
A kaland

A cselekményszál:
• Akadályozz meg valami rosszat
• Megtalálni valakit vagy valamit
• Személyes bosszú
• Rejtély megoldása
• Utazás, túlélés
• Információszerzés
• Megtenni valamit mások érdeke ellen
• Fuss az életedért

Karakterek motivációja
• Hamisan vádolva – a karaktereknek rá kell jönniük az

igazságra, hogy ne legyenek bűnbakok.
• Megakadályozni valamilyen, a karakterek számára 

nemkívánatos eseményt.
• Hűség egy személyhez vagy szervezethez.
• Kíváncsiság
• Pénz
• Vallás
• Valakinek szívességgel tartoznak
• Zsarolás
• Egyéb személyes motiváció a karakteralkotás során 

megadott adatok alapján.

A karakterek találkozása
• Barátok és ismerik egymást
• Munkatársak, vagy olyan emberek, akik a munkájuk 

során ismerkedtek össze
• Szomszédok
• Közös hobbijuk van
• Rokonok
• Együtt jártak iskolába
• Van egy közös barátjuk, akinek szüksége van rájuk
• Jelen voltak, vagy ki voltak téve egy múltbéli 

eseménynek
• Közös ellenségeik vannak
• Egyszerűen egy helyen voltak, amikor valami 

drasztikus dolog történt, ami együttműködésre 
kényszerítette őket.

A kaland kezdete
• Gyilkosság tanúi lesznek, vagy egy barátjukat 

meggyilkolják.

• Egy barát, vagy közeli rokon eltűnik.
• Megbízást kapnak.
• Megtámadják őket.
• A következmények felismerése nélkül belerángatják 

őket valamibe.
• Valaki segítséget kér tőlük.
• Valaki szerint túl sokat tudnak és üldözni kezdi őket.

Játékmesteri lépések
• Kémkedni a karakterek után
• Ígéretekkel csábítani valakit
• Követők toborzása, növekedés, terjeszkedés
• Hirtelen irányt változtatni
• Elhagyni a régi bázist, találni egy újat
• Összezavarni vagy összemosni az igazságot
• Átállítani egy szervezetet (korrumpálni vagy 

beszivárogni)
• Kibújni egy ítélet alól valami előnyt remélve
• Közvetetten támadni, közvetítők segítségével
• Riválisokat erősíteni egymással szemben
• Felfedni valakinek az igazságot, akár akarja, akár 

nem

Cégállamok/GEO lépései
• Rejtett üzenet küldése
• Erőszakos üzenet küldése
• Véget vet egy problémának
• Pénzzel old meg egy problémát
• Eldobható embereket bérel
• Állandó dolgokat épít
• Felvásárol kisebb vállalkozásokat
• Megnehezíti valaki életét
• Megfigyel (drónok, nyomkövetők...)

Magányos ellenség lépései
• Ajánlatot tesz, buktatóval.
• Váratlan helyről támad.
• Szemtől szemben támad.
• Erőszakkal vagy felfedéssel fenyeget.
• Ellop valamit vagy elrabol valakit.
• Hangos figyelemelterelést hajt végre.
• Nagyobb szervezet segítségét kéri.
• Céljai: korrumpálni, manipulálni, félrevezetni, lopni,

gyilkolni.

Események a kaland folyamán
• Rajtaütés
• Megfigyelés (személy vagy hely)
• Járműves üldözés
• Kriminalisztikai vizsgálat egy bűntény helyszínén
• Menekülés az ellenségtől
• Fogság
• Foglyok vagy a karakterek vallatása
• Szerelem és csábítás
• Betörés
• Beszivárgás
• Információszerzés archívumokból
• Üldözés
• Jármű eltérítése
• Katonai, rendfenntartó akciók
• Szembenézés az ellenfelekkel
• Találkozás új NJK-kkal.
• Katasztrófák és balesetek
• Utazás
• Szex
• Betegség
• Harc
• Eltévedés
• Túlélés

Mellékszálak és bonyodalmak
• Rossz személyt keresnek
• A személyek eltérő célok és behatások között 

hányódnak
• Hamis információ miatt rossz irányba haladnak
• Szerelem, vagy szenvedély, ami megváltoztatja 

valakinek a lojalitását
• A csoport szétválik
• A probléma bonyolultabb lesz, új szinteket fedeznek 

fel
• Új barátok vagy ellenségek szerzése
• Új információra derül fény
• Valaki hazudik
• Kívülállók folynak bele a sztoriba
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Ellenségek gondolkodásmódja és
racionalizálása
• Megsértettél, ezért megérdemled, ha visszakapod.
• Nem én vagyok a probléma, mindenki más az.
• Ha mások nem bírják azt, amit mondok vagy akarok, 

akkor önzők/gyűlölnek engem.
• Nem bízhatok másokban, hogy jó döntéseket hoznak.
• Ha rendelkezésemre áll az az erőforrás, az azért van, mert

én megérdemlem, és/vagy nagy dolgokat kell ezzel 
véghez vinni.

• Megérdemlem, hogy ez az enyém legyen, és mindenki, 
aki az utamba áll, az megakadályozz engem abban, ami 
engem illet.

• Ha én csinálom, az jó, mert nekem jók a szándékaim.
• Ha cselekedeteim megsértik az embereket, akkor meg is 

érdemlik.
• Még ha meg is sérülnek egyesek, a végeredmény miatt 

megéri.
• Túl nagy lett a szád, ideje, hogy valaki végre 

helyretegyen.
• Egy utolsó szemét vagy, és megérdemled, hogy így 

bánjanak veled.
• Mélyen belül mindenki olyan, mint én. Én csupán azon 

kevesek egyike vagyok, akik ezt őszintén ki is mondják.
• Én vagyok a hatalmi pozícióban, ezért mindenki számára 

kötelező az engedelmesség.
• Ők a szörnyűek, nem én.



Karakter kinézetek

Hajszín
fekete
szőke (arany, fakó, platina)
barna (sötét, világos, gesztenye)
vörös
ősz, őszülő
extrém festett

Hajtípus
Egyenes
Hullámos
Göndör

Hajhossz, frizura
Hosszú
Közepes
Rövid
Tüsi
Taréjos
Féloldalt felvágott
Kopasz

Szemszín
Kék
Barna
Sötétbarna
Szürke
Zöld

Testfelépítés
(enyhén) széles
átlagos
(enyhén) vékony
túlsúlyos (enyhén, erősen)
izmos (enyhén, durván)

Magasság
Magas
Átlagos
Alacsony

Bőrszín
Világos
Sápadt
Napbarnított
Barna (enyhén, közepesen, sötét, nagyon sötét)

Személyiségvonások
tartózkodó – szívélyes
konkrét gondolkodású – elvont gondolkodású
túlérzékeny, labilis – érzelmileg stabil
alkalmazkodó, önalávető – uralkodó
józan, komoly, körültekintő – nemtörődöm, eleven
szabályok alól kibúvó – szabálykövető
félénk, gátolt – vállalkozó szellemű, kockázatvállaló
számító, haszonelvű – érzelmi beállítottságú
bizakodó – gyanakvó
praktikus – fantáziadús
nyílt, egyenes – titkolózó, számító
magabiztos – aggódó
hagyományszerető, konzervatív – kísérletező, újító
csoportember – önálló
hibatűrő – tökéletességre törekvő
nyugodt – feszült

Karakterprofil

Cél
Bosszú
Elégedettség
Eredmény
Feledés
Forradalom
Gazdagság
Halhatatlanság
Hatalom
Hírnév
Igazság
Megvilágosodás
Önzetlenség
Szabadság
Szerelem/szeretet
Túlélés

Motiváció
Becsület
Büszkeség
Bűntudat
Elégedettség
Félelem
Gyűlölet
Hit
Hűség
Kaland
Kíváncsiság
Könyörület
Megszállottság
Szakértelem
Szociális
Szolgálat

Viselkedés
Arrogáns
Együttműködő
Erélyes
Fegyelmezett
Holisztikus
Lázadó
Lehangolt
Magabiztos
Mániákus
Optimista
Paranoid
Pesszimista
Szerény
Tűnődő
Visszahúzódó
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