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Előszó

2017 nyarán került fel ennek a szerepjátéknak
az első verziója az LFG.hu-ra. Záporoztak rá a
kritikák, amelyek tanulsága, hogy igencsak sok
mindent kellett még rajta fejleszteni.
Szeretnék pár dolgot elmondani azoknak, akik
most hallanak a projektről először.
A Zaranassinum RPG egy speciális szerepjáték,
mert pacifizmusra törekszik. A háttérvilága kissé
„hippi- langyos víz”. Ennek az oka az, hogy komoly vallásos nevelést kaptam és mélyen hívő
ember vagyok. Számít nekem a tiszta lelkiismeret. Ezért próbáltam egy olyan világot és rendszert alkotni, amely bár fantasy környezetben
játszódik, még sincs benne okkultizmus, vérivás
és egyéb szörnyűségek. Kérek mindenkit, hogy
ezzel a szemmel nézzen erre a fejlesztésre, hiszen ilyen igények kielégítésére készült. Igen,
nem az itt fórumozó embereknek készítettem.
Az építő kritikák miatt töltöttem fel ide ezeket
az anyagokat, hogy még jobb legyen a kis szerzeményem, azaz a barátaimmal jól szórakozzunk. (Meg végtére, ha Barbie-s szerepjátékot
csinálnék annak is helye lenne az LFG-n). Már
eddig is sokan adtatok használható tanácsokat,
és ezt mindenkinek köszönöm.
A sok jó tanács közül próbáltam a következőket
beépíteni a mostani béta verzióba:

A mágia helyett programozható valóság van. A
varázstárgyak helyett mindennapi tárgyakba integrált fejlett technika, a szellemek helyett elemi
részecske szövetek vannak, a vallások helyett
eszmerendszerek, és így tovább. A lényeg, hogy
ami más játékokban például a sötét mágia által
valósul meg, az itt tudományos magyarázatot
kap. Sokan gondolhatjátok, hogy ennek mi értelme, ha úgy is ugyanazok a hatások. A válasz a
lelkiismeretem, ami egy fura dolog. Például, ha
meg akarok figyelni valakit a játékban messziről,
nekem igenis fontos, hogy ne látnokgömböt
használjak, hanem kamerát (ami lehet, hogy
gömb alakú).
A konfliktust vagy inkább a problémát nem csak
a velejéig gonoszok képesek létrehozni. Jöhet a
természet részéről, a tökéletlenség és önzés
okozta hibák összességéből, egy intelligens, de
tudattalan parazitától vagy vírustól, a véletlenekből vagy egyszerűen csak egy semleges feladat elvégzéséből. Ezeknek megoldásában szerepeltetni akarom a technikát, a különleges képességeket. Ez a játékstílus abban különbözik, hogy
egy átlagos szerepjátékban, ha a csapat felé rohan egy éhes oroszlán, előveszik a pengéket és
szétnyiszálják a fenevadat. A Zaranassinum RPG
-ben ennél kreatívabbnak kell lenni. El lehet
hárítani a veszélyt, egy jégfallal, az oroszlán alól
kihúzni a talajt, hogy egy lyukba essen, áttetszővé válni, vagy egy nagyot szaltózva elrepülni
felette, egy lövedékkel el lehet altatni, jól lehet
lakatni, a jövőbe vagy a múltba küldeni, megmerevíteni, lekicsinyíteni, megszelídíteni, stb.
A kiadványban a leírásokat leegyszerűsítettem.
Így elég minimalista lett. Ha lesz időm kövérítem majd szebb leírásokkal, de lehet, hogy ez
nem lényeges. Remélem, mindenki érteni fogja
a rendszer működését.
Célom az ez utáni javaslataitok alapján megtervezni a harmadik nekifutást, úgyhogy ez nem a
végleges verzió.
Jó olvasgatást kívánok mindenkinek, aki megtisztel a figyelmével!
Tisztelettel:
Szabó Salamon Jonatán

- Izgalmasabb háttérvilág
- Összeszedettebb forma és tartalom
- Más betűtípus
- Kevesebb idegen kifejezés, betűtorlódás
- Speciális alrendszerek
- Több konfliktus
- Példajáték
- Tesztelés
A Zaranassinum RPG-ben a környezet középkori (fantasy ruhák, eszközök, fejlettség), mégis
létezik a Tudás az Íria, ami egy hirtelen kiugró
technikai tudomány. Így már léteznek olyan
eszközök, mint a teleportgépgyűrű, de az egyszerű emberek még mindig faekével művelik a
földjüket.
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Összefoglalás
Zaranassinum bolygóján a mostani korok előtt
több millió évig egy idillikus, utópikus civilizáció virágzott. Emberek voltak ők is, manapság
már csak zaranassánumoknak nevezik őket.
Olyanok, akik genetikájuk révén és a bolygó közepén levő Amniakron azaz a Nagy Mag segítségével örök életet éltek. (A Nagy Mag vagy
Amniakron egy különleges rendszer, gépezet és
irányító központ. Elhelyezkedése a bolygó mélyén van. Félig szilárd, félig olvadt állapotban,
de mégis egy egészet alkotva működik.)

A 24 egyre több hatalmat kapott, és ezt arra
használták, hogy civilizációkat alapítsanak, és
felfejlesszék a technikát lépcsőről lépcsőre. Az ő
milliónyi éves technikájukat kezdték tanítani a
népeknek, amit Íriának neveztek el.
Ezzel telt el több, mint 1200 év, mialatt az emberiség elérkezett erre a fejlettségi szintre, amin
most áll, a Nagy Mag Feléledésének 1247- ik
évére.
A Csillagfattyak újabb inváziójára legközelebb
3500 év múlva lehet számítani a kozmikus távolságok miatt. Addig pedig van idő az emberiséget
újra eljuttatni a tökéletességre, és az örök életre,
azzal a különbséggel, hogy most már képes lesz
magát megvédeni.

Eljutottak a tökéletességre az élet minden területén. Egyet kivéve. A védekezésre nem fordítottak figyelmet, lehet azért, mert nem gondolták, hogy lehetnek ellenségeik. Ennek akkor lett
jelentősége, amikor egy idegen civilizáció megtámadta a bolygót. A csillagfattyak, ahogy elnevezték az idegeneket, hihetetlen fejlett technológiával kezdték pusztítani a bolygó lakosságát.
Az zaranassinumi tudósok a Nagy Magot nagyon
gyorsan védelmi célokra kezdték átprogramozni.
A baj az volt, hogy csupán egy maréknyi túlélő
maradt, pontosan az a 24 tudós, aki a legjobban
értette a Nagy Mag működését. Ekkor egy drasztikus lépésre szánták el magukat: kisütötték a
Nagy Magot. Ezzel a manőverrel tönkretették a
bolygó közelében levő összes csillaghajót, elpusztítva majdnem az összes ellenségüket. Csupán annyi csillagfattyú maradt meg, ami a felszínen volt a kisütés pillanatában, de ők elrejtőztek
és kómába estek. A kisülés hatására viszont a
Nagy Mag annyira megrongálódott, hogy akkori
jóslás szerint 5 ezer év kellett a teljes helyreállításához. A 24 hozzákezdett ehhez a hosszú
munkához, és elhatározták, megmentik az emberiséget. Elkezdtek lombikokban embereket
gyártani, de ezek sajnos tökéletlenek, vadak és
primitívek voltak. De tudtak szaporodni, és ez
volt a lényeg. 800 hosszú év telt el, mire a Nagy
Mag olyan állapotba került, hogy használni tudták.

Zaranassinum bolygójának sajátossága, hogy maga egyetlen, hatalmas élő organizmus. Úgy nevezték el, hogy Gargantua. A hátán élő embereket parazitának tekinti és az úgynevezett immunrendszere mindent megtesz, hogy elpusztítsa magáról őket. A zaranassánumok ezt a védekező lényt az Amniakronnal tartották féken millió évekig. Az invázióban kisütött Amniakron
lebénította a Gargantuát, pont addig, míg az emberek tanítható szintre nem kerültek. 1200 éve
viszont a Gargantua felébredt, és ádáz küzdelmet vív a rajta lakozókkal újra. A védekező
rendszerei a „Hármak”-nak lettek elnevezve.
A Hármak
Az első a természeti anomáliák. A Gargantua
képes a lakosságra veszélyes vagy csupán boszszantó anomáliákat szabadítani. Ezek a föld, a
levegő, a tűz és a víz felhasználásával viharokkal, cunamikkal, földrengésekkel, vulkánkitörésekkel pusztítanak.
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Csillagfattyak

De léteznek kisebb helyi zavarok is. Megáll az
idő egy területen vagy spontán tüzek gyúlnak,
felforrnak a kutak, vagy forgószél támad. A közös bennük az, hogy egy, a környéken végbement változáshoz kötődnek. Ha ezt a változást
kinyomozzák és semlegesítik, az anomália is
megszűnik.

A zaranassinumi népek életét még egy fenyegetés árnyékolja be. A bolygón maradt csillagfatytyak. Ezek időnként akcióba lépnek, és hatalomra törnek szürke eminenciásokként, vagy félelmetes vadonúrként.
Képességük van az alakváltásra, az állatoknak
parancsolni tudnak, repülnek, lényeket formáznak meg a bolygó állatvilágának keresztezésével,
hatékony technikákat használnak és halhatatlanok.
Ha lebuknak, és sikerül elkergetni őket, egy
ideig visszavonulnak, hogy újabb tervekkel és
hatalommal folytassák. Kizárólag egyedül dolgoznak. Nem osztoznak a hatalmon.

A második a Férgek felébredése. A bolygó mélyében vagy a méhében különleges képességekkel felruházott lények születnek. A Gargantua
kölykei. Ezek a felszínre jönnek és zavart okoznak, pusztítanak és ölnek. A települések ezért
fegyveres védelemben kell, hogy részesüljenek.
A Féregvadászok erre szakosodott szakemberek,
de mindenkinek meg kell védeni magukat tőlük.

A bolygó lakossága tehát amellett, hogy figyelnek önmaguk erkölcsi tökéletesítésére, harcolnak az anomáliák, férgek, vírusok és a csillagfattyak ellen.

A harmadik védekezése a Gargantuának, hogy
vírusokat küld fel a felszínre. Ezek egy betegséget terjesztenek, amelynek a neve a ryan. A
ryanvírussal fertőzött ember más tudatállapotba
kerül. Az észjárása, indítékai, céljai gonoszakká
válnak. Nem tudja, hogy mit tesz valójában. A
vírus beleeszi magát a személyiségébe, és a gazdateste kapcsolatait kihasználva a lehető legnagyobb kárt akarja tenni. Ha kinyomozzák, a gazdatest kilétét, félévre börtönbe zárják. Ez azért
van, mert a ryan vírus ennyi idő alatt pusztul ki
fogságban.

A világban vannak olyan kalandozók, akik nagyobb részt vállalnak a Gargantua elleni harcból.
Ők a Ragyogók és a Tűzhangyák.
A Ragyogók szabadon végzik a kalandozást, míg
a Tűzhangyák egy szervezet, a Tűzrend nevében
kalandoznak és teljesítenek küldetéseket.
A Zaranassinum RPG-ben a Játékosok ilyen hősök bőrébe bújhatnak.
Parázsháló

Ezeket a Hármakat az Amniakron fogja vissza
90%-ban.
Ezt
a
szuperszámítógépet
Zaranassinumban élő emberek élet azaz lélek
energiája táplálja. A lélekenergia minőségétől
függ, hogy a Gép mennyire tud hatékony lenni a
Gargantua ellen. Ehhez az embereknek nemes
tulajdonságokat kell ápolniuk, erkölcsösnek, békésnek, szeretetteljesnek kell lenniük. Ezen a
bolygón ezért nincs erőszak és háború.

A Parázsháló a Nagy Magnak egy, a bolygó minden atomjára hatással levő globális sugárzása.
Minden sejthez és atomhoz hozzátapad a sugárzás által eljuttatott parányi részecske, a
qweatron. Ez olyan tulajdonságot ad ezeknek a
sejteknek és atomoknak, amelyek segítségével
képesek teljesen szabadon formálódni, működni
és mozogni. A qweatronokat programozni lehet,
így mindent meg lehet velük valósítani, amit
csak akar a programozó. A Parázsháló az egész
bolygót egy globális számítógéppé változtatta,
amelyben a fizikai dolgok szabadon programozhatóvá váltak.
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Lélekenergia

Ez átalakítja a test minden sejtjét egy összetett
bioszerkezetté, ami alkalmas lesz arra, hogy az
alkalmazások kisülhessenek benne vagy általa.
(Magyarul a személy agya lesz a Winchester, a
szikrakristály a processzor és a test és a testrészek pedig az input- output eszközök). Innentől
nevezzük a személyt szikrásznak.

Zaranassinum bolygóján élő emberek a tudatukkal, személyiségükkel, genetikai felépítésükkel
lélek (személyiség) energiát termelnek. A Nagy
Mag azaz az Amniakron ebből nyeri a működéséhez szükséges erőt. A lélekegenergia mindenki
esetében más- más erejű és minőségű. A lélekenergia annál jobb minőségű, minél jobb, erkölcsösebb a termelője, és annál nagyobb mennyiségű, minél mélyebb a termelőjének a tudata,
azaz érzelmi és értelmi intelligenciája.

Az alkalmazásokat a Parázshálóból lehet letölteni. Ahhoz, hogy valaki használhasson egy alkalmazást meg kell vennie a használati jogot. Az
alka egy adatfelhőben lebeg. Elérési útja egy
képkód, aminek a segítségével lehet hozzáférni.
(Mint a QR– kód)
Ezután kell letölteni a szikrásznak memóriájába,
majd onnan szabadon kisüthető, azaz aktiválható.

Lélekenergiából Szikraenergia
A Nagy Mag a lélekenergiával táplálkozik. A
bolygón szinte mindenhol megtalálhatók a Mag
Kutak, ahol az embereknek el kell juttatniuk lélekenergiát a gépnek. Amikor ezt megteszik, az
adott energia mennyisége és minősége függvényében a Nagy Mag visszacsatolásképpen két
fajta energiát adhat a személynek: áldásgömböt
és/ vagy szikraenergiát.

Leegyszerűsítve az egész
A végletekig leegyszerűsítve leírom, hogy a
Nagy Valóságból és más RPG-kből mi ihlette a
Zaranassinumban található elemeket. A két szó
közötti kötőjel jelölje a zárójelben leírtakat:

X (nagyon hasonlít rá, de nem az )Y .

Szikraenergia

Íria– Mágia
Íriász– Mágus
Szikrász– Varázsló
Alkalmazás– Varázslat
Archonaryon– isten
Parázsháló– internet
Szikraenergia– varázserő
Fényesség– hit
Utak– vallások
Xeezer– varázseszköz
Sytron szövet– elementál

A szikraenergia a Nagy Mag visszacsatolása a lélek energiáért cserébe. Mértékegysége az ian. Ez
felhasználható arra, hogy alkákat azaz
Parázshálóalkalmazásokat működtessen vele a
haszonélvezője. Ennek irányítását a szikrakristály végzi. Ezt a pici méretű kristályt a nyakcsigolya csontjába építik bele.
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Karakteralkotás
Tűzhangyák

Magát a Ragyogót vagy a Tűzhangyát, amelyet
Zaranassinum világában irányítani fogsz, először meg kell alkotnod. Fontos, hogy a kalandozód egyedi és izgalmas legyen. Az alábbi lépések
a segítségedre lesznek ebben.

A Tűzrendhez tartozol. Nem mehetsz oda ahova
szeretnél. A Rend megszabja a küldetéseidet.
Viszont tucatnyi előnnyel kecsegtet.
Ahol a Tűzrend képviselteti magát, ott családtagként kezelnek, bárhol vagy is a bolygón. Felszerelésed megújíthatod itt, és ingyen szállást
kapsz. Pénzgondjaid sem lesznek soha. Bár nem
mindig arra fogod költeni, amire vágynál.

Nulladik lépésként el kell döntened, hogy Ragyogó leszel vagy Tűzhangya.
A Ragyogók és a Tűzhangyák cselekedetei szavaik, erkölcse példának tekinthető minden
zaranassinumi ember számára. A szeretetet sugározzák tetteik és így életükre a tűz lobogása
jellemző. Munkájuk teljes mértékben precíz,
serény és hatékony. Ha valakinek komoly gondja támad, legyen az akár egy egyszerű parasztember vagy maga a király, biztos megoldást a
Tőlük várhat. Ezek a kalandozók nekiveselkednek a leglehetetlenebb küldetéseknek is, és senki nincs, aki megállítja őket. Éppen ezért nem
akárki kapja meg ezt a kitüntető nevet, csak a
legjobbak, legprofibbak és legtehetségesebbek.
A Tűzhangyák és Ragyogók bárhol megtalálhatók. Vándorolnak kalandokat, küldetéseket keresve, és élik a kalandozók veszélyekkel és izgalmakkal teli életét. Ha kell, kétkezi munkát
végeznek, ha kell, Rendházban tanítják a Fényt
vagy betegeket gyógyítanak. Minden erejükkel
azon vannak, hogy segítsenek az embereken.

1. Lépés: Válassz fajt!
Ezzel a lépéssel meghatározod a Karaktered
alapvető testalkatát, bőr és hajszínét.
2. Lépés: Válassz hátteret és ezzel járó felszerelést!
A Karaktered hátterét külön fejezetben leírtak
alapján választhatod ki. Ez határozza meg az
alapvető beállítottságát.
3. Lépés: Válassz Szépséges Utat!
Itt dől el, hogy milyen ember is a Karaktered.
Milyen legbelül, milyen érzései vannak bizonyos dolgok felé, mit szeret és mit nem. A jelleme meghatározza, hogy milyen útját követi a
Fénynek.
4. Lépés: Válassz jártasságokat!
A hátteredhez híven itt választhatod ki, hogy a
Karaktered mihez is ért pontosan. Itt is légy
kreatív. Nyugodtan keverheted a hátteret a képességekkel. (Egy bárd is érthet az akrobatikához, mint ahogy egy cseles is tudhat énekelni.)

Ragyogók:
Szabadúszó vagy. Oda mész ahova akarsz, azt
teszel, amihez kedved van. Kisebb munkákat
ugyanúgy bevállalsz, mint keményebbeket. A
hátulütője a szabadságnak, hogy mi van, ha elfogy a pénzed, ha elveszíted a felszerelésed vagy
megbetegszel. Mert ilyenkor csak magadra támaszkodhatsz.

5 Lépés: Rendelj a Karakteredhez számokat!
A Zaranassinum RPG-ben levő szabályok által
töltsd ki a Karakterlapodat.
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Fajok
A játszható fajok leírása minimalista. Már csak
azért is, mert mellékelek hozzájuk illusztrációt,
másrészt pedig nem akarom őket beskatulyázni.
Mindenki hordhat bármilyen ruházatot, élhet
bármilyen kultúrában, és viselkedhet bárhogy.
Ezért a jellemük és a szokásaik nem a fajukból
ered, hanem az országukból,
ahol élnek. Sok esetben élek
azzal a fogással, hogy nem körülírom őket, hanem megnevezem a Nagy Valóságban
hozzájuk hasonlító fajt. Minden fajnak meg van adva a
nevének a jelentése zárójelben. (Ahova külön nem írtam,
ott a faj testfelépítése átlagos.)

Graniss: (Aranyszárny)
Bőrük színe aranyhoz
hasonló fémes sárga.

Faal:(Hóharmat)
Bőrük jégkék, hajuk hófehér.

Zerean:
(Sötétkő)
Ők képviselik a

Elrion: (Vascsillag)
Az elrionok testalkata
vékony és magas. Hajuk,
szemük és bőrük világos
színű.

bolygón az átlagos fekete bőrű
lakosságot.
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Zei’ lan:(Szélszerzet)

Anq: (Szöcskemoha)

Ők a Nagy Valóságban élő középkori japánokra

Vékony, izmos, rugalmas testű emberek, halo-

hasonlítanak.

vány zöld bőrrel.

Hyalioon: (Ködgyémánt)
Bharuhíl: (Holdpajzs)

Bőrük halovány lila csakúgy, mint szemük és
hajuk színe.

Vastag izomzatú,

bivalyerős

emberek. Szakállt hordanak,
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Mournaag: (Hamugyöngy)

Waargaar: (Kőfattyú)

A mournaagok bőre, haja, szőrzete és szeme ha-

Testrészeik különösen izmosak és rendkívül ke-

muszürke színű. Arcuk különösen ráncos, még a

mények. Magasságuk három méter körüli. Bő-

fiataloknak

rük és szemük

is.

színe

Testük

kissé

haj-

lott,

vé-

szürke.

kony.
Izomzatuk
eléggé
gyenge.

Rakren: (Lávavérű)
Bőrükről ismerni fel őket leginkább, hisz annak
színe vörös.
Azdraan:
(Vigaszföldi)
A Nagy Valóságban
élő európai, átlagos
fehér emberhez hasonlóak.
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szikla-

Broumneer: (Hegymedve)

Seraan: (Sólyomfarkas)

Zömök testalkatú, két és fél méter magas, barna

Mindenben hasonlítanak a Nagy Valóságban élő

bőrű emberek.

régi indiánokra.
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Hátterek és a Felszerelés
Rugó:

A Zaranassinum RPG- ben a Játékosoknak háttereket kell választaniuk Karaktereiknek.
A hátterek behatárolják, hogy a Karakter miben
jeleskedik, miben járatos és mivel foglakozik.
Itt van ismertetve a háttérrel együtt járó felszerelés típust is. Ezen keretek között kell kitalálnia
a Játékosnak, hogy milyen képességű felszerelése legyen, a Mesélőnek pedig, hogy mennyit enged ezekből.

Életüket és munkájukat jól szemlélteti nevük.
Hajlékonyak, rugalmasak és dinamikusak.
Ügyességük emberfeletti. Akrobatikájukkal nem
csak csodálatot, de tiszteletet is kiváltanak. Teljesítőképességüket ki tudják tolni a határokig. A
csapatban levő szerepe: A fizikai ügyességet
igénylő feladatok végrehajtása.
Kezdőfelszerelés: Hajítófüstpengék. (A füstpenge kifejezés azokra a pengékre vonatkozik, amelyeknek az anyaga nem fém, hanem egy energiafüst, amely a testhez érve, vagy azon áthaladva különleges hatásokat aktivál) Ezek olyan kis
füstpengék vagy füstbumerángok, amelyeket
kézzel hajít a Karakter. Maximum a Karakter
Kondíciója szorozva 5 méterrel dobható célba.
Hatásukat ki kell találnod.
Példák: Megdermesztő dobó füsttőr, Hátralökő
dobó füstgolyó, Áttetszővé tevő dobó füsttű, Poloska lehallgató ragacs, Mozgáskövető ragacs,
Vakító hajító füstpenge, Baráttá tevő dobó füsttőr.
Szirom:

Vadonmester:
Az erdők, a hegyek, a nagy és félelmetes vadon
mesterei. Kiélvezik a természet adta kincseket és
ismerik azoknak minden rezdülését. Szakértői a
vadászatnak, a csapdakészítésnek és a nyomolvasásnak. Ismerik a vadon termő növények hatóanyagait, a vadállatok szokásait és javukra tudják fordítani az erdők erejét. A csapatban a szerepe: A vadonban való utazás felvigyázása.
Kezdőfelszerelés:Lövedékek.
Puska/Íj/Számszeríj/Pisztoly(ok).
A hatásokat neked kell kitalálnod.
Példák: Jóllakató lövedék, Kicsinyítő lövedék,
Fényrobbanás lövedék, Bénító lövedék, Robbanó lövedék, Hangrobbanás lövedék, Jövőbe küldő lövedék.

A vadonba olvadó Karakter, aki testének részeként érzi a fákat és a bokrokat. Nem szívesen
megy civilizált területre, de kint az erdőben
minden neki engedelmeskedik.
Kezdőfelszerelés: Sytron-elemiszövetekre ható
alkalmazások. (Sytron szövet: olyan részecskékből álló szövet, amelyet a Nagy Mag sugároz ki,
intelligens, és elemi alakot ölt). Amikor sytron
szövetet akar irányítani a Karakter, tárgyalni
kell a szövettel magával, és ha egyetértés van,
akkor teljesíti a kérést. Lehet tűz, lég, föld és víz
szövet.
Ezenkívül mátrixba (A mátrix egy virtuális hely,
amely egy másik dimenzióban a valósággal párhuzamosan létezik. Mindent érzékelhet a Karakter, amit akkor érzékelne, ha ott lenne, de
teste nélkül, csupán a tudata utazik) való belépés
és bioalkák: Állatokra és növényekre ható alkalmazások.

Diplomata:
A városi élet szakértői. Jól mozognak a paloták
falai között, járatosak a protokollban, a bürokráciában és az etikettben. Jól forgatják a szót, avatott diplomaták és tárgyalók. Kapcsolataik behálózzák a nemesi udvarokat. Mindent képesek
elérni, megvalósítani és megszerezni, amit csak
akarnak, de szigorúan csak a városfalakon belül.
A csapatban a szerepe: A településeken zajló
események felvigyázása.
Kezdőfelszerelés: A Diplomata a szavak erejében
bízik. Neki mindent behálózó kapcsolatai és sok
pénze van.
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Cseles:

Kezdőfelszerelése:Fényalkák. A vándortanítók
közvetlenül a Rendjük első emberétől, az
Archonaryontól
kapják
az
alkáikat
(alkalmazásaikat). Azt, hogy hány darabot kapnak, attól függ, hogy mennyivel dobják túl az
Elhivatottság értéküket az Elhivatottság próbájukkal. Például, ha a Karakternek 10 az Elhivatottsága, és 10 kockával az alapszabályok szerint
mondjuk 15-öt dob (azaz 5– tel többet, mint a
10), akkor 5 alkát kérhet azon alkalommal.
Bármit kérhetnek.
Akkor kapják meg az adott alkát, ha Elhivatottság dobásuk eléri a Mesélő által meghatározott
célszámot. Minden héten új alkut köthetnek az
Archonaryonnal, de akkor az előző alku törlődik.
A hatásokat neked kell kitalálnod.
Példák: Alkalmazások hatásai: Elérzékenyítő,
Baráttá tevő, Nyugtató, Gyógyító, Hűsítő, Altató, Álomhozó,

Szerencsevadászok, ügynökök, felderítők. Csapatban a szerepe: Ha vakmerő feladatot kell teljesíteni, csendesen kell elintézni valamit vagy
egy különösen nagy ügyességet igénylő problémát kell megoldani, rá számítanak. A kézügyességgel végzett feladatok, a lopakodás és az álcázás nagymesterei. Trükkjeik lélegzetelállítóak.
Csapdák, zárak szakértői.
Kezdőfelszerelése: Kütyük.
A hatásokat neked kell kitalálnod.
Példák: Zárnyitó felszerelés, Mászókötél lövő,
Bumeráng, Füstbomba, Láthatatlanná tévő kabát, Röntgen szemüveg, Gondolatolvasó fejpánt,
Álmosító sugár- gyűrű,

Szikrász:

Bárd:

A szikrászok képesek arra, hogy az átlagos Tudáshasználóknál háromszor több szikraenergiát
használhassanak fel. Így a szikrászok az átlagosnál több alkalmazást képesek elsütni egy napon
belül. Ezért sok esetben ehhez az eszközhöz
nyúlnak, ha problémamegoldásról van szó.
Kezdőfelszerelése: 3-szorozó szikrakristály, azaz
a szikraenergiája nem a Szikrakontrol tulajdonság 20X- osa, hanem a 60X- osa lesz. Ezenkívül:
Alkák.
A hatásokat neked kell kitalálnod.
Példák: Alkalmazások hatásai: Erőnövelő, Gyorsaságnövelő, Tűzállóság, Szimpátia elnyerő,
Teleport, Univerzmágnes, Tűzgolyó.

Zaranassinum zenészei, kik a nép között járva
hirdetik a művészet szépségét. Hangszereikkel
olyan műsort csinálnak, amely képes bármilyen
érzelmet kiváltani a hallgatóságukból.
Kezdőfelszerelése: Hangszer (ek). Hang és Illúzió alkák. Az aktiválásukhoz zenélni vagy énekelni kell.
A hatásokat neked kell kitalálnod.
Példák: Parancshang, Félelemkeltő zene, Láthatatlanná tevő dallamok, Illúzióklónok előéneklése, Megbűvölő zene, Szerelmesítő akkordok,
Röhögítő dallam.
Technikus:
A robottechnika, a járművek, drónok, szerkezetek tervezője, építője és használója. Rá tud hangolódni Parázsrendszerekre (azaz irányítani tudja őket).
Kezdő felszerelése: Kiberverek.
A hatásokat neked kell kitalálnod.
Példa: Kibervégtagok és azok képességei. Szuperszem: infra, röntgen, táv és hő látás. Lézerháló lövő ököl. Gondolatsugárzó. Turbózott lábak.

Vándortanító:
A vándortanítók képesek hatásosan segíteni az
érzelmileg beteg vagy sérült, szellemileg éhező
embereknek. A Fény értékeiről szóló beszédükkel erőt öntenek a hallgatóságba és fellelkesítik
őket az élet folytatására.
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Orvos:

Szerész:

Ők a világ Írián alapuló gyógyítói és génművesei. Nincs olyan betegség, amit ne tudnának sikeresen kezelni. De ezen igencsak túlmutatnak
képességeik. Gyógyszereik növelik a biológiai
képességeket és tulajdonságokat. Például képesek olyan főzetet előállítani, ami ellátja a szervezetet egy hétre energiával, vagy lecsökkenti a
terhesség időtartamát a negyedére. Csak a pénz
és az idő szab határt lehetőségeiknek.
Kezdőfelszerelése: Orvosi felszerelés és Kislabor
egy kicsomagolókőbe rejtve. A kicsomagolókő a
földre dobva oda teleportálja a kislabort és a felszerelést az Orvos elé. Ezenkívül: Bioszerek.
A hatásokat neked kell kitalálnod.
Példák: Pirulák: Halláserősítő, Látáserősítő,
3napi energia, Alakváltás, Erősítés, Gyógyítás,
Levegőnélkülözés.
Artizán:

Laborjaikban különleges anyagokat, porokat,
füstöket, főzeteket hoznak létre, amellyel szinte
bármilyen hatást el tudnak érni.
A lehetőségeiknek nekik is csak az idő és a pénz
szab határt.
Kezdőfelszerelése: Kislabor kicsomagolókőbe rejt-

ve.
A kicsomagolókő a földre dobva oda teleportálja
a kislabort a szerész elé. Ezenkívül: vegyszerek.
A hatásokat neked kell kitalálnod.
Példák: Füstpor, Elektromos por, Időmegállító
gránát, Fagyasztóvíz gránát, Szellemtest ital, Repülés ital, Sebezhetetlenség ital.

Íriász:
Az
Íriászok
képesek
arra,
hogy
Parázshálóalkalmazásokat azaz alkákat írjanak
magán úton. Ezután ezzel szabadon kereskedhetnek vagy saját célokra is felhasználhatják.
Képesek kisebb hatásokat elérni a nyers
qweatron irányításával.
Kezdőfelszerelése: 2-szeres szorzós Szikrakristály.
A hatásokat neked kell kitalálnod.
Példák: Szél gerjesztése, Láthatatlan erőterek
előhívása, Lebegés, Repülés, Távmozgatás, Lökés, Nagy ugrás.

A nép között járó Írián alapuló ezermesterek. Ha
valami elromlik, ők percek alatt megállapítják a
probléma okát és rövid időn belül meg is javítanak vagy létrehoznak bármilyen kisebb szerkezetet. Ők a gyakorlati tudás nagymesterei. A jég
hátán is megélnek.
Kezdőfelszerelése:Szerszámkészlet
kicsomagolókőbe rejtve. A kicsomagolókő a
földre dobva oda teleportálja a szerszámosládát
az Artizán elé. Ezenkívül: xeezerek.
A hatásokat neked kell kitalálnod.
Példák: Füstkard, Teleport gyűrű, Villámbot,
Repülőkabát, Röntgen szemüveg, Messzelátó
szemlencse, Távbeszélő karkötő.

15

Fényesség
A Fényesség által megkövetelt viselkedésforma be-

Az Élet Útját követők a természetet és az azzal való

tartása alapvető azoknak, akik bármit is el akarnak

törődést, annak ápolását és azzal való egybeolvadást

érni a világban. Ha valaki komolyan veszi a viselkedését és folyamatosan fejleszti a személyiségét, egyre

tartják a legjobb módnak arra, hogy tiszta lélekenergiát termelhessenek. Felelős rang a szervezeten belül

minőségibb lélekenergiát fog termelni. Amellett,

az Inda.

hogy hasznos tagja lesz a társadalomnak és rendel-

A Tudás Útján járók a tudományokban való elmélyü-

kezhet a szikra kristály előnyeivel, elősegíti a Nagy

lést, az Íriát és annak gyakorlatias felhasználását tart-

Mag működését is. A zaranassinumi társadalom úgy

ják a legtökéletesebbnek ahhoz, hogy tiszta lélek-

épül fel, hogy senki sem lehet sikeres, aki nem rendeli alá magát a Fényességnek, hiszen ez tanítja meg

energiát termelhessenek. Felelős rang a szervezeten
belül: a Doktor.

arra az embert, hogy jó minőségű lélekenergiát termeljen.

A Bölcsesség Útját követők a művészetekben való
elmélyülést, az érzelmek tudományát és az életböl-

A Fényesség az úgynevezett Szépséges Utakra bom-

csességek megértését tartják a legfontosabbnak ahhoz, hogy minőségi lélekenergiát termelhessenek.

lik. Ezek a Rendezettség Útja, az Élet Útja, a Tudás
Útja, a Bölcsesség Útja és a Szuverenitás Útja.

Felelős rang a szervezeten belül: a Bölcs.

Az Szépséges Utakat két -féleképpen lehet követni:

A Szuverenitás Útja minden esetben két vagy több

Rendek útján és szabadon. Ha valaki egy Rendhez

Szépséges Út keresztezése. Felelős rang a szervezeten

csatlakozik felelősséggel tartozik és szabályoknak
kell eleget tennie, viszont élvezheti azok szervezett-

belül: a Szuverén.

ségéből adódó előnyeit.

A Fényességgel kapcsolatban öt csoportot különböztetünk meg. A Tanítókat, a Vándortanítókat, a Tago-

Szépséges Utak

kat, a Kívülállókat, és a Szabadúszókat.

A Szépséges Utak első emberei a 24- ek azaz az

A Játékosok csak vándortanítók lehetnek.

Archonaryonok. Minden Archonaryonnak van egy

Vándortanítók

Rendje, amit kormányoz és felvigyáz. Ezért a világban 24 nemzetközi Rend működik.

Vándortanítók azok, akik a nép között járnak és szeA Rendezettség Útján járóknak a szabályok és szigorú

mélyesen viszik el a Szépséges Utak általi bölcsessé-

kódexek által élt élet a legjobb módja annak, hogy

get, és egyénileg foglalkoznak mindenkivel. Folyton

tiszta lélekenergiát tudjanak termelni. A Rendjei

úton vannak, nem maradnak egy helyen egy hónap-

képviselik a jogot és igazságszolgáltatást a birodal-

nál többet. Nem tartanak előadásokat, de ugyanúgy

makban. Felelős rang a szervezeten belül: a Rendőr-

képzik az embereket, akik szívesen fogadják őket az

ző.

otthonaikban. Figyelmet fordítanak a nép érzelmi
támogatására.
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Jártasságok
Jártasságok 1-5 szintig terjednek.
1-2: Haladó szint
3-4: Profi szint
5: Mesteri szint

Humor (Böl): Tárgyaláskor használatos jártasság.
Kedvesség (Böl): Tárgyaláskor használatos jártasság.
Udvariasság (Böl): Tárgyaláskor használatos jártasság.
Határozottság (Böl): Tárgyaláskor használatos
jártasság.
Lehengerlés (Böl): Tárgyaláskor használatos jártasság.
Kedvesség (Böl): Tárgyaláskor használatos jártasság.
Művészetek (Böl): Pénzkereseti lehetőség eladni
a művét a Karakternek. Ezenkívül teljesen feltölti a Bölcsesség Útját követők Szikraenergiáját.
Vívás (Tal): Füstpengékkel való vívásra használja
a Karakter.
Célzás (Tal): Lövedékek, dobőfüstpengék célba
juttatására használja a Karakter.
Felszívódás(Tal): Könnyebben rázza le a Karakter az üldözőit.
Barkácsolás (Tal): Szerelés, összerakás, javítás
jártassága.
Rejtőzködés (Tal): Láthatatlan jelenlét.
Csapdakészítés(Tal): Elmés csapdák alkotására
használatos jártasság.
Vadászat (Tal): Vadonban való élelemszerzés jártassága.
Természetbeolvadás (Tal): A Szirmok alapjártassága. Egyesíti az osonás, rejtőzködés, felszívódás,
akrobatika, gyógyítás és vadonismeret jártasságokat.
Akupunktúra (Tal): Egy nagyon nehezen elsajátítható módszer. Tapintás útján lehet a testet
gyógyítani, bénítani, elaltatni és felerősíteni.
Állatszelídítés/ Idomítás (Tal):Az állatokkal foglalkozó Karakterek jártassága.
Állati ösztön (Tal): A vadállatok megnyugtatására használatos jártasság.

Szívósság (Kon) : Amikor a Karakternek hosszan
kell fizikai erőfeszítést tenni. Úszás, Futás hoszszútávon.
Akrobatika (Moz): Ugrások, nyaktörő mutatványok és a mászás jártassága.
Osonás (Moz): Hangtalan és láthatatlan mozgás.
Orvoslás (Int): Csak az tud gyógyítani, aki birtokában van ennek a jártasságnak.
Hackelés (Int): Ha rendelkezik a Karakter rútorral (személyi számítógép, okos eszköz) meg tudja változtatni a ren-ek működését.
Programírás (Int): Az Íriászok képesek alkák írására.
Ráhangolódás (Int): A technikusok képesek gépekre, járművekre, rendszerekre ráhangolódni,
így átvenni felettük az irányítást.
Utcabölcsesség (Int): Ismeri a Karakter az utcai
szabályokat, kapcsolatokat, beszerzőket, árakat,
lehetőségeket. Ha bejelenti a Játékos, hogy ezt
akarja használni, több próbát kell dobnia az ügy
összetettsége függvényében. Ha sikerül a Karakter meg tudja oldani automatikusan a problémát,
nem kell lejátszani.
Kódfejtés/Zárnyitás (Int): Könnyebben nyit ki a
Karakter lezárt bejáratokat, vagy tör fel rendszereket.
Gyógyszerkészítés (Int): Az Orvosok ezzel a jártassággal készítik a bioszereiket.
Kémikus Szerkészítés (Int): A Szerészek ezzel a
jártassággal készítik a vegyszereiket.
Vadonismeret (Int): A Vadonmesterek jártassága.
A hegyek, erdők, puszták erőforrásainak kinyerésére használják.
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Karakterlap
Rendelj a Karakteredhez számokat!

Elhivatottság: Azt jelképezi, hogy mennyire elhivatottan követed a választott Szépséges Utadat.
Karakter Alkotó Pontok

Kondíció: Akkor kerül próba alá a Kondíciód,
amikor a fizikai erődet használod.
Mozgékonyság: Az ügyességedet, gyorsaságodat
jelképezi.
Intelligencia: Az értelmi képességeidet, logikádat, tanulásodat és felfogásodat jelképezi.
Bölcsesség: Érzelmi intelligenciádat, érzelmeidet, élettapasztalatodat jelenti.
Találékonyság: Érzékeid, alkotási készséged,
kézügyességed, problémamegoldásod van vele
kifejezve.
Szikrakontrol: a szikrakristályodban levő energiád kontrolálása van vele kifejezve. Ezzel működteted az alkáidat (alkalmazásaidat)

Erre a 7 Alaptulajdonságra kell elköltened összesen 49 Karakteralkotó pontot. Egy Karakteralkotó pont egyet ad hozzá az Alaptulajdonsághoz.
Jártasság Alkotó Pontok
A Jártasságokra 9 Jártasságalkotó pontot oszthatsz el a játék elején.
Egy jártasság értéke 1-5 -ig terjedhet. Egy Jártasságalkotó pont egyel növel egy Jártasságot.
Ha egy Alaptulajdonság próbájához szervesen
kapcsolódik egy Jártasság, akkor a próba során
annak az értékét is hozzá adjuk kockák
számához.
Példa: Ha le kell szaltóznia a Karakternek
egy lángoló lovas kocsiról, az Mozgékonyság próbát igényel. De ha a Karakternek
van e mellé akrobatika Jártassága is, akkor
még a Jártasság szintjével egyenlő kockákat is hozzáadja a dobáshoz.
Fejlődés
A Mesélőre van bízva a Tapasztalati pontok kiszabása. Egy Alaptulajdonság 1- el
való növekedéséhez dupla annyi Tapasztalati pont kell, amennyi az adott elérni kívánt szint. Példa: Ha 9 es szintről 10- esre
akarom növelni az egyik Alaptulajdonságom, akkor 10X2= 20 TP-t kell rá költenem.
Jártasságot is lehet fejleszteni TP-ből. Anynyi tapasztalatpontot kell elkölteni,
amennyi a következő szintnek a duplája
úgy, mint az Alaptulajdonságok esetében.
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Az Élet Zaranassinumban
Ebben a fejezetben az Zaranassinumban élő egyszerű emberek mindennapjainak kellékei, körülményei és részletei lesznek ismertetve.

Az utazónak vigyáznia kell a vadon élővilága
fenyegette veszélyre is.
A Birodalmak a bolygó szinte felét fel sem fedezték még. Úgyhogy a nagyobb kontinensek
belseje igazi Senki Földje. A birodalmak Hódítólégiókat állítanak fel, hogy kiterjeszthessék a határokat és új erőforrásokra tegyenek szert. A
Senki Földjei nagyon veszélyesek. Mérgező növények és óriás állatok leselkednek minden fa
mögül. Sereg nélkül senki sem juthat át rajtuk
vagy járhat bennük.
Utazás

Időszámítás:
A jelen időben a Virágkor 1247- edik évében
járunk.
Zaranassinumban egy év 360 nap. Egy nap 24
óra. A hetek hét napból, a hónapok 30 napból
állnak.
Települések:
Települések ott alakulnak ki, ahol meg tudják
oldani a vadontól való fizikai elkülönülést. Ezt
falakkal, Parázshálórendszerekkel vagy természetes akadállyal oldják meg. Nagyvárosok nagyon ritkák a bolygón. Ezekben 300 ezren is élhetnek, és több napba kerül átmenni rajtuk. A
városok már sokkal többen vannak. Ezekben 2530 ezren élnek. Itt találhatók az összetettebb
szervezetek. A kisvárosokban élnek a legtöbben.
Itt 2500- 3000- en laknak. Erődökben 1000-2000
ember él. Ezután következik a falu, ahol 250300 ember él. A tanyákon pedig 25-30-an élnek
és dolgoznak.
Fizikai védelemről a területi egység uralkodója
gondoskodik. Szentinelek és Őrségek vannak
kihelyezve a kisebb településekre is. Ez a Féregtámadások ellen kellenek.
Vadon:

Bármikor hozhatja úgy az élet, hogy másik városban kell elintézni valakinek személyes ügyeit,
el kell vándorolnia otthonából jobb lehetőségekre vadászva vagy egyszerűen csak világot akar
látni. Minden esetben meg kell oldania az utazást. Zaranassinumban erre több lehetőség is létezik. A különbség közöttük gyorsaságukban,
kényelmességükben és persze ezzel arányosan a
drágaságukban nyilvánul meg.
Kereskedelmi utak: Ezek az utak behálózzák az
egész birodalmat. Városokat és nagyvárosokat
kötik össze. Ezek az országutak kikövezettek, de
nem igazán biztonságosak. A vadon élő állatok
nagyon agresszívak. Az utazónak minden esetben fel kell készülnie és védelmet kell biztosítania magának, ha országúton akar utazni. Vadállatok és veszélyes növények serege leselkedik a
vándorokra még a nagyobb utak mentén is, a
kisebb utak pedig még ennél is veszélyesebbek.

Két civilizált település között általában hatalmas
területeken a vadon terül el. Bizonyos részeken
egy területet ural egy nagyobb hatalom, ami felügyeli, irányítja az adott tájegységet. Ezeket Vadonúrként ismerik. Ilyen esetekben teljesen más
törvények is hatályban lehetnek az úr kénye
kedve szerint. Elhagyott romok, felfedezetlen
labirintusok, titkos bunkerek, várak, erődök,
barlangok, különös területek vannak elszórva a
vadonban.

Hátasok:
A legnépszerűbb hátas a birodalomban a ló.
Megfizethetők a nép számára és szinte sosem
hagyják cserben az utazót. A lovak után a legkedveltebbek a bestiahátasok. Ezeket megnövelt
testű gerinces állatokat minden méretben képesek létrehozni. Akár egy egeret is megnövelhet
nek kellő nagyságúra ahhoz, hogy utazni lehessen rajta.
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A legelterjedtebb bestiahátasok a tigrisek, oroszlánok, medvék, kutyák, struccok és gyíkok. Alkalmasak teher cipelésére is. Ezen állatok irányítása kapocskapszulával működik. Ez a kapszula
összeköti a hátas és a lovagló ember idegrendszerét, ezzel egyesítve őket, hogy a gondolat segítségével legyenek képesek kommunikálni.

Teleport: A leggyorsabb, legkényelmesebb és
egyben a legdrágább utazási forma a teleportálás.
Négy fajtája van.
Az egyik a kapuk segítségével érhető el. A kapuk
minden nagyvárosban rendelkezésre állnak. Az
utazás mindig két kapu között működik.
A másik lehetőség a városi teleportáció. Ilyen
esetben egy személy bárhonnan, bármelyik kapuba utazhat.

Karavánok indulnak elszigeteltebb helyekre is,
de a kereskedelmi útvonalak mentén is haladhatnak. Ezek igény szerint indulnak. Bármelyik
járatba be lehet csatlakozni, míg van szabad a
csapatban. Egy járat 10- 20 hátas lényből áll. Ez
az utazási mód is rendkívül biztonságos, mivel a
ragadozók félnek ezektől a nagytestű állatoktól.

A harmadik lehetőség a hazateleportáció. Ebben
az esetben egy visszatérő pontot kell létrehozni.
Az utazó bárhonnan vissza tud teleportálni a kiindulópontra. Ez a pont tetszés szerint változtatható.
A negyedik pedig a szabad teleportáció, amikor
bárhonnan lehet teleportálni bárhova. A célt a
Háló segítségével határozzák meg.
Ezen lehetőségek közül a szabad teleportáció a
legdrágább és a kapuk használata a legolcsóbb
áron érhető el.

Vízi közlekedés: A folyókon, tengereken, tavakban nagy rakománnyal is el lehet jutni messzi
kikötőkbe. A hajók széles választéka áll a rendelkezésére az utazni vágyóknak.
Légi közlekedés: Nem ritka, hogy egy vagyonosabb utazó a levegőben szeretne eljutni egyik
pontból a másikba. Az erre a célra készített járművek, az úgynevezett gépdarazsak. Kis gépi
meghajtású szárnyakkal rendelkeznek. Ezek kisebb utak megtételére alkalmasak. Rendkívül
gyorsak, de hamar kifogynak az energiából. Egy,
kettő és három személy képes rajtuk repülni.

Fizetőeszközök:
A fémpénzek a leggyakoribbak. Fizetőeszközként rézérméket, ezüst oktaédereket (8 oldalú
test), aranyból készült kis gömböket és platinából készült kis dodekaédereket (12 oldalú test)
használnak fel. Ezek a pénznek a fizikai megnyilvánulásai, viszont az eszmei értékét qrei-ben
mérik. A réz a 100-as címleteket, az ezüst az
1000- es, az arany a tízezres, a platina a százezres
címleteket jelenti. Például 3 ezüst 3000 qrei-t,
míg 2 arany 20 000 qrei-t jelent, egyetlen platina
pedig 100 000 qrei.
Létezik ezen kívül a nagyobb címleteket képviselő fizetőeszköz, a shrin. Ez egy különleges, nagyon sűrű, kékszínű füst, melyet kis, átlátszó
shrinpálcákban tárolnak. Egy ilyen pálcában
nagy mennyiségű shrinfüst elfér, akár egy palota
építésének egész összege is. Súlya elhanyagolható, grammokban mérik, ezért könnyű vele utazni. Egy gramm shrinfüst 1 millió qrei-t ér.

A másik repülési lehetőség az óriásmadarakban
rejlik. Ezek megnövelt testű madarak. Szinte
minden fajta madárból képesek tenyészteni. A
legelterjedtebbek a sasok, sirályok és a varjak.
Ezeknek a lovaglása is kapocskapszula segítségével történik.
A harmadik lehetőség az egekben való utazásra
az éghajók által valósul meg. Az éghajók a természet törvényeit kicselezve több száz mázsás
járműveket is képesek a levegőben tartani. Nagy
rakományok szállítására kiválóan alkalmasak. Az
oldalukban, aljukban, és a tetejükön is propellerek és légballonok harcolnak a gravitáció ellen.
A gépmadarak hosszú utakra használatos hatalmas gépezetek. Nagy rakománnyal, sok utazóval
is képesek repülni. Sokkal gyorsabbak az éghajóknál.
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Nyelvek:

Négy fajta kérés lehetséges:
Áldás: A kialkudott áldásgömbök fejében az
Archonaryon felügyeli a lakos egyik tervének a
megvalósulását. Tanácsokat ad és figyelmeztet a
hibákra, de nem javítja ki azokat.
Egészség: A kialkudott áldásgömbök fejében az
Archonaryon meggyógyítja a személyt.
Munka: A kialkudott áldásgömbök fejében az
Archonaryon munkát ad a személynek.
Kívánság: A kialkudott áldásgömbök fejében az
Archonaryon teljesít egy kívánságot.
Az Archonaryon figyelembe veszi a kérés nagyságát, a személy elhivatottságát és az áldásgömbjeinek a mennyiségét, amikor elbírálja az ügyet.

Zaranassinum bolygójának világnyelve a zaranis.
Ezt minden országban és birodalomban beszéli
szinte mindenki. A zaranis egy kevert nyelv. Sok
szava más nyelvekből lett átvéve. Éppen ezért
könnyen tanulható azoknak is, akiknek más az
anyanyelvük, de szükségük van a közös nyelvre.
Ezen kívül minden országnak meg van a hivatalos nyelve.
Fényesség
Tanítók és Vándortanítók
A Fényesség képviselői a Tanítók általában egy
településen dolgoznak. Ők a szellemi vezetők. A
hét minden napján a Rendházban várják és oktatják a nép összes többi tagját. Ilyenkor előadásokat tartanak arról, hogyan lehet betartani a
Fényesség törvényeit a gyakorlatban.
Vándortanítók azok, akik a nép között járnak és
személyesen viszik el a Szépséges Utak általi bölcsességet, és egyénileg foglalkoznak mindenkivel. Folyton úton vannak, nem maradnak egy
helyen egy hónapnál többet. Nem tartanak előadásokat, de ugyanúgy képzik az embereket,
akik szívesen fogadják őket az otthonaikban. Figyelmet fordítanak a nép érzelmi támogatására.

Gazdaság
Az emberek a városokban és falvakban megtalálható piacokon, boltokban és műhelyekben jutnak hozzá a hőn áhított árukhoz.
A zaranassinumi gazdaságnak igazán különleges
részei is vannak. Nézzük meg ezeket.
Szolgáltatások
Zaranassinumban a szállítás, vendéglátás, utazás
olyan szolgáltatások, amelyekre szinte mindennap szüksége van az embereknek.
Zeppelineken, éghajókon, vízi hajókon nagy
mennyiségű áru szállítható. A fogadók éjjel nappal tömve vannak vendégekkel és jobbnál jobb
étkekkel és italokkal. Az utazáshoz pedig nem
mindenkinek van saját hátasa vagy járműve, így
sokszor bérelnek ilyet, általában rövidtávon.
A próknak és alkáknak nagy áruk van. A programozók a virtuális Parázshálópiacon adnak engedélyt a letöltésekhez, jó pénzért.
Minden nagyobb városban üzemel egy- két
Álomház. Itt mesterséges álmokat biztosítanak
az ügyfeleknek.
Legkedveltebb időtöltés aludni egy nagyot és
közben egy szépet álmodni.

Amniakron kutak
Zaranassinumban mindenhol, ahol emberek
megfordulhatnak, Amniakron kutak találhatók.
A településeken 100 emberre jut egy. Az utak
mentén vagy a vadonban is kilométerenként található egy. A mindennapi rutin része, hogy
odamegy egy lakos a kúthoz és felé helyezi a kezét. Az Amniakron ekkor kivonja a testéből a
személyiség vagy lélekenergiát és cserébe vagy
szikraenergiát csatol vagy áldásgömböt ad a lélekenergia tisztaságával arányosan.
A szikraenergia az alkák és prók működtetéséhez szükséges.
Az áldásgömb birtoklása pedig lehetőséget nyújt
arra, hogy a lakos a választott Rendjének fejével
(az Archonaryonnal) kapcsolatba lépjen, és áldásgömbért cserébe kérhessen valamit.
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A xeezereknek mind egyedi képességeik vannak.
Nem gyártják őket nagy mennyiségben A
xeezerkovácsok megrendelésre, egyedi igények
szerint tervezik és építik meg eme eszközöket.
Az egyik legnépszerűbb xeezer a füstpenge.

A ghastergyurma olódium nevezetű anyaggá
bomlik fény hatására, amely alapanyaga számtalan csodaitalnak. A yirt állandóan jéghideg fém.
Míg az olk állandóan forró olaj.
A drágakövek Zaranassinumban is nagyon ritkák
és értékesek.
Az állattenyésztés is érdekes szakma ezen a
bolygón, hiszen nem mindennapi állatokkal foglalkoznak a farmerek. Például ott van buró, ami
egy növényevő haszonállat. Leginkább a tehén
és a nyúl keverékéhez hasonlít, nagy lelógó füleivel. Finom húsáért, hőszigetelő bundájáért és
sötétben foszforeszkáló szemgolyójáért tenyésztik. A makhor egy vakondszerű lény, amit a
páncélokhoz felhasznált körméért tartanak. Az
elut egy sáskaszerű, nagyszarvú, nagytestű állat,
amit szobrokhoz felhasznált szarvaiért és fájdalomcsillapító hatású fogaiért nevelnek.

Alapanyagok, áruk
Alapanyagok
nagyon
sokfélék,
hiszen
Zaranassinum élővilága hihetetlenül változatos
és színes. Nagyon kevés példa lesz itt felsorolva,
de ezeken kívül számtalan különleges alapanyag
található szerte a bolygón.
Gyógyfüvek erőteljes hatással vannak a szervezetre. Például: A drie virág bimbójából készült
tea pár percre áttetszővé teszi megivóját. A
fgonusás szára elrágcsálva kitűnő agyserkentő. A
khlerfű rákenve a bőrre acélkeménységet biztosít. A wonosongyökér füstje befogva képes felemelni nehéz tárgyakat vagy személyeket a levegőbe. Vagy az alztresbokor gyümölcse elégeti a
testről a zsírt, ezért van kevés kövér ember
Zaranassinumban.

Ezeken kívül egzotikus fűszerek, zamatos élelmiszerek, egyedi bútorok, szépséges ruhák, különleges építőanyagok garmadája érhető el a nép
számára. Csak a pénztárca szabhat határt.

A kisebb bogarak számtalan érdekes felhasználási lehetőséget kínálnak. Például: A samcabogár
nagyon finom édesség. A buhsáska potrohájának
rendszeres fogyasztása élesíti a látást. A
hulaantücsök zenéje megnyugtatja a kisbabákat.
Nabni óriáshangya megsütve olyan kiadós, mint
egy pulyka. Vagy a krolodongó mérgéből főzött
leves 3 napig ébren tart. S még lehetne folytatni
végtelenségig. Ezeket az alapanyagokat a
füvesembernél lehet beszerezni.

A Siker
Zaranassinum bolygóján is a siker motiválja az
embereket a lehető legnagyobb mértékben. Sikereket akarnak elérni az élet legalább egy területén. Ha valakinek ez sikerül, kiemelkedhet a
szürkeségből, kitörhet a csendességből és valaki
naggyá válhat, aki be tudja teljesíteni saját vágyait. A sikernek ebben a világban számos útja
van. Vegyük ezeket sorba.

Különleges ásványok, anyagok, kövek, olajok,
gázok, is tárgyát képezik a kereskedelemnek.
Ezek a tronicok (robotemberek) üzemeltetésére
szolgálnak.
Például: Az energiaharmat nevezetű hószerű
anyag zaj hatására meggyullad. A ragacsos
riamnkristály melegítés hatására légnemű elektromos árammá változik. A dordoraskő nyomás
hatására felforrósodik. A linlgaolaj kiváló üzemanyag.

Tudományos elismerés
Nagy és híres tudósok nagy hírnévre tesznek
szert. Nagydoktoroknak hívják őket, kik megváltoztatják a tudományos világképet kutatásaik
által, felfejlesztik a technikákat szinte természetfeletti szintre, és hatalmukban tartják a legnagyobb képességű eszközöket és Hálórendszereket is. Méltán illeti meg őket a tisztelet és egy
kicsit a félelem is. Sok tehetséges doktor dolgozik azon, hogy elérje ezt a mesés szintet.
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Művészet
Zaranassinumban is vannak nagyon híres művészek, akiknek a munkássága erőteljes hatással
van a társadalomra, az eszmékre és a erkölcsre.
Híres költők, zenészek, írók, festők, színészek
vannak soraik között. A nép ezekért a kivételes
tehetségekért a szó szoros értelemben rajong.
Luxusban éltetik őket, hódolnak nagyságuk előtt
és lesik minden kívánságukat.
Szakmai elismerés
Számos szakma és mesterség nevelt ki hozzáértő
szakembereket, akiknek az érintésétől minden
arannyá válik. A saját szakterületükön ők a legnagyobb szaktekintélyek, akiknek tanítványok
ezrei lesik minden egyes mozdulatát. Az ilyen
személyeket kellő tiszteletben részesíti a társadalom. Sokan törekednek a sikernek ezt az oldalát is meglovagolni.

Társadalmi rang
Majdnem minden birodalomban más társadalmi
rétegek alakultak ki. Igazi sikernek számít, ha
valaki feljebb jut a ranglistán.

Pompázat
A zaranassinumi emberek csodálattal néznek fel
azokra, akik menő ruhákban járnak, speciális
felszereléssel rendelkeznek és a legjobb szerkentyűkkel vannak felszerelkezve. Ezeknek a látványa is pompás, és akkor még a képességeikről
nem is beszéltünk. Aki kicsit is vagány akar lenni, és jó benyomást, akár csodálatot akar kiváltani környezetéből az a pompázatos felszerelések
megszerzésére törekszik. Ezeknek a cuccoknak
az alsó szintjei is méregdrágák és ritkák. Sokakat
ez motivál a munkára, erőfeszítésekre és önfegyelemre. Így fejti ki ez a látszólagos hiúság a
jótékony hatását.

Sportok
Zaranassinum a versengés hazája. Sokfajta sport
és játékforma vált közkedveltté szerte a bolygón.
Kártya és táblás játékok ugyanúgy, mint csapatsportok, táncversenyek és különböző őrült futamok hódítanak teret. A legtöbb néző fogadásokat tesz vagy önmagára, vagy egy másik játékosra. Sokan tönkremennek lassan miután, ebből
éltek napról napra éveken át, míg kevesen meggazdagodnak belőle.
A tehetséges sportolókat nagy tiszteletben, bőséges fizetésben és luxus körülményekben részesítik a rajongók. Sok fiatal törekszik rá, hogy eredményes sportolóvá váljon.
Általános eljárás szokott
lenni, hogy a konfliktusok egyszerű megoldása
egy- egy parti lejátszásában ölt testet, ahol öszszemérheti a két fél a
tudását és rátermettségét. A nyertes viszi a tétet, a vesztes pedig nyel
egy nagyot.

Politika
Zaranasinumban a politika kimerül abban, hogy
a szereplői kapocsként szolgálnak a nép és a kormányzati hatalom között. Képviselik a nép ügyeit a nemesség előtt, és tudatják a király döntését
és törvényeit a néppel. Közbenjárásuk eredményeképp egyenlő felekként tárgyalhat a kormányzat és a nép a közügyeket érintő kérdésekben. Nem kis dolog tehát, ha valakiből Népképviselő lesz, hiszen ezek nagyon ügyes diplomaták, eredményes tárgyalók, hatásos szónokok
közül kerülnek ki. Tisztelettel, javakkal, felelősséggel és ranggal ruházzák fel őket.
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Az Íria Használata
Parázsháló alkalmazások használata

Tudás Őrzői: Azok a szuper intelligens emberek,
akik tagjai a 24 előző korból megmaradottaknak,
akik nem csak használják nagy hatalommal, de
mélységében is értik a Tudást. Ők alkotják meg
segítségével azokat az alaptervezeteket, programozási nyelveket, amelyeket a többi Íriász felhasznál, hogy megépítse eszközeit és technikáit,
programozza
alkalmazásait.
Ők
az
Archonaryonok.
Tudás Építői: A xézerkovácsok építik meg a
xézereket (különleges képességű tárgyak). Az
Íriaköltők
alkotják
meg
a
ren-eket
(Parázshálórendszereket),
pró-kat
(Parázshálóprogramokat)
és
az
alkákat
(Parázshálóalkalmazásokat). Míg a gépszobrászok a szerkezeteket, gépeket, rútorokat
(személyi számítógép), kibervereket, és robotokat, (amiket itt tronicoknak neveznek) építenek.
Képesek megépíteni szinte bármilyen Tudáson
alapuló tárgyat vagy különleges képességeket
adó technikát.
Tudás Gondozói: Ezek a szakemberek azok, akik
nem mélyednek bele az Tudás alapjainak tanulmányozásába és nem is építenek Tudáson alapuló technikákat. Ők a nép között járó ezermesterek. Javítják, szerelik, karbantartják a már meglévő technikai eszközöket. Ők az Artizánok.

Szikraenergia: Az az energia, amelyet el kell költeni, hogy az alkalmazások aktiválódjanak.
Alapesetben a Szikraenergia értékét úgy számoljuk ki, hogy a Szikrakontrol Alaptulajdonságot
megszorozzuk 20-al.
Az erősebb szikrakristályok (amik általában a
szikrászoknak és Íriászoknak vannak) 2– szerezik vagy 3– szorozzák a természetes szikraenergiáját az illetőnek.
Egy alkának két fő játéktechnikai tulajdonsága
van: a szikraigénye, és a kisütési kódja.
A Szikraigény az az összeg, amit le kell vonni az
alka használónak a Szikraenergiájából, hogy aktiválhassa, azaz kisüthesse az alkalmazást.
Példa: Ha egy „Messzelátó” alkának a Szikraigénye 50/1000 méter, az azt jelenti, hogy az alka
hatótávolsága minden elköltött 50 Szikraenergia
Pont elköltésével 1000 métert nő. Vagyis, ha a
Karakter 2 kilométerre akar látni, akkor 100
Szikraenergiát kell elköltenie.
A Kisütési Kód pedig az a 1-3 számból álló 1-6
nagyságig terjedő kód, amit a Kisütéshez meg
kell dobnia a Játékosnak a Szikrakontrol Alaptulajdonságához tartozó kockamennyiséggel.
Példa: Ha egy alkának a kódja 16, az azt jelenti,
hogy a Játékos dob a Szikrakontroljával megegyező mennyiségű kockával és a dobás eredményében benne kell lenni egy darab 1-esnek és
egy 6-osnak. Ha ez így van, kisült az alkalmazás.
Az alkákat (alkalmazásokat) a Parázshálóból lehet letölteni, de előtte meg kell vásárolni. (Mint
ahogy az internetről letöltünk egy alkalmazást
az okos eszközünkre.)

Nagyorvosok: Ők az Íriászok azon csoportja,
akik a biológiában mélyednek el. Genetikával,
biokémiával és egyéb, az emberi testtel kapcsolatos Tudást kutatják, és egyben építik meg. Csodás dolgokra képesek. Genetikai módosításoktól
kezdve a gyógyításon és a bioveren át, az életek
meghosszabbításáig szinte minden a hatalmukba
áll.

A Íria szempontjából négyfelé lehet osztani
Zaranassinumban az embereket. A Tudás Őrzőire, a Tudás Építőire, akiket Íriászoknak neveznek, és felsőfokon értik a Tudást azaz Íriát. Ezen
kívül a Tudás Gondozói, és a Tudás Használói
vannak, akik középfokon vagy alapszinten értik
a Tudást.
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Sytron szövet irányítása

Nyersqweatron irányítása

Sytron-elemiszövetekre
ható alkalmazások.
(Sytron szövet: olyan részecskékből álló szövet,
amelyet a Nagy Mag sugároz ki, intelligens, és
elemi alakot ölt). Amikor sytron szövetet akar
irányítani a Karakter, tárgyalni kell a szövettel
magával, és ha egyetértés van, akkor teljesíti a
kérést. Lehet tűz, lég, föld és víz szövet.
A Játékos bejelenti, hogy tárgyalni akar egy
sytron szövettel. A Mesélő dönti el, hogy milyen
fajta sytron szövet érhető el adott pillanatban:
tűz, víz, lég vagy föld. Ekkor a Mesélő NJK-ként
eljátssza a tárgyalást a Karakterrel. A Karakternek meggyőzőnek kell lennie, önzetlen célok
megvalósítására kérheti a sytron szövetet és sok
esetben fel kell ajánlania valamit cserébe. Ez lehet egy tett, vagy egy feladat végrehajtása. A Játék idejében ez az egész 5 másodpercet vesz
igénybe, bármeddig is tartson a tárgyalás a valós
időben.

A qweatronok a Parázsháló által sugárzott, minden sejtre és atomra rátapadó, különlegesen
programozható részecskék. Az Íriászok viszont
képesek arra is, hogy ne csak azokat a
qweatronokat irányítsák, amik rendszerbe, azaz
alkalmazásba vannak programozva, hanem a
nyers állapotukban is hathassanak rájuk.
A Játékos bejelenti, hogy milyen hatást kíván
létrehozni a nyers részecskékkel. A Mesélő dönti
el, hogy mennyi szikrába kerül a mutatvány, és
mennyi a Kisütési Kódja.
(Ez hasonló a Star Wars– ban levő Jedi képességekhez)

A Szikraenergia visszanyerése
A Szikraenergia háromféleképpen töltődik viszsza:
1 Naponta magától töltődik Szikrakontrol 5–
szöröse.
2 Ha a Szépséges Utat támogató tulajdonságodat
használod, akkor annyiszor 10 szikra töltődik
vissza, amennyivel túldobtad az adott próbát.
Rend Útját választók a Találékonyság Alaptulajdonság próbával nyerhetnek vissza Szikraenergiát.
Élet Útján járók a Mozgékonyság Alaptulajdonság próbával nyerhetnek vissza Szikraenergiát.
A Tudás Útján járók az Intelligencia Alaptulajdonság próbával nyerhetnek vissza Szikraenergiát.
A Bölcsesség Útján járók a Bölcsesség Alaptulajdonság próbával nyerhetnek vissza Szikraenergiát.
A Szuverenitás Útján járók pedig választhatnak
két Utat és az azokhoz tartozó Alaptulajdonság
próbával nyerhetnek vissza Szikraenergiát.
3 Ha odamész egy Amniakron kúthoz
(mindenhol megtalálhatók), akkor annyiszor 10
szikrád töltődik vissza, amennyit dobsz az Elhivatottság tulajdonságoddal az alapdobás szabályai szerint.

Fényalkák
A vándortanítók közvetlenül a Rendjük első emberétől, az Archonaryontól kapják az alkáikat
(alkalmazásaikat). Azt, hogy hány darabot kapnak, attól függ, hogy mennyivel dobják túl az
Elhivatottság értéküket az Elhivatottság próbájukkal. Például, ha a Karakternek 10 az Elhivatottsága, és ennyi kockával az alapszabályok szerint mondjuk 15-öt dob (azaz 5-el dobja túl), akkor 5 alkát kérhet azon alkalommal. Bármit kérhetnek. (A Mesélővel kell megbeszélni) Akkor
kapják meg, ha az Elhivatottság Alaptulajdonságukkal dobásuk eléri a Mesélő által meghatározott célszámot. Minden héten új alkut köthetnek
az Archonaryonnal, ami magában foglalja azt,
hogy megdobja, hogy hány alkát és milyen alkát
kap, de akkor az előző alku törlődik. Az alkák
kisütése automatikusan siker. Csak a szikraenergia igényt kell kifizetnie a vándortanítónak.
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Pró-k

Példa: Közelítésre kinyílnak a kapuk, mindig
optimális hőmérséklet van, megfigyelőrendszer
működik.
A renek parázsenergiával működnek. Ez olyan
hatásfokú energiaforma, amely túlmutat minden
ismert
tudományon.
Ehhez
csak
az
Archonaryonok férnek hozzá, és azok, akiknek
ők adományozzák.

Az alkák továbbfejlesztett és erősebb, összetettebb verziói a pró-k (programok).
Példa: Ha egy alkával képes vagy 100 métert teleportálni, egy próval 100 kilométert tudsz. A
prók már nem szikraenergiával üzemeltethetők,
hanem Amniakronlánggal. Ezt az energiát csak a
legnagyobb tudású Íriászok kapják meg.
A programokat már nem lehet testben hordozni
és kisütni, mert nagyok ahhoz. Erre használatosak az úgynevezett fáklyaeszközök. A fáklyáknak bármilyen formájuk lehet (bot, gyűrű, kesztyű). Ezek abban különböznek a xeezerektől,
hogy azokban integrált fix képességek vannak,
míg a fáklyák ezernyi különféle prót képesek
kisütni magukban. A lényeg, hogy „álanyag”ból készüljenek, ami alkalmas erre.

Mátrix
A Mátrix egy virtuális, párhuzamos dimenzió,
amelyet a Nagy Mag sugároz a bolygón. Bizonyos alkák használatával a szikrászok a tudatukkal át tudnak lépni ebbe a dimenzióba. A testük
elernyed és kómás állapotba kerül, míg a tudat
egy avatár segítségével mozoghat és érzékelheti
a valós dimenziót. Bármekkora távolságot megtehet, de nem gyorsabban, mint amennyire futni
lenne képes. Az avatárban levő tudatnak vissza
kell térnie a testhez ahhoz, hogy újra használatba vehesse.

Ren-ek
A prók ha egy rendszerbe vannak rendezve, akkor alkotják a legbonyolultabb és legnagyobb
hatalmú Íriaformát a „ren”-t. Ezeket paloták
vagy egész települések köré telepítik. Mindent
automatizálva.
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Szabályok
Ebben a fejezetben a Zaranassinum RPG dobásokkal kapcsolatos szabályainak ismertetése következik. Ne ijedjen
meg senki ettől a nagy szabálymennyiségtől. Ezt a Mesélőnek kell ismernie. A Mesélőnek pedig elég az adott dobás
előtt elmagyaráznia a dobásmechanizmust a Játékosának.
Így nagyon hamar megtanulja mindenki ezeket.

Célszámok:
7 és alatta- könnyű próba
8- 11 átlagos nehézségű próba
12 felett- nehezebb próba

Próbadobás

Célzás

A Zaranassinum RPG rendszere hagyományos
hatoldalú
kockákat
használ.
Amikor oda érkezik a játék, hogy a Játékos terveinek megvalósulása egy alaptulajdonságától
függ, próbát dobunk. A Kalandmester megállapít
egy célszámot, majd a Játékos fog annyi dobókockát, ahányas a tulajdonsága, ami ehhez a fajta
próbához kell, és dob. Egy dobás akkor sikeres,
ha a dobás eléri vagy túléri a célszámot.
Azokat a kockákat kell beleszámolni a próbába,
amelyek
párosan
vannak.
Pl: Rogon Fadylg át akar ugrani a szakadék felett. A Kalandmester meghatározza, hogy ez egy
könnyű nehézségű próba, ezért a célszám 7-es.
A Karaktert irányító Játékos megnézi, hogy a
Karakterlapon mekkora Rogon Fadylg Mozgékonyság értéke. Ez 8, ezért nyolc kockát gurít.
Az eredményben van két kocka, ami 3-ast mutat, két kocka, ami 2-est mutat és két kocka, ami
1 est mutat. (A többi kockának nincs párja, ezért
nem számolhatók bele a próbába). Ezeket össze
kell adni, azaz 3+2+1=6. Jelen esetben nem érte
el a próba a célszámot, így Rogon bizony belezuhan
a
szakadékba.
Ha a Játékosnak van egy olyan fajta próbához
illő jártassága, akkor nagyobb eséllyel viszi sikerre
az
adott
próbát.
Pl.: Ha rendelkezik a Karakter egy ugrás jártassággal, mondjuk 3-as szinten, és át kell ugrania
valamit, akkor nem csak a Mozgékonyság érték
(most 8) szerinti kockamennyiséggel dob,
hanem annyival is, amennyi a jártasságának a
szintje, most 3. Így összesen 11 kockával dobja
meg
a
próbát.

Ha a Karakternek valamit el kell találnia, Célzáspróbát teszünk.
A Mesélő meghatározza, hogy mennyire könnyű
vagy éppen nehéz eltalálni a célpontot. Minél
könnyebb eltalálni annál több kockát használ,
minél nehezebb, annál kevesebbet.
Célszámok:
1- pici és/vagy messzi
2- nagyon kicsi és/vagy messzi
3- kicsi és/vagy messzi
4- közepes méretű és/vagy közelebbi
5- közepes mérettől egy kissé nagyobb és/vagy
közelebbi
6- nagyméretű és/vagy közeli
Ekkor a Mesélő dob ezzel a meghatározott kockamennyiséggel. A Karaktert irányító Játékos
pedig a Találékonysága értékével megegyező
számú kockával. A Karaktert irányító Játékos
dobásában kell lennie egy olyan kockapárnak,
mint amilyen szám a Mesélő dobásában előfordul. Ha ez teljesül, a lövés talált.
Példa: Rogon Fadylg el akar találni egy nyulat az
altatópisztolyával. A nyúl messze van, és elég
kicsi, ezért a Mesélő 3 kockával dob. Rogont irányító Játékos Találékonysága 11- es, ezért ennyi
kockát gurít. A Mesélő dobása egy 4-es, egy 3as, és egy 5-ös. Rogont irányító Játékos dobásában van 2 darab 4 es is sok más mellett. Mivel ez
a kockapár értéke előfordul a Mesélő dobásában
(4-esek), ezért Rogon eltalálta a nyulat (amit a
három kocka jelképezett).
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Vívás

A Tárgyalás lehet egy és kétirányú. Az egyirányú
tárgyalás az, amikor csak az egyik fél akar elérni
a másiknál valamit. Például szimpátiát, válaszokat, vagy egyetértést. A kétirányú tárgyalás, mikor mindkét fél akar valamit a másiktól, de csak
az egyik kapja meg. (Vagy egyik se). Ilyen a vita,
és az meggyőzés, rábeszélés.

Abban az esetben, amikor a Karakternek meg
kell védenie magát fizikailag, és rendelkezik
füstfegyverrel,
vívásdobást
dobunk.
Mindenki dob a Találékonyság értékével megegyező számú kockával. A 6- os dobások azt jelentik, hogy mennyire ügyesen tudott az egyik
fél védekezni, hárítani vagy elhajolni. Az 1-es
dobások pedig azt szemléltetik, hogy a Karakterek mennyire ügyesen visznek be találatot.
(Megjegyzés: A felhőfegyverekkel sem sebesülést, sem fájdalmat nem lehet okozni. Tucatnyi,
ennél érdekesebb hatása lehet). Így megszámoljuk, hogy kinek mennyi 1- es és 6-os dobása van.
Az egyik résztvevő 1-esei a másik fél 6-osai ellen
akkor győznek, ha legalább egyel többen vannak. Ez jelképezi, hogy túlütöttek a védelmen.
Mindkét fél ilyenfajta összehasonlítását egyszerre nézzük meg és egyszerre fejtik ki a hatásukat
is. Ahhoz, hogy a tusa véget érjen, elegendő
egyetlen
túlütés
is.
Példa: Rogon Fadylg a mindenre elszánt rugó
beugrik egy szoba ablakán, mikor észreveszi,
hogy bent egy őr álldogál. El akarja ezt az őrt
teleportálni innen, hogy ne zavarkodjon, de ehhez meg kell érintenie a felhőkardjának a pengéjével. Mindketten dobnak a Találékonyságuk
szerinti kockákkal. Rogont irányító Játékos 9
kockát gurít, míg az őr 7-et. Rogont irányító Játékos kockái között 3 darab 6- os van, és 2 darab
1-es. Az őr dobásában van 1 darab 6-os és 1 darab 1- es. Így hát Rogont irányító Játékosnak
több 1-ese van, mint az őr 6-osai, ezért sikerült
eltalálnia. Ezzel egy időben az őrnek kevesebb 1
-ese van, mint amennyi Rogont irányító Játékos
6- osai, ezért ő nem találta el a kalandort.

Egyirányú tárgyalás
Az egyszerűség érdekében az aktív felet támadónak a passzív felet védekezőnek fogjuk nevezni.
1. A támadó fél dob a Mesélő célszámára egy
Bölcsesség próbát. A dobás meghatározza, hogy a
támadó mennyire helyesen ítélte meg első látásra a védekezőt.
Pl: A kocsmárostól meg akarjuk tudni, hogy kik
a vendégei. A Mesélő 8 as nehézségűnek jelölte
meg azt, hogy a Karakter rájöjjön, milyen ember
is a kocsmáros, vagyis hogyan közelítse meg,
hogy célt érjen vele. A dobás 11 lett. Ez hárommal több, mint a 8 (azaz a Mesélő célszáma). Ez
azt jelenti, hogy (+3) lesz a módosítója annak a
bizonyos Meggyőzési Értéknek, ami csökkenteni
fogja a másik Ellenállását az ügyben. (lásd a magyarázatát lejjebb). Ha a Játékos dobása a 8-as
célszám ellen pl. nem 11 lett volna, hanem
mondjuk 6, akkor ez a módosító negatív lett volna, azaz (-2)
Nos, ezzel az első lépéssel határoztuk meg a
Meggyőzési Érték első módosítóját.
2. A Mesélő meghatározza a Meggyőzési Érték
másik módosítóját, azaz a Szimpátia értékét. Ez
(-5)- től (+5)- ig terjed, ahol a (- 5) a passzív fél
totális ellenszenvét, a (0) a semleges hozzáállását, a (+5) pedig a kebelbarátságát jelenti. Ezt a
Mesélő határozza meg. És ez az érték fog is fogja
módosítani a Meggyőzési Értéket.
Pl: A Mesélő úgy gondolja, hogy a kocsmáros
kicsit ellenszenvesnek találja a Karaktert, ezért a
Szimpátia értékét (-2)- re határozza meg. De lehetne úgy is, hogy a kocsmáros baráti érzéseket
táplál a Karakter iránt. Akkor a Mesélő (+4)- re
tette volna ezt a módosítót.
Ezzel a lépéssel határoztuk meg a Meggyőzési
Érték második módosítóját

Tárgyalás/Diplomácia/Nyomozás
Zaranassinum világában az emberek sok esetben
a békés tárgyalásokat szeretik használni a problémák megoldására. Ilyenkor két fél megpróbál
közös nevezőre jutni de, hogy sikerül-e megegyezniük, az a szimpátián, jó ítélőkészségen,
érveken, tehetségen és egy kicsit a szerencsén is
múlik. A Karaktereknek sokszor nyomozniuk is
kell. De vajon jól teszi e fel a kérdéseiket és
megkapják e a kívánt információt?
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3. El kell dönteni, hogy a támadó mire alapozza
a beszélgetést: az érzelmekre vagy a száraz érvekre. Előbbinél a Bölcsesség, utóbbinál az Intelligencia alaptulajdonság értéke fog számítani.
Intelligenciával a másik Intelligenciájára hat,
Bölcsességgel a másik Bölcsességére.

Ha a dobások értéke megfelezve is nagyobb,
mint ennek az Alaptulajdonságnak az értéke,
akkor a mondanivaló betalált.
Pl: A két dobásban volt három pár 4-es, és két
pár 5-ös. Ezeket páronként
összeadjuk.
4+4+4+5+5= 22. Azután ezt megfelezzük: 22:2=
11. Ezt az eredményt összehasonlítjuk a kocsmáros Intelligenciájával, ami 8. A 11 (3)- al nagyobb, mint a 8. Ezért sikerült olyat mondani,
ami tetszett a kocsmárosnak.

4. Annyiszor próbálkozhat a meggyőzéssel,
ahány a védő Int/Böl értéke. Azaz annyi dobás
áll a rendelkezésére, hogy meggyőzze a másikat.
Pl: Ha a kocsmárosnak 7 az Intelligenciája, akkor a Karakter 7- szer próbálkozhat meggyőzni
őt az 5, 6, 7, 8, 9 és 10- edik pontokban leírt eljárással.

8. Hogy meghatározzuk, hogy mennyire voltunk
meggyőzőek, annyi kockával dobunk Meggyőzési Értéket, amennyi vel túlérte a passzív fél
Alaptulajdonságát a dobás.
pl: A dobás 3-al érte túl a kocsmáros Intelligenciáját. Így 3 kockával dobjuk ki a Meggyőzési
Értéket, ami azt jelképezi, hogy ennyivel csökkentjük az Ellenállását.

5. A beszélgetés mondatokból áll és elég jónak
kell lennie ahhoz, hogy meggyőző legyen. Ennek szimulálására mindkét fél külön dob, vagy
az Intelligenciájukkal, vagy a Bölcsességükkel
(amit a 3. pontban kiválasztottak).
Pl: A kocsmáros Intelligenciájára akar hatni a
Karakter. A kocsmáros Intelligenciája 7-es. A
Karakteré 11-es. Külön kupacba dobnak.
Ezzel a lépéssel azt szimuláljuk, hogy az elhangzik egy mondat.

9. Dobunk a Meggyőzési Érték szerinti kocka
mennyiséggel. De a Meggyőzési Értékhez még
hozzárendeljük az 1, és 2. pontban meghatározott módosítókat (A Bölcsesség dobás és a Szimpátia értéket)
Pl: Dob a Karakter a három darab kockával 10et. Majd hozzárendeli a módosítókat. Ez jelen
esetben 10+3-2=11.

6. A két dobás értékeit összepárosítjuk, mégpedig úgy, hogy vesszük az azonosakat és egymás
mellé tesszük.
Pl: A kocsmáros külön kupacba dob a 7 kockájával. A Karakter dob külön kupacba a saját 11
kockájával. A kocsmáros dobott három darab 4est, két darab 5-öst, és két darab 2-est. A Karakter dobott a 11 kockájával egy 1-est, négy darab
4-est, három darab 5-öst, és három darab 6-ost.
Ekkor megnézzük, hogy a két dobásban melyik
számok egyeznek. Egyezik a két dobásban három darab 4-es, két darab 5-ös. Ezeket a két külön kupacból kiemeljük, és egymás mellé teszszük.
Ez szimulálja a mondat hatását a passzív fél
(kocsmáros) Intelligenciájára.

10. Most el kell képzelnünk egy sávot, vagy egy
számegyenest, ahol (-30)- tól (+30)- ig vannak a
számok, középen a (0)-val. A Mesélő az elején
eldönti, hogy a védekező fél a tárgyalás elején
mennyire könnyen vagy nehezen meggyőzhető,
azaz a sávon mennyire van mínuszban (vagy
pluszban) Ezt egy tokennel is lehet jelölni, aminek a neve Célvéleménytoken lesz. A kiszámolt
Meggyőzési Érték és a módosítók ehhez az értékhez adódnak hozzá.
Pl: A kocsmárost közepesen nehéz meggyőzni
arról, hogy mondjon információkat, ezért a Mesélő a Célvéleménytokenjét a (-15)-re helyezi.
Az első próbálkozás során, a 9-es pont alapján
kijött egy érték, a 11. Ezt most hozzáadjuk a (15)- höz. A Karakter jó úton halad, hogy megnyerje a kocsmárost.

7. Ezeket az összepárosított kockákat összeadjuk
páronként. Amikor ez a szám megvan, megfelezzük ezt az értéket. Ezután összehasonlítjuk paszszív fél 3. pontban kiválasztott Alaptulajdonságával.
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Majd az egész folytatódik a 5- ös pontban leírtak
szerint. De közben figyelembe kell venni a 4- es
pontban leírtakat is.
A tárgyalás akkor sikeres, ha a védekező véleménye elérje a (+21) -es értéket a sávon.
Ha ez sikerül, a várt információ, vagy szimpátia,
vagy egyetértés megvalósul.
(Ha túléri a (+21)- et, akkor a kocsmáros szívélyesebben fog viselkedni)
A kétirányú tárgyalás menete
Abban különbözik, hogy itt mind a két fél támadó. Az elején a Célvéleménytoken a nullán áll.
Az egyiknek (NJK-nak) az a célja, hogy a (-21) re juttassa Célvéleménytokent, a Karakternek
pedig , hogy (+21)-re juttassa el azt(megnyerve a
vitát).
1. Mindketten dobnak Bölcsességgel. Ennek az a
célja, mint az előző magyarázatban az 1. pontnak.
2. Ezután a Mesélő végrehajtja az előző magyarázatban található 2. pontot.
A Karakter viszont eldöntheti ezt az értéket.
3. Eldöntik mindketten, hogy Int vagy Böl-t
használnak.
4. Annyiszor próbálkozhatnak egymás ellen a
meggyőzéssel, amennyi a vitapartnerük kiválasztott Alaptulajdonságának az értéke.
5. Egyszer az egyik lesz a támadó, egyszer a másik. Az NJK- nak a Mesélő dob. Innen az előző
magyarázatban található 5, 6, 7, 8, 9. pont alapján zajlik a próba.
6. A vitázó felek Meggyőzési Értéke egyszer ide,
aztán oda fogja tolni a Célvéleménytokent a
(képzelt vagy lerajzolt) számegyenesen. (Mint a
kötélhúzás versenyen.) A vita akkor ér véget, ha
elfogynak az előző magyarázatban található 4.
pontban leírt lehetőségek, vagy ha az NJK eléri a
Célvéleménytokennel a (-21) -et vagy ha a Karakter eléri a Célvéleménytokennel a (+21)-et,
azaz megnyerik az adott vitát.
A Tárgyalás/Diplomácia/Nyomozás szabályait
módosíthatják a következő szociális jártasságok.
Humor: Lehetővé teszi, hogy annyi kockát újradobjon a támadó a Meggyőzési Érték dobásánál,
amennyi a jártasság szintje.
Tapintat: Lehetővé teszi, hogy az egyirányú tárgyalás szabályaiban leírt 5-ös pontban levő dobás
után kiválasszon maximum annyi kockát,
amennyi a jártasság szintje és újradobja azokat.

Udvariasság: Lehetővé teszi, hogy az egyirányú
tárgyalás szabályaiban leírt 5-ös pontban levő
dobás után kiválasszon a védekező kockái közül
maximum annyit, amennyi a jártasság szintje és
újradobja azokat.
Kedvesség: A Karakter Meggyőzési Értékét módosítja pozitívan annyival, amennyi a jártasság
szintje.
Határozottság: Lehetővé teszi, hogy az egyirányú
tárgyalás szabályaiban leírt 5-ös pontban levő
dobás során, annyival több kockát dobjon,
amennyi ennek a jártasságnak a szintje.
Lehengerlés: Lehetővé teszi, hogy a támadó anynyival többször próbálkozzon az egyirányú tárgyalás szabályaiban leírt 4- es pont alapján,
amennyi a jártasság szintje.
Gyógyítás/Kezelés
A Karakterek sok fajta módon képesek segíteni
az elesetteken. Ennek egyik módja, hogy
meggyógyítják őket.
A Mesélő meghatározza 1-7 ig a nehézséget.
(Mennyire beteg vagy sérült a személy). Ezek a
betegkockák. Ennyi kockával dob. A Játékos
megpróbálja meggyógyítani ezeket a kockákat
úgy, hogy a párját (ellenkezőjét) dobja meg
ezeknek párban (1- esnek a 6-os a párja, 2-esnek
az 5-ös, 3-asnak a 4-es, 4-esnek a 3-as, 5-ösnek a
2-es, 6osnak az 1-es) (összegük kiadja a 7-et). A
Mesélő kockái nem változnak. Annyiszor dobhat
a Játékos, amennyi az Intelligencia értéke.
Példa: Rogon Fadylg el akar látni egy nyílt sebet.
A Mesélő azt állapítja meg, hogy ez a seb 3-as
nagyságú. Ekkor dob 3 kockával egy 1-est, egy 2
-est, és egy 3-ast. A Játékos gurít most jelen esetben 9 kockával (Intelligencia). Az első dobásban
előfordul két 6-os. Ez meggyógyítja az 1-est. A
második dobásban nincs, sem két 5-ös, sem két 4
-es. Jön a harmadik dobás. Ebben sincs meg a két
szám kétszer. A negyedik dobásban viszont már
előfordul két 5-ös, ami meggyógyítja a 2-es kockát. Az ötödik dobásban nincs két 4-es. A hatodik dobásban viszont már előfordul két 4-es, ami
meggyógyítja a 3-as kockát. Még háromszor próbálkozhatott volna a Játékos, mert 9 az Intelligenciája és csak 6- szor próbálkozott.
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Kódfejtés/Zárnyitás

Amikor jelzi, hogy hozzávalót keres, a Mesélő
meghatározza a nehézséget és, hogy hány kocka
értékű hozzávalót talál, ha sikerül ez a próba.
Példa: Rogonnak egy ásót kellene összebarkácsolnia. A Mesélő meghatározza, hogy ehhez 21
értékű hozzávaló szükséges. (Azt nem részletezzük, hogy mik ezek). Rogon tehát bemegy a faluba és próbálja megvásárolni a hozzávalókat. A
Mesélő azt mondja, hogy 12 értékű alapanyagot
tud megvenni a piacon 1 ezüstért. Rogont irányító Játékos kifizeti az egy ezüstöt és a Karakterlapján odaír egy 12-est az ásója mellé. Ezután
még kimegy a határba, hátha talál még hozzávalót. A Mesélő meghatározza, hogy 7-es Találékonyság alappróba megdobása után 3 kocka értékű alapanyagot találhat. Rogont irányító Játékos
megdobja a Találékonyság 7-es alappróbát. Majd
ezért megkapja jutalmát: dob három kockával.
Jelen esetben 10-et. Ezt is odaírja az ásója mellé.
Ez így már eléri a keresett hozzávalók értékét
(21). Minden megvan, hogy összeállítson egy
ásót.

A Karakterek sokszor kerülnek kódolt ajtók,
rendszerek közelébe, vagy találnak zárt ládákat.
Ezen esetekben használjuk a következő szabályt.
A Mesélő mond egy számot. A Játékos dob az
Intelligenciájával megegyező számú kockával.
Ezeket az Intelligenciakockákat úgy kell a matematika szabályok szerint összeadni és/vagy kivonni, és/vagy szorozni és/vagy osztani, hogy
minimum 5 kocka felhasználásával és legalább
három matematikai művelet felhasználásával
kijöjjön a keresett szám. Azaz fel legyen törve a
kód vagy ki legyen nyitva a zár.
Példa: Rogon ki akar nyitni egy ládát, amin egy
lakat feszül. A Mesélő mond egy számot, ami
bármi lehet. Jelen esetben14. Rogont irányító
Játékos dob az Intelligenciájával (9 kocka) egy 1est, két 2-est, egy 4-est, két 5-öst, és három 6ost. Ezeket kell összeállítania, minimum 5 darab
kockát felhasználva, hogy kiadják a 14-es számot. Erre jut: 1X6+5-2+5= 14. Így a zár fel lett
nyitva.

A barkácsolás a következő módon történik. A
Mesélő meghatározza, hogy mennyire nehéz
összeállítani valamit.
2- nagyon könnyű
3- könnyű
5- közepes
6- nehéz
7- nagyon nehéz
8- magas fokú hozzáértés szükséges
Ekkor a Karaktert irányító Játékos annyi kockával dob amennyi a próba nehézsége, és annyiszor, amennyi a Találékonysága. Minden dobás
után félreteszi a 6-osokat, és a maradékkal újradob. Ha annyi dobásból minden kockából hatosokat tud csinálni, összebarkácsolta a szerkezetet
Pl: A Karakter egy egyszerű íjat akar barkácsolni. A Találékonysága 9. Így 9- szer dobhat. A
Mesélő azt mondja ez 4- es nehézségű lesz. A
Játékos dob 4 kockával.
Az első dobásban van egy 6-os. Ezt félreteszi,
már csak 3 kockával dob. A második dobásban
nincs 6-os. Újradob hárommal. A harmadik dobásban pedig mindegyik 6-os lett. Így sikerült az
íj.

Barkácsolás és Alapanyag Gyűjtés
A Karakterek ismeretei szerteágazóak, ezért képesek arra, hogy szinte bármit összebarkácsoljanak. Ehhez két dolog szükséges: az alapanyag/
alkatrészek/ hozzávalók és a próba sikere.
A Mesélő meghatározza, hogy mennyi alapanyag/ hozzávaló/ alkatrész szükséges az adott
eszköz, szerkezet, ital, étel vagy tárgy összebarkácsolásához. Ezt csupán egy számmal jelöljük.
Minél összetettebb az a valami, amit el akar készíteni a Karakter, annál több hozzávaló szükséges, tehát annál nagyobb ez a szám.
Egyszerűbb valami: 10- 100
Közepesen összetett valami: 101- 500
Összetett valami: 501- 1000
Nagyon összetett valami: 1001- …
A Karakter ezeket a hozzávalókat ezernyi helyen keresheti és találhatja meg.
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Gömb Párbaj

Példa: Rogon bemegy egy szépen berendezett
szobába. Körbenéz, és próbál valami nyomot találni. Bejelenti, hogy Megfigyelés próbát szeretne dobni. Az Intelligenciája most 9, ezért annyi
kockával dob. A Mesélő pedig egyetlen kockával
2- est dob. Rogont irányító Játékos 9 kockája között van három darab 2-es is, ezért észrevett valamit. A Mesélő ezért elmondja Rogont irányító
Játékosnak, hogy a függönyön kiszúr egy festékfoltot, pont olyan festéket, mint amit a gróf
kisasszony használ a körmére.

A szikrászok sok esetben azzal rendezik el a nézeteltéréseit, hogy egy thanagömb nevű alkával
összemérik tudásukat. A alka irányítást ad 5
energiagömb fölött, amit megadott helyzetbe,
konstellációba kell állítani minél gyorsabban.
A párbaj menete:
1. A Mesélő dob 5 kockával. Ezeket félreteszi. Ez
lesz a mintája a konstellációnak.
2. Az első szikrász dob a Szikrakontroljával és
megnézi, dobott- e olyan számokat, mint ami a
fix 5 kocka. Ha igen, azokat mellé rakja. A többivel újradob. Mikor megdobta az összes fix számot, megjegyezzük hányadszorra sikerült.

Éleslátás/Emberismeret
Egy bölcs személy jó emberismerő, olvas a nonverbális jelekben, és képes kikövetkeztetni ez
által egy személyről információkat. Ezt a képességet az Éleslátás próbával szimuláljuk.
A Játékos dob a Bölcsesség alaptulajdonságának
megfelelő számú kockával, a Mesélő pedig
egyetlen, más színű kockával. Ha a Játékos dobásában van két, a Mesélő kockájával megegyező
értékű kocka, akkor a Karakter észrevett valami
rejtett/nem nyilvánvaló dolgot egy személy viselkedéséből és/vagy szavaiból. Ekkor a Mesélőnek el kell mondani a Karakternek egy, eddig
rejtett információt erről az emberről. Ha több
egyezés is van a két dobásban, akkor fontosabb,
és rejtettebb információk is kiderülhetnek.
Példa: Rogon találkozik egy paraszttal a határban. Rogont irányító Játékos bejelenti, hogy
Éleslátás próbát akar dobni. Rogon Bölcsessége 7
-es, ezért ennyi kockával dob. A Mesélő pedig
egyetlen kockával dob egy 3-ast. Rogon Játékosának kockái között többek között van két darab
3-as, ezért sikerült észrevennie az illetőn valamit. Ekkor a Mesélő elmondja, hogy Rogon észrevette, hogy ez a parasztember nem régen elveszthette egy szeretett hozzátartozóját, de fájdalmát visszafojtja. Zaklatottságát próbálja palástolni.

3. A másik szikrász ugyanígy jár el.
4. Az nyer, aki kevesebb próbálkozásból képes
kidobni a konstellációt. Ha döntetlen, akkor
elölről kezdődik az 1- es pont szerint, addig, míg
nem lesz nyertes. Általában 2– ik, 3– ik
próbálkozás után meg van a nyertes.

Megfigyelés/Nyomkeresés
Egy intelligens személy figyelmes, sok apró dologra odafigyel, a részletekben képes olvasni. Ezt
a képességet a Megfigyelés próbával szimuláljuk.
Ha egy új helyszínre ér a Karakter, vagy egyéb
újdonsággal kerül szembe, vagy ha nyomokat
akar
keresni,
dobhat
Megfigyelést/
Nyomkeresést.
A Játékos dob az Intelligencia alaptulajdonságának megfelelő számú kockával, a Mesélő pedig
egyetlen, más színű kockával. Ha a Játékos dobott két olyan számot, ami a más színű kockán
volt, sikert ért el. Ekkor a Mesélőnek el kell
mondani a Karakternek egy, eddig rejtett információt egy helyről vagy eseményről.
Ha több egyezés is van a két dobásban, akkor
fontosabb, és rejtettebb információk is kiderülhetnek.
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Mesélői Tanácsok

Ne szórakozzatok, most játszunk!

A Zaranassinum RPG- ben a Játékosok kalandozó hősöket személyesítenek meg. A kalandok a
következőkből épülhetnek fel:

Ez a két dolog teljesen függetlennek látszik, nem
következik egyikből a másik. A Gargantua szeszélye ez. Ő kapcsolja össze az anomáliát egy jelenséggel. Ha a Gargantua által összekapcsolt ok
megszűnik, az anomália is elpárolog.

- Kisebb küldetések
- Vadon felfedezése
- Anomáliák megszűntetése.
- Férgek levadászása.
- Vírusgazda leleplezése.
- Csillagfattyú szabotálása.

Férgek levadászása
A csapatnak meg kell találnia és semlegesíteni
kell a veszélyt, amit a féreg vagy férgek okoznak.
A Mesélőnek adnia kell egy különleges képességet a férgeknek. Például láthatatlanság vagy tüzet köpés. Ez megnehezíti a vadászatot.
A férgek lehetnek apró (bogár), kicsi (macska),
átlagos (ember), nagy (elefánt) és óriás (T-Rex)
méretűek. A Mesélő tegye akciódússá a jeleneteket. Lehet lövöldözni, tusakodni, ha a csapat ezt
akarja.

Kisebb küldetések levezetése.
(Példák: rablóbanda semlegesítése, ritka növények begyűjtése, áru szállítása, védelme).
A Mesélőnek ki kell találnia egy megoldandó
problémát, rejtélyt vagy feladatot. Akadályokat
kell a csapat elé tennie, és ha sikerrel járnak
megjutalmaznia őket.

Vírusgazda leleplezése

Vadon felfedezése

A Mesélőnek ki kell találnia egy agyafúrt tervet,
amelyet a vírusgazda hajt végre.
Példa: A falu lakosai sorra eltűnnek, miközben a
föld megremeg minden délben, és éjfélkor fura
fényeket látni a hegyek felől. Ok: A polgármester fia a vírusgazda és egy altatólövedék segítségével rabolja el az embereket. A hegyek alatt egy
szerkezetet készít, amely a szenet hatékonyan
gyémánttá változtatja, de ehhez szüksége van az
emberek körmére és hajára. Az elrabolttak egy
barlangban sínylődnek. A szerkezet minden 12
órában egy ökölnyi gyémántot állít elő, és ekkor
remeg a föld. A következő 12 órában pedig töltődik. Amikor a szerkezet feltöltődik éjfélkor,
akkor vannak a fények. A fiú amúgy 17 éves és
teljesen normálisan viselkedik.

(Példák: Dzsungel, Kazamaták, Romok, Barlangok).
A Mesélőnek egy rajzolt térképen kell lefolytatnia a kalandot. Akadályokkal, csapdákkal, logikai feladatokkal, veszélyekkel, agyafúrt szerkezetekkel kell telepakolnia a terepet.
Anomáliák megszűntetése
A csapatnak fel kell térképeznie az anomáliát.
Az anomáliák valaminek a jelenléte vagy működése által maradnak fenn. Rá kell jönniük a törvényszerűségre. Ha megszüntetik a kiváltó okot,
megszűnik az anomália is.
A Mesélőnek egy érdekes okot és egy érdekes
anomáliát kell kitalálnia.
Példa: Egy 300 fős faluban örök sötétség van egy
hete. Semmivel sem tudnak fényt bevinni a területre. Az ok az, hogy a polgármester kutyákat
kínoz a pincéjében.
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Csillagfattyú tervének szabotálása

zonyos mennyiségű „NYOM”-ot lehet találni.
Ha x nyomot megtalálnak, a Mesélő elmond nekik egy mondatot, amely tovább viszi a történetet.
A Mesélő direkt rakjon bele olyan feladatokat,
ahol lehet hasznosítani a temérdek dobási lehetőséget. Legyen célzás, vívás, gyógyítás, tárgyalás, zárnyitás, barkácsolás, gömbpárbaj.

Ez a kalandforma a leggrandiózusabb. Itt országrészek, szigetek, népcsoportok vannak érintve. A
Csillagfattyúk alakváltók, repülni tudnak, fejlett
technikájuk van, hipnotizálni is képesek és halhatatlanok. Jellemző még rájuk, hogy genetikailag teremtenek maguknak állatembereket szolgálóknak, vagy robotokat építenek testőrnek. A
Karaktereknek ezeket is semlegesíteniük kell.

A Mesélő azzal kell, hogy modellezze a fáradtságot, éhséget, sérülést, hogy tokeneket tesz a Karakterek Karakterlapjára. Minden egyes token
azt jelenti, hogy egyel kevesebb kockával dobják
a próbákat. Amikor esznek, gyógyulnak vagy
pihennek a Karakterek, ezek a tokenek lekerülhetnek a lapokról.

Példa a ténykedésükre: A csillagfattyú felaknázza lassacskán, észrevétlenül az egész völgyet.
Szerkezetet épít, ami egyszerre robbanthassa fel
az egészet. Vagy lassú méreggel megmérgezi a
királyi családot, hogy a helyükbe léphessenek ő
és a családtagok klónjai (akiket addig létrehozott).
Nyomozás 1:
A Mesélő ossza fel azokat az információkat, amit
a csapatnak meg kell tudnia. Ezeket a morzsákat
ossza szét helyek és NJK-k között. Amikor sikeres nyomozáspróbát tesznek a Karakterek, felcsillanthat egy ilyen morzsát.
Példa: A vírusgazda leleplezése példánál maradva:
Az utcán az emberektől meg lehet tudni: Eltűnések vannak
A borbélytól: Kik tűntek el? Akiknek hosszú hajuk volt
Szerésztől: A helyi szerész laborjából eltűntek az
altató italok
Kovácstól:A kovácsnál elfogyott az acél
(lassacskán vetette meg a szerkezethez a fiú)
Kocsmárostól:A kocsmáros fia is vett a polgármesteréknek vasat.
Stb.
Nyomozás 2:
Egy másik megoldás, hogy fiktív nyomokat rejt
el a Mesélő. Ekkor a nyomozás átmehet dobálásba (Nyomkeresés Próba). Bizonyos helyeken bi-

A Mesélőnek figyelnie kell arra, hogy a Karakterek látogassák az Amniakron kutakat, hogy töltsék a Szikraenergiájukat.
Ha Rendhez tartoznak, vagy ha szabadúszók,
élvezzék annak az előnyeit, és szenvedjék el hátrányait.
A Mesélő használjon egy más színű kockát Sorskockának.
Jelentése:
1-Nagyon rossz dolog történik
2-3 Rossz dolog történik
4-5 Jó dolog történik
6 Nagyon jó dolog történik
Ezt a szerencse és a sorsszerűség modellezése
céljából használja a Mesélő.
Nagyon hangulatos tud lenni, amikor megkérdezi a csapat, hogy hogy reagál az óriás a füstre? És
a kocka mondja meg!

Jó Szórakozást!
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Példajáték
Jelenet 1:
A helyszín az odriaani Vaspalota fogadóterme. A
Játékosok Attila, Renáta és Salamon.
A Karakterek:
Attila Karaktere: Sussirel a vörösbőrű rakren
szikrásznő, kinek lélegzetelállító alkalmazások
feszülnek a koponyájában.
Renáta Karaktere: Vadamoss a furfangos aranybőrű, jóvágású bárd, egy gyönyörűen faragott
gitárral a hátán.
Salamon Karaktere: Alober a vándortanító, szürkebőrű mournaag, kinél nyugodtabb ember nem
született Zaranassinumban.
A Mesélő Szilvi.
M: Miután két teljes órát várakoztatok a bebocsátásra, végre ott álltok Derg wan Herx őrgróf
lábainál csodálatos fogadótermében, trónusa
előtt. Herx gróf egy 50-es éveiben járó, szakállas,
bikanyakú bharuhíl, méregdrága, elegáns öltözékben terpeszkedik előttetek.
R: Én megyek elől, hátha a jó megjelenésem hat
rá valamelyest.
A: Akkor én lemaradok egy lépéssel, mert csúnyább vagyok.
S: Akkor én be se menjek?
M: Na jó, ott álltok előtte.
R: Tárgyalás próbát kezdeményezek.
M: Akkor mi a pontos cél?
R: Az, hogy ingyen bocsásson rendelkezésünkre
szárnyas hátasokat, cserébe megmondjuk, merre
van elrejtve a fáklyajogar.
(Öt perc kockacsörgetés után)
Sz: Herx őrgróf beleegyezett az alkuba.
A: (Sussirel) Hol vehetnénk át a hátasokat?
M: (Herx őrgróf) A szolgáim odakísérnek titeket.
S: Mindhárman megköszönjük és meghajolva
kihátrálunk.
A: Hú, ez összejött, nem hittem volna.
R: Hát egy hajszálon múlott.
M: Felkísérnek titeket a tetőistállókhoz és három
óriásgalambot nyergelnek fel számotokra.

Jelenet 2:
Helyszín: Modagar nevű kisváros.
M: A galambok lassan leereszkednek veletek.
Nagyon hatásos belépő.
R: Keressünk valami fogadót.
M: Ahogy elindultok, nem tesztek meg kétszáz
métert, mikor egy munkásember lép oda hozzátok. Kérlek titeket, segítsetek rajtam. A feleségem nagyon beteg. Látom rajtatok, hogy nem
hétköznapi emberek vagytok. kérem, segítsetek!
S: Odasúgom a többieknek, hogy nekem van egy
erősítő alkám.
A: Szerintem segítsünk neki. Merre laksz?
M: A munkás nagyon hálás és egy szegényes
házhoz visz titeket a város szélére. Előre enged
titeket, mikor is. Dobjatok egy Intelligencia
mentőt. Akinek sikerül az ugorjon minél meszszebb.
A: Nekem sikerült.
R: Nekem is.
S: Nekem nem.
M: A viskó ripityára robban. Akinek sikerült ezt
hamar felismernie, az el tudott ugrani. Csak egy
sérülés tokent kap. De te Alober nagyon megsérültél, 3 sérülés tokent kapsz. A munkás az alatt
felszívódott.
Jelenet 3:
Helyszín: Lurd hegység.
R: A férgek erre szaladtak, miután megsüketítettem őket. Mit látunk a távolban?
M: Az előttetek levő meredek völgy aljában
mozgolódást láttok.
A: Használni akarok egy totális látás alkát.
M: Dobd meg a kisütési kódot.
(Megdobta, sikerült)
M: Tisztán ki tudod venni a férgeket. Négyen
vannak. Olyan nagyságúak, mint a nagyobb farkasok, de a fejük nyúlánk, mint egy krokodilnak.
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S: én feléjük tudnék repülni, és elterelném a figyelmüket, míg Sussirel levadászná őket energiahálóval.
A: én benne vagyok.
R: Én pedig felmegyek egy magaslatra és zavarózenét játszok.
M: Dobj Salamon.
(Siker)
M: Alober emelkedni kezdett és lassan a férgek
felett lebeg.
R: Sietek.
M: Hogy megfelelő helyre juss, dobj egy Mozgékonyság- mászás próbát.
(Siker)
R: Elkezdem a zenét.
A: megpróbálom őket megközelíteni.
M: osonás próba 11-es.
(Nem sikerült)
M: Meghallották, hogy a közelben vagy .
A: A zene hogy hat rájuk?
M: Zavarja őket, de 70%-ban tiszták. Feléd rohannak.
A: Egy erőpajzsot aktiválok
M: Dobd meg!
(Siker)
M: A férgek csattogtatják agyaraikat, de nem
tudnak megközelíteni két méternél jobban.
A: Most rájuk lövök pár energiahálót.
M: Amíg a erőpajzs működik, nem tudsz lőni.
S: Akkor majd én. Aktiválok két kicsinyítő alkát.
(Siker)
M: Bogár méretűre zsugorodott a négyből kettő.
R: Lesújtok egy újabb célzott süketítéssel.
(Siker)
M: A férgek újra elmenekültek.
A: Már csak kettő van, azokat napnyugta előtt
befogjuk!

R: Azért mégis jó lenne, tudnánk, hogy mi van
odaát.
M: A hátatok mögött neszezést hallotok. Ahogy
lenéztek a földre ezernyi éhes, vöröshangya
hömpölyög felétek. Most megállítom az időt. mit
tesztek?
A: A fáklyám elijeszti őket?
M: Annyian vannak, hogy édes kevés.
R: Van zavaró zeném. Az hatna rájuk?
M: Jó ez az A terv. mi a B terv?
S: Mégis átlebegek és megpróbálom kinyitni a
kaput.
M: C terv?
A: Dobok nekik kaját.
M: Akkor akció. Te odadobsz neki pár szelet kenyeret. Te Alober átlebegsz. S Vadamoss pedig
zenéljen.
(A Mesélő dob a sorkockával, rosszat)
M: A kenyeret egy pillanat alatt megemésztik.
(Újra dob, sikertelen)
M: A zene se hat rájuk.
S: Átértem, mit látok?
M: Egy mohás, pókhálós, rozsdás vezérlőpultot,
nagy karokkal meg gombokkal.
S: Sorra nyomom őket.
(A Mesélő nagyon jót dob a sorskockával)
M: Az kapu résnyire kitárul. De nem biztos,
hogy átfértek rajta.
Jelenet 5:
Helyszín: Salarani Nagykönyvtár
M: Mindenki dobjon három nyomkereső próbát.
(a 9-ből négy sikerült)
M: Négy nyomot találtatok. Három nyomért
mondjak el egy kisebb infót vagy gyűjtötök még
két nyomot és mondok hatért egy nagyobb infót?
S: Szerintem mondjad 3-ért.
A: Még gyűjtsünk nyomot, ráérünk.
R: Szerintem meg ne húzzuk az időt. 3 nyomért
kérünk infót.
M: Találtok információkat arról, hogy pont azon
a környéken voltak robbanások, ahol tíz éve a
titokzatos szobor állt. Na, kezdjetek ezzel amit
akartok.
A: Aha. Szerintem van összefüggés a vörös tinta
és a szobor között.
S: Tényleg! Lehet, hogy a bárónő keze is benne
van?

Jelenet 4:
Helyszín: Badarok várbörtön kazamatája.
M: Rátok csapódik a széles vaskapu. Nagy döndüléssel zárul.
A: Van rajta zár?
M: Igen, van.
A: Megpróbálom feltörni a zárat.
(Nem sikerül)
M: A zár túlságosan bonyolult ahhoz, hogy feltörd.
S: Én át tudok lebegni rajta, de ti itt maradtok.
36

Térkép
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Köszönöm, hogy elolvastad ezt a kiadványt. Remélem, volt benne néhány dolog, ami tetszett. Ha van észrevételed, nagyon szívesen veszem, ha írsz a LFG.hu fórumára. Ezzel is segíted, hogy
ebből (valamikor) egy nagyon jó kis rendszer legyen. Velem a
kapcsolatot ezen az e-mail címen veheted fel:
szasajo@gmail.com
Minden Jót Neked!
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