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Szerkesztõi üzenet
Sziasztok! Lassan itt a nyár, itt a szünidô,
de az Alanori Krónika továbbra is rendület-
lenül jelenik meg minden hónap végén.
Reméljük a nyári szünetben sem hagytok
bennünket cserben, és továbbra is lelkes
olvasói maradtok az újságnak. És most egy
kis ízelítô az ajánlatunkból: kivesézhetitek
a Shadowrun szerepjátékverseny modulját,
csámcsoghattok a HKK 2. kiadásából
kivont lapokon, remek írások (Patkány,
Fortamin legújabb remeke, a Kitin lázadó és
a fantasy novella befejezése).

Figyelem! Akinek van kedve a Holdtölté-
ben már megkedvelt, Maci-féle levelezési
rovatot olvasni az újságban, az írjon levelet
Macinak! Megfelelô számú iromány beérke-
zése esetén rendszeresen olvashatjátok majd
lapunk hasábjain a saját véleményeiteket
Maci kommentálásában.

A KG-n és TF-en nem játszó olvasóink
figyelmét ismét felhívom, hogy a Beholder
Bt-nél elô lehet fizetni az újságot. Részletek
az elõzõ (márciusi) számban.

További jó szórakozást az olvasáshoz!
DANI ZOLTÁN

TARTALOM
ALANORI KRÓNIKA

ALANORI KRÓNIKA
I. évfolyam 5. szám – Megjelenik havonta

Fôszerkesztô: Dani Zoltán
Szerkesztô: Tihor Miklós

Nyelvi lektor: Borbély György
Tördelô szerkesztô: Erdôs Árpád

Grafikák: Cziráki Gergely, Fischer Tamás
Borítófestmény: Jim Nelson © Fasa Corp. Borító: Prekop László

Felelõs kiadó: Mazán Zsolt
Kiadja: Beholder Bt. Megrendelhetõ: 1680 Budapest, Pf.:134.

Készítette: Kópia Kft., Kiskunhalas
Felelôs vezetô: Lichtenberger Tibor

ISSN 1219 770 X
Megrendelhetô a Beholder Bt. címén, megvásárolható 

a szerepjáték-boltokban. Hirdetésfelvétel a Beholder Bt.-ben.
A lapban megjelent szöveges és illusztrációs anyagok átvétele, 

másolása, illetve bármilyen módon történô felhasználása 
csak a Beholder Bt. engedélyével lehetséges.

Fel nem használt kéziratokat nem ôrzünk meg és nem küldünk vissza.
A Shadowrun a Fasa Corp., A Magic: the Gathering a Wizards of the

Coast, a Túlélôk Földje, a Káosz Galaktika és a Hatalom Kártyái
Kártyajáték (HKK) a Beholder Bt. bejegyzett védjegye.



– Meddig bírják még? – kérdezte Meise.
Kitinen kívül már csak két inszektoid volt

életben. Kszossz lázasan fetrengett, az álcá-
zótiszt viszont órák óta meg sem moccant.

– Minden azon múlik, hogy meddig bír-
ják ki a mezonok. Ha le tudnánk rázni õket,
vagy ha elmennének, akkor legalább mini-
mális esélyünk lenne arra, hogy elérjünk egy
bolyvilágot.

– Egy inszektoid anyabolygót? Hiszen
azok többszáz fényévnyire vannak!

– Á, dehogy. Én egy olyan embervilágról
beszélek, ahol letelepítettek egy inszektoid
királynõt. Kszosszéknak sürgõsen hormo-
nokra van szükségük, különben nyomorul-
tul elpusztulnak. A Kasatu-san például itt
van, alig egy ugrásnyira.

– Nem ülhetünk ölbe tett kézzel. Lehet,
hogy a mezonok hónapokig itt köröznek.
Nem lehet a véletlen mûve, hogy egyszerre
kettõ is felbukkant. Szerintem készülnek va-
lamire, mi meg pont belefutottunk az elõõr-
sükbe.

Kitin összekuporodva, mozdulatlanul ült
a lány mellett. Miután az orvosi berendezé-
sekre kötötték a sérülteket, nem akadt
tennivalójuk. Biztonsági okokból sem a gra-
vitációt, sem a világítást nem merték helyre-
állítani. Némán ültek egymás mellett. A
csendet végül Meise törte meg. A feszültséget
enyhítendõ, mesélni kezdett magáról. Kitin
nem válaszolt. Nem lehetett tudni, hogy al-
szik-e, vagy figyel a lány szavaira. Aztán egy-
szer csak õ is megszólalt.

– Tudod, miért vettelek fel a hajómra? –
kérdezte.

– Miért?
– Azért, mert jelentkeztél. Még soha sem

fordult elõ, hogy egy ember lett volna az uta-
som. Sõt, egyetlen más idegen faj tagja sem

akart velünk jönni. Mindenki a maga fajtájá-
val akar repülni. Kíváncsi lettem, hogy mi-
lyen az az ember, aki nem fél bemászni egy
inszektoid odúba.

Már két napja lapultak a sziklán. Társaik
percekkel a megmenekülésük után haltak
meg. Semmit sem tehettek értük. Kitint ép-
pen ez a tehetetlenség nyomasztotta. Úgy
érezte, kapitányként csõdöt mondott, nem
védte meg azokat, akik rábízták az életüket.
Örült, hogy itt volt az ember, akit nem kín-
zott a rettenetes elvonás fájdalma. Volt kihez
beszélnie.

– Nem hiszem, hogy sokáig kibírják eb-
ben a pokolban. A röpködõ sziklák õket is fe-
nyegetik. Jobban, mint minket, hiszen a Lá-
zadót többé-kevésbé védi ez a kõdarab. Vess
egy pillantást az energiajelzõnkre. A mezo-
nok vadul lövöldöznek. Nem merik a paj-
zsukra bízni magukat. Ha egy kis szeren-
csénk van, akkor elfogy az energiájuk, és
hazamennek feltankolni. A kérdés csak az,
hogy ki bírja tovább?

– Lehet, hogy harc nélkül megússzuk a
dolgot?

– Megússzuk? A legénységem két tagja
halott, és te megúszásról beszélsz?

– Igazad van. Sajnálom. Tudod, én most
láttam elõször mezonokat. Kicsit meg vagyok
ijedve. Annyi félelmetes dolgot hallottam ró-
luk.

– Akkor még nem is jártál rosszul. Ami-
kor elõször harcoltam egy Halálmadár ellen,
félõrült voltam a rettegéstõl.

– Te harcoltál a mezonok ellen? És még
élsz?

– Nem a saját szakállamra szálltam
szembe velük. A megbízóm meg tisztessége-
sen felszerelt... Akkortájt Nagy JM-nek dol-
goztam.

Meise tágra nyílt szemmel bámul a rovar-
ra.

– Úgy érted, hogy Juliano Maximione-
nak?

Kitin szótlanul bólintott.
A lány csendben maradt, és megpróbálta

megemészteni a hallottakat. Nagy JM a Pe-
remvidék egyik eleven legendája volt. A tér-
ség egyik legnagyobb mamutvállalatának tu-
lajdonosa már kétszáz évvel ezelõtt is olyan
gazdag volt, hogy saját flottájával kísérte el
Heolh császárt a mezonok elleni háborúba.
Fõhadiszállásáról bolygók százainak az életét
irányítja, kormányokat meneszt, felkelése-
ket szít, vagy éppen tipor el. Kémei és ügynö-
kei még a cápák fellegváraiba is beférkõztek.
Ezernyi félbarbár világon imádják istenség-
nek kijáró tisztelettel. Egyszerre akár tucat-
nyi helyi birodalommal hadakozik, hogy az-
után egyik pillanatról a másikra békejobbot
nyújtson nekik. 

Ha él még egyáltalán, akkor legalalább
400 éves lehet. Alakját mesék és híresztelé-
sek vonták ködbe, azt azonban mindenki
tudni vélte, hogy Nagy JM azon kevés magá-
nemberek egyike – talán az egyetlen ilyen –,
aki a szektorok közötti ugrásra is képes óri-
ásûrhajóval rendelkezik. Ezen a hajón, az
Overlordon az utóbbi száz évben nem járt
kívülálló, vagy ha igen, akkor arról bölcsen
hallgatott. A nagyúr kerülte a csillagokat,
szinte mindig kint, a csillagközi ûrben tar-
tózkodott.

– Te Nagy JM ügynöke vagy?
– Ugyan már. Én Kitin vagyok. A Lázadó.

Soha senkinek nem leszek a szolgája. Még
neki sem. Megbízott, megfizetett, és én telje-
sítettem, amire vállalkoztam. Üzletet kötöt-
tünk.

– Akkor arra sincs remény, hogy hirtelen
elõbukkan egy tucatnyi hajó és szétlövi a Ha-
lálmadarakat?

– Mi most éppen vesztes pozícióban va-
gyunk. JM sohasem segít a vesztésre állók-
nak. Az ügynöke szerint ez ellentétes volna a
természetes kiválasztódás elvével.
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Mi ér többet: a hosszú, unalmas, biztonságos élet, vagy a
fékevesztett, életveszélyes szabadság? Különösen nehéz a
válasz, ha a fajtád szótárában a szabadság annyit jelent,
hogy halál.
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– Ti inszektoidok nem hisztek a kiválasz-
tódás elvében?

– Mi teljesen másként látjuk a világot,
mint az emberek. A boly világa a rend és a
harmónia világa. Mindenkinek megvan a
maga megszabott, szûk kis helye, ahol élete
végéig boldogan elvegetálhat.

– Neked viszont túl szûk volt ez az elõre
kijelölt kis hely, ezért kitörtél a bolyból. Így
lettél renegát kapitány?

Kitin zöldesen csillogó összetett szemén
vörös árnyék suhant át. Meise tudta, hogy ez
a mosoly megfelelõje.

– A biztonságos börtön helyett a szabad-
ságot választottam. Eddig úgy tûnt, hogy jól
tettem. Bejártam a galaktikát, megismertem
ezernyi idegen világot. 

– Ezért még nem kellett volna
lelépned otthonról. Tudom, hogy
számtalan inszektoid hajó járja az
ûrt, és ezeknek a kapitányai nem
mondtak búcsút a honi bolynak.

– Ez igaz. A galaktika-szerte
nyilvántartott ûrhajóknak több
mint a fele a fajtám tulajdonában
van. Nézd meg azonban, hogy mi-
lyen hajókról van szó. Nagy részük
menetrend szerinti járatként ingá-
zik két bolyvilág között, vagy min-
dig ugyanazon az útvonalon halad-
va terhet fuvaroz egy anyaboly és
egy külsõ telep között. A kapitá-
nyokról már a kikeltetésükkor
tudni lehet, hogy melyik járaton
fogják leélni az életüket.

– Ott vannak még a hadihajói-
tok is. 

– Az Armada nagy része is csak járõrnaszá-
dokból áll. Telerakják õket harcosokkal, akik
azután életük végéig fent keringenek a boly
körül, várva, hogy jöjjön végre valaki, aki ellen
megvédhetnék az imádott királynõket.

– Nincs túl jó véleményed róluk sem.
– Nézd, nem szeretném, ha azt hinnéd,

hogy az irigység, a kitaszítottság érzése be-
szél belõlem, amikor kritizálom a népemet.
Én is azt szeretném, ha boldogok lennének.
Sajnos nagy részük tökéletesen elégedett a
jelenlegi állapotokkal. Mindenki egyenlõ,
mindenki a királynõk szolgája. Van aki a
munkaerejével szolgálja a mindenható kö-
zösséget, van aki más képességeivel.

– Még sohasem láttam királynõt. Mesélj
róluk!

Kitin egy pillantást vetett a mûszerekre,
majd válaszolt.

– Nem csoda, hogy nem találkoztál velük,
a nagy királynõk ugyanis sohasem hagyják el
a boly legmélyét.

– És az új telepek? Amikor szerzõdést
köttök egy idegen bolygóval? Hogy jutnak el
az új otthonba?

– A nagy királynõ köt szerzõdést, de õ
maga nem költözik el. Egy hormonálisan
elõérlelt kis-királynõt küldenek el, aki
azután megteremti az új boly alapjait. 

– Mi a különbség a kis és a nagy királynõ
között?

– Igazából nincs óriási különbség, bár-
melyik kis királynõbõl lehetne nagy királynõ,
ha megkapná a szükséges hormonokat. Tu-

dod, létezik egyfajta „alapinszektoid” geneti-
kai minta. Ez már minden lárvakezdemény-
ben megtalálható. Keltetés elõtt a dolgozók a
boly igényei szerinti mértékben hormonok
adagolásával manipulálják a lárvák fejlõdé-
sét. Így, ha kell tudósokat, ha kell katonákat,
vagy éppen heréket kaphatunk. Egy királynõ
alig nagyobb egy átlagos inszektoidnál. Távol-
ról sem olyan felduzzasztott testû, nyálkás
petézõgép, mint ahogy azt sokan hiszik. Nem
neki kell szülnie az összes petét. Arra ott van
a sokezer kis királynõ.

Elhallgatott, majd folytatta:
– Kszossz azt hitte rólad, hogy te egy em-

ber kis királynõ vagy. Eddig ugyanis csak
hancsi embereket látott. Hozzájuk képest
tényleg robosztus az alkatod. Nem fekete a
fejszõröd, és a szemed is más színû.

– Kszossz dolgozó, ugye? 

– Persze, akárcsak a legtöbb inszektoid,
akivel szerte a Galaktikában találkozhatsz. A
legtöbb gazdag bolygó létesít magának egy
bolyt, ami azután viszonylag egyszerûen ellát-
ja igénytelen, olcsó munkaerõvel. Valamelyik
magányos szigetre, vagy elzárt völgybe letele-
pítenek egy királynõt, és tíz év múlva minden
munkaerõgondjuk megoldódik.

– Ilyen rövid idõ alatt kifejlõdik egy új
boly?

Kitin szemén hosszú idõn át ragyogott a
derültség fénye.

– Tudod, mi inszektoidok nagyon szapo-
ra népség vagyunk. Az õsi idõkben meg vol-
tunk arról gyõzõdve, hogy nemsokára mi le-
szünk a galaxis teljhatalmú urai. Hiszen
senki sem mérkõzhet velünk. Önfeláldozóak

vagyunk, a harcosaink nem isme-
rik a félelmet vagy a kételyt. Min-
denki alázatosan követi a király-
nõk utasításait. Akár tûzbe
mennénk értük. A háborús veszte-
ségeket pillanatok alatt pótolni
tudjuk, nem kell idõt veszteget-
nünk a harcosok kiképzésére, ele-
ve annak keltjük ki õket. A tömeg-
rohamjainktól még a xenók is
rettegtek. Ha kellett, fejjel men-
tünk a falnak, és a hegyeket is el-
hordtuk. Mindenkinél jobbak vol-
tunk.

Egy pillanatra elhallgatott, majd
halkan folytatta.

– Mégsem lett semmi az egész-
bõl. Hiába a vakfegyelem, az ab-
szolút engedelmesség. A gyakorlat

nem igazolta az elméletet. Aztán még ráadá-
sul a hozzám hasonló elfajzottak is megje-
lentek.

– A fajtád nagy szerencséjére. Az elsõ zarg
háború idején tucatnyi bolyvilágot mentettek
meg a renegát kapitányok.

– Senki sem hálás nekünk ezért. Gyûlöl-
nek minket, vagy félnek tõlünk. Mi ugyanis
szabadok vagyunk. Ez a szabadság ugyan az-
zal jár, hogy csak feleannyi ideig élünk, mint
az otthonmaradottak, de ez alatt a rövid idõ
alatt tízszer annyi élményhez jutunk, mint
õk. Minél több izgalomban van részünk, an-
nál gyorsabban fogy el a testünk hormontar-
taléka. Olyan dolgokat is láthatunk, amelyek-
rõl a királynõk szolgái még csak nem is
álmodhatnak. Így lettem magam is kitaszí-
tott, akinek sok konténernyi nemesfémért
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kell megvásárolnia az életbenmaradáshoz
nélkülözhetetlen hormonokat.

– A királynõ termeli ezeket? Képes pénzt
kérni érte?

– A királynõk. Miért is ne tennék? Hiszen
õk is értelmes lények. Nem véletlenül tarta-
nak minket, „bogár” hajósokat kapzsinak.
Te talán nem lennél az, ha minden évben
100000 fontot kéne fizetned az életedért? Te-
le van a hajóm arannyal, de már nem lesz
kire költenem.

Meise hallgatott egy darabig, azután hal-
kan, minden szavát gondosan megválogatva
megszólalt:

– Igazán sajnálom a legénységed halálát.
Azt is megértem, hogy kapitányként rettene-
tesen nyomaszt az, hogy nem tudtad meg-
menteni õket. De ha továbbra is csak maga-
dat emészted, akkor...

– Kedves ember, én nem emésztem ma-
gamat. Az önemésztés egy emberi dolog. Mi,
inszektoidok nem értünk az ilyesmihez. Én
várok. Csendben és türelmesen.

* * *
A Halálmadarak sem voltak türelmetle-

nek. Pályára álltak az aszterodia körül, és
várakoztak. Úgy helyezkedtek, hogy radarja-
ik a szikla teljes felszínét befogják. Csupán
a kis erejû fedélzeti ütegeiket használták,
ha egy-egy õrült ívben száguldó szikladarab
túlzottan közel került hozzájuk. Energiatar-
talékaik azonban lassan, de biztosan csök-
kentek.

Azután eljött a perc, amikor belátták,
hogy az eddigi taktikájukat nem folytathatják
tovább.

* * *
– Odanézz! – kiáltott fel Kitin. – Elmegy

az egyik.
– Lehet, hogy csapda.
– Nem hiszem. Nézd a számlálót. Több,

mint 700 energiaimpulzust regisztrált. Ren-
geteg sziklát szétlõhettek, és a védõpajzsuk is
végig mûködött. Valószínûleg már csak
annyi energiájuk maradt, ami egyetlen hajó
ellátásához elegendõ. Szépen feltöltik az
egyikük energiatárlóit, a másik pedig azon-
nal a legközelebbi mezon utánpótlási bázis
felé veszi az irányt. 

Kitin felpattant, és karcsápját a fali ka-
paszkodókba akasztva hátra indult.

– Gyere, ember! Segíts.
– Mit akarsz tenni? – kérdezte Meise, mi-

közben elrúgta magát a padlótól, és a

hosszú, félhomályos folyosón végiglebegve
megpróbált a fürgén haladó rovar nyomába
érni.

– Két Madár még nekem is sok egy kicsit.
Ne legyen viszont Kitin a nevem, ha ezt az
egyet nem tudom elintézni.

* * *
A raktárban lebegtek, egy lezárt és Kitin

személyes pecsétjével megjelölt konténer
elõtt.

– Ez majd a madárka torkán akad –
mormogta Kitin, és kinyitotta a zárat. – Kér-
lek segíts kicipelni!

A konténer padlóján szorítóbilincsekben
egy rövid, vaskos rakéta hevert. Meise már
számos fegyvert látott, de ezzel nem tudott
mit kezdeni.

– Mi a csuda ez? – kérdezte kissé inge-
rülten. – Birodalmi gyártmánynak tûnik.

– Bizony, elsõ osztályú áru, a Galaktika
szívébõl – felelte az inszektoid, miközben ki-
oldotta a bilincseket, és egy vontatóhámot
erõsített a fekete fémtestre. – Hallottál már a
Vang-Lung fegyverekrõl?

– Persze, hogy hallottam – csattant fel
Meise. – Azt is tudom, hogy a Birodalmi
Flotta jobban vigyáz rájuk, mint a szeme fé-
nyére. A Lungokat kifejezetten a mezonok
ellen fejlesztették ki. Soha, senki nem juthat
hozzá, csak az óriáscirkálókat szerelték fel
velük.

– Akkor jobb, ha megkapaszkodsz, em-
berlány – felelte Kitin, és kiemelte a rakétát a
bölcsõbõl. – Segíts kivinni az ajtón. Ilyenkor
jó, hogy nincs gravitáció. Ez a kis fémhenger
ugyanis nem Vang-Lung. Ez a rakéta a Lung
továbbfejlesztett változata. A szektorok között
mozgó szállítókolosszusok mélyûri védelmét
akarták vele megoldani. Még típusneve sincs.
Nagy JM viszont talált megfelelõ elnevezést. Õ
Doomlordnak hívja õket.

– Mibe kerül egy ilyen rakéta?
– Nincsen ára. Nem vásárolhatsz belõle.

Szerintem egyébként is drágább lenne, mint
egy kisebb ûrhajó. Én sem vettem, hanem
megspóroltam egyet a nehéz idõkre.

A fegyvermester elárvult kamrájához ér-
tek. A rakétavetõ automatikája megragadta a
Doomlordot, és a sínre emelte. A vastag acél
reteszlap bezáródott, és hallották, amint a
berendezés kilövésre kész helyzetbe hozza a
fegyvert.

– Na ezzel megvagyunk – mondta Kitin.
– Most már csak azt kellene kitalálni, hogy
miként juttatjuk be a Halálmadár pajzsa
mögé.

* * *
– Megcsináltad? – nézett Kitin a lányra.
– Igen, de még mindig nem értem, hogy

mire jó az egész – felelte Meise.
Az inszektoid utasítására a két holttestet

berakta az egyik mentõkabinba.
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– A mezonok érzékelik a szerves anyag
jelentétét. Azt fogják hinni, hogy a kabinban
menekülünk.

– Igen, és...
Kitin nem válaszolt. Elfordult az álcázó-

tiszttõl, és Kszosszt kezdte tanulmányozni.
– Igen, azt hiszem, õ kibírja – mormogta.
Felegyenesedett, és Meisére nézett.
– Szükségem van még valakire. Én fogom

a hajót irányítani, te kezeled a lézereket, de
kell még valaki a rakétához.

– Kszossz nem ért a fegyverekhez. Külön-
ben is már haldoklik. És egyébként is, hogy-
hogy te irányítod a hajót? Mi lesz, ha téged is
elkap a görcsölés? Inkább én kormányozok.

– Engem nem fog elkapni a roham. Leg-
alábbis még egy darabig biztosan nem.
Kszossz dolgozó. A dolgozók hihetetlenül
igénytelenek és ellenállóak. Azért bírta ki
idáig is. Egy egész kevés hormon is talpra ál-
lítja. A fegyverekhez pedig nem kell értenie.
Csupán egyetlen impulzust kell majd kiad-
nia.

– Ne lõjem ki én a rakétát?
– Nem tudjuk átalakítani a tûzvezetõ si-

sakot. Nem emberekre tervezték. Elég lesz,
ha a lézereket tudod manuálisan kezelni...
Kérlek foglald el a helyedet!

* * *
Az ajtó bezáródott az emberlány után. Ki-

tin elõrehajolt, és megragadta Kszossz vállát.
– Sajnálom, öregfiú, de másként nem

megy – suttogta.
Keményen megmarkolta a dolgozó vállát,

és hagyta, hogy lassanként eluralkodjon raj-
ta a düh. Remegni kezdett.

– Gyerünk, Kszossz, térj már magadhoz!
Segítened kell!

Egész testében rázta a remegés. Agya el-
ködösödött, hihetetlen haragot és gyûlöletet
érzett. Tudata egy távoli elszigetelt zugában
persze tudta, hogy ez csak mesterségesen
gerjesztett álharag, de most erre volt szüksé-
gük. Karma Kszossz húsába mélyedt. Be kell
csapnia saját testét, hogy hormonokat ter-
meljen. Hormonokat, amelyek a veszély és a
katasztrófa üzenetét hordozzák. Olyan üze-
netet, amelyik még egy félig halott dolgozót
is talpraállít. 

Kitin ujjain vörös cseppek jelentek meg.
Felüvöltött a kíntól. A cseppek lefolytak a
dolgozó vállára, és elérték a friss sebhelyet. A
feltépett hús egy pillanat alatt beszívta õket.A
kapitány feljajdult, és ellökte magától a rak-
tárost. Kszossz a falnak vágódott, és ott ma-

radt. Rángás futott át rajta, azután sárgás
fény villant fel összetett szemében. Megra-
gadta az egyik kapaszkodót, és a kapitányra
nézett.

Kitin az ajtó elõtt lebegett. Iszonyatosan
fáradtnak érezte magát.

– Gyere! – mondta alig hallhatóan. – Van
egy kis munkám a számodra.

* * *
– Készen álltok? – kérdezte Kitin.
– Igen – felelte határozottan Meise.
A kapitány mellett állt, kezét a lézerek

irányító paneljén nyugtatta. Kszossz felõl
csupán érthetetlen zúgás hallatszott. A raktá-
ros Katona pultjánál kuporgott, fején a tûz-
vezetõ sisakjával.

– Akkor kezdjük – mondta Kitin.
Elsõ gomb: visszatért a gravitáció, és újra

energia alá kerültek a fedélzeti rendszerek.
A Halálmadár mûszerei azonnal jelezték

a változást: „A préda nem bírja tovább,
mindjárt kiugrik a rejtekébõl.” A mezon ha-
jó módosította pályáját, és fegyvereit az ener-
giaforrás irányába fordította.

Második gomb: A Lázadó megrázkódott,
ahogy gyors egymásutánban elhagyta a két

mentõkabin. Beindult a hajtómû, és kikap-
csolódott a horgonysugár. A hajó lassan el-
szakadt a sziklától.

A Halálmadár értékelte a helyzetet. „Két
mentõkabin, az egyikben nincs szerves
anyag. Csalétek vagy csapda? Mind a kettõt
meg kell semmisíteni.”

Harmadik gomb: A hajtómûvek teljes se-
bességre kapcsoltak, a Lázadó egy pillanat
alatt utolérte a kabinokat. Meise keze reme-
gett a lézerek felett.

A Halálmadár gyorsan reagált. „A céltárgy
rohamosan közeledik. Fegyverrendszere ak-
tiválva van. Öngyilkos támadásra készül, mi-
közben tömegével védi a szerves anyagot tar-
talmazó kabint. Ezek szerint a második
kabin a fontos. Abban van az ellenség. Meg-
semmisíteni. Most rögtön.”

Két rakéta hagyta el a mezon hajót. Egy
pillanat alatt elérték a Lázadót, elszáguldot-
tak mellette, és ráálltak a kabinokra.

– Most, ember! – üvöltötte Kitin.
Minden energiát levett a pajzsokról, és a

lézerekre adta. Meise keze jeges nyugalom-
mal, pillanatnyi habozás nélkül megérintet-
te a panelt. A Mercator Delta valamennyi lé-
zere egyszerre nyitott tüzet.

Alanori Krónika – 5. szám 5



6 Alanori Krónika – 5. szám

A Halálmadár agya elégedetten nyugtázta
a két kabin, az ellenséges szerves anyag
megsemmisülését. Észlelte a lézersugarakat,
és merõ rutinból reagált. A mezon pajzs fel-
ragyogott, amint semlegesítette a támadó
energiát.

– Most, dolgozó – suttogta Kitin. – Védd
meg a királynõt!

Kszossz agyának egyetlen impulzusával
elindította a Doomlordot. A cirkáló rakéta
Agya azonnal befogta a közvetlen közelben
lebegõ mezont.

A Halálmadár felismerte a veszélyt. Min-
den erejét a pajzsba akarta tölteni. Az elõzõ
lézertámadás miatt azonban nem maradt
energiája. A pajzs leszívta minden tartalékát,
a reaktor pedig nem tudta elég gyorsan fel-
tölteni a védelmi rendszert.

A mezonnak még az önmegsemmisítés
elrendelésére sem jutott ideje.

* * *
– Kinyírtuk! – ujjongott Meise.
Nem bírta levenni tekintetét a képernyõ-

rõl. Messze a hátuk mögött, ott ahol néhány
másodperccel ezelõtt a félelmetes Halálma-

dár lebegett, most mérföldes átmérõjõ, izzó
plazmagömb terpeszkedett az ûrben. Nem
voltak szerteszét röpülõ roncsdarabok, a po-
koli gömb sem anyagot, sem energiát nem
engedett ki magából.

A lány megfordult, és Kitinre nézett. A ka-
pitány Kszossz mellett kuporgott.

– Õ is halott – mondta halkan.
Meise mellélépett, leguggolt, és kezét a

rovar csontvállára tette.
– Figyelj, Kitin. Nem ismerem valami jól

az inszektoidok biológiáját, de te rettenete-
sen nézel ki. Alvásra van szükséged. Sok al-
vásra. Pihenj le. A Kasatu-sanig én is elveze-
tem a Lázadót.

Kitin habozott egy pillanatig, azután csen-
desen elindult a kabinja felé. Az ajtónál meg-
állt, és visszanézett.

– Vigyázz a hajómra. Nagyon érzékeny a
lelke.

* * *
Meise Van Dark a kapitányi panel elõtt

állt, és a nagy képernyõt nézte.
Már túl volt a bejelentkezésen. A helyi ható-

ságok hitetlenkedve fogadták a hírt, de az átsu-

gárzott felvételek eloszlatták a kételyeket. A
mezon hajó megsemmisítéséért járó magas
jutalom bõségesen elég lesz Kitin kezelésére. A
Kasatu-sani nagy királynõ saját magánjachtját
küldte a hõs inszektoid kapitány elé. A boly
kórházában a legjobb orvosok várnak rá.

A kapitányok kiváltsága.
Nincs csodálatosabb látvány, mint amikor

hosszú és fárasztó utazás után elérsz egy la-
kott naprendszert. Láthatod elõbukkanni a
bolygók sarlóját az ûr sötétjébõl. Holdak mel-
lett röpülsz el, és hirtelen üzenetekkel telik
meg a hírkomod. Hajókat látsz közeledni.

Mindenütt élet.
Egy rövid idõre elmerülhetsz a nyüzsgés-

ben, beülhetsz egy bárba, sétálhatsz egy
kertben, vadidegen emberekkel beszélget-
hetsz, és egy kis idõre megfeledkezhetsz ar-
ról, hogy ki vagy. 

De csak egy rövid idõre.
Mert leszáll az este, és meglátod a csilla-

gokat.
És akkor eszedbe jut, hogy te vagy a kapi-

tány. 
Az örök lázadó, aki csak ott fent lehet sza-

bad. VARGA A. CSABA
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Úgy tûnik (és ennek nagyon örülünk),
hogy az olvasók komolyan érdeklõd-
nek a Shadowrun iránt. Számos
levelet kaptunk, amiben kérdéseket
tettetek fel, új kapcsolatokat, archetí-
pusokat, felszerelési tárgyakat alkot-
tatok meg, sõt még novellát is írtatok.
Annyi helyünk sajnos nincsen, hogy
mindet leközöljük, ezért úgy döntöt-
tünk, hogy mindenki örömére közzé-
tesszük az érdekesebb kérdéseket.

KÉRDÉS: A karakter kezdeti meghatá-
rozásakor kapott erõpontok fordítha-
tók-e a beavatottsági szint növelésé-
re?
VÁLASZ: A beavatottsági szint ugyan
csak a Varázslatok könyve címû (ma-
gyarul még nem jelent meg, angol cí-
me: The Grimoire) kiegészítõben sze-
repel, de úgy véljük, sokan vannak,
akik rendelkeznek némi nyelvtudással,
és megvették az angol változatot. A
kérdésre a válasz egyértelmûen:
NEM. A beavatottsági szint a tulajdo-
nosát a többi varázsló fölé emeli, és
éppen ezért csak sok-sok munkával
és még több karmával lehet megsze-
rezni – vagyis a játékosnak sokat kell
játszania a karakterével. Az induló
erõpont nem fordítható ilyen célra.
Nem is lenne igazságos, ha egy fris-
sen induló karakter már egybõl beava-
tott lehetne (bármilyen tapasztalt
játékos is játssza). Ne feledjük: a
Shadowrun elsõsorban szerepjáték és
nem tápolóbajnokság.

KÉRDÉS: Elõfordulnak-e druidák
Nagy-Britannián kívül is?
VÁLASZ: Igen, ha külföldre utaznak.
Egyébként nem, a druidizmus jellem-
zõen brit tradíció – legalábbis az
MIT&M által 2056. március 31-én ki-
adott tanulmányban (Mágikus és me-
tamágikus tradíciók elterjedtsége és
megoszlása a világ országaiban) vá-
zolt, jelenlegi kutatások szerint.

KÉRDÉS: Ha egy varázsló Korlát va-
rázslatot hozott létre saját teste körül,
és valaki galád módon rálõ, akkor ho-
gyan védi meg a korlát a varázslót?
VÁLASZ: A Shadowrun szabálykönyv
98. oldalán, az Akadályok címû feje-
zetben megtalálhatóak az ide vonat-
kozó szabályok. Ez esetben átlövésrõl
van szó, vagyis a Korlát varázslat aka-

dály szintjét (ami megegyezik a va-
rázslat erõ szintjével – ezzel az erõvel
hozta létre a varázsló a védõkorlátját)
le kell vonni a fegyver energia szintjé-
bõl (a sebzés kódban ez az a szám,
ami a betû elõtt áll). Ha a korlát olyan
jóra sikerült, hogy az akadály szintje
nagyobb, mint a fegyver energia szint-
je, akkor vigadj világ, a golyó ártalmat-
lanul lepattan a korlátról. Szintén a
98. oldalon található Akadályok sérü-
lése táblázatból kiderül, hogy ilyenkor
a Korlát varázslat szintje csökkenhet.

KÉRDÉS: A fizikai adetptus is veszít a
Mágia pontjaiból, ha megsérül?
VÁLASZ: Igen. Hadd utaljak a
Shadowrun szabálykönyv 127. olda-
lára (A Fizikai adeptusok és a mágia
címû részre), amely nemcsak ezt szö-
gezi le, de azt is mondja, hogy az
adeptusnak minden egyes elvesztett
Mágia pont után egy teljes pontnyi fi-
zikai adeptus képességet is fel kell ad-
nia. C’est la vie.

KÉRDÉS: Hány karma pontért kapnak
a fizikai adeptusok újabb képességet?
VÁLASZ: Ravasz kérdés, melyre a
gyors válasz az, hogy piszok sokért. A
fizikai adeptus igazából nem karma
pontból „vásárol” magának újabb
képességeket, hanem Mágia pontból
(ugyanúgy, mint a karakter kezdeti
meghatározásakor). Újabb Mágia
pontot viszont csak beavatás útján
lehet szerezni (errõl a Varázslatok
könyve címû kiegészítõben lesz szó),
mondani sem kell, hogy jó sok karma
pontért. Az erre vonatkozó szabályo-
kat helyhiány miatt nem írjuk le, in-
kább azt javasoljuk, hogy vagy várja-
tok türelemmel, amíg megjelenik a
Varázslatok könyve, vagy tanuljatok
meg angolul, és olvassátok el a The
Grimoiret.

KÉRDÉS: A kórházi ápoláskor dobott
Test próba csak a felgyógyulás idejét
határozza meg?
VÁLASZ: Igen (egyenes kérdésre
egyenes válasz).

KÉRDÉS: Mikorra várható a következõ
Shadowrun kiegészítõ?
VÁLASZ: Gondolom, erre már sokan
kíváncsiak. Nos, a válasz csak annyi,
hogy hamarosan. Több könyvnek is

készen áll az anyaga (Utcai szamuráj
katalógus, Árnyékmagyarország
stb.), de sajnos a könyvkiadás ma
Magyarországon nem mindig nyere-
séges üzlet, ezért a kiadónknak (mint
üzleti vállalkozásnak) komoly anyagi
szempontokat is figyelembe kell ven-
nie. Mindezekkel együtt mondhatom,
hogy a leghamarabb (talán már egy
hónapon belül) az Utcai szamuráj
katalógus fog megjelenni.

KÉRDÉS: Milyen varázslatokat hasz-
nálhatnak az elementál adeptusok?
VÁLASZ: Újabb kérdés, ami csak a Va-
rázslatok könyvére vonatkozik. Az
elementál adeptus a sámáni adeptus
(Shadowrun szabálykönyv, 125. ol-
dal) megfelelõje. Míg a sámáni adep-
tusnak toteme van, úgy az elementál
adeptusnak választania kell a négy
alapelem (tûz, víz, levegõ, föld) közül.
Képes az asztrális projekcióra és aszt-
rális érzékelésre, de csak a választott
eleméhez kapcsolódó hatású varázs-
latokat képes elmondani (és az ele-
mének megfelelõ elementált tud
megidézni). Ilyen varázslat pl. tûz
adeptus esetén Tûzlabda, Lángszóró
stb. Ha nincs ilyen varázslat (pl. egy
föld adeptusnak biztosan jól jönne a
Kõomlás varázslat, ha lenne ilyen), ak-
kor szegény fickónak sajnos le kell
mondania errõl az elõnyrõl. Vigaszt
nyújthat viszont, hogy minden ele-
mentál adeptus teljes értékû haszná-
lója lehet az alábbi varázslat-kategóri-
ákba tartozó varázslatoknak:
Levegõ adeptus:

Érzékelés varázslatok
Föld adeptus:

Anyagi alapú, fizikai manipu-
láció varázslatok

Tûz adeptus:
Tûzhatású harci varázslatok

Víz adeptus:
Illúzió varázslatok

Az olvasóink szemmel láthatóan a
Mátrixot is aktívan használják, mert
sok kérdést e-mail-en kaptunk. Azok
számára, akik a jövõben akarnak így
tenni, megadunk két címet, ahová írni
lehet (bármilyen, Shadowrunnal kap-
csolatos témában):

sabc@augusta.inf.elte.hu
gergoe@falco.elte.hu

SABC

hadowrun olvasói rovat
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A TALÁLKOZÓ (OLVASD FEL NEKIK)
„Bizonyára Önök is tudják, hogy a jövõ héten hétfõn star-
tol az idei Nagy Derby. Én elég nagy összegben fogadtam
egy bizonyos Igor Szerencsuk nevû versenyzõre, így igen
örülnék neki, ha õ futna be az elsõ helyen. Ehhez azonban
bizonyos elõkészületekre van szükség. Az Önök feladata
többrétû: egyrészt gondoskodniuk kell róla, hogy az egyik
nagy rivális, Johnny Rottenweiberger autója garantáltan
csõdöt mondjon a verseny második szakaszában, más-
részt el kell érniük, hogy a másik nagy rivális, Walter
Søvdekåmm el se induljon a versenyen. Sajnos, az õ au-
tóját nehéz lenne szabotálni, és õ a világ legjobb sztráda-
versenyzõje, így a verseny közbeni legyõzése nem lenne
túl optimális megoldás.

Ezt a két feladatot – hangsúlyozom – még a verseny
elindulása elõtt kell elvégezniük. A verseny startjától kezd-
ve pedig arra kell ügyelniük, hogy Igor Szerencsuk autójá-
nak ne essen bántódása, és elsõként haladjon át a célvo-
nalon. Ez természetesen úgy kívánatos, hogy maga
Szerencsuk üljön az autóban a gyõzelem pillanatában, de
ha õt esetleg valami baj érné verseny közben, akkor elvá-
rom Önöktõl, hogy üljenek be a helyére, és fejezzék be
gyõztesen a versenyt.”

A SZÍNFALAK MÖGÖTT
Mr. Johnson 135 000 ¥-t fizet a munkáért, és kihangsú-
lyozza, hogy a játékos karaktereknek mindent titokban kell
tartaniuk. Ha a játékos karakterek is fogadni próbálnak
Szerencsukra, vagy akárki másnak elkottyantják, hogy Mr.
Johnson bundázik, a megbízó aránylag gyorsan az egész
csapatot eliminálja (még aznap). Ez elõl nincs menekvés.

A találkozó hangulata legyen olyan, hogy ne kerüljön
sor összetûzésre. Ha mégis, a játékosok járjanak pórul.

A megbeszélés után egy ideig még lehet kérdezõsköd-
ni, de Mr. Johnson már szeretne távozni. Ha a két ver-
senyzõ kiiktatásának mikéntjérõl kérdeznek, olvasd fel ne-
kik az Elsõ áldozat és a Második áldozat címû fejezet
Olvasd fel nekik címû részét (lásd alább).

Ha a játékosok utánajárnak a megbízónak, megtudják,
hogy ezúttal „jó lóra tettek”. A játékmester hasson oda,
hogy a játékosok csak annyi infót tudjanak meg Mr. John-
sonról, amennyi még semmire sem használható fel, csak
arra jó, hogy megnyugtassa az árnyvadászokat a megbí-
zás tisztaságát illetõen.

Ha utánanéznek annak, hogyan rendezik a versenyt, el-
mondhatod nekik az alábbiakat:

Csak az jöjjön, aki bírja
Aki tudja, hogy végigcsinálja
Csak az jöjjön, csak az jöjjön
—LGT: Fiú

Csak az jöjjön, aki bírja
Aki tudja, hogy végigcsinálja
Csak az jöjjön, csak az jöjjön
—LGT: Fiú A m
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A TÖRTÉNET NAGY VONALAKBAN
Idõpont: 2055. április 30. péntek. Helyszín: Magyarország. Minden évben május elsõ hét-

végéjén rendezik meg a Nagy Derby-t a Sztrádán, a Bécs-Budapest-Asteropolis (Szeged) au-
tópályán. A versenyen bárki indulhat, a szabályok sem a többi versenyzõ akadályozását, sem
a fegyverhasználatot nem tiltják.

A megbízás igen egyszerû: az árnyvadász csapatnak arról kell gondoskodnia, hogy az egyik
(nem túl esélyes, így magas odds-szal jegyzett) versenyzõ biztonságban célba érkezzen – az
elsõ helyen. A megbízó, Mr. Johnson nagy összegben fogadott erre az esélytelen versenyzõre,
így hatalmas pénzt kaszál majd a verseny végén.

A játékosok feladata, hogy nyomozzák ki, mi áll a megbízás hátterében, még a verseny
elõtt „kiiktassanak a forgalomból” két esélyes versenyzõt (ehhez nem feltétlenül kell bántani
a versenyzõket, hiszen a versenyszabályzat a versenyre benevezett jármût tartja fontosnak,
nem a pilótát), a verseny elsõ szakaszában megvédjék Mr. Johnson kedvencét, majd miután
a fickó mégis „balesetet szenved”, maguk ugorjanak be a helyére a verseny finisében.
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A verseny négy szakaszból áll, Bécstõl Gyõrig, Gyõrtõl
Esztergomig, Esztergomtól Dabasig, és Dabastól Szegedig.
Minden nap reggel 8-kor startolnak a versenyzõk, félórás
idõközönként. Minden nap közvetlenül az indulás elõtt,
sorsolással döntik el az indulási sorrendet, és a nap végén
pihenõtáborokban szállásolják el a versenyzõket. Az idei
Nagy Derby nevezési feltételeit 8 versenyzõ teljesítette.

A rendezõség védelmi erõfeszítései javarészt a pihenõ-
táborok õrzésére korlátozódnak. A Sztrádán a versenyzõk
magukra vigyáznak. A pihenõtáborokat elektromos kerítés
veszi körül, valamint ötpercenként õrjárat sétál körbe (az
õrjáratban mágus is van). A megvesztegetés általában
mindenhol mûködik.

A versenyzõk igen keményen õrzik a saját barakkjukat.
Ami a biztonsági intézkedéseket illeti, kideríthetõ, hogy

Budapesttõl délre, a mocsaras szakaszon senki sem õrzi
a versenyzõket, az amolyan „szabad a vásár” zóna. Arra-
felé egyedül a Lobogó Sztrádaõrség biztosít védelmet, de
a Lobogó motorosokat elég könnyen le lehet fizetni. Arra-
felé azért nincsen õrség, mert állítólag nagyon szennye-
zett a vidék.

A versenyzõ jármûvek szinte mindegyikének van mû-
holdas csatlakozása, hogy verseny közben folyamatosan
lehessen Mátrix-felügyeletet biztosítani a számukra.

HIBAELHÁRÍTÁS
Ebben a részben nincs különösebb hibalehetõség. A játék-
mester intézze el, hogy a játékosok megkapják a melót, de
ezt lehetõleg ne úgy, hogy egyszerûen több pénzt ajánl.

AZ ELSÕ ÁLDOZAT (OLVASD FEL NEKIK)
„Az elsõ, akit mindenképpen ki kell vonniuk a forgalomból,
Johnny Rottenweiberger. Sajnos õ a legjobb rigó, akirõl va-
laha bárki is hallott. Mivel a szabályok szerint a nevezett
jármûnek kell célba érnie, ezért azt tartanám a legcélsze-
rûbbnek, ha valahogy a kocsiját tennék tönkre. Rottenwei-
berger sajnos nem használ semmiféle Mátrixhoz kapcsolt
irányítórendszert, ezért a hálón keresztül nem elérhetõ. A
technikusai nagyon jól értik a munkájukat, fel vannak ké-
szülve a szabotázsra. Vigyázzanak, semmiféle hagyomá-
nyos szerkezettel nem érhetnek célt nála. Ezen felül a ko-
csinak a verseny közben kell tönkremennie, különben
Rottenweiberger egyszerûen egy másik kocsival indul.

A legfõbb gond, hogy a technikusok egyértelmûen va-
lamiféle idõzítõ berendezést fognak keresni, ezért ilyesmi-
vel ne is próbálkozzanak. Önökre bízom, hogy milyen
megoldást találnak.”

A SZÍNFALAK MÖGÖTT
Egyetlen lehetõség van olyan szabotázsra, amit nem észlel-
nek Rottenweiberger technikusai: ki kell használni a Sztráda
adottságait. Ha a csapat dekása utánanéz a Sztrádának,
megkapja a róla szóló fájlt (megtalálható a néhány hónapon
belül megjelenõ, Árnyékmagyarország címû kiegészítõben).

Ha egy kicsit körbekérdezõsködnek a kapcsolataik kö-
zött, megtudhatják, hogy a Sztráda bizony jobban sugá-
roz, mint kékesi adótorony, és egészen máshogy is. Ez
már elegendõ lehet ahhoz, hogy megoldják az idõzítést.
Törp technikus kapcsolatuk minden további nélkül

(20 000 ¥-ért) barkácsol nekik egy kis szerkezetet, ami a
megfelelõ sugárdózis hatására lép mûködésbe. Persze a
kis ketyerét be kell szerelniük a kocsi motorjába.

Ezt két úton érhetik el:
1. Keresnek egy lefizethetõ pasit Rottenweiberger tech-

nikusai között (Utcai etikett). Ilyet találhatnak is, aki
5000 ¥-es dotáció ellenében berakja a szerkezetet a kel-
lõ helyre.

2. Maguk látogatnak el a céghez. A telep helyét és
alaprajzát és a szolgálatot teljesítõ õrök számát (40 sor-
katona, tíz altiszt) megtalálhatják a Mátrixban (Dekázás),
vagy a helyet Mr. Johnsontól is megtudhatják. Az egyetlen
dolog, amire itt figyelniük kell, hogy zaj nélkül jussanak be
a garázsba. Ha komolyabb zajt ütnek, a központi épület-
bõl elõront harmincöt céges biztonsági õr és tíz cégle-
gény. A kocsit pedig másnap ismeretlen helyre szállítják,
amit sehogy sem tudhatnak meg. Ha hang nélkül jutnak el
a garázsba, már berakhatják a szerkezetet (Szárazföldi jár-
mû építés/javítás).

Fontos, hogy a ketyerét még a verseny elõtt beépítsék
Rottenweiberger kocsijába, mert ha nem, verseny közben
már nem lesz rá lehetõség (Rottenweiberger barakkját túl
jól õrzik).

HIBAELHÁRÍTÁS
A legfõbb hiba az lehet, ha fingjuk sincs arról, miféle be-
rendezést készítessenek. Ebben az esetben a következõ
akciókkal próbáld õket a helyes irányba lökdösni (a szá-
mozás a „beetetés” sorrendjét van hivatva jelképezni):

1. Haverjaik mondogatják, hogy a Sztráda az nem akár-
milyen hely ám.

2. Kedvenc kocsmájukban találkoznak egy régi haverral,
Száguldó Tibivel. Bal karját kibernetikusra cserélték. Ha
megkérdezik miért, elmondja, hogy rákosodni kezdett. Az
utóbbi idõben Tibi a Sztrádán dolgozott a Lobogóknál.

3. Technikus haverjuk kérdezi, hogy nem megy-e majd
át a szabotálandó kocsi valami különleges helyen, amire
be lehetne állítani a szerkezetet.

4. A trideóban látnak egy tudósítást arról, hogyan ron-
csolja a számítógépek chipjeit a háttérsugárzás a német-
országi erõmûrobbanások helyén.

5. A technikus ajánlja fel, hogy ilyen legyen a szerkó.



A MÁSODIK ÁLDOZAT (OLVASD FEL NEKIK)
„A másik, akit mindenképpen ki kell iktatniuk, Walter
Søvdekåmm. Gondolom, már maguk is hallottak róla, elég
jó sajtója van. Egy apró gondocska van az õ esetében: az
FBH szponzorálja az indulását. Mivel a kocsit ennek kö-
vetkeztében a budaörsi FBH telephelyen õrzik, nem vá-
rom el önöktõl, hogy megpróbáljanak behatolni. Termé-
szetesen megpróbálhatják, de ebben az esetben nem
vagyok hajlandó elõleget fizetni. Azt javaslom,
Søvdekåmmot próbálják meg valahogyan másképpen kiik-
tatni. A lényeg, hogy ne induljon el a versenyen.”

A SZÍNFALAK MÖGÖTT
Egy kis utánajárással (Utcai etikett Céges etikett vagy De-
kázás) megtudhatják, hogy a pilótát majdnem olyan jól
védik, mint a kocsit (egy kisebb FBH telepen van elszállá-
solva). Ha kiteszi a lábát onnan, akkor is jobban vigyáznak
rá, mint a szemük fényére. Gyilkosság tehát kizárva. A
Mátrixban azonban a következõ érdekes dokumentumok
találhatók Søvdekåmmról:

1 – Az év románca 2052: Walter Søvdekåmm összeköl-
tözött Monica Hooverrel (2052 03 21, Kiskegyed)

2 – Søvdekåmm a Federated Boeinghez szerzõdött, vé-
get ér az SKCS gyõzelmi szériája? (2052 12 06, SportNet)

3 – Søvdekåmm nyerte a 2053-as Sztráda Derbyt
(2053 05 07, SportNet)

4 – A nagy szerelem véget ért, Monica elköltözött
(2053 07 30, Metanõk Lapja)

5 – Søvdekåmm nem indul az ‘54-es Derbyin, mi áll a
háttérben? (2054 03 19, SportNet)

6 – „A mûvelt embereket szeretem”: interjú Monica
Hooverrel (2054 04 02, Válogatás)

7 – Kisteréz Katalin: Monica és Walter, az igaz történet
( 81 Mp, Beholder kiadó, 2054 09 09)

8 – Újra együtt az álompár (2055 02 01, Hírvilág)
9 – Søvdekåmm bejelentette, hogy indul az idei Derbyn

(2055 04 12, SportNet)

Søvdekåmm az egyik legjobb cross-rigó a világon. Barát-
nõje a híres mûérzet csillag, Monica Hoover volt. Miután a
lány otthagyta, Søvdekåmm a JMÉ-k és a pia felé fordult.
Ezért indulni sem tudott a 2054-es versenyen. A lány azért
hagyta ott, mert túl butának tartotta. Most azonban vissza-
tért hozzá, és Søvdekåmm indul is a versenyen.

Az egyetlen megoldás, ha a nõt valahogy lecsapják
Søvdekåmm kezérõl. Erre jó alkalom lehet a nemsokára
rendezendõ sajtófogadás. Könnyedén feliratkozhatnak a
meghívottak közé (Dekázás). A partin extrém biztonsági
intézkedések vannak érvényben.

Ha a csábító játékos egy kicsit is próbálkozik
Søvdekåmmnál okosabbnak feltûnni, sikerrel fog járni.
(Søvdekåmm a vezetési tudásáról híres, reakciója nagy-
szerû, intelligenciája már más kérdés.) Ha Monica elhagy-
ja Waltert, õ megint visszacsúszik az alkohol és a JMÉ-k vi-
lágába, indulni persze nem tud.

HIBAELHÁRÍTÁS
Eléggé egyértelmûvé tettük a játékosok elõtt, mi a dolguk.
Ha nem értenek belõle, az az õ bajuk. Ha nem hajlandók

rendesen kijátszani a csábítást, az önmagában nem baj,
de kevesebb pontot kapnak.

A VERSENY ELINDUL
A színfalak mögött
Igor Szerencsuk nem engedi meg, hogy beszálljanak a fur-
gonjába, ezért a játékosoknak maguknak kell gondoskod-
niuk arról, hogy végigkövessék védencüket az elsõ
versenyszakaszon. Az elsõ nap eseménytelen, mindenki
idõben és épségben végigért az elsõ szakaszon. Az izgal-
mak a pihenõtáborban kezdõdnek majd.

Mr. Johnson a befektetett pénze nagy részét illegális fo-
gadóirodáknál fizette be, mert azok nagyobb nyereményt
fizetnek. Ezek a fogadóirodák azonban a Tong kezében
vannak, akik azt szeretnék, ha minél kevesebb pénzt kel-
lene kifizetniük nyereményként. Mr. Johnson okos volt, és
nem egy összegben fogadott a választott versenyzõre, de
a Tongnak felkeltette a gyanúját, hogy milyen sok pénz
folyt be egy viszonylag esélytelen versenyzõ nevére. Ne-
kiláttak hát lenyomozni a pénzek útját.

Mr. Johnson kilétét sajnos sehogy sem tudták megálla-
pítani, ezért úgy döntöttek, hogy inkább az általa favori-
zált versenyzõt „iktatják ki” a versenybõl.

Az elsõ merényletkísérlet
Két orgyilkos behatol a versenyzõ barakkjába, és hangta-
lanul végez a fickóval. Ha a játékosok látható ellenintézke-
déseket tettek (pl. õrt állnak az ajtónál), akkor az orgyilko-
sok ésszerûen más megoldást választanak.

Az orgyilkosok paramétereinek meghatározásához
használd a Zsoldos archetípust (célzószemüveg és
KnyGPu nélkül, viszont 4-es szintû mágneszár-nyitóval és
2-es szintû kódtörõvel), professzionalizmus szintjük 3-as
legyen. Csakis a feladatukra koncentrálnak, felesleges
harcba nem bocsátkoznak, csak akkor hagynak fel a ver-
senyzõ meggyilkolására tett próbálkozással, ha a sikerre
nyilvánvalóan semmi esélyt sem látnak.
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A második merényletkísérlet
Ha az elsõ merélyletkísérletnél kiderült, hogy a Tong van
az akció hátterében (az elfogott merénylõk köptek), akkor
a játékosok utánanézhetnek egy kicsit a dolgoknak. Meg-
tudható, hogy a Tong üzemelteti azokat a fogadóirodákat,
ahol Mr. Johnson „feltehetõleg” elhelyezte a pénzét.

A verseny második napja után rút csapda vár Szeren-
csukra. A Tong ugyanis „elõkészítette” a barakkot: ha a
versenyzõ kimegy a fürdõszobába, a zuhanyból nem csak
víz, de halálos hatású baktériumtenyészet is folyik. Akire
ráfolyik a fertõzött víz, az 12 órán belül feltûnés nélkül,
fájdalommentesen meghal.

Ha valamelyik varázsló asztrálisan körbekukkant a ba-
rakkban, felfedezheti a zuhanyba telepített baktériumte-
nyészet (élõ anyag!) halvány auráját. Innentõl pedig már
technikai kérdés, hogyan oldják meg a problémát.

A harmadik merényletkísérlet
A játékosok ezek után feltehetõen úgy döntenek, hogy be-
ülnek Szerencsuk mellé a kocsiba – Szerencsuk nem is na-
gyon tiltakozik ez ellen.

A Tong a verseny harmadik napján próbálkozik újra,
mégpedig úgy, hogy egy dekás kalóz segítségével „bele-
nyúlnak” a versenyjárgány navigációs rendszerébe, és a
gépet a versenyzõ akarata ellenére letérítik az útról – be-
le a mocsárba. Ez a módszer akkor is mûködik, ha a ver-
senyzõ nem becsatlakozva, hanem csak úgy „kézzel” ve-
zeti a kocsit.

Ez a harmadik kísérlet annyira komoly és nehezen kivéd-
hetõ, hogy a játékmester nyugodtan legyen szõrösszívû.

Az egyetlen megoldás, hogy felbérelnek egy dekást (va-
lamelyik közvetítõ kapcsolaton keresztül), aki majd
on-line õrszolgálatot tart a Mátrixban a futam ideje alatt –
és azt is megmondják neki, hogy konkrétan a kocsi mû-
holdas irányítórendszerét figyelje. Ez esetben a bérdekás
még tud szólni, amikor egy idegen ikon jelenik meg, és vil-
lámgyorsan a kocsi fedélzeti számítógépe felé tart. A hely-
zet gyors döntést kíván: amit a játékosok elõször monda-
nak mondjuk 10 másodpercen belül (valós idõben), az
történik meg. Ha a kocsit nem sikerült lekapcsolni, akkor
zuhanás a mocsárba. Igor Szerencsuk még az utolsó pil-
lanatban felkiált:

„Bozse moj! Valaki belenyúlt az irányítórendszerbe...!”

Ezek az utolsó szavai, amiknek el KELL hangozniuk, kü-
lönben a játékosok nem tudják meg, honnét babráltak ki
velük ilyen szépen.

A játékosoknak ezek után egyrészt ki kell szabadulniuk
a gyorsan süllyedõ furgonból, másrészt ki kell szedniük
onnan Szerencsukot is, harmadrészt valahogyan ki kell
emelniük magát a furgont. Amikor belecsobbannak a mo-
csárba, a Szerencsuk mellett, az elsõ ülésen ülõ karakter
még láthatja, hogy az orosz mellett betörik az ablak, és
valami nyúlós massza ömlik rá a szerencsétlen fickóra. A
mocsárszellem dolga, hogy végezzen Szerencsukkal. Ezt
meg is teszi, és felszívódik, mielõtt a játékos karakterek
nekieshetnének.

A kocsi kiemelésével kapcsolatban a játékmester lehet
szigorúbb, de azért ügyeljen arra, hogy ne itt akadjon el a
történet.

A negyedik merényletkísérlet
A negyedik alkalommal a Tong már „nem cicózik”: amikor
a harmadik nap után a versenyzõ megérkezik a szálláshe-
lyére, feltûnik két Yellowjacket helikopter – természetesen
medvére betárazva –, és rapityomra lövik a csapat véden-
cét. Konyec filma. A játékos karaktereknek nem marad
más választásuk, mint beszállni a ringbe a kiesett verseny-
zõ helyett.

SZÁGULDÁS A SZTRÁDÁN
A színfalak mögött
A Derby elérkezett a finishez. Az utolsó napon már min-
denki nyílt sisakkal játszik, és hatalmas, gyilkos száguldás-
ban igyekszik gyõzedelmeskedni. A végsõ gyõzelemre
még négyen esélyesek: az orosz Igor Szerencsuk, a japán
Isoku Tokamani, az olasz Paolo Cordenzi, és a német
Johnny Rottenweiberger. Elindulás után nem sokkal a ka-
rakterek kiégett roncsot pillantanak meg az útpadkán –
úgy fest, Cordenzi már nem fejezi be a versenyt. A nyo-
mokból ítélve föld-föld rakéta végezhetett vele.

Ha a karakterek az elsõ fejezetben sikeresen szabotál-
ták Rottenweiberger kocsiját, akkor Mr. Johnson odaszól
nekik telefonon, és megköszöni az akciót.

Innentõl pedig az alábbi ellenfelek érkeznek szép sor-
ban:

Egy kisebb Lobogó osztag
A Lobogósok a Sztráda egy nyílegyenes szakaszán törnek
rá a csapatra, ott, ahol semmilyen tereptárgy sem zavar
senkit – kivéve a mocsarat az autópálya alatt, mellett és
körül. Egyszerû jármûves harcról van szó.

A Lobogósok motoron jönnek, és éppen annyian, mint
ahány csapattag van. Közülük ketten szemmel láthatóan
vezérek, ez a motorjukban és a felszerelésükben mutatko-
zik meg. A paramétereik az alábbiak:

A 2 vezér: Harley Scorpion motor, három könnyû fegy-
verággyal, ezek mindegyikén egy-egy HK-227. A vezérek
a Zsoldos archetípusnak felelnek meg.

A többiek: Yamaha Rapier motor, fegyverágy nélkül. A
Lobogó motorosok a Bandatag archetípusnak felelnek
meg, de az önvédelmi pisztolyuk helyett inkább egy
AK-48-ast hordanak, gránátvetõvel.

Néhány morcos levegõelementál
Ha két varázsló van a csapatban akkor három elementál
jön, ha csak egy, akkor kettõ (ez érthetõ volt, nem?). Az
elementálok megoszlása: vagy egy 4-es és egy 5-ös ere-
jû, vagy két 5-ös és egy 4-es erejû. Egyszerre csak egy va-
rázslóra támadnak – a mágus az elsõdleges célpontjuk.
Asztrális alakban érkeznek, és asztrális harcban küzdenek
meg a varázslókkal. Ha velük végeztek, manifesztálódnak,
és elintézik a többieket is.

Egy konkurens versenyzõ
A konkurens versenyzõ (Isoku Tokamani) és cimborái az
egyik A-elemnél (Az A-elem a Sztráda útpályáját alátá-
masztó egyik fajta lábazat. Részletesen lásd az Árnyékma-
gyarország c. kiegészítõben.) várnak a csapatra. Amikor a
játékosok az A-elemhez közelítenek, a játékmester mond-
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ja el nekik, hogy a japán rigó kocsija az A-elem után két-
száz méterrel, az útpadkán hever, szemmel láthatóan
üzemképtelenül.

Ha a játékosok gyanútlanul keresztülhajtanak az A-ele-
men, akkor az útra elhelyezett robbanóanyag csúnya dol-
gokat mûvel (C-12-es plasztik, 5 kg, a jármû páncélzata
2-vel kisebbnek számít alulról). Sikeres észlelés (8) próbá-
val észre lehet venni a plasztikot – a játékmester titokban
dobja a próbát.

Ha a játékosok okosak, akkor onnan gyaníthatnak csap-
dát, hogy a konkurens versenyzõ kocsija látható helyen
parkol, és a tüzetes távolsági vizsgálat (pl. felderítõrobot-
tal) után kiderül, hogy sértetlen („Hát ez a fickó mit keres
itt, miért nem hajt padló-gázzal?”). Ha gyanakodnak, ak-
kor a plasztikot sikeres észlelés (4) próbával veszik észre,
és nem éri meglepetésként õket, ha az A-elembõl kiugrál-
nak a fegyveresek.

Isoku Tokamanihoz használd a Volt céglegény archetí-
pust, bérencei pedig legyenek Zsoldosok (összesen 4-en).

Egy rosszkor jött üzemzavar
Az üzemzavarra csak akkor kerül sor, ha a játékos karak-
terek mindezidáig elmulasztották a kocsi tüzetes (!) át-
vizsgálását. Az átvizsgálásra bármikor sor kerülhet, mivel
a készülék a kocsi egyik alkatrészébe van építve.

Ha a játékosok nem vizsgálják át a kocsit egyszer sem,
akkor nincs esélyük a vírus ellen.

Alapos átvizsgáláskor Elektronika (8) próbát kell dobni,
hogy kiderüljön, valaki babrált az elektronikával. Ha a játé-
kosoknak van annyi eszük, hogy lenyomozzák az alkatré-
szek szállítóit, akkor némi utánjárás eredményeképpen

egészen konkrétan megtudják, hogy a kocsi elektronikus
rendszerét egy Csákváry & tsa nevû szegedi cég szállítot-
ta, és a beépített vírus az utolsó napon egy megadott idõ-
pontban teljesen mozgásképtelenné teszi az autót, és az
elektronikus rendszert helyrehozhatatlanul károsítja. A
munkát végzõ – szegedi – szerelõ könnyen  rábírható ar-
ra, hogy elárulja, hogyan kell semlegesíteni a vírust.

HIBAELHÁRÍTÁS
A játékmester nyugodtan lehet szigorú, az itteni történé-
seknek kifejezetten az a céljuk, hogy a játékosok felsülje-
nek menet közben. Ha eddig a fejezetig eljutottak, akkor
már úgyis sokat tettek, tehát nem nagy veszteség, ha a
négy „összetûzés” egyike során elmennek egy kicsit ibo-
lyát szimatolgatni.

IGOR SZERENCSUK AUTÓJA
GAZ DZ-120 furgon
Kezelés: 4
Sebesség: 40/120
Test: 5
Páncélzat: 4 (alulról 2)
Nyom: 4
Robotpilóta: 3
Felszerelés: 1 automata ágyú (csak elõre, 60 fokos
szögben mozgatható), 1 rakétavetõ (4 db föld-levegõ
itányított rakétával), 1 Ingram Valiant KnyGPu (ez csak
hátra tud lõni, 120 fokos szögben), mindkét oldalon 2-2
lõrés (1-es szintû visszarúgás-csillapítónak számít),
rigócsatlakozás.

12 Alanori Krónika – 5. szám
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– Nem, Drast, képtelen vagy megérteni?! Nem me-

hetünk, fôleg én nem mehetek be oda – mutatott Dar

Vas Legas falaira. – Ha beteszem oda a lábam, elég

egyetlen véletlen találkozás a báró embereivel, s egy

fejjel rövidebb vagyok!

– Nem fér bele a picike agyadba, hogy képes va-

gyok megvédeni téged?

– Nem hiszem, hogy a te szavad ennyit érne Cru-

can Davornál!

– Tudod mit, próbáljuk ki!

Mióta Siraka elmesélte ôrült tervét, vagyis javasol-

ta, hogy a Mostara alapításának kilencszázadik évfor-

dulóján rendezett ünnepségsorozaton lépjenek fel,

mint komédiások, szóval három napja Drast azon tör-

te a fejét, miért tart még mindig ezzel a fura társaság-

gal, s pláne miért segít nekik egy veszedelmes kaland-

ban. Mert persze azért, mert egy ócska karkötôt vissza

akar szerezni, még nem törne be egy Ghie templomba.

Érzelmei vegyesek voltak. Tisztában volt azzal, hogy

kezd beleszeretni Barad el Súrba – ezt elég méltatlan-

nak tartotta egyébként –, de abban is bizonyos volt,

hogy nem lesz olyan egyszerû megszerezni a Kék Ró-

zsát, mint ahogy a sirell elképzelte. De egyre jobban

vonzotta a varázstárgy, s egyre többet spekulált azon,

mire használhatná...

A kis társaság elérte a város egyik kapuját, amelyet

– nappal lévén – most nem ôrzött senki. A fôtérig

együtt mentek, de aztán szétvált az útjuk. Drast Cru-

can Davor palotája felé tartott, Jor a bruminnal egy

Booka templom felé vette az irányt, a többiek pedig a

Halott Hôscincérhez címzett fogadóba mentek inni

egyet. Pontosabban mentek volna, azonban amikor

beléptek, Belza sajnálkozó mosollyal fogadta ôket.

– Borzasztóan sajnálom, de nem tudom kiszolgálni

az urakat és a hölgyet – hajolt meg mély hódolattal

Dar felé, akinek arca immár ugyanolyan gyönyörû

volt, mint régen –, mivel Davor báró szigorú parancs-

ba adta, hogy minden kocsmárosnak rögtön jelentenie

kell, ha Jor vagy Dar felbukkan nála. Nos megértheti-

tek, szeretném elkerülni az összetûzést a báróval,

ugyanakkor feljelentgetni sem szeretek, úgyhogy...

– Egy társunk nála van, nemsokára visszavonja a

rendelkezését.

– Igazán sajnálom, de amíg nem hallom ezt a báró

emberétôl, vagy nem látok valamilyen papírt a megfe-

lelô pecséttel és aláírással...

– Itt a papír – dugta Drast Belza orra alá a menle-

velet.

A varázslónô hirtelen felbukkanása mindenkit

meglepett. A pocakos vendéglôs, miután alaposan ta-

nulmányozta az iratot, hellyel kínálta a csapatot.

– Nagyon hamar ideértél – szólt Drasthoz a lovag.

– Siettem.

– Ilyen könnyen lemondott az üldözésemrôl a bá-

ró? – kérdezte a druida szinte csalódottan.

– Tartozott egy szívességgel, ha az okra vagy kíván-

csi, amiért engedett. De figyelmeztetlek: Crucan Davor

csak a hivatalos köröztetésedet szüntette meg. Örökre

az ellenséged maradt, és nem lepôdnék meg, ha felke-

resné az orgyilkos céhet, bizonyos szolgáltatások igény-

bevétele céljából... Mindenesetre a városban szabadon

járhatsz-kelhetsz, persze a saját felelôsségedre.

– Aha – felelte a druida elgondolkozva.

Közben a barbár és a brumin a templom felé igye-

kezett. Jor nagyon ostobán érezte magát, kénytelen

volt ugyanis Habanát kezénél fogva vezetni, s néha bi-

zony húzni is, mert hajlamos volt az elbámészkodásra.

A templom kapuja éjjel-nappal tárva volt, bármi-

kor mehettek a segélyt kérôk, akik azonban sokszor

csak egy-egy okos tanáccsal távoztak konkrét segítség

helyett. Booka papjai ugyanis nem annyira varázsha-

talmukról, inkább bölcsességükrôl, elmélyült tudásuk-

ról voltak híresek. Hogy sokan keresték fel ôket, az

nem csak ez utóbbinak, hanem annak is köszönhetô

volt, hogy senkitôl sem kértek fizetséget.

Amikor Jorék beléptek, rögtön hozzájuk fordult

egy kopaszodó, de még sima arcú pap.

– Mi szél hozott erre benneteket, kedves fiaim?

A barbár csak annyit tudott kinyögni „Rémdomb”,

az atya máris közbevágott.

– Ó, látom társad találkozott az Álommanóval! –

járta körbe a brumint. – Nagy szerencséje volt, mert

Azok a régi szép idõk...
3. rész
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úgy látom, az idô múlásával visszanyeri minden képes-

ségét, és újra felnôtt lesz. Mások örökre szopós csecse-

môk maradnak, s egy idô után éhen halnak. Ám társad

néhány hét múlva ugyanolyan lesz, mint volt. Van még

valami más problémád is?

A barbár megrázta fejét, s a nyûgös Habanával ki-

felé indult, amikor eszébe jutott valami.

– Nagytiszteletû uram, nem tudnál valamit mesél-

ni a Kék Rózsáról?

– Mit akarsz tudni egy ilyen híres lovagrendrôl?

– Úgy tudom, létezik egy tárgy is, amelynek ez a

neve.

A pap összeráncolta a homlokát.

– Utána kell néznem a könyvtárunkban. Gyertek

utánam!

A tisztelendô hosszan kanyargó csigalépcsôn vezette

a templom alá a barbárt, aki minden energiáját arra for-

dította, hogy lefelé tuszkolja a nagydarab brumint. Ha-

bana nyüszítve tiltakozott az ellen, hogy még élve a föld

alá kerüljön. A lépcsô hosszú, sötét folyosóba, majd egy

világos, magas, hosszúkás alakú terembe torkollott.

Az atya elôször egy kartotékrendszert kezdett vizs-

gálni, abból kivéve egy lapot egy másik szekrényhez for-

dult, onnan is elôszedett egy kartont és hosszasan vizs-

gálgatta. Végül a polcok közé lépett, létrát húzott elô,

és legfelülrôl egy tépett fedelû, poros könyvet vett elô.

Fellapozta, és patetikus hangon szavalni kezdett:

– Réges-régen, évszázadokkal ezelôtt Frelka, a ter-

mészet istennôje és Lanodamme, a becsület és törvény

istene egymás kedvesei voltak, s együtt éltek egy gyö-

nyörû égi palotában. Frelka hatalmas rózsakerttel vette

körül az épületet. Minden szín ott ragyogott a virágok

szirmain, amit csak el lehetett képzelni, a hajnal bá-

gyadt rózsaszínjétôl az éjszaka bársonyos feketeségéig.

A kertet egy hôs lovag gondozta, akit még életében ma-

ga mellé emelt Lanodamme, s aki mindkét istent egyfor-

ma hévvel imádta. Egyszer csak feltûnt a lovagistennek,

hogy kedvese egyre több idôt tölt a rózsái között, s ma-

kulátlanul tiszta szívében eladdig ismeretlen érzések je-

lentek meg: a féltékenység és gyûlölet. Lanodamme hi-

te, hogy Frelka megcsalja ôt a kertésszel, egyre erôsebb

lett, és egy napon ôrjöngô düh lett úrrá rajta. Lerohant

a parkba, és kaszabolni kezdte a rózsákat. Amikor a volt

lovag elébe állt, hogy feltartóztassa, vak mérgében reá is

lesújtott... Mire Frelka odaért, nem volt már számára se-

gítség, lelke leszállt az alvilágba. Lanodamme megpró-

bálta ugyan kiszabadítani onnan, feltámasztani, de Tan-

gut, a halottak istene kinevette és nem engedte el

birodalmából a hôst. Frelka mélyen megbántódott a

gyanúsítgatás miatt, és a lovag halálát olyan jóvátehe-

tetlen bûnnek találta, amely örökre árnyékot vetne ket-

tôjük kapcsolatára, így elhagyta Lanodamme-ot. A lo-

vagisten vezeklésként Done-ra költözött, és számos em-

beröltôn keresztül élte a halandók kínkeserves életét.

Ezalatt minden létezô rózsafajta szirmából szerzett

egyet, s megalkotta a Kék Rózsát, hogy kiengesztelje

Frelkát. Alkotásába beleszôtte, belekovácsolta legmé-

lyebb vágyát, hogy örökre együvé tartozhasson régi ked-

vesével. Amikor azonban mindkettôjük keze egyszerre

fonódott a virágra, az eltûnt. Lanodamme ebbôl megér-

tette, ôk ketten már mást akarnak, külön utakon jár-

nak, amelyek soha többé nem találkoznak...

A pap abbahagyta az olvasást, de nem csukta be a

könyvet, hanem mormolva tovább olvasott:

– Van itt valami a Szürke hegység törpéirôl. Nem is

gondoltam volna... nocsak, nocsak...

A barbár várt még egy-két percet, aztán mivel lát-

ta, hogy az atya többé ügyet sem vet rájuk, egy har-

sány köszönöm után, amelyre egy kicsit hangosabb

mormolás volt a válasz, sarkon fordult, és maga után

húzta Habanát is. A templomból kiérve nagyot szip-

pantottak a friss levegôbôl – jólesett a nehéz porszag

után –, s Belza fogadója felé indultak.

(Habana emlékezete egyébként valóban kitisztult

néhány héttel késôbb, de arra a bizonyos utolsó éjsza-

kára sosem tudott visszaemlékezni. Jor is csak sokkal

késôbb ismerte meg a teljes igazságot, akkor, amikor

Deliorban járva Kavendroth gróf pincéjében megtalál-

ta Clamatel leláncolt csontvázát, s patkányrágta nap-

lóját. A könyvecskébôl kiderült, hogy az, aki a jóst an-

nak idején figyelmeztette, csupán az Álommanó

kelekótya szolgálója volt, aki nagyzolva gazdájának

mondta magát. Ráadásul elkövetett egy hibát: szavai-

ból az derült ki, hogy az Álommanó emberáldozatot

követel, pedig elég lett volna némi pénz, füstölô és né-

hány üveg altató. A hiba az életébe került: a brumin

annak rendje és módja szerint a másvilágra küldte, de

az Álommamó megbosszulta, mind Habanán, mind

Clamatelen, akinek hamis álmot küldött.
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A barbár sosem mesélte el a bruminnak, hogy elsô

küldetése során megölt egy ártatlan embert.)

Amikor a kocsmába értek, az ivóban hiába keresték

társaikat, a sirell szobájában találtak rájuk, amint egy

nagy ruhahalmot vizsgálgattak.

A sirell ide-oda ugrált és különbözô rongyokat do-

bált oda a két nônek és Barad el Súrnak. A lovag

összehúzott szemöldökkel nézte a neki juttatott dara-

bokat.

– Nem vagyok biztos benne, hogy méltó egy lovag-

hoz álöltözetben, csalással bejutni valahová...

– Meg akarod szerezni a Kék Rózsát, vagy nem? –

csattant fel Dar dühösen, nem elôször hallva a férfi

akadékoskodását. – Nahát akkor! – tette hozzá, ami-

kor a férfi szótlanul öltözni kezdett.

Siraka egy tornadresszhez hasonló ruhadarabot vá-

gott a barbárhoz, de a bruminnak nem talált semmit,

amibe, ha szûken is, de belefért volna. A sikertelen ku-

tatás közben a sirell egyszer csak a fejére csapott.

– Megvan! Jor lesz az erômûvész, aki megküzd a fé-

lelmetes északi bestiával! Ha Habanát, mint szörnye-

teget mutatjuk be, nem lesz szüksége ruhára, sôt!

– Az rendben van, hogy én vagyok az erômûvész,

de hol rejtem el ebben a semmi kis ruhában Blaendirt

– tette kezét kardja hüvelyére a barbár.

A szobában egy pillanat alatt zavart csend támadt.

– Izé, mi már megegyeztünk, hogy a városon kívül

hagyjuk a varázs..., akarom mondani értékesebb tárgya-

inkat valamelyikünknél, mivel valószínû, hogy egyéb-

ként nem engednének be – törte meg a hallgatást Dar.

– Na és ki lenne az az illetô? – érdeklôdött Jor

összehúzott szemöldökkel.

– Én, ha nincs ellene kifogásod – lépett elô Drast.

Kihívó szemtelenséggel nézett a barbárra, akinek arca

nem tudta leplezni bizalmatlanságát.

– De igenis van! Honnan tudhatnánk, hogy nem

lépsz meg értékeinkkel az elsô adandó pillanatban?

– Nem vagyok tolvaj! – kiabált a varázslónô kivö-

rösödve.

– Hmm, tekintve, hogy mindannyian arra készü-

lünk, hogy kiraboljunk egy Ghie templomot, ne firtas-

suk, hogy ki a tolvaj, s ki nem... – szólt közbe Siraka.

– Azonkívül Drast természetes választásként adódott,

tekintve, hogy nem hajlandó semmilyen mûsorszám

elôadására.

– És különben is csak néhány óráról van szó, éjsza-

ka becsempészünk mindent – tette Jor karjára kezét a

druida.

A barbár egy pillanatig azon töprengett, miért bízik

meg három ilyen gyökeresen különbözô lény, mint a si-

rell, Dar és a lovag ennyire egyöntetûen egy idegen-

ben. „Nem mondom, ha nem lenne éppen varázsló...”

futott át rajta a gondolat.

– Majd én kint maradok. Drast pedig mégiscsak

kénytelen lesz valamit elôadni – jelentette ki Jor, s

hangján érzôdött: vagy elfogadják feltételét, vagy ki-

száll a kalandból.

Mindannyian a varázslónô felé fordultak, aki a bar-

bárt méregette, arcán kissé megvetô mosollyal.

– Északi fajtádhoz képest egy kicsit túlságosan ra-

gaszkodsz a varázs... pontosabban értékes – hajolt meg

a nô Dar felé – tárgyaidhoz. Nos, rendben van, tudok

valamennyire énekelni.

A pillanatnyi probléma megoldódott, de továbbra

is ott vibrált a kalandozók között a feszültség. Egy-

másra vetett pillantásaikból világosan kiolvasható

volt: most még együtt vagyunk, de holnap, holnap-

után, két hét múlva...

Két hét múlva a Mostara egyetlen kapuja elôtti

hosszú sorhoz egy újabb szekér csatlakozott. A rajta

ülô társaság látszatra nem különbözött az elôttük vára-

kozóktól. A két nô egyike – csillogóan szôke hajú, zöld

szemû – gazdagon díszített, aranyfonallal átszôtt, átlát-
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szó bô szoknyát, testhez simuló, vállából és derekából

semmit sem takaró felsôrészt viselt. Keskeny lábfejét

nem fedte semmi. Dar térdig érô hajában nem csillant

csat, nem volt rá szükség, így is ékszerként ragyogott.

Arcán bôven volt festék, kissé közönségessé téve voná-

sait. Jókedvûen nevetgélt a sirell esetlen bûvészkedé-

sén, kacagás közben meg-megrázta fejét, s ilyenkor ha-

ja, mint egy aranyfolyó, ide-oda hullámzott. Drast épp

az ellentéte volt. Hollófekete haját szorosan összefogta

tarkóján, arca szigorúságba dermedt, rosszallóan nézte

Sirakát, aki az ujjaira varázsolt tüzet próbálta éppen

eloltani. Zsinóros gombolású, magasan záródó zöld

bársonyzekéje kitûnôen illett fekete lovaglónadrágjá-

hoz. Ölében egy mandolin hevert. A két nôvel szemben

a sirell szerencsétlenkedett, megpörkölôdött ujjait

ápolgatta. Mellette nevetséges, szivárványszínû és test-

hez simuló ruházatában is méltóságteljesen Barad el

Súr ült. Övében, s hátára vetett batyujában is éles, vé-

kony pengéjû kések villantak meg. A szekér végében a

leláncolt brumin szemében ismét ott csillogott a régi

értelem. Mellette Jor foglalt helyet a szokásos öltözéké-

ben. Ám mielôtt még túl közel értek volna a városhoz,

vállára kapott egy hátizsákot, leugrott a lassan mozgó

jármûrôl, és eltûnt egy közeli erdôben.

Hosszas várakozás után végre odaértek a városka-

puhoz, ahol két ôr és egy kámzsás férfi – oldalán pal-

losszerû kard lógott – vizsgálta az ünnepre érkezôket.

– Honnan jöttetek? – kérdezte az egyik katona, mi-

közben a csuhás varázsszavakat mormolt.

– Vas Legasban, Crucan Davor lányának születésna-

pi fogadásán adtuk elô mûvészetünket – perdült le a sze-

kérrôl Dar. Csörgôs dobot rázva egyik ôrtôl a másikig

táncolt. Látszott, nem marad hatás nélkül kacérkodása.

– Nem észleltem mágiát. Kutassátok át a szekeret,

nincs-e náluk fegyver! – hangzott a pap utasítása.

– Szálljatok le! Hé, a cókmókotokat hagyjátok

fenn! – szólt rá az egyik ôr Drastra, aki magával akar-

ta vinni zeneszerszámját. A varázsló elnyomott magá-

ban egy káromkodást, de engedelmeskedett.

– Teljesen tiszták – jelentették a katonák vezetô-

jüknek.

– Jól van, akkor mehetnek – vágta rá a pap, amikor

hirtelen rámeredt Sirakára.

– A munkátokra kellene figyelnetek, nem a szok-

nyák alatt kotorásznotok, tökfilkók! Beengedtetek

volna egy sirellt ebbe a tömegbe?! Nem tolvajoknak

rendezzük az ünnepséget! – kiabált, mire az egyik ka-

tona visszamorgott, hogy a csuhás dolga a személyi

vizsgálat, de a pap fenyegetô oldalpillantására elhallga-

tott.

– Vagy forduljatok vissza, vagy búcsúzzatok el ettôl

a tolvajnépségtôl!

A felszólításra egy ideig nem akadt válasz, a kalan-

dozók egymástól várták a probléma megoldását.

– Kinn hagyjuk a sirellt, de kerítenünk kell valakit,

aki teljessé teszi teszi a mûsort! – mosolygott erôltetet-

ten Drast. – Addig félreállunk – intett egy közeli mezô

felé –, ott nem zavarunk senkit.

A pap némi habozás után bólintott beleegyezése je-

léül.

A társaság a kaputól tisztes távolban táborozott le,

a szekeret úgy fordították, ne lehessen látni, mi törté-

nik mögötte. Egy füttyjellel odahívták Jort, s miután

felvilágosították az új helyzetrôl, immár hatan kezdtek

el tanácskozni.

– Egyértelmû: Jor helyett Siraka marad kinn. Ahe-

lyett, hogy titokban kötelet erôsítene az egyik várfalra

Jornak, beoson a kapun, és kész. Nem tudom, mit ké-

ne ezen megbeszélni – jelentette ki Barad el Súr.

Szavait több oldalról is felhördülés, sziszegés kísérte.

– Csak nem képzeled, hogy rábízom Blaendirt egy

tolvajra?

– Szerintem is rossz ötlet. Ugyebár kecskére ká-

posztát... – Dar nem fejezte be, de ennyi is elég volt Si-

rakának. Kedves kölyökképe lassan vörösödni kezdett,

szemének huncut csillogása megtört.

– Az a legjobb, ha kinn maradok vele! – mondta a

barbár, de még Dar is letorkolta:

– Megmondanád, hogyan jutsz a kapun belülre ész-

revétlenül?

– Senki sem bizonyította be, hogy Siraka valóban

tolvaj. Nincs jogunk bizonyítékok nélkül ítélkezni fe-

lette – fejtette ki a lovag, de csak kétkedô hümmögés

volt a válasz.

Váratlanul Drast kelt Siraka védelmére.

– Szerintem is hagyjuk nála a tárgyainkat. Teljesen

ésszerû megoldás, hiszen senki más sem tud észrevét-

lenül belopózni a városba. Ráadásul nem is kell a ka-

put használnia, be tud repülni a falak felett.

– Gondolod, hogy nagy és nehéz kardokkal képes

lenne repkedni?

– Ha azt nem is, elismerem Dar, de akkor is be tud

surranni – felelte a varázslónô.

Jor és Dar még mindig nem érezték magukat meg-

gyôzve. A druida Habanához fordult:

– Két akarat áll szemben kettôvel. Te vagy az ötödik,

neked kell döntened – A nô szemlátomást abban bízott,

hogy mivel ôk mentették meg, melléjük fog állni.

A brumin egyik emberrôl a másikra nézett. Mind-

eddig úgy tekintették, mint Jor és Dar csatolt részét.
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Erre a kalandra is úgy jött velük, hogy senki sem kér-

dezte, egyszerûen sodródott az eseményekkel. Talán

azért volt ez, mert csak néhány napja lett ismét fel-

nôtt, s a barbár megszokta, hogy a brumint állandóan

istápolni kell, talán nem is vették igazán „emberszám-

ba”, ki tudja.

Habana lehajolt Sirakához, és két hatalmas marká-

ba fogva felemelte. Jól megnézte az arcát, meg is szi-

matolgatta.

– Nem hiszem, hogy ez az apróság ártani akarna

nekünk.

– Azaz? – sürgette Drast.

– Szerintem bízzunk benne.

Morogva bár, de mindenki elfogadta a döntést, s

egy óra múlva már Mostara széles, tisztán tartott útja-

it, jól karbantartott, magasba törekvô palotáit, szökô-

kutas parkjait csodálhatták. Mindenütt a rend uralko-

dott, de mégsem zárta kalodába az embereket, a lakók

szemlátomást jól érezték magukat városukban. Ugyan-

akkor a piacteret ellepô, nyüzsgô embertömeg, a szín-

pompás kavarodás valami újat, üdítôt jelentett a pol-

gároknak. A tér közepén színpad állt, amelyen minden

trupp bemutathatta tudományát. Persze ez is szerve-

zett rendszerben folyt. A részvételi jegy, amit a barbá-

rék a kapunál kaptak, aznap este kilencre szólt, és így

a társaságnak nem sok ideje maradt felkészülni. Ami-

kor színpadra szólította ôket a kürt, annak ellenére

lámpaláz lett úrrá rajtuk, hogy a szereplés mellékes

volt számukra.

Elôször Drast lépett a közönség elé. Elfogódottság

nélkül énekelt Mostara alapításáról, s arról, hogyan

lett virágzó várossá. Hangja iskolázottan és tisztán

csengett, szavait könnyen lehetett érteni messzebbrôl

is. Amikor megérezte, hogy a nézôk valami vidámabb-

ra és kevésbé patetikusra vágynak, hirtelen váltott, s

egy illetlen nótába kezdett, miközben Dar penderült a

színpadra. Kacér tánca, hajlékony testének ringása vá-

gyat ébresztett az emberekben, s amikor egy keskeny

lépcsôn a tömeg közé lépdelt, a hangulat érezhetôen

felforrósodott. A következô szám Jor volt, aki sebté-

ben összeszedett kôtömbökön mutatta be erejét, majd

megfékezett egy, a közönség vérére szomjazó feneva-

dat – azaz a harci színekkel kifestett Habanát. A mû-

sort Barad el Súr zárta, aki a polgárok közül kért egy

önként jelentkezôt. Miután egy pocakos bôrkereskedô

személyében megkapta, a férfit egy deszkafalhoz állí-

totta, rögzítette fejét és a végtagjait, s nagy felhördülés

közepette tíz méterrôl körbedobálta hegyes késekkel.

A derék polgárt a végén sértetlenül bár, de inkább fél-

holtan, mint elevenen, úgy kellett kitámogatni.

A lovag számának végén a társaság rögtön felkere-

kedett, s úgy ahogy voltak, a Sirakával megbeszélt

helyre siettek. A sirell már várta ôket, s átadta fegyve-

reiket, és egyéb tárgyaikat. Semmi sem hiányzott, sôt

Drast meglepve észlelte, hogy ô még egy plusz karkö-

tôt is talált csomagjában. Mikor a sirellre nézett, az

szégyenlôsen elvigyorodott. Nem húzták az idôt, a

Ghie templomhoz siettek.

A szentély bejárata, ami két egymásra tett kardot

formázott, ôrizetlen volt, sôt beljebb haladva sem ta-

lálkoztak egy teremtett lélekkel. Jor gyanakodva kém-

lelt körbe, majd megállt.

– Nem tetszik ez nekem. Sehol egy ôr, sehol egy

csapda, vagy legalább egy riasztó. Olyan, mintha egye-

nesen betessékelnének bennünket.

Valóban, a fôhajó teljesen üres volt, s a mellékha-

jókban sem látszott mozgás. A falakra csatajelenete-

ket festettek, az egyes freskókat gondosan tisztított

fegyverek választották el. A tetôt hatalmas har-

cosszobrok tartották. A mozaikról, ami a padlót dí-

szítette, haragos ábrázatú, szakállas férfifej meredt

rájuk.

– Ráadásul, ha nem tévedek, ott a Kék Rózsa – mu-

tatott a fôoltárra Drast.

Ahogy megpillantották a varázstárgyat, szinte

mindegyikük szívében feneketlen vágy ébredt, hogy

megszerezze a saját céljaira.

Barad el Súr szinte már látta, milyen savanyú ké-

pet vágnak a Nagytanács tagjai, amikor leteszi eléjük...

Siraka nem látott mást, mint szépséges, kékes vil-

lózást, amit meg kell szereznie, el kell rejtenie, hogy

idônként elôvehesse, s gyönyörködhessen benne...



Dar pusztuló fák végtelen sorát látta maga elôtt,

amit ezzel a tárggyal meg lehetne gyógyítani, sebzett

madarakat, beteg vadállatokat...

Drast fejében szinte robbant a gondolat, milyen

hatalmassá tehetné a Kék Rózsa...

Jor felé kibírhatatlanul erôs mágia áradt a virágból,

a a barbárban visszhangzott a gondolat: elpusztítani...

Habana csak állt, és nézte a rózsát. Benne nem éb-

redt fel a birtoklási ösztön, egyszerûen csak csodálni

akarta tökéletességét, s ujjaival is érezni...

Hat kéz tapadt egyszerre a Kék Rózsára, ami felvil-

lant, majd eltûnt. Ezzel egyidôben az oltár feletti kar-

zatról erôs, férfias hang harsant fel:

– Megkaptátok, amit akartatok?

Két oldalról fegyveres papok özönlötték el a ter-

met, körbevéve a kalandozókat.

– Azt gondoltátok, hogy úgy be tudtok jutni Ghie

szent templomába, hogy senki sem vesz észre benne-

teket. S ez még hagyján, de azt hittétek, a Kék Rózsá-

val együtt el is távozhattok. Ha a Kék Rózsa nem jel-

zi jöveteleteket, s nem parancsolja azt, hogy

beengedjünk benneteket, már halottak lennétek!

Érezve, hogy egyelôre nem fenyegeti ôket közvet-

len veszély, Barad el Súr felkiáltott a fôpapnak:

– Hová tûnt el a Kék Rózsa?

– Tudatlan idegenek! Azt a szent tárgyat, aminek

nevét te mocskos szádra mered venni, egyszerre csak

több ember emelheti meg. De nekik ugyanarra kell

gondolniuk, pontosabban ugyanazt kell akarniuk

mélyen a szívükben, különben elhagyja ôket ez a pom-

pázatos virág. Ha nem tiltotta volna meg maga a Kék

Rózsa, hogy bosszút álljunk rajtatok, amiért oktalan-

ságotok miatt mi is elveszítettük, nem látnátok többé

felkelni a Madert! – simította végig széles pengéjû pal-

losát a fôpap.

Azzal intett alárendeltjeinek, akik elkezdték ki-

tuszkolni a betolakodókat a teljesen összeomlott lo-

vaggal együtt. Barad el Súr csak most értette meg,

nemcsak hogy nem szerezhette meg az áhított tárgyat,

de már azt sem tudja, merre keresse.

A templom kapujánál megállította ôket a fôpap, és

végignézve a szedett-vedett társaságon kárörvendô

mosollyal közölte:

– Elmulasztottam megemlíteni, hogy akik együtt

érintették meg a Kék Rózsát, nem hagyhatják el többé

egymást egy évben huszonhét napnál hosszabb idôre,

amíg újra meg nem találják. Ahogy elnézlek bennete-

ket, ez meglehetôs büntetés lesz számotokra.

Ezzel kipenderítették a kalandozókat a templom-

ból, sôt kiûzték ôket Mostarából is.

– Hát így végzôdött az elsô kalandunk! – nevetett

fel a barbár.

– Én is emlékszem arra az éjszakára – Belza arcán

látszott a büszkeség. – Jó volt megmozgatni a berozs-

dásodott izmokat, felidézni a régi tapasztalatokat.

Pár másodpercnyi csend telepedett közéjük, majd

Belza megkérdezte:

– És tényleg nem tudtatok többé elválni egymás-

tól?

– Mindent megpróbáltunk. Ha egyvalaki vált ki a

csoportból – s messzebb jutott, mint három mérföld –,

fele idô elteltével kezdte gyengének érezni magát,

hányingere volt, szédült, s végül a huszonnyolcadik

nap küszöbén elájult, s csak akkor tért magához, ami-

kor a többiek odaértek hozzá. Ha hatan hatfelé men-

tünk, mindannyian rosszul lettünk, alig bírtunk

visszavánszorogni. Egy idô után feladtuk a kísérlete-

zést, s együtt kalandoztunk tovább.

– Persze az idôk folyamán biztos összeszoktatok,

megkedveltétek egymást. Most már biztos mindent

megtennétek a másik érdekében... nem is lehet más-

képp, minthogy megszerettétek egymást – morfondí-

rozott a csapos.

A barbárnak errôl eszébe jutott a varázslónô, akit

egy félórája otthagyott azzal, hogy mindjárt hozza az

italát. Asztaluknál hiába kereste, de ahogy körbené-

zett, a pult túloldalán, BelaGezától másfél méternyire

megpillantotta a nôt. Drast elôtt egy üres és egy félig

telt üveg állt, a címke szerint Belza legerôsebb pálinká-

jából. Ökölbe szorult keze, haragosan villogó szürke

szeme nem sok jót ígért Jornak.

A barbár visszafordult a fogadóshoz:

– Hát ezt azért így nem mondanám...

BRIAN MCALLISTER
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A lelkes játékosok folyamatosan
küldik be a kombókat. Lássunk hát
néhányat az érdekesebbek közül:
� A fény szentélye + Visszacsato-
lás (esetleg több) + Gömbvillám
(magadra indítva és folyamatosan
magadon pattintva) – Papp Attila
� Zarknod + A természet megcsú-
folása – Tihanyi Tamás
� Fegyvermester + Hosszú íj (ez
fegyver, csak lemaradt róla, ld.
Kérdezz-felelek rovat, 1. szám – 3-
at nyilaz!) – Mezô István
� Szintet lépett Kis Vagabund +
Pánik – Fehér László 
Tôlünk:
� Visszacsatolás + Eneriafolyam
+ Sebek beforrnak ill. Visszacsato-
lás + bármilyen nagy költségû va-
rázslat + Manaégés + Sebek be-
forrnak – Tihor Miklós
� Orzag bilincse + Templomi or-
gona + Mágiadagály (+ Villám
szimbólum + Duplikátum) – Ma-
kó Balázs

Az egyik kedvenc paklimat is sze-
retném megosztani veletek, a mér-
gezôt. Nagyon jó példa a tisztán
egy koncepció köré szervezett já-
tékra. A Gyilkos méreg azoknak a
lapoknak egyike, amelyek szinte
könyörögnek azért, hogy paklit
építsünk rájuk (aki nem ismerné:
célpont játékost is meg lehet mér-
gezni a lényekhez hasonlóan, de
minden eldobott lapjáért eggyel
csökkentheti a méreg jelzôi szá-
mát). A lényekkel nincs gond: rak-
junk be mindent, ami mérgez. Két
szín már kialakult: Sheran és Leah
(ez utóbbi az Óriás patkány és a

Sírlidérc miatt). Dornodon lesz a
harmadik: a Méregfelhôt nem lehet
kihagyni. A Méreg-erôsítésbôl leg-
szívesebben 3-nál többet is berak-
nék, de sajnos nem lehet. Az élet
körforgása gyönyörûen kapcsoló-
dik az eddigiekhez. A Gyilkos mér-
get meg kell védeni: legyen Fair-
light a negyedik szín, és rakjunk be
3 Ellenvarázslatot valamint 3 Agy-
bénítást (és persze a Rájanyéket
is). Szerepel még három Géniusz
manifesztációja: egyrészt poén,
másrészt pedig a lényeim közül 15
darab, a Méreg-erôsítés és maga a
manifesztáció is Hörcher László al-
kotása. Két mérgezett dobótôr egé-
szíti ki a paklit – 1 szörnykompo-
nenst mindig tud találni az ember,
a kijátszási feltétel mintha nem is
lenne, és ezzel támadni tudom a
tartalékban meghúzódó aljas lé-
nyeket is, anélkül, hogy holmi Jég-
csóvával kellene megzavarni a pak-
li harmóniáját. Szóljunk néhány
szót még három lapról, amelynek

itt lenne a helye: az Élet és halál
kupáját azért nem használom,
mert nem garantált, hogy össze tu-
dok szedni 4 szörnykomponenst,
hasonló okokból hagytam ki a Tgu-
arkhant, a Sheran templomot pe-
dig azért, mert a pakli távol áll az
egyszínûtôl. Tehát részletesen:
– 3 Óriás patkány (L)
– 3 Sírlidérc (L)
– 3 Mérges pók (S)
– 3 Bo-skorpió (S)
– 3 Rájanyék (F)
– 3 Acéldarázs (S)
– 3 Óriás skorpió (S)
– 2 Óriáspók (S)
– 3 Gyilkos méreg (S)
– 3 Az élet körforgása (S)
– 3 Méreg-erôsítés (S)
– 3 Méregfelhô (D)
– 3 A géniusz manifesztációja (D)
– 2 Mérgezett dobótôr (S)
– 3 Ellenvarázslat (F)
– 3 Agybénítás (F)
Összesen 46 lap. A pakli hátránya,
hogy egy lapra épül, bár ha nem
jön ki a Gyilkos méreg, akkor sincs
dráma. Nem tudom, hogy versenyt
lehetne-e nyerni vele (sajnos én
nem próbálhatom ki), de hogy va-
lódi élvezet látni az ellenfélen a
méreg jelzôk szaporodását, és
ahogy kínlódik, miket dobjon el,
azt garantálom. Van benne ugyan
egy pár ritka lap, de ezek közül
csak egy igazán lényeges (aki nem
tudja, melyik az, nem olvasott na-
gyon figyelmesen). Ja, és van né-
hány ellenszere is, de ezek alapban
nemigen lesznek benne senki pak-
lijában. MAKÓ BALÁZS
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A veterán játékosok már ismerik

a kártyajátékok elsõ számú törvé-

nyét: aki képes elõnyre szert tenni

az erõforrásokért folyó verseny-

ben, annak jelentõsen javulnak a

nyerési esélyei. Akárcsak a sakk-

ban: egy bástya elõny általában

biztos gyõzelmet jelent közel azo-

nos tudású játékosok esetében.

Mik is ezek az erõforrások?

A kártyák és a kártyák kijátszásá-

hoz szükséges energia (a Magicben

a mana, a HKK-ban a varázspont).

Van ezenkívül egy harmadik erõfor-

rás is, amely ugyan nem kevésbé lé-

nyeges, de ritkábban lehet benne

elõnyt szerezni: a lejátszott körök

száma. Vizsgáljuk meg elõször a

kártyaelõnyt.

1. Kártyaelõnyhöz legkönnyeb-

ben úgy juthatunk, ha egy kártyá-

val az ellenfélnek több lapját is

megsemmisítjük. Legjobb, ha az

asztalon levõ lapokból tudunk egy-

szerre többet leszedni, mert eze-

kért a gazdájuk már „fizetett”, de a

kézben levõ lapok redukálása is

azonos értékû lehet, fõként, ha az

ellenfélnek nincs már játékban egy

csomó lapja, amivel kellemetlensé-

get okozhat. A másik módszer a

kártyaelõny szerzésére, hogy több

lapot húzunk, mint az ellenfelünk.

A kártyaelõny persze nem szám-

szerûsíthetõ egyértelmûen, hiszen

hiába van a kezünkben és az aszta-

lon hárommal több lapunk, mint

az ellenfélnek, ha nem tudjuk õket

használni. A Magicben ehhez a

legnagyobb instabil faktort a föl-

dektõl való függõség jelenti: akár

több földet húzunk, akár keveseb-

bet, mint amennyire szükségünk

van, az kellemetlen lehet, és ezt a

véletlen faktort elég nehéz befo-

lyásolni.

Néhány népszerû példa azokra

a lapokra, amelyekkel a lapelõnyt

növelhetjük a Magic-ben: Wrath

of God, Nev.’s Disk, Balance,

Hymn to Tourach, Disrupting

Scepter, Hypnotic Scepter, Fire-

ball, Earthquake, Shatterstorm,

Pox; és a HKK-ból: Éhínség, Jár-

vány, Influenza, Árvíz, Földren-

gés, Vulkánkitörés, Természet ha-

ragja, Tûzesõ, Savhurrikán,

Világégés. A fentiek közül persze

van néhány, amely a mi lapjainkat

is pusztítja, ezért általában csak

akkor érdemes õket használni, ha

az ellenfél több lapot veszít.

Elõfordulhat, hogy egy egyetlen

célpontot kívánó lappal is le tu-

dunk szedni több lapot, ha a cél-

pont lapon rátett lapok is vannak.

Ez a fõ oka annak, hogy a rátett la-

pok kevésbé népszerûek: igazán

kellemetlen, ha a dupla szintet lé-

pett, fegyverrel és páncéllal ellátott

kalandozónk kap egy Agyroppan-

tást. A rátett lapoknak az igazi

nagy elõnye az, hogy ettõl jelentõ-

sen csökkenhet azon lapok száma,

amelyekkel le lehet szedni, és

annyival közelebb kerül az ellenfél

veresége, hogy megéri a laphát-

rányt kockáztatni. Sajnos a Magic-

ben még rosszabb a helyzet; az

egyetlen, saját kártyámat tápoló

rárakott lap, amit széles körben

versenyeken használnak a Spirit
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Kijátszásához szükséges,
hogy legyen a játékban aktív Zan-

indukátorod. Minden, játékban levô
kártya a gyûjtôbe kerül. A játékosok
életpontjai megfelezôdnek (felfelé
kerekíts). A szörnykomponensek

megsemmisülnek.
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Link. A sors iróniája, hogy ezt is

fõleg az ellenfél lényének semlege-

sítésére alkalmazzák.

A plusz kártyák húzása az egy-

szerûbb megoldás a kártyaelõny

megszerzésére. A Magicben van

néhány lap, amellyel irreálisan ala-

csony áron tudunk az ellenfél sor-

sát megpecsételõ lapelõnyhöz jut-

ni (Library of Alexandria,

Ancestral Recall, Braingeyser). A

Jayemdae Tome költsége ugyan

magas, de aki hosszabb ideig üze-

meltetni tudja, az szinte biztosan

nyert. Az Icy Manipulatorral tap-

pelt Howling Mine már rizikós

kombó, nem mindig jön be.

A lapelõny szempontjából

mindegy, hogy a plusz lapot a pak-

liból vagy a gyûjtõbõl húzzuk.

Ezért jó a Skull of Orm, illetve a

HKK-ban a Bölcsek köve, a Teme-

tõ vagy Lady Olivia. A Magicben

akár gyors paklival játszunk, akár

az ellenfél agresszív, és fel kell

használnunk a reakció-lapjainkat,

gyorsan elfogynak a kezünkben le-

võ lapok, így hamar függõvé vá-

lunk attól a laptól, amelyet a leg-

közelebb húzunk (ez nem fordul

elõ, ha két lassú, kivárós pakli áll

szemben egymással). A kézben az

elméletileg kijátszható lapként

sokszor csak 1-2 föld marad. A

HKK-ban ennél jóval komolyabb

taktikázási lehetõség van. A ke-

zünkben levõ lapok közül majd-

nem mindig 5-6 kijátszható, és

azonos erejû pakliknál inkább a

taktikázás, mint a húzás szerencsé-

je dönt. Emiatt egy HKK meccs

valamivel tovább is tart, hiszen a

játékosnak egy körben általában

nem 1-2, hanem 6-10 döntési le-

hetõsége van. A HKK-ban nincsen

olyan lap, amiért irreálisan ala-

csony áron plusz lapokat lehet

húzni. A leghatékonyabb kártyae-

lõny-lap talán a Falak ereje. A kül-

detések is jók, de nem mindig,

minden esetben játszhatók ki,

ezért a biztosra menõ paklik nem

mernek igazán nagy mértékben tá-

maszkodni rájuk.

2. Manaelõny. Itt jelentkezik a

Magic legnagyobb hibája: a mana-

halál. Ha valaki nem elég vagy

nem megfelelõ színû földet húz a

játék elején, halott. Ez az oka,

hogy – kicsit nevetséges módon –

mindenkinek csalnia kell azzal,

hogy elõre „beállítja” a paklijában

a lapok sorrendjét. Az utólagos –

néha csak tessék-lássék – keverés-

sel is jobb, mintha teljesen vélet-

lenszerû leosztást kapnák. Ez

utóbbi esetben egy rendes ver-

senyjátszmánál az esetek egyhar-

madában teljesen a véletlenen

múlna az eredmény. Sajnos a kel-

leténél több manát sem használ-

hatunk: sorozatosan földet húzni

használható lap helyett ugyan-

olyan katasztrófának számít,

mint a manahalál („manapoc-

ket”). A mana színe és a lapok szí-

ne közötti összefüggésbõl adódó-

an, aki sok színt akar használni,

annak ún. vegyesföldeket kell al-

kalmaznia. Ezek a lapok azonban

tiltottak a jelenlegi hivatalos, a vi-

lágbajnokságon is alkalmazott

versenyformában, így most csak

egy- vagy kétszínû paklival érde-

mes játszani – a kétszínû pakliban

is jobb, ha két szomszédos színt

használunk. Emiatt jelenleg 4-5 fé-

le pakli létezik, amit a versenyeken

használnak, ez pedig nem jelent

túl nagy változatosságot.

Manaelõny szerezhetõ olyan la-

pokkal, amelyek minden körben

plusz, ill. a Magicben az átlagosnál

több manát termelnek, illetve az el-

lenfél manáját pusztítják. A Magic-

ben a plusz termelésre jó példa a

Sol Ring. A HKK-ban a Nekrofun

és Rughar familiárisa hatékony VP-

termelõ, de valójában minden meg-

oldás, amely sok lényt koncentrál a

tartalékba plusz VP-t termel, tehát

itt nagyobb befolyással lehetünk a

manaelõnyünk fejlesztésére. Az

ellenfél manatermelésének csök-

kentésére a Magicben Winter Orb,

Armageddon és mindenféle egyéb,

földpusztító lapok szolgálnak. A TF

kártyában az Agyzavarás, Agytapo-

sás és hasonló varázslatok, valamint

a templomok juttathatnak számot-

tevõ manaelõnyhöz.

Ebbe a kategóriába tartozik az

ún. gyors mana is, amellyel a játék

korai szakaszában a normális mér-

téknél nagyobb mennyiségû maná-

hoz juthatunk. A Magicban ilye-
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nek a Black Lotus, a Moxok, a ma-

natermelõ lények, Dark Ritual,

Tinder Wall, Orcish Lumberjack.

Mivel ezen lapok többsége a já-

tékot túl véletlenszerûvé teszi az-

zal, hogy az ellenfelünket megöl-

hetjük, mielõtt még képes lenne

reagálni, a TF-ben kevesebb ilyen

lap van. Ezek használata ráadásul

elég kockázatos, ezért kétszer is

meggondolja az ember, hogy be-

rakja-e õket. Ilyenek pl. a Szürke-

állomány aktivizálása és a Transz-

formáció. Az Energiakitörés és a

Varázskõ is a gyors mana kategó-

riába tartozik, de ezeket nem le-

het a játék nagyon korai szakaszá-

ban alkalmazni. A HKK-ban a

manatermelés egy idõ után beáll,

a további növelés taktikázást igé-

nyel (ld. fent). Ezért van az, hogy

a játék megengedhet magának

egészen magas idézési költségû,

egészen erõs lapokat is.

Mivel a Magicben a körünk ele-

jén minden manát visszakapunk,

a mana itt kevésbé jelentõs erõfor-

rás, mint a HKK-ban; mondhat-

juk, hogy a HKK-ban a varázs-

pont, a Magic-ben pedig a kártya

jelentõsebb valamennyivel a má-

sik erõforrásnál. Természetesen a

HKK-ban elõfordul, hogy 20-20

VP mögül lesnek egymásra az el-

lenfelek, de ilyenkor általában

kártya is van a kezükben. Az ilyen

meccsekben a taktikázás és a já-

téktudás, nem pedig a húzás sze-

rencséje számít. A Magicben ezt

valamivel nehezebb elérni, két jól

felépített, jól kiegyensúlyozott, I-

es típusú (azaz drága) védekezõ

pakli kell hozzá. Meg az, hogy

egyik játékos se húzzon szeren-

csétlenül az elején.

3. Több kör. Erre a Magicben a

Time Walk szolgál, amely annyira

erõs, hogy jelenleg egyike a legér-

tékesebb lapoknak (a másik plusz

kört adó lap, a Time Vault még

erõsebbnek bizonyult, ezért ezt

betiltották). Félig-meddig kör-

elõnyhöz juthatunk, ha pl. Mana

Shorttal elvesszük az ellenfél ma-

náit, és így semmit nem tud csi-

nálni, kivéve a laphúzást. A HKK-

bann az Idõ kerekével lehet plusz

körre szert tenni, de idézési költ-

sége ugyannyi, mint amennyi VP-

t a következõ körben kapunk, és

lapelõnyünk kettõvel csökken –

ezért ezt a lapot igazán csak akkor

érdemes használni, ha a két egy-

más utáni harci fázissal meg tud-

juk nyerni a játékot. Az ellenfél

körét – a húzás fázist kivéve – le-

fagyaszthatjuk még az Elzárással

és a Tudatrombolással is. Több

lap létezik az ellenfél harci fázisá-

nak kiejtésére, ilyen pl. a Békítés.

Érdekes dolog átszámolni a

kártyákat, VP-ket és ÉP-t egymás-

ra. Hány ÉP-t ér meg egy lap? És

hány VP-t? Érdemes-e 2 ÉP-t el-

költenem, hogy egy kártyányi la-

pelõnyre szert tegyek? És 3 VP-t?

Ezek még nyitott kérdések, nincs

tudományos megoldás. A Magic-

ben sokak szerint 1 kártya 3 élet-

pontot ér. Annyi bizonyos, hogy

ha képes vagy az erõforrásaidat

irányítani, több (használható) la-

pot húzni, több manát termelni

körönként, mint az ellenfeled, és

esetleg néhány plusz környi tevé-

kenységet nyerni – igencsak meg-

növelted a nyerési esélyeidet. Fi-

gyeld, hogy a versenyeken az

éljátékosok hogyan manipulálják

az erõforrásaikat! Miért sikeres a

paklijuk?

A lénynélküli agyzavarós bû-

bájpaklik például azért hatéko-

nyak, mert mind lapelõnyre,

mind manaelõnyre szert tesznek:

tömegpusztító lapokat használ-

nak, az Agyzavarások és hasonlók

miatt pedig az ellenfél mindig

kevesebb VP-t kap körönként,

mint õk. A sok apró lénybõl álló

paklik gyorsan elkezdenek mana-

elõnyre szert tenni, mivel sok lény

van a tartalékban – persze kell va-

lami, amire az így szerzett plusz

manát el lehet költeni. A Ma-

gicben az egyik legjobb példa a la-

pelõny kihasználására az ún. do-

bató pakli – nem véletlen, hogy ez

a típusú pakli nyeri a legtöbb ver-

senyt.

-TM-
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Sajnos márciusi feladványunkra kevesebb
megfejtés érkezett, mint az elsôre, amit remé-
lem csak a feladat nehézsége, nem pedig a lel-
kesedés hiánya okozott. Az állásnak két helyes,
és nagyon trükkös megoldása is van. Az elsô:

1. Lerepül a Kardszárnyú pocok. (-6=12 VP)
2. Kijátszom az Energiakitörést. (+3=15 VP)
3. A csere fázisban a pocok és a familiáris

helyet cserél.
4. A harci fázisban passzivizálom a familiárist

(+1=16 VP), majd Tisztítótûzzel le is lö-
vöm. (-2=14 VP)

5. Miután a familiáris halálakor vesztettem
egy ÉP-t, így az ellenfelemnek már három-
mal több az életpontja mint nekem, ezért
el tudom varázsolni a Bosszút, aminek kö-
vetkeztében ô 5 ÉP-t veszít. (-5=9 VP)

6. Ezután a pocok – láthatatlanul – egy ötös
Erô öklével nyolcat sebez rajta (-5=4 VP),
így most az ellenfelemnek 4 Ép-je lesz.

7. Egy jól irányzott Gömbvillámmal kivégzem.
(-4=0 VP)

A másik megoldás:
1. A harci fázisban a familiáris megtámadja a

Duer-orkot, akit egy tisztítótûzel meg is
ölök. (-2=16 VP)

2. A familiáris halála miatt egy ÉP-t vesztet-
tem, ezért ki tudom játszani a Bosszút, ami
ötöt sebez az ellenfelemen. (-5=11 VP)

3. Kijátszom az Energiakitörést (+3=14 VP)
4. A Duer-orkból kinyert szörnykomponens

segítségével adok egy Göcsörtös bunkót
Boraxnak.

5. Borax királyt megerôsítem egy ötös Erô ök-
lével, így sebzése a bunkóval együtt már
nyolc lesz. (-5=9 VP)

6. A Boraxra mondott Vadítással nyolcat seb-
zek az ellenfelemen. (-5=4 VP)

7. A végén a 4 ÉP-ben tengôdô ellenfél egy
Gömbvillám áldozata lesz. (-4=0 VP)

A beküldött megoldások jelentôs része ismét
hibás volt. Többen fel akarták áldozni a fami-
liárist szörnykomponensért a Göcsörtös bun-
kóhoz. Ez azért nem jó, mert csak a tartalék-

ban lévô lényeket lehet feláldozni. Sokan még
csak nem is az elôkészítô fázisban kívánták ezt
megtenni, hanem csak úgy, a fô fázisukban.
Tehát még egyszer leírom: szörnykomponen-
sért csak az elõkészítõ fázisban lehet lényt
feláldozni, és csakis a tartalékban levõ aktív
lényeid közül. Azt sem vette mindenki
figyelembe, hogy ha egy Tisztítótûzzel lesze-
dem a saját familiárisomat, a szörnykompo-
nenst akkor is az ellenfél kapja meg. A két
harci fázis sem jó megoldás, miszerint Rughar
familiárisa elôször megöleti magát, majd
Bosszú, és a Kardszárnyú pocok utána üti az
ellenfelet. A védekezési bónuszt többen ismét
elfelejtették: a Duer-orkot nem lehet Tisztító-
tûzzel lelôni, csak ha elôtte kirakjuk a Nap
szimbólumot. A Gömbvillámot pedig csak az
lôheti tovább, akinek a lényét, vagy ôt magát
megsebezték vele. Nem lehet megcsinálni,
hogy én folyamatosan lövöm vele az ellenfelet,
így sebezve 10 ÉP-t rajta. A sorrendre és a fá-
zisokra nagyon figyeljetek, sokan itt buktak el.
Nem lehet például az elején kijátszani az
Energiakitörést, mert a VP húsz fölé megy, és
ami efelett van, az elvész. Gömbvillámot sem
lehet kijátszani a harci fázisban, mivel ekkor
csak azonnali varázslatokat lehet használni,
ez pedig általános. Végül a saját hibánkról is
szólok, amit többen helyesen jeleztek: nem ír-
tuk oda a feladványhoz, hogy az ellenfél kezé-
ben nincs lap.
A helyes megfejtôk közül egy-egy Hôskorszak
ritka lapot nyertek: Jarolin József Budapest
Veresegyház u. 98., Cserkuti István Moson-
magyaróvár Mosonyi M. u. 25., és Greiner
Ádám Budapest Szigony u. 4. Külön díjazzuk
Horváth Gergelyt, egyetlen olyan olvasónkat,
aki mind a két helyes megfejtést beküldte. A
továbbiakban többnyire olyan feladványokat
közlünk, amelyeknek csak egyetlen helyes
megoldása van, de amennyiben valaki több jó
megfejtést is talál, azt értékelni fogjuk. Ha
azonban rossz megoldás is lesz közöttük, ak-
kor egyáltalán nem vesz részt a sorsoláson.
Ennek az oka, hogy elkerüljük a tömegével ér-
kezô, két-három helytelen megfejtést tartal-
mazó levelek özönét.

Az újabb rejtvényünk beküldôje Németh Kál-
mán. A feladvány nagyon nehéz, de van helyes
megoldás, így ne adjátok fel, próbáljátok meg-
fejteni! Beküldési határidô: 1996. június 15.
A feladvány: 19 VP-d és 9 ÉP-d van, nincs
szörnykomponensed. Az ellenfelednek 5 ÉP-je
és 3 szörnykomponense van, nincs VP-je. A te
köröd van, vége az elôkészítô fázisodnak,
nyerd meg a játszmát ebben a körben!
A zárójelben levô betûk az isteneket jelentik, a
csillaggal jelölt lapok leírását a túloldalon
megtalálod, a feladvány ábrájával együtt.

A kezedben az alábbi lapok vannak:
� A gyenge ereje (F)
� Nap szimbólum (R)
� Orzag bilincse (F)*
� Szimulakrum (E)*
� Fordulat (F)
� Illúziósárkány (E)*
� Varázslatlopás (E)*
� Duplikátum (D)*
� Raia papnôje (R)
� Mágikus tükör (E)*
� Vérbeli borzongás (D)
� Alkímia (F)

A játékban csak egy aktív világítótornyod
van, emiatt ismered az ellenfél lapjait.

Az ellenfél kezében levô lapok:
� Isteni szövetség (-)*
� Kreáció (S)
� Dupla szintlépés (-)
� Árnymanó (D)
� Nekrofun (S)
� Áldozat (L)
� Varkaudar lándzsa (D)
� Óriás patkány (L)
� Bosszú (T)
� Gyilkos fegyver (T)

Az ellenfél játékban levô lapjai:
� Setét Patkány (L)*
� Alex Vampirsson (L)
� Mennydörgô Kénsav (D)
Mindegyik az ôrposztban.
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Megtehetem-e azt, hogy a Szutykos remákot
az elôkészítô fázisban szörnykomponensért
feláldozom, majd visszaveszem a kezembe?
Nem, mert az elôkészítô fázisban speciális ké-
pességeket nem lehet használni.

És az szabályos-e, ha Alkímiával változta-
tom a remákot komponenssé, és utána ve-
szem vissza a kezembe?
Igen. Ez esetben az Alkímia létrejött, a remák
visszkerült a kezedbe, de szörnykomponenst
nem kaptál.

A Vadítással az ellenfelet támadó lény az akti-
vizálást nem kívánó képességét használhatja-
e? Például az Agyzabáló elveszi-e gazdája VP-
jét, ha megvadul, és háromnál többet sebez?
Nem. Semmilyen képességet nem tud használ-
ni a vadított lény, így az Agyzabáló sem képes
elvenni a VP-t.

Darkseid azon képességébe, hogy immu-
nis a szintszívásra, beletartozik-e a Trón-
fosztás és a purifikálás is?
Nem, csak a Szintszívás varázslatra és a szint-
szívó lények speciális képességére érvényes ez
az immunitás.

Összfogott kalandozóra és hátasára érvé-
nyesek-e az összefogás szabályai?
Természetesen igen. Minden az Alanori Króni-
kában és a szabálykönyvben leírt szabály érvé-
nyes rájuk is.

Büntetô pragloncot támad egy Mágikus táma-
dás bûbájjal ellátott lény. Leszedi-e a prag-
lonc a bûbájt mielôtt a lény sebezne rajta?
Nem. A sebzés kölcsönösen megtörténik, a
praglonc csak ezután szedi le a bûbájt.
Sok probléma van az olyan tárgyakkal, melyek-
re rá van írva, hogy bármikor felhasználhatod.
Nos ez akkor érvényes, ha már kiraktad az asz-
talra, mivel tárgyat kijátszani csak a saját kö-
rödben lehet. További fontos dolog, hogy ha a
te köröd van, és kiraktál egy tárgyat, akkor az
ellenfelednek joga van egy lappal, vagy valami
hatással reagálni rá mielôtt azt használod.

A Kovácscéhhel visszahozott tárgyak a tu-
lajdonosukhoz, vagy a varázslat kijátszó-
jához kerülnek?
Minden így visszahozott tárgy a tulajdonosa ol-
dalán kerül játékba.

A Kvazárkard miért nem fegyver?
Természetesen fegyver, csak az elsô kiadásban
lemaradt ez a felirat.

Mi történik akkor, ha egy Kôvéváltoztatás
bûbájjal az ôrposztban mozdulatlanságra
kárhoztatott, DEM-mel ellátott lényemet
megmérgeznek?
Nos ilyenkor a DEM leesne róla és passzívan a tar-
talékba kerülne, ha nem lenne kôvéváltoztatva.
Azonban a Kôvéváltoztatásnak erôsebb a hatása
mind a DEM-é, ezért a DEM leesik, a lény meg-
marad, de továbbra is az ôrposztban kôvéválva.

Ha nincs lényem (vagy csak halhatatlan
lényem van), de van szörnykomponen-
sem, kell-e szörnykomponenst költenem
az Éhínségre?
Nem.

Mire vonatkozik a Zöldellô fa? Csökkenti-e
pl. a Hódolat Raiának varázslat költségét?
Ha Zöldellô fád van játékban, minden, gyógyí-
tó varázslatra költött VP-d duplán számít. Tehát
egy 4-et gyógyító azonnali gyógyítás 3 VP-be ke-
rül, egy Hódolat Raiának 2 VP-be kerül stb.
Ilyenkor ezt a kevesebb VP-t kell a módosított
idézési költségnek tekinteni, tehát a mana-
csapdázás is fele VP-be kerül.

Játékban van egy Élô útvesztô. Dobni kell-e
a Vérbeli borzongásra vagy Örök kábulatra?
Nem. Az, hogy „át akarja küldeni a lényét” arra

vonatkozik, hogy a csere fázisban akarja ki vagy
be mozgatni, ill. valamely speciális képessége
(Setét Patkány) segítségével akarja mozgatni.

Ha valaki klónoz, Zannal másol stb. kell-e
teljesíteni a speciális kihozási feltételt
(pl. Zarknodnál lény dobása)?
Nem.

Mi történik, ha valaki negatív ÉP-ben
használ Szürkeállomány aktivizálását?
0 VP-je lesz.

Ki kapja a szörnykomponenst, ha a saját
szörnyemet lövöm le, pl. egy Tisztítótûzzel?
Ilyenkor is az ellenfél kapja a szörnykompo-
nenst.

Mennyi az idézési költsége egy jelzônek
(pl. Smack rabszolgája)? És az Illúziósár-
kánynak?
A jelzôk idézési költsége egységesen nulla. Az
Illúziósárkány – mint lény – idézési költségét
3-nak tekintjük.

A Gyilkos fegyvernél dobhatok-e tárgyat a
kezembôl?
Nem, kizárólag az asztalról.

Húzhatok e lapot, ha ellenvarázsolják a
kijátszott Tüskepajzsomat?
Nem. Az Idô kerekénél a kijátszás feltétele a lap-
dobás, így meg sem próbálhatod kijátszani addig
amíg nem dobtál a kezedbôl két lapot. Az ellenfe-
led csak ezután dönti el, hogy megakadályozza-e.
A Tüskepajzsnál azonban a sikeres kijátszás ered-
ménye a laphúzás, ezért ha ezt ellenvarázsolják,
akkor nem lehet helyette lapot húzni.

Leszedi-e a Szintszívó szintlépés jelzôket
a kalandozóról?
A Szintszívó lapon valóban az szerepel, hogy
csak a szintlépés kártyákat szedi le, azonban
úgy gondoljuk helyesnek, ha a jelzôket is lesze-
di. Ezt a hiányosságot az Autentikus vámpíron
már pótoltuk, az ott leírtak az érvényesek a
Szintszívóra is. A szinteket adó tárgyakat (pl.
Viharlobogó) azonban egyik lény sem szedi le.

Mi történik akkor, ha a Szimulakrummal
lemásolt lényemet egy Élôholt mágus
visszaveteti a kezembe?
A Szimulakrumon az szerepel, hogy ha ô vagy a
lemásolt lap a gyûjtôbe kerül, vele megy a másik

KÉRDEZZ–FELELEK
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is. Ebben az esetben nem kerül egyik sem a gyûj-
tôbe, tehát a másik a játékban marad.

Kovácscéh kijátszásakor is teljesülnie
kell-e a gyûjtôben levô tárgyak kijátszási
feltételének (pl. Mérgezett dobótôr)?
Nem. A Mérgezett dobótôrt akkor is visszahoz-
hatod Kovácscéhhel, ha nics mérgezô lényed a
játékban.

Bemehet-e az a lény az ôrposztba, amelyi-
ken passzivizálom az Örök kábulatot, vagy
a Halhatatlanságot?
Egy lényre tett lapot nem lehet passzivizálni,
tehát a válasz: nem.

Mi történik ha a Feudális örökség kiját-
szásakor egy Halhatatlan lényt jelölök
jobbágynak?
Ez esetben a jobbágy addig nem hal meg a rá-
terhelt sebzésektôl, amíg a Halhatatlanság raj-
ta van. Továbbra sem lehet azonban több seb-
zést rárakni, mint amennyi ÉP-je van.

Ha játékban van két Kolostorom, mind a
kettôbe bemehet egyszer minden kalan-
dozóm?
Igen.

Kitartó lóval rendelkezô lényt kell-e
passzivizálni, ha Márványtotonyba, vagy
Minoszkúpba megy?
Igen, mivel itt az épület képességérôl van szó,
nem a lényérôl.

Élôholt mágus visszvetetheti-e saját magát?
Igen. Azonban, ha éppen a gyûjtõbe kerülne,
akkor nem.

Sihaya immunis a mentális varázslatokra,
beléphet-e egy KT-ba?
Igen. A Közös Tudat ugyan mentális, de ez eset-
ben kivételt teszünk.

Lehet-e Szimulakrum segítségével két
ugyanolyan „neves kalandozó” az oldala-
mon játékban?
Igen. Szimulakrummal és Gyermekáldással több
azonos „neves kalandozó” lehet az asztalodon.

Kap-e Sistergô Pumpa szinteket, ha belép
egy KT-ba?
Nem. Beléphet a KT-ba, de Pumpa semmilyen
módon nem léphet szintet.

Mi van akkor, ha egy játékosra több Élô
útvesztô is hat?
Ilyenkor egy kockával egyszerre kell kidobni az
összes útvesztô hatását, vagyis nem adódnak
össze az útvesztôk.

Hat-e a Tektonikus kvatánsra az Élô út-
vesztô?
Nem, mivel a kvatáns soha nem kerül a tarta-
lékba, és az útvesztô a tartalék és az ôrposzt
között hat.

DANI ZOLTÁN
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Kijátszásakor ki kell jelölni X lényedet, ezek 
a célpont kalandozód („úr”) jobbágyai lesznek. 

A jobbágyok nem mehetnek be az ôrposztba, amíg
az uruk játékban van. Ha az úr megsebesül, akkor
a sérülést átháríthatja valamelyik jobbágyára, akár
többre is, de egy jobbágy nem kaphat több sebet,
mint ahány ÉP-je van. A gyûjtôbe került jobbá-

gyok nem pótolhatók. Ha egy volt jobbágy vissza-
tér a játékba, nem lesz ismét jobbágy.

3+X

IIIIII..  DDEEBBRREECCEENNII  HHIIVVAATTAALLOOSS  HHAATTAALLOOMM
KKÁÁRRTTYYÁÁII  VVEERRSSEENNYY

1996. június 2-án (vasárnap) Hatalom Kártyái versenyt rendezünk.
A verseny során a hivatalos HKK szabályokat alkalmazzuk. Minden
játékos egy legalább 45 lapos paklival játszik, ezen felül készíthet
egy pontosan 20 lapból alló kiegészítô csomagot, amibôl második
játéka elôtt 1-1 alapon csereberélhet. A verseny során végig ugyan-
azt a paklit kell használni. A kiegészitô paklit az elsô játszmákban
nem lehet használni. A verseny lebonyolítása svájci rendszerû, nem
esel ki, végig játszhatsz, és ha elvesztesz egy-két mérkôzést, attól
még lehetsz a bajnokság nyertese. A verseny elsô helyezettje egy kü-
lönlegesen ritka, csak hasonló tornákon nyerhetô lappal lesz gaz-
dagabb, a második és harmadik bontatlan kiegészítô csomagokat
kap ajándékba. A versenyt két csoportban bonyolítjuk le.
A helyszín egy kultúrált, nagy befogadóképességû étterem, remek
kártyaasztalokkal. Címe: Angyalföld téri Általános Iskola, Debre-
cen, Angyalföld tér 7. Megközelíthetô: a Tocoskert közepén, a
vasútállomástól a 29-es busszal. Büfé lesz, szolíd árakkal.

55..  DDEEBBRREECCEENNII  MMAAGGIICC::  TTHHEE  GGAATTHHEERRIINNGG
VVEERRSSEENNYY

1996. június 1-én (szombaton) Magic: The Gathering versenyt
rendezünk. Ez egy NEM hivatalos I-es típusú verseny, az aktuális
szabályok figyelembevételével, és némi szabálymodosítással. A
VERSENYBEN SZÍNES FÉNYMÁSOLT LAPOKAT IS ELFOGADUNK, ha
formailag megfelelnek a játákkal szemben támasztott általános kö-
vetelményeknek. Minden játékos egy legalább 60 lapos paklival ját-
szik, ezen felül keszíthet egy pontosan 15 lapból álló kiegészítô
csomagot, amibôl második játéka elôtt 1-1 alapon csereberélhet.
A kiegészítô paklit az elsô játszmákban nem lehet használni. A ver-
seny lebonyolítása svájci rendszerû. A verseny elsô helyezettje egy
kivont lappal lesz gazdagabb, a második és harmadik bontatlan ki-
egészítô csomagokat kap ajándékba.
A helyszín egy kultúrált, nagy befogadóképességû klubhelyiség re-
mek kártyaasztalokkal. Címe: Kölcsey Ferenc Mûv. Központ. – Iri-
nyi terem. Debrecen, Hunyadi János út 1/3. Megközelíthetô:
Debrecen belváros, a Nagytemplomtól 2 percre (gyalog)

Mindkét verseny délelôtt fél 11-kor kezdôdik, kérünk mindenkit, hogy 10 óráig nevezzen be a versenyekre a regisztrációs pultnál. A
versenyek 7 fordulóból állnak, minden fordulóban mindenki 2 játszmát játszik egy ellenfelével, a két játszmára 55 perc áll mindenki-
nek a rendelkezésére. Mindkét versenyen a két legtöbb pontot elért versenyzô egy ötjátszmás mérkôzésen dönti el az elsô hely sorsát.

A VERSENYEKET A COMPUTER GARÁZS TÁMOGATJA
Levélcím: Computer Garázs BT, 4029 Debrecen, Lórantffy u. 2.
Tel: (52) 348-104, E-mail: garazs@fox.klte.hu (Varga Csongor)

Mindenkit szeretettel várunk!



HKK KÁRTYAVERSENY 1996. MÁRCIUS 9. – NYÍREGYHÁZA, VÁCI M. MÛVELÔDÉSI KÖZPONT

Mostanában nem lehet elég kártyaversenyt hirdetni! Talán ennek köszönhetô, hogy az országban kisebb-nagyobb kártya-
versenyek egész sora szervezôdik, több-kevesebb létszámmal.

A Váci M. MVK Szerepjáték Klubja nemrégiben háziversenyt szervezett, ahol kis számú résztvevôvel ugyan, de annál
nagyobb csaták dúltak. Az alacsony játékosszám miatt mindenki mindenkivel játszott, és így dôlt el a végsô eredmény.
Az összecsapás gyôztese az utolsó pillanatig kétséges volt, hiszen két játékos is ugyanannyi pontot gyöjtött össze. Kö-
zöttük az egymás ellen elért eredmény döntött, s így lett Jakab Zsolt az elsô helyezett. Ô javarészt nagy idézési költségû
lapokkal operált, és fôleg a Hôskorszak lapjaira építette fel a pakliját. Ellenfele, Mándi Viktor taktikája a különleges képes-
séggel (mérgezés, repülés, stb.) bíró lények alkalmazása volt. A második helyig jutott vele. A harmadik helyezett Varga
Róbert lett, aki bár még nem sokat játszott TF kártyával, máris igen meglepô húzásokat produkált.

A verseny támogatója a Cherubion Szerepjáték bolt volt, a felajánlott díjak (Ravenloft modulok illetve kártyák) nagy si-
kert arattak. Természetesen nem feledkezhetünk meg a Beholder Bt.-rôl sem, hiszen a gyõztesnek kijáró rendkívül ritka
kártyalapot ôk biztosították.

BIHON TIBOR

SZEREPJÁTÉK VERSENY 1995. DECEMBER 16-17. – NYÍREGYHÁZA, BOLYAI KOLLÉGIUM

A meglepôen nagy sikert elért II. Országos Szerepjáték Találkozó után jogosan merült fel az igény a keleti régiók szerep-
játékosaiban, hogy ne kelljen egy újabb esztendõt várniuk a tudásuk összemérésére. Ennek eredményeként a Bolyai Já-
nos kollégium szerepjáték klubja téli versenyt hirdetett, melyen AD&D és M.A.G.U.S. csapatok jelentkezését várták. Ezen-
kívül – ismerve a mostanában tomboló kártyaôrületet, az ország legnépszerûbb kártyajátékában (Hatalom Kártyái) is
versenyt hirdettünk.

Mindhárom verseny nagy sikert aratott, bár a szerepjáték modulok alaposan megizzasztották a versenyzôket, s akadtak
kisebb-nagyobb hiányosságok a rendezésnél is (AD&D-nél kevés volt a mesélô, s ezért a csapatokat át kellett szervezni).

Érdekességként megemlítem a Hatalom Kártyái verseny elsô három helyezettjének a pakliösszeállítását. Elsô helyezett
Mándi Roland volt, aki elsõsorban Tharr, Sheran és Raia lapokra támaszkodott, és a paklijában egyetlen Hõskorszak lap
sem szerepelt. Taktikája az alacsony idézési költségû lények serege volt, valamint profi méregkeverôként mindent felhasz-
nált, aminek a méreghez a legkisebb köze is volt. A második helyezett Lôvei Gábor lett, Leah és Tharr lapokra építve a
stratégiáját. A harmadik befutó Jezerniczky Zoltán lett, szinte csak Leah lapokból játszva.

A verseny támogatói igen nagylelkûek voltak, hiszen a díjátadásnál az ajándékok hatalmas lelkesedést váltottak ki az
összegyûltekbôl. Támogatóink voltak: a Beholder Bt., Raoul Renier, a Trollbarlang, a Valhalla Páholy, a Rémségek Kicsiny
Boltja és a Cherubion Szerepjáték Bolt.

Tavasszal újabb kártyaverseny várható, ám ezúttal némi érdekességgel is megtûzdelve. A pontos idôpontról idôben
megpróbálunk minden érintettet értesíteni. S még egy fontos dolog: idén ismét megrendezésre kerül a III. Országos Sze-
repjáték Találkozó, ahol ha minden jól megy, élô Vampire is lesz a szokásos versenyeken és programokon kívül!

BIHON TIBOR

BUDAPESTI VERSENYEK MÁRCIUSBAN

Március végén két kisebb verseny került lebonyolításra, 24-én Pilisvörösváron, 30-án Kôbányán mérhették össze tudá-
sukat a kártyások. A kisebb reklám miatt ezeken a versenyeken meglehetôsen alacsony volt a résztvevôk száma, de akik
eljöttek, azok mindannyian a HKK „élharcosai”, és így mind a két helyszínen nagyon erôs mezôny alakult ki. A pilisvörös-
vári versenyen valódi meglepetés született. A kissé elbizakodott pesti versenyzôk elôtt a békéscsabai Ceglédi Norbert di-
adalmaskodott, egy kiegyensúlyozott szörnyes paklival. A második helyet e sorok szerzôje – Németh Kálmán –, míg a
harmadikat Sass Tamás szerezte meg. A verseny színvonalára jellemzô volt, hogy a HKK gála 4. helyezettje itt a mezôny
második felében végzett.

Egy héttel késôbb Kôbányán egy különleges versennyel próbálkozhattak meg a résztvevôk. Itt a pakli minimális mére-
te a szokásos 45 helyett 30 volt, de minden lapból csak egyetlen egyet lehetett beválogatni. Ezáltal sokkal jobban számí-
tott a játéktudás, és új paklikoncepciókat lehetett kipróbálni. A svájci rendszerben lebonyolított verseny két elsô helyezett-
je játszotta a döntôt, ahol „nagy meglepetésre” az immár négyszeres gyôztes Kis Borsó Csaba 3:0-ra gyôzött Sass Tamás
ellen. A harmadik Bori Ferenc lett.

Összegzésül elmonható, hogy mindkét verseny nagyon kellemes handulatú volt, de legközelebb talán nem ártana egy
kicsit nagyobb propaganda, hogy új arcok is részt vegyenek a küzdelemben.

-ETHKA-
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A második debreceni Hatalom
Kártyái versenyt, a Magic versennyel
együtt, egy általános iskolában ren-
dezték meg. Volt egy kis kavarodás,
mivel a meghirdetett helyszín szûk-
nek bizonyult, de a szervezôk elég
jól megoldották a helyzetet: aki idô-
ben odaért, azt különbusszal szállí-
tották át. Emiatt a verseny kissé
csúszva kezdôdött, de innentôl már
zökkenôk nélkül folyt, a szokásos
svájci rendszerben, 2 csoportban, 7
fordulóval, 42 résztvevôvel. A hely-
beliek mellett miskolciak, nyíregyhá-
ziak, békéscsabaiak és pestiek is in-
dultak; nívós mezôny gyûlt össze.
Számomra meglepôen, itt a meccsek
többsége idôben (55 perc) vagy idô
elôtt véget ért, eltérôen a pesti verse-
nyektôl. A játékosok különbözô fur-
fangos kérdéseire a Kérdezz-felelek
rovatokban olvashatjátok a válaszo-
kat.

A szokásos öldöklô küzdelem
után két pesti veterán, Abbas Krisz-
tián és Klenovszky András; ill. két
békéscsabai (FÜGE klub), Béres
Csaba és Csehi Miklós kerültek a
legjobb négy közé. 

A negyedik, Csehi Miklós, és a
harmadik, Klenovszky András mind-
ketten Leah hordával játszottak, de
amíg Kleno a már többször megcso-
dált, sok ellenvarázslattal és viszony-
lag kevesebb lénnyel operáló paklijá-
val játszott, addig Csehi Miklós nem
használt ellenvarázslatokat, ellenben
berakott több lénypusztítót, és a 45
lapból 27 lénye volt. A Leah horda
(oltárokkal, Temetôvel, Sötét Mo-
tyogókkal) népszerû és erôs pakli,
ezen a versenyen azonban nem ezek
gyôzedelmeskedtek.

A második helyezett, Abbas
Krisztián, „odaütôs” paklit használt:
nagyot ütô lények (Gorombilla, Ga-

rokk, Sörényes ubuk, Griffônix),
összesen mindössze 15; sok ellenva-
rázslat és Tüskepajzs ezek megvédé-
sére; Idô kereke, Gömbvillám, Villám
szimbólum a kivégzéshez. Talán ô
játszotta átlagban a legrövidebb
meccseket a csoportküzdelmek so-
rán: sokszor mire az ellenfél észbeka-
pott, már vesztett is.

A gyôztes, Béres Csaba paklija
számomra örömteli meglepetés, hi-
szen nem szokványos, frappáns, és
gyôzni tudott vele! Tárgyakra épül a
pakli: Orzag bilincse, Villám szimbó-
lum, Hebrencs csapda, Nyílcsapda.
Ezek kihozásához Teremtés, Szaporí-
tás, Vadászat. Vulkánkitörés és Árvíz
a lények leirtására, sok-sok ellenva-
rázslat. Berakta az Azonnali gyógyí-
tás – Zöldellô fa – Negáció kombót
is. Lévén a pakli elég lassú, valami-
lyen gyógyításra mindenképp szük-
sége lett volna; amikor pedig az el-
lenfél az Orzag bilincse miatt
boldogan elfogyasztotta a VP-it, ô
még boldogabban lecsapott az Azon-
nali gyógyítással. Csaba remekül ját-
szott ezzel a sok gondolkodást igény-
lô paklival, számomra azóta is
rejtély, hogyan tudta megverni vil-
lámgyors ellenfeleit.

Néhány érdekesség: 
– A döntô egyik mérkôzésén a já-

tékosok kivárásra játszottak: a 7.
körben, már 20-20 VP-nél került elô-
ször lap a játékba, s Abbas Krisztián
a 20. (huszadik!!!) körben rakott ki
elôször lapot (utólag már maga sem
értette, miért).

– Szintén a döntôben Krisztián
egy Gorombillával 3-szor beütve (két
Idô kerekével) és egy Gömbvillám-
mal 13-at sebzett hirtelen a meghök-
kent Csabán.

– Egy másik meccsen Csaba lepte
meg ellenfelét: kirakott 3 Vadászat

szakértelmet egymás után, majd Ki-
sebb kívánsággal levadászta Kriszti-
án Proteinfecskéjét, 12 ÉP-t gyógyul-
va ezzel.

– Varga Gábor Elit palotaôrös
paklival játszott, egy ízben 2 Elit pa-
lotaôr és 3 Fal mellett egy 11/11-es
Sighter volt az oldalán.

– Kiosztásra került az elsô Fair
Play díj is: Pauleczky György és Kle-
novszky András csatáztak kiélezett
helyzetben, s kiderült, hogy Kleno a
2. meccsre véletlenül ötszínûvé alakí-
totta a pakliját. Gyuri javasolta az új-
rajátszást, pedig a pont ôt illette vol-
na meg. Annak rendje és módja
szerint el is vesztette az újrajátszott
mérkôzést, s így fél pontot vesztett a
versenyben (ez igen sokat számít!).
Egy Fair Play kártya fejezte ki elis-
merésünket.

Mindent összevetve a lassan ha-
gyományossá váló debreceni verseny
igen izgalmas volt, remélem ezután
is rendszeresen megrendezik majd, s
minden versenyzônek jó szívvel
ajánlhatom: menjen el!

MAKÓ BALÁZS

II. Debreceni HKK verseny
1996. márc. 30.
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TÚLÉLÕK FÖLDJE
ÉS

KÁRTYAKLUB
Ha játszol a Káosz Galaktikában vagy a Túlélôk Földjén, ha szereted a

„gyûjtögetôs” kártyajátékokat (HKK, Magic: the Gathering stb.), akkor itt a
helyed! Korra, nemre és fajra való tekintet nélkül várunk mindenkit. Itt

beszélhetsz Jerikóval, Magic-ezhetsz Tihor Miklóssal, cserélhetsz HKK-t és
játszhatsz több versenygyôztessel. Megtudhatod a legfrissebb híreket a KG-ról,
Ghalláról, illetve a HKK-ról. Megismerhetsz más, hozzád hasonló érdeklôdésû

emberekkel. Póbáld ki, érdemes!

Helyszín: Kondor Béla Közösségi Ház (volt Havanna), 
1181 Budapest, Kondor Béla sétány 8. 

(Megközelíthetõ a piros 136-os autóbusszal; a Kõbánya-Kispesti végállomástól 6 megálló)
Nyitva minden héten pénteken 15 órától 23 óráig. Belépõdíj 100 Ft.

Minden érdeklõdõt szívesen várunk!
(A helyszínen este 9-ig büfé üzemel.)

A verseny a IV. Veszprémi Országos Szerepjáték Találkozó
keretében került megrendezésre, ahol a Magic mellett a
HKK-ban is összemérfhették tudásukat a játékosok. Én
csak a HKK küzdelmein vettem részt, így csak errôl tudok
beszámolni, a találkozó többi részérôl nem. A verseny ér-
dekessége volt, hogy csak egyszínû paklikkal lehetett in-
dulni, a szervezôk egyedül az Isteni szövetség használatát
tiltották meg. Kellemes családias hangulatban zajlottak a
mérkôzések a 25 induló között. A színek közül a szokásos
Leah horda dominált, körülbelül nyolcan indultak vele,
négy-öt Raia, 3 Fairlight, 2 Tharr, valamint egy-egy She-
ran és Dornodon volt még a résztvevôk között. A verseny
végül hármas pontegyenlôséggel ért véget. Mivel a három
élen végzett játékos döntetlent játszott egymással, így a
Bucholds-pontok döntöttek, azaz hogy ki milyen erôs el-
lenfelekkel játszott. Ez alapján Klenovszky András lett az
elsô, szokásos kitûnô játékával vezette gyôzelemre a Leah
hordáját, második Sas Tamás lett szintén Leahhal, a
harmadik én lettem, Tharr hadseregem volt az egyetlen,
mely a fekete paklik közé be tudott férkôzni az élbolyba.
Két érdekesség a versenyrôl:
� Szegedi Gábor Fairlighttal küzdött egy Raia lényes és

visszacsatolásos ellenféllel. Az asztalon két Visszacsato-
lás, kb. 8 fehér lény volt az egyik oldalon, 4 sárga épü-
let, Acélkolosszus, Téfea magoflux, Piromenyét, Kasza-
bolósáska és még vagy 4 egyéb szörny a másikon. Két

Kisebb kívánság leszedte a Visszacsatolásokat, amikor a
bírók szóltak, hogy még egy perc van hátra. A több mint
nyolc ÉP különbség alapján Gábor vesztésre állt, ekkor
támadásba lendültek a kolosszus által vezetett seregek.
Az idô lejárt. Az utolsó körben még egy Piromenyét
döntetlenre változtatta volna az állást, 5 ÉP-t sebezve,
amikor jött a Hódolat Raiának, 14-15 lénnyel az aszta-
lon. Végül Gábor ezt megnegálta, így megnyerve a vesz-
tesnek látszott mérkôzést.

� Egyik mérkôzésemen úgy sebeztem egy körben 25 ÉP-t
ellenfelemen, hogy ô még sebesületlen volt, és a harci fá-
zis elején és végén is két lény volt az szemben álló ôr-
posztban. Két kisebb szörnnyel támadtam az ellenfelem
élôholtjait, mialatt Lord Kovács József átütött mellet-
tük. Egy Tharr temploma, egy oltár és egy Erô ökle nö-
velte a kalandozó sebzését 12-re. Ezek után már repült
is az elôbb említett két épület az ellenfél fejéhez, két
Ongóliant diszkoszvetéssel, újabb 13 ÉP vesztést okoz-
va.

Végezetül felhívom mindenki figyelmét, hogy a versenye-
ken a nevezéskor gondosan írja fel a paklija és kiegészítô-
je listáját, majd pontosan azokkal a lapokkal játsszon,
ugyanis most is elôfordult, hogy egy vesztett mérkôzést
ilyen hiba miatt óvtak meg, és az így kapott pont befolyá-
solta a végsô eredményt.

DANI ZOLTÁN

VVeesszzpprréémm,,  áápprriilliiss  2266--2288..
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Magic: LMagic: L’A’A dunanzadunanza
Bizonyára sokan tudják, hogy a Magic: the Gathering elsô idegen

nyelvû kiadása olasz volt, ezt hívják úgy, hogy Magic: L’Adunanza. Ez
persze nem jelenti azt, hogy ôk voltak az elsô, legintenzívebben
magicezô európai ország (szerintem ez inkább Hollandiára igaz), de a
lemaradásukból nagyon sokat behoztak. Ez annak köszönhetô, hogy
megjelent olaszul a népszerû Legend és Dark kiegészítô is (és ezt már
semmilyen más nyelven nem fogják kiadni). Igaz, hogy igencsak
korlátozott példányszámban, de az olaszoknak bôven jutott belôle
annyi, hogy ezekért a lapokért összecsereberéljék maguknak a régebbi
kiadások ultra ritka lapjait is. A tavalyi világbajnokságon két olasz
versenyzô is az elsô nyolc közé jutott, Andrea Redi és Ivan Curina.

Április 12—14-én került sor Torinóban az Itinerari Fantastici nevû
szerepjátékos találkozóra, ahol az AD&D, Warhammer és egyéb
versenyek mellett számos programot kínáltak a kártyajátékok, fôként a
Magic rajongói számára. Én fôként a Magic versenyek kedvéért utaztam
ki, tehát ezekrôl fogok most bôvebben írni.

A legutóbbi Duelist magazinban megjelent egy új, kísérleti
versenytípus leírása, amely pontrendszeren alapul. A játékosok
összesen 20 pontot használhatnak fel a paklijuk megalkotására, az
erôsebb lapok 4-5 pontba is belekerülnek, de a lapok többsége 0 pont.
Egyféle lapból nem 4, hanem 10 a maximum berakható, így többféle,
vadabb paklit is össze lehet rakni, anélkül hogy a játékegyensúly
felborulna. Szombaton egy ilyen pontrendszeres verseny volt, míg
vasárnap egy hagyományos II-es típusú versenyt rendeztek.

Érdekes, hogy a mezôny 30-40%-át mindkét versenyen egy bizonyos
fajta fehér-zöld pakli dominálta: valószínûleg jelenleg ez a legmenôbb
az olaszoknál. Llanowar elfek és Manabirdök hada ugrik az asztalra, és
a 3-4. körben megjelennek az Ernham Djinnek, Serra Angelek, Autumn
Willow-k, Lhurgoyfok (utóbbiak Millstone-nal hizlalva), és más nagy
lények. Aztán jön egy csinos kis Armageddon. A versenyeket igazándiból
a meglepetés erejével sikerült megnyernem, az általam használt lapok,
paklik nem voltak igazán népszerûek (és ezért ismertek) az olaszoknál.
A pontversenyen egy Urza paklival játszottam, benne 10 Fireball
(0 pontos!) és 5 Mishra factory (1 pontos). A Pyroclasmok és
Earthquake-ek megbénították a korai gyors manát adó apró lények
hordáját. Az egyetlen kemény ellenfél egy 10 Stone rainnel és közel
ennyi Fissure-rel manipuláló földpusztító pakli volt a döntôben, de az
Urza pakli közel 50%-os manatermelô arányával szemben
tehetetlennek bizonyult.

A II-es típusú versenyen egy egyszerû (és szerintem nem túl
fantáziadús) paklival, egy fehér hordával játszottam. A gyors és erôs
Ernham Djinnek meghozták a böjtjüket: jónéhány meccset
Forestwalkkal becaplató lovagokkal nyertem meg. Minden körben két
nyert játszmáig kellett játszani, kivéve az utolsó két kört, ahol az idô
rövidsége miatt csak egyetlen meccset játszottunk! A döntôben az
ellenfél három Strip Mine-nal kezdett, majd, mikor három földet a
játékba hoztam, kilôtt egy Armageddont. Csak lassítani tudtam a biztos
halált, amikor sorra játékba került az ellenfél oldalán egy Whirling
dervish, egy Ernham djinn, egy Serra angel, egy Lhurgoyf és egy
Autumn willow. A Wrath of god-ot az utolsó pillanatban, 2 életpontban
játszottam ki, és innen nyertem meg a meccset. A II-es típusú verseny
elsô díja egy Mox Sapphire volt.

Mint minden idegen Magic környezetben, itt is kiválóan lehetett
cserélni, de sajnos a Legend és Dark lapok értékét maguk az olaszok is
nagyon jól ismerték, és mindenki Arabian Nights és Antiquites lapokat
keresett rajtam (ha már angolul beszélek, biztos angol vagy amerikai
vagyok, tele kivont lapokkal, gondolták ôk...) Az egész rendezvény
fantasztikus élmény volt, javaslom mindenkinek, aki ki tudja köhögni
a vonat árát, vagy tud autót szerezni, hogy egyszer látogasson el egy
ehhez hasonló külföldi Magic találkozóra. TIHOR MIKLÓS

MAGIC: THE GATHERING VERSENYEK

Magyarok a Magic: the Gathering 
VILÁGBAJNOKSÁGON

Idén augusztus 15—18. között az Egyesült Álla-
mokban, Seattle-ben kerül sor a Magic: the Gath-
ering világbajnokságra. A világbajnokság két ver-
senybôl áll, egy lezárt paklik versenyébôl, és egy
II-es típusú versenybôl (a II-es típusú versenyben
a saját magad által összeállított paklival küzd-
hetsz, de a pakli csak a jelenleg is nyomásban le-
vô kártyákat tartalmazhatja).

A világbajnokságra minden ország egy négyfôs
csapatot delegálhat. A magyar csapat a követke-
zôképpen áll össze: tavaly ôsz óta folyik a Magic
pontverseny, amelynek keretében, az általunk
rendezett versenyeken a játékosok pontokat sze-
rezhetnek. A pontverseny két legjobbja tagja lesz
a világbajnoki csapatnak. A másik két tag a jún.
29—30-án rendezendô Magyar Nemzeti bajnok-
ság két legjobbja lesz (ha ezek valamelyike egy-
ben a pontverseny gyôztese, akkor a 3. illetve 4.
helyezett). Tehát bárkinek, aki ismeri a Magic-et,
van esélye, hogy kijusson Amerikába, a világbaj-
nokságra!

II-ES TÍPUSÚ, MAGYAR NEMZETI
MTG. BAJNOKSÁG

Idõpontja: Június 29—30, szombat-vasárnap. Itt

derül ki, hogy ki utazhat Amerikába, a VB-re!
A verseny helyszíne: Budapest, IX. ker, Balázs

Béla u. 35. II. em. (megközelíthetô a Nagyvárad
tértôl gyalog, vagy egy megálló a 24-es villamos-
sal). Ez egy kultúrált, nagy befogadóképességû
bridzsterem, zöld posztós asztalokkal. A verseny
fél 11-kor kezdôdik, regisztrálás fél kilenctôl. A
résztvevôk számára korlátozás nincs. A nevezési
díj várhatóan 500 Ft. Rengeteg értékes díj van,
köztük bontatlan Magic paklik, különlegesen rit-
ka, kivont lapok, és persze az utazás Amerikába!
Ezenkívül az eredménytôl függetlenül az összes
résztvevô között a verseny folyamán különleges
ajándékokat sorsolunk ki. Ha Magic-et játszol,
ott kell lenned: a II-es típusú versenyen BÁRKI-
NEK lehet esélye!
Részletesebb információk a Magic Shopban és a
Holdbázisban, vagy levélben a Beholder Bt.
címén.



Amióta a Hatalom Kártyáinak 2. ki-
adása megjelent, nagyon sokan kérdez-
tek minket arról, hogy mely lapokat
hagytuk ki az elsô kiadásból, és miért.
A lapok kihagyásánál a következô
szempontokat vettük figyelembe:
1) Mennyire használható a lap.
Használhatatlan lap (szerintünk)
nincs a HKK-ban, viszont vannak la-
pok, amelyek csak annyira speciális
helyzetben használhatóak, hogy a já-
tékosok többsége inkább rugalma-
sabb, gyakrabban alkalmazható lapo-
kat rak be helyettük.
Ilyenek voltak Csala-Csíny Csilla,
Zárnyitás, Fairlight bankja, Falvasta-
gítás, Pogányság, Rejtôzködés,
Tárgyvédelem, Agyletapogatás, Fa-
bontó szójer, Olvasztókemence, Re-
kreáció, Rombolás, Rothadás, Ügyet-
lenség, Utolsó kívánság, A gyôzelem
reménye, Kontinuumtágító, Mágikus
koponya, Márványtorony, Mérleg,
Nagy mágneses bigyó, Nukeláris csa-
tacickány, Teljes kvatáció, Treem a
bölcs, Új remény, Vegyesbolt, Tripla
szintlépés.
A sors fintora, hogy a Chara-din ki-
egészítô tesztelése során jónéhány új-
ra felbukkant közülük, mint például
a Rothadás az Univerzum kifordítása
pakliban, és az Új remény az egyre

izmosodó pakliégetô Morgan ellen-
szereként. Ezen kívül, mivel a tár-
gyak kezdenek egyre divatosabbak
lenni, a Nagy mágneses bigyó is egy-
re népszerûbb, vagy a Rombolás a
szaporodó épületpaklik miatt.
2) Voltak lapok, amelyek mûködésé-
vel rengeteg probléma volt. Ezen la-
pok többsége valamilyen teljesen új
szabályt teremtett, és nem lehetett
következetesen a játék logikájába be-
illeszteni. Ezért állandó témái voltak
(és valószínûleg lesznek) a Krónika
Kérdezz-Felelek rovatának, az inter-
net FAQ-nak és hasonló fórumok-
nak. Ide tartozik például minden,
mágiaimmunitással kapcsolatos do-
log. Ez persze nem jelenti azt, hogy a
mágiaimmunitás a játékban meg-
szûnt, mindössze minden lapnál,
amelynek ilyen jellegû képessége
van, pontosan leírjuk, hogy az mit is
jelent valójában. Azok a lapok, ame-
lyek nem voltak problémásak, de egy
problémás lapra hivatkoztak (pl. Óri-
ásféreg) szintén kimaradtak. Egyesek
bonyolultak (túl hosszú, kevéssé ért-
hetô szöveg) vagy zavaros (nem a
szöveg hosszú, hanem senki sem érti,
hogyan mûkôdik, pl. Evaporôr).
Ezek a következõk:
Agresszivitás, Evaporôr, Fürgülés,
Mágikus gyorsítás, Mélységi grittang,
Reinkarnáció, Acélkolosszus (Mágia-
immunitás miatt), Illúziósárkány,
Mágiaimmunitás, Óriásféreg (Zan
miatt), Óriásgriff, Szürkeállomány
aktivizálása, Transzformáció, Zan,
T.Vlagyimir (Zan és Mágiaimmuni-
tás miatt).
A Szürkeállomány aktivizálásával és a
Transzformációval volt egy másik
probléma is: a játék korai szakaszában
– szerencsés húzás esetén – a haszná-
lója túl nagy elônyhöz juthatott. (És
hozzá kell tennünk, a veterán játéko-
sok a kockázat miatt általában nem
használják ezeket a lapokat.)
3) Volt néhány lap, amely ugyan

használható volt, de jelenleg már van
praktikusabb, jobban használható
változata az adott hatásnak (pl. Hôs-
korszakban). Unalmas lapok, és van
már náluk jobban használható: Békí-
tés, Kreáció, Szintszívás, Álzácás
4) Végezetül volt három lap, amely-
nek kivonását kizárólag személyes el-
lenszenvünk indokolja (értsd: kicsit
erôsek lettek): Ongóliant diszkoszve-
tés, Szörnybûvölés, Temetô

Fontos: nem akarjuk, hogy a Magic
tragédiája megismétlôdjön, és bármi-
lyen kivont HKK lap ára is csillagá-
szati magasságokba emelkedjen a
spekulációk miatt. Ezért, ha úgy
érezzük, hogy az átlag játékost veszé-
lyezteti egy ilyen spekuláció, a lapot
újra fogjuk nyomni, legjobb meggyô-
zôdésünk ellenére is.

A 2. kiadással kapcsolatban tarto-
zunk egy bocsánatkéréssel is: a törde-
lôprogram összeomlása miatt három
alapvetô hiba került a 2. kiadásba: a
Viharlobogón 1 helyett 4 szerepel
idézési költségként, a Vérfürdetô
magszimon 7 helyett 6 szerepel idé-
zési költségként, Lady Olivián a
passzivizálás ikon helyett kard szere-
pel. Ha ez nem lenne elég, néhány
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1995 © Beholder Bt.

Minden elôkészítô fázisodban a kezedbôl vagy az asztalról
dobj egy lapot a gyûjtôbe, különben a Zan kerül oda. Erre

nincs szükség, ha T. Vlagyimir vagy Zan-csemete a te oldala-
don van és aktív. A kijátszáskor ill. minden elôkészítô fázi-
sodban válassz ki egy, az asztalon levô lapot. A Zan tökéle-
tesen lemásolja ezt, beleértve a színét, a leírását, a speciális

képességeit, az elpusztíthatóság módját, de nem kapja meg a
rárakott lapokat és jelzôket. Minden szempontból úgy kell

tekinteni, mintha ezt a lapot most játszottad volna ki. Min-
den elôkészítô fázisban dönthetsz úgy, hogy a Zan nem vált-

ja alakját, hanem ugyanaz marad, mint az elôzô körben.
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1995 © Beholder Bt.1995 © Beholder Bt.
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Minden képesség, hatás használati költ-
sége (bûbájé, lényé, tárgyé, építményé)

duplájára nô, amíg a kontinuum-
tágító az asztalon van. Pl. egy -ért
1 ÉP-t regenerálódó lény mostantól
-ért regenerál ennyit. Két kontinuum-
tágító hatása nem adódik össze. 5

2
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lapról lemaradt a grafikus neve, ill. az
Élet és Halál kupája új grafikusa, Gô-
gös Károly neve helyett továbbra is a
régi grafikus, Szügyi Gábor neve sze-
repel. Ezúton szeretnénk rajzolóink-
tól elnézést kérni.
Az alábbiakban következzék azok-
nak az új lapoknak a listája, amelyek
a fenti, kivont lapok helyett a 2. ki-
adásba kerültek. A (HK) jelölés a
Hôskorszak kiegészítôbôl átkerült la-
pokat jelzi.

Új lapok
A hatalom korlátozása r
A holtak nyugalma HK n
A mágia csodája r
A szójerek tobzódása g
A világ újrafelosztása r
Bíborgörény HK n
Bûbájmásolás HK r
Csontkés g

Destruktív fúzió n
Energiafolyam HK n
Fairlight játéka r
Feudális örökség r
Gömbvillám HK r
Gyilkos fegyver g
Hibernáció n
Instabil szingularitás HK r
Jégtroll HK n
Kaporszakáll r
Kardszárnyú pocok HK r
Kataklizma HK r
Kholdenikus csapás r
Kiégett föld r
Kôagy g
Lady Olivia r
Lassítás g
Lord Kovács r
Mágiadagály r
Mágikus erôd r
Manaégés HK n
Olimpiai játékok HK r

Önmérgezés HK n
Pozitív diszkrimináció n
Pszi ernyô n
Raia papnôje n
Savhurrikán HK r
Sheran lázadása r
Shinai gömb g
Szökôár g
Tguarkhan HK r
Tudati égetés HK n
Tûzfônix g
Uman szelleme r
Vadítás r
Varkaudar lándzsa n
Vérfürdetô magszim HK n
Viharfelhô n
Viharlobogó g
Villám szimbólum HK n
Zöldfülû kalandozók r

-TM-

HKK PÁROS VERSENY
����

IDÔPONT: 1996. június 22. 10 óra 
(nevezés 9 és 10 között)

HELYSZÍN: Kondor Béla Közösségi Ház (volt
Havanna), 1181, Budapest, Kondor Béla sé-
tány 8. (megközelíthetô a piros 136-os
busszal, Kôbánya-Kispesttôl hat megálló)
NEVEZÉSI DÍJ: 360 Ft/fô
SZABÁLYOK: Minimum 45 lapos pakli, ponto-
san 20 lapos kigészítôvel és maximum 4
színnel. Közös az ÉP (40) és a szörnykompo-
nens, minden más külön számít. Egy ôr-
posztból egyszerre csak az egyik ôrposzt,
vagy ellenfél támadható. Az olyan lapok, me-
lyekre az “ellenfél” van írva, mindkét ellen-
séges játékosra vonatkoznak, az olyanoknál,
melyre „célpont játékos” szöveg szerepel
meg kell jelölni a célpontot. A verseny során
a párok egymással szemben ülnek, közöttük
beszélgetés csak hangosan történhet, konk-
rét lapra a másiktól rákérdezni tilos. A sza-
bályok megszegése elôször figyelmeztetést,
másodszorra a versenybôl való kizárást
eredményezi.
A versenyen a szövetségi tagokat kedvezmény
illeti meg, azonban hatalom pont nem sze-
rezhetô.
Díjak: ultra ritka lapok, sok-sok csomag HKK
Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!

BEHOLDER BT.

IDÔPONT: 1996. május 10-tôl július
5. között minden pénteken
HELYSZÍN: Kondor Béla Közösségi Ház
(volt Havanna), 1181, Budapest, Kon-
dor Béla sétány 8. TF- és Kártyaklub
(megközelíthetô a piros 136-os busszal,
Kôbánya-Kispesttôl hat megálló)
NEVEZÉSI DÍJ: 360 Ft/fô
A VERSENY SZABÁLYAI: Nevezni bár-
melyik pénteken lehet, amíg a verseny
tart (azok, akik késôbb neveznek,
ugyanolyan eséllyel vehetnek részt a Li-
gában). Mindenki tetszôleges, a Ligába
nevezett ellenfelekkel mérkôzhet meg
a klubban. Egy ilyen meccs 4 partiból
áll, minimum 45 lapos pakli, 20 lapos
kigészítô és maximum 4 szín a kötele-
zô. Egy ember csak egyszer hívható ki.
Minden meccs végeredményét a hely-
színen a bíróknál be kell diktálni, az
eredményt pedig beírni a nyilvántartási
lapra (ezt a nevezéskor kapod meg), és
aláiratni mind az ellenféllel, mind vala-
melyik bíróval. A megadott idôinterval-
lumban mindenki annyi mérkôzést vív,
amennyit akar, azonban július 5-én
csak 10-et lehet megjelölni, ami számít
a végsô pontozásban. A pontszámod
úgy alakul ki, hogy összeszámoljuk
hány partit nyertél ezen a 10 meccsen,
és minden nyert partid annyi pontot ér,
ahány nyert partija van annak, aki ellen
megnyerted. Ha valaki visszautasít egy
kihívást, az aznap mással nem játszhat,

míg el nem fogadta az elôzô partnert
(de persze egy emberrel csak egyszer
játszhatsz). Tehát még egyszer hangsú-
lyozom: bármennyi meccset játszhatsz,
bárkivel, bármelyik pénteken, a fontos,
hogy a klubban játszd, és a végén beje-
lentsd valamelyik bírónál az ered-
ményt. Vitás kérdésekben is a bírókhoz
fordulhatsz, akik közül egy mindig a
helyszínen lesz, de nem követi végig az
összes meccset. 
A nyilvántartási lapokat a meccsek le-
játszása után (de legkésôbb július 5-
ig) le kell adni, egyértelmûen megje-
lölve a kiválasztott 10 mérkôzést
(karikázd be a számukat). Ha valaki
július 5-én nem tud eljönni bejelente-
ni, hogy melyik 10 mérkôzése számít-
son, az július 8-ig beküldheti levélben
Dani Zoltán névre, a Behloder Bt cí-
mére (1680 Budapest Pf 134.). A ver-
senyen a szövetségi tagokat kevezmény
illeti meg, a hatalom pontokat viszont
nem csak a 10 meccs, hanem az
összes lejátszott mérkôzés után kapod.
A verseny elsô 4 helyezettje július 12-
én döntôt játszik a klubban.
A klub minden pénteken du. 3-tól 11-
ig van nyitva. Belépôdíj 100 Ft.
Bírók: Erdôs Árpád, Németh Kálmán,
Dani Zoltán
Díjakat a Beholder Bt. adja, lesz közöt-
tük ultra ritka lap is.

Mindenkit szeretettel várunk!

HKK LIGA
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Talán mondanom sem kell, hogy megint lázas tár-
gyalgatással töltöttem a táborozás alatti idôt. Be-
szélgettem a fajtársaimmal, akikkel összekapcso-
lódott a tudatunk. Mint ez talán nem is meglepô,
megint Alex Vampirsson látott el jó sok hasznos
ötlettel. A kis piszoknak már sokkal régebb óta van
gromak páncélja, mint nekem, azzal tehát nem si-
került felvágnom elôtte. Nagyon elszaladt vele a ló.
Megint visszateleportált valamelyik kisvárosba és
ott láthatatlanul lopta apróra szegény kopasz ka-
landozókat. Sajnos én ezt nem tudnám megtenni.
Egyrészt nem ismerem a városi teleportot, más-
részt nincs komponensem a láthatatlansághoz.
Alex persze megígérte vagy három hónapja, hogy
kölcsönöz néhány nyúlványt, de most nem volt
kedvem felemlegetni a dolgot. Elég volt nekem,
hogy tehetséges kezdô tolvajnak nevezett. Engem,
aki ugyanúgy alapítója vagyok a Mesterek Bandá-
jának, mint ô. Beszéltem másokkal is. Fôleg a for-
radalom és szabadságharc volt a téma, amit egyre
komolyabban kezdek szervezni. Mindenki lát ben-
ne fantáziát. Mint kiderült persze azért, mert min-
denki a saját pecsenyéjét szeretné sütögetni, de ez
engem komolyabban nem érdekel. A lényeg az,
hogy végre megalakult a forradalmi végrehajtó bi-
zottság. Tagok: Setét Patkány (a gonosz kalando-
zók képviseletében), Zurgblug (a semleges kalan-
dozók képviseletében) és Fehér Kelduin (a jó
kalandozók képviseletében). Javasoltam, hogy
szervezzünk még be valami gnóm boltost Ghalla
egyéb lakosságának képviseletében, de azt majd
még meglátjuk.

Elslattyogtam a közeli Leah oltárhoz és frissen
kipihenten kezdtem neki imádkozni. Ôszintén
szólva nem volt valami túl sok kedvem hozzá. Az
utóbbi idôben semmi értelmes varázslatot nem
adott az öreg kopasz. Ilyen hülyeségek jöttek, mint
a Sötét Ceremónia (nyolc remákszív és tizenhat
szvó-ektoplazma szétdörgölése után jó esélyed van
rá, hogy még betegebb leszel, mint voltál), meg
DEM kreálása (800 arany értékû alapanyagból ál-
líthatsz elô egy 50 aranyért vásárolható DEM-et).
(Ami azt illeti megvárnám, amíg végre valaki meg-
ismeri a DEM nagyüzemi kreálása varázslatot. A
boltokban kapható DEM-ek biztos azzal készül-
nek, a komponense meg két szögletes kô.) Nem
reménykedtem benne, hogy valami ilyen egyszerû
feladatért, mint a pihenten imádkozás valami ér-
telmes varázslatot fogok kapni. Tévedtem. Új va-
rázslatom neve: Halotthívás. Az öreg csontfejû
makogott valamit arról, hogy ôsi csatamezôn ér-

demes ilyesmit varázsolni. Kíváncsi vagyok, mi-
lyen lehet egy ôsi csatamezô! Maga a varázslat
minden esetre elég jónak tûnik. Szerintem igen
kellemes benyomást tehet majd, ha csontvázak kí-
sérnek az utamon. De vajon a lopások esélyét
nem rontja, ha mindig ott zörög a sarkamban egy
ilyen amortizálódott humanoid? Ezen még jó lesz
elgondolkodnom.

Olyan sok tûnôdésre nem volt idôm, mert még
mindig elég közel voltam a varkaudar fôsereghez.
Végigvertem majdnem a teljes varkaudar készletet
(szerencsére a behemót kimaradt). Agyonvágtam
egy nekromantát, péppé zúztam egy vadászt, gyúj-
tóssá aprítottam egy bajnokot, cafatokra téptem
egy mágust és a földdel tettem egyenlôvé egy me-
zei varkaudart. Az utóbbit szó szerint: rácsaptam a
vasalt bunkóval a fejére és erre nyakig besüppedt
a földbe. Vagy fél órán át kellett ugrálnom rajta,
amíg a feje búbja is eltûnt. Nem szeretek félmun-
kát végezni. Ezt mondta mindig az egyik nagybá-
csikám is: „a manó vagy jól csináljon valamit, vagy
rosszul”.

Természetesen fajtám ôsi szokását a lopást
sem hanyagoltam el. (Így utána gondolva mi árny-
manók vagyunk a leghûségesebbek a hagyomá-
nyainkhoz. Nem hallottam például elfeket egymás
között avval büszkélkedni, hogy milyen remekül
vadásztak aznap. De ha valaki hallana engem,
meg Alexet beszélgetni....) Szóval volt azért ter-
més. Az igazán szép, hogy egy csapdába sem gya-
logoltam bele, és egyszer sem buktam le. Igazán
nagy fogás (mondjuk pular kristály) nem volt egy
sem. Azért amikor sikerült meglovasítanom egy
árnymanó vizestömlôjét kellemes nosztalgia tá-
madt bennem a régi szép idôk iránt. Ó a kezdetek,
mikor még egy árva kôkéssel kószáltam a kiégett
földeken! Mikor pár nap alatt hat vizestömlôt gyûj-
töttem össze! Ó, mikor még mindenki azt hitte, ô
az egyetlen túlélôje a tûzviharnak és eszébe se ju-
tott, hogy tolvajok is lehetnek! Nem mondom,
hogy visszasírom azokat a napokat, de azért volt
valami bája annak is. Most már spaguláron lova-
golok, vasalt bunkóval verekszek, pap és varázsló
vagyok, még vadászni is vadászik helyettem a piro-
menyét. A komfortfokozat összehasonlíthatatlanul
magasabb, mégis valami mintha hiányozna az éle-
tembôl.

1282. nap

Hosszasan gondolkodtam, mi is lehet az, ami hi-
ányzik az életembôl a régi idôkbôl. Nem nagyon
sikerült rájönnöm. Talán tudom, hogy mi lehet az.

Akkoriban nem volt más választásom, mint küz-
deni az életben maradásért. Ma már egészen más
a helyzet: Nyugodtan letelepedhetnék valamelyik
helytartói városban. Eladnám az összes holmit,
ami nálam van, a pénzbôl vennék egy kis házikót.
Összerendezgetném a naplómat és kiadatnám az
emlékirataimat. A jogdíjakból vígan eltarthatnám
magam életem végéig. Esetleg nyitnék egy tanács-
adó szolgálatot kopasz kalandozóknak. Semmi lo-
pás a továbbiakban, esetleg csak szórakozásból
(nem mintha most nem lenne szórakozás a lo-
pás). Keresnék valami kedves manóleányt, csalá-
dot alapítanánk, építô tagja lennék a közösségnek.
Ehelyett én mit csinálok most? Spagulárháton já-
rom a vadont, ölöm a szörnyeket meg a varkauda-
rokat, nyalom Leah bizonyos testrészét. De nem
azért mert muszáj, hanem mert így hozza ked-
vem. Az élet-halál harc, ez hiányzik nekem.

Nagyon elfoglaltak ezek a gondolatok, mikor
felém jött egy elf és szépen megkért, hogy ugyan
adjak már neki egy pár xirnox szívet. Gondolkodás
nélkül nyúltam be a zsákomba és adtam neki. Az
elf már árkon-bokron túl járt, amikor rádöbben-
tem, mit is tettem. Uram-atyám! Ajándékba ad-
tam valakinek két xirnox szívet, valakinek, akit
nem is ismertem. Ez csak valami gonosz mágia le-
het! Ha majd hatalomra kerülök az ilyesmit is sza-
bályozni fogjuk, hogy csak a haverjaim csinálhas-
sák. Találkoztam Lukavan Hercegnôvel is. Nem is
szólt hozzám. Így ér véget egy ígéretesnek induló
szerelem...

Meglátogatott az a hülye húsvéti nyúl is. Mit
kaptam tôle? Egy lapocka csontot. Mintha nem
lenne nálam három ásó! Elképesztôen dühös let-
tem, úgy fejbe vágtam a csonttal, hogy kiterült.
Mégiscsak kaptam valami hasznosat a húsvéti
nyuszitól: egy finom nyúlpörköltet.

Mielôtt tovább indultam volna gyorsan körül-
néztem az itt táborozók holmijában. Egy mászó-
kampó Galarin Thorfeltôl és egy bronzhegyû lán-
dzsa egy alakváltótól. Egy bronzkulcs, egy
szuperkötél, egy mérgezett ubuk dobónyíl volt a
további termés. Nem rossz! Még kellemesebb ér-
zés, hogy egyszer sem buktam le. Az összes csap-
dát kikerültem, az összes zsákot szépen átválogat-
tam.

Természetesen a varkaudarokat sem hagytam
békében. Úgy tûnik elég szépen fogyatkoznak. A
nekromanták bírták a legtovább, abból hármat is
agyonvertem, mágusból meg kettôt. Kíváncsi va-
gyok, hol állok a varkaudargyilkosok listáján.

Találkoztam Don Calonival is. Meséltem neki a
terveimrôl, és meg kell mondanom érdekelte. Ôt
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is bosszantja már a Yaurr-birodalom zsarnoksága,
a mérhetetlen adók. Borax úgy gondolja, hogy ne-
künk kell elbánnunk mindenféle gonddal, ami
Ghallán megjelenik (Vlagyimir, Pumpa, Dögvész,
quwargok), adót viszont szed rendesen. Elsô lé-
pésként bojkottálni fogom a következô olimpiát.
Nem fogom egy zsarnok szórakoztatására agyon-
veretni magam, még ha huszonhat pszi követ
nyerhetek akkor sem.

1291. nap

Na, jókor jutott eszembe a dolog. Már ami az
olimpiát illeti, a mostani táborozás alatt jött a Ya-
urr követ. Engem nem érdekel, én nem fogok in-
dulni a Borax szórakoztatására kitalált bohócsá-
gon. És nem azért, mert esélyem sem lenne a
nagymenôkkel szemben, nem, hanem mert ezzel
politikai proklamációt fogalmazok meg. (Jó kis
szó ez a politikai proklamáció, mi? Egyszer hallot-
tam valahol, de már fogalmam sincs róla, hol.)
Remélem sokan követik majd a példámat és az
egész rendezvény kudarcba fullad.

Amennyire büszke voltam rá a múltkor, hogy
egyszer sem buktam le lopás közben, olyan pech-
széria kísért most. Ha én kerülök hatalomra, ak-
kor elôször betiltom a lopást. Csak néhányan kap-
nak rá engedélyt. Ezek után már rögtön
betilthatom a csapdákat is, mondván, hogy úgy
sem lop már senki, a szanaszét rakott csapdák
meg nagyon veszélyesek. Ezek után már csak én
meg a haverjaim lopkodnánk, és azt is csapda-
mentes terepen. Az lesz az igazi jó világ!

Persze azért nem kell arra gondolni, hogy Se-
tét Patkány, az elsô alanori tolvajolimpia bajnoka
üres kézzel fejezte be a napot. Egy törpe ujjáról
például lehúztam az aranygyûrûjét. Egy árnyma-
nótól pedig a zárnyitó készletét szedtem el. Hohó,
hiszen ô is Mesterek bandájának tagja! Felébresz-
tettem és mosolyogva visszaadtam a holmiját. Za-
vartan pislogott. Hát igen, vannak mesterek és
vannak mesterebbek. Csak azt a nagyképû Alex
Vampirssont sikerülne így megaláznom!

Elindultam vissza a városba. Ideje lenne talál-
koznom valamelyik helytartóval. Esetleg kirak-
nom néhány táblát a Felszabadítási Mozgalom ér-
dekében. Útközben semmi olyasmi nem történt,
ami említésre érdemes lenne. Talán csak az, hogy
Kytávtól lenyúltam a szeksztánsát.

1300. nap

A városba menet elôtt tettem egy rövid kitérôt egy
Leah oltár felé. Imádkoztam és a Csontok és Kopo-
nyák Ura megjutalmazott gonoszságomért. Új va-
rázslatot kaptam tôle, melynek neve Életszívás II.
Az elfogott szörnyeimbôl szívhatok vele életerôt.
Hosszasan szemeztem a piromenyéttel. Most elég
jó bôrben vagyok, majd ha egy kicsit több seb lesz
rajtam...

A város elég rendesen megváltozott, mióta
utoljára erre jártam. A legszembetûnôbb változás
a Fény Szentélye nevû építmény. Nem mondom,

elég csinosan néz ki. A felirat szerint az Álomôrzôk
emelték, nagyon csábítgatnak mindenkit, hogy
térjen be. Sajnos nekem most fontosabb dolgom
is van.

Elsôként a boltba néztem be. Erôsen javult a
kínálat az utóbbi napokban. Pular persze nincs,
pedig nekem igazán csak arra lenne szükségem. A
fegyvermesternél javítottam egy kicsit az ütôfegy-
ver technikámon. Furcsa, hogy még mindig tud-
nak újat mutatni. Benéztem a varázslóhoz is, és
megtanultam a... a... a... a VÁROSI TELEPORTOT.
Most járassa Alex a lepénylesôjét! Gyorsan kiszala-
dok a városból és ki is próbálom.

Kifelé tartva láttam egy új hirdetményt a hely-
tartói hivatal falán: „Ezúton is közhírré tesszük,
hogy Sistergô Pumpa primitív varkaudarjai nyála-
dzó kisgyermekként szaladtak szét gyôzedelmes
seregeink elôl. Ezúton is köszönjük a kalandozók
lelkes közremûködését. Harris Krapulix, Borax ki-
rály varkaudarügyi minisztere.” nem akartam
hinni a szememnek. Mi az, hogy gyôzedelmes se-
regeink elôl? Látta valaki is Borax egy katonáját is
a varkaudarokkal szemben? Ezúton is köszönjük?
És a jutalom? Ennyi az egész? Azt hiszem, ez volt
az utolsó csepp a pohárban. Ezek után minden
épeszû kalandozó belátja, hogy itt az ideje elsza-
kadni a gonosz zsarnok uralmától. Tömegével
gyûlnek majd a zászlónk alá! Éljen a szabad Ghal-
la! Éljen a Köztársaság!

A várostól nem messze találtam egy érdekes
építményt, egy furcsa kúpot. Jó sokan táboroztak
az oldalában. Egy nyú-shuriken, egy ubuk dobó-
nyíl és egy fekete gyöngy volt önkéntes adakozásuk
eredménye. A kúp oldalán halvány feliratot talál-
tam:

„Soha nem fekszik le, néha mégis elalszik.
És e hideg álom után felkelni sosem tud”
Nem túl nehéz, ez csak a tûz lehet. Vagy a tá-

bortûz, esetleg a tûzvész. No mindegy, majd
mindegyiket kipróbálom. Nekem volt annyi
eszem, hogy kicsit odébb menjek a kúptól és ott
feküdjek le.

1309. nap

Reggel gyorsan összekaptam a holmimat, aztán
rohantam a kúphoz. Nagyon kíváncsi voltam, mi
lehet benne. Elôször azt mondtam: tûz, és ez elég
is volt. Az egyik oldalán kinyílt egy ajtó. Beléptem.
Egy kis terembôl állt az egész. A falakat enyhe fény
világította meg és mély hang szólalt meg: „A mo-
ák nagytanácsa üdvözöl a phua-kúpban, szóra-
kozz jól!” Körülnéztem, ki szólt, de sehol nem lát-
tam senkit. Kezdtem volna rejtett ajtó után
kutatni, mikor az északi falból halk zümmögést
halottam. A következô pillanatban már egy ocs-
mány szörnyeteg támadt nekem. A pofája egy do-
ronyéra hasonlított, a csápjai egy evaporôrre, a
teste egy griffogányra, a farka egy marudi bogárra,
a füle egy vikóc majomra. Mégsem olyan volt,
mint egy összevarrt gólem, persze nem sok idôm
volt kiélni zoológiai érdeklôdésemet, mert az éle-
tem forgott veszélyben. Nem volt könnyû szétver-

ni, de azért sikerült. A tetem, mielôtt még boncol-
ni kezdhettem volna, eltûnt, de a helyén ott ma-
radt egy szép nagy obszidiángömb. Szép medált le-
hetne csinálni belôle, de talán másra is jó.

Gyorsan kijöttem a kúpból, mielôtt még egy-
szer mûködni kezdett volna a szörnygenerátor. Se-
beim gyógyítása érdekében megfogtam a pirome-
nyétet és elmondtam az Életszívás II-t. Nem hiába,
minden sebem begyógyult. Szegény piromenyét
nem bírta olyan jól a dolgot, megdöglött. Nem
gond, már úgyis ócska volt. Alig várom már, hogy
megkapjam Leahtól az Életszívás III-at, azzal talán
a táborozó kalandozókból tudok gyógyulni!

Egy kicsit még kószáltam a környéken, nem
hiába, találkoztam egy purifikátorral. Valaki már
mesélt errôl az iszonyatról, ami tisztítja az ember
auráját. Elég jól megúsztam, nem lettem észreve-
hetôen világosabb. Viszont gyarapodtam egy puri-
fikátorhájjal! Visszanéztem a kúphoz is, új felirat
díszelgett az oldalán:

„Legyen látásod éles, reflexed fényes,
Mégse láthatod ôt sose, hacsak nem tükörben.”

Az biztos, hogy ezek a moák a rímeléshez nem
nagyon értettek. A megfejtés sem nehéz: Setét Pat-
kány. Kószáltam még egy kicsit, loptam is ezt-azt,
aztán feltûrtem az ingem ujját és nekiláttam vará-
zsolni. Nem volt könnyû, ennél bonyolultabb va-
rázslattal még nem találkoztam. De megérte, egy
villanás és ott álltam Libertan közepén!

Na, ki az árnymanó ôsmágus? Én vagy Alex
Vampirsson? (Adok egy tippet: az árnymanó ôs-
mágus neve S-sel kezdôdik és egy rágcsáló neve is
szerepel benne.)

Beszaladtam a boltba és gyorsan eladtam pár
felesleges dolgot, meg vettem egy kavadu iszákot
és mérget bele. Ezentúl mérgezni fogom az ubuk
dobónyilaimat. Ha a szörnyek mérgeznek engem,
akkor nekem is jogom van hozzá, hogy mérgez-
zem ôket. Egyenlô pályák, egyenlô esélyek.

Bementem a Fény Szentélyébe is. Egy persely
volt a kapuban, amibe ösztönösen belehajítottam
pár aranyat. Az érzés hasonló volt ahhoz, amit ak-
kor éreztem, amikor az elf elkunyizta a xirnox szí-
veimet. Ennél azonban még szokatlanabb és ide-
genebb volt a béke és barátság érzése, ami
eltöltött. Végignéztem az itt hortyogókon, és
eszembe sem jutott lopni tôlük, barátságot, testvé-
riséget éreztem irántuk. Egészen addig, amíg meg
nem pillantottam Alex Vampirssont. Az irigység, a
sértettség és a puszta bírvágy artézi kútja felsza-
kadt lelkem mélyébôl és a közelébe lopóztam. Úgy
látszik ô sem bízik tökéletesen a Fény Szentélyé-
nek békítô erejében, mert csapdát azért állított.
De ez nekem nem jelentett akadályt. Kivettem két
vaskulcsot a zsákjából, rájuk véstem az S.P. mo-
nogramot, aztán a fülbevalójára akasztottam ôket.
Remélem most már egyértelmû, ki a jobb tolvaj
kettônk közül. Sajnálom, hogy nem láthatom a
képét, amikor felkel és csörömpölni kezdenek a
fülei! Azt hiszem ez tolvaj pályafutásom csúcs-
pontja! Nagyapám mindig azt mondogatta, hogy a
csúcson kell abbahagyni, le is feküdtem aludni.

SS..PP..
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statisztika
1996.05.13

HHaajjóó  nneevvee FFeejjppéénnzz((££)) DDBB

KKaarriibbii  uuttaazzóó 880000 99
KKoohhnn  BBrrooss  IImmppeexx –– 1100
HHuunntteerr –– 11
AAZZOO  0000//FF  áárrnnyyéékk 330000 331144
AAZZOO  0011//FF  lleeppkkee 555500 221100
AAMMOO  FF1111  hhaalláállmmaaddáárr 33000000 66
AAZZOO  0000VV  PPööccöökk 440000 330011
AAZZOO  00RR  ffeellddeerrííttõõ 660000 6666
AAZZOO  ddaanngg..1111 660000 3300
AAZZOO  EEPPSS  ppuusszzttííttóó 330000 228866
AAZZOO  FFFFaa  mmaaddáárrkkaa 337755 228855

AA  ddaarraabbsszzáámm  aazztt  jjeellzzii,,  hhooggyy  aazz  aaddootttt  hhaajjóóbbóóll
eeddddiigg  hháánnyy  ddaarraabboott  llõõtttteekk  llee  aa  jjááttéékkoossookk

� Megalakult az elsô nagy szövetség, aminek két része
van. Kalózok, akiknek a célja a minél hatékonyabb kalóz-
kodás, és a kalózellenesek, akik ez ellen küzdenek. A két
fél idôvel összeméri erejét. Akit érdekel ez a dolog, az a kö-
vetkezô címre írjon: (#2728) Szûcs Gábor, 1214 Buda-
pest, Krizantém u. 28. vagy (#2297) Válóczi Ferenc, 2800
Tatabánya, Jókai u. 16.
� Olyan kapitányokat keresek, akik szívesen belépnének
egy információs hálózatba-szövetségbe. Sok tárgy és ûrha-
jó adatai. Faj és hajótípus nem számít! Akit érdekel, írjon
nekem. „Icemen” Warmstone, Inferno II. (#2584)
� Hamarosan elkészül egy adatbázis program, ami a Ga-
laktikában megszerezhetô információkat tartalmazza. Aki-
nek szüksége lenne rá, küldjön egy 1,2 MB-os vagy 1,44
MB-os lemezt a lent látható címek valamelyikére. Vigyázz,
mert ezzel elronthatod a felfedezés örömét, ezért ez a
program csak azoknak ajánlott, akiket a felfedezés nem
igazán érdekel. Szûcs Gábor, 1214 Budapest, Krizantém u.
28. vagy Meiszter Zoltán, 1181 Budapest, Csontvári u. 30.
Ui1: Kinyomtatott adatokat ne kérjetek, mert nem tudok
adni! Ui2: Úgy hallottam, hogy sokan csináltak ilyen prog-
ramot, úgyhogy nem ez lesz az egyetlen forrás.

Sir Francis Drake Jr.

Alaptípus: Barracuda Bite
Manõverezõ képesség: 2
Méret: 7
Alapenergia: 50
Páncélzat: 25
Raktér: 55

A Sir Francis Drake Jr. típusú hajók már
sok kereskedô életét megkeserítették. A
Barracuda Bite sosem tartozott a legjobb
hajók közé, de a paneljére szerelt 3D8+1
sebzésû Needle lézerágyú miatt mégis fé-
lelmetes ellenfélnek számít. Álcázott fegy-
verzete és a hajó nagy mérete miatt sokan
elsô látásra egy kereskedôhajónak nézik. Ez
súlyos tévedés, amiért gyakran nagy árat
kell fizetni. Mire kiderül a tévedés már
nincs mit tenni, egy Mige HLO segítségével
megbénítja a hajtómûveket, ami teljesen
lehetetlenné teszi a menekülést. A hajó al-
só részére épített zsilip átmérôje elég kicsi,
ezért a nagyméretû felszerelések bizton-
ságban vannak a portyázó Drake kalózok-
tól. Kikötôkben ritkán találkozhatsz vele,
mivel legtöbbjük fejére vérdíjat tûztek ki.
Egy Sir Francis Drake Jr. elfogásáért 1600
IG£ jár. A napfoltevékenységeket titkos ki-
kötôkben, kalózközpontokban szokták át-

vészelni.

HHíírreekk
aa  KKááoosszz  GGaallaakkttiikkaa  vviilláággáábbóóll

Sir Francis Drake Jr.
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A Túlélõk és Kalandorok magazinja ‘96 május

29

Szerkesztôi üzenetek
Ezúttal azon dolog esett meg velünk, ami
eddig még soha. Nevezetesen túl sok írás
érkezett a Ghalla Newsba, itt elsôsorban a
hosszabb írásokra gondolok. Ezért pár
ilyen irományt ki kellett hagyni. Ígérem, a
következô számban igyekszünk pótolni a
mulasztást.

Túlélõk Földje levelezési lista
Feliratkozási cím: listproc@balu.sch.bme.hu
Subject: –
Tartalom: subscribe tf
List-owner: fynta@balu.sch.bme.hu
A levelezés a tf@balu.sch.bme.hu címen folyik.

Káosz Galaktika levelezési lista
Feliratkozási cím: kg-request@dtalk.inf.elte.hu
Subject: –
Tartalom: subscribe kg
List-Owner: bbernath@dtalk.inf.elte.hu
A levelezés a kg@dtalk.inf.elte.hu címen folyik.

Home-Page-ek
http://www.bppiac.hu/beholder
http://www.dtalk.inf.elte.hu/~bbernath/szerepj/beholder.html
http://mm.iit.uni-miskolc.hu/Data/tf
http://www.cab.u-szeged.hu/%7Eh430790/p_tf.html
http://www.cab.u-szeged.hu/%7Eh430790/kg.html

� A gyôzelem napja �
Táboromat egy nekrofun mellett vertem fel, egy kisebb dombon;
innen jó rálátás nyílik a varkaudar seregre. A Bíborholdat sûrû, sö-
tét felhôk takarják, teljes a sötétség. Bár lassan hajnalodik, de nem
bírok aludni. Könnyû szellô kerekedik, megneszezve a fák lombját,
eszembe juttatva Silverát, egyetlen szerelmemet, kivel már több
mint egy éve eljegyeztük egymást. Hrók erdejének fái akkor is ily lá-
gyan daloltak, miközben Raia oltára mellett egymás ujjára húztuk
a jegygyûrûket. De ô most távol van, és nagyon hiányzik. Emlék-
szem a közelmúltra. Mennyi seb, kín és halál! Mennyi elszánt ka-
landozótekintet, mennyi új barát, és egyre többen vagyunk. Gono-
szok, jók és semlegesek egyaránt. Talán mégiscsak össze tudunk
fogni? Talán mégsem vagyunk olyan szedett-vedett csürhe, ahogy
azt egy nagyon ellenszenves vak ember gondolja? Lehet. Bár igaz,
több barátomat áruló kalandozók gyôzték le. Közénk valók az ilye-
nek? Ha ezt most mindenki hallaná, vajon mit válaszolnának? Sze-
rintem mindenki szívesen arcon köpné ôket. Meg is érdemelnék,
hiszen ôk még a varkaudaroknál is mocskosabbak, hiszen saját ba-
rátaik, ismerôseik, kalandozótársaik ellen harcolnak. Remélem,
ha ennek a háborúnak vége lesz, elnyerik megérdemelt „jutalmu-
kat”. Ha gyôzünk. Lassan felkel a nap, ideje felkelni. Nézzük azt a
francos sereget... De hiszen nincsenek sehol?! Nézzük csak távcsô-
vel! Igen, messzebb keletnek, ott menekülnek. Óh Raia, köszönöm
neked ezt a gyönyörû reggelt! Kalandozók! Gyôztünk! És talán ha
mindig összefognánk, mindenki egy szebb, othonossabb földön él-
hetne! Bárcsak így lehetne! Köszönettel: Dort Amessixnek, Darkse-
idnek, Jerikónak és Galarin Thorfelnek, aki ki mert állni az áruló
Danubius Friend ellen, és az összes többi hôsnek, aki részt vett a
partizán háborúban! Tisztelettel: Rydm Ysad Anser (#3634), egy
Naplovag

Álljon itt egy lista azokról a tárgyakról, amiket az Acél-
kolosszus elvitt 30 ap végett: 1 tankánykarom, 1 bronz-
sisak és bronzpajzs, 1 vasvért és vassisak, 2 fekete bôr-
csizma, 1 lánckesztyû, 1 mérgezett ubuktüske,
8 rézgolyó, 10 mérgezett tüske, 1 orgyilkostôr, 24 nyíl-
vesszô, 1 bumeráng, 1 borostyánfüggô, 1 napszimbó-
lum, sok kulcs, szeksztáns..., ásó..., csapda (már le volt
rakva), négyféle érc (összesen 30 db), a xirnox
szívem..., a kôszemem..., és a Charna Sea Linessától
kapott ubuk dobónyilam..., az Ökörkör Mr. Elem-Elek
nevezetû ostoba jószágtól kapott szopóköveim. Sírnom
kell ha rá gondolok! Emléketek örökké élni fog! Jóérzésû
társaim, kérlek okuljatok ebbôl! Drumer (#2295)

A KASZA ÖL, PUSZTÍT,

ÉS ROMBA DÖNT!

Pusztítás Prófétái 

9113. KT.



„Ezer isten-formájú báb
Súg-búg a szinpadon,
S ling-leng idébb-odább,
Jõ, s puszta bábként megy vakon,
Amint formátlan odafönt
Nagy erõk mozgatják a színt;
Kesely-szárnyuk csapkodva önt
Láthatatlan kínt!”

részl.: Edgar Allan Poe: A gyõztes féreg
(ford.: Babits Mihály)

A felkelõ nap elsõ sugarai végigsimogatták a Szürke
hegyek keleti lejtõit, hosszú árnyékokkal ajándékozva
meg úgy az apró kavicsokat, kövecskéket, mint a na-
gyobb sziklákat, hegycsúcsokat. Persze, mit reggeli ke-
gyességében ád a természet, azt délidõtájt ugyanúgy
veszi majd vissza, mikor a nap izzó tekintete elõl me-
nekülni vágyók csak a mély szakadékokban és kiszá-
radt kutakban lelhetnek hûs menedéket. Aztán eljõ a
szürkület és a fénylõ korong alábukik a Vörös Griff
csúcs mögött, melynek mindent befedõ árnyéka – azt
suttogják Wargpinban – egész a Csatornáig ér.

„És amiben annyi igazság van, mint ubuk hátán a
madártoll” – gondolta az ember férfi és hideg vizet

fröcskölt arcára, a kristálytiszta hegyi patakból. Bajszá-
ra és vörös szakállára átlátszó cseppek tapadtak, míg
tar koponyája kipirult a jeges víztõl. Hangosat prüsz-
költ, és spagulármód megrázta a fejét. Aztán fölegyene-
sedett, kinyújtotta karjait, és megtáncoltatta rajtuk az
izmokat. Befeszített, majd egy gyors oldalfordulással –
hogy a felkelõ nap bronzos árnyalatba vonja teljes alak-
ját – a tricepszét domborította ki. Tagadhatatlan tet-
szelgés, pózolás volt ezekben a mozdulatokban, szinte
hivalkodott a Nagy Csatornáig húzódó síkság felé: itt
vagyok, engem csodáljatok. Egy szó mint száz, Sir Phiz
Foppish hiú volt, és az ilyen reggeli tornák mindig va-
lami egészséges önteltséggel ajándékozták meg.

A kalandozó lassan ellazította izmait, és a kiszögel-
lés pereméhez lépett, ahol a hegyi patak több száz láb-
nyi mélységbe hullt alá a fennsíkról. Odalent valami
apró, quwargnyi kis alak kúszott egyre feljebb a kavi-
csos ösvényen. Néhol nekiiramodott, hogy a szeszélye-
sen kanyargó utat lerövidítse, máskor csak óvatosan
araszolt a kiálló sziklapárkányokon.

– Siess csak édesem – mosolyodott el Sir Foppish,
aki láthatólag felismerte a közeledõt. – Te vagy az elsõ,
mint mindig.

Hirtelen megfordult, és határozott léptekkel indult el
táborhelye felé, melyet a hegyoldalban vert fel a régi vas-
kohó mellett. Fölötte a Szürke hegység néma sziklavo-
nulatai emelkedtek, és mindõjük magasában ott tornyo-
sodott a Vörös Griff csúcs, melynek örök hósapkáján
élesen szikrázott a reggeli napfény. Sir Foppish elkapta a
tekintetét róla, majd finoman megdörzsölte a halánté-
kát. Hajnal óta gyötrõ fejfájással küszködött, és a frissí-
tõ mosdás is csak átmeneti enyhülést nyújtott ellene.

A kobudera nõ megfeszített arccal húzta fel magát
a sziklaperemen, majd hogy tekintete megakadt a ko-
pasz kalandozón –  lágyan elmosolyodott és felkiáltott:

– Phiz! Hahó, Phiz!
A férfi hátát a vaskohónak vetve tisztogatta a bõrpaj-

zsát. A kiáltásra lassan felnézett – pontosan tudta ki is a
jövevény – azután figyelmét újra a pajzsra fordította.

– Phiz, drága Phiz – lelkendezett a kobudera nõ,
majd rohanvást indult meg a kalandozó felé, és a nya-
kába vetette magát. Picike volt az izmos férfihoz ké-
pest, mégis csillogó tekintettel függött rajta.
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– Ne csináld ezt, Mon – morogta a másik, és lefej-
tette magáról a karokat. – És ha lehet, szólíts Sir Fop-
pish-nak.

– Most miért vagy ilyen, Phiz? – nézett rá a nõ cso-
dálkozó tekintettel. – Itt vagyok, mert üzentél értem.
Hitetlenek hava, a Béke és szeretet napján, ahogy kér-
ted. Olyan rég nem találkoztunk már, Phiz.

A férfi sóhajtott, és ellépett a kobudera mellõl.
Hogy is mondja meg neki? Ha legalább ez az átkozott
fejfájás enyhülne...

– A dolgok változnak, Mon-Sí-Chi – babrálta této-
ván a nyakában lógó villámszimbólumot.

– Összefutottam Mutt-tal. Már egészen megférfia-
sodott – váltott témát hirtelen a kobudera. Nõi ér-
zékei megsúgták, hogy a férfi valami kellemetlen
hírrel akar elõhozakodni. – Most Wargpin foga-
dójában múlatja az idõt, de azt mondta, fel fog
keresni. Szeretne találkozni az apjával, Phiz.
Látni akar.

Sir Foppish kényszeredetten elmoso-
lyodott. Közös gyermekük volt Monnal
a kis mutáns, aki már Erdauinon  látta
meg a napvilágot. Igazi szerelemgyerek
volt, õ maga egyszer sem találkozott
vele.

– Nézd Mon...
Guruló kövek szakították félbe a kalan-

dozót. Odafönt, az ösvény hegycsúcsra veze-
tõ részén, valaki lefelé ereszkedett. A kobude-
ra és az ember elhátráltak a vaskohó mellõl,
részint hogy a pattogó kavicsok ne õket vegyék
céltáblául, részint hogy így rálátásuk legyen a
fenti ismeretlenre.

Egy gnóm volt. Hátán hatalmas ba-
tyut cipelt, ami idõrõl idõre megbil-
lent, hordozóját a végzetes lebucská-
zás felé taszítva. A gnóm ilyenkor inas
karjaival kétségbeesetten kalimpált, mi-
közben lába alól kõgörgetegek keltek
útra. Utoljára mégiscsak sikerült leérkeznie,
bár a végsõ métereket szánkázva tette meg a vaskohó-
ig. A másik kettõ közönyösen figyelte, ahogy az újon-
nan jött kibontakozik a batyu alól, majd feláll és lepo-
rolja magát.

– Sir. Nemes Mon-Sí-Chi – hajolt meg a gnóm az
ember és a kobudera felé üdvözlésképpen.

A kobudera nõ visszabiccentett, de a kopasz kalan-
dozótól csak egy vakkantás volt a válasz.

– Meghoztad, Nyiszlett?
– Én idõben indultam Gattinból, nagyjóuram – ha-

darta a gnóm. – Keresztülvágtam a Szürke rengetegen,
átvergõdtem a Manyula-hágón, csak hogy kívánságod
szerint itt lehessek a Hitetlenek havá...

– Hányat hoztál, Nyiszlett?!

– Felvásároltam mindet, ami a boltban volt, Kegyel-
mességed – tüsténkedett Nyiszlett, és vöröses kõszerû-
ségeket szedett elõ a méretes batyuból. – Harcoltam út-
közben, ha kellett napokig lestem a vadat. De...

– De ?!
– ... egy még hiányzik – fejezte be suttogva a gnóm,

és nyakát behúzta, akár a megrettent kavadu. Tizenhá-
rom pirkit feküdt elõtte a földön – szerencsétlen
szám...

Sir Foppish halántékán kidagadtak az erek, és a fej-
fájás oly erõvel rontott reá, hogy könnybe lábadt a sze-
me.

– Nyiszlett, te orkfajzat! – bömbölte, és egy ugrás-
sal a másik elõtt termett. – Te rühes szolga, tizen-

négyet mondtam neked! Hogyan indul-
jak vaspajzs nélkül az Olimpián, he?!

Az orkok öreganyjára, én megöllek!
Ezzel megragadta a gnóm torkát és

szorongatni kezdte.
– Ííííííííí – vísított Nyiszlett, és tehe-

tetlenül kalimpált, nem tudván ellenáll-
ni a férfi iszonyatos erejének.

Eközben Mon-Sí-Chi gyorsan a
fennsík szélén hagyott csomagjához
szaladt, és kikapott belõle valamit.

– Phiz! Phiz! – kiabálta, és magasra
tartotta a kezében fogott tárgyat. Majd,
hogy a férfi figyelemre sem méltatta,
visszarohant, és a karját kezdte ráncigál-
ni.

– Ne bántsd, Phiz! Nekem van egy.
Hallod? Ne öld meg!

– Neegi uaan eeeeg ... ggrr – hörögte a
gnóm is elhaló hangon.

Sir Foppish ködös tekintettel nézett
szembe a kobuderával, karjai lehanyatlottak
a gnóm torkáról.

A szakállas kalandozó fél kézzel a vaskohó-
nak támaszkodott, és figyelte, ahogy a gnóm és

a kobudera nõ fahasábokat szednek elõ Nyiszlett
csomagjából, a vaskohó felfûtéséhez. Valami nem volt
rendben ezzel a fejfájással. Banov kocsmájában köztu-
dottan rossz a sör, de azóta már két holdforduló is el-
telt, hogy útrakelt Huertolból. Nem tudta, nem értette
mi lehet. Önkéntelenül is masszírozni kezdte halánté-
kát, ahol egy kicsiny ér, valami dallamtalan ritmust do-
bolt folyamatosan.

– Pa..papap..pa...pa...
– Hajajaajjjj, jajajjj auu!!
A fájdalmas hang a fennsíkra felvezetõ ösvény felõl

jött, és roppantul hasonlított egy törpe siránkozásához.
A gnóm és a kobudera megállt a rakodással, Sir Foppish
pedig néhány bizonytalan lépést tett a meredély felé,
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mikor másodszor is felhangzott a sirám. Utóbb azonban
egy öblös röhögés is csatlakozott hozzá ugyanonnan.

– Gyere csak, gyere. Ha kell, a csúcsig húzom a sza-
kállad!

Elõször egy sziklányi hát és két roppant kar buk-
kant elõ a perem mögül. Aztán a karok megfeszültek és
lendületet vettek. A következõ pillanatban egy vézna,
tépett szakállú törpe repült át a perem fölött, és landolt
hasmánt Sir Foppish lába elõtt. Felnyögött, és szürke
szemeivel szomorúan nézett fel a kalandozóra. Idõköz-
ben a nagyhangú alak is fellépett a fennsík szélére, és
kitárta karjait.

– Sir Phiz Foppish! Keblemre cimbora!
– Fene a troll fajzatodba, Ghalusca – morogta magá-

ban a férfi, ám színleg barátságosan mosolygott.
A Ghalusca nevezetû valóban troll volt. Majd két-

méteres testén láncing, lapátkezén szürke bõrkesztyû
díszelgett. Nyakában ujjnyi vastag aranylánc hivalko-
dott a villámszimbólum fölött, mindamellett nem tu-
dott javítani az összképen, melyet a troll feje uralt.
Ghalusca ugyanis förtelmesen ronda volt, még saját né-
pének mércéjével mérve is.

Sir Foppish átlépte a fekvõ törpét, és megölelték
egymást a trollal. Karjukon felizzott egy-egy, eleddig
halovány tetoválás, mely tudati hovatartozásukat volt
hivatott jelezni. Õk ketten társak voltak jóban, rossz-
ban, de legfõképp az üzletelésben.

– Meghoztam Szépszakállt – mutatott Ghalusca a
törpére. Szépszakáll. Bolond élc egy olyan törpére, aki
legkevésbé tépett szakállára volt büszke. Nyiszlett,
Mon-Sí-Chi de még Sir Foppish is elvigyorodott a név
hallatán.

– Már egy teljes holdhónapja összeszedte a vasérce-
ket – folytatta a troll –, de meg akarta tartani magának
a nyavajás. Rejtegette. Ezért még elszámolok vele egy-
szer!

A törpe, aki épp lehámozta hátáról a batyuját,
összerezzent e szavakra. Látszott rajta, hogy teljes egé-

szében a troll testi és szellemi zsarnoksága alatt él évek
óta. Ghalusca most átölelte Sir Foppish vállát, és hogy
a másik három ne hallhassa mondandóját, suttogásba
fogott.

– Látom, cimbora, te is leszállítottad az „árut”. De
lehet, hogy ez így kevés lesz ám.

– Hé, pajtás, nem így egyeztünk meg... – emelte föl
a hangját Sir Foppish, de a troll egy kézlegyintésére el-
hallgatott.

– Szépszakáll jó munkát végez. Ha megbízható paj-
zsot akarsz, vele bármikor megcsináltathatod. A vasérc
pedig... Nos, cimbora, a vasérc Erdauin-szerte kelendõ
portéka, neked pedig hét kell egyszerre. Légy egy kicsit
nagyvonalúbb, toldd meg az árat. Úgy száz arany ere-
jéig.

Sir Foppish beharapta az ajkát. Nyomorult trollja,
hát nem elég amit eddig ajánlott neki, még feljebb sró-
folja?

– Mon, számolj le száz aranyat az iszákomból, és
hozd ide, kérlek! – kiáltott hátra hirtelen nyájassággal.

Amíg a kobudera iparkodott és az aranyakat szede-
gette elõ, Sir Foppish némán figyelte formás kis alakját.
Most mintha enyhült volna a fejfájása is. Már nem ha-
sogatott, inkább csak simogatott és itt-ott néha feszí-
tett belülrõl. Akár egy, a fejében tapogatózó nyálkás
csáp.

– Papaaa..papapp...aaa – dobolta azért továbbra is
halántékán a kicsi ér.

Mon-Sí-Chi végzett a számolással, és kezében egy
aranyakkal duzzadó bõrzacskóval, lelkesen indult meg
Sir Foppish felé. Ghalusca arcán pedig szemtelen vi-
gyor terült el, ahogy közeledni látta fizetségét.

– Phiz? – a kobudera hangjában bizonytalanság vib-
rált. A másik csak fáradtan intett a troll felé, így Mon
szembefordult Ghaluscával, és bátortalanul felé nyúj-
totta az aranyakat. A troll kikapta kezébõl a bõrzacs-
kót, és magasra hajította, majd elkapta.

– Ez a fizetség a vasércekért...
– Mon, valamit mondanom kell... – kezdte Sir Fop-

pish, és messzire nézett, valahová az alant elterülõ sí-
kon.

– ...ez pediglen Szépszakáll hiányzó társaságáért fog
kárpótolni engem!

A troll hirtelen mozdulattal átölelte a kobuderát,
aki meglepetésében csak riadt szemekkel nézett egyik-
rõl a másikra.

– Én próbáltam elmondani, Mon – szabadkozott Sir
Foppish. – Senki más nem tud nekem az Olimpiáig vas-
pajzsot kovácsolni, csak Ghalusca törpéje. De az ár,
amit kért érte cserébe... az ár...

– Én vagyok az ár – suttogta Mon-Sí-Chi és szemé-
ben hatalmas könnycsepp jelent meg, ahogy a troll szo-
rosabban ölelte magához. Sir Foppish némán bólintott
és megpróbálta elkerülni a kobudera tekintetét.
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– Ne félj, jól fogunk szórakozni, kicsi – röhögött fel
Ghalusca és a vállára vette a nõt, mintha csupán csak
egy batyu lenne. Másik kezével megveregette a kopasz
kalandozó vállát. – Újholdkor ugyanitt, Sir Foppish. Az
orrodat pedig töröld meg, haver.

– Gyûlöllek, Phiz Foppish! – kiáltott a kobudera,
akire rátört az eszeveszett düh. – Gyûlöllek! Gonyolék
a lelked, a szíved pedig a sziklazugok eledele! Hét vas-
ércért és egy szolgáért adtál el, Phiz Foppish! Ne legyen
becsületed ezután a társaid elõtt, nyomorult!

A troll felröhögött, és elindult lefelé az ösvényen.
Fel se vette a kobudera nõ ütlegeléseit és szidalmait.

– Gyûlöllek, Phiz Foppish! Gyûlöllek! Ne legyen be-
csületed... ! – visszhangozták a környezõ hegyek, aztán
csend lett. Ghalusca bekötötte Mon-Sí-Chi száját.

„Az orrodat pedig töröld meg, haver.” Sir Foppish a
troll búcsúmondatára koncentrált. Nem akarta hallani
Mon utolsó szavait. Nem akarta, hogy az üzlet érzéseket
csaljon elõ belõle. Csak üzlet volt, igen – fogódzkodott
meg a gondolatfonálban –, semmi több. A hatalom felé
vezetõ lépcsõn az érzések csak kellemetlen buktatók.

„Az orrodat pedig...” – a mondat megint felbukkant
a gondolatai közt, így megtörölte az orrát. Csurom vér
lett a keze.

– Papa, papa, apa ...

– Kezdjetek hozzá! – bömbölte Sir Foppish, és mell-
be taszította a törpét, majd tovább tántorgott, mint aki
részeg. A távolabb ácsorgó Nyiszlettnek nem kellett kü-
lön mondani, azonnal hozzáfogott a vaskohó felfûtésé-
hez.

Fairlight köpenyére, mi ez a vér? Most, amikor a fej-
fájás is lanyhulni kezdett, mi ez?

– Papa, papa – ez már több volt mint a kicsiny ér
lüktetése a halántékán. A kalandozó elhasalt a hegyi
patak mellett, és hevesen mosni kezdte az arcát.

– Papa, végre megleltelek – vörös vérfolyam
szennyezte be a kristálytiszta vizet.

– Ki vagy? Hol vagy? – bugyborékolta a kalandozó.
– Mutt vagyok, a fiad. Gondolataim erejével tudok

szólni hozzád. Az elme képessége az, mivel születésem-
kor megajándékozott e csonka föld, hát anya nem
mondta...?

– Takarodj, kis korcs! Mit akarsz tõlem!? – vicsor-
gott Sir Foppish a vízben hullámzó tükörképébe.

– Papa, segítségre van szükségem. Istenek és külde-
téseik, varázslatok és fegyverek. Mind-mindben számí-
tok reád, mert sok van mit egyedül megoldani oly ne-
héz. Páncélok és pajzsok, vasból...

Sir Foppish felhördült e szavakra.
– Nincs mit adnom neked! Szerezd meg magad ami

kell, és tûnj el a fejembõl, mutáns fajzat!
– Segítened KELL – az eleddig fejében matató nyál-

kás csáp ezernyi éles karommá görbült, s belemart a ka-

landozó agyába. Sir Foppish artikulátlanul felüvöltött a
patakparton.

– Ismerem már minden gondolatod, érzésedet. Szá-
montartom aranyaidat, akárcsak zsákodban a smirglile-
veleket. Tudom szolgálóid nevét. Ne mondd, hogy nem
tudsz segíteni. Most még csak kérlek...

A csáp megmerevedett, és ahogy vájkálni kezdett a
kalandozó elméjében, Sir Foppish fájdalmasan felnyö-
gött.

– ...de ha szükséges, megvan az erõm, hogy paran-
csoljak is!

Újabb artikulátlan üvöltést visszhangoztak a hegyek.
– Mi, mit akarsz? – vinnyogta Sir Foppish.
– MOST csak a vaspajzsot. De lesz még más is, ne

félj. Warpingban várlak, újhold napján.
– Igenis, fiatalúr – suttogta a meggyötört kalando-

zó, és a hátára hengeredett.
– És ne feledd, most már a hatalmamban vagy – a

csáp lassan visszahúzódott, búcsúzóul még egyszer vé-
gigszántva karmaival az elme tekervényeit.

– Uram, valami... ? – Nyiszlett rohant oda gazdájá-
hoz az utolsó sikolyra.

– Takarodj vissza a munkához! – hörögte Sir Fop-
pish vértõl mocskos képpel.

Nem szabad megtudniuk. Senkinek. Sir Phiz Fop-
pish nem alázkodhat meg senki fia elõtt. Még a sajátja
elõtt sem. Micsoda szégyen lenne, ha megtudnák, hogy
a neves kalandozó nem más mint egy... szolga. Mert ak-
kor... „Ne legyen becsületed a társaid elõtt!” Nem, az
nem lehet...

FORTAMIN (#2977)
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Kissé hosszadalmas utánajárással, de végül sikerült Warg-
pinnál elérnem Kôfejû Beldort, a Vasalt Bunkók KT vezetô-
jét. Egy kopasz, szakállas, harcsabajszos, napbarnított bô-
rû törpét találtam a megbeszélt találkozó színhelyén. Ithril
kéréséhez híven érdeklôdtem tôle a quwarg háborúról.

– Üdvözöllek kedves Beldor! Nem volt könnyû rád buk-
kannom!

– Üdvözöllek bölcs! Nagyon örülök, hogy megtaláltál, már régó-
ta vártam, hogy találkozzunk! Miben lehetek a segítségedre?

– Mostanában a figyelmem egyre jobban az erdauini ka-
landozók felé irányul. Szeretnék minél többet megtudni ró-
luk. Tôled is ezért várok választ pár kérdésemre. Elôször is
ne haragudj, ha egy kicsit személyeskedéssel kezdem, de a
„Kôfejû” név a család neved, vagy a barátaid által adott ra-
gadványnév?

– Abban a faluban, ahol születtem mindenkinek csak egy neve
volt, nekem ez a Beldor. A világégés elôtt bányász voltam, s társa-
im ragasztották rám e nevet.

– Ha már szóba hoztad a múltadat: hol születtél, és hogy
kerültél Erdauinra?

– A Dorin-hegységben, a törpék ôshazájában születtem. Mint
már említettem, bányászként dolgoztam. Szerencsére éppen egy
igen mély tárnában voltam, amikor a nagy tûzvihar végigsöpört a
hegységen, s így élhettem túl. Utána egy ideig tehetetlenül sodród-
tam erre-arra, de szerencsére rátaláltam keleten erre a szép, és
gyönyörû vidékre.

– Már a világégés elôtt is Tharr papja voltál, vagy csak
utána váltál azzá?

– A mai napig sem foglalkoztat igazán a vallás, azonban a ren-
geteg harchoz, mely itt a létfenntartáshoz szükséges, úgy éreztem
Tharr tud segítséget nyújtani. Így csak azután áldoztam be iste-
nemnek, miután megérkeztem Erdauinra.

– Miután ide érkeztél, nem csak Tharr híve lettél, hanem
létrehoztátok a Vasalt Bunkók KT-t is. Mi volt az oka annak,
hogy tudatotoknak ilyen „érdekes” célkitûzése van?

– Eredetileg a jelvényünk csak hatalmunkat volt hivatott de-
monstrálni, és csak késôbb derült ki, hogy mindannyiunknak ele-
ge van már abból, hogy élôsködôk nyaggatnak bennünket, így fo-
kozatosan alakult ki ez a cél.

– A megalakulásotok után sokáig nagy volt a csend a KT
körül. Ennek volt valami különleges oka?

– Eredetileg nyolcan alakítottuk a Bunkókat, hogy végre igazi
társakra leljünk. Ekkor úgy gondoltuk, azokat fogadjuk be magunk
közé, akiket tetteink, céljaink és világnézetünk meggyôz arról,
hogy közénk tartozik. Ehhez úgy éreztük, nincs szükség semmi-
lyen hírverésre.

– Mitôl változott meg a véleményetek?
– Én úgy gondolom, hogy az máig sem változott meg, azonba-

nolyan sokan csatlakoztak hozzánk, hogy ma már világszerte egyre
többen híresztelik tetteinket, céljainkat és világnézetünket.

– A céljaitokról jut eszembe. Ti valóban olyan nagy ve-
szélynek gondoljátok a quwargokat?

– Azt hiszem, hogy annak, aki még soha nem látott belülrôl
quwarg-bolyt, vagy közelrõl quwarg rajzást, annak nehéz ezt meg-
magyarázni. Aki viszont átélt már ilyeneket, az nem tenné föl ezt a

kérdést. (Közben megsimogatja az éppen a talpát nyaló élôholt
quwarg fejét.)

– Többfajta nagyobb quwargról is olvastam már. Tudom,
hogy egy quwarg királynô legyôzése még a legbátrabb har-
cosoknak is dicsôségére válik, de a Kisebb Quwarg Istenség-
rõl nem sokat tudok. Mit tudsz errôl szörnyrôl? Ithril azt is
szeretné megkérdezni tôled, hogy mikor pusztítjátok el az
elsôt ebbôl a fajból?

– Most, hogy sikerült a varkaudarokat visszavernünk, elsôdle-
ges célom lesz a quwargbolyok kifosztása és tönkretétele. Alig vá-
rom már, hogy szembetalálkozzak egy ilyen „istenséggel”. Ez azon-
ban csak a személyes hozzáállásom, de tudom, hogy a KT többi
tagja is hasonlóan gondolkodik.

– Ha már a varkaudarokat hoztad szóba, eszembe jutott,
hogy G’run’dyyg, az egyik tudattársad, mintha tudathasa-
dásban szenvedne az utóbbi idôben. Néha olyanokat hallot-
tam róla, hogy a varkaudarokat pusztítja, máskor meg a
szintén a varkaudarokkal harcoló kalandozók, gyûlölköd-
ve emlegették nevét, mint Pumpa-szimpatizáns kalandozó-
ét. Mit tudsz errôl mondani?

– Két dolgot tudok a dologhoz hozzá tenni. Az egyik, hogy so-
ha nem szoktam beleszólni társaim magánéletébe. Mi a helytartói
városokkal a megölt varkaudarok számára szerzôdtünk, soha nem
ígértük, hogy ezt mindnyájan meggyôzôdésbôl csináljuk. Én sze-
mély szerint nem értek egyet a dologgal, de úgy érzem nincs jo-
gom beleszólni.

– Térjünk vissza a quwargokra. Mennyivel lehet félelmete-
sebb és veszélyesebb egy ilyen quwarg istenség egy királynônél?

– Mint látod (és a cuccai egy részét cipelô quwarg királynôre
mutat), ez sem olyan „iszonyatos” ellenfél. Nem hiszem, hogy egy
ilyen álistenség el tudna rettenteni.

– Azon kívül, hogy mindannyian a quwargokat irtjátok,
történik valami más is a KT-tokban?

– Hogyne! Még az V. Alanori Olimpia elôtt megtartjuk a 3. KT
Olimpiánkat, ahol szerencsére nem a harci képességekben, hanem
egyéb szakértelmeinkben mérjük össze tudásunkat. Az Alanori
Olimpiával egyidôben pedig véget ér a 4. Quwargtaposó Verseny
is, melynek gyôztese vándordíjként elnyerheti a Nagy Quwargtapo-
só Tappancsot.

– Ki jelenleg akkor a KT-bajnokotok a saját olimpia alap-
ján?

– A legutóbbi KT Olimpiánkon két csoportra osztottuk a jelent-
kezôket, a haladók és a kevésbé haladók csoportjára. A haladóknál
Shadowhunter, a másik csoportban pedig Skinhead gyôzött.

– És Te, a vezér?
– Ha jól emlékszem a harmadik helyen végeztem, de igazán ar-

ra vagyok büszke, hogy én lettem a bányászbajnok.
– És mi van az igazi olimpiákkal? Indultál már, vagy

elindulsz a következôn?
– Soha nem tartottam célomnak, hogy másokkal összemérjem

magam, a KT Olimpiát is inkább csak a szórakozás kedvéért rende-
zem meg. Az elsô alanorin azért elindultam, de az eredményemre
már magam sem emlékszem.

– Beszéltünk már a KT-tokról, az olimpiákról, arról, hogy
mi nem motivál, de arról nem, hogy neked, mint Kôfejû Bel-
dornak, mik a személyes céljaid.

� H�i�s�t�ó�r�i�a �



– Én azt hiszem, hogy már errôl is esett szó. Életemben messze
a legfontosabb KT-társaim vezetése. Ezért idáig a varkaudarokat
pusztítottuk, ugyanis igen elônyös szerzôdést kötöttünk a helyter-
tói városokkal. Most, hogy ennek vége, irány vissza a wargpini qu-
wargbolyok közé. Távoli terveim között szerepel, hogy egyszer si-
keresen megismételhessük a komoly csapatmunkát igénylô
támadást az ongóliantok ellen.

– Ha teljesülne egy kívánságod, mit szeretnél?
– Hogy újra visszatérhessek ôsi hazámba, a Dorin-hegységbe,

ahol soha nem kellett quwargokkal találkoznom.
– És végül ki lenne az a kalandozó, akit szívesen megkér-

deznél valamirôl, és mi lenne a kérdésed?
– Daroneltôl, régi jó barátomtól, az 1. Alanori Olimpia gyôzte-

sétôl kérdezném meg, hogy mi van vele, régen hallottam róla.
– Hát köszönöm a beszélgetést! Sok sikert a quwarg is-

tenségek levadászásához!
– Minden jót neked is neves bölcs! (Ezzel felszáll a quwarg har-

cos hátára és elindul.) Búcsúzóul nekem is lenne egy kérdésem
hozzád: hogyan tudta Sistergô Pumpa, ezt a még így is nagyszámú
varkaudart egyik pillanatról a másikra eltüntetni?

Na tessék! Kell nekem állandóan kérdezôsködnöm! Most
megint kaptam egy olyan kérdést, amire nem tudok válaszolni.

A minap, éppen azon gondolkodva, hogy Setét Patkányt is meg
kellene keresnem, Libertanban sétálgattam, amikor éktelen hor-
kolás ütötte meg fülemet. Nem kellett sok idô hozzá, hogy megál-
lapítsam, a hang a Fény Szentélyébôl jön, pontosabban a keresett
riportalanyom orrából. Rövid ébresztgetés után – hiába, a szökô-
kút friss vize mindig megteszi hatását – le is ülhettünk egy közeli
fasor hûs árnyékába. (Patkány mereven ragaszkodott ahhoz,
hogy minél távolabb menjünk az ominózus épülettôl.)

– Nos hát, kedves Patkány... ugyan a naplód alapján té-
ged már mindenki közeli ismerôsként tart számon, mégis
had kérdezzem meg, hol éltél a világégés elôtt, és milyen
volt az életed?

– Mint minden jóra való árnymanó, egy kis falucskában nôttem
fel, és tanultam meg mindent, amit egy árnymanónak tudnia kell.

– Na, azért pár szót a rokonaidról, szeretteidrôl...
– Volt egy nagybácsikám, aki még születésem elôtt meghalt,

ezért nagyon hálás vagyok neki. A többi rokonomról sok jót nem
tudnék mondani, viszont nagyon sok rosszat. Ott van pl. a bátyám,
Büdös Bonyók... (cenzúrázva a szerk.)

– Hogyan élted át a világégést?
– Sokáig azt hittem, nem érte Ghallát nagyobb szerencse a vi-

lágégésnél, de aztán megtudtam, hogy a bátyám is túlélte.
– Mi az a szoros érzelmi kötelék, ami a bátyádhoz köt?
– Még az Irgalmas Nôvéreket együtt véve sem utálom annyira,

mint ôt. Egész gyermekkoromat pokollá tette, bár ezzel csak az ôsi
árnymanó hagyományoknak felelt meg.

– Térjünk át akkor a mai Ghallára. Fel tudnál idézni né-
hány nagyobb pillanatot eddigi kalandjaidból?

– Talán a legkedvesebb emlékem, amikor elloptam Don Caloni
alsónadrágját. Az sem volt utolsó, amikor Dort Amessixet laposra
vertem egy kôkalapáccsal. És persze még megemlíteném a varázs-
párbajomat Toborzásgátló Vlagyival, amiután tanoncnak jelentke-
zett hozzám.

– És a Mesterek Bandájának megalakítása már nem is
fér e nevezetes tettek közé?

– Dehogynem, büszke vagyok rá, hogy a felfedezôk élvonalában
jártam. Elsôként áldoztam Leah-nak, részt vettem az elsô Leah
templom építésében és természetesen az elsô faji Közös Tudat
megalapításában. Sôt, én nyertem meg az elsô Alanori Tolvajver-
senyt. Elsôként tanítottam új varázslatot a városi varázslómester-

nek. És én voltam az elsô a világtörténelemben, aki visszautasítot-
ta a felkérést, hogy a fehér varázslók tanácsának elnöke legyen.

– Sokan azóta is hiányolnak az olimpiákról. Remélhet-
jük-e, hogy a közeljövôben ismét rajthoz állsz?

– Bojkottálom az olimpiai játékokat, nem vagyok hajlandó egy
alávaló zsarnok elôtt illegetni magam.

– Mi a konkrét oka, hogy ilyen véleményed van Boraxról?
– Akinek van egy kis esze, rögtön látja, hogy mi történik itt. Er-

dauin csak a rosszat kapja Borax uralmából. Fizetjük az adókat (mi
másért lennének rákényszerítve szegény boltosok, hogy olyan po-
fátlan árréssel dolgozzanak, ha nem az elviselhetetlen adók miatt),
ha meg valami gond van (Vlagyi, Pumpi stb.), azt oldjuk meg ma-
gunk. Kérdem én, hol van itt a társadalmi szerzôdés? Ha a kalan-
dozók tartják el és védik meg Erdauint, akkor ôk is uralkodhassa-
nak rajta. Borax kincstára tele van táposabbnál táposabb
varázstárgyakkal, és ahelyett, hogy szétosztaná az arra érdemesek
között, szegény kalandozóknak bolhacirkuszban kell küzdeniük
érte.

– Ez nagyon komolyan hangzik, látom sokat gondolkod-
tál a dolgon. Esetleg van valami terved is?

– Szabadságharc. Már meg is alakítottuk a Felszabadítási mozga-
lom szervezôbizottságát: Fehér Kelduin, Zurgblug és jómagam.
Mint látható minden jellem képviselteti magát benne. Tárgyaláso-
kat folytatunk a helytartókkal, hogy csatlakozzanak, és együtt ki-
áltsuk ki a függetlenséget. Borax két dolgot tehet: vagy elismeri a
függetlenségünket, vagy seregeket küld – azzal viszont önnön zsar-
nokságát leplezi le. A varkaudarok ellen nem volt serege, a jogos
szabadságharcot folytatók ellen viszont van. Remélhetôleg minden
kalandozó mellénk áll, Don Caloninak is megígértem, hogy vissza-
adom a gatyáját ha csatlakozik hozzánk.

– Milyen dolgok szerepelnek a közeli terveid között?
– A szabadságharc elég sok idômet lefoglalja, de emellett szeret-

nék minél több phua-kúpot meglátogatni, turkálni egy ôsi csata-
mezôn, és továbbra is segíteni azon szegény kalandozótársaimon,
akiknek túl nehéz a zsákjuk és már nem tudják cipelni.

– Ha teljesülhetne három kívánságod, mik lennének
azok?

– Szabadságot Ghallának, szûnjön meg azonnal az összes csap-
da, és Ilinir Doaron dobja fel a talpát.

– Nocsak, miért utálod ennyire?
– Nem utálom, de úgy könnyebb lenne lehúzni a gatyáját.
– Vannak-e személyes ellenségeid a kalandozók között,

ha igen, kik és miért?
– Vannak néhányan, akik érthetetlen okokból ellenszenvvel vi-

seltetnek irántam: Az Irgalmatlan Kövérek, akik többször megtá-
madtak, a kôagyú Brutaliti, aki a KT-nkat támadta. Általában véve
viszont azt hiszem, mindenki szeret.

– Szerinted kiket keressek meg legközelebb, akiktôl a leg-
több érdekes dolgot tudhatom meg a Túlélôk Földjét illetô-
en?

– Dalamart például, ô egyike azon kevés kalandozónak, akikrôl
biztosan tudhatjuk, hogy gondolkodik. És talán Xadornixot.

– És te mirôl kérdeznéd ôket?
– Dalamart arról, hogy azok után, hogy mindet kipróbálta, mit

gondol jóságról, gonoszságról meg az istenekrôl, Xadornixot ar-
ról, hogy emlékszik-e még arra, hogy 300 arannyal tartozom neki?

Na nem mondom ez a Setét Patkány mondott néhány ér-
dekes dolgot! Persze néha az volt az érzésem, hogy egy ki-
csit túloz. Mindenesetre legközelebb valószínûleg Daronel
és Dalamar kerül terítékre, remélem ôk is épp olyan érde-
kes beszélgetôtársnak bizonyulnak, mint a maiak.

TREEM, A BÖLCS
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Sistergõ Pumpa
leghûségesebb

hívei

Mr. Elem-Elek 93
Nyuszi 83
Ügyeskezû Khar 72
Danubius Friend 55
Kalidor A Rettenet 47
Thier Mirgandil 46
Sylvera 46
Frido A Herót 38
Nightmare 18
Bloodshed Blade 18
Conen 17
Hool Igans 16
Karpen 15
Murgogh, a Sunyító 14
Aranykezû Wispy 14
Andor a Kalandor 14
Hádész 11
Doran 11
Punisher 10
Harq al-Ada 9
Dort 'Conor 8
Waldorw 7
Thomas 7
Aleckis E' Neckis 6
Lamer Exterminator 5
Lady Levender 5
Elektor Kalandor 4
Matthias Placoderh 2
Drumer 2
Decke 2
Zöld Arif 1
Wisdom 1

A KT-k által legyõzött
varkaudarok száma, és
a harcokban résztvevõ

tagok
Viharlégió 1067 37
Álomõrzõk 742 22
Lélektisztító Irgalmas Nõvérek 604 26
Vasalt Bunkók 541 28
Hófarkas Klán 434 17
Két Kard Testvérisége 284 17
A Korona Bajnokai 227 13
Északi Druida Szövetség 177 14
Idõ Porszemei 173 9
Ezüst Kígyó Szövetsége 150 13
Erdõk Vándorai 104 6
Naplovagok 103 12
Kerekkorsó Rendje 101 5
Acél Öklök 95 7
Arany Magisztrátus 85 8
Vashegyek Nemzete 77 12
Ördögi Kör (9111) 76 8
Pöröly Rend 67 6
Serény Múmiák 59 10
Mesterek Bandája 58 4
Aranysárkány 48 6
Szamócák 40 4
Igazság Keresõi 32 3
Vérvörös Légió 30 5
Kvazársziklák Népe 28 5
Zan Rendje 20 1
Fény Testvérisége 20 3
Illúzió Mesterei 15 2
Ördögi Kör (9116) 14 3
Mágia Örökösei 14 1
Éjharcosok 13 3
Sheran Múmiák 11 1
Változás Gyermekei 8 2
Pusztítás Prófétái 6 1
Csontbrigád 3 1
A Pentagramma Testvérisége 2 1
Ördögi Kör (9140) 0 0
Szeretet Vándorai 0 0
Smaragd Sasok 0 0
MAFFIA 0 0
Igaz Barátok 0 0

Sistergõ Pumpa legádázabb el-
lenségei (a számok a legyõzött
varkaudarok számát jelentik)

Véget ért a varkaudar in-
vázió, így álljon itt most a
harcok végsõ eredménye.
Elnézést kérünk azoktól,
akiknek nem jutott hely a
listán (csak 20-tól lettek
közölve), de ahoz két és
fél oldal kellett volna...
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Mi is ez?
Ez azon kevesek társasága, akik voltak olyan szerencsé-

sek, hogy egymásra találjanak. Így lettünk a Szerencse és a
Sör Lovagjai, na persze önkényesen. Ezt a címet mi ma-
gunk vettük fel nem pedig holmi uralkodó adta.

Miért is vagyunk?
Az élet mértéktelen élvezése, habzsolása. Kipróbálni

mindent ami jó, elkerülni az élet ármyékos oldalait, végig
a napfényben állni. Ennek érdekében az Alanori Csatornát
is képesek vagyunk kiszárítani...

Miben is áll a Lovagságunk?
Nekünk semmi bajunk senkivel, nyugodtan szeretnénk

élvezni az életet, nem törôdünk a külvilággal. Mindenki a
saját hóbortjának hódol, az ivástól akár a hegymászásig is.
De ha úgy hozná a Sors, hogy gyülevész ellenségeink sza-
porodnak, akik veszélyeztetik jólétünket, hát akkor a hó-
bortok hátramaradnak, és keményen fellépünk ellenük.

Ha tagja akarsz lenni egy jó baráti társaságnak, akkor ke-
ress meg minket. FONTOS! Mielôtt összekevernél minket
valami szerencsétlen figurákkal, a jelünk: Néhány, tenger-
nyi sörben tántorgó, és daloló alak.

Üdvözlettel: Téla Oriens (#1724) a Sörmester
Eleven Pokolkirály (#2618), Valor Kellion (#3393)
a Mámorlovagok közül és a Szerencsések

Nos, a Sörlovagok jelvényét már láttam, de ezidá-
ig nem tudtam hova tenni ôket. Ez a kis bemutatko-
zó sokat segített. Most pedig az a KT kap szót, mely

a többi tudat írásainak hiányában kerül ma sorra,
az Éjharcosok (#9131):

Éjharcosok... legendájuk már nagyon régen fennáll, ki
tudja mikor, s hol hozták létre az elsô Éjharcos Klánt... A
tûzvihar elôtt már legendákat beszéltek az éj leple alatt
igazságot osztó, és az élet értelmét és létezését kutató Éj-
harcosokról. Dornodon gyôzött, de én nem adtam fel, úgy
döntöttem, hogy folytatom apám örökségét, az Éjharcosok
terveit. S az elhatározás eltökéltséggé érett bennem. „Fel-
adatunk” ugyanaz, mint évszázadokkal ezelôtt: a Lét és a
Mindenség titkainak megértése és felfedezése, valamint
Ghalla „egyensúlyának” fenntartása... Minket nem elégít ki
a látszat és az illúzió, a mélységbe akarunk pillantani, s az
univerzum lényegét átlátni! Ebben mindössze egy dolog
segít benünket, a Barátság, mely egyetemes... Tapasztalata-
inkat megosztva egymással, hamarabb érhetünk feljebb a
megértés óriási létráján. Ezért is ajánlottuk fel a Pentag-
ramma Testvériségének és az Igazság Keresôinek szövetsé-
günket, amely azóta is töretlenül fennáll. Nos harcos, úgy
érzed vonzanak ezek a dolgok, és igazi barátok közé
vágysz? Akkor végre elérkezett a megfelelô pillanat...

Rothdak, a Megtorló (#1170)

Na, hát a mai termés kicsit foghíjasra sikeredett.
Még egyszer felhívom a figyelmet, hogy nem csak a
fenn leírt KT-k leveleit várom, hanem bármelyik tu-
dat írhat az Éjharcosokhoz hasonlóan elôre.

TREEM, A BÖLCS

KT-tallózó
Sajnos a KT-k nagy részéhez úgy látszik nem jutott el a hír, hogy melyik tudatoktól várom a bemutatkozá-

sokat, vagy egyszerûen nem akarnak írni magukról. Mindenesetre sem a Sheran Múmiák (#9137), sem A
Mágia Örökösei (#9135) nem küldött semmit, ezért most egy késôbbre tervezett csoport, az Éjharcosok
(#9131) kerül terítékre, mivel ôk jó elôre írtak magukról. Várom a továbbiakban a fenn említett két KT mel-
lett A Fény Testvérisége (#9134), a Smaragd Sasok (#9133 és a Csontbrigád (#9132) levelét! Nos elôször kö-
vetkezzen az a tudat, a Kerekkorsó Rendje (#9136), mely idôben beküldte a benutatkozását:
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FENYEGETÉS, BUNYÓ
� Elfek, nyomorult félvérek, szerintem mindannyió-
tokban ott van a likantróp vér, nyomorult felemások. A
bocsánatkérésem hülyeség volt, meggondolatlanul cse-
lekedtem. Csinálnotok kéne egy KT-t, egy ún. Felemás
KT-t, a jeletek nyugodtan lehetne „egy alakváltó által le-
gyilkolt likantróp”. Vérengzô Cipôsarok (#3824)
UI: Tisztelet a kivételnek. Pl.: Camilla Moon (#4558)
� Kalandozók figyelem! Megérkezett Barbapapa, a
leggyávább alakváltó, akit eddig Ghalla a hátán hordott.
Az áprilisi krónikában az alakváltókat mindenek fölé
helyezte, és ez számunkra igen nagyképûen hatott. Leg-
utoljára, május elején az 506-os mágustoronynál lát-
tuk. Barbapapa száma: #3406. Aki megölte Barbapé-
pet, és tudja bizonyítani, az jelentkezzen a #3404-es
mentális számon az 50 arany jutalomért.
Alir Nautheer (#1953) és barátja Brandon (#4304)
� Kedves barna, rövid hajú, zöld szemû elf férfi! Ha te
vagy az, aki egy szál mászókarommal, csontszuronnyal,
bôrpáncélban és kis bôrpajzzsal nekem támadtál a 22-
es mínoszkúpnál (Qvill), írj vissza kérlek, hogy legalább
a két kard szimbólumodat visszadhassam... ha vissza-
tértél az élôk sorába. Megpróbálom a páncélodat stb...
is visszaadni, de meglehetôsen túlterheltél, úgyhogy er-
re semmi garancia nincs. Kezdôk! Utoljára mondom:
vegyétek le a 10-es agressziókat. Három forduló alatt
három kezdô esett nekem. Ez egyáltalán nincs rend-
jén... (és egyik sem volt gonosz... a fene!) #5406
� Te barna, hosszú hajú, kék szemû, körszakállas és
harcsabajszú gnóm férfi! Harcoltunk Shaddar keleti ré-
szében! Írj, és tôlem lejátszhatjuk ugyanezt még egy-
szer! Az idôpontot és a helyet te választod meg. Tiszte-
lettel: Gethar Xorn (#1226)
� Tisztelt nagyközönség! Megrendezzük az idei év leg-
nagyobb Skalpgyûjtô versenyét! A gyôztes egy évig birto-
kolhatja a Mr. Skalpvadász címet, és vezetôje lesz a
mostanság alakuló Skalpvadász KT-nak. A KT-ba bárki
beállhat. A versenyrôl: UL másolatokat küldjetek! Sike-
res vadászatot ragadozók!

Zunlicht de Mágusz (#3398)
Ui1: Várom a leveled Sardullah Sharpa!
Ui2: A kezdô (0—10. fordulós) kalandozók dupla pon-
tot érnek!

GONDOLATOK
� Amit az istenekrôl és a jellemekrôl még tudni kelle-
ne! Válasz Carmina Seitárnak és mindenkinek.
Elôször is, hogy tisztán láss, válaszolj: Mibôl gonodolod
te, vagy bárki más is, hogy az istenek csalárdak, öntel-
tek vagy zsarnokok lennének? Honnan tudhatná bárki,
hogy milyen a valódi személyiségük? Beszélt valaki is
közülünk, akár csak egyszer is ôvelük? Tudja valaki mi
az ô céljuk voltaképp? A válasz: Nem! Akirôl te beszél-
tél, aki felett te ítélkeztél, az csak egy saját magunk ál-
tal felállított istenkép volt. Raia, aki álszent, vérengzô
szentség. Elenios a tolvajok védôszentje, hazugok példa-
képe. Ugye nem hiszed, hogy ilyenek lennének? Vagy ta-
lán mégis...? El tudod képzelni, hogy Sheran örül egy
sötét druida szövetségnek? Lásd be, az istenek arculatát
úgy befolyásoljuk, ahogy akarjuk. Csinálhatunk Raiából
gonoszat, Leahból jóságost. Mondd, elhinnéd, ha valaki
azt állítaná, Dornodon csak azért adja küldetésként egy
jó kalandozó megölését, hogy visszautasítsd a feladatot,
és ezáltal jóvá válj, csak azért, hogy megkísértsen? El tu-
dod hinni? Ha nem, akkor miért hiszed el a többi dol-
got? Hidd el, közülük ugyanannyi a hazugság. Soha ne
ítéld el egy kalandozó tette alapján választott istenét,
mert ôk csak egy utat jelölnek ki számunkra. Az, hogy
merre haladsz, letérsz-e róla vagy sem, már a te dolgod
eldönteni. De ne feledd, bármit is teszünk, istenünk
mellett vagy ellen, attól ô még nem változik meg. És
még valami! Azt mondtad, magunkra hagytak, mikor
Dornodon elhozta a pusztulást. Mit gondolsz, mi ma-
gunk nem tudtuk volna megállítani, ha idôben gondol-
kozunk? Hogy is szól a mondás: “Segíts magadon...”
Nem állhat mindig mellettünk egy ôrangyal, nem lehe-
tünk olyanok, mint egy kisgyerek, kinek ha elengedik a
kezét, rögtön földrepottyan. Egy isten csak egy valamit
adhat, ami állandóan velünk lehet: a Hitet! Mindegy,

hogy Leah, Sheran vagy Raia, mindegy jó vagy gonosz! És
tudod, ha nem akarsz ne áldozz be senkinek, de hinni
így is fogsz: Ha vadászol vagy szomjadat oltod, hiszel She-
ranban. Ha harcolsz az életedért, hiszel Tharrban. Ha
szerelmét kéred egy ifjúnak, hiszel Eleniosban. Ha halá-
lod közeleg, hiszel Leahban. Ilyenkor nem fogod nézni,
hogy mások mit mondanak, hogy mivé tették a szavak
ôket. És így jó, mert ilyenkor fogod meglátni az igazságot.
Csak ennyit akartam mondani. Köszönöm ha végigol-
vastad! Sisawat, a jólét hordozója (#1419)
Ui: Ha bármi problémátok lenne, ha nem találjátok a
választ kérdéseitekre, ne felejtsétek: Az Igazság Keresôi
segítenek megtalálni a kiutat.
� Az embereket nem a valódi értékek birtoklásának
vágya rontja meg, hanem a hamisaké. Attól még senki
sem lett rosszabb ember, hogy volt búzája, gyümölcse,
tisztább vize és nyugodtabb levegôje, nemes mûvészete
és szép asszonyai; hanem attól, ha aranyat, drágakövet,
alattvalókat, érdemtelen hírnevet, korlátlan hatalmat
bitorolt. Jó lenne, ha ezen egy kicsit elgondolkoznátok –
na persze, csak ha marad rá idô a fene nagy tápolás
mellett. Ezüst Gyomorbogár (Szmolka Dávid

4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 3. IV/37.)

KAPCSOLATOK, KONTAKT
� Kedves Kuomin-Tang! Egyszer, valamikor régen azt
mondtad, hogy majd felhívsz... Nos az már jó régen volt.
Jelentkezz vissza, ha tudsz.

Rothdak, a Megtroló (#1170)
� Keresem az olyan kalandozókat, akik szerint Chara-
din visszatértét meg kell akadályozni. Kérem azokat,
akiknek a témával kapcsolatban bármilyen információ
a rendelkezésére áll, hogy osszák meg velem. Akik haj-
landók kétirányú információcserében résztvenni, jelez-
zék! A tudás hatalom. Egyedül nem lehet fellépni ered-
ményesen ilyen világméretû probléma ellen. Kérlek
segítsetek! Buc Slayer (#3352)
� Keresünk siófoki és Siófok környéki kalandozókat,
ûrkalandodorkat, valamint HKK játékosokat info, kár-
tyacsere és természetesen játék céljából. Megfelelô ér-
deklôdés esetén klubot alakíthatunk. Várjuk jelentkezé-
seteket: Shidehara (#1967) J. Bourne (#5626)

KG: Bohy (#2377)  Tel: 94-322-747
Ifj. Bohár István 8600 Siófok, Klapka Gy. u. 18

� Kersem Blackstinget, egy régi ismerôst. Vajon mi van
veled? Régen hallottam felôled, ha gondolod írj... Em-
lékszel még rám? Axel Marguin (#5181)
� Százhalombattai kalandorokat keresünk!
Zunlicht de Mágusz (#3398) Rettenetes Kartal (#5299)
Ui: Üdv Toborzásgátló!
� Szolnok és Tápiószecsô környéki kalandozók jelent-
kezését várom. Jellem, faj nem fontos. Qvilltôl nyugatra
mászkálok. Arthrax Nordel
2251 Tápiószecsô, Kátai u. 101. 2/10. Tel: 30-514-115
� Üdv mindenkinek! Nem tudom, ti hogy vagytok vele,
de én sokszor ütközöm olyan „férfias” hímnemû ka-
landozókba, akik három fülbevalót, öt nyakláncot, négy
karperecet és más egyéb csecsebecsét aggatnak maguk-
ra. Hát kérlek, ilyenkor olyan érzésem támad, mintha
kétes erkölcsû és ferde hajlamú egyének közé kevered-
tem volna, és ahol „veszély” fenyeget, ha lehajolok meg-
tölteni a kulacsomat! Nem azt mondom, hogy ne hord-
junk egy-egy értékes, esztétikus, nehezen szerzett
kincset, hanem azt, hogy azért mértékkel viseljük eze-
ket a holmikat. Egyes emberek viszont kissé túlzásba vi-
szik a dolgot. Csak azért veszi fel az összes kincsét, hogy
megmutassa, hogy ô a tápkirály, de nem gondol ugyan-
akkor arra, hogy sok kalandozó (olyanok akik velem
hasonlóan gondolkodnak) elég undorítónak találják, és
azt hiszem jogosan! Köszönettel:

Élesszemû Veriel (#1742)

SZERELEM
� Tapasztalt kobudera nôt keresek családalapítás cél-
jából. Kopasz Gerób (#3007)
Ui: Köcsönös szerelem, én is akarom, te is akarod.

SZÖVETSÉGEK, KÖZÖS TUDATOK
� A KASZA ÖL, PUSZTÍT, ÉS ROMBA DÖNT

Pusztítás Prófétái (#9113. K.T.) 
� Alakuló Sötét Elf KT gonosz és semleges jellemû ta-
gokat vár soraiba. Ha még nem kaptad meg az infót, az
nem hátrány! Gyere te is közénk! Bôvebben Faithful
Tanthalas kalandozótól 3429-es mentális számon és le-
vélben: Márkus László, 6000 Kecskemét Bibó I. u. 1.

Fürge Gyopi (#1606)
� Akit érdekel Ghalla legjobb csapata (gonosz), név-
szerint a GESZ, az írjon a két vezetônek!

Symon Phoenix (#1481), Bazi Joe (#5985)
Ui: Rózsaszín Marvin (#2631) add vissza az ellopott
ásómat! (Nem emlékszel, jópár hónapja Shaddartól
délre.) Nem akarok harcot, csak az ásót!
� Alakváltók! Fajtársaim! Lépjetek be Ghalla legjobb
faji szövetségébe, a Kabócák közé! Tömérdek info- és
tárgyhalmaz! Jelentkezz a fejeseknél, Ilnyr Darclannál,
vagy Lord Teflonnál! Írhatsz nekem is!

Dheron (#4527)
� Elfek! Drowk és sötét lelkû semlegesek! Hozzátok
szólok magam és társaim nevében. Ha nem vagy még
KT tag és június eleje körül töltöd az 55. fordulódat, és
a sötét oldal az, ami éltet, akkor köztünk a helyed!
Egyetlen – eddig megalakult – faji KT-nk (Erdôk Vándo-
rai) csak semleges és jó elfeket fog össze. Vajon hol van-
nak a gonoszok? A Sötét Elfek Szövetségében! És semle-
ges társaink? Õk miért választottak minket? Nehéz
ezekre a kérdésekre válaszolni, de talán te is megérted,
ha közénk állsz. Nem ígérek semmit. Az, hogy végül mi
lesz, rajtunk áll. És talán rajtad is. Ha érdekel a szövet-
ség, keresd a #3429-es vagy a #2674-es játékost!

Tanthalas (#3429)
Ui1: Semmi közünk a Butthead-féle GESZ-hez!
Ui2: Erdôk Vándorai! Nem akartunk háborút (egész
Ghalla rajtunk röhögne!), de ne tegyetek már kereszt-
be! Bízzuk a döntést az elfekre!
� Értesíteni szeretnék minden trollt, illetve mást, aki a
Kvazársziklák Népe KT-val kapcsolatba akar kerülni,
vagy tagjává akar válni, hogy leveleit ne Brutalitinek, is-
métlem NE Brutalitinek küldje(!!!), hanem Bõrnyakú
Lombardnak (#2898), Félszemû Kalóznak
(#1001), Szikár Davidnek (#5032), vagy bármely
más #9119. KT-tagnak! Elôre is köszönjük:

#9119 KT
� Kedves kalandozótársaim! Az Igaz Barátok KT. és
Desconhecido Deus nevében írok nektek. Azzal a célzat-
tal, hogy megalakítsuk az ô KT-juk testvér KT-ját. A szer-
vezetük ebbe beleegyezését adta. Ebbe az eljövendô KT-
ba gonoszok léphetnek csak be. Egyelôre csak szövetségi
szinten mûködne a dolog, de pár hónapon belül KT-vá
alakulunk. Ennek a szövetségnek a célja az, hogy meg-
cáfoljuk azon véleményeket, miszerint gonoszokkal sen-
ki sem barátkozik. Ez a tesvér KT dolog ékes bizonyítéka
annak, hogy akaraterôvel, némi toleranciával, és az Igaz
Barátság szent eszméinek a szívünkbe fogadásával létre
lehet hozni három KT-t, egy semlegest, egy gonoszt, és
egy jót, (várjuk vállalkozó szellemû jó társainkat egy jó
KT megalakításához) amely képes jellemtôl függetlenül
együttmûködésre bírni tagjait. Várom tehát gonosz test-
véreim jelentkezését KT-nkhoz. És olyan barátainkat,
akik a jó jellemet választották és elég diplomáciai kész-
séget éreznek arra, hogy jó jellemû testvér KT-nkat meg-
alakítsák. Figyelem: csakis olyan barátokat várok a go-
noszok közül, aki a más hitûeket elfogadja, a hitgyûlölet
csírájától is mentes, és érez magában elég toleranciát,
hogy jókat és semlegeseket Igaz Barátként fogja elfogad-
ni és megbecsülni. Üdvözlettel az Igaz Barátság odaadó
híve: Kilanisax Rognan (#1120)

Németh Balázs – 3765 Komjáti, Malom u. 11.
Ui1: Elsôsorban szerepjátékosokat várunk, mert a mi
célunk nem a tápolás. Jelentkezésetekkel legutóbbi for-
dulótok, de elég a karakterlap fénymásolatát küldjétek!
A belépés nincs feltételhez kötve, a fordulót én kérem.
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� Két Kard Testvériség tagok figyelem! Nem tudom,
hogy mennyire vagytok megelégedve vezetônk, Worm
munkájával. De annyit közlök veletek, hogy nem csak
saját, hanem mások véleményét is tolmácsolom. Sok
olyan levelet kapok új KT tagoktól, hogy ôk írtak Worm-
nak, de ô nem válaszol még harmadik, vagy negyedik
próbálkozásra sem. Senki nem tud semmit a másikról,
azaz a szövetség csak nevében létezik, de nem történik
benne semmi. A csoportvezetôi gyûlések rendre elma-
radnak, így még a csoportvezetôk sem tudják tájékoztat-
ni a tagokat. Valószínûnek tartom, hogy Worm nem di-
rekt csinálja, hanem azért, mert elfoglalt, de egy KT
vezetéséhez egy ráérô ember kell. Remélem ezt ô is be-
látja. Tehát KT tagok figyelem, aki egyetért velem, az a
cikk megjelenése után adja ki a felfüggesztés parancsot
velem együtt. Ha nem járok eredménnyel, akkor én tá-
vozok a KT-ból. Ugyanis én ebbôl nem kérek tovább.
Bocs Worm! Peacemaker (#5889)
� Leah Papok ! Isteneteknek szüksége van rátok! Tu-
dati szövetséget ajánlunk, meg még sok egyebet. Lépje-
tek be a Pusztítás Prófétái K.T.-ba! Várunk minden igaz
hívôt! Grath Morphus (#5646) Leah fõpap-jelöltje

Dikó István Bp. 1053. Veres Pálné u.9. Tel:117-3442
� Röviden a Zan Rendje KT-ról:

Arkozd kissé szûkszavú
De amit mond az igaz,
És téves az az állítás
Mi szerint Vlagyi gaz.

Szerencséd volt már egyszer,
Túlélted a tüzet.

Ne bízd a véletlenre
A menekülésedet.

Állj közénk és megérzed:
A „képesség gond” Ghallán,
Ha hûséges vagy hozzánk
Neked már nem hátrány.

Vlagyimir hatalma nagy,
És szavát mindig állja,
De kell neki a segítség.

Csak szolgálatodat várja.

Írj nekem: Qi Csuang-ce (#4850), Zan kapitány
� Semleges KT alakításához keresek tagokat. A KT
magja a „Ghalla Népe” (ideiglenes név) szövetség, ezért
olyan kalandozók is jelentkezhetnek, akik most indul-
tak a kiégett földrôl. Fehér Hullámtaraj (#2287)

Qynthalas a Harcos (#3734
� Sötétlelkû kalandozók! Miért lépnétek be egy új go-
nosz KT-ba, amikor már annyi van belôlük? Talán mert
ez a KT más mint a többi! Nemsokára megalakul a Sö-
tét Légió KT! Bevallom, a Sötét Légió, mint szövetség,
nem teljesen úgy sikerült, mint terveztem, és ez legfô-
képpen nekem köszönhetô, mivel nem szántam rá
annyi idôt, amennyit megérdemelt. Ezennel bocsánatot
kérek minden tagtól, és belépni szándékozótól, ígérem
a KT ügyeit teljes szívvel fogom intézni. Aki tehát EGY
ERÕS, összetartó, katonai alapokon nyugvó KT-ba kíván
belépni, amelynek célja a sötét uralom megszilárdítása
Ghallán, akkor írjon az #1873-as számra. Az alapítás
nyár végén lesz, valahol Qvill és a déli helytartói város
között. A Sötét Légió szövetség régi tagjainak leveleit is
várom, nekik a KT-ban természetesen elônyöket bizto-
sítok. Minden érdeklôdô levelét várom (a belépni szán-
dékozók igénye szerint az alapítás idôpontja késôbbre is
tevôdhet). Sötét Igbut (#1873)
� Tisztelt Ghalla News-ók! A #9139. számú Erdôk
Vándorai speciális elf KT szeretettel várja a belépni vá-
gyó elfek hadát! Figyelem! Ablak melletti ülôhelyek még
korlátozott számban hozzáférhetôk! Elf hagyományokat
akarsz feléleszteni? Elf hagyományokat akarsz teremte-
ni? Vagy csak egyszerûen jól akarod érezni magad a lét-
síkok mindegyikén? Gyere közénk és minderre módod
nyílik! Ha úgy érzed, te enélkül is prímán szórakozol,
pláne gyere közénk, és szórakoztass bennünket is! Más:
belépni még ezek után sem vágyók, ámde rokonszenve-
zôk! A KT repesve vár bármilyen erkölcsi és anyagi tá-

mogatást, vagy egyéb segítséget! Ha valaki a támogatást
feltételekhez köti, kérem csak akkor keressen meg, ha
e feltételek szerinte az elf mentalitással összeegyeztet-
hetôk (azután megfontoljuk, hogy szerintünk is így van-
e)! A segítséget elôre is köszöni és mindenkit üdvözöl:

Banális Ájlbibek (#3813)
Király Viktor – 8200 Veszprém, Alkotmány u. 11. vagy
1223 Budapest Nagytétényi u. 162-164 Tel: 1-227-3690
vagy ajlbibek@osiris.elte.hu
� Tisztelt leendô Barátaink! Köszönjük megtisztelô
érdeklôdéseteket és bizalmatokat, amely felénk irányul.
Megnyugtató tudni, hogy az általunk képviselt eszmét
sokan elfogadják és gyakorolják. Egy kéréssel fordulunk
hozzátok. A hozzánk küldött üzenetek végére
legtöbbször csak a kalandozó nevét és számát írják
sokan. Ez sokszor okoz fennakadást, mert nem csak
egy barát végzi a misszionárusi teendôket, és ráadásul
nem is egy helyre koncentrálódik ez a tevékenység.
Kérünk titeket, hogy mindenképpen írjátok meg valódi
neveteket és pontos címeteket (emelet, ajtó,
irányítószám) legalább az elsô alkalommal, mert így
hamarabb megkapjátok a választ. Kérünk titeket, hogy
továbbra is írjátok le pár gondolat erejéig, hogy mit
jelent a Barátság szerintetek. Egy Ria (Ar-Riall) által
ajánlott idézettel búcsúzunk és sikeres kalandozást
kívánunk!

„Én »én« vagyok magamnak
s néked »én« te vagyok,

s te »én« vagy magadnak,
két külön hatalom.

S ketten »mi« vagyunk,
de csak ha vállalom.”

Igaz Barátok
� Üdv Ghalla népe, de fôleg Dornodon hívôk!
Szeretnénk bejelenteni, hogy KT-t alapítanánk, melynek
neve: Fekete Lovagok Rendje Spec. Dornodon KT. Ha va-
lakit érdekelne, három feltétele van, és ha ezek megfe-
lenek, írj! 1. Már legalább a 30-40-ik fordulódnál tar-
tasz. 2. Dornodon hívô vagy, vagy az szeretnél lenni. 3.
És érdekel egy teljesen szabad KT, ahol mindenki egyen-
rangú, és mindenki segíti a másikat. Szóval, ha ez mind
megfelel, akkor ne tétovázz! Írj!

Worget (#1433)
Címem: Varga Ákos – 2600 Vác, Berkes A. u. 21.
� Üdvözöllek alakváltó testvérem! Dornodont vagy Le-
aht követed? Túljutottál már az 56. fordulódon? Szeret-
nél egy speciális alakváltó szövetségbe, KT-ba tartozni?
Most itt a lehetôség, hogy jelentkezz a Démonkobrák
Szektájába. Ha lehet, akkor minél többen jelentkezze-
tek! Mindenki levelére válaszolok!Haláltapi (#1570)
Címem: Szabó Tamás – 1094 Budapest Viola u. 4. fsz. 6.

ÜZLET
� Kalandozók! A következô cuccokat keresem megvé-
telre: rövid íj, szent jogar, kis vaspajzs, mászókampó,
sullárhólyag, ezüstgyûrû. Fizetség aranyban vagy tár-
gyakban. Libertan környékén.

Danger Action (#4485)
� Leendô Tharr-hívô! Shaddar környékén kalandozol?
Szívesen beáldoznál Tharrnak, de nincs rézdarabod?
Szerencséd van, vehetsz egyet 2 aranyért! Egyedüli fel-
tétel, hogy barátságos legyél Raia híveivel. Ezt igazolnod
sem kell, hiszen Tharr hívei a becsületességükrôl híre-
sek. Az elsô öt jelentkezôt tudom ellátni.

Yoro Okiyi (#2826)
� Qvill és Vangorf közti területen eladók kulcsok, tar-
tók, gyöngymangók, madártollak, vízionárszemek, bô-
rök, valamit hebrencs állkapocs és szockóhólyag, a ren-
des vételi áron. Továbbá keresek vasércet 10 arany/db
áron és pirkitet 3 arany/db áron. Érdeklôdni nálam le-
het! Élesszemû Veriel (#1742)
Ui: Lehet, hogy más tárgyakkal is tudok szolgálni! Ja, és
csere is érdekel!!!
� Shaddar környékén villámszimbólum, hebrencs
csapda és kavadu iszák eladó, illetve elcserélhetô. Vétel
vagy csere tárgyként érdekelne ércek, aranylánc, uz-
bánycsôr és sullárhólyag.

Ongóliant Ölô Yoti (#2824)

� Shaddar környéki kalandozók! Vennék lajhárcson-
tot, bakkurabôrt, bronzsisakot. Ár megegyezés szerint.
Tárgycsere is érdekel. Shang Tsung (#4981)
Gyarmati János – 1214 Budapest Völgy u. 33.
� Smaragd védôgyûrût vennék!!! Fizetés aranyban,
vagy (megállapodás szerint) tárgyakban. Libertan kör-
nyékén vagyok. Axel Marguin (#5181)
� Sürgôsen szükségem lenne mintegy 24 csepp ugh
méregre. Arannyal fizetek. Gattin és környéke. Aki tud-
ja, írja meg mire jó a szockóhólyag! Köszönettel:

Clark O’Phane (#5383)

EGYÉB
� „Tisztelt” Sheran Múmiák! Van egy pár visszataszí-
tó közös tudat a kalandozók földjén, de azt hisszük si-
került beállítanotok a mindenkori rekordot. Anarchis-
ta, kaotikus világnézetû Sheran hívôk. – Gratulálunk!
Serény Múmiákkal (köztudott növényirtó csoport) ba-
rátkozó druidák. – Gratulálunk! Sheran biztos nagyon
„büszke” rátok, fôleg, hogy tökéletesen sárba tiportá-
tok ennek a kedves és csodálatos istennônek a nevét.
Mi lenne, ha egy kicsit magatokba szállnátok és ezt a
rossz tréfát végre befejeznétek?

Rydm Ysad Anser (#3634)
Silvara L’Amariola (#4487), Álomvirág (#4540)

Braindead Skull (#4846)
Ui: Tisztelt Annak, Merlin és igaz druidák! Ti mit szól-
tok ehhez a borzalomhoz?
� A káosz és pusztulás bûze elterjedt mindenfelé! Sö-
tétség uralkodott Ghalla maroknyi megmaradt földje
felett. Sötét árnyak hatalma vetült a gonoszság porába,
Mindenhol hörgés és halálsikoly rengette a pusztulás
bûzétôl telített tájat. Csak néhány kalandozó harcolt a
káosz gonosz teremtményei ellen. Nyakukban Raia
szent szimbóluma lógott, melyet görcsösen markolva
vetették magukat újabb mentális támadásba. Erejük
kevés volt arra, hogy sokáig ellen tudjanak állni a tö-
mény gonoszságnak. Sorsukat ôk sem kerülhették el!
Mikor már belenyugodtak abba, hogy rájuk is pusztu-
lás vár, a sötétség ködfátyla alól kerge, arany színû
fénysugarak lobbantak elô. A káosz lassan gyengülni
kezdett, és elkezdett visszahúzódni a bûzös mocsokba,
ahonnan hajdanán kiindult. A ködfátylak felszakadoz-
tak, és kisütött a nap. A tájat beborította az aranyszínû
tündöklés. A távolban feltûnt a Nap fényében megcsil-
lanó hatalmas aranysárkány. Tekintélyt parancsoló
szemével körbetekintett, és lassan megszemlélte az el-
pusztult tájat. Újra megindult, miközben orrából és
szájából vörös láng csapott ki. A kis csapat ziláltan te-
kintett fel a dicsôséges megmentôre. Szívüket újra bol-
dogság töltötte be. Tudták, hogy a gyôzelem csak azért
sikerült, mert az utolsó pillanatig ellenálltak, és
összefogásban maradtak. A jóságos sárkány lehajolt, és
végigmérte a kis csapatot. Búcsúzóul bólintott egyet,
majd néhány hirtelen mozdulattal továbbindult, hogy
a megmaradt területet is megpucolja a káosz maradé-
kától... Élesszemû Veriel (#1742)
� Aki tud valamit a Phua-kúpokról, látott, benn volt,
kérem írja meg mit tapasztalt! Tehát csak személyes is-
meretekre vagyok kíváncsi. Küldhettek koordinátákat
is. Köszönöm: Clark O’Phane (#5383)
� Azokhoz, akik becsmérlik Raia papjait! Elárulhatná-
tok nekem, hogy miért kell néhány álszent miatt a töb-
bi hûséges testvéremet is rágalmaznotok? Elismerem,
hogy valaki csak érdekbôl követi Raiát (mert közben
csal, lop), de ôk sokkal kevesebben vannak, mint az
igazi hívôk! Az „álszenteket” személy szerint én is meg-
vetem. Amúgy a jók és gonoszok között mindig is harc
dúlt és mindig is fog dúlni. (Remélem azt azért nem
várjátok, hogy míg ti pusztítotok és öltök, mi tétlenül
nézzük azt.) Raiának tehát mint tudjuk, vannak igaz és
hamis prófétái. De köztetek (Leah és Dornodon hívei)
van-e olyan, aki tett már valaha is jót? Ha van is, ôk el-
lensúlyozzák az „álszenteket”.

Aranyfarkas (#5697)
Ui: És most hozzátok szólok Raia igaz követôi! Az „ál-
szentek” ellen össze kell fogni, és meg kell büntetni
ôket, hogy visszatérjenek a jó útra, mert nem csak Raia,
de a mi becsületünkön is foltot ejtettek!
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� Bárki, aki Sherant próbálja megvédeni! Mellébeszél-
tek. Inkább hagyta, hogy Ghalla 99%-a elpusztuljon,
csak azért, hogy egy ember életben maradjon. Bárki
bármit mond is, ez az igazság. Remélem ezután nem
jön nekem még egyszer az az ezüst hajú alakváltó férfi!
Üdvözlettel: Clark O’Phane (#5383)
� Csendben jöttem, csendben távozok..., de elôtte még
hallotok rólam! Raugerd, a medve (#5999)
� Elenios-templom építéséhez keresek társakat sürgô-
sen. Lehetôleg olyanokat, akik már megkapták a külde-
tést, de bármely Elenios papot (papnôt) szívesen látok.

Tanaka a merész (#4306)
� Fény nélkül nincsen árnyék, árnyék nélkül fény! Az
ellentét itt is egyértelmû még sincs háború. A jók és a
gonoszok háborújának nem lehetnek gyôztesei csak
vesztesei. Értelmetlenséget pedig miért mûveljünk?
Skacok tanuljatok meg egymás mellett békében élni!
Kisstílû összecsapásaitok helyett (amivel csak saját erô-
inket gyengítjük) a valós veszélyekre koncentráljatok.
Mert azok mindig voltak, vannak és lesznek!

Dinen Ithildin (#3777)
� Ghalla népe! Hát még mindig nem értitek? Én ren-
det akarok vinni a káoszba... ...És a rendbe káoszt! Aki
csatlakozni kíván hozzám, megtalál a 1873-on. „...Mert
együtt erôsebbek leszünk mindenkinél!”

Sic Transit Gloria Mundi
� Igen kedves, barna, hosszú hajú, barna szemû árny-
manó nô, aki Qvill fôterén körülbelül március 18. nap-
ján megpróbált lopni egy kedves és megnyerô, szôke
hajú, barna szemû kobudera férfitôl! Remélem jól ér-
zed magad a dutyiban, és az ôrök vasalt talpú fekete
bôrcsizmái – melyek a híres Martens mester dícsérik –,
is kellemesen simogatták a hátgerinced. De ne búsla-
kodj baby, majd viszek Neked kaját a sittre! (Add meg a
kalandozószámodat és megbeszélt helyen hagyok ne-
ked egy kaját, esetleg személyesen adom át.)

Namiújság Wágnerúr (#2018)
� Kalandozótársaim! Elegem van az összes álszent Ra-
ia hívôbôl. A minap táborozásom közben, amíg alud-
tam egy undorító fehér aurájú, napszimbólumos alak-
váltó férfi ellopta a pénzem. A pénz megszerzése után
felállította a csapdáját, nehogy lopjon tôle valaki, és
szép nyugodtan lefeküdt. Én azt gondoltam, hogy sze-
met szemért elven visszaszerzem tôle a becsületesen
megszerzett pénzem. Megvárva amíg elalszik, elindul-
tam lopni. Így szereztem meg a csapdaészlelés szakér-
telmet. Ez az ellenem elkövetett lopás megerôsített hi-
temben, hogy Dornodon az egyetlen igazi isten, mert
azt a következtetést vontam le ebbôl, hogy a többi isten-
nek (kivéve Dornodon és Leah), nincs olyan követôje
aki hû lenne hozzá, és követné az istene által elôírt utat.
Egy jó jellemû kalandozónak nincs más dolga, mint ki-
adni az FSE parancsot 1 pontért, így 0 TVP árán meg-
menti a cicát a tigroszlán karmaiból (+2 jóság), vagy
kiszedi a varányszemet a kislánynak. Ha tényleg nagyon
megy neki a lopás, akkor mindig tart magánál egy kis
kaját és szögletes követ az éhezôknek (ha elôre gondol-
kozik, akkor kaját is lop). És itt van a nagy eltolódás a
jellempontgyûjtôk jözött. Egy ilyen játékszemlélettel tel-
jesen felborul a játék egyensúlya. Itt megragadom az al-
kalmat, és elnézést kérek azoktól a jó jellemû kalando-
zóktól, akik nem lopkodnak. Várom a véleményeteket.
Tisztelettel:

Szabó Tôr (#5473), az igaz Dornodon igaz híve.
Ui: A jó KT-k vezetôinek ajánlom, hogy nézzék meg a ta-
gok karakterlapját van-e lopás szakértelem. Sokat elá-
rul egy olyan pl.: lopás 4.
� Kalandozótársak! Utóbbi idôben elég gyakran meg-
fordultam a Shaddartól délkeletre lévô kolostorban,
hogy a kít tanulmányozzam. A fáradtságos gyakorlatok
közötti idôt a kolostor könyvtárában töltöttem, hogy
szellemileg is magasabb szintre kerüljek. Itt olvastam
egy érdekes fóliánst. Egy bizonyos Chara-dinról szólt,
akinek nevét együtt emlegetik az ôskáosszal, és a pusz-
títás ôsatyjának is nevezik. Az írás szerint ez a félelme-
tes lény még a mai napig is él valamilyen isteni eredetû
börtönben raboskodva. Állítólag ezen rabságának csak
akkor lesz vége, ha elegendô számú hívô kezdi el isten-
ként tisztelni eme förtelmes teremtményt, és hitük

megnyitja börtönének kapuját. A folyamat elsô jele az
lesz, hogy idegen – eddig nem ismert – létsíkokról szár-
mazó élôlények lepik el Ghallát. Miután elolvastam eme
ôsi sorokat, szörnyû gyanú kezdett megfogalmazódni
bennem. Ekkor nyert értelmet bennem az utóbbi hetek
szörnyû tapasztalata. Hiszen kalandozásaim során ren-
geteg új, eddig nem ismert szörnnyel találkoztam, me-
lyeket nem, vagy csak nehezen lehet megölni közönsé-
ges fegyverrel. Néha még a kí is kevés velük szemben.
Szörnyû sejtelmemet késôbb néhány igazhitû semleges
kalandozó is alátámasztotta. Elmondták, hogy egy új
szekta – bizonyos Dögvész vezetésével – már áldozatot
is mutatott be ennek az undormánynak.
Kalandozók! Én – Nardaal – összefogásra szólítok fel
minden igazhitût, hogy együttes erôvel nézzünk szem-
be a kitörni készülô káosszal, ami még Vlagyimirnél is
sokkal ocsmányabb jövôvel kecsegtet! Pusztítsuk el
Chara-din oltárait! Öljük meg követôit! Ûzzük vissza az
idegen lényeket a saját síkjaikra! Ez lenne nekem – a
fekete druidának – a kérése, sôt követelése minden
tisztaszívûhöz. Sheran segítsen gyôzelmünk elérésé-
ben! Nardaal, a róka (#4279)
� Kedves kalandozók! Mint jeleztük a TF-találkozó ide-
jére közvéleménykutatást tervez a Gha-Tárki. A felmé-
rés sikerének két alapvetô feltétele van: minél több já-
tékoshoz eljusson a kérdôív, és hogy minél jobban
(teljesen és pontosan) kitöltve visszakerüljön hozzánk.
Ezért kérünk mindnyájatokat egyrészt, hogy a TF-talál-
kozóra eljutó játékosok követeljék azok számára is a
kérdôívet, akik nincsenek ott (ezzel a minta méretét
tudnánk növelni). Másrészt megköszönnénk, ha nagy
türelemmel lennétek hozzánk illetve a kérdôívhez, és
elviselnétek a sok keresgéléssel járó kérdéseket, az ap-
ró betûket, szóval végigcsinálnátok ezt a fáradságos
munkát velünk. A próbakérdések során felmerült a bi-
zalom kérdése. Nos nem tudom, hogy tudnék meggyôz-
ni bárkit is arról, hogy a kérdôívek csak „tudományos”
feldolgozásra kerülnek, és nem élünk vissza velük. Ez-
zel kapcsolatban kérem jelezzétek aggályaitokat az inté-
zetnek. Figyelmeteket köszönjük!

O’Lajos Hal (#3073) és Sissy (#4974)
� Kedves kalandozótársaim! Én egy 5. szintû elf va-
gyok és Fairlightot szeretném követni, úgyhogy örülnék,
ha segítenétek beáldozni. Aranypénz és mérleg (vagy 2
lapkorong, vagy mászókarom, vagy 6 tigroszlán fog) kel-
lene. Elôre is köszi: Cilbug-Ergnig Gnis (#1238)

Kalocsa Nagy Jenô u. 26. Tel: 78-462-197
Ui: Az 533-as háznál vagyok.
� Kedves megtaláló! Nagyon örülnék, ha az elveszett
disznóagyú sallankomat visza szolgáltatná. Nagyon ve-
szélyes! Sôt, nyaktájon harapdál! Elképzelhetô hogy ve-
szetûl kanos. Ismertetô jelei: Hoszú göndör farka van a
fûle hegyes és feláll. Egyébként gyönyörû álat. Mesze
földön nincs párja, aranyos és szófogadó – a nagy disz-
nó névre halgat a leginkáb, vagy a jó édes anyádra. A se-
gítséget elôre is köszönöm. De ha megtetszik önek vigye
haza és tarcsa meg (de elôb próbálja ki). Nekem már
úgy sem kell, csak azt jelentettem be, hogy elveszet. De
ha mégse kel akor kûdje az alábi cimre

Graham Treefrog (#4788)
� Libertan környékén Raia-templom építéséhez kere-
sek társakat! Sürgôs! Csak olyanok jelentkezzenek, akik
már megkapták a küldetést! Kösz a figyelmet!

Alba Locsy (#4825)
� Raia hívei! Ha van kedvetek Huertol mellett templo-
mot építeni, akkor üzenjetek. Lehetôleg a címeteket is
írjátok meg. Marvellous (#2111)

Kovács Béla – 8400 Ajka Fô u. 22. I/4.
� Sheran hívei! Üdvözöllek benneteket! Számítok se-
gítségetekre, hogy az istennô új híveket szerezzen. Ró-
kafarkat és szárnyashernyót keresek Qvill környékén.

Dinen Ithildin (#3777)
Demény Dániel György – 5000 Szolnok, Hunyadi u. 54.
� Sheran hívôk! Sheran templom épül a Szürke hegy-
ségben. Ha te is szeretnél részt venni a munkálatokban,
akkor üzend meg nekem, hogy kb. mikorra éred el a
hegységet, hogy a felszentelést meg tudjam szervezni.
Meg persze üzenj azért is, hogy megtudd a pontos koor-
dinátákat. Mitheithel (#4479) Sheran hittérítôje

� Tharr templom építéséhez keresek társakat, vagy
csatlakoznék egy építéshez Libertan környékén.

Hamy (#2269)
� Tisztelt Xoroa, és GFSZ hívek! (és szimpatizánsok!)
Meglepve olvastam írásodat a GN27. számában. Nem
igazán értem, kit akarsz (akartok) felszabadítani, és mi
alól. Fairlight hitét követem, nekem a zsarnokság, a dik-
tatórikus hatalom valami rosszat jelent, ami kiszipo-
lyozza a népet, és elveszi szinte mindenét. Nos, tôlem
Borax, vagy bármely hivatalnoka egy nyavalyás süntüs-
két sem vett el, és nem is akart soha. Vitatod Borax jo-
gát Ghallára. Erdauinon, és a világ bármely dimenziójá-
ban érvényes: minden földterület valakié. Hogy ez a
valaki Borax király, választott uralkodó, vagy kalandozók
tanácsa, nem mindegy? Hogy nem engedi be a kalando-
zókat a királyságába? Neki védenie is kell alattvalóit,
mert ha nem lennének, kikbôl állna birodalma? És
amíg a kalandozók közül ennyien hívei a pusztításnak,
rombolásnak, addig ez így természetes. Alanori csator-
na? Én is, más is állít csapdát tábora védelmében. A ka-
landozók védik városait? De hát a mi városaink is, mi
használjuk bankjait, mi adunk-veszünk boltjaiban, mi
szórakozunk kocsmáiban! Adja nekünk Ghallát, külön-
ben elvesszük (elveszitek). Kitôl, mit? Oda megyek,
ahova akarok, a természet ellát mindennel, ami kell, s
ha mégsem, bemegyek egy boltba és megveszem. A sa-
ját ház sem lelkesít, nem tudnék letelepedni. Szántani,
gazdálkodni... A kaland íze mindennél többet ér! Ha pe-
dig nem vagyok ott, akkor minek? Csak azért, hogy le-
gyen? Ez ostobaság. Saját kocsma, vagy szórakozóhely.
Mindenkinek úgysem lehet, mert akkor ki lenne a ven-
dég? Egyébként meg ugyanott tartunk, ahol az elôbb, a
helyhezkötöttségnél... Nem hiszem, hogy ez sok kalan-
dozót izgatna. A hivatalnokokról pedig mit szavazzak?!
Sosem töltök annyi idôt a városban, hogy eldöntsem, ki
alkalmas erre a posztra. Különben is nem mindegy, ki
nyomja a kezembe egy labirintus térképét, majd a zacs-
kó aranyat? Egyszóval, nem igazán értem, mi alól akar
felszabadítani a GFSZ. Attól félek (cáfolj meg), hogy
csak saját lelkiismeretetek alól. Nem tartom Boraxot al-
jasnak, de nem is dicsôítem. Egyszerûen csak ô a király.
Ha nyersen akarsz fogalmazni, egy közülünk, aki hasz-
not húz a természetbôl. Kicsit jobban megy neki, mint
nekem, de hát csak egy azok közül, akiknek jobban
megy mint nekem. Én is köszönöm, ha elolvastátok a
véleményem. Rhomes de Ghomes (#4358)
� Túlélôk! Ha bárki bármit megtud az Erduint a Káosz
létsíkjával összekötô dimenziókapukról, írjon nekem,
vagy Jerikónak (#3821 kalandozó)! Bár a mágiám
nem elég erôs a kapuk felfedezéséhez, ha fegyverforga-
tó erô is kell, ott leszek. Yoro Okiyi (#2826)
� Barátom Big Bogo! Akik ismerik az igazságot, azt
mondják: mindenkinek van egy másik léte is, egy távoli,
messzi-messzi létformában. Nincs ez másképp veled
sem. Tudom, most ez a másik létformád nagyon
boldog, mert megtalálta végre igaz párját. Kívánom hát,
legyen e távoli dimenzióban létezõ éned örökre boldog,
és kísérje a szerencse végig egész közös életedet.
Szeretettel: Sisawat, a jólét hordozója (#1419)


