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.. Az én utam a becsület útja. Az uramar szol-
gálom. az élete az én becsületem . Minden pa-

rancsot teljesítek. amit kapok. mert ezt kíván-
ja meg a becsületem." 

.. Nem szeretem az új technikát. Ami elég 
volr M uszasinak. elég kell hogy legyen 
nekem ls. De az uram azt mondta. szük-
ségem van ezekre a dolgokra. ezért hagy· 
ram. hogy beszereljék 

.. A busidó megmondja. hogyan kell 
élnem. Váram a pillanatot. hogy az uram 

szolgálatában halhassak meg.· 
Megjegyzés: A szamuráj teljesen az 

japán szokásoknak él. Bár kissé 
megváltoztak az nem számír neki. 

hogy a daimjó mosr egy mamurcég veze-
" O szolgáiJa az urát, neki szemell 

életét . A nagy társaságok szeretik a 
szamurájokat alkalmazni. merr nincs 
náluk megbízhatóbb (A Játékos 
szamuráj elvesztette urát (önhibáján 
kívül . I<Giönben már nem élne). így 

ron in lett.) 
TulaJdonsások 

Test 3 
Gyorsaság 5 

6 
Intelligencia 4 

3 
Karizma 3 
Esszencia 3.5 
Reakció 4 (6) 

Kezdeményezés: 4 (6} + l 06 (206) 
Szakértelmek: 

Fegyveres harc 6 
Erikett (japán) 5 

5 
Kalligráfia 2 
Fegyveres harc (Éli) 4 

5 
Taktika 3 

Felszerelés: 
Katana 
W.;kizashi (sratiszrikái megegyeznek 

a rendes karddal) 
Íj m inim um 6. fegyvercsaroló) 
20 Nyíl 
SzamuráJ páncél (3/ S) 
Ares f'redaror (20 rendes rölrénnyel. 

fegyvercsatolóvall 
Klberver: 

Drótozott renexek l 
Fegyverkapcsolat 

pénz: 5 OOO V 
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JordanWelsmana Virtual World Enterprlses elnöke és kreatiV vezetöle ("(hiel Creatlve Dlllcer" - ez a különleges eim 
leiezi ki Jordan vezetö nerepét a cég szellemi munkálában). Jordan, akit a legJabb Játék· és szaHvertervezök közölt is· 
mernek el, vezette a vállalatat Jelenlegi pazlciólába, a növekvö "tapasztalat" -ipar élére. 

1980-ban alapítatta Ross Babeaekkal a FASA Carp.-t, melv akkor lantasv szerep- és táblás Játékok kiadásával taglal· 
kazatt. A FASA elnökeként részt vett a BaUleTech és a Shadawrun tervezésében, melvek au vannak az öt legnéoszerUbb 
játék közöH. A FASA ma már ezeken a világakon alapuló science-Iletlan és lantasv regénysorozatakat ls kiad. Jordan és 
Ross a FASA-nál kezdtek el dolgozni azokon az Interaktív Játékokon, amelyeket ma a VWE készit. 

1990 augusztusában nyitatták meg ketten az elsö BaltleTech Center-t Ol icaga-ban. Ez- az elsö kötött helyü VIrtuálls 
Valóság Ktilpont - ízelítiít adott a ktilönségnek abból a technlkából, ami korábban csak a NASA és a hadsereg birtokában 
volt. A központ látogatottsága azóta évröl-évre lelen1ösen niítt. 

Jordan több dílat ls kapott látékaiért és világszerte tartott elöadásokat a virtuálls valóságról és a látéktervezésröl. 
Dak Park-ban lakik leleségével Oawne-nal és fiaival, Zach·kal IS) és Nate-tel (3). 

- Miklw l'<!zdtél el ját=-
ni? 

- kezd:em a & Ora· 
gons-sz;tl. Mán amikor kijöli a Tr:11·eller, 
gyor.<an arrJ. Késóhh m:ir nm-
gam is írt;un t.ítékoklt. Szóvnl. amível keW· 
tem, :.1 volt; azt hiszem, 
nem is n:1gyon m5$. akkor 
Gary-tól é.< Oa\'e-tól (G"ry Gygax és flm-e 
Ame.-;on, o O& fl me):;•lkotói. -szm-kl kellell 
mepyenni. 

- Hogyan bal/ottál (J .<zmpjátétol•níl? 
- F.m• idósebh IYJr:1tom meg 

,-ele. aki\'el ugyanalJhun a ny5ri uíhorlY.tn 
dolgoztant Ó jótékmester •·olt, én lllejl já-
téko.<. A r n rohantam " Or.•-
gon é.< vettem mag:tmnak is 
ej(y 

- Mi t/tJt tlz 
- el6«zör adtunk ki ... A Tr:n•eller-

hez jöttünk ki kiej:é<lit<ikkel, ter· 
,·ekkel. aztán k:tlandokkal. Az elsó, teljes 
egé:<Zéhen tet\·ezte játék, a GrJ\'-
hall volt, amii ki i< :•dtunk. F.z egy sci-n tábl:ís játék volt, egy nagyon 
gyHko.< sponj:íték. SúlytalanságlrJn ját<zották, nagy 
Gyors és \'icces játék volt. 

- MWII.)i {(/eig ta1111U <t 8tJttlcTccb 
- Az cr<'tleti játék ren<l<zerének kidolgoul.sa körOihelnl két-három 

hóna[l<ll ,-eu el. A kezdeti tönénet és ti>rténelem nagyjáMI méJ! egy-
szer ennyit. NagyjáMI dolgoztam r.tjtuk, így összesen olyan 
h:u hónapig tartou n ntán (Sin:íltuk •neg a képeket, a tiifde-
lést sth. 

- HlJmum jött az 
- A kezdeli ötletnek két forr.ls.t '' I'Oit. Wn:un eJ:Y ,-,;om,\ F.•r:ín mjT.-

filmet, és :.1 vil:íga n:agyon :l ltatalmá.'i-, p:íncé-
j{lrmúvek ... Oe a türténetek nagyon jap:lnok vol!ok. Tit.enél·e.sek 

irányítj5k a Világegyetemel - nem le!.<zett. Úgy gondoltam, nagyon jó 
!enne az egészet nyugati hanguiani környezethe helyezni. Jó lenn<· 
olyan történetet :uni ezeket a robotokat h:l'l· 
nálrJ, de egy technikailag hony:ttló d\•ilíz:ícióhan, men úgy éreztem, 

szó<akou:uó lenne egy technikailag ha-
n)'atl6 CÍ\*iliz:ld6h:l0 Az a 
római utódállamokrJ alapoZ!:lm, ami il)'en 
technikoilag hanyotló kor'-Z:tk ,-oh. Abpve-
tóen azt a j:copolitikai helyzetel ülteuen1 ; t 
az idejébe. 

- Volt l/alami()t?1 ntlény, ami ötletet adott 
ehhez? 

- Nem, nagyon a történelmet, 
:;okot olvawk de nem vd.t 
egy ado11 könp·, :uni inSjlirjh voln:t 

- Ml a Batt/eTecb sikerének titlia? 
tudn5m ;J Z ös;<;zes titkot, még !iOk 

ketL>s fJiékot tudnék <'Sill'Jini. ne nem lU· 
dom. A siker egyik része, hogy nagyon 
összeten \'Olt a történet F.z volt oz al-
k:tlom, szerepj:lték-mélységú hJneret 
adt:1k egy tóhlós j:ítékhoz. [gy jobl>!n bele 
tudta élni maA"Jt a FJtékos törtenelbe. A21 
hlsz.em, az sokat számftott, hogy a rend-
szer gyorsan j;ítszh:uó volt, de úgy vélem. a 
siker nagyc*>h ré.<zc: nem a .<z:lll:ilyoknak, 
hanem a történetnek és a \"il:lgnak szóL 

- Dolgozolmeg ti BtJttleTadxm? 
- Nem. néha ii"zejövünk és l>eszélgetünk a ,·ilág jihnjéról. ne iga-

?Aíhól m:ír nem veszek részt a fejlesztésben. 
- Mo1ulcmtíl tt(tltmür a vilúgJóuójérúf? 
-Nem, de ho mt.>j!nézed amit az elmúlt tíz évben csináltunk - é.< to-

Yáhhro is c21 fo):juk tenni - , hi thatod, hogy mi11<lig kiegyell.<úlyoZluk a 
dolgok:lt. Egyszer n egyik old:tl kerekedik felül, ntín tönénik valami, 
:uni újrJ egyenl6 szintre a felekeL Dinamikus a nem 
akartuk. hog)' valaki véJt,<ó A)'Í>71<'S legyen. Ha úgy c!r.<.e<.l, jól álle.ak a 
dolgok. ideje aggódni. 

-Akkor mt1St a lo!Omlkjt.'iPlnek ki 1/llklmitd? 
- Igen, meA m:íwk i,_ jó néhány meglepetés lesz. 
- Tc!Jjilnk át a Shadmumnrtl. Htmnan ji>tt az 6tfct? 
- Már dolg011unk egy killerpunk játékon, amikor oz R. Talwrian ki-

jöu a CyberpunkkaL Mi mnr nem akanunk cro· újallh, kilx:r-
punk játékot csin:ilni. Nekiálh:un gondolkodni 101lamin, ami igat.án 
ero•edí. ki<'Sit m:i<. [gy jöU á f:tntasy-kiberpunk i)llete. Megírtam a tör-
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ténehnct. ami a maja naptóron alapult, a vi!Jgok soroz;nán. F.gy vagy 
két hétig elvoham a történelemkönyveimmel és ezalau a kro· 
nolóAiitt Az egész j:íték ahhól nóu ki. Aho!()' az új ciklus elkezdf.'(]ik, 
megjelennek a tündék, orkok, ti>rpök és a .lárkányok vi.IS1:ttérnek a >i· 

AZ!ón v•«zaténünk az eredeti tervekhez és töhh Ölielet i< fcl-
l"sznállunk oz eredeti játékból. 

- Mf vu/t. az eLw'i lmúmd, ttmiJ jtítszottatok? 
-ó ... Nem emlék'Zem. 
- Ml wil 
- Hmm. Néha ös.<zeke,·erem a j:ítékokat és a regénreket, men 

gé ha.<onlilanak A legemlékezetesebbek talán " kor.ti kal:tn-
dok voltak, :uni kor elósw1 do!Aozwnk rJjta. 
Olyan joítékosaink vohak, akik nem tudl:ík, 
hogy mire .<zámithatnak. Az öröm és a fele-
lem, ahogy a Shadowrun viláWtl taMikoz-
tak ... Nem emlékszem egye: kal:tndokrJ, de 
egyik-m3sik történetból !lllítot-
tunk ö."sze. 

- az eM triltigia lA hat;!-
lotn litkai - .Q'Ciit.) t6J1<f11ct(:t l.-'ag)' prt.'izta 
fautázia az 

- fantóZrJ, ki< részeit lejátSZOttuk. 
Oe n egészet lloh ClmeHtNel együn talál· 
tuk ki. Bizooyos dolgokat lejáL<zouunk, pél· 
dául a harci jeleneteket, a behato'"si része· 
ket, amikor betörnek val:lhoV'l. De a törté-
net vezeue a játékot, nem fordítva. 

- Tt:lxit Jrukinck m:m volt $timu(..'/ l,émer 
karal..'it..>re. 

- Nem. 
- Mit<i/ IC!Sz jó t'g)' Shadownm ját,;kl 
- Jó ef,')'en.'<ilyér<ék kell hozzá. A jú Sha-

dowrun me.<élönek ki kell egyen.'<ilyozni:t 
n e!(Yln:í.< mellett 'ilágokat A való-
. láAor. a kibenere. é.< a máAikus sikot. Miod-
nek fAyensúlylxtn kell marJdnío, hogy min-
den játéko.• kiha.1z.nálh;1ss:t a saj6t képe,<é-
geit. Az is fonto.<. hogy a oly:tn 
környezetet hozzon létre, ahol nagy dolgok-
ról """ .<zó: n elembenelenedésról, é.< 
az árnyvadiszok modlis;tn korrekt hel)'Zet· 
ben legyenek, alx>l n ero·sz.cni emberek jo-
gait l'édik. Zal'ar, ha ;lZt látom, l10gy a Sha-
dowrum cs;tk a prolltén ját<zák. F.n Ú!()' 
képzelem, hogy n 5myvadá.<zok a hó.<ök; 
mint nekik kell megptóh:ílniuk 
;;>bbá tenni az emberek életét Zal"ar, ha elv-
telenül, csak pénzén harcoiiY.Ik. 

- Mit umácsoltuil tl/..wzdl; Slxu/(JWJ1m Já· 
téknu!sten•kJu:k:> 

- AZt ttnáooorn, tart.<;ík ki' léptékbeo a 
me.'iét. F:Jma$ztiku." fítékot lehet 
egy épiilet egyetlen szol1<ijáhan is, nem kell 
ahhoz körill.>uttzoi a világot. Legyen kicsi é.< 
részlete.<. Tartsa észbeo a nem-játéko< ka· 
rakterek t:rL.etmi mo1íváci6ját, l1orw re-Jii.'ian 
cselekedjenek, legyenek ne '"'"k 
olyanok legvenek. mint a kóhor swrnyek éf,'Y játéklr.tn. F.s 
ne hogy minden dolgot röwön he kell \'etnie. miodeoféle 
gi5t, az &sze . ..; technik:ít. Legyen a f.íték szórakoztat6 
g!'""· Minden .<Zerefliátékhan fontos, ne álljon tnej\ a tönénet. 

-A IVIJile Wol/Storyteller jlitcikailxm htl<OIIIcíall lx>eMIIi'Cillt számol-
ják a·."i1r:robct. Kié wlt az crcLlc.'ii i;tk•t? 

- Azt lti.<zem, a Shadon•run lrJmamhh jelent meg, mint ahOAY a Whi· 
te Wolf t'éget alapítouák. 

- ,:olt1'ém!d az HtutbdtiWil tenv:zésl'tx:n? 
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- Nem. csok a nagyon áhal;ín"' ter\'ekhen. Amikor a vil:í)(ról általá-
han volt ;zó. 

- /til a kapcsolat az Fw1hdaum é\ a Shtlc/fJumm J:t.'izlitt? 
- megtaltini a titokzatn'<.<:igot. Oe ha elgondolkodsz a 

maja naptártól, a mágia ingado:zá.l:íról... 
- .llilyclljdtciJ.villat játszol mtnlttpság' 
- Nem nagyon m:ir, n:Jgyon elfogl:!l a IOOS!ani munk:ím. 

ha te.•ztclek a I'ASA-n:íl. 
- Mi()<!ll ftljta játl!/wl:tll•,,-zeretsz? 
- A mcséUl típusú, ro·or.; játékokat Nem ;zeretem annyir.l a .IZ:Ihá· 

lyok;U. Szeriotem a .<z.1hályokn:tk nem .1zabod heleav:ukozniuk a töné· 
nethe. Szeretem a gyors, egy.1zenl 
játékokat. 

- L't;nyveket filmekt!l szerets.z? 
- Sok ;ci-fit és fanta.<yt ol\'a.<Ok, az ilyen 

témitjú Hitneket is szeretem. Meg a líRjáté-
kokat. kalandfilmeket De nem azokat, 
atnikben az erósz:1k domin:íl, ink;ihh a fikr 
zofikusahh, filmeket, mint például a 
M;iltai .«\lyOlll. 
- Kik a L'!.'flvt._?zc szerzlíitl? 
- R.y Ootdhury és Anhut C. Cl:trke. 
- Min dolljozol mo,.-.1? 
- lu a Virtual Worlds-nél ero• teljesen új 

technikával foglalkozunk. Két játékunk 
van, a Bauletech és a Red Pianel (Vörös 
holygöl. Az •!tl' Mao;on jiL<zódó 
''ersenyzós kl. év J j&·ó 
év elején pedig kijön n új, .<z.crefliáték-.<ze-
rühh játékunk. 
- Mwulauáf ''SJ' kicsituibbet ezekdi.J a vir-

tuális tVJf6siigjálé1>t.Jm1.' 
- A Szc'>rakoztató Központjainkl"n lehet 

j-Jtszaoi. A j:ítékosok pilótafiUkékbe mász-
hatnak he é.< ero·ün játszonak. A saját l)au • 
Jemechjeikben harcolhatnak, vagy a Mar-
son vet<enyethetnek légpárná.sokhon. 
Ezek afféle apró [)i<neylaodek. V;tn egy 
elli-.<how. amiben éj,')' mm segít l>eleélni 
magJd a és egy utó-.<how, ahol 
végignézheted, mit csináltál. Az új játékunk 
e!()' típusú játék lesz, de mo.'< 
méA nem mondh;nok róla többet. 

- Mil RWuloL'iZ ti szercpjátél.'fJ: j<ilx.ljén)J, 
j{i/l!f! ezzel t! Z 1ij wcbllilalvallltrlö kapt.."St,ltt-
tárríl? 

- Azt hiszem. mindiR i!i 
les.znek. Semmi .-;em ntdja au 
az iz.galm:u é" energiál, amit emberek tud· 
ll'Jk létteltozni, lrJ A ;'Zámító-
gépek nem tudj1k ezt helyette.<íteni. Sokré-
tú éhnén)'t wdnak nyújtini, 
de termés:zetükól :1<lódc.íao sokkal kori:íto-

mint a .<aFlt képzclóeríi<L A .<zá· 
mftógépek sokkal jobhan behatárolják a le· 
hetó.<égeket. Nem hiszem. hogy a szerepj:í-
tékok köziin.léj\e •·al:!ha i.< hattltna; '"'z 

Sok embernek kell i\<.<zegyúlnie hozzá. é.< sok szellemi eneflliát é< 
i)lényelnek. Azt hiszem, o .1Zerepj5ték ötletének le.sz egyre na!(Yohh ha-
tást, és <ro'fe köziinsége. 

- .Hit ürt•usz ttnW,f{)'Gir szen.•!J.játéktt::.okual!? 
- Nagyon öriilök, hogy a szerepjáték m5r ou is oép.<zení, és egyre 

töhh emher kerül kapt':<oi'Jtbo vele. Ú!(Y gondolom, ez eg)' egészséges 
és iórJ tanító l10hhi, remélem egyre töhl>en megismerkednek m*l vele. 

- Kü.ttiiu6m a 
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