
Parancsok

A játékhetek folyamán a játékosok parancssorokat küldenek, amik meghatározzák, mi történik karakterükkel, az hogy viselkedik bizonyos szituációkban. A parancsokat a 
következő táblázatban találjátok: itt szerepel a parancs neve, a rövidítése, magyarázata, EP-költsége és az érték, ami meghatározza, hogyan használod a parancsot.

Név Rövidítés Értelmezés EP-költség Értékek

Csere Cser A karakter más kalandorokkal csereberélhet tárgyat nincs
költség

Az átadni kívánt tárgy
sorszáma, vagy neve

Eszkábálás Eszk A karakter különböző felszereléseiből új tárgyakat gyárthat 5
energiapont

A felhasználni kívánt tárgyak
sorszáma vagy neve

Feltételes
Óvatosság

FeÓva A karakter bizonyos arányú életpont alatt nem avatkozik új csatározásba nincs
költség

Az életponthatár mennyisége,
százalékban viszonyítva a
karakter életpontjaihoz.

Feltételes
Harc

FeHar A parancs kódjával a karakter meghatározza, hogy a parancs kiadásától
kezdve maximum hányas szintű ellenfelekkel kíván harcba szállni. A parancs
egészen addig életben marad, amíg új parancsot más értékkel ki nem ad.

nincs
költség

1: egyes szintű
szörnyek

2: kettes szintű
szörnyek

Gyakorlás Gyak A parancs kiadásával a karakter egy órát gyakorol fegyverével, hogy
sikeresebben használhassa azt.

10
energiapont

Gyógyítás Gyógy A parancs kódjával a karakter meghatározza, hogy hány életpontot kíván
gyógyítani magán a környezetében fellelhető eszközök segítségével

1 életpont
gyógyítása:
2
energiapont

min. 1

Interakció Int A karakter a parancs kódjával meghatározhatja, hogy a mezőjén található
épületbe bemegy, személlyel kommunikál vagy tárgyat felveszi, használja

5
energiapont

A mezőn szereplő
tárgy/személy/épület
sorszáma vagy neve

Jellempróba Jel A karakter egy adott mezőn meghatározhatja, hogy egy adott utat választ.
Amennyiben van feltételes jellempróba beállítva, azt erre a mezőre
"kikapcsolja".

10
energiapont

1: mindig a helyes
utat választom!

2: igyekszem a
számomra
legelőnyösebb
megoldást
választani

3: valami különleges,
meglepő megoldást
választok, ami épp
eszembe jut!

Keresés Ker A karakter a mezőn, amin épp áll, a szokásosnál alaposabban körbenézhet,
hátha lel valamilyen számára hasznos tárgyat. A talált tárgyat automatikusan
felveszi.

10
energiapont

Mozgás Moz A parancs kódjával a karakter megmondja, melyik irányba kíván lépni 1
mezőt*

1 mozgás:
10
energiapont

1: észak; 2: északkelet;
3: kelet; 4: délkelet;
5: dél; 6: délnyugat;
7: nyugat; 8: északnyugat

Pipere Pip A karakter egy adott tárgyat az öltözete részévé tesz/kézbevesz. Ha más
tárgy miatt ez nem lenne lehetséges, azt a tárgyat automatikusan
leteszi/leveszi. A levett tárgy nem vész el, a kalandor eszköztárában marad.

nincs
költség

A felhasználni kívánt tárgyak neve/kódja

*Példa
Amennyiben azt szeretnéd, hogy karaktered három egységnyit mozogjon északkeletre, írd be parancsként:



Moz 2
Moz 2
Moz 2

Ebben az esetben, a karaktered mozog egyet északkeletre, ezzel elkölt 10 EP-t és ezt megismétli kétszer. Ha a második mozgásparancs után már csak kevesebb, mint 10 EP-je
marad, az utolsó mozgást nem tudja megtenni.


