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Szerkesztõi üzenet

Sziasztok! Sok újdonságot és hírt hoz a

Krónika augusztusi száma. Elõször is: legna-

gyobb örömünkre újra lapunk hasábjain üd-

vözölhetjük Setét Patkány naplóját. A szer-

zõ rövid nyaralás után újabb remek írással

örvendezteti meg olvasóit. Egy új mûfaj is

megjelenik e havi számunkban: a képregény.

Ghallán játszódik; a „Prológus” az elõzõ

számban megjelent novella összefoglalása. A

képregényeket szeretnénk a Krónika állan-

dó részévé tenni, ezért várjuk a visszajelzé-

seket róla, tetszett-e vagy sem. A HKK-sok

figyelmét felhívom a Hatalom Szövetsége

cikkre! Aki nem olvasta az április számban a

szövetség leírását, azok számára röviden

összefoglaltam, és a szabályzat is módosult

egy kicsit. A borítón Toborzásgátló Vla-

gyimir látható, energiapajzzsal a kezében. A

kép Fisher Tamás és Prekop László együtt-

mûködésének az eredménye. Mindenkinek

jó szórakozást az olvasáshoz!
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Olvasóink fantáziáját szemmel láthatóan megmoz-
gatta a Shadowrun, mert ismét csomó kérdést
kaptunk, köztük olyanokat is, amelyek segítenek
rávilágítani néhány, a szabálykönyvben homályban
maradt dologra. De elég is a szövegbõl, jöjjenek a
kérdések, és a válaszok:

KÉRDÉS: Ha egy karakternek lelövik a kezét,
vissza lehet-e ültetni?

VÁLASZ: Persze, de sokba kerül, és a mûtétet
végzõ orvosnak magas célszám ellen kell majd
dobnia. Az is számít, hogy mennyi idõ telt el a bal-
szerencsés végtagvesztés óta, mennyire rongáló-
dott meg az illetõ mancs stb. A pontos célszám
meghatározása természetesen a játékmester fel-
adata. Könnyítésnek csak annyit mondhatunk,
hogy ha az illetõ végtag már teljesen tropa, akkor
újat kell növeszteni, és erre frankó szabályok talál-
hatók a Shadowrun szabálykönyv 114. oldalán.

KÉRDÉS: A kapcsolatoknak meg kell-e határoz-
ni a lakhelyét?

VÁLASZ: Szigorúan a szabályok szemszögébõl
nézve nem KELL, de színesebb a játék, ha tudjátok,
hol laknak (pláne, ha nem is mindig lehet õket elérni).
Sose feledjétek, a Shadowrun szerepjáték, és a sze-
repjátékot az ilyen részletek teszik színessé és élõvé.

KÉRDÉS: A kocsiknak mennyi az elérhetõségük?
VÁLASZ: A jármûvek elérhetõsége valóban ki-

maradt a szabálykönyvbõl (nem a mi hibánk – az
amerikai eredetibõl is hiányoznak). Egyedül a GMC
Banshee-nél és a Federated Boeing Eagle-nél sze-
repel a „Korlátozott” kitétel az ár címszó alatt,
amit némi fantáziával úgy is lehet értelmezni,
hogy „Elérhetõség=nem elérhetõ”. Egy Chrysler-
Nissan Jackrabbit esetében nem tartom a problé-
mát égetõnek, mivel ezt a népautót elvileg min-
den sarki autószalonban meg lehet kapni,
méghozzá azonnal, de egy EFA Variant va-
dászgépen már érdemes elgondolkodni,
mert azt nem adják csak úgy oda
Mr. Utcai Szamurájnak, még ak-
kor sem, ha történetesen leper-
kálja érte az 5 milcsit.

Válaszunk tehát a következõ: a
játékmesterre bízzuk, mi az, amit be-

enged a történetébe, és mi az, amit nem. Ha vég-
képp semmi sem jut az eszetekbe, megnézhetitek
a Riggers’s Black Book címû Shadowrun kiegészí-
tõt (angolul), az tele van mindenféle járgányokkal,
meg elérhetõségekkel.

KÉRDÉS: A Mátrixban hogyan néznek ki az adatok?
VÁLASZ: Ha elég nagy teljesítményû a gép, ak-

kor akárhogy. Ha a rendszer tervezõinek nincs fan-
táziájuk (vagy fölös gépi erõforrásuk), hogy pl. az
adatfájlok tiszta kék tavon úszkáló hattyúk képében
jelenjenek meg, melyek fölött szigorúan körözõ
sasmadarak játsszák a JG-k szerepét, akkor egy
adattár nem más, mint egy kocka, amiben szem-
kápráztató sebességgel örvénylenek a betûk és
számok (lásd Shadowrun szabálykönyv, 171. ol-
dal). Tervezzük a Virtuális valóságok címû kiegé-
szítõ magyar megjelentetését, és abban sok szó
esik majd az ún. „formázott rendszerekrõl”, amely-
ben minden hardver és szoftver objektum képe egy
adott, központi metafora alapján épül fel. Lehet a
központi metafora pl. egy kórház, ilyenkor az adat-
tárak lehetnek az egyes kórtermek, a JG-k a bizton-
sági õrök, az utazó adatcsomagok a folyosókon
nyüzsgõ ápolók stb., de lehet valami más is. A Jól
válaszd meg az ellenségeidet címû Shadowrun
regény 195. oldalán kezdõdõ fejezet igen érzékle-
tesen írja le, amikor Svindler éppen egy olyan szá-
mítógéprendszerben bóklászik, amelynek egy kö-
zépkori vár a központi metaforája (a jelenlétgátló
program fekete páncélos lovag formájában jelenik
meg, az illetéktelen behatolók után kutató program
készséges udvarmester alakjában tesz fel indiszkrét
kérdéseket stb.). Arra biztatjuk a játékmestereket,
hogy engedjék szabadjára a fantáziájukat, és talál-
janak ki minél jópofább rendszereket – a Mátrix-
ban végül is minden lehetséges.

KÉRDÉS: Az a csatlakozó, amelyen át be-
léphetek a Mátrixba, úgy néz ki, mint ami a

szabálykönyv címlapján látható?
VÁLASZ: A sza-

bálykönyv elején egy
publikus utcai csatla-

kozó látható,
melyhez csatoltak

néhány tájékoztató
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panelt és billentyûzetet is olyanok számára, akik-
nek nincsen adatjackjük. (Megjegyzés: a címlapon
egyébként Svindler, Sally és Szellem láthatóak.) A
„hivatalos” Mátrix-csatlakozó általában nem ilyen
szép színes, hanem olyan, mint egy fali telekom-
csatlakozó. Ennyi.

KÉRDÉS: Magyarországról mennyi kiegészítõ
készül, és mikor adják ki õket?

VÁLASZ: Az Árnyékmagyarország már szinte a
nyomdában van, tehát ez hamarosan megjelenik.
Ez a fõ könyv, ezen felül valószínûleg lesz még
egy-két modul, és talán (esetleg) egy-két regény
is. Hogy ez utóbbiak mikor, annak csak a Nagy Ma-
nitu a megmondhatója.

KÉRDÉS: Az Utcai szamuráj katalógus 96. ol-
dalán a Sérülés-ellenállóság fejezet elsõ bekezdé-
se bizonyos célszámokat emleget, de az már nincs
odaírva, hogy milyen próba célszámai ezek. Nos?

VÁLASZ: A kérdés jogos, tényleg nincsen odaír-
va. Néhány lappal elõrébb, a Kiberver sérülései cí-
mû fejezetben arról írnak, hogy súlyos vagy halálos
sebesülés esetén ki kell dobni, milyen kiberrendszer
rongálódott meg. Ezek a dobások azonban nem
célszámos dobások, és csak az átlagos, mezei ki-
berverre vonatkoznak. Az alfa és béta fokozatú cuc-
cok kapcsán megemlíti a könyv, hogy ezek jobban
ellenállnak a sérülésnek, viszont nehezebb javítani
õket, ha beüt a ménkû. A javítás célszámával nincs
is gond (8/16, illetve 12/24 az alfa illetve béta kiber-
vereknél súlyos/halálos sebesüléskor), a jobb sérü-
lés ellenállóságról azonban nem írnak számszerû-
en. A feltételezésünk az, hogy a szenvedõ fél Test
próbát dob a sérülés-ellenállósági célszámok ellen
(trollok elõnyben, és a sebesülési módosítók bele-
számíthatnak, ha akarjátok), és ha ebben a próbá-
ban születik akár egyetlen siker is, a kiberver meg-
úszta rongálódás nélkül. Hangsúlyozom, ez a mi
elméletünk, a játékmester az adott pillanatban nyu-
godtan mehet a saját feje után is.

KÉRDÉS: Mi van akkor, ha közelharcban kataná-
val megtámadok egy Vindicator forgócsöves gép-
puskával hadonászó úriembert? (Ne kérdezzétek
hogyan jutottam oda!) Dobhat-e a Vindicatoros
ilyenkor közelharc próbát (pl. fegyveres harc vagy
pusztakezes harc), vagy pedig csak a szokásos
Test próbát dobhatja a csapásom ellen? És ha dob-
hat (pl. maga elé rántja a Vindicatort, hogy véde-
kezzen vele): mi van, ha én nyerem a próbát (ket-
tészelem a géppuskát, és még sebzek is az
ürgén?), és mi van, ha õ nyeri a próbát? (Megüthet
a Vindicatorral? Mennyi annak a sebzés kódja?)

VÁLASZ: A szerkesztõségben szinte mindenki-

nek nagyon tetszett a kérdés, mert rávilágított a
közelharci szabályok két kényes pontjára. Az egyik
kényes pont: mit tegyen az a játékos, akinek nin-
csen közelharci fegyvere, mégis valaki odaugrik
hozzá, és testileg bántalmazni akarja? A másik ké-
nyes pont: biztosan reális-e az a szabály, hogy kö-
zelharc próba esetén a több sikert nyerõ fél üti
meg a másikat?

Vegyük tehát az elsõ kérdést. Ha valakinek köz-
vetlen önvédelemre alkalmatlan fegyver van a ke-
zében (pl. egy Vindicator forgócsöves géppuska –
itt jegyezzük meg, hogy az ilyen fegyver igen alkal-
mas az ún. „preventív önvédelemre”, vagyis arra,
hogy már messzirõl lekaszálok mindenkit, aki a kö-
zelembe kerülhetne), akkor nyilvánvalóan nem
használhatja a fegyveres harc szakértelmét a véde-
kezésben. A pusztakezes harc szakértelem viszont
„mindig kéznél van”, úgyhogy javasoljuk, használja
azt (troll esetén +1-es eléréssel). Logikusnak tûn-
het azonban, ha a játékmester bizonyos módosítót
ír elõ a fickó által kézbentartott cuccok függvényé-
ben. Ismervén a Vindicator 15 kilós súlyát, ez bi-
zony tetemes hátrányt is jelenthet (a cuccot per-
sze el lehet dobni, ez szabad tevékenység, és
abban a fázisban is elvégezhetõ, amikor nem õ kö-
vetkezik sorra – ha tehát a nagyon közeli jövõben
már nem kívánja használni a géppuskáját, nyugod-
tan eldobhatja, és hátrányos módosítók nélkül
védheti magát). Ha önvédelemre alkalmas fegyvert
szorongat a pacák, akkor bingo, máris szabad a
pálya, hogy az adott fegyveres harc szakértelmét
használja. Ha a fickónak nincs megfelelõ fegyveres
harc vagy pusztakezes harc szakértelme, akkor ve-
zessétek le a dolgot a szakértelem háló alapján
(Shadowrun szabálykönyv, 69. oldal).

A másik kérdés már rázósabb egy kicsit. Ne-
künk nem nagyon tetszett, hogy a közelharc pró-
bát megnyerõ fél sebez a másikon. Ez ugyanis azt
jelentené, hogy ha egy tökig feldrótozott, villám-
gyors szamuráj küzd egy kábítópirulát zabált, lusta
trollal, akkor a szabályok szerint elõfordulhat, hogy
a troll már azelõtt leveri ellenfelét (mivel vala-
hogyan mindig
õ nyeri az
eredetileg
az ellen-
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fele által kiprovokált közelharc próbákat), mielõtt
egyáltalán eljutna az elsõ saját tevékenységéig ab-
ban a harci fordulóban! Mi ezért (hangsúlyozzuk,
hogy házi szabályról van szó!) azt a szabályt hasz-
náltuk, hogy mindenképpen csak a támadó fél se-
bezhet, de a védekezõ már a közelharc próbában
csökkentheti a támadó által elért sikerek számát,
(sõt, ha már a közelharc próbában több sikert dob,
azzal teljesen kivédte a csapást), és ez után jön
sorra a szokásos Test próba.

Vegyünk egy példát: Bicska Maxi kézipengéjével
támad Lassú Lajosnak. Maxi Kiberbeültetett fegy-
verek (Pusztakezes harc koncentrálás) szakértelme
7-es, Lajos Pusztakezes harc szakértelme 3-as, vi-
szont Lajos troll, ezért +1 az elérése. Egyiküknek
sem maradt már kockája a harci tartalékban. Maxi
7 kockával dob 5-ös (4, plusz 1 az elérés miatt)
célszám ellen, Lajos pedig 3 kockával 3-as (4, mí-
nusz 1 az elérés miatt) célszám ellen. Mindketten
3 sikert érnek el, így Maxinak esélye van megse-
bezni Lajost (ha Lajos dobott volna több sikert, ak-
kor teljes egészében kivédte volna a támadást –
feltehetõen hosszú karjának köszönhetõen). Lajos
ezek után Test próbát dob 7K sebzés ellen (Maxi
Erõ tulajdonsága ugyanis 7-es, a kézipenge pedig
(Erõ)K sebzés kóddal rendelkezik). Ez azt jelenti,
hogy 9 kockával dob 6-os célszámra. Sikerül is ki-
pörgetnie 3 sikert, ezzel azonban csak Enyhére
tudja csökkenteni a fegyver Közepes sebzését (ha
4 sikert dobott volna, akkor megússza a dolgot).
Lajos tehát elszenved egy enyhe sebzést.

Lehet, hogy a fenti sebzés kevésnek tûnhet egy
lassú trollal szemben, de ne feledjük, hogy Bicska
Maxi huzalozott reflexeinek köszönhetõen még egy-
szer (talán kétszer) tevékenykedhet, és akkor Lajos-
nak már –1 módosítója lesz a sebesülése miatt.

Még egy újabb ötlet a Vindicatoros szituációval

kapcsolatban (és megígérjük, hogy nem kérdezzük
meg, hogyan kerültél oda): ha a védekezõ fél által
kézben tartott tárgy elég nagy, és megfelelõ anyag-
ból is készült, a játékmester dönthet úgy, hogy va-
lamennyit átmenetileg hozzáad az illetõ ütési pán-
célzat szintjéhez. (A fenti példában Lajos nem
viselt páncélt.)

KÉRDÉS: Hogyan sebeznek a helyi szellemek?
Mi a sebzés kódjuk?

VÁLASZ: Elõfordult már, hogy mi is keresgéltük
a választ a szellemek leírásánál. De mi sem találtuk
ott meg. Ha a szellem asztrálisan küzd, akkor az
Asztrális támadás címû táblázat alapján
(Shadowrun szabálykönyv, 150. oldal) kiderül,
hogy a sebzés kódja (Erõ)K, ha viszont manifesztá-
lódott, és fizikai alakban nyomul, akkor harci
szakértelmeként a Reakció szintjét kell használni
(Shadowrun szabálykönyv, 86. oldal), sebzés
kódja pedig (Erõ)K kábulás – hiszen pusztakezes
támadásról van szó. Megjegyezzük, hogy elemen-
tálokra nem érvényes a fenti szabály, ugyanis nekik
konkrétan meg van adva a harci szakértelmük és a
sebzés kódjuk. És ne felejtsük el azt sem, hogy a
szellemek is a „szörny” kategóriába tartoznak, kö-
vetkezésképpen nekik is van veszélyességi szintjük
(Shadowrun szabálykönyv, 86. oldal). A paraké-
pességek használatára vonatkozó szabályok a fen-
tiektõl teljesen eltérõek lehetnek.

KÉRDÉS: Lehet-e helikopterre láthatatlansági
varázslatot mondani? És ha még csöndvarázslat is
lenne, akkor a határõrök nyugodtan becsukhatnák
a boltot, a csempészek végérvényesen elõnybe ke-
rülnének. Tényleg, van olyan, hogy csöndvarázslat?

VÁLASZ: A Shadowrun szabálykönyv 127. ol-
dalán az szerepel, hogy mana varázslatok semmi-
lyen formában nem hatnak az élettelen célpontok-
ra, a Láthatatlanság pedig mana típusú varázslat.
Az tehát nem mûködik. A Megnövelt láthatatlan-
ság viszont fizikai varázslat, következésképpen el-
mondható élettelen célpontra is (persze az érinté-
ses hatótáv miatt elõtte „meg kell tapizni” az illetõ
helikoptert, de ez szinte már részletkérdés). Fel-
merül persze az a kérdés, hogy meddig lehet el-
menni, hiszen elvileg a Renraku archológia is
egyetlen tárgynak számít, az pedig mégsem való-
színû, hogy egyetlen varázslattal láthatatlanná
lehet tenni. A szabálykönyv sajnos nem nyújt tá-
mogatást ezzel kapcsolatban, így ennek megítélé-
sét a játékmesterre bízzuk. Kiindulási pontként ja-
vasoljuk a Shadowrun szabálykönyv 131. oldalán
szereplõ szabályokat, melyek ugyan a területre ha-
tó varázslatokra vonatkoznak, de egy kis változta-
tással itt is felhasználhatók: magyarán, a varázsló



legfeljebb akkora célpontot tud láthatatlanná tenni,
melynek legnagyobb mérete nem haladja meg a
varázsló Mágia tulajdonságát, méterben kifejezve.
Ezt a határt növelni lehet úgy, hogy a varázslat pró-
bából elveszünk kockákat. Minden egyes elvett
kocka 1 plusz métert eredményez. Legfeljebb csak
annyi kockát lehet elvenni, amennyi a varázslat
ereje (a mágikus tartalék kockái tehát akkor is ér-
vényesek, ha a varázsló az összes erõbõl adódó
kockát a terület növelésére használta fel).

Ami a csöndvarázslatot illeti, a standard szabá-
lyok között nem szerepel ilyen, de hamarosan
megjelenik a Varázslatok könyve címû Shadow-
run kiegészítõ, melybõl (bár abban sem lesz
csöndvarázslat) kiderül, mi módon lehet új, telje-
sen egyéni varázslatokat tervezni.

A határõrök sikerességi mutatói iránt aggódó
kérdésre csak annyit válaszolhatunk, hogy egy lát-
hatatlanság és hallhatatlanság (két l-lel!) varázslat
leple alatt haladó helikoptert valóban nem vesznek
észre a fizikai határõrök. De el tudod képzelni, hogy
a Hatodik Világban csak evilági határõrök teljesíte-
nek szolgálatot, varázslók és szellemek pedig nem?

KÉRDÉS: A Mátrixban megfigyelési távolságnál már
látszanak a jegek. Mit mondjon ilyenkor a játékmes-
ter? Mondja azt, hogy „Látsz egy bazi nagy jeget”?

VÁLASZ: A Mátrix sajnos kényes terület maradt
a Shadowrunban. Enyhe vigasz, hogy a Virtuális
valóságok címû kiegészítõben szinte teljesen át-
dolgozott és új, most már jól mûködõ Mátrix-sza-
bályokat vezettek be, hiszen ez a kiegészítõ egye-
lõre még csak angolul kapható (Virtual Realities
2.0 címen), magyar megjelenése várható ugyan,
de nem a nagyon közeli jövõben. A megfigyelési
távolságban tartózkodó dekás látja, hogy JG-rõl
van szó, de további vizsgálat nélkül nem tudja
megmondani a fajtáját. A kevésbé fantáziadús já-
tékmesterek megtehetik azt, hogy annyit monda-
nak: „Na, hát látsz egy jeget.”, de ugye ez azért
nem túl élvezetes? Helyette így is fogalmazhatna:
„A következõ csomópontba vezetõ adatcsatorna
egy hosszú folyosó képében jelenik meg. A folyo-
sót neonfények világítják be, és üvegpadlója van, a
végén nyíló ajtót pedig párhuzamos, vízszintes,
vörös lézerfények védik.” Az intelligens játékos eb-
bõl már ki is találta, hogy JG van a láthatáron. A le-
írás alapján ez lehet ugyebár Kapu, Sorompó, Szu-
rok, Tapadó, Romboló, sõt még fekete JG is. A
lényeg, hogy mind a játékmester, mind a játékosok
megmozgassák egy kicsit a fantáziájukat.

KÉRDÉS: A fehér JG megpróbálja azonosítani a
perszonát, ha az hatótávolságba kerül. Ilyenkor kell
használni a megtévesztõ programokat, hogy a JG

azt higgye, minden rendben. Kell-e ilyenkor kezde-
ményezést dobni? Ha igen, és azt a JG nyeri, akkor
esély sincs rá, hogy beindítson a dekás egy surra-
nó- vagy egy álcaprogramot?

VÁLASZ: Jóllehet a standard szabályok nem túl
világosak ebben az esetben (sem), a józan ész
alapján mi azt mondjuk, hogy természetesen kez-
deményezni kell. A JG elsõ tevékenysége mindig az
lesz, hogy leellenõrzi a perszonát. Ha a perszona
nem tudta sikeresen átverni a JG-t (vagy nem jött
össze a surranás, álcázás, vagy a JG nyerte a kez-
deményezést), akkor a JG beindítja a passzív ria-
dót, és a következõ tevékenységében ismét ellen-
õrizni fogja a perszonát, de ekkor már aktív riadó
kiváltásának lehetõségével a tarsolyában.

KÉRDÉS: Ismét fehér JG-vel állok szemben, de
most nem félrevezetni akarom, hanem agyoncsapni.
Kell-e itt kezdeményezést dobni? Ha igen, és azt a
JG nyeri, beindítja-e a riadót – látja-e, hogy egy ellen-
séges szándékú perszona közeleg? Ha a perszona
nyeri a kezdeményezést, felhasználhatja-e az egész
dekás tartalékát a JG ellen, vagy annak csak egy ré-
szét? Ha a perszona dob több sikert, akkor a JG le-
fagy, vagy pedig csak annyi történik, hogy mostantól
nem indíthat be riadót az illetõ perszona ellen?

VÁLASZ: Jó sok kérdés így egy szuszra. A táma-
dó szándékkal fellépõ dekásnak ugyanúgy kezde-
ményezést kell dobnia, mint a jeget megtéveszteni
óhajtónak. A JG természetesen nem tudja elõre,
hogy bántani akarják, ezért az elsõ tevékenysége
szokás szerint az azonosítás lesz. Ha viszont a de-
kás lassító programot alkalmaz vele szemben, vagy
harci segédprogrammal alaposan szubrutinon kó-
lintja (és szegény JG-nek még van ideje, hogy bár-
mit is tegyen), akkor nem fog piszmogni a passzív
riadóval, azonnali aktív riadót jelez. A félrevezetés
és támadás között tehát csak ennyi a különbség.

A dekás tartalékra ugyanazok a szabályok vonat-
koznak, mint a többi tartalékra. Vagyis: legfeljebb
annyi kockát lehet felhasználni belõle, amennyit a
próbához tartalék nélkül is használni lehetne. Ha te-
hát a játékos dekás tartaléka nem nagyobb, mint
ahány kockával amúgy is dobhatna, akkor felhasznál-

Alanori Krónika – 8. szám 5



6 Alanori Krónika – 8. szám

hatja az egészet. Ha a tartaléka ennél nagyobb, ak-
kor értelemszerûen csak egy része vehetõ igénybe.

Általános megjegyzés: Tapasztalataink szerint a
dekás tartalék mérete tenyérbe mászóan nagyra si-
került a Shadowrunban, ezért senki sem fogja felné-
gyelni a játékmestert,ha úgy dönt,hogy kicsit „vissza-
fogja a lovakat”, és megnyirbálja a dekás tartalékot.

Az utolsó kérdéssel kapcsolatban pedig csak
annyit jegyzünk meg, hogy a több siker még nem
feltétlenül jelenti a JG feletti végleges gyõzelmet. A
JG-nek ugyanúgy állapotjelzõje van, mint akárme-
lyik perszonának, és csak akkor számít legyõzött-
nek, ha az összes rubrikáját betöltötték (ez nem
biztos, hogy egyetlen tevékenység alatt bekövet-
kezik). Ha viszont „halálosba került” a JG, akkor
végleg lefagy, és senki ellen nem tud tenni semmit
egészen addig, amíg a rendszergazdák észre nem
veszik a döglött jeget, és újat nem telepítenek a
helyére. Erre gyönge rendszereknél csak mûszak-
váltáskor kerül sor, igazán jól védett rendszereknél
pedig akár már másodpercek múlva is – attól füg-
gõen, hogy mikor vetõdik arra egy járõrözõ céges
dekás, aki felfedezi a levert JG-t.

És végül, de nem utolsó sorban egy személyes
(és igen meghökkentõ kérdés):

KÉRDÉS: Hova vihetek egy aktivált atombom-
bát úgy, hogy már csak 40 perc van hátra?

VÁLASZ: Azannya! Úgy fest, egyes mesélõk
igencsak szabadjára engedték a fantáziájukat. Ha
Magyarországon történt a sajnálatos eset, és a
bombát mindenképpen fel akarod robbantani, ak-
kor javasoljuk a Déli Fertõzött Zónát (Paks és kör-
nyéke), ott talán még elmegy a dolog. A legjobb
megoldás azonban, ha vagy gyorsan szétrobbant-
játok az egészet (amúgy C-12-ileg), vagy pedig
szerváltok egy szép nagy szellemet, aki hatástala-
nítja (lásd a Keresd a magad igazát címû Shadow-
run regényt). Ha ez utóbbira a csapat sámánja
nem képes, meg is lehet fizetni valakit. Mivel csak
40 perc van hátra, az ár enyhén szólva magas
lesz... Ha nincs elég pénzetek (szerintem a játék-
mesternek ilyenkor úgy kell döntenie, hogy az isten
pénze se legyen elég), akkor bizony nincs más hát-
ra, mint hitelt vállalni. Ez utóbbiból pedig kikere-
kedhet az elkövetkezõ két-három vadászat.

Rosszmájú megjegyzés: Mivel az atombomba
már a csapat birtokába jutott, nincs sok választás.
Azon játékmestereknek viszont, akik még nem jut-
tattak atombombát a játékos karakterek kezébe,
azt javasoljuk, hogy olvassák el a Keresd a magad
igazát címû Shadowrun regényt, és ne meséljenek
be ilyen játékszert. A fent említett regényben
ugyanis arról írnak, hogy a 21. század második fe-
lében már mindenfajta atombomba készítésére al-
kalmas anyag elõállítását szigorú nemzetközi
bizottságok felügyelik, így a különféle terrorista-
szervezeteknek gyakorlatilag nulla az esélyük, hogy
hozzájussanak ilyesmihez. A regényben ez még
Póknak magának sem sikerült (bár azért õ már jó
eséllyel pályázhatott rá). Higgyétek el, úgy is lehet
izgalmas kalandot mesélni, hogy közben meg-
maradunk a realitások talaján. Rosszmájú meg-
jegyzés vége. SABC

Egy közismert hetilapban olvastuk az alábbi,
rövid hírt:

„A vakok, illetve erõsen csökkent látásúak tá-
jékozódását szolgáló elektronikus szemprotézis
kifejlesztésén fáradoznak a németországi Müns-
ter klinikáján dolgozó kutatók – jelentették be
egy közelmúltbeli szemészkongresszuson.

A szemüvegkeret szárába épített mikrokame-
ra felvételeit a retinán rögzített mikrochipre
játsszák át, mely elektromos impulzusaival a re-
tina idegsejtjeit, majd a látóideget ingerli. Így az
agyban újra képélmény alakul ki. A kísérleti stádi-
umban lévõ készülék mûködésének feltétele,
hogy az érintett idegsejtek épek legyenek.”

Nem semmi, cimborák! Íme az elsõ, kezdet-
leges kiberszem a huszadik század végén!



Kezdd új kártyajátékkal az új tanéved!

Igen, hamarosan – szeptembertõl – kapható a kártya- és szerepjáték boltok-
ban egy új kártyajáték, a Doomtrooper, amely magyar nyelven szól hozzátok,
így akár kisebbek is játszhatnak vele. A többi kártyától annyiban különbözik, hogy ez
az elsõ, külföldi kártyajáték magyar nyelven. Biztos jónéhányan ismeritek már angol
nyelvû változatban, vagy legalábbis hallottatok róla. Itt fûzném hozzá, hogy a Mutant
Chronicles RPG is kapható a szaküzletekben, hozzá kiegészítõ könyvek: Mishima,
Brotherhood, Imperial – úgy, mint a kártyajátékban.

A Doomtrooper a messzi jövõben játszódó stratégiai kártyajáték. A háttérvilág
szerint az emberek elmenekültek a kataklizmával sújtott Földrõl. Az életet hatalmas
társaságok irányítják, melyek folyamatosan harcolnak egymással a végsõ gyõzele-
mért. Az ûr sötétjébõl mutánshordák rajzanak elõ az emberiség elpusztítására. Ezen
a ponton lépnek a cselekménybe a játékosok...

Összesen 341-féle kártya létezik, a kezdõpakli 60 lapot (44 általános, 14 gya-
kori, és 2 ritka kártyát) tartalmaz. A booster-csomagokban 15 lap van, itt 11 ál-
talános, 3 gyakori, és 1 ritka lap a felállás. Ha gyûjtõ vagy, boostereket vásá-
rolhatsz a ritka lapokért, de ha igazán jól felszerelt játékos akarsz lenni, akkor
egy általad kiválasztott társaságot is gyûjthetsz (pl. csak Imperial). A társa-
ságok megkülönböztetésére a kártyaikonok szolgálnak, amelyek a lapok bal
felsõ sarkában láthatóak. Ezek a következõk: Bauhaus, Capitol, Cybertro-
nic, Sötét Légió, Általános, Mishima. A kártya-alfajok pedig: Harcos (War-
riors) – velük szerezheted a jutalompontokat; Felszerelés (Equipment) –
itt természetesen a katonai felszerelésekrõl van szó, minél felszereltebb
a katonád, annál erõsebb; az Erõdök (Fortification) katonáid védelmét
nyújtják; a Küldetések (Mission) speciális utasítások, a sikeres telje-
sítés esetén bónuszpontokat érnek; végül a Speciális (Special) lapok
a játék során mindenféle célra, számtalan érdekes megoldásra felhasznál-
ható kártyák.

Ha szeretnél még többet megtudni a játékról, akkor augusztus második felé-
ben színes, A3-as méretû posztert szerezhetsz be, amin Doomtrooper kártyák
láthatók, illetve egy A4-es szórólapot, amely szintén színes – és ez is a tiéd
lehet ingyen! Ezenkívül egy hatalmas, A1-es méretû, kétoldalas posztert is
készítünk – az egyik oldalán egy teljes kép (egyelõre meglepetés) lesz,
a másik oldalán pedig a Doomtrooper teljes kártyalistája (ahol akár
be is tudod x-elni meglévõ kártyáid), szabályok és érdekességek
kapnak helyet a hatalmas felületen! Egyszóval tartogasd a zseb-
pénzed szeptemberre, mert érkeznek magyar nyelven a hõsök,
gonosztevõk, varázslatok, mindenre elszánt missziók, és persze a min-
den hájjal megkent intrikusok...

(A játékot a Blackfire Games Kft. adja ki) (X)

ÚÚjj

MMaaggyyaarr  nnyyeellvvûû

GGyyûûjjttööggeettõõss

KKáárrttyyaajjááttéékk
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– Sokat szenvedtem?
– Nem hiszem. Sikerült megszerezni a boncolási

jegyzõkönyvedet. Abban az áll, hogy a késszúrás a szí-
vedet érte. Lent a kórházban ugyan megpróbáltak meg-
menteni, de semmit sem tehettek. Túl sok vért veszítettél,
mire leszálltak veled, már az agyhalál állapotában voltál.

Egy pillanatig csendben maradt, és megpróbálta
megemészteni a hallottakat. Feje iszonyatosan lükte-
tett, nehezére esett a gondolkozás.

– Miért törték annyira magukat?
– El akartak ítélni. Egy nagy nyilvános kivégzésrõl

álmodoztak, és persze a fejedben lévõ értékes informá-
ciót is meg akarták szerezni.

– Nem tudtak az agyblokkolásról?
– Az agy bizonyos részeinek levédése csak a pe-

remvidéki kalózok ellen nyújt menedéket. A vallatóid
között egy Szövetségi Megbízott is akadt. Egyszerûen
kiszívta volna belõled, amit csak tudsz. A kapcsolatai-
dat, a rejtekhelyeidet, a szövetségeseid és a titkos tá-
mogatóid listáját. Ha akkor nem halsz meg, most itt
csak egy sugárzó kráter izzana a bázis helyén.

– Miért vagyok megkötözve?

– Mindig ezt kérdezed. Azért, mert eszmélés után,
amikor rájössz, hogy ki vagy, és hogy megint elszúrtál
valamit, meg szoktad ölni az ápolóidat.

– Szóval én egy gyilkos vagyok? – kérdezte a fek-
võ, és lassan, óvatosan megfeszítette izmait.

– Igen, mégpedig a legrosszabb fajtából – felelte a
fekete csuklyás cerebrita.– Te nem meggyõzõdésbõl,
hanem a kéj kedvéért ölsz. Rosszabb vagy, mint egy
vadállat. A primitív világokon ilyennek ábrázolják a te-
metõi lidérceket. Ezért felelsz meg annyira nekünk.
Most egy kicsit magadra hagylak. Érzem, hogy legszí-
vesebben elharapnád a torkomat. Tudod, kezdetben
még élveztem ezt az érzést, de mára már kissé unal-
massá vált. Ti, emberek elég egyhangú, primitív kis te-
remtmények vagytok.

Az ajtó bezáródott, a fekvõ magára maradt. Egy da-
rabig mozdulatlanul bámulta az alacsony cella durván
megmunkált mennyezetét. A vörös erezetû kõ repedé-
sei között apró állatok nyálkásan csillogó serege moz-
gott. Ha ellazította magát, és csak a fülére hagyatko-
zott, jól hallotta halk, nyugtalanító zúgásukat. A bejárati
páncélajtó fölötti gömb fénye méregzöldbõl fokozato-

san vérvörössé változott. A
sziklaodúban lassan emelkedni
kezdett a hõmérséklet, a padló-
ból sárgás, maró párafelhõk
emelkedtek a magasba.

A fekvõ férfi fuldokolva kö-
högni kezdett, teste görcsbe
rándult. Hirtelen iszonyatos, ál-
lati félelem fogta el. Üvöltve
rángatni kezdte a tükörfényes
acéllaphoz tapadó hevedere-
ket. Emlékek törtek rá. Olyan
emlékek, amelyeket nem akart
újra átélni. Tudatának egy része
nyíltan a saját szemébe neve-
tett, és röhögve közölte, hogy
csak a test fertõtlenítése, az éb-
resztés utolsó része indult
meg. Énjének ösztönös fele
azonban hörögve sikított, mint
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akit egy régi, kitörölhetetlen
lidércnyomás kínoz.

– Igen, egyszer gázkam-
rában végeztek veled – hal-
lott egy halk, sziszegõ han-
got. A cerebrita visszatért,
és nesztelenül leült az ágy
melletti támlátlan fémszékre.

A férfi érezte, hogy már
nem tartják vissza bilincsei.
Lassan, borzongva felült, és
fejét kezébe temette. Cso-
mókba tapadt, természetel-
lenesen õsz haja izmos mel-
lére hullott.

– Emlékszem. Mindenre
emlékszem. Ez hogy lehet?
Nem emlékezhetek a saját
halálomra! Az jóval a klóno-
zás után történt! Senki sem emlékezhet a saját halálára!

– Akit normális körülmények között klónoznak le, az
nem is fog. De te megsemmisíttetted a saját klónjaidat.
Amikor meghaltál, csak egyetlen példány létezett belõled.
Ez igen nagy merészségre, vagy beképzeltségre vall.

– Akkor viszont hogyan...
– Túl értékes vagy ahhoz, kedves barátom, hogy a

Cég hagyjon pocsékba menni. A hamvasztásod elõtt
egy megbízottunk néhány másodpercre egyedül ma-
radt a tetemeddel. Csak egy tûszúrás...

– Egy hulla DNS készletébõl klónoztatok újra?
A fekete cerebrita nem válaszolt, csak gonoszul el-

mosolyodott. A csendet végül Khali törte meg:
– Mit terveztek velem?
– Ugyan kedvesem, semmit. Semmit az égegyadta

világon. Te akkor érsz a legtöbbet, ha spontán cselek-
szel... Ha elindulsz valamerre, és egész naprendszere-
ket taszítasz a káoszba. Gondolom, most felkerekedsz,
és bosszút állsz a gyilkosaidon.

Khali el Sord, a galaktika Peremvidékének elsõ szá-
mú közellensége egy darabig némán töprengett.

– Nem – felelte azután. – Nem kell az ilyesmit elkap-
kodni. Hadd feledkezzenek el rólam. Hadd higgyék
azt, hogy biztonságban vannak. A bosszút hidegen le-
het a legjobban élvezni.

– Akkor, most mihez kezdesz? – kérdezte õszinte
érdeklõdéssel a cerebrita. – Megint alászállsz egy bar-
bár bolygóra, és megtanítod a bennszülötteket a Ha-
lálisten kultuszára, mint legutóbb? Kirobbantasz egy
kis törzsi háborút a kõbaltás primitívek között? Arra

kényszeríted õket, hogy szûz lányokat láncoljanak a
húsevõ óriáshüllõk odúja elé? Elpusztítod tengerparti
labirintusaikat? Lerombolod a piramisaikat? Megmér-
gezed a kútjaikat, és saját asszonyaikra fogod a bûnt,
hogy azután ítélkezhess felettük? Bevezeted a vérivás
kultuszát közöttük, mint múltkor azon a középkori vi-
lágon? Vagy most is könyvtárak és kórházak felgyúj-
tására készülsz?

– Nem, most valami másra vágyom. Meg kell kicsit
mozgatni az izmaimat. Hiszen közelharcban öltek meg,
igaz?

– Vadászni készülsz?
– Igen, valami olyasmire. Úgy hallottam, hogy a xe-

nók elég kemények. Van a Cégnek valamilyen érde-
keltsége a xenók szektorában?

– Természetesen. A Cégnek mindenütt vannak ér-
dekeltségei.

– Akkor jó. Ha kitomboltam magam, majd jelentke-
zem.

– Mit csináljunk a gyilkosaiddal? Kapjuk el õket?
– Felesleges. Ha eljön az ideje, magam megyek ér-

tük. Addig csak hadd fickándozzanak. Gondolják azt,
hogy szabadok, és hogy a maguk urai. Csendben te-
reljétek õket a megfelelõ irányba. Megengedem, hogy
egy kicsit gyarapodjanak, erõsödjenek. De már nincs
messze a perc, amikor Van Dark kapitány elátkozza a
napot, amikor megszületett.

A cerebrita némán bólintott, és kitárta az ember
elõtt a cella ajtaját. Khali kilépett, és lassan beleolvadt
a mindent elfedõ, hideg sötétségbe.

VARGA A. CSABA
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Napok óta tombolt már az ismeretlen lény, valahol az
Északi Határon. Ki látta – lett légyen harcos vagy re-
mete – óriás szemekrõl és hatalmas szárnyakról me-
sélt, miközben keserû könnyet ejtett azokért, kik a
szörny örökké üres gyomrában végezték be.
Márpedig, szép számmal akadtak áldozatok. Olybá
tûnt, mintha ez a kitudja-honnétjött-rémség pusztán
reánk vadászna, szomorúságot és gyászt hintve el fal-
vainkban, asszonyaink ajkára vidám ének helyett fáj-
dalmas gyászdalt csalva.

A Király persze tudott róla, mint mindenrõl a Bi-
rodalomban és nem is késlekedett a válasszal. Ott lel-
kesedtem én is a tömeggel, mikor a büszke sereget bú-
csúztattuk a palota elõtt. Válogatott katonák voltak:
szemükben elszántság, kezükben fegyver. Fénylõ paj-
zsukon szikrát vetett a napfény, s mi bizton hittük, a
gonosznak pusztulnia kell nemsoká. Aztán ott szo-
rongtam másodszor is, mikor visszatértek. Csügged-
ten, lehajtott fõvel vonszolták maguk a polgárok sor-
fala elõtt és borzasztó sebeiket látva senki sem merte
megkérdezni: hol maradt el a többi kétszáz? Néma
gyászba borult aznap a város, és este sok ablakban,
kék lángú kis emléklidércek ropták szomorú táncukat.

– Jó mágusom – szólt hozzám azon az éjjelen a
Király –, oly kevesen maradtatok, kik bírjátok a va-
rázsszavak hatalmát. Hidd el, nem kérném hogy erõ-
töket méltatlanokra fecséreljétek, de a nép, s lehet a

Birodalom sorsa az, mit rajtatok kívül nem tud más
döntésre vinni most.

Mélyen meghajoltam, hisz a szavak mögött meg-
búvó, kimondatlan kérés a parancs erejével kötötte
meg lelkem.

– Tied a választás joga, egyetlen magiszterem –
folytatta az uralkodó –, tanítványaid közül kiket állí-
tasz szembe végzetünkkel, hányan vannak kik felelõs-
séggel vetnék oda életük, ha a sors úgy kívánja. Menj
most, s a pirkadat már úton találja választottaid.

Ó, sokan magukra vállalták volna a feladatot ak-
kor, de tudom minden csepp nektár mit késõbb az
emlékükre ürítenék, az én fejemre szállt volna vissza.
Egyedül indultam hát, még aznap éjjel, az északi vé-
gek felé. Elsuhantam az alvó város fölött, tovább a
Szirmok taván és a pirkadat elsõ sugara már a Kely-
hek erdejében ért. Rövid pihenõt töltöttem egy, a ha-
talmas lombok takarásában megbúvó kolostorban,
amelynek lakói a Monoton Zümmögésnek szentelték
rövidke életük. Az õ boldogságukra már komor ár-
nyat vont a szörny riasztó közelsége.

Magasan függött a fénylõ korong, mikor újból ne-
kiindultam küldetésemnek, de szívembe jeges kéz-
ként markolt az iszonyat, ahogy a több száz éves ti-
nayákra esett pillantásom. Oldalukat valami fehéres
nyálka lepte, csodás leveleikrõl ragadós kulimász csö-
pögött alá. Alant pedig... ó elmondani is iszonyat, se-
regünk lemészárlásának borzasztó maradványai. Erre
járt országunk megrontója, bizton tudhattam, s
mintha csak engem igazolna, a távolból otromba
szárnysuhogását is hallani véltem. Nem több, egy rö-
vid röpte kellett csak, hogy reáleljek, mivel a zaj fül-
szaggatóan erõs dübörgéssé erõsbödött irányában.

Aztán megláttam. Ott trónolt az iromba jószág az
általa letarolt tisztás fölött, hatalmas szárnyai méltó-
ságteljes csapásokkal tartották a légben lárvaszerû
alakját. Gigászi csápjairól ragadós cseppek hulltak
alá, értelem nélküli, fekete szemei pedig a végtelen
pusztítás kárhozatát ígérték. Mindezek mellé hazug
csillogásban játszott teste, mely megbabonázta a pil-
lantást, meredt mozdulatlanságra ítélve a szemlélõt.

– Gonosz – suttogtam –, mely dimenzió labirintu-
sán át találtál földünkre? Ki volt az az átkozott, ki
utat nyitott neked édes hazánkba?

AA  SSZZOOMMSSZZÉÉDD  KKEERRTTJJEE
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Mert hogy nem a mi világunk teremtménye volt e
szörny, ahhoz kétség sem férhetett. Okkal vagy oktala-
nul de valaki átszakította a tér szövétnekét, reánksza-
badítva azt, mirõl csak a legõsibb mondáink suttogtak.
Igen, járt már itt effajta fertelem az idõk hajnalán, és
neve ott volt elásva emlékeim legmélyén. Nem kellett
mást tennem, mint a felfeslett térkapura koncentrál-
nom, és kimondanom az ûzõ-parancsvarázst.

– Takarodj oda, ahonnét jöttél! – mondtam, és el-
mémmel kitapogattam a világokat elválasztó finom
hálót, hogy megleljem a repedést mi az utat rejtheti
visszafelé. S bár ne tettem volna, ne láttam volna azt
mi oly rettenettel tölt el még mind a mai napig.

Mint csúfosan gennyedzõ sebhely, úgy feketéllett
a hasadás a térben. Tucatnyi világ korlátját szakítot-
ta át, s ahogy visszanéztem belé folyamatosan tágult,
akár egy egyre szélesedõ tölcsér. Káprázott belé min-
den gondolatom, ahogy megleltem eredetét, s vele
azt a helyet, ahol megbontották a kasztroplanetáris
harmóniát.

Harc folyt azon az idegen földön. Valami hihetet-
len hatalommal bíró teremtmény feszegette ott bör-
töne rácsait, hogy uralma alá vonja a távoli világ
lakóit, kik elkeseredett küzdelmet vívnak szabadsá-
gukért. Oly idegen volt az az ország, kék egén egyet-
len bíborszín holdjával, oly hatalmasok lakói, kik hét
istenteremtményt imádtak. Erejük oly mérhetetlenül
nagynak, lelkük mégis oly esendõnek tûnt, hogy csak
remélni tudtam: gyõzedelmeskedni fognak egyszer.
Láttam azt is, hogy országunk megrontója csak szá-

nandó állatka azon a világon. Puszta véletlen, hogy
átsiklott ide a csúf résen át, és legjobbjaink elveszté-
sét okozhatta.

Kimondtam hát nevét, s a világét minek szülötte
volt, bár gondolom, számból furcsán csenghettek az
idegen szavak:

– Dözmöng, Ghalla a föld, mely magához köt.
Hagyd el e szent helyet!

Eltûnt, köddé vált, ahogy a parancsvarázs hatal-
ma visszatoloncolta hazájába. Elmém mentális tekin-
tetével jó ideig követtem még, ahogy lassan pörögve
aláhullt a világokat átlyukasztó sebhelyen keresztül.
Végül ott materializálódott, azon a csonka földön,
hova életfonala kötötte. Ûzött vaddá vedlett vissza a
vérszomjas gyilkos.

Aztán én is kibontottam csillámló lepkeszárnya-
mat, de hiába gondoltam az ünneplésre, ami majd
otthon a fénylõ kehely palotában vár reám. Egyre
csak azon tûnõdtem, hogy milyen törékenyek is va-
gyunk mi piciny, tündérlények. Életünk a Monoton
Zümmögés és a dalolás, mivel egyetlen igaz istenünk-
nek kedveskedhetünk. Egy másik világ legnyomorul-
tabb szörnye is vesztünket okozhatja – hogyan is
szállhatnánk szembe azzal a borzalommal, mi tucat-
nyi világon túl fenyeget másokat? Bizony, nem ér-
tünk mi máshoz, mint az édes virágnektár gyûjtöge-
téséhez, s csak reménykedhetünk, hogy azok a távoli
értelmes lények sikerrel ellenállnak majd odaát.

Bufa óvja õket, és minket, fylrokat!
FORTAMIN (2977)



12 Alanori Krónika – 8. szám

1318. Nap
Úgy gondoltam, jó lenne még azelõtt kimenni a Fény szen-

télyébõl, hogy Alex Vampirsson felébredne, ezért csak néhány
napot töltöttem a pihenéssel. Közben persze nem vesztegettem
az idõt, költöttem néhány dicshimnuszt Setét Patkányhoz, és
egy elégiát Alex Vampirssonról, aki nagyon csúful járt a Fény
Szentélyében. Nem nagyon emlékszem rá, hogy valaha is élt
volna híres árnymanó költõ rajtam kívül. Az árnymanó költé-
szet legnagyobb remeke, amivel gyermekkoromban találkoztam
a következõ volt:

„Lopni, lopni jaj de jó,
Az bizony nagyon jó!”

Akkoriban nagyon tetszett, de ma már látom, hogy nem tö-
kéletes. Minden esélyem megvan rá, hogy én legyek a valaha is élt
legnagyobb árnymanó költõ. Ha majd az Erdauin Köztársaság
diktá... elnöke leszek, természetesen az iskolákban kötelezõ tana-
nyag lesz a verseim tanulmányozása. Esetleg évente megrende-
zem majd a Setét Patkányt dicsõítõ dalok libertani versenyét. Ad-
dig azonban még egy kicsit dolgoznom kell. Elõször is ezt a
forradalom és szabadságharc ügyet egy kicsit fel kellene pörgetni.
Próbáltam kihallgatást kérni a helytartótól, de szóba sem álltak
velem. Valahogy hírnevet kéne szereznem, és nyomatékot kéne
adni az egész ügynek. Tartok tõle, hogy ma még senki sem veszi
komolyan ezt a dolgot. A kalandozók képtelenek belátni, hogy az
õ ügyükrõl, van szó. Megmentik a világot a varkaudarok támadá-
sától, miközben a zsarnok Borax a hasát vakargatja biztonságban
a csatornán túl. Aztán, ha Borax kegyeskedik nekik ajándékba ad-
ni valami csecse-becsét, mint ez a Fény szentélye, örülnek, mint
vikócmajom a farkának. Ez így nem mehet tovább!

Azon gondolkodtam, hogy mit is kéne tennem, miközben be-
tértem a boltba. Feldobtam a pultra, amit el akartam adni, és átad-
tam egy listát, hogy mire van szükségem. A boltos motyogott va-
lamit, aztán átadott egy batyut a holmikkal, meg egy zacskó
aranyat. A fõtéren sok óvatlan kalandozó pihent, számítottam is
rá, hogy sikerül ezt-azt begyûjtenem. Mivel az õsi csatamezõre ké-
szülök, szükségem lesz egy ásóra. Elmondtam a láthatatlanság va-
rázslatot és kiemeltem a szerszámot egy kobudera zsákjából. Mi-
vel a lõfegyverkészletemet is szeretném felfrissíteni, egy kicsit
átkutattam G’Nurr holmiját is. Sajnos nagyon zörögtem, és erre
felébredt. Semmi gond, ahogy ilyenkor kell, szépen mozdulatlan-
ná dermedtem és vártam, hogy a városi õrök eltûnjenek. Azok
egyenest felém tartottak, megfogtak és megköszönték, hogy nem
szegültem ellent a letartóztatásnak. Valami nem stimmelt, legjobb
tudomásom szerint nem lett volna szabad észrevenniük engem.
Ekkor hirtelen visszaemlékeztem arra, mit is mondott a boltos:
„Sajnos a manifesztátornyúlványunk elfogyott!” Ó, hogy a bibir-
csók óriás lapogassa hátba a zagmóziumszagú gnóm édes anyuká-

ját! Manifesztátornyúlvány nélkül a láthatatlanság varázslat sem
sikerült! Szerencsére a bíró és a foglár már jól ismertek, nem kel-
lett sokat alkudoznunk, két óra múlva már kint is voltam a dutyi-
ból. Csak százötven aranyam bánta a mókát. A börtönbõl kifelé jö-
vet, csak hogy az önbecsülésemet helyreállítsam, elloptam két
uzbánycsõrt egy trolltól. Mégsem vagyok én akkora pancser!

A városból elõször a phua-kúphoz koslattam. A jelszó ki-
mondása után nyílt az ajtó, de a benti massza sokkal ocsmá-
nyabb volt, mint amelyikkel korábban találkoztam. Úgy visított,
hogy majdnem szétrobbant tõle a fejem, jobbnak láttam lelépni.

A nap további része nem okozott különlegesebb izgalmakat.
Végeztem mindenféle szörnyekkel (bibircsók óriás, trikornis,
rákfatty, grittang stb.), de ez egy akkora harcostól, mint Setét
Patkány, egyáltalán nem meglepõ.

1327. Nap
Mikor felkeltem, gyorsan körbekutattam a többiek holmijá-

ban. Piszkos Fredtõl sajnos nem sikerült semmit sem elszednem,
de De Side-ot megszabadítottam egy felesleges bumerángjától.
Rögtön ki is próbáltam, nagyon jó kis fegyver. Ha nem talál,
visszajön. Az igazi zsákmányt egy kobuderától sikerült beszerez-
nem: egy mérgezett vas dobónyilat. Akik nem aludtak, azokkal
persze elbeszélgettem. Mondogattam nekik a felszabadítási propa-
gandát, de nem nagyon izgult be egyik sem.

Mindenkit az olimpia tart lázban. Ezek a fafejek mennek,
hogy Borax elõtt illegessék magukat ahelyett, hogy a szabadsá-
gukért harcolnának. Néha az az érzésem, hogy komolyan meg is
érdemlik ezt a sorsot, amiért ilyen balgák. Ez az olimpia dolog
azonban adott egy ötletet. Ha valahogy fel akarom hívni ma-
gamra a figyelmet, arra jobb helyszínt elképzelni sem lehetne.
Szerencsére még nem késtem le a határidõt, gyorsan jelentkez-
tem hát, és vigyorogva nézegettem a vas dobónyilat...

A nap nem hozott túl sok további izgalmat. Találkoztam
ugyan Riusszal, aki éppen aludt, meg is próbáltam kölcsönvenni
valamit tõle. Udvariasságból nem akartam felébreszteni, tudtam,
hogy úgyis szívesen adná. Sajnos azonban elbotlottam a mértékte-
lenül nagy hasában. Kicsit morcos volt, hogy felébresztettem, nem
volt kedvem magyarázkodni, inkább futottam.

A testgyakorlásképpen leirtott szörnyek közül csak az epo-
kitférget említeném meg. Ez volt az elsõ sértetlen ragasztóku-
kac, amit sikerült kifektetnem.

1336. Nap
Hohohohó! Eljött a nagy nap. A táborozás alatt az ismerõs

érzés kapott el. Egy pillantás, és máris az alanori arénában vol-
tam. Öreg rókaként jelentkeztem a minõsítõ bizottság elõtt, de
a különleges versenyek közül egyikre sem jelentkeztem be. Még
ahhoz is volt eszem, hogy álnéven jelentkezzek be, így aztán
nem fogják tudni, hogy ki...
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Majd meglátod kedves naplóm, hogy mit is csinált az a va-
laki. Szóval az összeíráskor azt mondtam, a nevem Büdös Bo-
nyók. Az írnok fel se nézett, úgy véste be egy nagy könyvbe. Kí-
váncsi leszek hány elit palotaõr próbálja majd megkeresni a
kedves bátyámat. Két legyet egy csapásra!

Mikor kezdõdött volna az elsõ selejtezõm sántikálva men-
tem a versenybíróhoz és közöltem vele, hogy sajnos sérülés mi-
att nem tudok részt venni a viadalon. Együttérzésérõl biztosí-
tott. Megkérdeztem, hogy azért a díjkiosztón ott lehetek-e a
többi kalandozó között az arénában. Igennel felelt. Markolász-
tam a mérgezett vas dobónyilat, és izgatottan vártam.

A nagy izgalomtól nem is tudtam odafigyelni arra, mi törté-
nik. Végre aztán elkövetkezett a nagy esemény, a díjkiosztás.
Fanfárok hangjára vonult be a zsarnok és családja az uralkodói
páholyba. A megfélemlített nép felállva köszöntötte uralkodó-
ját. VI. Borax helyet foglalt a trónon, mellette ült le felesége és
két gyermeke. A nép (miközben a palotaõrök elég meggyõzõen
döfködték lándzsáikkal a hátukat) üdvrivalgással fogadta a tró-
nörököst, az ifjú Boraxot. Közvetlenül a király mögött foglalt
helyet Vasaltujjú Berengár, az újonnan kinevezett sportügyi mi-
niszter. A páholy hátsó részében a harcos varázslókból álló, elit
Fekete Légió vigyázott a zsarnok család biztonságára.

A tömeg moraja elült, Borax intett, és bevonultunk mi az
arénába. Próbáltam az elsõ sorba tülekedni. Kis méretem ez egy-
szer az elõnyömre szolgált. Felállt Berengár, és megkezdõdött a
ceremónia.

„A Yaurr birodalom nagyobb dicsõségére véget ért tehát az
olimpia – szólt a miniszter. – Köszönjük bölcs és jó uralkodónk-
nak, hogy alattvalóit megörvendeztette ezzel a nagyszerû ese-
ménnyel. Az idei játékok fényükben elhomályosítottak minden
eddigit. Köszönet a bölcs és jó uralkodónak, hogy megnyitotta
kincstárát, és mesés ajándékokkal kegyeskedik jutalmazni a
gyõzteseket.”

Ezt a talpnyaló szöveget hallva erõsebb hányingert éreztem,
mint egy bíborgörény közelében, de sikerült erõt vennem maga-
mon. Ebben a pillanatban az aréna közepén fekete márvány-
tömb emelkedett ki, rajta valóban mesés tárgyakkal.

„Reméljük az erdauini kalando-
zók átérzik micsoda megtiszteltetés,
hogy bölcs és jó uralkodónk megen-
gedte számukra, hogy az alanori nagy
arénában szórakoztathassák az ég és
föld urát. Következzék hát a díjak
átadása! Éljen Borax király!” Ez azért
már tényleg sok volt, csak azt csodál-
tam, hogy a többi kalandozó nem lát-
ta, milyen megalázó számukra ez az
egész. Majd én felnyitom a szemüket!

A tömeg háromszoros éljent kiál-
tott, Borax kissé meghatódva elmoso-
lyodott.

A közönség visszafojtott lélegzet-
tel várta, ki nyerte a zöldfülûek verse-
nyét, ám ekkor úgy döntöttem ideje
akcióba lépnem. Elõpattantam, a pá-
holy felé szaladtam és így üvöltöttem:

„Vesszen a zsarnok! Szabadságot
Erdauinnak!”

Aztán eldobtam a dobónyilat

egyenesen a király felé. Majdnem beleállt, de a Fekete Légió
egyik tagja félrerántotta Boraxot. A dobónyíl a testõr vállába fú-
ródott. Szerencsétlen arca hirtelen eltorzult, ahogy a méreg ki-
fejtette hatását, majd az önfeláldozó harcos élettelen zsákként
terült el. A Fekete Légió többi tagja sem tétlenkedett, csak úgy
záporoztak rám a lángcsapások, jégviharok, savfelhõk és sztati-
kus orkánok. A hatalmas varázslatok robaja elnyomta a tömeg
sikoltását. Aztán deus ex machinám munkába lépett, és én szé-
pen visszakerültem erdauinba az õsi csatamezõtõl pár mérföld-
nyire. Nem volt ugyan teljes siker, de páran talán elgondolkoz-
nak a dologról. Fõleg arra vagyok kíváncsi, a helytartók mit
szólnak hozzá.

A tábor mellõl gyorsan kiirtottam a nekrofunt, nehogy bár-
ki más hasznát vegye. Aztán körülnéztem, a nekrofun mindig jó
vadászmezõ. Ezúttal sem kellett csalódnom. Egy szeksztáns egy
férfitól, egy mérgezett vasnyíl G’run’dyggtól, egy manifesztátor-
nyúlvány egy törpétõl, kettõ másik egy férfitól meg egy szvó ek-
toplazma. Vígan nézegettem a zsákmányt, amikor megláttam
Don Caloni táborhelyét. Ez nem lehet igaz! Régi nagy vágyam
válhat valóra. gyorsan írtam is egy verset a dologról:

Megszid majd az a jóatyád,
Ó Caloni, te híres Don,

Ha megszerzem alsógatyád,
S alfeled ott lesz szabadon.

A költészet azonban nem tett jót másik istenek adta képes-
ségemnek. Sajnos belefutottam a csapdájába. Pech, de legköze-
lebb már biztosan sikerülni fog. A (néhai) nekrofuntól csak pár
lépésnyire volt a csatamezõ. Mindenhol rothadó hullák és rozs-
dás kardok díszítették a vidéket. Leah itt igazán otthon érezhe-
ti magát. Elõkaptam nemrég szerzett ásómat, és nekiálltam tur-
kálni. Alighogy belekezdtem, máris nekem jött egy csontváz,
aztán egy zombi, aztán egy sírlidérc. Pont ebben a sorrendben is
végeztem velük: csontváz, zombi, sírlidérc. Az áskálódásnak
meglett az eredménye (tapasztalataim szerint az áskálódásnak
mindig megvan): találtam egy még használható shurikent. Ép-

pen folytatni akartam a régészeti te-
vékenységet, amikor egy csontváz
lord döcögött felém. Hamar belát-
tam, hogy ez nem az én súlycsopor-
tom. Átszaladtam a csatamezõ túlsó
felére, és kicsit kifújtam magam.
Megnézegettem jobban a hullákat.
Az egyik csapat egyértelmûen a Yaurr
birodalmat képviselte, de mi lehetett
a másik? Címerük egy csokor kígyót
szorító kezet ábrázolt. Soha nem hal-
lottam ilyesmirõl. A tetemek közül
kiválasztottam egyet, aminek még
majdnem az összes csontja megvolt,
és szépen látszott a páncélján a yaurr
címer, aztán elmondtam az élõholt
készítõ varázslatomat. Siker: a csont-
váz megelevenedett, és várta paran-
csomat. Elneveztem Boraxnak. Nem
tûnik túl okosnak, az idomítás egy
kis idõbe fog telleni, de azt már hol-
napra hagyom. SS..PP..



14 Alanori Krónika – 8. szám



Alanori Krónika – 8. szám 15

Írta: Németh Kálmán 
Rajzolta: Fischer TamásKorgó Szikra kalandjai a Túlélõk Földjén
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KÉRDEZZ–FELELEK
ROVAT

Mostanában sok kérdést kapunk ar-
ról, hogyan lehet megmenteni egy
lényt, ha az 0 ÉP-re, vagy az alá ke-
rült. Nos a szabálykönyv szerint
ilyenkor azonnali varázslatok és ha-
tások alkalmazhatók. Meg lehet
menteni a lényeket Azonnali gyógyí-
tással, Virágszimbólummal stb. Egy
kalandozót szintlépés kártya kiját-
szásával, vagy egy páncél kihozásá-
val azonban nem lehet életben tarta-
ni. Ha a páncélt egy Közös Tudat
segítségével rakjuk át egy másik ka-
landozóról, vagy a Szintlépést az
Alanori futár hozza, szintén egy má-
sik lényrõl, akkor megmentettük a
kalandozónkat.

Áldozat
Ezzel a lappal kapcsolatban sok a fél-
reértés. Kihozásakor a kezedbõl nem
dobhatsz tárgyat, csak az asztalról, a
már kihozottak közül. Az így lépett
szintek számának megállapításakor
nem az számít, hogy mennyiért hoz-
tad ki a tárgyat (pl. Olvasztókemen-
ce segítségével), hanem a tárgy alap

i d é z é s i
k ö l t s é g e
(ami a felsõ
sarokba ír-
va van). A
k a p o t t
szintlépé-
sek jelzõ-
nek számí-
t a n a k ,
tehát a Lé-
lektisztítás-

sal leszedhetõk.

Kiégett föld
Az Áldozathoz hasonlóan itt is a
már kijátszott lényedet dobhatod a

gyûjtõbe, hogy onnan passzívan a
tartalékodba rakhasd egy kalandozó-
dat. Itt sem lehet a kezedbõl dobni
lényt. Ezenkívül a lapon az szerepel,
hogy passzivizálni kell a használatá-
hoz, és passzív épületet nem lehet lé-
nyekkel lerombolni. Ez túl erõsnek,
és az épületek szabályaitól eltérõnek
találtuk, ezért a Kiégett földet ezen-
túl NEM kell passzivizálni a haszná-
latához, de csak egyszer használha-
tod egy körben.

Támadhat-e egyszerre három
lény egy épületet?
Igen. Bár a szabálykönyvben errõl
nem esik szó, de a magas strukturá-
lis pontú épületeket másként nagyon
nehéz leszedni, ezért bármennyi
lény üthet egyszerre egy épületet.
Egy lényt azonban továbbra is csak
két másik támadhatja egyszerre.

Van a játékban egy Zanom és
egy Vlagyimirem. A Zan felve-
szi egy Piromenyét alakját,
majd az így kapott szörnyet el-
bûvölik. Mikor változhat a
Zan, mi történik, ha más lappá
alakul, és mûködik-e Vlagyi-
mirem speciális képessége?
Azzal, hogy az ellenfél elbûvölte a
szörny-Zant, õ lett a lap gazdája. A
Zan csak az õ elõkészítõ fázisában
változhat, neki kell a fenntartási
költséget fizetnie (lapdobás),
amennyiben más alakot választ neki,
és az nem szörny, a Szörnybûvölés
leesik róla, és a lap az eredeti gazdá-
jához kerül vissza. Amíg az ellenfél-
nél van a Zan, addig Vlagyimir spe-
ciális képessége sem mûködik.

A Meddõség hogyan befolyá-
solja a Tektonikus kvatánst?
Sehogyan. Amikor a kvatánst játékba
hozod, akkor az épület, nem pedig
szörny, tehát ha van már két lényed a
játékban nyugodtan felépítheted. A
csere fázisban továbbra is lénnyé tud
alakulni, mivel ez nem lénykijátszás.

Ha az Uzbány kapott egy Má-
gikus gyorsítást, akkor két pó-
kot vagy skorpiót sebezhet
meg, vagy továbbra is csak
egyet?
Az Uzbány a Mágikus gyorsítástól
továbbra sem támadhat két lényt, te-
hát csak egy pókon sebezhet egy-
szerre 6 ÉP-t.

Mi történik akkor, ha egy
Trollt kijelölök támadónak egy
Kavadu ellen, erre az ellenfe-
lem Vak õrületet varázsol a
trollra, ezek után pedig a Ha-
arding férgem passzivizálásá-
val hátrahozom a tartalékba?
Miután a Trollt kijelölted támadó-
nak, az ellenfeled ki tudta rá játsza-
ni a Vak õrületet. A rárakott varázs-
latok nem esnek le amikor
visszaküldöd a tartalékba, ezért a
Vak õrületere írtaknak megfelelõen a
kör végén a gyûjtõbe kerül.

Ha a Kõkorszaki szaki Hosszú
íjjal megsebez egy lényt, az kõ-
vé válik-e ilyenkor?
Nem. A kártya szövege nem teljesen
egyértelmû, de a szaki csak az ütési
fázisban megsebzett ellenfelét vál-
toztatja kõvé.

A Zöldellõ fa segíti-e a Virág-
szimbólum használatát?
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Rakd a gyûjtôbe egy tárgyadat, és egy
kalandozód annyi szintet lép, ahány
szörnykomponensbe került a tárgy.
Használj elôre kikészített szintlépés
kártyákat. Az így kapott szintlépés
egyetlen szintszívással kioltható.

1
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Nem, mivel a Zöldellõ fa csak lények
regenerálását és gyógyító varázslatok
kijátszását segíti elõ, és a Virágszim-
bólum használata nem tartozik
egyik csoportba sem.

Ha van két Vadászatom, hány
szörnykomponenst nyerek ki a
Százfogúval megölt szörnyek-
bõl és kalandozókból?
A Százfogú szövegében az szerepel,
hogy a lény kártyájára írt szörny-
komponensek száma duplázódik, te-
hát kalandozók esetében továbbra is
0 marad, olyan szörnyeknél, melyek-
ben 1 szörnykomponens van, 2 lesz.
Ehhez a két Vadászat még további 2
SZK-t ad, így a végeredmény kalan-
dozóknál 2 SZK, egy komponenst
tartalmazó lényeknél 4 SZK, 2 kom-
ponenst tartalmazó lényeknél 6 SZK
stb.

Ha az õrposztomban 4 lény
van egy Tatudob segítségével,
és a dobot elpusztítják, mikor
kell hátravinnem a felesleges-
sé vált lényemet?
Az õrposzt és a tartalék között csak
a csere fázisban lehet mozgást végre-
hajtani, hacsak egy kártya szövege
másképp nem diktálja. Tehát a kö-
vetkezõ csere fázisodban kell kihoz-
ni a lényedet.

Át lehet-e rakni egy mágiaim-
munis lényre (pl. Vlagyimir) a
Járványt, vagy a Kataklizmát,
ha azt már korábban kijátszot-
ták egy másik lapra?
Nem, mivel az átrakásnál is célpon-
tot jelölsz meg, és egy mágiaimmunis
lény nem lehet varázslat célpontja.
Passzív Csontvázat lehet-e re-
generálni?
A szabálykönyv 25. oldalán az szere-
pel, hogy az aktiválást kívánó speci-
ális képességeket nem használhatják
a passzív lények. Aktiválást kívánó
képességek azok, melyekhez a lényt

passzivizálni kell vagy VP-t kell rá-
juk költeni, ilyen pl. a lehelet és a re-
generálódás. Eddig tehát a szabályok
szerint nem lehetett regenerálni
passzív lényt. Azonban a játékosok
egybehangzó véleménye szerint a re-
generálódás ezzel nagyon legyengül,
így ezt a szabályt megváltoztatjuk,
és a regenerációval kivételt teszünk.
Ezentúl passzív lényt is LEHET re-
generálni.

Mi történik a szörnykompo-
nenseimmel, ha a Kincseskam-
rámat lerombolják?
Semmi, az összes komponensed
megmarad.

Ha egy kalandozóm megölte az
ellenfél egyik lényét, és elvette
annak fegyverét, majd pár kör-
rel késõbb meghal, mi történik
a fegyverrel?
Az eredeti tulajdonosának gyûjtõjé-
be kerül.

Mi történik, ha egy összefogott
lénycsoportot kõvé változtat-
nak?
A legközelebbi csere fázisban szétvá-
laszthatod õket, de az egyiknek ott
kell maradnia az õrposztban kõvé
válva.

Mi történik akkor, ha egy Pi-
romenyét 1 ÉP-t lehel egy
Zinthurgba, majd az ütési fá-
zis elõtt kijátszok egy Patak-
vért?
A Zinthurg belehal a Patakvérbe, így
már nem tud visszaütni a menyétre
az ütési fázisban.

DANI ZOLTÁN
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, : Dobd a gyûjtôbe egy lényedet.
Válaszd ki a gyûjtôdbôl egy kalandozó-

dat, és rakd passzívan 
a tartalékodba.

„A kiégett földrôl a Túlélôk Földjére érkezôk
közül azok maradtak életben, akik rájöttek, 

hogy ölniük kell, ha élni akarnak.” 4

2

CHARA-DIN VISSZATÉR
Frissen bontott paklik versenye

Az elõzõ számból sajnos technikai

okokból kimaradt ez a versenyhir-

detés, de remélhetõleg még min-

denki idõben értesül errõl az

egyedi és izgalmas versenyrõl.

1996. augusztus 24-én (szomba-

ton) a Beholder Bt. újabb „frissen

bontott paklik versenyét” rendez. A

küzdelem érdekessége, hogy itt le-

het majd elõször kapni a Chara-din

kiegészítõt, amellyel már játszani is

kell a rendezvényen. A versenyre

egy alappakli és két csomag Chara-

din kiegészítõ megvásárlásával le-

het nevezni, és mindenki csak azo-

kat a lapokat használhatja, amelyek

ezekben paklikban voltak. A szoká-

sostól eltérõen a minimális paklimé-

ret 30 lap, és nem érvényes a négy

szín korlátozás. A svájci rendszerû

viadalon minden meccs tétre megy,

azaz a játszmák végén nyersz egy-

egy lapot, amelyeket felhasznál-

hatsz a paklid erõsítésére. A díjak

közt rengeteg Chara-din kiegészítõ

és újfajta ultra ritka lap is szerepel.

Helyszín: Kondor Béla Közös-

ségi Ház, 1181 Budapest, Kondor

Béla sétány 8. (megközelíthetõ a

piros 136-os busszal, Kõbánya-

Kispesttõl hat megálló).

Kezdési idõpont 10 óra, nevezni

9-tõl lehet.
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A számítógépes és szerepjáték találkozó keretében újabb
HKK versenyekre került sor. Pénteken frissen bontott
paklik versenyén próbálhatták ki a tudásukat és szeren-
cséjüket az érdeklôdôk. Az elsô helyezett itt Kis Borsó
Csaba lett. Szombaton egy szokványos svájci rendszerû
viadalra került sor, amely nagy küzdelmeket hozott. A vé-
gén hárman álltak az élen ugyanannyi ponttal, és kölcsö-
nösen döntetlent játszva egymással. A Bucholds pontok
alapján harmadik helyezett, Dani Zoltán paklija a gyorsa-
ságra épült. A szokásos „futó” paklitól eltérôen Tharr nem
szerepelt a színek között, helyette Sherantól az
Egyszerûsítés, Gyilkos mókus, Óriás skorpió
és Sheran lázadása keserítette meg az ellen-
fél életét. A második helyezett Szili Attila
paklija egyedi volt a pesti versenyzôk kö-
zött, és bár Szegedrôl többen érkeztek
ugyanazzal az ötlettel, de ô volt az, aki
remekül, szinte hiba nélkül játszva
tudta kihasználni az összeállítás ere-
jét. A szokványos bûbájpakli-alap
mellett, talán az egyetlen eltérés itt
is a Tharr-Sheran csere volt, az
Agytaposás helyett Járványok és
Élô útvesztô segítették a véde-
kezést, amíg az egyfolytában
rejtôzködõ Toborzásgátló
Vlagyimirrel megölte az el-
lenfeleit. Az elsô helyezett
Sass Tamás lett a szokásos bûbájpakli-
val. Íme az összeállítása: 3 Tudatrombolás, 3 Direkt
kontaktus, 3 Szörnybûvölés, 3 Bûbájmásolás, 3 Illúziósárkány,
3 Örök kábulat 3 Manacsapda, 3 Gömbvillám, 3 Griffõnix,
3 Tisztítótûz, 3 Agytaposás, 3 Ellenvarázslat, 3 Agybénítás,
3 Gyenge ereje, 3Influenza, 3 Instabil szingularitás

Vasárnap egy úgynevezett „Hatalom korlátozása” ver-
senyre került sor, melyen a szokásostól eltérôen nem le-
hetett ritka lapot használni, másban nem különbözött a
normális viadaloktól. Miután a bûbájpaklik nagy része
ritka lap, ezért elsôsorban hordákra lehetett számítani,
ami be is vált. Egyetlen egy olyan paklit láttam, mely bû-
bájokra alapozva a végén Villámszimbólummal ölte meg
az ellenfeleit, végül a mezôny vert felében végzett. A hor-
dáknak két alaptípusa volt, melyet azután mindenki ízlés
szerint variált. Az egyik a Garokk-Gorombilla típusú „fu-
tó” pakli Fairlighttal támogatva. Ezek közül sokan az Üt-
közet-Széthúzás a bandában kombót használták a lény-

ölésre. A hordák másik típusa a Leah pakli volt, ezt is
mindenki a szájíze szerint alakította. A versenyt végül
Dani Zoltán nyerte Leah seregével. Az összeállítása: 3
Óriás Patkány, 3 Sírlidérc, 2 Tetemember, 3 Zombi, 2 Mélysé-
gi grittang, 3 Csontváz, 1 Óriás csontváz, 1 Félelemjáró, 3
Troll, 3 Leah oltára 3 Sötét halál, 1 Szívroham, 3 Manacsap-
da, 3 Tisztítótûz, 3 Gyenge ereje, 3 Agybénítás, 1 Ellenvarázs-
lat, 3 Tüskepajzs, 1 Villám szimbólum.

A verseny során fontosnak bizonyult a kiegészítõ is: 3
Oltár eltörlése, 3 Árulás, 1 Élõholt pusztítás, 1 Mélységi grit-
tang, 3 Az élet szava, 3 Mágia törés, 1 Szívroham, 3 Leah

csontmarka, 2 Ellenvarázslat.
A második helyen holtverseny alakult ki,

mivel egy adminisztrációs hiba miatt
a Bucholds pontokat nem le-
hetett kiszámolni. A holtver-

seny résztvevôi és paklitípusai:
Kovács Ákos (futó), Bujnoczki

Ádám (futó), Sass Tamás (futó),
Klenovszky András (Leah) és Németh

Kálmán (Leah). A harmadik helye-
zett a verseny rendezôje és támoga-

tója, Húsvéti Árpád lett.
Az egyébként élvezetes versenyeken

a bonyodalmakat az okozta, hogy szom-
baton és vasárnap is az elsô pár forduló

után többen hazamentek, részben a sikerte-
lenség miatt. Ez egyrészt adminisztrációs

problémákat okozott a sorsolóprogramban,
másrészt holtverseny esetén az ún. Bucholds

pontok azt mutatják meg, hogy az adott verseny-
zô ellenfelei hány pontot szereztek. Azaz ha valaki

elmegy és nem szerez pontot, azzal a végsô eredményt be-
folyásolja, amint az szombaton meg is történt. Ezért kérek
mindenkit, ha elmegy egy versenyre, azt játssza is végig,
mert esetleg ezen múlik a ritka lap sorsa. -Z-

Szeptember 28-án, szombaton HKK versenyt rendezünk a

már megszokott helyszínen, a Kondor Béla Közösségi Ház-

ban (Budapest, Kondor Béla sétány 8.). A verseny a szoká-

sos szabályokkal kerül megrendezésre, egyetlen egy dolog

kivételével. Ezúttal mindenki három meccset játszik az el-

lenfelével, így jóval nagyobb szerepe lesz a kiegészítõ pak-

linak, és ritkább lesz a döntetlen. Kezdési idõpont de. 10

óra, nevezés 9-tõl. Nevezési díj: 360 Ft. A viadalon hata-

lom pontokat is lehet szerezni. BEHOLDER BT.



A szövetséggel kapcsolatban egy-két dolog tisztázásra szorul,
mivel sokan nem olvasták a leírását az áprilisi Krónikában, és
menet közben is felmerült pár probléma. Tehát a szövetségbe a
Beholder Bt. által támogatott versenyeken lehet nevezni, illetve
a Bt-nél levélben. A féléves tagsági díj 300 Ft; az elsõ „fél év”
1996. december 31-ig tart. Ezalatt az idõ alatt minden, a Bt ál-
tal támogatott versenyen 20% kedvezményt kapsz a nevezési
díjból. Az olyan versenyeken, melyeket a Bt. támogat, és lega-
lább harminc induló van, szerezhetsz hatalom pontokat. Ezidá-
ig négy ilyen verseny volt, a májusi színelõnyös viadal a Bt. ren-
dezésében, a májusi nyíregyházi, és a júliusi Flag party normál
és „Hatalom korlátozása” versenye. Amennyiben augusztus 11-
én Debrecenben volt legalább 30 induló (ezt a cikk írásakor még
nem tudom), ott is lehetett hatalom pontokat szerezni. Az egyes
versenyeken kapott hatalom pontjaid megmutatják, hogy hány
százalékát szerezted meg a versenyen elérhetõ pontoknak. Ha
két vagy több csoportban rendezik a versenyt, az elsõ és harma-
dik helyért vívott mérkõzés nem számít megszerezhetõ pontnak,
csak a csoportmérkõzések. Minden versenyen az elsõ helyezett
további 5, a második 3, a harmadik 1 hatalom pontot kap. Az
általános, hétfordulós versenyen a következô pontokat lehet sze-
rezni: 7 pont = 100 hatalompont; 6,5 = 93 hp; 6 = 86 hp; 5,5
= 78 hp; 5 = 71 hp; 4,5 = 64 hp; 4 = 57 hp; 3,5 = 50 hp; 3 =
43 hp; 2,5 = 35 hp; 2 = 29 hp; 1,5 = 21 hp; 1 = 14 hp; 0,5 =
7 hp. A versenyzôk között a félév végén kialakul egy végsõ sor-
rend. Sokan úgy gondolják, ha a nyilvántartási lapjukra nem
íratnak rá egy rosszabb eredményt, az nem fog hivatalosan szá-
mítani, azonban csak akkor lehet pontot szerezni egy versenyen,
ha a tagok eredményeit én megkapom a szervezõktõl, ami köve-
telmény ahhoz, hogy a Bt. támogassa a viadalt. Ekkor én az
összes tag pontszámát beírom az adatbázisba, tehát az nem szá-
mít, hogy te nem íratod fel a lapodra. A nyilvántartási lap három

célt szolgál. Egyrészt, hogy te is tudd otthon követni a pontszá-

maidat, másrészt reklamációs alap, ha esetleg tévedés miatt az

adatbázisban egy rossz eredményed szerepel valamelyik verseny-

rõl, harmadrészt igazolja a tagságodat amikor a nevezésnél a

kedvezményt kéred. A játékosok kérésére a félév végi eredmény

kiszámolása nem úgy fog történni, ahogy eredetileg terveztük,

tehát átlagolva a versenyeken szerzett hatalom pontjaidat, ha-

nem kiválasztjuk a legjobb 5 eredményedet (ha kevesebb van ak-

kor annyit), és elosztjuk öttel. Az öt eredménybôl legalább egyi-

ket a Beholder Bt. által rendezett versenyek valamelyikén kell

elérni. A félév végén nyereményekkel díjazzuk a legjobb, a leg-

több versenyen indult, és a legjobb nõi versenyzõinket. A szö-

vetségnek egyre nõ a népszerûsége, jelenleg 53 tagot számlál.

Kaptunk visszajelzést arról is, hogy a június eleji debreceni

verseny késõn lett meghirdetve, mivel a Krónika csak egy-két

nappal elõtte jelent meg. Ez nem a mi hibánk volt, sajnos a szer-

vezõk nem jutatták el idôben hozzánk a verseny hirdetését. Ez-

zel kapcsolatban ismét felhívom a versenyszervezõk figyelmét,

hogy két hónappal rendezvény elõtt juttassák el hozzánk a pon-

tos információkat, mivel csak ebben az esetben tudjuk garantál-

ni a hirdetést.

Végezetül, melyik versenyeken lehet hatalom pontokat sze-

rezni a közeljövõben: augusztus 24-én és szeptember 28-án a

Beholder Bt. által rendezett versenyeken biztosan, ezenkívül ha

lesz 30 induló, akkor szeptember 24-én Gyõrben az egyes verse-

nyen (a pároson csak a nevezési kedvezmény érvényes), és szep-

tember 14-én Százhalombattán. Tervezünk ezenkívül versenyt

októberben, novemberben, és decemberben is, ezeknek a részle-

teit egy késõbbi Krónikában olvashatjátok.

További jó játékot mindenkinek!

DANI ZOLTÁN

Alanori Krónika – 8. szám 21

A Holdbázisban (Budapest, Nagydiófa u. 5.) csütör-
tök délutánonként rendszeresen tartanak HKK ill.
Magic versenyeket, ezek egyike volt az elsõ HKK
Tisztítótûz verseny. Ennek különlegessége, hogy min-
den, a gyûjtõbe került lapot meg kell semmisíteni. Az
ilyen versenyek lényege éppen ezért inkább a látvá-
nyosság, a szórakozás, semmint a végsõkig kiélezett
küzdelem. 7 játékos volt olyan elszánt (õrült?), hogy
benevezett, a nézõk ennél többen voltak. A verseny-
zõk közül Novák Gábor vívta ki a legnagyobb elis-
merést: megnyerte a versenyt, s ami talán ennél is
fontosabb: Szörnybûvöléssel és Illúziósárkánnyal ját-
szott. Mindkét fajta, egyenként is legalább 2000 Ft
értékû lapjából megsemmisült egy-egy, természetesen
õ kapta a legdrágább lapot feláldozó játékos különdí-

ját is. A verseny 2. helyezettje Sass Tamás, a 3. Czi-
ráki Zsolt lett. A kártyák igen változatos módokon
lettek az enyészeté: a kommerszebb eljárások a
széttépés és az elégetés voltak (elég büdös is lett ez
utóbbi miatt), de volt acetonnal leoldás, kólába
mártás, össze-vissza tûzgélés, és készült Ellenvarázs-
latos-sajtos melegszendvics is. A pálmát itt Meingast
László vitte el: ketchuppal, sóval, borssal megfûsze-
rezte‚ és megette Gyilkos mókusát (FIGYELEM: ezt
amúgy NEM ajánlom senkinek!) Nagy sikert aratott
a Roxati zárfaló is, tekintélyes mennyiségû lapot
adott át az elmúlásnak. A versenyzõk kivont lapokat
és 2. kiadású paklikat nyertek (mindenki kapott va-
lamit), ezeket a Holdbázis és a Beholder BT. ajánlot-

ta fel. MAKÓ BALÁZS
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A HATALOM SZÖVETSÉGE

Helyreigazítás a Chara-din kiegészítõvel kapcsolatban: A térkapu nevezetû lapról sajnos lemaradt a „kegy” ikon
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A Chara-din kiegészítõ megjelenése ren-
geteg új kombót, paklitípust vet fel, ebbõl
mutatnék némi elõzetest. Elsõnek né-
hány kombináció, amiket a tesztelés so-
rán fedeztünk fel (a tesztelés egyébként
több hónapig tartott).

� Zu’lit erõtere vagy Az univerzum kifor-
dítása + Amniosz-fa vagy Aranytojást
tojó tyúk vagy Gyöngymangó bokor

� Vízelementál + Örvény
� Fairlight trükkje vagy Tormikus egér

vagy Az idõ kereke + Ködmangó vagy
Gránit õrszobor

� Okulüpaj átka + Kristálygömb
� Áldozat a holnapért + Mentesség
� Fairlight trükkje vagy Tormikus egér

vagy Az idõ kereke + Avatárt dobunk
+ Feltámasztás (Figyelem: a kijátszási
feltételnek így is teljesülni kell, de 7
VP-t megspóroltunk)

Ti biztosan olyanokat is ki fogtok találni,
amikre mi álmunkban sem gondolnánk,
kérjük a frappánsakat írjátok meg! A pak-
li, amit szeretnék megmutatni, az a fajta,
ami szerintem Chara-din színbõl az em-
bernek elõször jut az eszébe: horda – ter-
mészetesen fattyakkal. A négy fattyas
lap: Chara-din fattya, A fattyak teremté-
se, szaporítása és visszatérése, amellett,
hogy különösen szép a képük, irdatlan
mennyiségû fattyat bír generálni, teszte-
lésen nem volt ritka a 30-40 fatty sem. És
ha az ellenfél nagy nehezen kiirtja õket:
visszatérnek! Tegyünk be még kis költsé-
gû Chara-din lényeket: ilyenek bõven
vannak, én most a Molad szellemet, Ében
harcost, Drónkeselyût (a pusztuló
fattyak erõsítik!) és Chara-din macskáját
(épületek miatt, ld. késõbb) választot-
tam. Emellett jöhet 2 Okulüpaj (lapjaim
jelentõs része az õsi, gonosz istené, VP-m
könnyen összejön, és fattyak eldobásával
leirthatom az ellenfél nagyobb lényeit), a
fattyúkészítõ varázslatok védelmére De-
stabilizátor. Ez így önmagában életképes
lenne, ha beraknék sok lénypusztítót,

Mágiatörést, esetleg még egy-két lényt.
Én azonban megkavartam kissé a dolgot,
és behozom a tornyokat: Az élet, halál és
teljesség tornyait. Nem rossz, amikor 10
lényem kap egyszerre +1 ÉP-t vagy seb-
zést. Persze Falak ereje is kell, és jópofa A
sokaság ereje. Szükságes még Lélekszívás,
Gömbvillám, Chara-din lesújt, és kész is
a Chara-din-Raia-Tharr-Leah pakli. (Ha
baráti partiban 4 szín korlátozás nélkül
játszotok, ki ne hagyd az Illúziópalotát!)

� 3 Chara-din fattya
� 3 Fattyak teremtése
� 3 Fattyak szaporodása
� 3 A fattyak visszatérnek
� 3 Molad szellem
� 3 Drónkeselyû
� 3 Ében harcos
� 2 Chara-din macskája
� 2 Okulüpaj
� 3 Destabilizátor
� 3 Az élet tornya
� 3 A halál tornya
� 2 A teljesség tornya
� 2 Falak ereje
� 2 A sokaság ereje
� 2 Lélekszívás
� 2 Chara-din lesújt
� 2 Gömbvillám
Összesen 46 lap.
Hogyan játsszunk ezzel a paklival?

Nos, az elején a feladat: termeljünk renge-
teg lényt, lehetõleg sok fattyat, és próbál-
juk lerohanni az ellenfelet. Fattyak terem-
tésével mindig 3-at készítsünk, hacsak
nincs nagyon kevés ÉP-nk. Három fattyat
már érdemes szaporítani, extrém esetben
kettõt is. Ha elég sok fattyunk lett, ne fél-
jünk feláldozni õket a harcban (fõleg ha
van drónkeselyûnk is), a visszatéréssel
úgyis újra jönnek majd. Ha lehet, az ellen-
fél lényeit saját lényeinkkel öljük le (kettõ
egy ellen), kevés lénypusztítónkat az iga-
zán kemény ellenségekre tartalékoljuk. A
Chara-din lesújt-ot csak végszükségben
használjuk lények ellen, hiszen ezzel tu-
dunk bûbájt, épületet, tárgyat leszedni.

Ha az elsõ roham nem eredményes, és el-
kezd „beállni” a játék, akkor jöhetnek az
épületek, A sokaság ereje ill. Okulüpaj. Ha
lehetõségünk van rá, érdemes A teljesség
tornyát önmagában is felépíteni, hiszen
ha késõbb behúzunk egy másik tornyot,
olcsóbban felhúzhatjuk, és rögtön kettõt
fog érni! Ha nem elég hatékony a pakli,
vegyük ki a mókából berakott Sokaság
erejéket, s rakjunk be lény-, tárgy-, vagy
bûbájpusztítást. Ha azt látjuk, hogy gyûl-
nek a szörnykomponenseink, ideális a
Bérmágia. A pakli legszebb vonása a
fattyúsereg, igyekezzünk ezt létrehozni.
Legnagyobb ellenszerei a tömegpusztító
varázslatok. A járvány kivédésére egy so-
kak által ismert trükk: az elõkészítõ fázi-
sunkban a járványt átrakjuk egy olyan
tartalékban lévõ lényünkre (ha az ellenfél-
nek nincs), amelyikben van szörnykom-
ponens, majd feláldozzuk. Így két lény
árán bár, de megszabadultunk ettõl az un-
dorító laptól.

Természetesen Chara-din-ból még tö-
mérdek féle pakli összerakható (pl. Tér-
kapu-Martian-nagyobb lények), ezekrõl
késõbb szólunk. Mindenkinek jó kísérle-
tezést‚ s gyilkos paklikat kíván:

MAKÓ BALÁZS

KKOOMMBBÓÓKK
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„VALAMI szaporodott, tenyészett a mélyben:
minden éjjel egyre több hangot, nyöszörgést, visí-
tozást lehetett a föld alól hallani. Aztán holdfo-
gyatkozáskor elôtörtek: ezerszám rohanták le a

falvakat az ôsi isten teremtményei, felfalva, kel-
tetôágynak használva az embereket.” 
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1 1
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Sokan rövidnek tartották a következõ
hónap 15-ére szóló határidõket, rövid-
nek tartották. Ezen megpróbálunk úgy
segíteni, hogy az újság megjelenését
elõbbre hozzuk, miközben a határidõk
továbbra is maradnak a régiek. A leg-
utóbbi rejtvénynél pedig vártam még
pár napot, hogy a megkésett megoldá-
sok is beérjenek. Következzen tehát a
júniusi feladvány megoldása:

1. Savas üvegcsével leszedem a döz-
möngöt. (10 VP)

2. Az ellenfelem kijátsza a Hódolat
Raianak-ot és gyógyul 5 ÉP-t, így
18 ÉP-je lesz. Marad 2 VP-je, mi-
vel az indukátor miatt eggyel ol-
csóbb volt a varázslata.

3. A Villám szimbólummal magam-
ba lövök egyet, így 1 ÉP-be kerü-
lök, és ki tudom játszani az Utol-
só esélyt, aminek következtében
18 ÉP-m lesz. (-3 – 4 = 3 VP)

4. Kijátszom a Szürkeállomány aktivi-
zálását, maradt 1 VP-m, így 1 ÉP-
be és 18 VP-be kerülök. (18 VP)

5. Bosszú az ellenfélre, aki sebzõdik
5-öt. (-5 = 13 VP)

6. A Haarding-féreg hátraküldi Elia-
nát, aki passzívan a tartalékba ke-
rül, majd egy Fordulattal aktivizá-
lom. (-3 – 1 = 9 VP)

7. A 3 szörnykomponensemért (2 +
a dözmöng) kirakom a Vasalt bun-
kót Elianára, akinek így a védeke-
zési bónusszal 7 lesz a sebzése, és
megvadítom. Ellenfelemnek ekkor
már csak 6 ÉP-je van. (-5 = 4 VP)

8. Végül kegyelemdöfésként hozzá-
vágom a Vasalt bunkót a Gyilkos
fegyverrel, ami 6-ot sebez rajta, és
meghal. (-4 = 0 VP)

Egy alternatív, az elõzõtõl alig
különbözõ megoldás, ha nem lõjük
le az üvegcsével a dözmöngöt. Az el-
lenfelem ekkor 19-be gyógyul, de a
végén még hozzádobom az üveget. A
harmadik szörnykomponenst pedig
a magszim szerzi, aki lecsapja a döz-
möngöt a harci fázisban.

Ezt a kettõt fogadtam el helyes
megoldásnak, azonban a szemfüles
játékosok észrevették, amit mi már
csak késõn, hogy ha Elianát passzivi-
zálja az ellenfél a Fordulat után, ak-
kor meghalt a dolog. A hibás megol-
dások nagy része arra alapult, hogy a
Vasalt bunkót az Élõholt mágus kap-
ja, aki az ellenfél õrposztjának kiürí-
tése után beüt. A hiba ott van, hogy
az ellenfél 1 VP-ért ki tudja játszani
a Lassítást, így a mágus nem tud elõ-
remenni az õrposztba.

A nyerteseink ismét egy-egy ki-
egészítõvel lettek gazdagabbak: Tóth
István Kaposvárról, Nagy Attila Tör-
telrõl, és Abbas Krisztián Budapest-
rõl. Gratulálunk!
Az új feladvány:

A te köröd van, a húzási fázisod
után vagy. Van 1 ÉP-d, 2 szörnykom-
ponensed, és 20 VP-d. Az ellenfeled-
nek 5 ÉP-je van, de sem szörnykom-
ponense, sem VP-je nincs. Nyerd
meg a játszmát ebben a körben!
Határidõ: 1996. szeptember 15.

A zárójelben levõ betûk az istene-
ket jelentik, a *-gal jelölt lapok leírá-
sát a túloldalon megtalálod a felad-
vány ábrájával együtt. A „C”
Chara-dint jelenti, a **-gal jelölt la-
pok a Chara-din visszatér kiegészítõ-
bõl származnak.

DANI ZOLTÁN

A kezedben levõ lapjaid:

� Tapasztalatcsere (E)
� Bûbájlopás (E)*
� Bûvölés (E)
� Helytartói jogar (R)**
� Napfókusz (R)**
� Áldomás (R)
� Az erõ ökle (T)
� Mágikus támadás (T)
� Tatudob (T)
� Vérbeli borzongás (D)
� Árulás (D)
� Taumaturgia (-)

A játékban levõ lapjaid:

� Világítótorony (R)
� Bölcsesség (-)*
� Csala-csíny Csilla (E)
� Szintlépés (-)

Minden lapod aktív, Csilla az õrposzt-
ban van, és rajta van a Szintlépés.
Az ellenfél kézben levõ lapjai:

� Leah megcsúfolása (E)**
� Az elme fölénye (E)

A játékban levõ lapjai:

� Fal (R)
� Visszacsatolás (R)*
� Alex Vampirsson (L)
� Sötét ceremónia (D)
� Martian (C)**
� Proteinfecske (E)
� Átokkõ (L)

Minden lapja aktív. A lényei az õr-
posztban vannak, a ceremónia Alex-
en van, az átokkõ a Proteinfecskén.
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Leah megcsúfolása:
Elenios, azonnali, költsége 1. Célpont

játékos gyógyul annyi ÉP-t, hogy ponto-
san 1 ÉP-je legyen. Csak akkor használ-

hatod, ha a célpont játékosnak 1-nél
kevesebb ÉP-je volt.

Visszacsatolás: Raia, bûbáj,
költsége 6. Ha bármely játékos sebzõdik
(kivéve a Visszacsatolástól), a Visszacsa-

tolás ugyanennyit sebez az összes többi já-
tékoson. A Visszacsatolást az elõkészítõ
fázisban 2 VP-ért fenn kell tartani, külön-

ben a gyûjtõbe kerül.

Martian: Chara-din,
kalandozó, költsége 9, SB: 3,

ÉP: 3. Ember, mágikus védeke-
zéssel. Kegy lap. Ha aktív, minden
Térkapu struktúrális pontja 2-vel
több. Passzivizálva kijátszhatsz
egy Térkaput a kezedbõl költség

nélkül.
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Helytartói jogar:
Raia, tárgy, költsége 2. Célpont
lénynek ad +2 szintet (sebzést,

ÉP-t is). KF-elni kell.

Napfókusz: Raia, azonna-
li, költsége 0. Kapsz 1 VP-t, plusz

annyit, ahányas a Taumaturgia szakértel-
med. Ezt reakcióként is megteheted, és
utána játszhatsz még ki reakció lapot az

ellenfél lapjára. A VP-t a körben el kell
költened, különben elvész.

Bölcsesség:
színtelen, szakértelem, költ-
sége 3. Minden kalandozód
kap +1 szintet, ami sebzést
és ÉP-t nem ad, csak speci-

ális képességet.
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Bûbájlopás:
Elenios, bûbáj, költsége 4.
Célpont bûbájt mostantól

úgy kell tekinteni, mintha te
lennél a gazdája. Ha célpon-
tot kell neki választani, újat

választhatsz.
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GALAKTIKÁNAK TÖRTÉNELME

(Lapunk abban a szerencsés helyzetben van, hogy a cerebrita
Om, a Taragoni Birodalmi Akadémia ismert professzora elfo-
gadta felkérésünket, és röviden, minden hajózó faj számára elfo-
gadható, érzelemmentes formában felvázolta elõttünk a lakott
világûr történelmét.)

A csillagok közötti jeges ûr végtelenjét átszelõ hajók
kapitányai gyakran töltenek hosszú, szótlan órákat a
központi képernyõ elõtt állva. Ilyenkor furcsa gondola-
tok merülhetnek fel a szemlélõdõ ûrhajósban. A távoli
napok dermesztõ fénye kérdéseket vet fel, és ezekre a
kérdésekre olykor roppantul nehéz válaszolni.

Kik vagyunk? Mi a létezésünk célja? Mi az életünk
értelme? Honnan jöttünk, és hova tartunk? Az utazó
gyakran jelentéktelen senkinek, parányi porszemnek ér-
zi magát a fenséges világegyetemhez képest. A kétely ne-
héz óráiban sokat segíthet, ha a természet vak erejével az
Értelem nagyságát állítjuk szembe. Induljunk együtt egy
rövid utazásra Galaktikánk múltjába!

Ha ma, a Modern Idõszámítás Szerinti (MISZ) 207.
galaktikus egységévbõl visszatekintünk a múltat elborító
sûrû homályra, akkor elõször is fejet kell hajtanunk a sok
milliárdnyi értelmes lény elõtt, akik a legsötétebb évez-
redekben is magasra tartották az Értelem és az Együtt-
mûködés fáklyáját. Az értelmes lények útja hihetetlen
nehézségeket tartogatott, minden nap háborút jelentett
a könyörtelen természet ellen. Csak a legbátrabbak és a
legrátermettebbek maradhattak életben. Az Értelem
azonban mindig diadalmaskodott.

Galaxisunknak csupán töredékét ismerjük. Nincse-
nek pontos adataink a galaktika lakott bolygóinak szá-
máról. Az ismert értelmes fajok száma a közhiedelemmel
ellentétben nem hét, hanem legalább ötszáz. A fajok
nagy része azonban még csak saját naprendszerét sem
tudta, vagy akarta elhagyni. Velük nem nagyon szokás
foglalkozni. Bár elméleti számítások szerint csak minden
ezredik nap rendelkezik olyan bolygókkal, amelyek al-
kalmasak az ezerarcú élet valamelyik formájának befoga-
dására, ám a benépesített, és csak részben feltérképezett
világok száma minden képzeletet felülmúl. Csupán a
csillaghalmazunk központi zónájában elhelyezkedõ Ga-
laktikus Szövetség, vagy ahogy itt, kint a Peremvidéken
nevezik, a Birodalom több, mint egymillió lakott világ-

ból áll. A Peremvidék, a Perisphera enciklopédiája pedig
hárommillió lakott rendszert sorol fel.

Ezek az adatok persze megbízhatatlanok, hiszen jó-
részt még a mezon háborúk elõtti felmérésekre támasz-
kodnak. A csillagok nem kis része szerepel a holotérké-
peken, de bármelyik ûrhajóssal megtörténhet, hogy egy
rosszul kiszámított hiperugrás után egy feltérképezetlen,
teljesen ismeretlen naprendszerben bukkan elõ.

Értelmes lények mindig voltak, és mindig lesznek.
Csillagközi birodalmak épülnek fel, és foszlanak semmi-
vé. A civilizációk virágzását és hanyatlását mintha csak a
Természet törvényei szabályoznák. Oly keveset tudunk a
letûnt korszakokról, hogy a kezdeti ködös idõk króniká-
it leginkább a legendákra és a tiszta logikára támaszkod-
va írhattuk meg.

A galaktika általunk ismert szektorának története, a
legendás Õskor a Galaktikus Idõszámítás kezdete Elõtt
(GIE) mintegy egymillió évvel vette kezdetét, amikor az
Elsõ Értelemnek nevezett ismeretlen erõ felkereste a ce-
rebriták állítólagos õsbolygóját. Az ûrcápa hagyományok
ugyan arról szólnak, hogy ekkoriban õk már legalább tíz-
millió esztendeje az ûrt járták, ám erre semmi bizonyíték
sincs. Az értelmes fajok egyébként is mindent megtesz-
nek annak bizonyítására, hogy éppen õk voltak az elsõ
ûrjáró faj. Ezt mi cerebriták gyerekes naivitásnak tartjuk.

A cerebriták a következõ százezer évet azzal töltöt-
ték, hogy kezdetleges plazmahajtómûvekkel felszerelt
hajóikkal elhajózzanak a közeli csillagokhoz. Ezen õse-
ink viselkedésükben sokkal közelebb álltak a mai cápák-
hoz, vagy emberekhez, mint hozzánk. Körülbelül GIE
800 000-ra tehetõ az archaikus cerebrita kultúra elsõ vál-
sága. Ekkor jelenik meg a ma már teljesen elfeledett Fák-
lyahordók filozófiája, amelyik valószínûleg a cerebriták
faji felsõbbrendûségét hirdette. Kétszázezer évvel ké-
sõbb, amikor a cerebriták már több száz csillagrendszer
felett uralkodtak, került sor a hiperhajtómû feltalálására.
Az a tény, hogy ez a leírhatatlan jelentõségû felfedezés
éppen az õ nevükhöz fûzõdik, mind a mai napig megha-
tározza a Galaktika sorsát.

A következõ évezredekben végbement a nagy kiraj-
zás, a cerebrita hadihajók bolygók százezreit fedezték
fel. Ezt az idõszakot a költõk a Cerebriták Tavaszaként
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tartják számon. GIE 250 000 tájékáról származik az el-
sõ tárgyi emlékünk, egy idõtlenítõ sztázisban megõrzött
gyémánt mellszobor, amelyik talán egy királynõt, vagy
egy udvari boszorkányt ábrázol. A szobor keletkezése
idején a cerebriták birodalma több száz, egymással élet-
halálharcot vívó fejedelemségre esett szét, megjelentek
az elsõ mutánsok, és terjedni kezdett a világvége eljöve-
telének gondolata.

A Sötét Korszak beköszöntét jelzi, hogy ekkoriban
kezdték el lézerágyúkkal felszerelni a hajókat. A fejedel-
mek könyörtelen háborúkat folytattak a frissen felfede-
zett világok barbár bennszülöttei ellen is. A gyarmatosí-
tás során teljesen kiirtották a vin és a skalo fajt. A Sötét
Korszak elejére tehetõ az elsõ ûrcápa királyság megalaku-
lása. A rendkívül dinamikus óriáshalak rövid idõ alatt el-
lesték a nehézkes cerebritáktól mindazokat a technikai
ismereteket, amelyeket hasznosnak tartottak. Nem ki-
zárt, hogy a második mutáns lázadás (GIE 150 000) ki-
robbantása, és az izoláció követelésének általánossá vá-
lása is az õ ügynökeik mûve volt.

A Cerebriták Telének nevezett korszakról alig maradt
meg feljegyzés. A legjelentõsebb változás az, hogy a Sö-
tét Korszak elmúltával már csak az egykori lázadó, tele-
patikus mutánsok leszármazottait tekintjük cerebritá-
nak, az õsi cerebriták ismeretlen körülmények között
kipusztultak. Az ezt követõ tízezer év során a hiperhaj-
tómû általánosan elterjedt a Galaktikában, és megkezdõ-
dött a cápák, a tricipliták, a karnoplantuszok és az in-
szektoidok villámgyors kirajzása a mélyûrbe.

A Galaktikus Idõszámítás (GISZ ) kezdetén az elsõ
Cerebrita Császárság mérnökei megépítik a legelsõ, a
szektorok közötti ugrásra is képes hajót, majd III. Tho-
en elrendeli a Galaktika feltérképezését. Az új cerebriták
határozott, de elviselhetõ uralma elhozta az Aranykort.
Az értelmes lények és a lakott, civilizált világok száma
ugrásszerûen megnõtt, a békére pedig a hatalmas, bár
kissé lanyha Birodalmi Flotta vigyázott. GISZ 1222-ben
egy császári rendelet közhírré tette a Napkereszt egyhá-
zának megalakulását. Az egyház tanai az Értelem szent-
ségérõl hamarosan államvallási rangra emelkedtek. GISZ
1789-ben az Elsõ Konkordátum rögzítette az értelmes
lények alapvetõ jogait. A II. Konkordátum még ezen is
túlmutatott, amikor elrendelte a barbár körülmények kö-
zött élõ értelmes lények felkutatását, és megfigyelését.

Ettõl kezdve százezernyi sokat ígérõ világot tartottak
szemmel a cerebrita õrök, hogy a helyes útra tereljék a
fejlõdõfélben lévõ civilizációkat. A békés megfigyelõket
néha baleset érte, de a Birodalmi Flotta szinte mindig ki-
mentette õket, mielõtt a barbárok felismerték volna,
hogy szemmel tartjuk õket. A megfigyelõk csupán né-
hány, átlagon felül értelmes bennszülött elõtt fedték fel
magukat. A békés és harmonikus fejlõdés csúcsaként
GISZ 3245-ben az Egyezmény rögzítette a hagyomány-
õrzõ rendszerek létrejöttét.

A baljós elõjelek nemsokára újra szaporodni kezdtek.
GISZ 4689-ben XXXIV. Homonnei kizárta az ûrcápákat
a Galaktikus Szövetségbõl, majd az elsõ galaktikaközi
expedíció kudarca is jelezte, hogy megtorpant az addigi
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töretlennek látszó fejlõdés. A Birodalom ekkortájt (a föl-
di idõszámítás szerinti XXV. sz.-ban) vette fel a kapcso-
latot a ma élõ emberi fajták barbár õseivel.

A GISZ VI. évezredében a cápák egyetlen császárság-
ban fogták össze rohamosan terjeszkedõ államaikat, majd
a xenók felfedezése és rabszolgasorba taszítása után sem-
mi nem akadályozhatta meg õket abban, hogy felépítsék
a félelmetes Vihar Armadát, az akkori Galaxis legerõsebb
flottáját. 5854-ben megindult az ûrcápa mélyûri offenzí-
va, amit a xenók tömeges felszíni hadbavetése követett.
6014-ben elpusztul a Birodalom régi fõvárosa, a gyé-
mántként tündöklõ Bleinon. A vereség hatására a cereb-
riták a Kloreinoi Szerzõdésben a cápák javára lemonda-
nak 250 000 lakott bolygóról. Nagyjából ekkoriban
pusztulhatott el az ún. Naprendszer és a Theeraa, az em-
beriség állítólagos szülõbolygója. A
nagybeteg cerebrita császárság sor-
sa megpecsételõdött, a cápa had-
erõk egyszerûen darabokra tépték
a magatehetetlen óriást.

A váratlan fordulat GISZ 6245-
ben következett be, amikor Mon-
nan-Om, a késõbbi I. Theon fellá-
zadt a birodalmi békepárt uralma
ellen, és a hagyományõrzõk min-
den tiltakozása ellenére harcba ve-
zette a sebtiben felállított Ember
Légiókat. Mivel a háború króniká-
ját, az elsõ katasztrofális vereségek,
majd a lassú talpraállás, és az óriási
véráldozatok árán kicsikart gyõzel-
mek történetét mindenki jól ismeri,
ezekre most nem térek ki. Csupán
egyetlen eseményt nem hagyha-
tunk említés nélkül: a rettenetes ûr-
csatát a Kraxoxan rendszerében, ahol John Wang Lu a Fe-
kete Légió élén döntõ csapást mért a Vihar Armadára.

A Cápa Birodalom feltétel nélküli kapitulációja után
(GISZ 6988) megkezdõdött a néptelenné vált világok új-
ra betelepítése. A xenók visszanyerték a szabadságukat,
az emberiség elterjedt a Galaktika belsõ vidékein is. Kez-
detét vette a cerebriták csendes hanyatlásának korszaka,
a Cerebriták Õsze.

GISZ 7098-ban megalakult a Szent Bölcsesség Biro-
dalma és Galaktikus Parlament. Ekkoriban már mind na-
gyobb gondot jelentettek a cápa háborúk idején megerõ-
södött óriásvállalatok. A 8647-es hatalmas pénzügyi
válság nyilvánvalóvá tette, hogy nincs lehetõség egy átfo-
gó, központi gazdaságirányítás bevezetésére. A Heolh di-
nasztia uralomra jutása csak elodázni tudta a válságot.

Még az erõs kezû császárok sem tudták felszámolni
az egész szektorokra kiterjedõ monopóliumokat, a klán-
vállalatok uralmát. A Galaktikus Állampolgárság elfoga-
dásával szinte egyidõben emelték törvényre az adósrab-
szolgaságot, mint intézményt. A pacifista mozgalmak
elõretörését jelzi, hogy GISZ 8700-ben törvényt hoznak
a Galaktika fegyveres erõinek a felszámolásáról.

Alig másfél évszázaddal ezután új, minden eddiginél
erõsebb ellenfél jelent meg a galaktikus történelem szín-
padán: 8889-ban megindult a zargok inváziója a Tricip-
lita Szövetség világai ellen. 8892-ben Harrrk Trax az
Elektroszon szétlöveti a törvényekre hivatkozva mene-
déket keresõ triciplitákat. A következõ esztendõben be-
vezetik a galaktikus Rendkívüli Állapotot, ami a Szent
Bölcsesség Birodalmának bukását jelentette.

A 8896—8924 közötti idõ-
szak a modern kor legsötétebb
szakasza. A mezon támadás a pol-
gárháborúk poklába taszította a
teljes Galaktikát. A mezonok elle-
ni keresztes hadjárat elõkészületei
8945-ben a hét nagy faj közötti
ideiglenes fegyverszünet meg-
kötése után kezdõdhettek el. Az
elsõ mezon inváziós erõ megsem-
misítése, a Fény Háborúja 8958-
ig tartott. A Száz Világ Csatájá-
ban ugyan sikerült gyõzelmet
aratni, de maga III. Heolh is hõsi
halált halt. Az uralkodó halála
után egészen GISZ 9000-ig tar-
tott a zargok elleni harc, és a kiú-
juló polgárháború. A Peremvidé-
ken ekkortájt tértek át az új
idõszámításra.

Az elmúlt kétszáz év legfontosabb eseményei közül
említést érdemel az Érdekbiztosítási Szövetségek kiala-
kulása, és a szabad kereskedelemrõl kiadott Bulla Perisp-
hera általános elismerése.

Egyes filozófusok, pl. a loinnei Fukoy-Ima eljátsza-
doztak azzal a gondolattal, miszerint napjainkra a törté-
nelem véget ért. Nincsenek nagy áramlatok, nem talál-
kozhatunk meghatározó eszmerendszerekkel. Mindent
kellõen irányít a szabad verseny. Mi itt, a Taragoni Aka-
démián nem értünk ezzel egyet. Ha nyitott szemmel já-
rod a Galaktikát, magad is számos történelmet formáló
erõvel, egyénnel és közösséggel találkozhatsz. Sõt egy
nem is olyan távoli napon talán éppen te leszel az, aki
kezébe veszi a galaxis sorsának formálását. Persze, ez a
nap nem holnap lesz. VARGA A. CSABA
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DUNGEON

Az ország legolcsóbb és legszuperebb szerepjátékboltja továbbra is várja a
szerepjátékôrülteket, kártyazombikat és társaikat.

MIÉRT ÉRDEMES HOZZÁNK JÖNNI?

Rögtön elregélem nektek:

1.) A boltban van egy pár asztal is, ahol jókat lehet kártyázni meg cserélni.
2.) Ha kártyákat hozol beadni bizományba, mi csak 25%-ot teszünk rá áraidra.

3.) Nálunk mindenféle kártyából mindig van egy nyitott pakli. Ha nem ismered a játékot,
így megnézheted, ha pedig venni akarsz egy paklit, választhatsz, hogy a nyitottat viszed

vagy a másikat.
4.) Kártyán kívül természetesen minden más cuccot is beveszünk bizóba.

És most egy kis ízelítô árainkból:
GUARDIANS alappakli 1750 Ft
NETRUNNER alappakli 2950 Ft
STAR WARS alappakli 1500 Ft
NEW HOPE booster 520 Ft
CHRONICLES booster 430 Ft
SHADOWRUN kiegészítôk 700 Ft

Ezen kívül AD&D, SHADOWRUN, STORYTELLER, BATTLETECH, EARTHDAWN
és más szerepjátékok, kiegészítôk, HKK, VAMPIRE, MAGIC, MERP, GUARDIANS, STAR

WARS, NETRUNNER, MÍTOSZ és más kártyák.
Ne feledd, ez egy tuti jó bolt. Gyere el, és bizonyosodj meg róla!

DUNGEON

VII. ker. Erzsébet krt. 37., az udvari üzletház dungeonjában.
Telefon: 351-6419, kérd a szerepjátékboltot.



Mint fenséged valószínû-
leg már értesült róla, birtokain egy ma-

gát Drake Szövetségnek nevezõ csürhe garázdálkodik,
és módszeresen próbálja bemocskolni a tisztességes
kalózok nimbuszát. Szégyenteli folt ez makulátlan
hírnevünkön, amit csak e szedett-vedett népség véré-
vel moshatunk tisztára. Felrúgva az évek óta élõ kon-
venciókat, elhatárolták magukat a nemes kalózhagyo-
mányoktól, és arcátlanul betörtek exellenciád
területére. Többszöri figyelmeztetésünk ellenére sem
voltak hajlandóak behódolni fenségednek, de még ar-
ra sem vették a fáradtságot, hogy válaszoljanak felszó-
lításunkra. Mindezekbõl egyértelmûen kitûnik, hogy
cselekednünk kellett respekciónk megtartása végett.
Sajnos az ördögi szerencse a pártütõknek kedvezett,
így a megsemmisítésükre indított flottánkból néhány
szétszaggatott roncson kívül semmi sem maradt. Tá-
vol álljon tõlem balszerencsés káziumokból következ-
tetéseket levonni, de jobb sorsra érdemes armadánk
kudarcából tanulva kémeket küldtem ellenségünk da-
rázsfészkébe, hogy e fiaskó többet ne ismétlõdhessen
meg. Két mostanában zsákmányolt Galleon Diamond
kereskedõhajót áldoztam fel a cél érdekében, hogy kö-
zelebbrõl láthassuk ellenfelünk arcát. Mint utóbb ki-
derült, sejtéseim beigazolódtak. A banditák számos
hajót tömörítõ serege alaposan megerõsödött jogos
tulajdonaink elbitorlásából. Ha csak az utóbbi né-

hány hónap veszteségeit nézem, akkor is rögtön
szembeötlõ, hogy több esetben találtuk hûlt helyét
olyan ígéretes fogásnak, melyre embereimmel már
hosszú idõ óta készültünk lecsapni. A bitangok
ugyanis megelõztek bennünket, és mire odaértünk,
már rég elhappolták a zsákmányt. Kémeim jelentése
és az eddig tapasztaltak alapján – a belém vetett bizal-
mán ne essék csorba – úgy gondolom: bár némely ha-
jójuk erõsebb és gyorsabb mint a mieink, fenséged ha-
talmához képest õk csupán porszemek. Kontárkodó
véleményem helyett álljon itt egy tanulmány, melyet
hírszerzõim állítottak össze exellenciád számára. Hû-
séges alattvalója:

Wilkinson II. õrgróf
a Bropea szektor teljhatalmú megbízottja.

A Drake Szövetség alapításáról nem sokat tu-
dunk. Annyi bizonyos, hogy az ismert kalózcsoporto-
sulások közül ez a társulás közel sem a legrégibb. Ta-
láltunk azonban néhány érdekes, bár nem teljesen
egyértelmû feljegyzést, ami kiindulópontul szolgálhat
a velük kapcsolatos kutatásokban. A nagyobb kereske-
delmi cégek alapításának idejében volt egy védelmi
konvojt szolgáltató magánhadsereg, melynek egyik ha-
jótípusát Karibi vándornak hívták. Ez a név kísér-
tetiesen egybecseng a Karibi utazóéval. A konvoj
közel 400 évig szolgált a Kohn Bros. Impex kalmárbár-
kái mellett, majd egyik pillanatról a másikra elnyelte
õket az ûr. Eltûnésük nagyjából egybeesik a Drake
Szövetség megjelenésével, így elképelhetõ, hogy a na-
gyobb profit érdekében egyszerûen átalakultak kalóz-
szövetséggé. Persze az is elõfordulhat, hogy a hasonló-
ság csak olcsó trükk, és a Drake hajók valami egész
más okból vették fel ezt a nevet. Bizonyítani látszik a
dolgot az is, hogy a Kohn Bros. még mindig létezik, pe-
dig annyi bizalmas információ alapján, amit a konvoj
tudott, már rég a tönkrement kereskedelmi cégek listá-
ját kellene gyarapítania. Furcsa továbbá az is, hogy a
szövetség egyetlen kalózbirodalommal sem paktált le,
pedig alapvetõ érdek- és területvédelmi kérdésekben
bevett szokás a szövetségek közti hallgatólagos megál-
lapodás. A Drake-ek vagy nagyon nagyra törnek, vagy
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DRAKE KALÓZSZÖVETSÉG
Jelentés Con Blackbeard fejedelemnek,

a Fekete Szakáll Szövetség dicsõ vezérének.



céljaik különböznek az általunk feltételezettektõl. Ve-
zetõségükrõl, központjaikról szinte semmit sem sike-
rült megtudnunk, de néhány megbízható, beépített
emberünk jelentésébõl megtudtuk, hogy saját tagjaik
sem tudnak errõl semmit. A tagok maximálisan ered-
ményorientáltak, közösségükbõl hiányzik a meghittség
és az összetartás, de fantasztikusan magas részesedé-
sük miatt mégis teljes precizitással hajtják végre felada-
tukat. A szövetségbe való bekerüléshez alapkövetel-
mény a katonai ismeretek magas fokú elsajátítása és a
jó üzleti érzék. A szervezet felépítése jól elkülöníthetõ-
en tagolt, és piramisszerû hierarchiában csúcsosodik
ki. A következõkben armadájuk felépítésérõl szerzett
információink találhatók:

Csillagközi flotta
A kisebb kereskedõhajókat megcélzó szint a Ka-
ribi utazókat tartalmazó flotta. Ezekkel a vi-
szonylag gyengébb képességû kalózhajókkal in-
kább terelni próbálják a kalmárok forgalmát,

méghozzá olyan útvonalat szabva a cégeknek, amelyen rizikó-
mentesen lecsaphatnak késõbbi áldozataikra. Egy-egy Karibi uta-
zókkal teletûzdelt területet sokan inkább kihagynak, tervezett út-
vonalukat elhagyatottabb, ám biztonságosabbnak tûnõ pálya
kedvéért változtatva meg.

Vámszedõk
A Sir Francis Drake Jr. a másik alaptípus a szö-
vetség berkeiben. Ez már igen komoly ellenfél
minden kereskedõ számára. Pilótáik jól képzet-

tek, a legtöbb katonai hajón is kitûnõre vizsgáznának. A szövet-
ség áruforgalmának nagy részét ez a hajótípus szolgáltatja be.
Harcban veszedelmes ellenfelek, ha a szóbeszédnek hinni lehet,
még nem volt rá precedens, hogy S.F.D. Jr.-t elkaptak volna ka-
lózvadászok.
A FD-2 Lélekvesztõ nagyjából hasonló kaliberû gép, mint a
S.F.D. Jr., azzal a különbséggel, hogy fegyverzete pallérozása
helyett inkább pajzsot kapott és hatalmas zsilipet az áruk átpa-
kolására. Rutintalanabb kalmárok teljes kifosztására ideális esz-
köz ez a hajótípus.
Az Sd-34 Vámszedõ a meglepetések hajója. Messzirõl ártatlan
kis jószágnak tûnik, ám közelebb érve kegyetlen torkolattûz fo-
gadja a gyanútlan áldozatot. Idõsebb, megtért harci veteránok
szerint kereskedõhajójuk körül a lézernyalábok kavalkádja a ré-
gi, mezonok elleni csatákat idézte. A Vámszedõ elfogója a leg-
korszerûbbek egyike, egy ilyen hajó markából kikászálódni ki-
sebb hõstettnek számít.
A Vörös Kalóz a legmasszívabb vázon ülõ középkategóriás Dra-
ke hajók egyike. Szinte minden megtalálható rajta, ami egy si-
keres kalózhajó kelléke. Feltûnõ külsõsége, hogy míg a többi

szövetségbeli hajó arany-fekete vagy ezüst-fekete színekben
pompázik, addig a Vörös Kalóz színe olyan mint a halálos seb-
bõl ömlõ sötét vér. Meglepõ pontossággal passzol ez a hajó kö-
rül lezajló események hangulatvilágához.

Elit erõk
Az elit erõk flottáját nem sikerült biztos adatok-
kal feltérképezni. A Fosztogató és a Csáklyás
Tuereg bõséges fegyverarzenállal és kimon-
dottan nagy fogásra tervezett felszereléssel

büszkélkedik, ellenük magányos kereskedõknek szinte semmi
esélye nincs. A Vendetta 5D+R a kalózüldözõk ellen esküdött
bosszú anyagi megtestesülése. Aki ezeket a hajókat legyõzi,
akár nyugodtan törheti a fejét saját szövetség alapításán is. Ké-
tes értékû híreink vannak további fejlesztésekrõl is, ám pontos
adatok híján errõl csak késõbbi jelentéseinkben tudunk beszá-
molni.

Fekete Szakáll Kémhálózat

Körlevél a Shin-To Corp. kereskedelmi
flotta kapitányainak.

Az itt olvasott jelentést egy üzenõkapszulában ta-
láltuk, a Cupor csillagrendszer peremén, egy szétlõtt
H.O.O.K. kalózhajó roncsában. A kereskedelmi ka-
mara propagandistáinak kívánsága, hogy minden ha-
jónkon tanulmányozzák át a jelentés szövegét, és
használják fel a kalózok elleni küzdelmük során.
Mellesleg tudatjuk tagjainkkal, hogy a Drake Szövet-
ség jó eséllyel nem más, mint a konkurens Kohn
Bros. Impex egy belsõ szer-
vezete, a rivális cégek
kifosztására. Ha
f e l t e v é -

sünk

beigazoló-
dik, hi-

vatalosan is
t i l takozni
fogunk a

Galakti-
k u s
K a l -

márunió-
nál. 

Shin-To Corp.
vezetõség
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Attól függ mi a célod. Én szeretnék minél erõsebb,
hatalmasabb, ismertebb lenni. Ez így egyszerû, de
hogyan lehet ezt megvalósítani? Mondjuk ha len-
ne 500 000 IG£ a számlámon, akkor talán min-
dent meg tudnék vásárolni, amit csak ismerek: 3-
as agyú hajó, szuper felszerelések stb. Leadnám a
szektorugráshoz szükséges herepiumot, pénzt,
meg amit még kell, és irány a következõ szektor.

Hogyan szerezhetem meg ezt a pénzt? Meg-
próbálkoztam sok mindennel. Elsõsorban azért,
hogy lássam mi hogyan mûködik, másrészt meg
így sokkal érdekesebb. Hol jobban, hol kevésbé,
de mûködött ez is, az is. Elõször kereskedni pró-
báltam. Gyorsan eladtam mindent, ami a hajón
volt (a Cyclon Unarion kicsi a raktér), szüksé-
gem volt minden szabad konténernyi helyre, és a
pénz is jól jött, amit az indulófelszerelésért ad-
tak. Jól levettem a merészségemet, elvégre fegy-
verek nélkül nem is tudnék senkit legyõzni, ke-
restem valami olyan árucikket, amin kedvezõen
nagy volt az árrés, és ezt cipelgettem oda-vissza.
Itt az egy konténernyi helyre vetített haszon a
mérték. 50 darab Microblast pisztoly annyi he-
lyet foglal el, mint egy konténer arany, és az 50
darab pisztolyon többet lehet keresni, mint az
egy aranyon. Nekem szerencsém volt. Pont Ruby
lézerrel tudtam kereskedni, ami 1-es szintû lévén
felszerelhetõ a panelre. Televásároltam a rakteret,
felszereltem õket, majd újra televásároltam a rak-
teret. Egy-egy úton dupla akkora mennyiséget
tudtam elszállítani. Ez módszer elég biztos, elõre
jól kiszámítható mennyit fogok keresni, legfel-
jebb az árváltozások kavarhatnak bele egy kicsit.
Négy problémám volt vele. Egy: a hajó raktere
elõbb-utóbb olyan korlátot fog jelenteni, amit
nem nagyon lehet átlépni, ami az egy fordulóban
realizálható hasznot eleve korlátozza. Kettõ: egy
ilyen fordulóban nem sok minden történik. Há-
rom: ez a cikázás a pénzemen kívül szinte sem-
mit nem fejleszt, ami hosszú távon nem biztos,
hogy kifizetõdik. Négy: nem biztos, hogy min-

denki könnyen talál ilyen kereskedelmi lehetõsé-
get a saját csillagrendszerében. Ha valaki talál
egy ilyet, akkor bolond lesz azt mással is megosz-
tani, hogy együtt nyomják le az árakat, egyedül
felkutatni pedig egy kicsit fáradságos dolog, ráa-
dásul nem is biztos, hogy eredményes. Persze er-
re is van kétféle megoldás, amit egyszerre érde-
mes alkalmazni. Egy: keress olyan kapitányokat,
akik nem feltétlenül akarnak kereskedni. Cserébe
az általa bejárt bolygók árlistájáért elküldheted a
sajátjaidat, de mesélhetsz neki az általad talált
roncsokról is. Kettõ: ha azt látod, hogy valame-
lyik árucikknek rendszeresen változik az ára,
vagy valaki a két fordulód között már negyedszer
száll le ugyanarra a bolygóra, akkor ott érdemes
egy kicsit jobban körülnézni.

Ennyi kitérõ után térjünk vissza az eredeti
problémára: pénzt, de sokat. Gyorsan elkezdtem
kereskedõi küldetéseket elvállalni. Igyekeztem
olyan bolygókra leszállni, ahol van bolt, és elõny-
ben részesítettem azokat a bolygókat, ahol sok
technikai cikket árultak. Itt nagyobb volt az esélye
egy-egy zaftosabb küldetésnek. Ezekért a küldeté-
sekért jár kereskedõi rang, nõ a hírnevem, ráadá-
sul, minél nagyobb a rangom, annál táposabb kül-
detéseket kapok. Ezért aztán minden küldetést
elvállaltam, amit csak kaptam. Ha valamit nagyon
nem akartam teljesíteni, mert mondjuk a világ má-
sik végébe akartak elküldeni öt konténer robbanó-
anyaggal, akkor azt is elvállaltam, a robbanóanya-
got azon nyomban el is adtam a boltban (persze a
navigátoromat küldtem el, nehogy szemet szúrjak
a boltosnak), a szállítólevelet összetéptem, aztán a
következõ héten újra benéztem a boltba, Sokan
megfordulnak egy ilyen helyen egy hét alatt, ezért
a boltosnak nem szúrt szemet, hogy ilyen gyorsan
megjártam az utat Röcsögepusztára meg vissza,
már adta is a következõ feladatot.

Elhatároztam, hogy a második hajóm is egy
Cyclon lesz, ezért néhányszor bementem a han-
gárba is, amíg nem kaptam infót a Spacedogról.
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Infót persze kérhetsz más kapitányoktól is, az jó-
val gyorsabb. A kereskedõi küldetéseknek megvan
az az elõnye is, hogy közben új bolygókat ismer-
hettem meg, ráadásul néhány konténer egyebet is
tudtam a vállalt feladat mellett magammal vinni,
ami ha másra nem is, de a legénység fizetésére
elég volt. Amint úgy láttam, hogy néhány körön
belül meglesz a pénz, azonnal megrendeltem a
hajómat, erõsen reménykedve abban, hogy a vé-
teláron kívül marad egy kevés a felszerelésre is.
Közben megpróbálkoztam a fûkereskedelemmel
is, elvégre ûrcápa vagyok. Ha kalózkodással nem
foglalkozom, legalább ezzel öregbítsem az uszo-
nyom hírnevét. Ráadásul az egyik ismerõsöm azt
mondta, hogy nem igazán érdemes fûvel kavarni.
Nos, érdemes. A fû ára egy bolygón nem nagyon
változik, egy „demokráciában” mindig sokat ad-
nak érte, egy „anarchiában” mindig olcsón hozzá
lehet jutni. Van benne egy kis kockázat, nem ér-
demes az összes pénzedet feltenni rá, de nagyon
nagyokat lehet vele kaszálni. Még ma is ezt csi-
nálnám, ha közben nem jött volna meg a kettes
hajóm. Persze azonnal átvettem, és feladtam egy
hirdetést katonára. Nem túl nagy összegût, mert
se pénzem nem volt rá, se kedvem ahhoz, hogy
átrepüljem érte a fél galaxist. Kicsit elégedetlen
voltam a katonám harci felkészültségével, talán
mégis több pénzt kellett volna rászánnom, ezért a
rendelkezésemre álló gyakorláspontokat felhasz-
nálva kiküldtem a gyakorlópályára, had gyakorol-
jon a gépágyúkkal.

A gyakorlás ideje alatt elõvettem egy papírt,
mindazt amit a tárgyakról tudtam, és megtervez-
tem a hajómat. Teleraktam ágyúval, pajzsokkal,
raktam rá annyi generátort, amennyi csak elfért a
panelen, megnéztem mit lehet kapni a környéken,
a többit pedig elkészíttettem a mûhelyben. Ráment
néhány forduló, amíg minden a helyére került, de
megérte. Így hullanak a zargok, mint a legyek.

Megoszlanak a vélemények arról, hogyan kell
a hajót felszerelni. Azt hiszem nem az enyém a
legjobb (ha van egyáltalán ilyen), de leírom, hát-
ha ötleteket meríthettek belõle. Az elsõ szempon-
tom a hajóm minimális tûzerejének a meghatáro-
zása volt. Öt Mirro Beam mellet döntöttem. Ezek
egyenként 2D3 sebzésû fegyverek, ráadásul su-
gárjelzõvel van felszerelve, ami a találati pontos-
ságát növeli. Az öt Mirro Beam elegendõ tûzerõt
jelent ahhoz, hogy egy magányos tombolóval

szembe merjek szállni. A sok kis fegyvernek meg-
van az az elõnye is, hogy a gyengébb hajókat egy
kör alatt le tudom lõni. Ötbõl kettõ-három min-
dig talál, ami egy madárkának már elég lehet. Na-
gyobb pajzsokkal felszerelt hajók ellen ez sajnos
nem jó stratégia, mivel azok minden egyes talála-
tomat csökkentik. Ellenük szereltem fel két Tep-
pelton rakétakilövõ-állványt. A rakéták megfelelõ
használata nem egyszerû feladat. Több olyan for-
dulót láttam, ahol valaki 100%-os merészség mel-
let 100%-ra állította a rakétahasználatát is. Így
azonnal elmenekült azok elõl, akik ellen egyálta-
lán használt volna rakétát. A helyes beállítás
meghatározására az a legegyszerûbb módszer, ha
kiválasztod a leggyengébb olyan hajót, amelyik
ellen akarsz rakétát használni, megbecsülöd,
hogy a tûzereje hogyan aránylik a tiedhez, és ezt
az értéket adod meg paraméternek. Az éles teszt
során hamar kiderül, ha némi módosításra szorul
ez az érték. Számomra az tûnt a megfelelõ meg-
oldásnak, ha 35%-tól használok AWRD rakétát,
és 100%-tól Teppeltont, ha a konkrét ellenfél tûz-
ereje legalább 60%-a az enyémnek. A rakéták sok
pénzbe kerülnek, de eddig behozták az árukat.
Ha már megvannak a fegyverek, jöhetnek a paj-
zsok, de talán még ennél is fontosabb a szükséges
energia biztosítása. Ha nincs pajzsod, akkor pon-
tosan ki tudod számítani mennyi energiára lesz
szükséged, hogy a 6. körben is tudd használni a
fegyvereidet. A pajzsok zabálják az energiát, ezért
azokhoz rengeteg reaktor szükséges, és képtelen-
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tatisztika
1996.08.06

légi gyõzelmek 317
idegenhajók ellen 233
zargok ellen 211
mezonok ellen 22
egyéb hajók ellen 84
kapitányok ellen 35
földi gyõzelmek 8
sikeres kalózkodás 12
priusz 50
hírnév 1219

képességek
kereskedelem 3
szerencsejáték 7
karizma 6
ûrhajóvezetés 5
manõverezés 7
javítás 6
leszállás 4
hiperugrás 5
robotika 3
kézifegyverek 2
nehézfegyverek 7
kereskedõrang 5
kalózrang 2
harci rang 6

inszektoid 4 %
karnoplantusz 3 %
xeno 7 %
ûrcápa 13 %
cerebrita 9 %
triciplita 16 %
ember 44 %
nõk 0:31%  1:56%  2:10%  3:1%

Cyclon Unario 49 %
Scorpion Sting 34 %
Mercator Alpha 13 %
Cyclon Spacedog 3 db
Scorpion Thunder 10 db
Mercator Beta 5 db
Galleon Silver 8 db
Cyclon Spark 1 db
Scorpion Lightning 2 db
Mercator Gamma 2 db
Galleon Gold 1 db

ség megbecsülni mennyit használnak fel egy kör-
ben. Ha van három darab 2-es hatékonyságú paj-
zsod, amelyek aktiválási költsége 4 energiaegy-
ség, és az ellenfél egy körben 3 találatával 3-at,
6-ot és 9-et sebezne, akkor 32 energia felhaszná-
lásával ezt a sebzõdést összesen 3-ra tudod csök-
kenteni. Az elsõ találat a legfelsõ pajzsgyûrûn át-
halad, miközben kettõt veszít az erejébõl, majd a
második gyûrûn teljesen fennakad. Ez összesen 8
energiát emészt fel, hiszen két pajzsot kellett
használnod hozzá, a második találatot a három
pajzs együttesen tudja semlegesíteni újabb 12
energiáért, míg a harmadik találatot csak lecsök-
kenteni tudták a pajzsok. A reaktorok számát úgy
határozd meg, hogy minimálisan annyi legyen,
amennyi a teljes fegyverzet energiaellátásához
szükséges (nincs rosszabb, mint az öt ágyúból
csak kettõt üzemeltetni), de ez az érték akár más-
fél- kétszeresre is felmehet. Ha ezek után maradt
még helyed a panelen, akkor azt kitöltheted de-
tektorral, zsilippel, elfogóberendezéssel, vagy
amire még szükséged van.

Amikor végre úgy néz ki a hajód mint a kará-
csonyfa, akkor jöhetnek a zargok és mezonok. Ki-
csit megnövelheted az elõfordulási gyakoriságukat,
ha a kaszárnyában érdeklõdsz hol találkoztak ilyen
hajókkal. Ráadásul ezekért a gyõzelmekért dupla
pénz jár. Miközben a hajóm felszerelésével voltam
elfoglalva, már elkezdtem gyûjteni ezeket a külde-
téseket. Szépen sorban végigjártam a „fészkeket”,
lelõttem amit csak tudtam, és ahol volt kaszárnya
vagy flottabázis, ott leszálltam újabb küldetésért.

Szerintem ezt az utat bárki be tudja járni, és
15 fordulón belül átveheti a kettes agyú hajóját.
Természetesen nem ez az egyetlen, és talán nem is
a leghatékonyabb módszer. Van olyan játékos, aki
csak a kereskedelmi küldetésekre feküdt rá. Kö-
rönként 3-5 küldetést teljesítve mára 5-ös a rang-
ja és dagadtra keresi magát. Van aki a lövöldözés-
re helyezte a hangsúlyt. Fegyverek, pajzsok és
hadd szóljon. A nagy hajók elõl elbújt, de orbitá-
lis pályán keringve rengeteg kis hajót elpusztított.
Sokan vannak, akik kalózüldözéses küldetéseket
vállalnak el. Ebbõl is jó pénzt lehet keresni. Sok
olyan játékos van, akinek 3-as kereskedõ és 3-as
harci rangja is van egyszerre. Õk szintén vegyítik
a játékstratégiákat. Szerencsére nincs egyedül üd-
vözítõ módszer, és remélem sokáig nem is lesz.

PETRÁS GÁBOR



± Keresek tökös kapitányokat
közös kalandozáshoz. Jelenleg a
Formato szektor 139. csillagrend-
szerében illetve annak környékén
tartózkodom. Faj: ember.

Nigel Rambó (#1354), a G. I.
Joe az AN-26 Deathbird kapitánya

± Annak az öt kapitánynak a je-
lentkezését várom, akik május 13-ig
lelõttek egy-egy Halálmadarat! To-
vábbá írhatna az a kapitány is, aki
ugyaneddig az idõpontig lelõtte az
elsõ Huntert.
Otis Dredd kapitány (#1064)

± Kapitány! Ha modemmel ren-
delkezel, ne légy rest, hívd fel bát-
ran a Budapest II. BBS-t! Eme plat-
form 8-as levelezési területén
várunk téged nagy szeretettel!
Amennyiben van egy modem nevû
dolgod a számítógép mellett, de az
elõzõ szövegbõl még nem világos,
mit is kell tenned, azonnal üzenj a
#3722-es kapitánynak! Esetleg
küldj az alábbi címre egy levelet:
Heilig Szabolcs, 8200 Veszprém,
Boglárka u. 2/I.
A Magnus Tenesmus kapitánya

± Captains in the galaxy! John May-
day vagyok a HAL-álmadárkák szö-
vetségbõl. Már olvashattatok rólunk,
és széles skálán mozgó szolgáltatása-
inkról. Ez folyamatosan bõvül, csak-
úgy mint tagjaink köre. Legújabb
szolgáltatásunk: árrés-infók. Ha a
kapcsolatot a szövetséggel John May-
day kapitányon keresztül kívánjátok
felvenni, akkor az #1562-es karak-
terszámon keressetek. (legutóbb
ugyanis hibásan jelent meg: nem
#1652!) Tehát ne felejtsétek: HAL-
álmadárkák! (#1562)
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Lopakodó Túzok

Mikor Quiramon Snsner a híres Mosta Crioni ûrcápaezred
parancsnoka elõször aratott gyõzelmet a mezonok egyik
flottája felett, sikerét javarészt az eredményes kémelhárí-
tásnak köszönhette. Az ellenséges csapat ugyanis hiába
küldte ki a tucatnyi Lopakodó Verébbõl álló felderítõ oszta-
got, a birodalmi hajók súlyos pajzsokkal felszerelt elõvédei
könnyûszerrel végeztek a betolakodókkal, s még csak
esélyt sem hagytak az ellenségnek hadrendjük letérképezé-
sére. Snser parancsnoknak azonban nem maradt sok ideje

az ünneplésre, mert a mezonok kifejlesztettek egy új csodafegyvert: a fotonágyút. A II. Mezon inváziónál a
galaktikai egyesített armadájának vezérkara csak döbbenten meredt a monitorokra, mikor a fotonágyúkkal
megerõsített mezon hajók ócskavaskupaccá lõtték a pajzsokkal feltornyozott hajóikat és stratégiai állásaikat.
A Túzokra felszerelt új fegyver úgy szeli át a lézerekre tervezett pajzsokat, mint kés a vajat. Nem csoda, hogy
a hadmérnökök között õrült tempójú versenyfutás kezdõdött a foton ellenszerének kifejlesztésére, amibe a zar-
gok is hamarosan beszálltak. Az egyetlen elfogott Lopakodó Túzok M3 PS-32 fegyverei az elemzések szerint
2D3 sebzésûek, amit természetesen hagyományos pajzsokkal nem lehet semlegesíteni. A hajón található még
egy kisebb konvencionális pajzs és egy nagyobb teljesítményû reaktor.

Alaptípus: MEZON 1-EP
Manõverezõ képesség: min. 5
Alapenergia: 50
Páncélzat: 20
Veszélyességi besorolás: 3
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Leah követõje vagy, és nem vagy Közös Tudat Tagja?
Életedet a Halál Istenének szentelted?

Akkor itt az alkalom, hogy teljesítsd küldetése-
det, és megbízható, jellemes társakat találj!

Lépj közénk és büszkén hordd páncélodon a kaszát!
Vár a Pusztítás Prófétái K.T. (9113)
Jelentkezés: Grath Morphus (5646)

Dikó István Bp. 1053. Veres Pálné u.9. Tel:117-3442

Szerkesztõi üzenetek
Egy új rovatot szeretnénk indítani a

Ghalla News hasábjain Elképesztõ

címmel, amelyhez a Ti segítségetekre

van szükség. Biztosan sokan olvastá-

tok már a Jerikó-féle HYPERben, a

történelem címszó alatt megírt esemé-

nyeket. Az utóbbi idõben ez nem

igazán gazdagodott új bejegyzések-

kel, ezért úgy gondoltuk, hogy az

újságban folytatjuk ezt az ötletet.

Ezúton kérek mindenkit, akivel érde-

kes, elképesztõ, hihetetlen esemény,

rekordszagú dolog történt, írja meg

nekünk, és máris beindult a rovat.

Többen kérték a régi Sport rovat

visszaállítását is; amennyiben rekor-

dok is kerülnek majd be az Elképesztõ-

be, némileg az õ óhajuk is teljesülhet.

Várjuk tehát a leveleiteket!

Jó 18%
Semleges 63%
Gonosz 19%
Legjobb 352
Leggonoszabb 578

Ember 16,9%
Elf 11,2%
Törp 9,4%
Árnymanó 9,3%
Troll 9,4%
Gnóm 7,0%
Alakváltó 16,7%
Kobudera 16,3%
Mutáns 3,9%

Leah 10,7% (40)
Dornodon 15,3% (50)
Raia 18,5% (54)
Elenios 6,1% (52)
Sheran 13,6% (45)
Tharr 19,7% (41)
Fairlight 15,9% (39)

Férfi 80,5%
Nõ 19,5%

Erõ 49
IQ 42
Ügyesség 34
Egészség 29
Szerencse 33

Viziharc 2
Ökölvívás 27
Szúrófegyver 26
Vágófegyver 21
Ütõfegyver 26
Lõfegyver 26
Dobófegyver 27
Rejtõzködés 88
Nyomkövetés 64
Lopás 53
Mászás 18
Csapdakészítés 25
Csapdaészlelés 25
Gyógyítás 56
Titkosírás 13
Felderítés 105

Szörnyidomítás 12
Teológia 42
Taumaturgia 44
Szerencsejáték 6
Harcmûvészetek 26
Zene 25
Szörnyismeret 24
Pszi 28
Zárnyitás 18
Vadászat 49
Bányászat 39
Úszás 8
Ordítás 10

Halálok száma 188
Legtöbb skalp 8
Összes skalp 286

Legtöbb szörny 1867
Legtöbb MXTU 55
Legtöbb ÉP 300
Legtöbb VP 675
Legtöbb pszi 210
Legtöbb TP 738491
Leggazdagabb 8677
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Újabb termékeny idõszak áll mögöttem, hiszen ezúttal
három tudat bemutatkozását adhatom közre. Elsõ-
ként egy újonnan alakult KT, az Üdvhadsereg
(#9142) ad hírt magáról:

Az Üdvhadsereg KT tagjai különös szenvedélyeknek

szentelik életüket. Az „átlagos” tolvajok, és elbûvölõ Elenios

papok mellett ugyanis találhatunk közöttük fanatikus bányá-

szokat, súlyemelõket (akik a tárgyakat cipelik), és mindenre

elszánt építõmunkásokat, akik a szervezet nagy hasznára

vannak. Ha szeretnél ennek a gátlástalan csapatnak (melynek

fõ célja a másokkal való ki...ás) a tagja lenni, keresd az „idõs

asszonyt szopógödörbe segítõ ifjú harcos” jelet viselõ kalan-

dozókat. A legszebb öröm a káröröm, ugyebár.

LORD AXYZ (#1500) ELENIOS ELJÖVENDÕ PAPJA

Hát alakulnak még „érdekes” KT-k! A következõ tu-
dat, amely hírt ad magáról a Fény testvérisége (#9134).

Üdvözletem küldöm mindenkinek! Szeretném bemutatni

Ghalla másodikként alakult jó KT-ját: a Fény Testvériségét.

Fénytestvéreimmel a Világégés utáni 4. évben, Sheran ha-

vában a Vizek napján léptünk szövetségre, azzal a céllal, hogy

létrehozzunk egy olyan csapatot, akiknek még fontos a jóság

és a barátság eszméje. Nem törekszünk arra, hogy minél ha-

marabb elérjük a teljes taglétszámot, ennél sokkal lényege-

sebb, hogy csak valóban jókat fogadjunk be. Ezért nálunk

senki sem hivalkodik trikornis, vagy más hasonló trófeával,

nem vagyunk agresszívek, és nem kezdeményezünk tudatcsa-

tát. Nem célunk a gonoszok kiirtása, és hitünk tûzzel-vassal

való terjesztése sem. Hisszük, hogy mindenkinek joga van rá,

hogy a saját maga által választott utat járja, megelégszünk az-

zal, hogy mi is azt tesszük, amit JÓnak tartunk. Elenios elsõ

varázslatát – a bûvölést – hívei saját belátásuk szerint alkal-

mazhatják, persze ezt korlátozza a jó jellemûekkel szembeni

BArátság. Szívesen felvesszük a kapcsolatot bármelyik jó il-

letve semleges KT-val. Sajnos ötletek hiányában ez még való-

di együttmûködést nem eredményezett. Szeretnénk ha a ké-

sõbbiekben mi is tehetnénk valamit Ghalláért. E gondolattal

és egy idézettel búcsúzom:

„Körbezár és átölel,
Ha rátalálsz, már nem hagy el,

Hozzánk õ vezessen el,
S így a Fénnyel egy leszel.”

AVINA, A FÉNY TESTVÉRISÉGE NEVÉBEN

Remélem teljesül a kívánságuk, bár nem hiszem hogy
nagyon keresgélni kellene, ha tenni akarnak valamit
Ghalláért. A harmadik bemutatkozó KT Az Idõ porsze-
meié (#9130).

I. KÖVETELMÉNYEK:
A Közös Tudat egy olyan társaság, amely nemre, fajra, vallás-

ra és jellemre való tekintet nélkül minden olyan kalandozónak

felajánlja a csatlakozás lehetõségét, aki kész megfelelni az

alábbi „teljesíthetetlen” feltételeknek: 

1. Elfogadjuk társainkat olyannak, amilyennek megismerjük, és en-
nek megfelelõen igyekszünk mind szóval mind tettel segíteni. 

2. Egyetlen módon képes valaki általános közös tudatba lépni, ha
nem a megszokott jellem, ill. vallási alapon szemléli a világot, ha-
nem fantáziát lát abban, hogy teljesen ellentétes véleményû, más
beállítottságú egyénekkel kerüljön egy tudati közösségbe. 

3. Tapasztalataink: gyakran azoktól kapunk nagyszerû segítséget,
akiktõl nem igazán várnánk...

II. IRÁNYELVEINK:
1. A Porszemek gyakorlatilag teljesen függetlenül kalandozhatnak,

közös megkötés nincs.
2. A Porszemek egyetértenek abban, hogy a megmaradt félszigetet vé-

delmezni kell, mert a túlélés mindenki számára létkérdés. A tagság
ezért minden eszközzel kiáll a félsziget védelméért.

III. AZ IDÕ PORSZEMEI NÉV GONDOLATA:
Ha az ember az évezredek távlatába tekint, hamar rájön, hogy

az emberi élet, egy emberöltõ apró porszem csupán az Idõ vég-

telen sivatagában. Ám még a legapróbb porszemcsékbõl is le-

het hegyet építeni. Ez a hegy jelképezi az Idõ Porszemei Kö-

zös Tudat összefonódását a Túlélõk Földjén. (VÉRES HOLLÓ)

IV. A KALEIDOSZKÓP SZIMBÓLUM MEGHATÁROZÁSA:
A kaleidoszkópban tengernyi különbözõ szín található, ame-

lyek összhatását tükrök fokozzák, és képeznek ezernyi árnya-

latot. A színek jelölik a KT-ban a különféle jellem és vallási

különbségeket, az aurának megfelelõen, például az „erõs” jó

jellem nagyon világos, szinte vakító fehér fényt áraszt, míg az

ébenfekete aura sötétíti a képet. Érdemes belegondolni, hogy

nem a hagyományos hármas jellemfelosztás szerint rendezõd-

nek a színek, mert ugye nagy különbség lehet két Leah, vagy

egy Raia és egy Elenios pap között is. Miként a színek kaval-

kádja egyre változatosabb árnyalatokat képez, erõsítik egy-

mást, ekképpen válnak az Idõporszemek is közös hitükben

erõsebbé, magabiztosabbá. Az Idõ Porszemei KT tagok össze-

fogásának és barátságának egyedi szimbóluma tehát a kalei-

doszkóp. Minden érdeklõdõnek bõvebb információ: 

EINSTEIN JUNIOR (#4451) vagy KOBUDER MASTER

(#3859)

Hát azt hiszem van valami a filozófiájukban, ami
az idõ és az ember kapcsoltát illeti. Nos, remélem a kö-
vetkezõ alkalommal a következõ tudatok közül többen
is bemutatkoznak: Az Illúzió Mesterei (#9129), A Vér-
vörös Légió (#9128), Aranysárkány (#9126), A Koro-
na Bajnokai (#9125) és a Maffia (#9124)

TREEM

KT-tallózó
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A
z utóbbi idõben nagyon sok Boraxellenes
kifakadást hallottam Libertanban, fõleg ka-
landozóktól. Ennek, és az olimpiai merénylet-

nek a hatására idõszerûnek éreztem egy beszélgetést
VI. Boraxszal. Az alanori udvarral való kapcsolatfel-
vétel után nem sokkal, egy útipasszus birtokában
már teleportáltam is Alanorba. A szokatlanul szigo-
rú biztonsági intézkedések, amelyeket a palotában
láttam, bizonyítják, hogy itt is híre ment már az elé-
gedetlenségeknek. Azonban a királyt ennek ellenére
derûs hangulatban találtam.

– Fogadja mélységes hódolatomat fenséged!
– Üdvözöllek Treem! Engedélyezzük, hogy kérdezz tõlünk!
– Fenség! Elõször is arra kérném, hogy mondjon

pár szót arról, hogyan és mikor jött létre a Yaurr bi-
rodalom?

– Családunk õse, I. Borax nagyhatalmú kalandozó volt
egy távoli földrészen. Mikor már elegendõ kincset és tapasz-
talatot (és nem utolsósorban bölcsességet) halmozott fel,
megalapította saját királyságát. A fia az apjára ütött, szintén
rengeteg kalandvággyal. Bejárta az egész világot, amíg ráta-
lált erre a csendes kis félszigetre, és nagyon megtetszett ne-
ki a hely. Mivel már elunta a kalandozást, tanácsadóként
csatlakozott az akkortájt a városokat összefogó Maumer
Zaks udvartartásához. Hamarosan olyan tekintélyre tett
szert, hogy az öreg, buta király helyett mindenki az õ taná-
csát kérte, tõle várta az irányítást. Maumer Zaks halálakor,
mivel Durga Zaks még kiskorú volt, õ ült a trónra, régens-
ként. Nagyon bölcsen vezette a királyságot – bár sokan ezért
igazságtalanul „Keménykezûnek” nevezték –, ezért minden-
ki úgy gondolta, hogy a Birodalom további felvirágoztatásá-
nak kulcsa lenne, ha az idõközben felnõtté váló, de igen-
csak nyámnyila Durga helyett továbbra is õ maradna a király.
Persze a Zaks családdal voltak viták, de amikor Durga és hí-
vei – nyilván duzzogásból – hosszú idõre eltûntek, a Bora-
xok hatalma végleg megszilárdult a trónon, és gazdag király-
ság lett ebbõl a nyomorúságosan tengõdõ városállamból.

– Az utóbbi idõben Erdauinon, elsõsorban a kalan-
dozók között, nagy a zúgolódás a Yaurr birodalom és
fenséged személye ellen. Az általuk legsérelmesebb-
nek talált dolgokról szeretnék néhány kérdést felten-
ni. Az elsõ az Alanori csatorna. Mi volt a csatorna
megépítésének célja, és miért nem lehet biztosítani
az átkelést a kalandozók számára?

– Tiszteljük a korodat és a bölcsességedet, Treem, de
azért még te is gondold meg, mit mondasz és kérdezel, ne-
hogy felségárulás gyanújába kerülj. Tudomásom szerint
semmiféle zúgolódásról nincs szó, de aki ilyesmit említ, az
esetleg szeretné, ha lenne. Az Alanori csatorna fõként öntö-
zési célokat szolgál, de természetesen védelmet jelent a
nyugati, kihalt területeket a tûzesõ után elárasztó mágikus
szörnyek ellen is. És bár rengeteg jóindulatú, segítõkész, ál-
talunk nagyra tartott kalandozó is él a Túlélõk Földjén, de
rengeteg közöttük a gyilkos, gonosztevõ! Hogyan tehetnénk
köztük különbséget? Mekkora apparátusra lenne ehhez
szükség? Nem tudnánk mit kezdeni bevándorlók ekkora
áradatával még akkor sem, ha nem lenne a túlnyomó több-

ség veszélyes békés polgárainkra. Rengeteg hely van nyuga-
ton, ahol le lehet telepedni, földet lehet mûvelni! A tisztes-
séges, városlakó polgárok idõvel útipasszust kaphatnának,
amivel belépést nyernének a Yaurr birodalom területére.

– Ezek szerint fenséged támogatja az ún. kalando-
zó városok építését?

– Természetesen nagyszerû ötletnek tartjuk! Végre nem
fosztogatással, hanem becsületes munkával fogják a kenye-
rüket keresni.

– Ha valaki letelepedik egy ilyen városban, és kap
egy útipasszust, attól még nem tud átjönni a vércá-
páktól hemzsegõ csatornán!

– Ez nem jelent problémát, a városban lesz olyan kapu,
amelyen keresztül egyenest Alanorba teleportálhatnak a
megfelelõ passzussal rendelkezõk.

– Fenséged azt említette az elõbb, hogy a csatorna
elsõsorban a mágikus szörnyek távoltartására szol-
gál. Ez azt jelenti, hogy a birodalom területén nem
fordulnak elõ ezek a rémségek?

– Igen is, meg nem is. Szörnyek itt is vannak, de szigorúan
ellenõrzött körülmények között, kizárólag vadászat céljára te-
nyésztve! A polgári lakosságot nem veszélyeztetik. Magunk is
szoktunk néha norpadolótikára vagy éjkornisra vadászgatni.

– A kalandozók elõbb-utóbb biztosan megtalálják a
módját, hogy átkeljenek a csatornán, ha nem így, hát
úgy. Hogyan fogja felséged elválasztani az ocsút a bú-
zától, milyen intézkedéseket tervez foganatosítani?

– Más módon átjutni, mint a mi engedélyünkkel? Azok
alapján, amit udvari mágusom elmondott, kötve hiszem, hogy
bármilyen egyéb „illegális” átkelési módszer létezik. Ha vala-
milyen csoda folytán valaki mégis átjut, és a birodalmunkban
valamilyen gonosztettet követ el, nos, megvannak az eszköze-
ink az ilyen rablógyilkosok elfogására és megbüntetésére.

– Egy másik népszerû beszédtéma Libertan fogadó-
jában a varkaudar invázió. A legképtelenebb találga-
tásokat hallottam arról, hogy a yaurr sereg miért kés-
lekedett fellépni a varkaudarok ellen. Fenséged talán
meg tudja nekem adni a helyes választ!

– Sajnos késõn derült ki, hogy a csatorna védelme túl jó-
ra sikerült, nemcsak az ide, hanem az oda való átjutás is ki-
csit körülményesre sikeredett. Mire sikerült a megfelelõ
haderõt átjuttatnunk, a varkaudarok elõõrsét már felmor-
zsolták a bátran küzdõ kalandozók, élükön a Korona Baj-
nokaival, a Viharlégióval és az Álomõrzõkkel. A közel ötven-
ezres fõsereget, valamint a menekülõ elõõrsöt szervezett
reguláris hadseregeim mészárolták le, ez volt az oka, hogy
a varkaudar seregeknek néhány hét múlva már nyoma sem
volt. Seregeim amilyen gyorsan jöttek, olyan hamar el is
hagyták a nyugati vidéket, nehogy valaki zsarnoki hódító
hadjáratról beszéljen.

– Tervezi-e fenséged az Olimpiai Játékok kibõvíté-
sét, és bevezetni azt a lehetõséget, hogy valaki csak
az egyéb versenyszámokban induljon, a harcban ne
kelljen részt vennie?

– Van erre igény? Azt hiszem, ezzel inkább Krapixlon Authirt
kellene megkeresni, õ a felelõs a játékokért. Megfelelõ számú
aláírással benyújtott petícióval szinte bármit el lehet nála érni.

� H�i�s�t�ó�r�i�a �
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– Milyen események húzódtak meg a legutóbbi
Olimpiai Játékokon történt orgyilkossági kísérlet hát-
terében?

– A nyomozás kiderítette, hogy a merényletért egy elve-
temült árnymanó, bizonyos Setét Patkány a felelõs. Élve
vagy halva, jelenleg 1000 aranyat ér. Külön fejpénz jár cin-
kosaiért, felbujtóiért, és bárkiért, aki az ellenünk szõtt
összeesküvésben/lázadásban részt vesz.

– Ha lenne egy kívánsága fenségednek, mit kívánna?
– Békét, boldogságot és jólétet a népemnek, de azt hi-

szem, a helyemben minden valamirevaló király ezt mondaná.
– És ha most nem mint királyt, hanem mint magán-

embert kérdezem?
– Sajnálom, Treem, de az Te, és olvasóid számára Borax,

mint magánember nem létezik.
– Ha kérdezhetne egy kalandozótól valamit, kitõl,

és mit kérdezne?
– Itt a palotában sokaknak fúrja az oldalát: az öreg Vlagyi-

mir már megint miben mesterkedik azon a távoli szigeten?

R
emélem ezzel az interjúval sikerült egy kicsit ol-
dani a feszültséget, és nem lesz lázadás és ki-
rálygyilkosság. Borax (és talán Chara-din) mel-

lett a másik népszerû beszélgetési téma a fogadókban
Sutor Kragoru. Rengeteg találgatást hallottam errõl a
titokzatos alakról, ezért úgy gondoltam személyesen
keresem meg, és derítem ki, hogy mi az igazság.
Legnagyobb meglepetésemre egy apró sötét gnómot
találtam a rejtélyes név mögött.

– Üdvözöllek, Treem vagyok a történetíró. Talán
hallottál már arról, hogy felkeresem a híres kalando-
zókat és Ghalla legnagyobb alakjait azzal a céllal,
hogy válaszokat kapjak a velük kapcsolatban felme-
rült kérdésekre. Rólad a neveden kívül sajnos
semmit sem tudok, ezért arra kérlek, mutatkozz be,
és mesélj valamit magadról.

– Mint jól tudod, Sutor Kragorunak hívnak. Egyszerû sö-
tét gnóm vagyok, és mint sokan mások, én is ezen a meg-
maradt félszigeten szeretném folytatni életemet.

– Egyszerû sötét gnóm? Azt hiszem, Ghalla átlag-
polgárai közül kevesen ismerik a népedet. Azoknak
a kalandozóknak pedig, akik kapcsolatba kerültek
vele, nem túl jó a véleményük.

– Nekem meg azokról nem túl jó a véleményem, akik a
fajtája alapján ítélnek meg másokat.

– Ebben egyet értünk. Talán egy kicsit más megvi-
lágításba tudnád helyezni népedet, ha mesélnél ró-
luk, ezzel is egy kicsit közelebb hozva õket az átlag-
emberhez

– Aki erre kíváncsi, próbáljon meg nem ellenségként kö-
zeledni hozzájuk. Én egyébként már kiskorom óta kikerül-
tem a gnómok közösségébõl, így nem tudok róluk mesélni.

– A neved nagy hasonlóságot mutat az I. Alanori
Olimpia harmadik helyezettjével, Krákogó Sütõtöké-
vel. Talán rokonok vagytok?

– Meglepõ, ezt már más is kérdezte. A válaszom nem,
még sose hallottam ezt a nevet mielõtt ideértem.

– Hol éltél és ki voltál a világégés elõtt, hogyan él-
ted túl és át a Tûzvihart?

– A Tûzvihar elõtt is Sutor Kragoru voltam, és innen
messze délen éltem egy nagyobb szigeten, melyet Rhondar-
nak hívnak. A Tûzvihart egy egyszerû varázslattal éltem túl,
sokkal nagyobb gond, hogy minden elpusztult körülöttem.

– Ne haragudj a naiv kérdésemért, én nem értek a
mágiához, de egy hozzád hasonló hatalmas varázsló
nem tudta volna megakadályozni a környezete pusz-
tulását, vagy megállítani a Tûzvihart?

– A Tûzvihart nem lehetett megállítani, ahhoz évszázado-
kon keresztül kellett volna tanulmányozni annak mibenlé-
tét. A szûken vett környezetemet meg tudtam volna mente-
ni, ha valaki elõre szól, mi készül, és ha nem adódnak
egyéb problémák.

– Mik voltak ezek a problémák?
– Egy régi ellenségem – gondolom tudott a közelgõ vész-

rõl – ezt a pillanatot választotta, hogy leszámoljon velem.
– Ki volt ez az ellenséged, és honnan tudott a Tûz-

viharról?
– Valószínûleg Dornodon, vagy valamelyik mágusa idézte

meg Baghart, aki talán részt is vett a Tûzvihar elindításában.
Miután befejezhette feladatát, tett egy kitérõt, hogy meglá-
togasson, tekintve, hogy nem túl rózsás a viszonyunk.

– Mi az oka ennek a „nem túl rózsás viszonynak”
közted és a hatalmas Thargodan herceg között?

– Hát, senki sem szereti, ha kényszerítik valamire, a
Thargodanok pedig egyenesen utálnak másnak szolgálni.

– Úgy tudom csak nemrég bukkantál fel Erdaui-
non. Mit csináltál a Tûzvihar óta eltelt idõ alatt?

– Bejártam Ghallát, azt keresve, hol tudnám újrakezdeni
az életemet.

– Hogy maradtál ilyen sokáig életben a Kiégett Föl-
dön?

– Ez végül is nem olyan nehéz, ha valaki ki idõben ki tud
térni a fel-alá száguldó lángoszlopok elõl.

– És találtál bármit, ami megmenekült a pusztulás
elõl?

– Igen, sokfelé vannak túlélõk, sõt, kisebb falvak is. A
kevésbé veszélyes vidékeken néha karavánok vándorolnak
a hamusivatagban. A technika és a tudás viszont gyakorlati-
lag teljesen kihalt, a legelemibb dolgok is óriási erõfeszítést
igényelnek.

– Miután megjelentél, hatalmas port kavartál fel
az északi tûzsárkány megidézésével. Mi volt az idé-
zés célja?

– Szükségem volt olyan segítségre, aki huzamosabb ide-
ig tud a kiégett földön, a tûzoszlopok között élni.

– Mihez szükséges ez a segítség?
– Eddigi javaim, és a világ kincseinek nagy része elpusz-

tult. De reményeim szerint van még, ami megmenthetõ.
– Minek a megmentésében reménykedsz?
– Nem tudom. De ha semmit sem teszek, akkor semmi

sem lesz megmentve.
– A hírek szerint jelenleg két tornyot építenek ne-

ked a hozzád csatlakozott kalandozók. Mi lesz ebbõl
a két toronyból?

– Ezekben fogok lakni.
– Ismét csak a hírek szerint ezek az „Élet és Halál”

tornyai lesznek, bár én nem tudom, mit takar ez a
két név.

– Valóban így nevezik õket a kalandozók, magam sem tu-
dom miért.

– Ha teljesülne egy kívánságod, mit kívánnál?
– „Csak addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér.” –

majd kívánok akkor, ha tudom is teljesíteni.
– Köszönöm a beszélgetést.
– Kérlek, igazán nincs mit.

TREEM
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A TEREMTÉS

Kezemmel formáztalak

Végsõ gyönyörömben

Gátakat vetnek a falak

Halálos börtönömben

Porladó tested éltetem

És mozdulj te hûen

Holtakból lett kényelem

Él a varázs – gyönyörûen

Refr.: Kelj fel és járj!

Gyerünk, mozdulj!

És szolgálj!

Vagy pusztulj!

Kereszt alól elõbújva

Vagy tömegsírok magányából

Én keltelek fel újra

Az élet homályából

Élj, hogy mások haljanak

Tökéletest teremteni

Az élõk erre hajlanak

Élet-Halál fog szeretkezni

Refr.: Kelj fel és járj!

Gyerünk, mozdulj!

És szolgálj!

Vagy pusztulj!

Újrakezded földi életed

Test és mágia szólított

E világ alkotta létedet

S a túlvilág hódított

Készülj te illatos báb

Nekem fogsz megint élni

És nincsen már hatótáv

Tested akaratom bérli

Refr.: Kelj fel és járj!

Gyerünk, mozdulj!

És szolgálj!

Vagy pusztulj!

ALBA LOCSY

NAPTÁR

„Barátomnak, Annaknak a biztatásáért, az

érdeklõdéséért”

Az év

Mióta elszabadult a pokol,

s egy bûne miatt millió ártatlan lakolt,

– Azóta számoljuk, hogy emlékezzünk!

A hónapok

Az évet testvériesen elosztottuk,

mert a szenvedést mindannyian kaptuk.

– Az istenektõl kiktõl ered a nevük.

Hitetlenek hava

A tûz után hova érkeztünk,

mindnyájunk otthona,

hol újjászülettünk,

s hozzánk nem volt mostoha.

– Ghalla napján

Kik meglopva érezték

szeretteiktõl megfosztva magukat,

s nem merészelték

elfogadni sorsukat.

– A Tolvajok napja

Elindultak keletre,

dacolva sok veszéllyel,

sorstársakat keresve,

s beérve kevéssel.

– A Túlélõk és Kalandozók napján

Érintetlen félsziget,

szívükben reménnyel

hova beléptek,

lelkükben tûz lángol fel.

– A Bárdok napja

Kevesen még megférvén,

egymás mellett

társukat segítvén,

ha kellett.

– A Béke és Szeretet napján

Sheran hava

Örüljünk annak ki alkotott,
mi él és szaporodik,

s minden napot,
Neki köszönik.

– Az Élet napján

Víz mi csillogó s ragyogó,
szomjadat csillapítván,

az élet alapját adó,
a hosszú út során.
– A Vizek napja

Hova elmenekülsz a bajtól
oda halálod után,

hol meghalhatsz rosszkor,
az örök körfolyamatba utazván.

– A Természet napján

Kikbõl táplálkozol, fegyvert készítesz,
könnyen halálodat okozzák,

s ezért sohasem vesztesz,
az átkozottak, a bestiák.

– Az Állatok napja

Erdõk a sûrûk, a sötétek,
elveszhet a lelked,

mezõk az illatosak, a fényesek,
mikor újra lesz kedved.

– Az Erdõk-mezõk napján

Raia hava

Vesd le magadról a gonoszt,
bocsáss meg elleneidnek,
égess el minden rosszt,
hisz bûnösök a lelkek.
– A Tisztulás napján

Adj a rászorulónak, ki kér,
tõled mindened elveszik,

ne kérdezd: Miért?
s kenyered javát megeszik.
– Az Önzetlenség napja

Segítsd a rászorulót!
Ne lopj, ha van neked!

Térítsd meg az ellened szólót!
Végül sok barát lesz veled.

– A Jóság napján
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Fény, mi világít a sötétben,
átvilágítja lelkedet,
ha a halál kést fen,

megnyugtatja szívedet.
– A Fény napja

Barátok, kik segítenek a bajban,
barátok, kiket támogatni kell,

rút társ kinél kés van,
s máris szívedet vágja fel.

– A Barátság napján

Elenios hava

Mosolyog a Drága,
bûvös fény a szemében,

s csókra áll a szája,
s elégsz a szerelem hevében.

– A Csábítás napján

Bûvös tudás, mi éltet,
Örülj, hogyha bírod,
Elérhetsz sok szépet,
s elemészt a kínod.
– A Bûverõ napja

Lelkedben fellobban a láng,
forró tûz emészti a lelked,
egy másik halandó iránt,

csak legyen merszed...
– A Szerelem napján

Gondolatok jók, és rosszak,
mik a fejedben születnek,

a telepátia ösvényén kanyarognak,
de a másoké mindig meglelnek.

– A Telepátia napján

Madarak, miket vágyakozva nézel,
messzi tájakra jutnak,

s repülnél velük a széllel,
de veled csak az évek futnak...

– A Repülés napja

Tharr hava

Föld, mibõl a halandó vétetett.
Föld, mibõl életet csikarsz,

Föld, mibe sok eltemettetett,
de te csak életet akarsz.

– A Föld napján

Vasból kovácsolják, az éleset,
mit a vitáz büszkén hord,
s sok élet bánja a hegyeset,
nála a rozsda jelzi a kort.

– A Kardok napja

Vér, pusztulás, veszteség...
Ne tedd, ha elbuksz!

Ital, nõk, mámor, nyereség...
Harcolj, míg el nem futsz!

– A Háború napján

Hosszú az út a halálig,
de elkísér az erõd,

s ha kitartó leszel végig,
megmarad a szeretõd.

– Az Erõ és kitartás napja

Harcolj, de becsületesen,
a galád orvul támad.

Veszteni ilyenkor nem szégyen,
hisz lelked tiszta marad.

– A Becsület napján

Fairlight hava

Többet. – mondja az eszes.
Még többet! – üvölti a kapzsi.
Így talán nem leszek vesztes!

Én meg rákényszerülök csalni!
– A Kapzsiság napján

Min sokan keresnek,
mire sokan ráfáznak.
Alku a merésznek,
üzlet a kalmárnak.

– Az Alku és üzlet napja

Hatalom a gyengének,
Átok a harcosnak.

Kordában tartják, kik hozzá értenek,
elszabadítják, kik belekontárkodnak.

– A Mágia napján

Pénz, áldás a szegénynek.
Pénz, halála a gazdagnak.

Pénz, mi hangja a reménynek.
Pénz, mi fuvallata a halálnak.

– A Pénz napja

Kapzsiság, alku, üzlet, pénz, mágia.
Szerény, de bolond, ki elveti.

Az örök hatalom alapja.
De más egy idõ után megszerzi.

– A Hatalom napján

Leah hava

Vér, kényszer, halhatatlanság...
Karó a szívbe,

Te is megszerezheted egy sötét éjszakán
Mindennek vége.

– A Vámpírok napján

Sötét szemgödrével figyel,
Gyertyalángban vigyorog...

Egy árny csontot cipel!
S halovány testedbõl vér csorog.

– A Csontok és koponyák napja

Sötét az ég, villám lobban,
a lelked elhagy...

A kaszás már a nyomodban,
s a szíved megfagy.
– A Halál napján

Ide kerülsz egy napon,
elõtted már járták ezt az utat.

Hol lehetek vajon?
Sok a szerettei után kutat.

– A Túlvilág napja

Sokan akarják: Káosz.
Pusztul minden, mi teremtõdik.

Ez aztán a pátosz!
Minden tudás felejtõdik...

– A Káosz napján

Dornodon hava

Szíved sebesen ver, s összeszorul.
Rémálmod akar kínozni!

Tarkódon hideg verejték csordul.
El akarsz aludni!

– A Rettegés napján

Lelkedre éj borul,
– a semmibe lépsz -

arcodtól a nap elfordul...
Ugye, félsz?!

– A Sötétség napja

Bántsd! Pusztítsd! Öld!
– Mi utadba áll.

Sötét terved szõdd!
– A célodért nem kár.

– A Gonoszság napján

Bántott a világ:
Fizesd vissza neki!
Késed reményt vág.

Boldog ki hinni meri.
– A Bosszú napja

Hatalomvágy miatt lángolt,
otthonunk, a drága,

hívó szavunkra egy föld válaszolt:
a Kalandozók Világa.
– A Tûzvihar napján

Az Élet

Kalandozó, most hozzád beszélek.
Az évben van egy nap csak teérted.

– Mitõl: jobb sorsot remélsz,
s amitõl egy kicsit félsz.

Megtalálhatod az évben reményed!
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SISAWAT

IGAZ (?) MESE

Tábortûznél, hideg csendben
dalnok szólal fagyos rendben

igaz dolgot szól az ének
ezt mesélték neki vének

Volt egy fiú, egy kétkedõ
semmi ágain ténfergõ

kereste az igazát, jóról s rosszról
s hogy mit talált hallgasd hogy szól

Kereste világunk bölcseit,
kik gondjait megoldják

vándor szelek öreg lelke lett, mit õ
legbölcsebbnek talált, mondják

Elõhívta õket sorban
kérdéseit mondta nyomban
jóról s rosszról mi a válasz

négy õselem közül, mi mindennek alapja
bölcsek bölcse ó most válassz

szólt a fiú:

Dél szele vadul kavargó
forró nagyúr hallgasd, ó halandó

lelkem s kérdésem
mondd hát mi az eredendõ jó,

s mi a gonosz, mi sorrendben utolsó

Halld hát: a láng
Mert jó a tûz, hisz segít

téli estén vándor, átmelegít
véle kapod táplálékod ízét

s tõle nyered, harcos gyermekednek vérét

de ne tûrd a vizet,
Mi oltja szerelmed hevét

jeges verésétõl szenveded telét
pusztító árja fullasztja tenmagad

szent sírodban tõle rothadó roncs marad

Tudom tehát:

Jó hát a láng, s rossz a víz
és minden mi õbennük él és hisz

De mondd most szél, ó, északi
metszõ tiszta úr s válaszolj ki,

ki néked a jó és ki gonosz pusztítandó?

Lássd hát, mi nyilvánvaló
A víz mi számodra mindig jó!

Forrásvíz, ki tiszta, mindenik élet írmagja
jószágod, növényed s te szomjad oltója

fáradt lélek frissítõ kulacsa
eretnek szennyének végsõ megváltója

És bármit hallasz gonosz a tûz, ki „segít”
égeti bõröd, érzed a tûz mit „tanít”

pusztulás életed, otthonod, családod halott

gyermeki halandó kezébe gonosz hatalmat adott
Világos volt eddig és tiszta

most zavart, mit mondott a két próféta
Segíts, ó szél, természet ereje

keletnek nagy ura, életnek veleje

– Igazat mondd a jóról és gonoszról
– Figyeld hát mit a keleti úr most szól

Jó a föld s hogy miért:
Föld a kezdet s ez mi véged
sorsod benne, áldoz néked
gyümölcse, húsa, várad éle

örök házad, biztos menhely: léted vége

S gonosz ha fáj is, maga a szél
én vagyok, retteg minden és fél

örvényem csavarja fáidat, romba dönt házat
szárítja földed, tombol és lázad

nyáron gonosz ha nincs, télen ha metszõ
minden csak érettem élhet, csak a szél túlélõ

szólt a fiú ismét:

Zavart e sok beszéd, rossz hogy lehet tiszta
s ha tudom, hogy jó miért fordítják rosszra?

Ó szelek gyermeke, te nyugati kósza
ha tudsz adj kiutat, választ jóra s rosszra

– Szél a kedves, mindennek látója
vitorlád ereje, malmod, s sorsod kereke fordítója

ki legfõbb szomjad oltója, lélegzeted
tested hamvának szórója, újabb életed

– Gonosz ha létezik, csak föld lehet
ki utam állja, nem ad szabad teret

szûk börtönbe zárja testedet
vagy megnyílik elnyelve mindent, mi fontos

neked.

szólalt végül fiunk immár utoljára:

Meghallgattam minden bölcset tehát
mégsem tudtam meg senkinek igazát,

de azt hiszem valóban nincs is már gondom
tapasztaltam, éltem, túl zavart szavakon

s most úgy mondom:

Gonosz nem más, mint az emberi lét
ki bolygatja a természet ezen kérdését

hisz gonosz és jó öröktõl összevaló
egyensúlya semmivel meg nem bontható.

Ennyi hát a történet: mindenki szólt 
s mindenki tévedett

Hiábavaló minden további szó és tett
Ég veletek szelek, bölcsek, kétkedõ emberek!

A Marsyas Sci-fi egyesület
gondozásában augusztus elsején
megjelent Marsyas Képregénytár elsõ
kötete két izgalmas történetet is tartalmaz:

Egy életem, egy halálom
A legnépszerûbb magyar sci-fi akcióhõs,
Vogel Zsigmond egy korai kalandja, mely
néhány évvel a Kiálts Farkast cselekménye
elõtt játszódik. Gáspár András munkája
nyomán Fischer Tamás által feldolgozott
képregény-adaptáció.

Éhes dobok
Az elsõ sci-fi képregény, mely magyar fejlesztésû
szerepjátékból, az Armageddon 2092 – Mars-ból
íródott. Nádori Gergely novelláját Erdei Imre öntötte képregény formába. 

KAPHATÓ A SZEREPJÁTÉK ÉS KÉPREGÉNY SZAKÜZLETEKBEN
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Hamis istenek...Hamis istenek...
Az acéldarázs már napok óta keringett a bozótosban. A

szárnyai kellemesen duruzsolták a szeretet dallamait. Vára-
kozott. Várta, hogy megjelenjék elõtte egy Isten. Egy hatal-
masság, egy mindenekfölött való lény. Teljes szívvel kívánta
az Isten szeretetét. Már elõre kigondolta, hogy milyen cso-
dálatos figurákat fog bemutatni a levegõben, szárnyalva az
Istennek, hogy elnyerje a kegyét. Hiszen már jó ideje erre a
feladatra készült, csak ez éltette. Hosszú hónapok tervezé-
se, és megbeszélései után jelölte ki a családja erre a megtisz-
telõ dologra, hogy õ, a legfiatalabb, megláthassa a napfény
ragyogásában a tündöklõ Istent. Az urat, aki úr a mezõkön,
a dombokon, a völgyeken, a növényeken, és aki úr az élõlé-
nyeken, a halakon, a vadakon és a madarakon is. Az acélda-
rázs tovább várakozott. Az ötödik napon végre eljött élete
nagy pillanata. Kifényesítette szárnyait, és barátságosan
döngicsélt, hogy elnyerje a közeledõ Isten kegyelmét. Az Is-
ten afelé a bozót felé tartott, ahol az acéldarázs fellelkesül-
ten figyelt. Az acéldarázs láthatta, hogy az Istent ragyogó
aura övezi, és azt is észrevette, hogy valamilyen furcsa, nap
alakú korong fénylik a testén.

– Végre eljött az idõ! – ujjongott örömében. Gyorsan
felemelkedett, és a levegõben gyönyörû alakzatokat rajzolt
az Isten feje köré. Büszke volt magára. Acélszárnyai a zenei
tudás legmagasabb fokán játszottak

– Óh, ha látnának a társaim – gondolta –, bizonyára
mindannyian irigyelnének!

Miközben a legnagyobb hódolatot jelentõ köröket fes-
tette föl az Isten feje fölé, és várta, hogy az úr észrevegye õt,
és felvegye vele a kapcsolatot, furcsa dolog történt. A bozó-
toson sebbel-lobbal átvágtató kalandozó, akinek a mellén a
nap szimbóluma ragyogott, megpillantotta a feje körül sebe-
sen szárnyaló, szemlátomást támadni látszó acéldarázst, és
elõkapta a szöges bunkóját. Lendített egy nagyot vele, és
sújtása alatt az acéldarázs röpte megtört, miközben a bun-
kóból kiálló tüskék átfúrták kicsiny testét. Az acéldarázs bá-
natos szemeivel még utoljára rápillantott a hatalmas Isten-
re, és csalódottan hullott a halál ölelésébe. Egy lélek ismét
elpusztult. A kalandozó széttrancsírozta az acéldarázs élet-
telen testét, majd megvetõen hajította félre.

– Fúj de undorító – morogta maga elé, és továbbment,
hogy ismét egy lehetetlennek látszó feladatot teljesítsen va-
lahol. A nyakában lógó napszimbólum, amely a jóság, az
igazság és a szeretet eszméjét hirdette, továbbra is fényesen
ragyogta be mellét.

Ajánlás: Mindenkinek! Talán értetek ebbõl!
DAE (#5274) VARÁZSLÓMESTER

Ui: „Napra-nap, évre sok év:
mindent adott semmiért!
Napra-nap, évre sok év:

Hitte, hogy egyszer célhoz ér!”
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TROLLBARLANGTROLLBARLANG
„titkok a„titkok a

fantáziavilágokfantáziavilágok

rejtett zugaiból”rejtett zugaiból”

Sok szeretettel vár minden
kedves vásárlót és érdeklõdõt 

az ország legnagyobb szerepjáték 
és modellszaküzlete. Több mint száz

négyzetméteren válogathatsz teljes
választékunkból, azaz több ezer figura,

modell, szerep- és stratégiai játékok,
regények valamint filmzenei CD-k közül.

Ugyanitt megtekintheted a
TROLL KÉPREGÉNYTÁR

kínálatát is, ahol az X-Mentõl
kezdve a MASKon át az ALIENSig

szinte mindent megtalálhatnak
a képregények szerelmesei.
Vedd igénybe csomagküldõ

szolgáltatásunkat is!
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Két város alapjainak a lerakását kezdjük meg. Az elsõ vá-
ros – továbbiakban Fehér bérc – a helytartói és a kisvárosok
között félúton, nagyjából Erdauin közepén lévõ (73,59)-es
mezõn lesz. Északnyugatról Hrók erdeje, délkeletrõl a Grákó-
hegység határolja. A másik város – továbiakban Biztosrév – a
csatorna partján, a (140, 61)-es koordinátán, nagyjából félú-
ton észak és dél között épül. A jelzett helyeken mostantól egy
új tereptárgy található, úgynevezett épülõ város. 3000 TVP
beépítése után a tereptárgy lakott területté válik. A további-
akban szabadon lehet újabb épülõ város mezõket felhúzni, de
csak olyan helyekre, melyek szomszédosak legalább egy már
felépített lakott területtel. A felépülés után az alapozás nem
rombolható.

A városokban háromféle típusú épületet lehet építeni: a
csatornától nyugatra levõ városokban már létezõ épületek,
KT-házak, és a tanács által kifejlesztett épületek. Épületek
építését kizárólag KT-vezetõ kezdeményezheti, de bárki segít-
het az építkezésben. Az építmény elkészültekor az adott KT-
vezetõ kérheti, hogy milyen típusú épületté váljon. A KT-ve-
zetõ, miután megkapta a fordulót az építkezés sikeres
befejezésérõl, megadhat egy szöveget. Ez a szöveg az épület
leírásaként jelenik meg (pl. Vasalt Bunkók fõhadiszállása).
Minden KT-nak minden városban maximum egy háza
lehet, és a szövegnek egyformának kell lennie mind-
egyik városban levõ háza esetében. Attól kezdve, hogy
az épületbe 3000 TVP beleépült, bármikor be lehet fe-
jezni az építkezést, de a TVP mennyiségtõl függ, hogy
mi lesz az adott épületbõl (villa, kastély, felleg-
vár stb.). Az épületeket a befelyezés után
már nem lehet rombolni. Az épület
mérete befolyásolja a bónuszokat,
melyet a benntartózkodók kap-
nak. A legnagyobb épü-

let esetében (12000 TVP) a bent tartózkodók ugyanannyi
ÉP-t kapnak vissza, mint amennyit a fogadóban külön szobá-
ban megszállva kapnának. Ezenkívül, aki nincs az épületben,
az nem lophat a benntartózkodóktól. Sajnos az épületekben
külön tárgyak elhelyezésére nincs lehetõség, hacsak a KT kü-
lön képességként ki nem fejleszti. Épületek késõbbi tovább-
feljesztésére nincs lehetõség, de a KT-vezetõ kérésére a játék-
vezetõ eltünteti az épületet, hogy újat lehessen építeni
helyette. Lehetõség van egyéb extrák (pl. épületõrzés ször-
nyekkel/varázslatokkal, vendégfogadás stb.) kifejlesztésére,
de csak a már említett módon, azaz KT-képességként. Ha a
KT-nak már van egy háza a városban, akkor új építkezésbe
abban a városban már nem foghat. Fordítva – elõször bolto-
kat, más épületeket, végül saját házat építve – természetesen
mûködik a dolog.

A városok irányítását egy, a kalandozók által választott tíz-
tagú tanács fogja végezni. A tanács félévente egyszer nyújthat
be javaslatot egy új épülettípusra, amelyet valamelyik KT-vezér
elsõ ásónyomával lehet felhúzni. Sajnos nagyobb/sok pénzt kí-
vánó épületet a játékvezetõ nem engedélyez (kvazárkohó, aré-
na, kaszinó stb.). Az elsõ fejlesztési javaslatot akkor lehet be-

nyújtani, ha legalább az egyik város mérete elérte a
helytartói városokét. Közhasználatú épület (bolt, má-
gustorony) kalandozók általi birtoklását/mûködteté-
sét a játékvezetõ nem enge-
délyezi.

TÁVOLI VIZEK

KKKKaaaa llll aaaannnnddddoooozzzzóóóókkkk     vvvváááá rrrroooossssaaaa
Már hónapok óta téma a kalandozók között az ún. „Kalandozók Városa”, melyet

kalandozók építenének, és õk szabnák meg mûködésének feltételeit. Az ötlet
felvetését forró vita követte, melynek eredménye eljutott a Beholder Bt. berkeibe

is. S mára ott tartunk, hogy elmondhatjuk: Igen, lesz kalandozók városa! Alul
megtudhatjátok a részleteket, s augusztus 26-tól mindenki mehet építkezni!
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ÜZLET
� Élõ hegyi rákot keresek Libertan környé-
kén. Cserébe aranyat (80-100), gromakbõrt
vagy fémeket adok. Russel (#1367)
� 2 db grifftojást keresek Qvilltõl északra. Fi-
zetés aranyban. Xirnoxszív is érdekel!

Scotman (#1731)
� A következõ tárgyakat keresem megvételre:
vasérc, sárga erõöv, smaragd védõgyûrû, ob-
szidián karkötõ, umbatari karkötõ, grifftojá-
sok. Libertantól K-re vagyok, a késõbbiekben
is Libertan környékén fogok maradni. Nagyon
fontos! Nin-Eisu (#4409)
� Üzlet! Vasat (5 db), grifftojást, szent jogart
keresek Qvill környékén. Tudok adni kõkést,
mákrózsát, varányszemet korlátlan mennyi-
ségben. Gilbo von Gosh (#4462)
� Eladó tigroszlánfog, drótszõr, zárnyitó
készlet. Keresek vízionárszemet, ragasztót.

Erril (#1143) – Grosmann Gergely
7691 Pécs-Somogy Külterület 6.

� Grifftojás eladó! Egy vashegyû lándzsáért,
vagy hasonló értékes cuccért bárki megkap-
hatja. Ha nem kell, jön a H 179. Az (59, 92)
körül lesz átvehetõ.

Veridiel Kerithron (#5617)
� Huertol helytartói város közelében ezüst-
tõrt, ezüsthegyû lándzsát vagy ezüstdarabot,
valamint spirituszt (2 ap/csepp), és zöld üve-
get (4 ap/db) vennék. Csere is érdekel.

Mythus Tharamant (#3096)
� Huertol környéki kalandozók figyelem!
Olyan 4-7. szintû karaktereket keresek, akik-
tõl lophatok aranyat (isteni küldetés). Fizetés
megegyezés alapján. Ugyanitt grifftojást és xir-
noxszívet keresek megvételre. Várom az üze-
neteket a #1026-os mentális számra, vagy te-
lefonon: 56-446-387, 17 óra után.
Wittohi el Dohren (#1026) – Kozma Antal
� Korlátlan mennyiségben vásárolok pirkitet
5 ap/db, és vasat 10 ap/db áron. Akit érdekel
az ajánlat keresse: Brezsnyev(et) (#1956)
� Shaddar környékén óndarabot nagy
mennyiségben vásárolnék, rezet is, de csak
pár darabot. Ónért akár 4-5 aranyat is adok,
mennyiségtõl függõen. Ivanhoe (#4872)
� Wargpin közelében keresek megvételre: té-
fea-agyat, vasat, rezet, ónt, kulcsokat, sullár-
hólyagot. Arannyal fizetek, de cserérõl is szó
lehet. Ezenkívül régi levelezõtársaimat kere-
sem, akik már régen nem írtak: Donna Ka-
lucsni, Brytal Joe, Myra. Írjatok! Üdvözlettel:

Clark O’Phane (#5383)

FENYEGETÉS, BUNYÓ
� Hi, gnómocska! Remélem tudja kirõl van
szó! (GN29 fenyegetés-bunyó Gethar Xorn hir-
detése) Miért nem írsz? Talán tele lett a gatyi?
Írd már meg a mentális számodat, hogy kiad-
hassam az FT-t! Amúgy vegyél már a kezedbe
fegyvert, mert ahogy látom, ököllel igen gyen-
ge vagy, és nem hiszem, hogy bírnál gyõzni el-
lenem. A helyet és idõpontot te adod meg, de
ha átversz, olyat teszek, hogy magam is meg-
bánom. Na helló! Gethar Xorn (#1226)

EGYÉB
� Én ezt nem értem! Mikor fajtársaimat – a
szépek népét – kértem, írjanak (statisztika cél-
jából), egy r....dt levelet sem kaptam. De mikor
– egy félreértés során – az került az újságba,
hogy Raia pap akarok lenni, legalább 4 elf leve-
lét/üzenetét kaptam kézhez. Én ezt nem ér-
tem. Lehet, hogy mi ilyenek vagyunk? Akkor
sem értem... Várom fajtársaim (és mindenki
más) levelét, valamint Bufo Odonata, Punis-
her, Lady Marzipán leveleit! Üdvözöl titeket:

Erril (#1143) – Grosmann Gergely 
7691 Pécs-Somogy Külterület 6.

� Új információk Chara-dinrõl! A három tár-
gyat (molluszkház #353, degradátorvála-
dék #354, szockóhólyag #355) nem áldozni
kell, hanem feltalálást kiadni rájuk! Gyûjtsé-
tek az alkatrészeket, és fogjatok el minél több
Tguarkhant! Mi is ezt tesszük! A molluszk vá-
gófegyveres, belõle nyerhetõ ki a molluszkház.
A degradátor erõt szív, ütõfegyveres, és mol-
luszkházban tároljuk a degradátorváladékot. A
szockó szúrófegyveres, és kígyóbõr kesztyû
kell a hólyag kinyeréséhez.

A Szeretet Vándorai (Erigson #2418)
� Üdv nektek! Elizeus (#1777) vagyok. Kö-
szönet mindenkinek aki a bárdversenyen ma-
gas pontszámmal díjazta írásaimat. Külön kö-
szönet Vörös Leifnek, aki mint a Ghalla
Newsban olvastam, különdíjjal értékelte az
egyik versemet. Nagy megtiszteltetés számom-
ra, hogy vannak olyanok, akiknek tetszenek a
mûveim. Sajnos nem áll módomban a nyere-
ményeimet átvenni, mivel ez az álnevem, és
ilyen névvel és karakterszámmal nem léte-
zem. (Mással igen!) Nos lehet találgatni, hogy
vajon ki írta a három mûvet. Még egyszer
köszi – Huj, huj: Hajrá! – hogy a nagyoktól
idézzek. Sziasztok! Álnéven:

Elizeus (#1777)
� Barátaim! Ezúton szeretném minden ked-
ves kalandozótársamnak megköszönni, hogy
a Ghalla Szépe címért folyó küzdelemben rám
szavaztak. (Ígérem, ha nagy leszek, meghálá-
lom!) Köszönettel és szívélyes üdvözlettel:

Nerina Clarusdea (#3957), 
a legszebb hitetlen

� Dheron (#4527)! A humorérzéked nyil-
ván a sullár feneke alatt van. Mi csak egy tu-
dattársunkkal mókáztunk. (Bocs Graham!) A
„bunkó” megszólítást magunkra vettük, de
megbocsátunk tudatlanságodért.
Sárkányfog (#3728), Téla Oriens (#1724)
� Dornodon hívõk! Templomépítést szervez-
nék, vagy csatlakoznék hozzá. Minden megol-
dás érdekel. Ugyanitt eladó napszimbólum,
pirkit, réz és ón nagy mennyiségben.

Thomas (#2532) Tel: 1-871-365

� Egyetlen igaz hit követõi, a hatalom letéte-
ményesei, Leah papok! Segítsetek egy magá-
nyos alakváltó nõnek elnyerni Leah kegyét!

Sheila (#5285)
Ui: Qvill környékén érdemes keresni.
� Elnézést kérek mindenkitõl, hogy Raia il-
letve Fairlight követõje akarok lenni! Még egy-
szer elnézést! Döntöttem. Eleniost akarom
követni. Kérem az Elenios hívõket, bármivel,
de segítsenek! Bocs. Erril (#1143) 
� Figyelem! Te, aki Qvill közelében (feltehe-
tõleg üzleti célból) elrejtettél egy szögesbun-
kót, jelentkezz! Ha kell, visszaadom. Nem árt,
ha a koordinátákat közlöd, hogy tudjam tény-
leg te voltál. Tel: 2-492-658 (du. 5 után)

Noémi (#1806)
� Figyelem! Tharr templom épül a (87, 89)-
en. Buldózer (#4199)
� Ghallán született ember férfi karakter áta-
dó. Tárgyakat is adok hozzá tök ingyen.

Veronel (#4101) 
Török Veronika, 9400 Sopron, Szankõi u. 8.

� Ghallai kalandozók! Beindult az elsõ és
egyetlen utazási iroda a Túlélõk Földjén!
Ugyan hatáskörünk még csak az Árnyvilág te-
rületére terjed ki, de azért oda is eljuttatunk
szívesen mindenkit. A vállalkozó szellemû ka-
landozók tárgyaira képzett trollok vigyáznak,
amíg gazdájuk az Árnyvilágban van. Jelentkez-
zetek minél többen!

Halálos Halárus & Göcsi Co.
� Graham (#4788)! Még egyszer bocs a tré-
fáért! Nem csak én voltam, mint ahogy gon-
doltad. A sallankot már nem használom per-
verz céljaimra, ugyanis zöld gázzá vált. Na pá!

Sárkányfog (#3728)
Ui: Ha találkozunk a fogadóban, a vendégem
vagy egy sörre, kettõre...
� Graham és ellenségei
Ellenségek: Most végre leszámolunk veled!
2. ellenség: Szétverünk, a DEM sem ment meg!
3. ellenség: Végre eljött a nap amikor meg-
halsz, szétverjük a fejed!
Graham: Ne! Kérlek ne bántsatok! Én Raiát
követem, én jó vagyok!
5. ellenség: Éppen azért halsz meg te fattyú!
6. ellenség: Nyírjuk már ki! Mire várunk?
101. ellenség: Várj! Elõbb kínozzuk meg!
Graham: Kérlek ne bántsatok! Én nem aka-
rok bunyót!
85. ellenség: De mi igen. Most szétkapjuk a
búrádat!
Graham (könyörögve): Ne tegyétek! Please, ne!
71. ellenség: Én már nem bírom tovább, öl-
jük meg!
Graham: Ne! Ne! Neeee! Én nem szeretek ve-
rekedni, ne bántsatok!
96. ellenség: Wháááá! (Csatakiáltás, és köve-
tik a többiek is.)
Csata: Boom! Aah! Ne, a kezem! Boom! Ne!
Fáj! Pif! Puf! Csitt! Csatt! Ááááárgh.... (halál-
hörgés). Graham: Most az egyszer még elme-
hettek, de legközelebb nem leszek ilyen kegyes.
Mesélõ: Hát így gyõzte le ellenségeit Graham
Treefrog, a csodálatos.

Graham Treefrog (#4788)
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� Huertol környéki Tharr templom építésé-
hez keresek társakat. Lehetõleg olyanok je-
lentkezzenek, akik már megkapták ezt a kül-
detést, illetve hamarosan megkapják.

Arany Macska (#5785)
Mayer Attila, 8400, Ajka, Kossuth u. 1.

� Humanoidok! Az nem lehet, hogy a Behol-
der Bt-t nyúzó egyének közül csak háromnak
adatott meg az, hogy MODEM-es gép közelébe
férkõzzön! Ha neked is van modemed, és még
nem néztél fel a Budapest II. BBS nyolcas le-
velezési területére, most ne szalaszd el az al-
kalmat! Nem tudod, mit kellene ehhez ten-
ned? Akkor üzenj a #3122-es mentális
frekvencián, vagy írj a címemre: Heilig Sza-
bolcs, 8200 Veszprém, Boglárka u. 2/I.

Vaselin Barbie (#3122)
� Jó lenne már, ha végre mindenki megta-
nulna rendesen olvasni, ugyanis több helyen
láttam „Warping” feliratot „Wargpin” helyett! A
helyes olvasás a tudományok alapja.” – mond-
ja az õsi gnóm közmondás. Egy Dornodon hí-
võ gnóm férfi, Gilbo von Gosh (#4462) 
� Kalandozók, Ghalla népe, minden faj, jel-
lem, vallás képviselõi! Gondolom már nincs
olyan köztetek, aki ne hallott volna Chara-din-
ról és kutyáiról. Ez az utolsó felhívásunk hozzá-
tok. Nem azért mert átengedjük a hatalmat
Chara-dinnak, hanem azért, mert az invázióig,
és Chara-din manifesztációjáig már csak 1 vagy
2 hónap van. Az is lehet, hogy már most régen
késõ. Igen, ilyen rossz a helyzet! Ha megindul-
nak az inváziós seregek, eltipornak mindent,
ami Chara-din szemében rossz, eltüntetik a
másságot, a szeretetet, a könyörületet, nem
hagyja élni csak a dühöt, harcot, a bosszút, az
egyetlen gyilkos isten homályát terítik a Túlélõk
Földjére. Mikor egy új isten jelent meg, Ghalla
90%-a elpusztult. Most mi lesz? Chara-din nem
hiszem, hogy békét hozna. Ezért kérek minden
KT-t, szövetséget, szektát és szabadúszót, hogy
azonnal lépjen fel Chara-din pusztítása és ször-
nyei ellen. Vlagyimirt és a varkaudarokat le tud-
ta gyõzni 10-20 kalandozó, de egy istent nem.
3000-en vagyunk, és ennek legalább fele Ny-on.
Segítsetek, harcoljatok! Ghalla népe, nem bíz-
hatunk isteneink segítségében. Chara-din he-
tükkel elbírna. Ezért, ha tovább kívánjuk szol-
gálni õket, segíteni kell nekik, és segíteni kell
magunkon. Druidák, gondolom nem hagyná-
tok ki veszni Sheran hitét, és ti Irgalmas Nõvé-
rek, hagyjátok, hogy Raia nevét sárba tiporják?
(Talán õt magát is?) Ti Ördögi Körök, Dorno-
dontól és Leahtól kaptátok hatalmatokat. Õ ál-
taluk lettetek Ghalla szerte rettegettek. Elveszte-
nétek ezt a hatalmat? Két Kard Testvériség, ti kik
az igazságot könyörtelenül szolgáljátok, és
Tharr nevét mindenek felett tisztelitek, tûrné-
tek ezt? Végül, de nem utolsó sorban, Arany Ma-
gisztrátus, ti kik a mágiát legmagasabb fokon
használjátok, és a pénzzel is ügyesen bántok,
elviselnétek egy világ összeomlását? És ti mind-
ahányan felelnétek érte, ha Ghalla pusztulásba
dõlne? Isteneink háttérbe szorulnának vagy el-
pusztulnának?
Ha nem, harcoljatok, pusztítsátok Chara-dint

ott, ahol éritek! Tekintsétek ezt a cikket véres
kardnak, mely hadba hívja Ghalla népét! Egy
más fajta háborúba, amit elsõsorban nem fegy-
verekkel vívnak! (Fegyverrel Chara-din ellen
nem sok esélyünk van, de szörnyei és hívei el-
len használatuk erõsen ajánlott!) Így ezennel
meghirdetek egy Chara-din ellenes versenyt.
Célja: minél nagyobb kárt okozni az õsi isten-
nek és híveinek. A versenyt az indukátorrombo-
ló és varkaudarölõ versenyek mintáján képze-
lem el. De az egymásért, és ne egymás ellen
folyjon. Továbbá mumus komponens felvásár-
lás! Minden Chara-dinnal kapcsolatos infó ér-
dekel!

Dinen Ithildin (#3777) (Demény Dániel
György 5000, Szolnok, Hunyadi u. 54.) 

Gragath (#1474), Xambia (#4024) 
és mindenki, aki velünk tart a harcban

Minden kérdést és felajánlást Ithildinnél várunk.
� Kalandozótársaim, Leah hívõk! Hol van a
kettes labirintus környékén Leah rúnakõ?
Sújtólégnek üzenem, keressen meg!

Bivalyölõ Batutta(#1031)
� Kalandozótársaim! Eredetileg jó jellemû
akartam lenni. Több jó kalandozónak írtam
már, hogy küldjön információt magáról, hité-
rõl, bármirõl. A legtöbben nem is válaszoltak.
Hogy nevezhetik magukat jónak? Csak azt a hi-
tet erõsítették meg bennem, hogy igazából
csak a gonosz jellemhez érdemes tartozni. Hát
jó... Megtaláltam az igaz utat, Leah útját. Go-
nosz leszek. Nem így akartam, de õk legalább
összetartanak. Ha bárkinek bármi hozzáfûzni-
valója van, megtalál engem a #3409-es men-
tális számon. Leah áldása kísérje utatokat!

Sötét Orlan (#3409) 
az alakváltó, Leah leendõ papja

� Kedves névtolvajokat üldözõk! Nem értelek
titeket. Szerintem ti a névtolvaj-irtást csak jó
indoknak látjátok, hogy másba belekössetek.
Inkább Chara-dinnal szemben fitogtassátok
bátorságotokat és erõtöket. Én nem vagyok ún.
névtolvaj, de kiállok az õ oldalukon, ha kell
szóval, ha kell fegyverrel. Halkléptû Alianora
(#1434), rám számíthatsz melletted állok.

Iron Hand (#1625)
� Leah papjai, papnõi! Írjatok leendõ hittest-
véreteknek, aki várja, hogy másokkal felve-
hesse a kapcsolatot. Leah áldása legyen raj-
tunk. Sötét Orlan (#3409) 

az alakváltó, Leah leendõ papja
Ui: Ne bántsátok azokat, akinek még nem elég
sötét az aurája, hogy Leah híve legyen. Egy
semleges jellemû kezdõ még mindig megtér-
het az igaz hitre, de egy jó már reménytelen.
� Második figyelmeztetést küldöm névroko-
nomnak Akhilleusznak (#4282), hogy írjon
magáról valamit, mert ha már erre sem ké-
pes, akkor nem méltó arra sem, hogy a neve-
met viselje! Akhilleusz (#2035)
� Minden Fairlight hívõhöz! Még mindig ír-
hat mindenki, aki elõre belátható idõn belül
templomot akar építeni! Igaz, hogy a májusra
tervezett templom építése kicsit elhúzódott
(ezért bocs az érintettektõl), de most már biz-
tosan több templom is fel fog épülni rövid

idõn belül. Felhívnám azok figyelmét is, akik
már megcsinálták ezt a küldetést, hogy egy
templom kevés, hogy a püspöki rangot késõbb
elérd! Dzsoki a gonosz (#2279)
Ui1: Arra sem árt figyelni, hogy a hyperben meg-
jelent jégcsóva(15.) valójában villámcsapás!
Ui2: A Zark által meghirdetett TF-klubban
éppúgy elérhetõ vagyok, mint a Nagy Gábor,
8200 Veszprém, Lóczy u. 10/a címen.
� Most azon kalandozótársaimhoz szólok, aki-
nek még nem ment le az esze, és nem lételeme
a totális káosz. Mit gondoltok, mi lesz abból,
ami Ghallából még megmaradt, ha Chara-din
valahogy kiszabadul? Tenni kellene ellene vala-
mit! Nem? Mindenki tehet ellene. Ahhoz, hogy
a dimenziókapuk kinyíljanak a Chara-din rúna-
kõnél, áldozatot kell bemutatni, méghozzá az
alábbi tárgyakat: dözmöngszív (#122), mocsá-
ri penke (#148), szeksztáns (#32). Ha valaki
áldozatot akar bemutatni, ezekre a tárgyakra
van szüksége. De ha valaki esetleg ellopja tõle,
vagy elbûvöli, az áldozásból nem lesz semmi.
Lopni pedig mindenki tud. Még a Raia hívõk
között is van tehetséges, akinek sikerülhet.
Lásd pl. árnymanóból is lehet Raia pap. Azok-
nak pedig jól megy, fõleg, ha fejleszti, gyakorol-
ja. E „szent cél” érdekében talán bocsánatos
bûnnek vehetõ. Ha akarod zárhatsz is a dimen-
ziókapukon. Más dimenzióbeli szörnyek „alkat-
részeit” kell feláldoznod egy Chara-din rúnakõ-
nél. Tudom, hogy csak kevesen képesek ezek
megszerzésére, de egységben az erõ. Akár más-
nak is átadhatók ezek az „alkatrészek”, ha pl.
nincs kedved elmenni egy rúnakõhöz, a másik-
nak pedig úgyis arrafelé, vezet az útja. Õ is meg-
teheti. Nem vettétek észre, hogy baj van? Nem
úgy tûnik, mintha Chara-din miatt még az iste-
nek „hatalma” is csökkenne? Lásd pl. varázs-
pont-regeneráció, esetleg varázslat hatásfoka.
Mi lesz, he teljes hatalmában kiszabadul?
Szerintetek isteneteknek, és a többieknek is,
nem tesztek-e jó szolgálatot, ha bezárjátok a ka-
pukat? Bár nem hiszem, hogy küldetés lehet
belõle, de azért biztosan meghálálják valahogy.
Ártani mindenesetre nem árthat. Akinek hozzá-
fûznivalója van, megtalál a #3409-es mentális
számon. Szeretettel: Sötét Orlan (#3409), 

az alakváltó, Leah leendõ papja
� Nardaal a róka! Furcsa alak vagy te. Gyûlö-
löd az igaz Sheran hívõket, akik növényeket re-
vitalizálnak..., de ugyanúgy gyûlölöd a jókat és
a gonoszokat is. Megtámadod egy jó jellemû
fajtársadat, aki barátságosan kezet nyújt feléd...
Mert tudom, hogy te voltál az, akirõl a GN27-
ben írtam. Mégsem jelentkeztél, hogy elégtételt
vehessek. Gyáva vagy. És egy ilyent beengednek
a kolostorba tanulni? Most pedig Chara-din el-
len szervezkedsz, akinél rosszabb vagy? Igen,
fel kell lépni Chara-din ellen, de ott rád nincs
szükség, csak kalandozókra... Bár ismerem a
karakterszámodat (#4279), mégsem adom ki
rád az FT-t, legközelebb is barátságosan fogad-
lak. Mert egy jót az tesz jóvá, hogy ha teheti, el-
kerüli a harcot, és békés megoldást keres. És
ez nem gyávaság. Yoro Okiyi (#2826)
Ui: „Ne legyen becsületed a társaid elõtt!”
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� Raia hívõk figyelem! Kedves hittársaink!
Öröm tölti el a szívünket, hogy bejelenthetjük
nektek, a Szamócák és a L.I.N. KT együttmû-
ködésében megépült a legújabb templomunk.
A Frissen Felszentelt Kegyhely a (133, 78)-as
mezõn várja az imádkozni kívánó, illetve a ka-
landozásban megfáradt barátainkat. Az oltári
szentség elõtt eltöltött sok órányi kellemes tér-
depelést kívánnak az építõk:

Szebon, Lizard King, Death Knight, 
Ridge Valentine, Kronus Magnum, 

Cross-Axel-Sinioth, Saigoni Thor, Killer, 
MacVaren és White Nor Wacak (#2351)
� Raia templomot építünk Libertan és a csa-
torna között félúton. Ha a környéken vagy, ne
késlekedj, mert egy templom a legfontosabb
isteni küldetés. Mellesleg már nem sok hely
van. Üzenj gyorsan, hogy hamar elkészüljünk!

Alba Locsy (#4825), Szebon (#1623)
Nagy Mihály 8200, Veszprém Lóczy L. u. 10/a
� Segítsetek gonoszkodni!

Ezüst Gyomorbogár (#5433)
� Szabó Tõr! Bizony undorító dolog a lopás
(szerintem), különösen ha egy jó jellemû lop.
Az ilyenek azt érdemlik, amit Aranyfarkas beí-
gért nekik a GN29-ben. De! Emiatt nem lehet
az összes Raia hívõt egy kalap alá venni! Mert
egy igazi jó jellemût az különböztet meg má-
soktól, hogy sohasem lop, illetve bûvöl. Azok
pedig, akik azért mennek el egy jellempróba
mellett, mert az túl sok TVP-be kerül, nem is
igazi jó jellemûek. Tedd a kezed a szívedre! Azt
az aranyat nem loptad? Mert felháborodásod
csak akkor jogos, ha egyenes úton szerezted.
Azért jó, hogy a hirdetésed végén elnézést kér-
tél a becsületes jó jellemûektõl. Szerinted Dor-
nodon az egyetlen igazi isten? Emlékezz a
múltra, a világégés elõtti idõkre, és szállj ma-
gadba! Talán mégsem a táposabb, és könnyebb
küldetéseket adó gonosz istent kellett volna vá-
lasztanod... Yoro Okiyi (#2826), 

Raia kobudera ministránsa
� Tharr harcosai és harcmûvészek! Egy
õsi(?) fóliánson(?) bukkantam a következõ
idézetre:
„Ember, amit szeretsz, azzá lesz változásod;
Istenné, ha hiszed, a földdé, ha azt imádod.
Szerintem egyértelmû: Tharr hívei csak jól
járhatnak. De félre a tréfát! A következõ épen
maradt rész értelmezését mindenkinek a sa-
ját belátására bízom.
“A rózsa nem kutat, virágzik, mert virágik,
nem tud magáról, és nem kérdez, és nem vitázik.”
Talán e két sor mondja nekem a legtöbbet, és
remélem még közületek néhányan megértik e
szavak mögött rejlõ hatalmas igazságokat.
Tharr adjon nektek erõt a küzdelmekhez!

O’li (#4639)
� Tisztelt Leahot gyalázók társasága! Tele van
a bakkuracsizmám azzal, hogy állandóan az
Elmúlás Istennõjét, és az õ híveit piszkáljátok.
Gondoljatok csak bele, ki is okozta a világ-
égést? Nem Dornodon volt véletlenül? Nem
kéne szemrehányást tenni azért, mert szeret-
teinket és olyan nagyon kedvelt földünket el-
pusztította? Ha jól belegondolunk, akkor csak

három isten van Ghallán, akik mindenütt ott
vannak. Ez a három a következõ: Leah azért,
mert az elmúlás ott van mindenütt. Elpusztul-
nak a növények, mi kalandozók megöljük a
szörnyeket, és persze egymást is, de ha nem is
bántjuk a másikat, akkor is meghal egyszer
mindenki és minden, még a hosszú életû el-
fek is. Tharr a második, mert mindennap
meg kell küzdenünk az ocsmány szörnyekkel
vagy azért, hogy a mindennapi betevõnk meg-
legyen, vagy azért, mert az életünk függ tõle. A
Harmadik Sheran. Õ aztán tényleg figyelemre
méltó. Az õ tudásának hála, megtanuljuk, ho-
gyan is kell sebeinket kitisztítani és bekötni
azért, hogy megérjük a holnapot. Talán emlí-
tést kell tenni még Eleniosról is, mert a legsö-
tétebb lelkû kalandozónak is vannak érzel-
mei. Erre az utóbbi napokban jöttem rá, hála
neked Aila Arcen. Tehát gondolkodjatok el
ezen tisztelt „jók” és gondoljátok meg, hogy
kit szidtok, mert ismétlem Dornodon, a
senkiházi ficsúr, aki mindenki vesztét okozta,
és nem Leah, aki tisztában van vele, hogy aki
egyszer meghal, az úgyis az õ színe elé kerül.
Köszönöm, hogy elolvastátok a véleménye-
met, ezt különösen neked ajánlom a figyel-
medbe Élesszemû Veriel. Tisztelettel:

Acid el Sinistre (#4706)
Ui: Randaroh, még mindig nem írtál, pedig el-
fogadtam a kihívást!
� Tud valaki leírást a villámsújtásról és az al-
kuról? Ha igen, küldje már el! Elõre is kösz!

Nin-Eisu (#4409)
� Várjuk azoknak a kalandozóknak a jelent-
kezését, akik szívesen belépnének egy „jó”
jellemû KT-ba. A megalakulás Libertan kör-
nyékén. Várom továbbá a javaslatokat és elvá-
rásokat az #5533-as karakterszámra.

Sir Werzino Muerte (#5533)

GONDOLATOK
� Kedves Alanori Krónika olvasók! Nem tu-
dom, hogy nektek ez idáig feltûnt-e, de a
Ghalla Newsban megjelenõ hirdetések tartal-
mának színvonala igen alacsonyra süllyedt...
Régebben szívesen olvasgattam õket, találtam
közöttük érdekeset, izgalmast, mulattatót...
Mostanában azonban semmi másról nem le-
het olvasni csak, hogy egymást szidják a ka-
landozók és a Közös Tudatok, illetve minden-
ki azon siránkozik, hogy neki milyen rossz.
Hát ennyire szörnyû lenne a helyzet? Senkivel
nem történik semmi olyasmi, aminek esetleg
örülhetne? Nem hiszem... Aki magányosnak
érzi magát, az keressen barátokat, vagy ha
megteheti lépjen be egy számára szimpatikus
KT-ba! Az Interneten mûködõ levelezési listát
szintén melegen ajánlhatom. Aki szorgalma-
san próbál barátokat szerezni, az elõbb-utóbb
talál is. Legalábbis nekem ez a véleményem.
Végezetül pedig annyit szeretnék elmondani,
hogy próbáljon mindenki érdekesebb és vidá-
mabb dolgokat írni, a dolgok sötétebb oldalát
pedig egy kis idõre felejtsük el! Üdv minden-
kinek: Fóri alias Gilbo von Gosh (#4462)

KAPCSOLATOK, KONTAKT
� Kérem, hogy aki továbbra is levelezni sze-
retne velem, és nem írtam neki viszont, az ír-
jon újra, mert e nélkül nem tudom, hogy ír-
tam-e már neki. Ebben a nagy zûrzavarban
elfelejtettem, hogy kinek, mikor és miért kel-
lene írni. Fogadjátok bocsánatkérésemet! Bye!

Gethar Xorn (#1226)
Ui1: Aki két hete írt levelet, az ne írjon újra!
Ui2: Swarnold írj!
� Két kezdõ kobudera szeretne igaz papoktól
információt kérni isteneikrõl. Mindenféle fajú
és jellemû papok írhatnak. Leveleiteket elõre
is köszönjük:

Domingos (#5505), Shadollo (#1849)
Kovács Tamás 1196 Budapest, Ady E. u. 59.

Török Attila 1192 Budapest, Nagykõrösi u. 10. 
� Keresem a Túlélõk Földjén kalandozó leg-
okosabb karaktert, akinek nyomdokaiba lép-
hetnék, és megtudhatnám e cél elérésének
módját. Kérlek jelentkezz! „Rajongód”:

Clark O’Phane (#5383), a mágustanonc
� Keresem azt a fekete, copfos hajú, piros
szemû árnymanó férfit, aki július 17. környé-
kén Vangorf közelében (K-re 2 mezõvel) meg-
lopott egy gnóm férfit. Barátság céljából, és
azért, hogy megtudjam mi tûnt el. (A karakter
lapomról ugyanis SEMMI nem hiányzik.) Ba-
ráti üdvözlettel: Clark O’Phane (#5383)
� L’hála! Sajnos a karakterszámodat nem
tudtuk meg, ezért te keress meg minket!
Békés szándékkal, Sharin Elton (#1420) 

és IX.-El Maharadzsa (#2039)

SZÖVETSÉGEK
� „Hiába kerestem, kutattam,

Mi tudatom, s lelkem mélyére rejtve van.
De csodás szemedbe nézve,

S megláttam csodálatra méltó Önmagam.”
Keresd a dolgok mélyebb értelmét, és a Lán-
goló Pentegramma (#9127) viselõit! A test-
vériség nevében: F. E. (#1848)
� Üdv embertárs! Már lassan 4 éve, hogy
Dornodon és követõi elvakultságukban, és ha-
talomvágyukban felégették szinte Ghalla egé-
szét. Szerencsére azonban maradt egy terület,
ahol a szerencsés (vagy szerencsétlen?) túlé-
lõk megpróbálhatnak életben maradni. Ma
Erdauin kalandozóinak majdnem egyötöde
ember. Minden ötödik kalandozó, akivel talál-
kozol ember! Idáig azonban hiába voltunk oly
sokan, ennél többet nem jelentünk Ghalla
számára. Akkor, hogy lehet, hogy idáig jutot-
tunk? Hogy lehet, hogy nem hallunk olyan
szót, hogy emberiség? Hogy lehet, hogy nem
fog össze az emberi faj? hogy lehet, hogy...? A
múlt egész más volt, de most jelenben kell
gondolkodni, és tény, hogy az emberi faj nem
tart össze. Sajnos a mai ember kalandozók
számára fontosabb a vallási cél, a Zan építése,
pusztítása, a gonoszkodás stb. Az õ számukra
faji hovatartozás másodlagos. Õk talán már
túl sokat felejtettek. Már nem emlékeznek
erõs törzseinkre, amikkel országokat, falva-
kat, városokat birtokoltunk. Itt most nem a
hatalom, a vagyon, a birtok a fontos, hanem
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az, hogy voltunk valakik, hogy ha kimondták
azt a szót, hogy emberiség, akkor a hallgató-
nak nem egy megfoghatatlan, anyagtalan ju-
tott az eszébe, hanem erõ és egység, ami ré-
gen adva volt minden emberi lélek számára.
Te azonban, akiben emberi szív dobog, aki
minden nap izzadtságcseppel, és emberi vér-
rel öntözöd Erdauin földjét, gondolkodj el,
hogy hova tartozol, hogy kiben bízzál! Ha iste-
ned szerepe másodlagos életedben... Ha úgy
érzed, hogy a múlt emlékeit ott õrzöd magad-
ban... Ha számodra az emberiség szó többet
jelent, mint egy puszta betûsor..., akkor köz-
tünk a helyed. Ha jelentkezni akarsz, akkor a
hirdetés végén található címen megteheted,
és ugyanitt kapsz bõvebb infót is. Ha kezdõ
vagy, akkor is rengeteg érdekesség vár. Most
pedig álljon itt azok névsora, akik már elköte-
lezték, hogy a Humán Páholy tagjai lesznek! 
Aranysárkány (#1444), Gunthar (#2446),
Epameindundasz (#2251), Future (#5805),
West’kobhajczy (#2234), Akizorr (#4489), 
Warrior (#3658), Bullion Gotfried (#3682),
Prehistorix, Kuprokefol Malleus (#2571), 
jelentkezési cím: Ifj. Varga István 

9500 Celldömölk, Zalka M. u. 45.
Ui: A Humán Páholy szept. 2. és 13. között
alakul meg Qvilltõl keletre.
� Üdv mindenkinek! Itt van egy kis kiegészítés
az újonnan alakuló semleges KT-ról. Siessetek,
ha még idõben jelentkeztek, ott lehettek az ala-
pításon! No jöjjön a leírás: Az általam választott
rendnél nem kell a KNO szabályt figyelembe
venni (szabadon felhasználható). Elmonda-
nám, hogy a KT egy laza, baráti szervezet, és
nem egy militarista vagy diktátori rendszer. Nem
fogok semmilyen büntetést kiróni azokra, akik
pl. vadászok rendjében, nem fognak el vadászó
szörnyet (és megtehetnék), vagy elmennek egy
rakás kaját tartalmazó szörnyfészek mellett...
stb. Ezzel azt akartam kifejezni, hogy nem kell
halálosan komolyan venni a rendek feladatát. A
rendek azért vannak, hogy rámutassanak a hob-
bidra (te választod), ill. amiben jobb vagy az át-
lagnál. Ezzel elkerülhetõk, hogy valaki pl. majd
éhen hal, és olyantól kér segítséget, aki szintén
éhezik stb. Tehát mindig mindenki tudni fogja,
hogy kihez forduljon. Más: az adó. Ezt két dolog
miatt fogom bevezetni (majd megszavazzuk,
mindkét dolog nem megy). Vagy idõnként KT ve-
télkedõt, belsõ olimpiát rendezek (ekkor a nye-
reményekre kell a pénz), vagy mikor megfelelõ
összeg összejött, veszek valamilyen kisebb va-
rázstárgyat, és ez a KT-ban állandóan körbejár,
mindenki egy ideig kaszttól függõen viseli. Adóz-
ni a megalakulástól számítva minden kerek for-
dulóban kell, az elsõ esetben 2, 4, 6, 8 arany. Ha
a második módon használjuk fel a pénzt, akkor
6, 8, 10, 12 arany. Az alvezéreknek csak a máso-
dik esetben kell adózniuk. Ezenkívül szeretnék
egy infokancellári posztot létrehozni, akinek az
lesz a feladata, hogy begyûjti a szörnyek, ill. tár-
gyak infóit, és ha valaki kér tõle infót, elküldi. A
posztra várom a jelentkezõket. Az alvezéri posz-
toknál lehet, hogy várakozólista lesz. Tehát, ha
az aktuális KT-vezér lemond, az elsõ helyen vá-
rakozó veszi át a helyét. Alvezéreknél nem szá-

mít a szint, pl. egy 14. szintû, míg alvezér, bár-
melyik kaszt alvezére lehet. Tudatkorbácsot
használni szigorúan tilos! Tudatcsatát, csak az
engedélyemmel lehet használni. No mára ennyi,
további jó kalandozást! Üdv:

Fehér Hullámtaraj (#2287)
� Üdv nektek Ghalla nem túl békés polgárai!
Én egy új, még kezdõ farkas vagyok, de már
nem tetszik valami. Ez a föld egyszer már el-
pusztult, most meg ez a Vlagyimir fickó újra
fel akarja égetni, hogy kiélhesse nyilvánvaló
piromán hajlamait. Persze én nem tehetek el-
lene semmit, és ha jól tudom ti sem sokat.
Azért próbálkozni lehet. Pl. rombolni a Zan-
indukátorokat, minden lehetséges módon
cseszegetni a Zan rendjét. Aki nem ért egyet
Vlagyi hatalmaskodásával, semleges és nincs
meghatározott KT, vagy szövetség, ahova be
akar lépni, szívesen várjuk a Farkasok közé. E
szövetség alapjait Qynthalas a Harcos rakta le,
vezére Fehér Hullámtaraj. Szóval gyertek csak.
Végezetül egy idézet kedvenc együttesemtõl az
Akelától Vlagyi számára:

„A farkasok csak mosolyognak,
Nem hisznek a hatalomnak.
Nekünk még más a törvény

A bolhacirkusz nem eredmény.”
Fenevad a Szürke Ordas, Qynthalas öccse
� Akit érdekel a Zan Rendje KT, írjon nekem,
vagy bármelyik KT tagnak, hiszen Vlagyimir je-
lenlegi tervei egész Ghallát átformálják!
Higgyétek el, megéri Vlagyimirt választani!

Arkozd (#2472) zan-kapitány
� Barátaink! Úgy érezzük itt az idõ, hogy új-
ra szóljunk Hozzátok. Az alapítás körüli gon-
dok miatt nem tudtunk toborzó tevékenységet
folytatni. Az új belépõkkel is foglalkozni kel-
lett. Reméljük Treem a bölcs nem beszélt a le-
vegõbe, amikor azt állította, hogy a KT-nk gya-
rapodni fog. Hallgassatok a szavára és álljatok
be közénk, azok, közé, aki a barátságot tartják
a legfontosabbnak! Nem ígérünk olyat, amit
nem teljesíthetünk, ezért csak azt mondjuk,
hogy jóbarátokra találtok közöttünk. Várjuk
jelentkezésedet! Igaz Barátok (#9141 KT)

Jelentkezés: Desconhecido Deus (#2800), 
Németh Miklós 1165, Budapest, Margit u. 90. 
� Chara-din hívei! Kérlek titeket, hogy írjatok
nekem egy laza szövetség céljából. Eddig már
tízen vagyunk, ez egybõl az elsõ hirdetés után
gyûlt össze. Köszönettel: Arkozd (#2472)
� Kedves kalandozótársaink! Szeretnék elosz-
latni egy tévhitet a Tudati Közösségünkrõl. Sajnos
a nevünk sokakat megtéveszt. Szeretnénk tudat-
ni mindenkivel mi egymás Igaz Barátai vagyunk,
és nem mindenkié. Ez azt jelenti, hogy nem
mondjuk Igaz Barátnak azokat, akikkel utunk
során elbeszélgetünk. A Barátság megköveteli a
rendszeres kapcsolattartást, és nem születik meg
elsõ látásra. Tehát senki ne várja tõlünk, hogy
Barátként viselkedjünk, míg be nem bizonyítja,
érdemes rá. Más gond is akad. Azoknak sem tud-
juk biztosítani a barátságot teljes mértékben,
akikkel hosszú ideje kapcsolatban állunk. Tör-
tént ugyanis, hogy egyik pszi-használó tagunk
használta a pszi-regenerációt, de azon a mezõn

tartózkodott egy olyan kalandozó, aki szimpatizál
a mi eszméinkkel (BA #9141). Természetesen
jogosan elvárja a magyarázatot emiatt. Az ilye-
nekre csak azt tudjuk mondani, hogy elnézést
kérünk. Sajnos a BA parancs keretei is végesek,
hiszen 12 szám lehet benn. Ez hamar elhaszná-
lódik a „veszélyesebb” szörnyekre, mint a vízio-
nár, a manifesztátor stb. Természetesen igyek-
szünk a problémára megoldást találni, de még
elég kis hatalma van a KT-nknak, és nem is va-
gyunk még olyan régen együtt. Tehát, ha valaki-
nek „kárt” okoz (megtámadja, pszi-regenerálja,
meglopja) egy olyan kalandozó, kinek a jelvénye
a „Lelkekben élõ Igaz Barátság”, ne követelje
rögtön a fejünket, hanem gondolja végig a játék
lehetõségeit és határait. Igyekszünk nevünkhöz
méltóan viselkedni, ezt megígérhetjük! Köszön-
jük megértéseteket! Igaz Barátok (#9141)
� Kobuderák! Az Acél Öklök kobudera KT
(#9123) több tagot sajnos nem tud felvenni so-
raiba! A túljelentkezés mértékére való tekintet-
tel egy új kobudera KT megalakítását hirdetjük
meg. A két KT laza szerkezeti egységet fog alkot-
ni egymással. Az érdeklõdõk információért erre
a címre írhatnak: Székely Gergely 1071, Buda-
pest, Peterdy u. 30. vagy a TF-en keresztül: Ash-
kenor (#3403). Az új KT-ba jelentkezni fordu-
lószámtól függetlenül lehet. Vezetõ is kerestetik!
A Kí legyen veletek! Acél Öklök (#9123)
� Sötét lelkûek jelentkezését várjuk egy go-
nosz KT megalakításához. A KT célja egy fejva-
dász klán létrehozása. Olyanok is csatlakoz-
hatnak, akik még nem érték el az 55.
fordulójukat, de a KT jövendõbeli tagjai kíván-
nak lenni. Az ilyen tagokat a KT védelmezi és
a lehetõségekhez képest tápolja. Ha a beáldo-
zási tárgyra van szüksége, nem akadály.

Halálhozó Leoford (#3833) 
és Xiu Tang Van (#4514)

SZERELEM
� Ilrilyn-Thefthez

Ilrilyn-Theft, te kis tündér,
Édesebb vagy akár a troll vér.

Szeretem karcsú bokádat,
És a kis hájas tokádat.

Csodálom gyönyörû arcodat,
Kibírom a szagodat,

Minden nap téged kívánlak,
Érted imádkozom Raiának.
Te szép alakváltó nõstény,

Miattad lennék én nõs lány,
Légy enyém még egyszer

Vagy akár ezerszer,
Sosem hagylak el téged,
Légy a hitvesem, kérlek!
Szerelmem, óh te drága,

Gyere velem az ágyba,
Téged kíván tököm, herém,

Légy végre az enyém!
Szeretõ barátod:

Graham Treefrog (#4788)
� Keresem azt a jóképû, tapasztalt férfiút, aki
nem ítél el azért ami vagyok, és azért ami le-
szek. Dornodon fattyai kíméljenek!

Sheila (#5285)


