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NYT2015 – A Pyarroni Titkosszolgálatról dióhéjban
Mint a karakteralkotási rendszerből kiderül, idén a játékosok a Pyarroni Titkosszolgálat
ügynökeit formálják meg. Azonban a szervezetről nem létezik túl sok hivatalos anyag. Idő
hiányában mi sem próbálkozunk meg – legalábbis egyelőre – egy ekkora volumenű
szervezet kidolgozásával.
Néhány alapvető szempontot érdemes azonban letisztázni, hogy azonos legyen a
Kalandmesterek és a játékosok nézőpontja. Fontos megjegyezni, hogy ez nem kiadói
álláspont, hanem néhány kérdésre általunk adott válasz, ami azt tükrözi, hogy a 2015-ös
Kalandozok.hu Nyári Táborban, az idei kalandmodul során hogyan játsszuk a Pyarroni
Titkosszolgálat ide vonatkozó részét.
A Pyarroni Titkosszolgálat nincs részletesen kidolgozva, a szervezet megjelenítése
és kijátszása a KM és a Játékosok feladata! Az alábbi, JK-k szemszögéből feltett
kérdés-válasz párok adnak némi irányelvet, segítséget ehhez.
Mit érek én a szervezetnek? Ha életveszélyben vagyok, segítséget várhatok?
A küldetések során folyamatosan életveszélyben vagy, tehát a válasz: nem várhatsz
segítséget. Azért küldtek titeket, mert ti vagytok azok, akik segítség nélkül képesek
teljesíteni az adott küldetést. Ha mások is képesek lennének rá, vagy lehetséges lenne
más erőforrásokat felhasználni, akkor nem ti mennétek a bevetésre.
Igen értékes alakulata vagytok a Titkosszolgálatnak. Nem egyszerű besúgók, vagy kémek,
hanem minden feladatra alkalmas kalandozók. Az a fajta csapat, akit ugyanúgy lehet
kémkedésre küldeni, mint egy speciális személy likvidálásra, egy esemény szabotálására,
vagy egy elbukott küldetés utáni „takarításra”. Ez a fajta tudás és használhatóság sokat ér
a Titkosszolgálatnak. Mindent megtesznek azért, hogy végszükség esetén segítsenek,
azonban épp a bevetések egyedi mivolta miatt ez igen ritkán lehetséges. Ami segítséget
csak lehet, azt küldetések előtt megadják, mert bevetés közben általában magatokra
vagytok utalva.
De mi történik, ha elkap az ellenség a küldetés során?
Ha elkaptak, valószínűleg halott vagy. Azon ritka esetben, ha mégsem, és vagy olyan
szerencsés, hogy erről a Kompánia is értesül, a Titkosszolgálat mindent megtesz a
kiszabadításod érdekében, de ez nem kevés időt vehet igénybe. Minden erőddel azon
légy, hogy túléld a fogságot. Öngyilkosságra nincs szükség – kivéve, ha az adott küldetés
eligazítása során erre külön kitértek.
A közhiedelem szerint a Pyarroni Titkosszolgálat mindenhol ott van. De mi a
valóság?
Hogy a valóságban mennyire kiterjedt a hálózat, te sem tudod. Eddigi tapasztalatod
alapján a sejtésed az, hogy minden jelentősebb városban vannak ügynökök. A velük való,
rendkívüli kapcsolatfelvétel hosszadalmas, napokig tartó procedúra. Miután a tanult
módon felhívtad magadra a szervezet helyi ügynökeinek figyelmét, majd titkos
(rendszeresen változó) metódus segítségével azonosítottad magad, van csak lehetőséged
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közvetlen kapcsolatba lépni a helyi ügynökökkel – amennyiben ők engedélyt kaptak a
kapcsolatfelvételre.
Találkoztam egyáltalán más Kompánia tagokkal? Vannak csoportok, ügynökök,
akiket ismerek?
Kiképzésed és eddigi tevékenységeid során tucatnyi ügynökkel kerülhettél kapcsolatba.
Nem egyszer vállat vállnak vetve küzdöttetek a közös célért. Ám a szervezet több szintes,
sejtszerű felépítése, és az ügynökök biztonságát szavatolni hivatott szabályzat tiltja, hogy
a te szinteden lévő ügynökök tartós kapcsolatot tartsanak fent. Sem a kiképzés, sem a
bevetések során nem fedik fel egymás előtt az ügynökök az arcukat. Barátságot egyikkel
sem kötöttél, a kapcsolatot nem tartod velük (kivéve, ha a saját csapattársaidról van szó).
Jelenleg csapattársaidon kívül csak a Perpetuátorok Körébe tartozó felettesedet, a
mediátorodat, egy Mariptus fedőnevű férfit ismersz. A Kompánia felépítésének alapja,
hogy önálló sejtek, alakulatok alkotják a szervezetet, melyben ezek a csoportok – az
információmegtartás elve miatt – nem ismerhetik egymást. Csak a legmagasabb rangú
tagok, a Perpetuátorok Köre, és a Smaragd Társaság láthatja át a szervezet igazi
összetételét és működését. Az ügynökök és tagok nagy többsége – köztük ti is –
egyáltalán nincs, és gyakorlatilag nem is lehet tisztában a szervezet teljes
hátterével, kapcsolataival, erőforrásaival, információival. A számotokra elérhetővé tett
szegmense ezeknek kizárólag az a rész, amely az aktuális feladatotok ellátásához
szükséges.
Hogyan tartom a kapcsolatot a Kompániával?
Az egyetlen tag, akivel „pszi-ismeretségben” van a csapatból legfeljebb 2 tag, az Mariptus,
a mediátorotok. A többiek is találkozhattak vele személyesen, de pszi által nem tudják
távolról felvenni vele a kapcsolatot.
Ezen felül ismertek „titkos házakat” a legnagyobb városokban (pl.: Erion és Pyarron), ahol
beazonosításotok után személyesen bármikor fogadnak titeket.
Abban az esetben, ha új, ismeretlen tagokkal kell felvennetek a kapcsolatot (például egy
küldetés során), titkos kódmondatokat használtok, amik havonta változnak.
Kitől kapjuk a feladatokat?
Egy-egy kivételtől eltekintve mindig a felettesetektől, Mariptus-tól.
Mennyi döntési jogom van a küldetések teljesítése során? Milyen módszerek
megengedettek?
Ezt bevetése válogatja. Az eligazítás során ezt mindig tisztázzák. Az eligazítás minden
szava parancs, ami felülír minden mást (nagyritkán még a pyarroni vallás főbb
tanításait, vagy a Pyarroni Titkosszolgálat alapelveit is!), így ettől eltérni szigorúan tilos.
Amire az eligazítás során nem térnek ki, ott a pyarroni elvek a mérvadóak – ám
engedélyetek van azoktól eltérni, ha megítélésetek szerint a küldetés teljesítéséhez
feltétlen szükséges. Ezzel együtt, mivel mindenki önként, morális meggyőződésből
csatlakozott a szervezethez, a feladatok kiszabásakor a vezetők igyekeznek szem előtt
tartani az ügynökök személyét, kompetenciáját.
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Hogyan lettem beszervezve a Pyarroni Titkosszolgálatba?
Ezt a ti előtörténeteknek kell megválaszolnia. 
Van valamilyen záloga, biztosítéka hűségemnek?
Bizonyos vagy benne, hogy az a hajszál, vagy fiolányi vér, amit évekkel ezelőtt vettek
tőled azért, hogy szorult helyzetben mindenképp a nyomodra bukkanjanak, még megvan
valakinek, valahol… amit nem haboznának felhasználni árulás esetén. De ugyebár a te
esetedben ilyesmi úgysem fordulna elő…
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