
[digitális_árnyalatok]
Van egy baromi jó cyberpunk sztorid, amit 
el szeretnél mesélni, de nem akarsz sok 
szabállyal és vastag szabálykönyvekkel 
tökölni? Akkor ezt a játékot hasznosnak 
fogoda találni.
Lehetővé teszi, hogy eljátszatok bármi-
lyen (poszt)cyberpunk kalandot, ahol a 
hangsúly a szereplőn, a szerepjátszáson 
és a történeten van. Nincsenek kockado-
bás hegyek, több oldalnyi összetett sza-
bályhalmok és időnyúzó szereplőkészíté-
sek.
De ne aggódj, a játékszerek megmarad-
tak. Vedd elő a (poszt)cyberpunk játék-
készletedet, egy történetet és játssz!

[szereplőkészítés]
Leírás: Válassz egy nevet és egy koncep-
ciót a szereplődnek

Jártasság: Költs el 9 pontot a jártasságok-
ra. Részleteket az utolsó szakaszban ta-
lálsz.

Turbózás:  Költs el 3 pontot turbókra vagy 
váltsd be további jártasság pontokra. Né-
hány turbó először egy alapturbót igényel. 
Az ilyen turbók meg vannak jelölve a sze-
replapon. Találd ki a turbóid kinézetét és 
működését. 
Példa: A „Fejlett Mozgás” turbód egy me-
chanikai beültetés? Az egész lábad mű, 
vagy csak biogenetikailag módosítás? Ne-
tán nanotech szuperszteroidok befecs-
kendezése által jött létre? Te döntesz.  

Hátrány:  Választhatsz egy jellegzetes gu-
bancot a szereplődnek, ezzel kapsz még 
egy pontot a jártasságokra vagy a turbók-
ra. Ezt a gubancot aztán el is kell majd 
szerepjátszanod.

Kezdeti felszerelések:  A jártasságokon 
múlik. Mondjuk teszel egy pontot a „Csúz-
likra” és van egy stukkered.
Két pontot raksz rá és van egy sörétesed 
vagy egy géppityud. Rakj rá hármat és 
lesz egy ádáz gépkarabélyod vagy valami 
hasonlód.

[dolgok_elvégzése]
Amikor a szereplő valami jelentős dolgot akar 
végrehajtani, guríts egy vagy több hatoldalú 
kockával: ahány pontot költöttél a hozzáillő 
jártasságodra, aztán válaszd ki az egyik kockát 
és nézd meg az alábbi táblázatot:

1: Kudarc: A cselekvés félresikerült és kapsz 
egy visszahatást, pl. talán magadat sebesítet-
ted meg, vagy harcba keveredsz.
2: Rontás: Egyszerűen nem sikerült.
3: Határeset: Átválthatod „épphogy sikerültté”, 
de be kell vállalnod egy súlyos bonyodalmat.
4: Épphogy sikerült: Megcsináltad, de némi 
bonyodalmat von magával.
5: Siker: Megcsináltad.
6: Nagysiker: Megcsináltad! Kapsz hozzá egy 
további előnyt.

Na és mi van akkor, ha nincs a cselekvéshez 
passzoló jártasságod? Ilyenkor a szereplőd 
nem igazán tudja, mitévő legyen. Dobj egyetlen 
kockával és vonj ki belőle 2-t. 

[küzdelem]
Sorrend:  A játékosok cselekednek először, 
hacsak nem lepik meg őket.

Harc:  Csináld ugyanazt, mint a »dolgok el-
végzése« résznél, de az alábbi harci táblázatot 
használd. Amikor a szereplő megsebesít vala-
kit, akkor egy sebpontot okoz a célpont megfe-
lelő egészség kategóriájában. A kategória a 
fegyver által okozott sérüléstől függ: »Zúzó«, 
»Éles« vagy »Durr«. 

1: Kudarc: Elvéted a célt és egy járókelőt vagy 
csapattagodat találod el, vagy beakad a fegy-
vered.
2: Rontás: Csak elhibáztad.
3: Határeset: Átalakíthatod »súrolássá«, de el 
kell vállalj egy súlyos bonyodalmat. Viszont ha 
a célpont takarásban van, akkor csak a fedezé-
ket találod el.
4: Súrolás: Eltaláltad, de bonyodalmat von ma-
gával. Ha a cél takarásban van, akkor csak a 
fedezéket találtad el.
5: Eltaláltad. Szép munka.
6: Telitalálat! Még egy sebpontot okozol. Eset-
leg eltekintesz tőle és valami más előnyt 
szerzel, mondjuk védtelen ponton találod el a 
célt, vagy rögvest leütsz egy miszliket.

A kedvező és gátló körülmények módosíthatják 
a dobást +1/-1-gyel.

Amikor a sérülések elérik a »SZK« címkét az 
épségmérőn, tégy egy »Szívós Korcs« próbát, 
hogy a szereplő ellen tud-e állni a fájdalomnak, 
vagy védekezésre kényszerül egy körre. Az 
»Android test« turbó használói nem éreznek 
fájdalmat és átugorhatják ezt.

Amikor a sebek elérik a KO címkét, a 
szereplőd eszméletét veszti. Ha további sebet 
szerez ilyenkor, akkor haldoklik és gyors orvosi 
segítségre szorul.

[játékszerek]
A bunkók, kardok, sörétesek  és puskák  egy 
találattal két sebpont okoznak. A pisztolyok, 
géppityuk egy pontot okoznak, de sorozatot is 
lehet velük lőni, mint a gépkarabélyokkal.
Teljesen automata  lövéssel annyiszor 
támadhatsz, ahány kockával dobsz. Ilyenkor 
minden kockaeredmény egy támadásnak 
számít, amiket különböző célpontok közt 
oszthatsz el.
A páncélok az éles és durr sebzéseket ütésre 
változtatják. A páncélok sosem halmozódnak, 
még ha van Személyes Védőrendszer turbód 
és páncélt viselsz sem.
A könnygáz minden dobásból levon 1-et.
A tézer  fegyverek azonnal kiütik a szereplőt. 
Dobj egy »Szívós Korcs« próbát, hogy el tudja-
e kerülni.
Az EMP-k  levágnak minden turbót és 
elektronikus ketyerét egy egész jelenetre.
A robbanó dolgok azonnal ölnek, de »súrolás« 
dobás esetén, nem kapott el az egész, csak 
két vágó sebpontot kapsz.
A különleges csúcs-tech cuccok  +1 bónuszt 
adhatnak egy bizonyos dobáshoz.

[gyógyulás]
A gyógyulás gyorsasága a játékvilágod egyez-
ményein alapulnak. Lehetnek a világban be-
fecskendezhető, percek vagy órák alatt 
gyógyító nano-robotok. Másrészről a mocskos 
sikátori zugklinikák vajon képesek elvégezni a 
munkát valós gyógyulási idő alatt? A KM dönt.  

[tapasztalat]
Minden szereplő jártasság pontot kap a kaland 
végén. Új turbókat is kaphatsz érte (veszi, lop-
ja, fizettségként kapja).

[egy_pillantás_a_jártasságokra]
Alkusz:  Túlélés egyezkedéssel és tár-
gyalással.
Árnyék: Rejtőzés, surranás, követés.
Banda:  Szívességet kérhetsz, de jössz 
nekik eggyel.
Csönttörő:  Közelharc pusztakézzel vagy 
bottal vagy késsel.
Csúzlik:  Tűzfegyverek használata és pa-
rádés lőfegyveres kunsztok.
Futár:  Atlétika és akrobatika, parkour, 
szoros helyzetekből meglógás.
Gyógyítás: Emberek rendbetétele és ke-
zelése.
Hadászat:  Katonai ismeretek, bazi gép-
puskák használata, páncélöklök, robba-
nószerek, stb.
Házi Bűnözés:  Lopás, zárnyitás, bizton-
sági rendszerek.
Hekker:  Számítógépes biztonság, virtuá-
lis valóságok, MI-k, fekete JÉG.
Hitelessség:  Biznak benned és tisztel-
nek.
Járművek:  Mindenféle jármű, repcsi, 
hajó, drón és egyéb dolog irányítása.
Jelvény:  Volt vagy van egy hatósági 
jelvényed, ami felelősséggel is jár. Isme-
red a rendőri/ügynökségi/biztonsági eljá-
rásokat.
Jólnevelt: hétköznapi dolgok, műveltség, 
polgáriasság és ilyesmik.
Kapcsolatok:  Ismered a jó (vagy rossz) 
embereket.
MűSzaki:  High tech cuccok feltalálása, 
javítása, használata és átalakítása.
Nagylóvé:  Vagyon, gazdasági hozzáfé-
rés, társadalmi pozíció és üzleti képzett-
ségek.
Nyomozó:  Észlelés, bizonyíték megtalá-
lása, mások által észre nem vett dolgok 
kiszúrása.
Sikátor: Fekete piac, szervezett bűnözés, 
illetve utcaismeret.
Szakértelem: Határozz meg egy tudomá-
nyos területet, művészeti formát vagy 
egyedi tudást.
Szamuráj:  Régi közelharci fegyverek, 
beleértve az íjakat és hajító fegyvereket.
Szívós Korcs:  Vakmerő és keményköté-
sű, ellenállás a fájdalomnak, sebeknek, 
szereknek és alkoholnak.
Vakítás:  Megjátszás, hazudás, álcázás, 
bolondítás és emberekre hatással levés.



□□□ Alkusz
□□□ Árnyék
□□□ Banda
□□□ Csonttörő
□□□ Csúzlik
□□□ Futár
□□□ Gyógyítás
□□□ Hadászat
□□□ Házi Bűnözés
□□□ Hekker
□□□ Hitelesség
□□□ Járművek
□□□ Jelvény
□□□ Jólnevelt
□□□ Kapcsolatok
□□□ MűSzaki
□□□ Nagylóvé
□□□ Nyomozó
□□□ Sikátor
□□□ Szakértelem____________
□□□ Szamuráj
□□□ Szívós Korcs
□□□ Vakítás

jártasságok

egészség

leírás

hátrány

digital_shadesturbók
Kognitív
□ Csatlakozó
     (idegi számítógép, vezetéktelen hálóelérés, AR&HUD)

└□ Fejlett Hekker Öltözék
         (+1 a Hekker dobásokhoz)

└□ M.I. segéd
         (ülésenként két újradobást tesz lehetővé)

└□ Harci Re/Akciós Modul
         (harcban még egy cselekvést ad)

└□ Virtuális Célkereszt
         (+1 bónusz lövés dobásokhoz)

Szenzoros
□ Kiterjesztett Érzékek
     (+1 bónusz a Nyomozó dobásokhoz)

□ Optikai Fénykiegyenlítő
     (látsz a sötétben és nem vakíthatnak el)

□ Tech Letapogató
     (kereshetsz eszközöket/turbókat 50m-en belül)

□ Hangfeszültség elemző
     (+1 bónusz az Alkusz és a Vakítás dobásokra)

□ Röntgenlátás
     (átláthatsz közeli vékony falakon, személyeken, stb.)

Vegyes
□ Fejlettebb Mozgás
     (+1 bónusz a Futás dobásokra)

□ Egzotikus Megjelenés
     (+1 a passzoló szubkultúrában)

□ Rejtett Stukker
     (egy beépített pisztoly vagy tézerpisztoly)

□ Rejtett Bunyófegyver
     (visszahúzható közelharci fegyver, éles sebzést okoz)

□ Nagyugrás
     (ugrás max. 10 m magasra és 20 m távolra)

□ Optikai Terepálca 
     (+1 bónusz az Árnyék dobásokra)

□ Tökéletes szépség
     (vadítóan nézel ki, kaphatsz +1 bónuszt)

□ Erőturbó
     (+1 bónusz a Csonttörő és Szamuráj dobásokra)

□ Eszközcsomag
     (megfelelő szerszámok, +1 tech/medi dobásokra)

Kitartás
□ Android Test
    (mesterséges megjelenés, nincs fájdalom, 24 órás akku) 

└□ Testfunkció Szimulátor
         ("természetes" bőrfelület, szívverés, "nemi szervek")

└□ Megnövelt Aksi
         (beépített akku, egy hétig bírja)

□ Ellenséges Környezet Korrigáló
     (lélegezhetsz mérges gázt és vízalatt is)

□ Személyes Védrendszer
     (páncél, +1 bónusz a Szívós Korcs dobásokra)

□ Zuhanás Tompító
     (sérülés nélkül eshetsz le 50 métert)

Kábult vagy
Ez fáj!
Pokolian fáj!
Ki vagy ütve!

Zúzás  Éles   Durr

SZ.K.
K.O.

[nyomtatás_és_hajtogatás]
Használj két oldalas nyomtatást ehhez a doku-
mentumhoz. Hajtogasd össze egy menő és 
kézhez álló füzetkévé. Három részen kell hajto-
gatni, a közepével kezdve.

Nyisd ki a füzetkét, hogy elérd a szereplapot, 
és hajtsd ki a szereplapot, hogy hozzáférj a 
szabályokhoz.   

[kapcsolat_és_további_munkák]
Ha szeretnél nekem visszajelezni, írhatsz drót-
postán a trapezoeder@gmail.com címre. A 
[digital_shades] az első játék, ami a SIMPLE 
Rendszert használja. Idővel lesznek más ka-
landok, készletek és új játékok is. Hírekért és 
letöltéshez látogasd meg a blogomat: 
www.simpleroleplaying.wordpress.com.

[külön_köszönet]
E játék készítésében való segédkezésért 
szívből jövő köszönet jár nekik:
Steffen Bursee, Christoph Erichsen, Carolina 
Gentsch, Laura Jasmin Heindrichs, Andreas 
König, Johanna König, Ingo Kuhlemann, Jonas 
Nordmann és Nadine Weber

Változat: 1.2.2 (2015)
A [digital_shades] / SIMPLE System-et eredetileg Michael G. Goran
készítette
www.simpleroleplaying.wordpress.com
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