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TTaarrttaalloomm Szerkesztõi üzenet
Sziasztok! Remélem nem viselt meg senkit a tanév megkez-

dése, és mindenki jól szórakozik ezen szám olvasásakor.
Hogy milyen érdekességek találhatók benne? A HKK

játékosok folyamatos kérésözöne meghozta az eredményét:
teljes Chara-din visszatér gyakorisági lista található a 23.

oldalon. A Shadowrun mesélõknek igazi csemegét jelenthet
Csigás Gábor Viharmadár c. írása, örömünkre újra jelent-
kezik Setét Patkány is, és igazi érdekesség a Históriában a
Treemmel készített interjú. A borítón ezúttal egy a Fasa

Corporationtõl átvett képet láthattok.
Figyelem! Ha szeretnéd eladni megunt fantasy regé-
nyedet, szerepjáték szabálykönyvedet, elcserélni pár
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Aprók rovata nem ezt a célt szolgálja. Ezentúl azonban le-
hetõség van egy külön erre a célra rendszeresített rovatban,
a Csere-berében hirdetni. A hirdetés díja 20 szóig 200 Ft,
ez felett szavanként 20 Ft. A pénzt belföldi postautalvá-
nyon adhatod fel a Bt címére. A csekk hátulján a közle-
mények rovatba írd be, hogy hirdetés! A TF-es és KG-s
számlákról sajnos nem tudunk ilyen célra pénzt levonni.
Az újság régebbi számai (az elsõ és harmadik kivételével)
továbbra is megrendelhetõek a Beholder Bt. címén.

Mindenkinek kellemes olvasgatást!

DANI ZOLTÁN



A hipertérbõl elõbukkanó hajók biztonsági okok miatt mindig a
bolygók síkja fölött lépnek ki a valós térbe. Úgy tûnt, ezt a
szabályt még Juliano Maximione gigantikus ûrgömbjének, az
Overlordnak a pilótái is betartották.

Nagy JM színrelépése után végtelennek tûnõ perceken át
síri csend telepedett a kommunikációs csatornákra. Bár az
ûrben – a nagy távolságok miatt – nem igazán lehet érzékelni a
nagyságrendeket, még a legviharvertebb kapitánynak is elakadt
a szava a döbbenettõl. Ösztönösen érezték, hogy a hiperûr
kavargásából bálnaként elõtörõ monstrum kiterjedése megha-
ladja legmerészebb elképzeléseiket is. Késõbb, amikor a tarai
események híre eljutott a Galaktika belsõbb részeire is, a
Peremvidékre küldött Szövetségi Megbízott megállapította, hogy
az eseményrõl merõben szokatlan módon nem maradt egyetlen
felvétel sem. Egyetlen kapitány sem készített feljegyzéseket, az
automata rögzítõk pedig kivétel nélkül meghibásodtak.

A mûszereik viszont azonnal jelezték,
hogy a szektorok közötti ugrásra tervezett
ûrgömböt hihetetlen erejû pajzsok védik, és
affelõl sem lehetett kétségük, hogy a hajó
fegyverei tüzelésre kész helyzetben vannak.

Ezt a kellemetlen tényt a rendszer szélén
megbúvó kalózok is azonnal felismerték.
Amikor Van Dark már annyira magához tért a
döbbenetbõl, hogy fel tudta fogni, mit is mu-
tatnak a kapitányi panel mûszerei, a távolsági
radaron egy tucatnyi eszeveszetten menekülõ
hajó elmosódott radarképét vette észre.

A monstrum felbukkanását természetesen a
katasztrófa miatt magukra maradt tarai orbitális
erõdök is érzékelték. Az Overlordot nem lehetett nem
észrevenni. A teljes mértékben automatikus erõdök Agya nem
bírt megküzdeni a rázúduló hihetetlen mennyiségû információ-
val. A túlterheltség és a bolygó energiarendszerének össze-
omlása miatt szinte mindent lekapcsolt, csak tar talék
hadiáramköreit hagyta mûködni, miközben kétségbeesetten
próbált rájönni arra, hogy most mi is a teendõje. Végezetül arra
a megállapításra jutott, hogy ellenséges invázióval van dolga.

Az erõdök szinte teljesen azonos idõben nyitottak tüzet.
Nem törõdtek azzal a ténnyel, hogy fegyvereik és a célpont
között ott lebeg az evakuációs flotta több száz egysége.

Az Overlord válaszára sem kellett sokáig várni.

* * *

Az öregember biztatóan megveregette a vezércsõdör nyakát.
– Ne félj szépségem, nem lesz semmi baj. Minden rendbe

jön, meglátod.

A ló pompás testén ideges remegés futott végig. Máskor
tükörfényesen csillogó szõrét most vékony hamuréteg
borította. Érzékeny bõrének nagy kínokat kellett kiállnia, de
hiába is próbált meg hemperegve megszabadulni a forró
portól, az égbõl aláhulló szürkéssárga szemcsék újra megta-
padtak rajta.

Ez a ménes legalább menedéket talált a sziklacsúcsra épült
ház mögötti keskeny völgyben. Az öregember azonban gon-
dolni sem mert arra, hogy mi történt azzal a sok százezer ló-
val, amelyeket a nagy síkságon kapott el az ítéletidõ.

A gondolat nem hagyta nyugodni, végül már nem bírta to-
vább a várakozást. Vizet töltött a völgybe levonszolt mûanyag
tartályokba, azután elindult fel, a felszállópálya felé. AntiG ko-
rongja éppen akkor emelkedett a levegõbe, amikor hirtelen va-
kító lángolás töltötte be az eget.

* * *

Az Õrült Ló fedélzetén helyreállt a gravitáció,
és elaludtak a vészvilágítás vörösen villódzó
lámpái.

– Mi volt ez? – kérdezte döbbenten Dolo-
res.

– Az a fehér fény a mezon fegyverekre em-
lékeztetett! – hördült fel Ramona. – Honnan
van egy embernek mezon fegyverzete?

Van Dark a kapitányi panel mûszereit bá-
multa. Csak nehezen hitte el, amit látott. A be-
rendezések jelzései szerint az Overlord egyetlen

csapással megsemmisítette a páncélozott, nagyere-
jû pajzsokkal védett tarai ûrerõdöket. Még egy teljesen

felszerelt, ostromhajókat is csatasorba állító hadiflottának
sem sikerülhetett volna ilyen embertelen hatékonysággal el-
pusztítani a szembenállókat. A navahói számûzött beállította a
teleszkompját, és szemügyre vette a magasan a bolygók síkja
felett lebegõ szektorugró óriáshajót.

Dolores ezalatt a kommunikációs egységet ellenõrizte. A
halk zúgás jelezte, hogy a csatornák üzemképesek, ám a
csend tovább tartott. Az evakuációs flotta kapitányai még
mindig néma áhitattal bámulták a megdöbbentõ erejû fém-
monstrumot.

– Kapitány, az óriáshajó sugározni kezdett! A nyaláb lassan
közeledik. Most már mi is benne vagyunk a lefedett tartomány-
ban – kiáltott fel a navigátorlány.

– Milyen sugarakat használ?
– Egy pillanat.
Mire az Õrült Ló elavult mûszerei elkészültek a mérések ki-

értékelésével, a sugárzás megszûnt.
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– Letapogattak minket. Nincs nyoma károsodásnak. Vala-
milyen nagyerejû felderítõ sugarat használtak. Nem csak az
élõlényeket fogta be, de mintha a hajó agyával is kapcsolatba
lépett volna.

– Belepiszkált a Ló Agyába? – kiáltott fel Van Dark.
Villámgyorsan rákapcsolódott az Agyra. Képernyõjén áten-

gedett egy ellenõrzõ programot, de nem talált mennyiségi el-
változást a memóriában. Egy komolyabb kapitányi panel a mi-
nõségi változást is azonnal kimutatta volna, ám Van Darknak
még nem tellett az ilyesmire. Igaz, mostanáig nem is gondolta
volna, hogy valaha is szüksége lehet rá. Az ûrben eddig a ha-
jók Agyát legfeljebb egy atomtorpedó fenyegette, és nem hol-
mi felderítõsugarak.

A központi képernyõ közepén egy parányi izzó pont jelent
meg. Lassan növekedni kezdett, és nemsokára már kitöltötte a
teljes felületet. Amint elhaványultak a csillagok, egy hihetetle-
nül bonyolult rajzolatú ragyogó címer tûnt fel.

Juliano Maximione megtörte az évszázados hallgatást.

* * *

– Hétmilliárd, érted? Hétmilliárd! Azt mondta, hogy hétmilliárd
embert tud felvenni.

– Mekkora a hajó belseje? Hol és kik építenek ilyen ször-
nyetegeket?

Van Dark nem törõdött a xenókkal. Jason és Dolores kime-
rülten aludt a kapitányi hídon leterített matracokon, így neki
kellett irányítania a Sorpion Stinget. Minden figyelmét a kapitá-
nyi panelre összpontosította. Keze remegett a fáradtságtól.
Már nyolcszor fordultak a végóráit élõ bolygó és az óriási ha-
jó között. Az út egyre inkább olyan volt, mint egy lidérces
álom. A serkentõszer ellenére tudata kezdett kikapcsolni, a va-
lóság már már összefolyni látszott a fáradtság szülte illúziók-
kal. Minden alkalommal zsúfolásig megtöltötték a rakteret me-
nekülõ taraiakkal. A kitelepítés felgyorsult, a váratlan segítség
révén felcsillant a remény, hogy mégiscsak sikerül kimenteni a
halálra szánt bolygó valamennyi lakosát.

Az Õrült Ló lassan közeledett a kijelölt zsilipkapu felé. Az
óriáshajó egyenlítõje táján zsilipek végtelenbe tûnõ sora húzó-
dott. Van Darknak már egy cseppnyi kétsége sem maradt afe-
lõl, hogy az Overlord rakterében jut hely a szerencsétlen sorsú
bolygó túlélõinek. Lenyûgözve bámulta a szeme elé táruló lát-
ványt. A gazdagon díszített zsilipkapu méltóságteljesen feltá-
rult, és az Õrült Ló belebegett a bálna szájába.

A hatalmas, katedrálisra emlékeztetõ felépítésû teremben
szinte elveszett a Scorpion Sting. A fekete, bordázott mennye-
zetbõl egy gigantikus, csontsárga fogókar ereszkedett alá, és
óvatosan, de határozottan egy rakodórámpa felé húzta a hajót.
Az Õrült Ló zsilipkapuja elé egy hosszú, idegesítõen elevennek
ható, csápszerû csõ csúszott. A lüktetõ, vibráló vezeték meg-
tapadt a hajó falán.

– Kiváló, kapitány. Remek munkát végeztél, Van Dark kapitány.
A navahói már nem lepõdött meg az agyában felcsendülõ

hang miatt. Elfogadta a tényt, hogy az Overlord személyzeté-
hez nem kevés telepata cerebrita is tartozik. A cerebriták köz-
ismerten sokáig élnek, és Nagy JM talán éppen az õ segítsé-
gükkel vészelte át oly sikeresen az évszázadok múlását.

– Nyisd ki a zsilipet, kedves kapitány. A többi már a mi dol-
gunk. Kivesszük a konténereket, és mehetsz is vissza.

– Pihennem kell. Az embereim már kidõltek, és én sem bí-
rom már sokáig.

Van Dark kinyitotta a zsilipet, és enyhe borzongással fi-
gyelte, ahogy a tarai menekülteket tartalmazó, leforrasztott
konténerek eltûnnek a nyálkás csõben.

– Nem lehet, kapitány. Még nem. De kérlek, engedd meg,
hogy segítsek!

A navahói számûzött hirtelen megérzett valamit az agyában.
Enyhe, cseppet sem kellemetlen bizsergés kezdett eluralkodni
testén. Látása elhomályosult, és nem hallott semmit sem.

– Hé, te! Nagyfejû! Kifele az agyamból! Ne merj belepisz-
kálni!

Van Dark a fejéhez kapott, és térdre rogyott. A két xeno fel-
ugrott, és döbbenten figyelte.

– Nagyfejû varázslat – állapította meg Darax. – Már hallot-
tam ilyesmirõl.

– Hé, te cerebrita féreg! – kiáltott fel Ramona. – Ne merd
nekem megölni, mert megkeserülöd! Hallod, amit mondok?

– Ugyan már kapitány, én csak segíteni akarok. Nem bán-
talak.

A cerebrita hirtelen elhallgatott.
– Szerencsétlen emberke! Hát ez szörnyû... Ki tette ezt?

Mit mûveltek veled?
A navahói megkapaszkodott a kapitányi asztalban, és las-

san kiegyenesedett. A cerebrita beavatkozásának hatására
meleg, serkentõ hullámok öntötték el testét. Feje kitisztult, le-
hullott róla az ólmos fáradtság. Kihúzta magát, és körülnézett,
mintha csak láthatatlan beszélgetõtársát keresné.
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– Mit „ki tett velem?” Mirõl beszéltél az elõbb?
– Semmi kapitány. Semmi lényeges. Csak átszondáztam

az agyad, az emlékeidet, és találtam néhány csúnya heget. Ré-
gi sebek nyomát. De ennek most nincsen semmi jelentõsége.
Azt hiszem, eléggé felfrissültél ahhoz, hogy visszatérj a Talco-
nestre.

– Én is azt hiszem. Kint az ûrben jobban érzem magam.
– Még valami kapitány. Amit most mondok, azt csak te

hallod.
– Igen?
– Itt van ez a lány...
– Lány? Milyen lány? Dolores?
– Dehogy. A xeno lány.
Van Dark egy pillanatig nem kapott levegõt. Xeno lány. Ed-

dig még egyetlen alkalommal sem gondolt Ramonára, mint
lányra. A xeno az xeno, és kész.

– Rövid távon megbízhatsz benne. Mindent meg fog tenni
a biztonságod érdekében.

– És hosszú távon?
– Hosszú távon a fejedet akarja.

* * *

De La Cross tengernagy az íróasztala mellett egy hordágyon
feküdt. Karjából, vállából és halántékából tucatnyi infúziós csõ
állt ki. Vérkeringését mesterségesen tartották mozgásban, és
szoba sarkában egy orvos várakozott, hogy szükség esetén
azonnal visszahozza a kómából.

– Van Dark kapitány. Még egy feladatom lenne az ön szá-
mára. Egy különleges feladat – suttogta alig hallhatóan.

– Igen uram. Hallgatom – a navahói leguggolt a haldokló

mellé. Csizmája alatt megcsikordult egy üres élénkítõ kapszu-
la. Pillantása megakadt a tengernagy zubbonyán csillogó ki-
tüntetésen.

– A Becsületrend gyémántcsillaga – De La Cross görcsö-
sen felnevetett. – Kapcsolatba léptem a flottánkkal. Nem érnek
ide, de elismerésük jeléül kitüntettek. Abszurd helyzet, nem

igaz? Ha rajtuk múlik, ma itt már mindenki halott. Na de
nem ezért kérettem ide.

Elhallgatott, majd zihálva folytatta:
– A déli szárazföld egyik szigetérõl el kell hozniuk

egy embert. Egy megátalkodott, makacs öregem-
bert. Minden információt megtalál abban a kocká-

ban, ott, az íróasztalomon.
Van Dark felállt, és az asztalhoz lépett. Fel-

emelte az információs egységet, és egy gyors pil-
lantást vetett a kis képernyõre.
– Egyetlen emberért menjek el az ûrhajómmal? Mi-

csoda erõpazarlás ez?
– Egy nagyon fontos emberért. Bolygónk,... nemzetünk

egyik legnagyobb mûvésze van kint a pusztában. Felbecsülhe-
tetlen érték testesül meg benne. Most, hogy a lakosság nagy
részét kimentettük, már megengedhetjük magunknak ezt a
nagyvonalúságot.

– De akkor is uram. Ez alatt az idõ alatt több száz tarai pol-
gárt vihetnék fel a nagy gömbre.

– Kapitány, nincs erõm vitatkozni. Nemsokára megha-
lok. Nem utasíthatja el az utolsó kívánságomat.
– Ahogy óhajtja, uram.

* * *

– Üres a ház – jelentette Ramona.
Az Õrült Ló a magasba törõ szikla tövében ért földet. Hívá-

sukra senki nem válaszolt, így hát nekiláttak, hogy átkutassák
a felperzselt környéket. A ház mögött, a szakadékban Dolores
bukkant a lovakra.

– Szerencsétlen állatok! Mi lesz velük? – kérdezte könnyes
szemmel.

Van Dark megállt a mélyedés peremén, és lenézett. Lent, a
föléjük tornyosuló szirt árnyékában, a sötét vizû patak két olda-
lán állatok százai hevertek. Hatalmas, pompás felépítésû, iz-
mos lovak. A híres tarai kameruzsok. Az még innen, fentrõl is
látszott, hogy sokukkal már végeztek a világvége megpróbálta-
tásai.

– Már csak néhány órájuk van hátra. Az evakuáció hama-
rosan befejezõdik. Még ha akadna is szabad hajó, nem lesz
egyetlen olyan õrült sem, aki hajlandó lenne visszajönni egy
felrobbanni készülõ bolygóra néhány állat megmentéséért.
Gyerünk, keressük meg azt a fontos embert!

– Hé, kapitány!
A nagyobbik xeno, kezében egy mérõmûszerrel a ház elõt-

ti lapos szirten állt.
– Akit keresünk, az egy antigravitációs koronggal szállt fel.

Valószínûleg a hegyek felé tartott.
– Mi a fenét akarhatott a hegyek között? – csodálkozott Ja-

son.
Ramona a felszállóhely mellett guggolt, és a nyomokat

vizsgálta.
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– Az illetõ terhet cipelt. Alaposan megrakta a korongot. Itt
kannák nyomát látom.

Kezét lassan végighúzta a sziklán. A legtöbb xeno zsoldos-
hoz hasonlóan õ is csak sisakot, légzõkészüléket és a végta-
gokat szabadon hagyó testpáncélt viselt. A hihetetlenül szívós
és erõs fémlényeknek meg sem kottyant az idegen bolygó szo-
katlan légköre, az itteni sugárzás. Van Dark gyanította, hogy a
xenók még légzõkészülék nélkül is hosszú idõn át kibírnák.

Ramona felemelte a kezét, és hegyes körmû ujjaira nézett.
– Nedvesség – mondta. – Víz... Leendõ utasunk több ezer

liter vizet pakolt a jármûvére. Ki a fenét keresünk, kapitány?
– Nem tudom – felelte Van Dark. – Ezt nem mondták meg

nekem. A tengernagy viszont haldoklott, és egy haldokló utol-
só kívánságát illik teljesíteni. Eljöttünk a barátjáért, de az már
az õ baja, ha nincs itthon.

– Nincs kedved egyetlen emberkéért kihívni a sorsot? –
kérdezte gúnyosan a xenó lány. – És, ha tízen lennének? Vagy
százan? Mondd csak nagy életmentõ, hány emberért érdemes
kockára tenni az életedet?

– Nem az számít, hogy hányan vannak – ellenkezett Van
Dark. – Ez az ember maga hívta ki a sorsát, amikor kint maradt
itt a vadonban. Eldobta az életét...

– Azok a lovak nem maguktól mentek be a szakadékba –
szólt közbe Jason. – Bevitték õket, hogy legalább egy kissé
biztonságban legyenek. Az illetõ alighanem egy állatbarát. Ha
engem kérdeztek, akkor azzal a sok vízzel a többi lóért ment.

Van Dark a szakadék szélére lépett, és töprengve a mély-
ségbe bámult. Lent a lovak nyugtalanná váltak. Nyerítve feltá-
pászkodtak, és csoportba verõdtek. Az erõsebb
állatok védelmezõen közrefogták a kisebbeket.
A vezércsõdör kivált a csapatból,
és a patak szélére lépett. Felemelte
karcsú, izmos fejét, és a navahói sze-
mébe nézett.

Hány emberért érdemes koc-
káztatni? Hol lehet meghúzni a ha-
tárt? Mi a fontosabb, a mennyiség
vagy a minõség? Az az ember meg-
mentett sok száz lovat. Õrült tett
volt. Õrült, de lenyûgözõ.

– Meggondoltam magam –
mondta hirtelen a kapitány. – Utána-
megyünk. Jason, hozd ki a lebegõnket!

* * *

Az anti-G korong roncsára a háztól több-
száz mérföldnyire bukkantak rá. Körülöt-
te félig elszenesedett lótetemek borítot-
ták a felégett talajt. Rövid keresés után az
idegent is megtalálták. Az alacsony, szi-
gorú tekintetû férfi egy haldokló
kanca mellett guggolt. Oxigénmaszkja a
nyakában lógott. Amikor meglátta õket,
összeszorított szájjal felegyenesedett.

– Maguk külvilágiak,
igaz? A tengernagy küldte ér-
tem önöket?

A férfi szemében hihetetlen harag lobbant.
– Nem megyek sehová, és ezt neki is megmondtam! Miért

pocsékolja rám az ûrhajókat? Mentsék inkább a civil lakossá-
got!

– A civilek nagy részét már kimentettük, uram. – felelte
óvatosan Van Dark. A kancára pillantott. Egyetlen pillantás elég
volt ahhoz, hogy felismerje, a kimerült állat elleni készül.

– Az lehetetlen! – csattant fel az öreg. – Tizenkétmilliárd
embert nem lehet ennyi idõ alatt kitelepíteni! Én is kint éltem a
mélyûrben. Ne próbáljon becsapni. Pontosan tudom, hogy mik
a lehetõségek. Kérem, távozzanak! Az én bûnöm is, hogy ez
megtörténhetett. Menjenek, és mentsék meg azokat, akik haj-
landóak elmenni innen!

Ramona Van Dark mellé lépett.
– Ha akarod, leütöm, és már vihetjük is – mondta moso-

lyogva.
– Nem, ha nem akar jönni, akkor maradjon. De gondolja

meg, uram, itt napokon, de talán órákon belül minden élet el-
pusztul.

– Sajnálom, kapitány, én már leszámoltam az életemmel.
Nézzen körül! Tizenöt éve gondozom ezt a vidéket. Ez volt az
életem értelme. Csak egy üres héj maradna belõlem, ha min-
dent feladnék. Nem fogok mindent újrakezdeni. Nem hagyom
itt a lovaimat.

– Ahogy gondolja, uram.
Van Dark még egy pillantást vetett a kancára, aztán meg-

fordult, és társaival elindult a lebegõ felé.

* * *

A talconesti fõhadiszállás hosszú, félhomályos folyosóin már
nem járt senki. Az evakuáció befejezõdött, az óriás ûrhajó,

gyomrában a menekültek milliárdjaival elhagyta a rend-
szert. A talaj egyre erõsödõ remegése,
és a fenyegetõ morgás jelezte, hogy ha-
marosan a kontinensnek ezt a részét is el-

érik a mindent romba döntõ földrengé-
sek.

Van Dark megállt az iroda ajtaja elõtt,
és bevilágított. A lámpa fénye végigsiklott

a kikapcsolt számítógépeken, a szanaszét
heverõ feljegyzések és információs egységek

összevisszaságán. A navahói tovább akart
menni, amikor meghallotta a nyöszörgést.

Nem hitt a fülének. Döbbenten bámult
a sötéten tátongó ajtóra, majd vett egy
mély lélegzetet, és belépett.

De La Cross tengernagy a padlón
hevert. Az infúziós csövek elszakadtak,

csupán egyetlenegy volt még a szívére
kötve. A vezeték végére egy ser-

kentõszeres kapszulát kötöt-
tek. Van Dark leguggolt mellé, és meg-

ragadta a csuklóját. Alig érezte a
fõtiszt pulzusát.

– Ramona, hozz egy hord-
ágyat! – kiáltotta.
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A tengernagy összerándult, és lassan felnyitotta vérben
forgó szemét.

– Van Dark – hörögte. – Elvitte Henry-t ebbõl a pokolból?
– Tengernagy, maga mit keres még itt? Miért nincs már

egy kórházhajón?
– Mi van Henryvel? Ugye, megmenekült?
– Milyen Henryt? Ki az a Henry?
– Elvitte, ugye elvitte?
– Egy pillanat, tengernagy. Mindjárt visszajövök, hozok

egy hordágyat. Már csak az én hajóm van itt. Felvisszük az ûr-
be. Ott majd biztonságban lesz.

Az öregember köhögni kezdett, majd hihetetlen erõfeszí-
téssel félkönyökre emelkedett. Arcvonásai megkeményedtek,
szeme lázasan csillogott.

– Kapitány, mi van Henryvel? Nem én vagyok a fontos, ha-
nem az az istenverte kalóz!

– Milyen kalóz? Mi csak egy õrült, vén lovászt találtunk!
– Õ az, róla beszélek! Henry D’Alambert, a Skorpió klán

egykori vezére.
– Skorpió klán? A klán vezére? Mirõl beszél az isten sze-

relmére?
– D’Alambert talconesti születésû. Tizenöt éve még a

Skorpiók egyik fõnöke volt. Igazi kalózkirály. Amikor elege lett
a dolgokból, visszatért a szülõbolygójára, meghalni.

De La Cross felköhögött. Szája szélén néhány vércsepp
bukkant fel.

– A kormányom pedig, ahelyett, hogy felakasztatta volna,
egyezséget kötött vele. Amíg él, a Skorpiók békén hagyják a
taraiakat. Mit gondol, miért mertük elengedni a teljes hadiflot-
tánkat? Szégyenletesen lepaktáltunk a bûnözõkkel!

Elhallgatott, majd vért köhögve folytatta.
– Ha D’Alambert meghal, akkor az összes Skorpió nekünk

esik. Képzelje el a menekülteket... Felelünk a kalóz biztonságá-
ért. Pedig fel kellett volna kötnünk.

A folyosó felõl acélcsizmák dübörgése hallatszott. Ramo-
na érkezett meg egy hordággyal.

– Itt vagyok – kiáltotta. – Már megint találtál egy megmen-
teni való embert?

– Nem, neki már túl késõ! – felelte halkan Van Dark, és le-
zárta a halott tengernagy szemét.

* * *

Az Õrült Ló orbitális pályára állt a Talconest fölött. Az evakuá-
ciós flotta már javarészt távozott. Csupán néhány sérült hajó
vesztegelt a pusztulás szélén álló bolygó körül kavargó ron-
csok és hulladék között. Akadt persze olyan kapitány is, aki
nem tudott ellenállni a kínálkozó alkalomnak, és megpróbált
ezt-azt megszerezni a menekültek hátrahagyott értékeibõl.

– Mire várunk még, fõnök? – kérdezte türelmetlenül Jason.
– A naprendszer peremén már gyülekeznek a kalózok. Men-
jünk innen, amíg lehet.

Van Dark nem válaszolt. Sötét arccal bámulta képernyõt.
Még nem volt alkalma megemészteni a hallottakat. Nyugdíjas
kalózvezérek, titkos szövetség egy kormány és a bûnözõk kö-
zött? Ez túl sok volt az egyszerû gondolkozású navahóinak.

A tarai túlélõk nagy része már elérte a környezõ rendsze-
reket. Földönfutóként, nincstelen jövevényként kell mindent új-
rakezdeniük. Ráadásul pedig a Skorpió klán is az ellenségének
fogja õket tekinteni. A tarai menekültekre nehéz, nagyon nehéz
évek várnak. Egy egész nemzet kényszerült számûzetésbe.

A Galaktikus Szövetség ugyan elérte, hogy kimentsék
õket, de a birodalmi cirkáló nemsokára távozik. Mi lesz akkor
a számûzöttekkel?

Van Dark hirtelen döntött.
– Jason, készülj fel a leszállásra. Felhozzuk az öreget!
A pilóta döbbenten meredt a navahóira.
– Hogy mondtad, kapitány? – kérdezte hirtelen csontszá-

raz szájjal. – Mit csinálunk?
– Lemegyünk, és felhozzuk azt a bolond öreget, meg annyi

lovat, amennyi csak a raktérbe fér.
– De kapitány, az a bolygó mindjárt szétesik... Megdög-

lünk, ha leszállunk.
A pilóta elhallgatott, mert megérezte vállán Ramona kezét.

A xeno karmai lassan, de pokoli erõvel mélyedtek a húsába.
– Ha leviszel minket, lehet, hogy meghalunk – hallotta a

fémlény gonosz sziszegését –, de ha letépem a fejed, akkor te
biztos, hogy rögtön megdöglesz... kis barátom.

* * *

Henry D’Alambert a halott kanca mellett feküdt. Oxigénmaszk-
ját a csikó szájára erõsítette. Mindketten éltek, amikor a lebe-
gõ földet ért mellettük.

A talaj hevesen rázkódott, a füst már a közeli hegyeket is
eltakarta. Egyre terjeszkedõ repedések futottak szét a ta-

lajon, helyenként sistergõ gõzsugarak törtek elõ. A
légkör széndioxidtartalma rohamosan emelkedett.
Az izzóan forró levegõ néha felkavarodott, ilyen-

kor forró hamu borította be a lángoló síkságot.
Van Dark lehajolt, és óvatosan megfog-

ta a csikót. Lassan felemelte a parányi
testet, és gyengéden magához szorította.

– Emeld fel az embert, és hozd a lebegõbe! –
szólt oda Ramonának. – Mi az, mit bámulsz?

A xeno összerezzent, majd gyorsan el-
fordult.
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– Semmit. Semmit nem bámulok! – csattant fel. – Csak azt
néztem, ahogy azt az állatot fogod.

Könnyedén megragadta az ájult férfit, és a lebegõhöz lé-
pett vele. A lába mellett egy repedés jelent meg, és sárgás füst
tört elõ.

– Mondd csak, Van Dark, akkor is idejöttél volna életet
menteni, ha nem Õrült Ló a hajód neve?

A navahói egy pillanatig habozott, majd megvonta a vállát.
– Én adtam a nevet a hajómnak. Jó név.
– És teljesen találó. Ha az embereket vesszük alapul, akkor

te tényleg õrült vagy. Egy kicsit legalábbis.
A raktérbe fektették a két testet, Van Dark felmászott.
– Induljunk! – akarta mondani, amikor egy minden eddigi-

nél erõsebb rengés rázta meg a talajt.
A lebegõ megcsúszott, és megbillent. Ramona felhördült,

de már nem maradt ideje elugrani. A szárny éles pereme a ha-
lántékán találta el.

Van Dark felállt az ülésbõl. Már emelte lábát, hogy kiugor-
jon, amikor eszébe jutott a cerebrita figyelmeztetése. „A feje-
det akarja.”

Egy pillanatra elfogta a bizonytalanság. Ramona minden
egyes szava, minden gesztusa arról árulkodott, hogy mélysé-
gesen lenézi és megveti az embereket. Ugyanakkor a legtöbb
xenótól eltérõen emberi nevet adott magának. A cerebrita sze-
rint az életére tör. De hát miért? Sohasem találkoztak azelõtt.
Miért akarna az életére törni egy xeno? Viszont mi oka lenne a
Nagy JM cerebritájának arra, hogy hazudjon?

Akár itt is hagyhatná. Ez egy csapásra véget vetne a bizony-
talanságnak. A döglött xeno nem harap. A gesusgoni hatóságok
pedig biztosan nem cirkuszolnának a zsoldos elvesztése miatt.

Másrészt viszont Ramona egy ideje az Õrült Ló legénysé-
géhez tartozik. A törzs tagja, mondhatni.

Van Dark megcsóválta a fejét, majd kiugrott, és nagyokat
nyögve megpróbálta felemelni a xeno súlyos testét.

* * *

– Nem lehet, hogy elszámolták magukat?
– Nem hiszem. Nézd, itt vannak a számlák. A Szövetség ki-

fizette a felhasznált üzemanyagot, és minden résztvevõ kapi-
tány kapott egy szép emléklapot. A kocsmában az összes WC
ilyenekkel van tele – Van Dark ismét átfutotta a számlát. – Ami
érdekes, az ez az összeg itt. Húszezer font jutalom a mentõak-
cióért. Mégpedig a tartalékolt pénzemhez hozzácsapva. Egy
olyan számlán, amirõl azt hittem, hogy csak én tudok hozzá-
férni. A szóbeszéd szerint ez a pénz Juliano Maxmione ajándé-
ka. Jópáran kaptak, ki ennyit, ki annyit. Érdekes dolgokat tud-
hatott meg rólunk, amikor letapogatta a hajók Agyát.

– Akkor végre felemeled a fizetésemet? – kérdezte re-
ménykedve Jason.

– Felejtsd el. A gesusgoni raktárak nagyon saj-
nálják, de nem találják a leadott felszerelésünket.
Kénytelenek leszünk új pajzsot, zsilipet és lézerágyú-
kat venni. Nagyjából ott vagyunk, ahol elkezdtük.

Dolores lépett a hídra.
– Hol van Ramona? – kérdezte meglepõdve.
– Darax itt járt ma reggel elbúcsúzni – felete Jason. – Azt

mesélte, hogy a vörös sörényû fémhölgy elszerzõdött a lovak

mellé. Zord arcú Henry barátunknak egybõl visszajött az életked-
ve, amikor megtudta, hogy elhoztuk a kedvenc lovait. Persze ne-
kem kellett kipucolnom a rakteret, mert te a városban mászkáltál.

– Henry úrral találkoztam a kikötõ kapujában. Majd becsi-
náltam, amikor rámnézett azzal a szigorú ábrázatával. Nem
csoda, hogy olyan jól kijön Ramonával. Azt mondta, hogy ezt
adjam át neked.

Dolores egy fehér bõrbe csomagolt súlyos tárgyat húzott
elõ táskájából.

Van Dark megfogta a csomagot, és a teázó asztalkára he-
lyezte.

– Nem mondta, hogy mi ez?
– Biztos valami ajándék vagy pénz – szólt közbe lelkesen

Jason. – Láttam, milyen képet vágott, amikor a xeno elmesél-
te neki, hogy te mentetted meg a kölyöklovat.

A navahói kibontotta csomagot.
– Egy mûszer? – csodálkozott Dolores. – Olyan, mint egy

egyszerû rádióadó.
– Igen, egy szignáladó – felelte halkan Van Dark. – Ha fel-

szereled a hajódra, állandóan mûködik. Akinél pedig ott van a
megfelelõ frekvenciára állított vevõkészülék, az már messzirõl
tudja, hogy te jössz.

Jason és Dolores értetlen arccal bámult rá.
– És ez miért jó nekünk?
– Tudjátok – felelte csendesen Van Dark –, valami azt súg-

ja nekem, hogy mostanában nem lesz sok gondunk a Skorpió
kalózokkal.

Lassan megfordította a szerkezetet, hogy társai is láthas-
sák a hátlapját.

Dolores halkan felsikoltott, Jason viszont szélesen elvigyo-
rodott. A mefisztói lassan végighúzta ujját a fémbe maratott
skorpión.

– Kapitányom, a rohadt életbe, ez jobb, mint egy fõnyere-
mény a kaszinóban!

– Talán igen. De azért ne felejtsd el, hogy eddig még min-
denki hazudott nekünk. Valahogy rosszul érzem magam itt, a
felszínen. Pilóta, vigyél ki minket az ûrbe.

Jason bólintott, és hangosan fütyörészve beült a székébe.
Van Dark némán bámulta a skorpiót.
– Egy veszéllyel kevesebb – gondolta. – Azért persze nem

árt óvatosnak lenni. Az ûr ezernyi meglepetést tartogathat. Tet-
szetõs igazságokat, és ajándéknak álcázott fenyegetéseket. 
A hazugságok kibogozhatatlan hálóját.

A csillagok között minden megtörténhet.
Az is, amirõl eddig álmodni sem mertél.
De hát, ez már egy másik történet...

VARGA A. CSABA
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1345. Nap
Érzésem szerint az õsi csatamezõ legalább annyira közkedvelt hely, mint a
labirintusok bejárata vagy a nekrofun. Egyszer sem tudtam végigaludni a tel-
jes napot, mindig jött valaki, és vigyorogva üdvözölt. Kicsit megbántam,
hogy nem láthatatlanul feküdtem le aludni. Összeakadtam Alex Vampirsson-
nal is. Mondta, hogy a városokban nemrég nagy plakátok jelentek meg. Az
én arcképem van rajtuk. Ez igazán büszkeséggel töltött el. De aztán azt is
mondta, hogy alatta az „1000 arany vérdíj” felirat látható. Azt hiszem ez a
Borax gyerek egy kicsit túlreagálta a dolgot. Jó, jó, meg akartam ölni, megér-
tem, hogy egy kicsit bosszús. De végül is nem halt meg, nem igaz? Ha min-
den városban raktak ki ilyen táblát, az már magában többe kerülhetett, mint
1000 arany. Egy kis merényletkísérlet messze nem ér meg ennyi pénzt! Vi-
szont ebbõl az is látszik, hogy ez a Borax fél tõlem. Ha-ha-ha! A király ret-
teg Setét Patkánytól! Lehet, hogy ez a kis akció az arénában tényleg megér-
demelte a belefektetett egy deus ex machinát? Talán ezek után egyre többen
látják majd át, hogy van értelme a szabadságunkért küzdeni.

A táborozás alatt sokakkal összefutottam, de senki nem próbált megtá-
madni. Többségükkel jól elbeszélgettem. Láthatod Borax, ennyit ér a felhí-
vásod! Ennyire hû alattvalóid a kalandozók!

Már éppen indulni készültem, amikor hatalmas puffanást hallottam a
tábortüzem mellett. Odanéztem, éppen akkor materializálódott valaki. Az
egyenruhájáról rögtön látszott, hogy Borax személyes követe. Megmarkol-
tam a vasalt bunkómat, és fenyegetõen elindultam felé. A fickót egy másod-
percig sem érdekelte, hogy agyon akarom csapni, elkezdett hadarni:

– A nagy és jóságos, kegyelmes, méltóságos és fenséges, nagyszerû és cso-
dálatos uralkodó, a Yaurr birodalom ékessége, a bölcsesség kifogyhatatlan
kútfõje, Borax király üdvözletét küldi az egyszeri és gyarló alattvalónak. A ha-
talmas és fényességes király jutalmat kínál neked, amiért szerény képessége-
iddel részt vettél a király zászlaja alatt a komoly veszélyt nem jelentõ varka-
udar horda Borax seregei általi szétverésében. A király ajándékot ad neked.
Viseld büszkeséggel és kellõ alázattal ezt a bronz emlékérmet. A király házi-
mágusai gondoskodtak róla, hogy ne veszíthesd el!

Mielõtt feleszméltem volna, a mellemre nyomott egy bronzplecsnit.
– Az érem viselõjének jelentõs kedvezmény jár a Yaurr birodalom bolt-

jaiban. ... Setét Patkány kihúzva, a következõ Sighter – motyogta, aztán de-
materializálódott.

Megpróbáltam letépni a jelvényt, de lehetetlen volt. Megpróbáltam fel-
gyújtani, de csak a ruhám kormozódott be. Gyorsan föléhajtottam a köpe-
nyem, hogy minél jobban takarjam ezt a szégyenbélyeget. Úgy tûnik elég si-
lányul mûködhet az alanori bürokrácia. Az egyik hivatal vérdíjat tûzet ki a
fejemre, a másik meg emlékérmet utal ki. Ezt jó lesz, ha megjegyzem. A fel-
szabadító háború alatt még elõnyünkre válhat, ha tudunk ilyesmirõl. Hall-
gatva Alex figyelmeztetésére, elindulásom elõtt gyorsan elmondtam egy
láthatatlanságot. Semmi kedvem sincs fejvadászokkal találkozni.

A csatamezõrõl egy ritka erdõbe értem, ahol azonnal nekem esett egy
ocsmány purifikátor. Ugyan elég gyorsan a földbe döngöltem, mégis sikerült
megütnie egy párszor. Borzasztó érzés volt, ahogy a jóság meleg energiái át-
járták a testemet! Úgy látszik, valaha régen hatalmas csatát vívhatott itt a Ya-
urr birodalom és a kígyót markoló kéz serege. Egy újabb õsi csatamezõre buk-
kantam. Természetesen itt is elkezdtem kutakodni. A katonák szellemei nem
nagyon örültek archeológiai érdeklõdésemnek. Elõször két sírlidércet és egy
csontvázat kellett a földbe gyalulnom, aztán jött egy orgoró. Ez utóbbi nem
tudom, hogy került ide, idáig azt hallottam, csak labirintusokban fordul elõ.
A kõvéváltoztató tekintetével semmit nem ért ellenem, de a mérgét azért
megéreztem. De egy kis méreg nem elég ahhoz, hogy Setét Patkányt megfu-
tamítsák. A második ütés a vasalt bunkóval elég volt hozzá, hogy betörje a fe-
nevad vastag bõrét. Zöldessárga zsigerei hangos zuttyanással csattantak a föl-
dön, és pár másodperc múlva követte õket az orgoró is. Eszembe jutott, hogy

talán érdemes lenne megnézni, honnan is jöhetett ez a szörnyike. Követtem
a nyomait, és meg is találtam a fészkét. Volt benne egy göcsörtös bunkó, hat
nyílvesszõ meg egy vas dobónyíl. Ezek közül igazán csak a legutóbbinak
örültem. Megpróbáltam rejtett zugok után kutatni, de hamar feladtam, ami-
kor negyvenöt sírlidércet láttam feltûnni a horizonton. Úgy látszik éppen vé-
get érhetett a mûszak, és ezek jöttek pihenni. Nem hiszem, hogy örültek vol-
na a hírnek, hogy kifosztottam a kincstárukat, ezért inkább kereket oldottam.

A sírlidérc haciendától nem messze vert tábort Sighter; sajnos nem si-
került könnyítenem a holmiján, belesétáltam a csapdájába. Úgy tûnik, mos-
tanában lehetett karmos tankány rajzás, hárommal is találkoztam, de késõbb
mindegyik megbánta, hogy az utamba került. Egy kicsit távolabb is nekiáll-
tam áskálódni, de a második sírlidérc agyonvágása után már nem volt ked-
vem egy dögkeselyûvel is szembeszállni. Talán az is közrejátszhatott, hogy az
a két büdös lidérc valami ocsmány mérget pumpált belém. A dögkeselyû vi-
szont nem adta fel olyan könnyen, még egyszer megpróbált megenni, de hi-
ába. Én gyorsabban szaladtam.

Egy Tharr oltár és egy álomvirág tövében elég sokan vertek tábort. Be-
tonfalnak túl jó volt a csapdája, de Selindektõl azért elszedtem egy aranyat
(ennyi volt az erszényében), egy kobuderától meg egy pular kristályt. Gyûl-
nek már szépen, már csak öt kell, hogy feláldozhassam.

Ez a zombi, amit a múlt héten csináltam magamnak, nagyon büdös.
Egyre jobban rohad le a bal keze, és az egyik szeme is kifolyt. Mindennek a
tetejébe még Boraxnak is hívják. Elegem lett belõle. Csettintettem egyet, a
varázslatom megszûnt, és Borax összerogyott. Mivel mostanában szinte min-
denki, akivel találkoztam mutáns pókon járt, úgy gondoltam biztosan ez a
divat. Elhatároztam, hogy én is kerítek magamnak egyet. Majd a táborozás
közben jól körülnézek.

1354. Nap
Nem hiába próbáltam én mutáns pókot keríteni. Sikerült. Kicsit büdös, és
egyfolytában nyáladzik is. Ezért aztán Berengárnak kereszteltem el. (Lehet,
hogy ez sem lesz hosszú életû?) Mielõtt továbbindultam volna, gyorsan el-
szedtem a kobuderától két uzbánycsõrt is. A miheztartás végett. Csak amúgy
sportból megpróbáltam kivágni az álomvirágot, de egyszerûen nem mozdult
a kezem. Mintha valami varázslat akadályozott volna...

Ahogy mentem elfelé a táborhelytõl, egy alakváltó integetett felém. Gon-
doltam híreket akar cserélni. Ahogy közelebb értem, õ elõkapott valami papi-
rost, és hosszasan nézegette. Jó szememnek hála, el tudtam olvasni, mi van
nagy betûkkel a tetejére írva: „Élve vagy halva”. Vajon mi lehet – tûnõdtem.
Hamar kiderült. A gaz alakváltó energiatüskéket lõtt belém. Miután kaptam
egy hatalmas csapást a bal felembe a vasalt bunkójától, úgy döntöttem, jobb
lesz, ha nem próbálok egyezkedni. Csak tudnám melyik közös tudat jelvénye
a fehéren izzó tûzgömb! Mert ennek a fickónak az volt a mellén. Ezer ron-
gyos aranyért hajlandó lenne megölni valakit, és ez nevezi magát jónak! Idá-
ig úgy tudtam, a fejvadászok és bérgyilkosok mind Leah szolgái. Micsoda zûr-
zavar, senki sem tudja, hol a helye. A jóknak az öregasszonyokat kellene
átsegíteniük az utcán, nem pedig vérdíjért agyonverni másokat.

A nagy menekülésben nem is figyeltem rá, merre szaladok. Három táb-
la mellett is elszaladtam, mire elolvastam a negyediket: „Vigyázat! Trollkelte-
tõ zóna. Belépés csak saját felelõsségre.” Az aláírás pedig: „Mordon Zugmák,
Borax király trollügyi minisztere”. Ó anyám! Hát már trollügyi minisztérium
is van Alanorban! Most már értem, mire kellenek nekik azok a hatalmas
adók: ekkora bürokráciát nem lehet olcsó eltartani. Remélem, ha még egy ki-
csit sikerül életben maradnom, létrehozzák a Setét Patkány ügyi minisztéri-
umot is.

A trollkeltetõ zóna rászolgált a nevére: tele van trollokkal. Van egyfejû,
vad, kétfejû és jég. Legalábbis eddig még csak ilyenekkel találkoztam. A
többség túl kemény ellenfélnek bizonyult nekem. A zóna közepe felé viszont
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találtam egy mínosz kúpot. Gyorsan lemásoltam a titkosírást, majd ráérõ
idõmben fejtegetem egy kicsit.

Miközben próbáltam kerülgetni a veszélyesebbnél veszélyesebb trollo-
kat, rábukkantam egy kobudera táborhelyére. Elszedtem két tolmokov kok-
télját, aztán olajra léptem. A bárgyú ökölfityerész meg csak horkolt tovább.
Kis pihenõt tartottam, és azalatt gyorsan beidomítottam Berengárt. Nem
mondhatnám, hogy túlzottan sok agya lenne, de azért sikerült megértetnem
vele, hogy ki itt a fõnök. (Kár, hogy közben letört az egyik csápja.)

Boldogan ügettem tovább új hátasomon, amikor a távolból reszelõs
énekszót halottam. Lassan megközelítettem a helyet. Egy õsöreg kétfejû troll
énekelt kánonban egy dalt, miközben lanton kísérte magát:

„Nem élt még Ghallán olyan gromak,
Ki felfogta volna, mi az a sakk.

Míg magyaráztam egynek a megnyitást,
Harapott a táblából egy falást.

E tett bosszúért kiált,
Csapjuk agyon a bestiát!

Vitába szállni egy sullárral,
Rosszabb, mint szembe úszni az árral.

Ki tud olyan sullárbikát,
Ki tanult volna retorikát?

E tett bosszúért kiált,
Csapjuk agyon a bestiát!

Nem láttam még oly garokkot,
Ki jól játszott volna tarokkot.

Ha adsz is neki egy esélyt,
Elfogják a huszonegyesét.

E tett bosszúért kiált,
Csapjuk agyon a bestiát!

Ismertem egy woor-antilopot,
Ki a törpe kovácsnál mindig lopott.
– Náthát kapok a bõröm nélkül –
mondta. – A szarvam is belekékül.

E tett bosszúért kiált,
Csapjuk agyon a bestiát!

Gattinban volt egy tigroszlán,
Rettegte mindegyik rossz lány.

Zaklatta az utcanõket,
Néha meg is ette õket.
E tett bosszúért kiált,

Csapjuk agyon a bestiát!

Egy miksziszi húsgólem
Száz arany kölcsönt kért tõlem.

– Fogorvosra kell – mondta a miksziszi,
Az is hülye, aki ezt elhiszi.

E tett bosszúért kiált,
Csapjuk agyon a bestiát!

Tudok egy rút nómenklatúráról,
Ki nem is hallott még kultúráról.

Csak böfögött egy jó nagyot,
Mikor két bárdot bekapott.

E tett bosszúért kiált,
Csapjuk agyon a bestiát!”

Nagyon tetszett a szerzemény. Önkéntelenül is tapsolni kezdtem. A dal-
nok teljesen meghatódott, és bemutatkozott. Aranytorkú Gikdal volt a ne-
ve, és száz évvel ezelõtt számûzték ide, mert felhergelte egyik versével az
Alanori Mûbíráló Bizottságot. Büntetésül kétfejû trollá polimorfizálták, és a
Zónába számûzték. Könnyek közt mondta el, hogy harminc éve én vagyok
az elsõ mûértõ, akivel találkozott. Bevallottam neki, hogy néha magam is
szoktam verseket farigcsálni, és gyorsan javasoltam, hogy az elõbbi dalt
bõvítse egy újabb versszakkal:

„A világ nem látott akkora parasztot,
Mint a bárgyú királyt, Boraxot.

Egy merényletkísérletért,
Díjat tûzött ki a fejemre, vért.

E tett bosszúért kiált,
Csapjuk agyon a bestiát!”

Gikdal azt mondta, még egy kicsit csiszolgatja, de kezdetnek nem rossz.
Megkérdezte viszont, mi bajom a yaurr uralkodóval. Én elõadtam neki az
egész történetet, aztán a tanácsát kértem, szerinte hogyan bánhatnék el a
zsarnokkal. Gikdal azt javasolta, kérjem az istenem segítségét. Ezután még
egy darabig beszélgettünk errõl-arról, aztán Berengár potrohába vágtam a
sarkam, és tovaügettem. Mivel itt a zónában igen hideg van, kihasználtam
az alkalmat, és egy frissen leölt ragyás burástya felmetszett hasában tértem
nyugovóra.

1363. Nap
„Kelj hát, s ródd magányos utad a csontok völgyén át!” – idéztem magam-
nak reggel síri hangon. Ennyi elég is volt lelki támasznak, de egy tudati vita-
lizáció után már sokkal vígabban vágtam neki az útnak. Ajjaj! Nem csak a
tankányok, de a quwargok is rajzanak mostanság. A királynõ pedig úgy dön-
tött, nagyon az útjában vagyok. Nem volt más választásom, mint szembe-
szállni a hatalmas szörnnyel. Szerencse, hogy a vasalt bunkó olyan remekül
töri a kitinpáncélt. Éppen végeztem a méreg kinyerésével a tetembõl, amikor
lépteket hallottam. Leah odalent! Egy kapitális méretû quwarg közeledett.
Gyorsan bebújtam a királynõ teteme alá, mint kiderült jól tettem. A quwarg
szamuráj felkutatta a környéket, de a tetemet nem mozdította el. Ezt is meg-
úsztam! Elkoslattam a mínosz kúphoz és gyorsan elmondtam a jelszót. (Es-
te ugyanis sikerült megfejtenem a piti kódot.) A térkép alapján elég bonyo-
lult helynek tûnt, kíváncsi is voltam nagyon, mi van odabent, de eszembe
jutott valami. Csak pár mérföldnyire voltam a Leah templomtól. Érdemes
lenne elnéznem oda.

Az út a templomig elég unalmas volt, de megérte. Megint elcsodálkoz-
tam, milyen csodálatos dolgot sikerült építenünk hittársaimmal. Odabent a
szokásos jeges levegõ és síri csend fogadott. Letérdepeltem az oltár elé, és
imádkozni kezdtem. Nem hiába! Megjelent Leah, és elõször megdicsért,
hogy milyen remek zombit csináltam. Jutalmul adott egy új varázslatot, ami
a szintszívástól véd. Már éppen el akart tûnni egy ködfelhõben, amikor alá-
zatosan megemlítettem, hogy kérnék még valamit.

– Mi lenne az, halandó? – kérdezte vérfagylaló hangon az isten.
– Itt van ez a Borax, tudod, a király, nagyon szeretném, ha mihamarabb

csatlakozhatna a szolgáidhoz. Nem tudsz valahogy segíteni?
– Setét Patkány! A kalandozók közül az elsõk közt voltál, akik oltárt ál-

lítottak a tiszteletemre, és az elsõk közt voltál, akik templomot építettek ne-
kem. Meghallgatom hát kívánságod. De elõtte bizonyítanod kell hûségedet!

– És hogyan, ó holtak ura?
– Réges-régen a moa birodalom fénykorában élt egy hatalmas varázsló,

bár õk a varázslóikat technikusoknak nevezték. Ez a varázsló, a neve dan-ÍÍÍ-
Sol-i, sok olyan mágiát használt, amivel meghosszabbította az emberek éle-
tét, ezáltal jogos jussomtól fosztott meg. Haragudtam rá, de tudtam, egy nap
majd õ is elém kerül, és akkor megkaphatja, amit érdemel. De ez a varázsló,
ki a borlandcé mágiájának minden fogását ismerte, kicsúszott a kezem közül.
Mielõtt meghalt volna, lelkét három mágikus tárgyba, három obszidiszkbe
mentette. Azóta ezek a moa ereklyék õrzik dan-ÍÍÍ-Sol-i lelkét. A varázsló
tudta, hogy ebben a világban bárhol utolérhetem a tárgyakat, ezért az obszi-
diszkeket abba az extradimenzionális térbe rejtette, ahol a moák a phua kúp-
jaikban megjelenõ csecsebecséket tárolják. Oda még én sem juthatok be. Min-
den tervnek van azonban hibája. Az obszidiszkek eljuthatnak azokhoz, akik
sikeresen ölik le a kúpok masszáját. Dan-ÍÍÍ-Sol-i persze nyugodt volt, hiszen
a moák mérhetetlen mennyiségû tárgyat halmoztak fel az extradimenzionális
térben, annak az esélye, hogy mindhárom egyszerre kerül valakihez, szinte
zérus. De én isten vagyok! Megszabhatom hát, hogy mi ugorjon át a térka-
pun, ha egy hívem végez a masszával. Azt kívánom tõled, hogy menj el há-
rom phua kúpba, én gondoskodom róla, hogy megkapd a három obszidiszket.
Azokat hozd el az oltáromhoz és áldozd fel nekem. Ha ezt megteszed, dan-
ÍÍÍ-Sol-i az örökkévalóságig fog szenvedni, amiért szembe mert szállni a ha-
lállal, te pedig kapsz tõlem némi segítséget – ezzel Leah köddé vált.

Teljesen kimerülve rogytam össze az oltár tövében.

SS..PP..
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„Három sárkány uralkodott,
Napjuk régen leáldozott.

Az elsõ sárkány bölcsessége,
Nyugalmat hozott a földre.
A másodiknak minden játék,
Nem zavarta fény és árnyék.
A harmadik: vér és téboly,
Pusztulás és halálsikoly.

Az õ korszakuk rég lezárult,
Emlékük is elhalványult.
Felelj most mégis nékem,

Kik õk? Nevezd õket néven!”



1. TÖREDÉKEK

– Kedves Utasaink!...

Lent, messze lent...
Por, mindenütt csak por – az

aszfalt szürkére fakult, imitt-amott
sötét csíkokban sebhelyes, mintha
öngyilkos próbált volna lenni, s most csupa heg. Heg és
por. Még fáj neki néha, vagy talán nem is csak néha –
gyakran, fõleg azokban az órákban, amikor a Nap remegõ
szõnyeget von fölé, hõségbõl és porból. Azokban az órák-
ban, amikor az apró, fehér fémtollpihék a legtöbbet pisz-
kálják, felkavarva a porban fuldokló emlékeket, újra való-
sággá emelve az égtõl való végleges elszakítottság
gondolatát, felébresztve a magányt. Fáj neki a magány –
ilyenkor üvölt. Üvölt – mélyrõl felszakadóan, hol morajló
légszomjjal, hol sivító feszítettséggel. De senki nem törõ-
dik vele, hisz maga sem más már, mint elnyûtt klisé, az
élet észrevétlen része... Akárcsak a por. Igen.

A por.

– ...Hamarosan földet érünk Kjotóban. Odakint kelle-
mesen hûvös az idõ, enyhén fúj a szél, csapadék nincs.
Kérem kapcsolják be biztonsági öveiket, s fejezzék be a
dohányzást...

Üres tekintettel bámult ki az ablakon, egyenesen a
millió szilánkra hulló napfénybe. Kezdett megfájdulni a fe-
je – kényszerítette magát, hogy ne forduljon el. Hiszen er-
re várt. Mutató- és hüvelykujjával masszírozni kezdte az
orrtövét, hogy enyhítsen a fájdalom pontszerûségén –
tudta, mi következik. A bizsergés hirtelen támadt fel, el-
borította az arcát, majd csomósodni kezdett a nyakszirt-
jén. Felköhögött, tudattalanul próbálva kiköpni a torkára
kúszó zsibbadást – mindig ez történt, majdnem mindig.
Bosszúsan összeszorította a fogait, s akaraterejét megfe-
szítve visszatartotta lélegzetét. Ahogy gondolta. Ponto-
san. Öt másodperc szünet segített. A furcsa érzésgomo-
lyag újra felgyûlt, majd túlfeszült s szétcsattant – jólesõ
hideg borzongás futott végig a gerincén. Az az emlék – az
EMLÉK – tovatûnt. Szétszabdalták a lemenõ Nap pengéi,
s elborította a közeledõ Föld zaja. Ekkor ébredt rá, mit is
jelent valójában az, hogy fejfájás. Sziszegve fordította el
tekintetét, lefelé, az alant nyújtózó hatalmas, szürke
aszfaltamõba felé. Repülõtér. Hazaérkezett. Haza.

...utolsó mozzanatként kikapcsolta a retinaképernyõ-
jét. Az üzenet végszava semmivé foszlott. Mi is volt?

„Visszavárlak.”
Volt egyáltalán valami?

– ...Köszönjük hogy az Air Trans-
atlantica szuborbitális járatát válasz-
tották. Reméljük legközelebb is min-
ket választanak!

2. MI IS EZ?

Sok Shadowrun-mesélõnek
okozott már kisebb-nagyobb gondot partijának „túl profi
felszereltsége”, csakúgy, mint a problémához csak na-
gyon távolról kapcsolódó „vajon mit meséljek ma?” kér-
dés. Jelen írás ezen eseteken szeretne segíteni – erre utal
a címben szereplõ „szabadon felhasználható kalandmag”
kifejezés. Te, mint mesélõ, csinálhatsz belõle röpke epi-
zódtörténetet, kanyaríthatsz köré egy egész kampányt, il-
letve felhasználhatod, mint viszonylag finom táp-csök-
kentõ eszközt. Hogyan? Erre a kérdésre az alábbiakban
találod meg a választ.
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„Fear In My Subconscious
Terror Invades My Speech

Faith In My Own Words
No One Knows The Nameless”

– Altered State / Sepultura



3. A MAG

Azok, akik figyelmesen átböngészték a The NeoAnar-
chists’ Guide to Real Life c. Shadowrun kiegészítõt, minden
bizonnyal emlékeznek azokra a paragrafusokra, melyek a
közlekedés különféle válfajai közül a repülést tárgyalják –
különös tekintettel a szuborbitális ill. szemiballisztikus vál-
tozatokra. Ezekbõl kiderül, hogy a repülés mint olyan, igen
bonyolult és veszélyes dolog – s akkor még finoman fogal-
maztam. Az állítás alátámasztásához a következõket kell fi-
gyelembe vennünk, egy átlagosnak mondható shadowrun
kaland keretein belül (már ha létezik ilyen):

– A fizikai konfliktushelyzetek megoldási lehetõségei na-
gyon korlátozottak, azaz amolyan igazi dirr-durr típusú
harcra gyakorlatilag nincs esély, hacsak nem szuperterroris-
tákkal van dolgunk (l. alább). Ennek oka természetesen a re-
pülõgép sérülékenységébõl adódik – ezt a harcban mindkét
résztvevõ félnek szem elõtt kell tartania, amennyiben nem
akarja becsapódó ágyúgolyóként végezni karrierjét – ne fe-
ledjük, a lehetõ legjobb lövészek is hibáznak néha, még ak-
kor is, ha agyon vannak drótozva... (Aki akarja, idézze fel
magában nyugodtan az Aliens megfelelõ jelenetét, melyben
megtiltották, hogy egy bizonyos területen lövöldözzenek.)

Mellesleg lehet, hogy nincs is náluk fegyver. Igen
könnyen lehet. Miért? Talán azért, mert nem engedték fel
õket a fedélzetre – ez a legkézenfekvõbb magyarázat. Ám
van másik is: talán azért, mert abszolút nem számítottak
arra, hogy odafönt majd szükségük lesz rá. De ez már egy
másik fejezet – éppen ezért szerepel majd néhány bekez-
déssel lejjebb.

A „szimpla” közelharcnak ill. verekedésnek gátat szab-
nak a biztonsági emberek és a biztonsági berendezések.
No persze semmi sem lehetetlen – de ezt nem is mondta
senki. Csupán azt, hogy nehéz.

– Az asztrális típusú ellentétekre ugyanúgy vonatkozik
az elõzõekben ismertetett korlátozottság, természetesen
fõleg a varázstudókra értve, hiszen a mágiát csak kívülrõl
ismerõ átlag érzelmi viharai legrosszabb esetben is az
elõbb említett fizikai úton nyernek megtestesülést. Az aszt-
ráltérrel való bármiféle manipulálás azonban a szuborbitális
pályán (!) sajnálatos módon az õrülethez vezetõ kaput nyit-
ja meg a mágus elõtt, s a megüresedést (azaz használha-
tatlanná válást) kínálja bármilyen mûködõ – aktív! – fétisnek
ill. mágikus tárgynak. Ez azt jelenti, hogy az asztráltérbe
még kinézni is (agy)halálos veszedelem, nemhogy vará-
zsolni ill. csinálni bármi mást benne avagy vele kapcsolat-
ban (ne feledjük, hogy a varázslás asztráltér-függõ!).

– Mivel a gondolati síkkal még nem kezdtek semmit a
Shadowrun írói, errõl elmondhatjuk, hogy nem rejt magá-
ban több veszélyt a levegõben gondolkodni, mint idelent,
jó öreg Földanyánk keblein. Ezt természetesen csupán a
teljesség kedvéért említettem meg. (Igaz, igaz, még így
sem teljes a kép, de legalább megközelítõleg rendben van
– a többit jobb meghagyni a Shadowrunon kívülre.)

4. VÁLASZOK

Hogyan lesz mindebbõl...
– ...epizódtörténet?
A legegyszerûbb megoldást a játékosok kezdeti átrázá-

sa kínálja. Nem hiszem, hogy nehéz lenne úgy megszervez-
ni egy hosszabb kalandot, hogy valamely részére ne azon a
helyen kerüljön sor, ahol a többire – azaz hogy a játékosok-
nak hosszabb utat kelljen megtenniük, természetesen re-
pülõvel. Az út szervezése természetesen megbízójuk ha-
táskörébe tartozik – s látszólag tökéletesen el is van
intézve, senki nem foglalkozik igazán vele. A hangsúly
egyértelmûen az utána következõ akcióra (stb.) kerül: te,
mint játékvezetõ is ezzel foglalkozol, ezt ismerteted rész-
letesen. S akkor, amikor a játékosok azt várnák, hogy „Mi-
után megérkeztetek...”, te nem ezt mondod...

Az indirekt belekeveredés mellett más is elképzelhetõ –
olyan szituáció, amikor a játékosok nagyon is tudatában
vannak, hogy odafent történni fog valami. Ez esetben job-
ban felkészülhetnek, ám a Magban említett korlátozásokkal
így sem igazán tudnak mit kezdeni.

Néhány példa azt hiszem segíthet saját ötletek kitalálá-
sában. Véletlen lehet a fentebb már említett terroristás epi-
zód, mikor is a játékosok, mint az egyetlen igazán cselek-
võképes csapat tagjai a gép fedélzetén, szembekerülnek a
mindenre elszánt gazemberekkel. Ha játékosaid netántán a
terrorista-ellenes különítmény tagjai, akkor ez a találkozás
természetesen lehet több, mint a véletlen mûve, csakúgy,
mint akkor, ha a terroristákat a játékosok régi ellenfeleivel
helyettesítjük, akik éppen csapdát állítottak... De az is le-
het, hogy egy igen fontos ismerõs valamiért csak a gépen
hajlandó találkozni a karakterekkel. Lehet, hogy fél – kér-
dés: kitõl? Váratlan problémát természetesen nem csak in-
telligens tervezés okozhat. Egy mûszaki hiba elhárítása is
igencsak rázósnak bizonyulhat – gondoljunk csak egy meg-
hibásodott hajtómûre avagy a raktérbeli ketrecbõl elszaba-
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dult paraállatra... (További ötletekre vágyóknak ajánlom az
Airport – avagy, neadj’isten, az Airplane – sorozatot...)

– ...kampány vagy kaland?
Az elõzõekben felsorolt rövid epizódok könnyûszerrel

egy kaland avagy egy egész kampány központi elemévé
válhatnak. Elég áttekinteni az iménti példákat s néhány le-
hetséges komplikációt ahhoz, hogy errõl meggyõzõdjünk.
A terroristák elrabolhatnak valamit vagy valakit a sikeres
landolás után, ami valamiért igen fontos a karaktereknek.
Kiderülhet róluk, hogy valamelyik karakter rokonai, kiderül-
het, hogy a gépet üzemeltetõ társaság bérelte fel õket né-
mi biztosítási keverésre, megpróbálhatják a karakterekre
fogni az egész ügyet, maguk helyett õket téve meg bûnbak-
nak... A mûszaki hiba elhárítása után leleplezésre kerülhet
valamilyen nagy céges korrupciós ügy, melynek során alkat-
részekkel, tervrajzokkal, titkos katonai/céges dokumentu-
mokkal történt valami... amirõl a karaktereknek nem kéne

tudniuk. Vagy mégis? S végül – az ismerõs, aki csak odafent
hajlandó randevúzni. Ez a személy könnyen lehet, hogy
csak odafent az, aki... idelent csupán egy báb. Itt kerül a
képbe (elméletileg, lehet hogy már lerágott csont – ez eset-
ben bocs!) ezen írás legzordabb ötlete... Lehet, hogy ez a
valaki egy mágus, aki egyszer elkövette azt a hibát, hogy
szuborbitális pályán kinézett az asztráltérbe – s még pech-
je is volt. Elméjét hatalmába kerítette egy egyelõre megne-
vezhetetlen, teljességgel negatív entitás (Earthdawn-ked-
velõk elõnyben...), mely a maga céljaira használja õt – s
rajta keresztül a tudatlan (!?) játékosokat. A fenti találko-
zókra csak az imént említett bábozás miatt van szüksége:
a Föld még viszonylag (!) erõs és tiszta asztrálterében
egyenlõre még nem volt képes megvetni a lábát. Csak a re-
pülõgépen szállhatja meg a varázsló testét, egyébként
kénytelen parancsokat osztogatni az engedelmes mario-
nett-zombinak, aki semmire sem emlékszik (?) a repülés
eseményeibõl. S ha már ilyen „rémes” dolgoknál tartunk,
ez az entitás viszont – ellenben mindenki mással –, igenis
képes varázsolni odafent. Valami hasonlóról szólnak az 1.
pont Töredékei...

5. NÉHÁNY MEGJEGYZÉS

– A 4. pontban szerepel az az állítás, miszerint a Föld
viszonylag tiszta asztrállal bír a Shadowrunban. Ha valaki
kételkedne a „viszonylagos” jelzõ jogosságában, vessen
egy pillantást az Aztlan könyvre. Például...

– A szemiballisztikus repülésnek alapban nincsenek
meg az asztrális korlátai – mint azt a megfelelõ helyen je-
leztem is. Ám a szemiballisztikus gépeknek megjegyzendõ-
en nem esik túl nehezükre kikerülni szuborbitális pályára –
mondjuk egy kellemetlen mûszaki hiba miatt...

– Megrögzött dekások (bár az régen rossz, ha a játéko-
sok olvasták ezt az írást...) hiányolhatták a mátrixra vonat-
kozó részeket. Jogos. A mátrix valóban nincs korlátozva –
hacsak a gép kommunikációs rendszerei tönkre nem men-
nek. Ekkor a gép zárt rendszerré válik – amire amúgy is igen
jó esély van. Problémát a ráccsal kapcsolatban talán az je-
lenthet, ha egy elszabadult (stb.) MI garázdálkodik benne –
s figyelme valamiért a repülõgépre irányul.

Remélem senkinek nem maradt kérdése a táptalanítás
mikéntjével kapcsolatban. Köszönjük, hogy velünk repültek
– további jó utat!

CSIGÁS GÁBOR
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DIKOTE™

A Dikote™ igazából egy eljárásnak a neve, aminek keretében vé-
kony gyémántréteget visznek fel egy kemény felületre. Össze-
kevernek egy kis metánt és jó sok hidrogént, és az egészet erõs
mikrohollámú sugárzásnak teszik ki. Így plazma jön létre, ma-
gyarul olyan szuperforró gáz, amelynek minden atomja ionizá-
lódott állapotban van. A plazmát ezek után ráfújják egy hi-
degebb, szilárd felületre, és a megszilárduló gáz vékony
gyémántfilmet alkot.

A gyémántfilm jelentõs mértékben megszilárdítja az illetõ
anyagot, és jóval ellenállóbbá teszi a sérülésekkel szemben (ez
+2 akadály szint, valamint +1 ballisztikus és +1 ütési páncélzat
szint növekedést jelent). Ha a Dikote™ kezelést kézifegyverre al-
kalmazzák, az illetõ fegyver energiája 1-gyel megnõ (vagyis pl.
egy 5K sebzésû fegyver sebzése ettõl kezdve 6K lesz). Ha éles
fegyvert kezelnek, akkor az illetõ fegyver sebzés szintje nõ meg
1-gyel. Egy kard normál sebzés kódja pl. (Erõ+2)K, egy Dikote™
bevonatú kardé viszont (Erõ+2)S. A Dikote™ bevonatú dobó- és
lõfegyverek sebzés kódja úgy növekszik meg, mintha a haszná-
lója Ereje lenne 1-gyel nagyobb. Ha Dikote™-tal kezelt tárgyat
védekezésre használnak, a használója 1 plusz kockát kap, me-
lyet kizárólag védekezési célokra fordíthat.

Az összehasonlítás kedvéért Dikote™-tal kezelendõ dzseki
felülete nagyjából 1,5 m², egy teljes öltönyé 2,25 m², egy hosszú
kabáté 2,75 m².

A Dikote™ bevonattal ellátott, éles fegyverek a „megerõsí-
tett” páncélzatú célpontok (pl. jármûvek) ellen is hatásosak.
Ilyen esetben a fegyver normális (módosítatlan) sebzés kódját 1
szinttel csökkenteni kell. Egy Dikote™ filmmel bevont kard pl.
ember ellen (Erõ+2)S sebzést ad, jármû ellen viszont csak
(Erõ+2)K sebzést.

Ár Elérhetõség Utcai index
Dikote™ bevonat (100 cm²) 1000 ¥* 6/14 nap 10

*A 100 cm²-nél kisebb felületek bevonása is 1000 ¥-be kerül.

>>>>>[Nem mindent lehet Dikote-tal bevonni. Az illetõ tárgy-
nak ki kell állnia a plazma magas hõjét. Ez nyilvánvalóan kizárja
a szövetet és a mûanyagot. Igazán kár, hogy a legtöbb páncél-
zat ilyenekbõl készül manapság. Ha viszont van otthon nehe-
zebb ruhád, vagy kerámiapáncélzatod, azt faszán be lehet fúvat-
ni Dikote-tal. Már ha meg tudod fizetni.]<<<<<

—A Mosolygó Bandita <Újra lecsap!/Ha-Ha-Ha>

>>>>>[Egyszer láttam egy Dikote bevonatú kardot használat
közben. Az az izé egyszerûen mindenen átvágta magát!]<<<<<

—A Neon Szamuráj <11:21:00/12-07-56>

>>>>>[Azt hallottam, hogy a cucc elfárad kábé hat hónap
után, de... az is lehet, hogy ez az idõ attól függ, hogy mit csap-
kodsz vele, és azt milyen sûrûn csapkodod.]<<<<<

—Görögtûz <11:43:45/12-07-56>

DMSO

A dimetil-szulfoxid (DMSO) egyszerû hordozószer, mely aceton-
ban, alkoholban, éterben és vízben oldható; szobahõmérsékle-
ten folyékony halmazállapoú és a legtöbb vegyszerrel nem lép
reakcióba. Ha valamilyen vegyszert DMSO-val elegyítünk, és az
oldat a bõrfelületre kerül, a DMSO „megnyitja” a bõrt, így az ál-
tala „szállított” vegyianyag a bõrön keresztül azonnal bejut a
testbe. A DMSO-t általában különféle vagyi és biológiai anyagok
szervezetbe juttatására használják.

A porózus páncélzat (mint pl. a ballisztikus szövet vagy a kev-
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>>>>>[Jól van, gyerekek, mára elég is ennyi a kibercuccokból. Úgyis tudom, hogy néhány
drótagyú gyerkõc máris összecsinálta magát a gyönyörûségtõl. Tartogatok azonban még a
számotokra néhány jópofaságot. No nem olyan egetverõ dolgokat, mint az elõbb, de azért
olyanokat, amiknek megvan a maguk haszna. Tehát: szamurájok (és nem szamurájok), kére-
tik tovább figyelni! (Az alábbi cuccokat megtalálhatjátok még a Shadowland szerveren, a Sha-
dowtech hirdetõtáblán – persze, csak ha tudtok angolul.)]<<<<<

—Sabc <08:12:21/10-30-56>



lár jellegû páncélok) nem védenek a DMSO ellen. Ha a támadó fél
eltalálja az áldozatot (függetlenül attól, hogy a páncélzat esetleg
kivédené a lövés vagy ütés által okozott sebzést), a DMSO által
szállított vegyszer feloldódik a szervezetben. A merev páncélzatok
(a lemezes páncélzatok, vagy azok, amelyek páncélzat szintje leg-
alább 5) szintjük felének (felfelé kerekítve) megfelelõ védelmet
nyújtanak a DMSO támadás ellen (ilyenkor az oldat csak az illesz-
kedési pontokon hatolhat be). A DMSO csak vegyvédelmi ruhát,
vagy teljesen zárt páncélzatot viselõ karakterek ellen nem hatásos.

Gyorsaság Bevitel Ár Elérhetõség Utcai ind.
DMSO Azonnali Érintkezés 10 ¥/adag 2/12 óra 1,5

ARES VEGYPISZTOLY

Az Ares ezúttal újabb játékszerrel állt elõ azoknak, akik nem sze-
retik a lövöldözés közbeni vérontást. A fegyverbe kétfajta vegy-
szert kell betölteni, két, jól elkülöníthetõ helyre. Az egyik egy
speciális géltartály (250 ¥/feltöltés), amibe az Ares által szaba-
dalmaztatott DMSO-gél kerül (ez lesz a hordozóanyag), a má-
sikba pedig a felhasználó kedvenc vegyszerével töltött ampullák
sorakoznak. A fegyver lövés elõtt DMSO-géllel veszi körül az
ampullát, majd sûrített levegõvel kilövi az egészet. Találatkor a
DMSO-gél szétfröccsen a célponton, és elõkészíti annak bõrét a
„bevitelre”, a cél-vegyianyagot tartalmazó ampulla pedig széttö-
rik, és voilá, a szer máris bejut az áldozat szervezetébe.

A fegyver jó tulajdonsága, hogy mivel sûrített levegõvel mû-
ködik, sem hangja, sem visszarúgása nincsen (amúgy is csak
egyes lövést lehet leadni vele).

Típus Elrejt. Lõszer Súly Ár Utcai ind.
Ares vegypisztoly KPi 7 10/20* (t) 1,75 750 ¥ 1,5

*A speciális vegyianyag-tár 10 ampullát tartalmaz, a géltartályba
pedig 20 lövésre elegendõ DMSO-gél fér bele (vagyis a tartályt
minden második tár elhasználása után kell csak újratölteni).

>>>>>[Vigyázzatok ezzel a cuccal cimborák. Ha a kezetekre
fröccsen, alaposan megszívhatjátok – még akkor is, ha csak tisz-
ta DMSO-val dolgoztok, nem valami ocsmány keverékkel. A
DMSO ugyanis nem gondolkozik: ami kosz vagy szenny a keze-
teken van, zutty, már megy is bele a véráramba. Néha az ilyes-
mitõl is rosszul lehet az ember.]<<<<<

—A Mosolygó Bandita <Újra lecsap/Ha-Ha-Ha>

>>>>>[nem mindent lehet DMSO-val a vérbe jutatni. A
DMSO úgy mûködik, hogy molekuláris méretû „réseket” nyit a
bõrsejtek falán. A bõr pedig olyan, hogy a nagy molekulánál na-
gyobb cuccok nem férnek be ezeken a réseken. Általánosságban
fogalmazva a DMSO-val csak olyan anyagokat lehet bejuttatni a
szervezetbe, amelyek folyékony oldatban kaphatók.]<<<<<

—KAM <17:02:44/12-07-56>

HYPER

A Hyper közvetlen idegi stimulátor szer, mely az agy azon része-
ibe vezetõ idegekre hat, mely részek a legtöbb érzõ ingert fel-
dolgozzák (íz, szag, hang, kép). A Hyper néven ismert drog mes-
terségesen hyperaesthesiába hozza az áldozatot, vagyis olyan
állapotba, amelyben az illetõ a végletekig érzékeny lesz minden-
féle ingerre. Még a legkisebb és legenyhébb inger is fizikai fájdal-
mat okoz neki. Egy gyenge válraütést kalapácsütésként érzékel,
egy suttogást üvöltésként, stb.

A kezdeti bevitel után az áldozat 4S kábulás sebzést szen-
ved el, és enyhe zavarodottság lép fel (+1 minden célszámra).
Ezután Test (4) próbát kell dobnia: a próba során elért minden
egyes siker 5 percet levon a szer eredetileg 60 perces hatóide-
jébõl. Ezen idõszak alatt az áldozatot heves érzéki ingerek bom-
bázzák. Minden koncentrálást igénylõ tevékenységre (ide tarto-
zik a varázslás is) +4 célszám módosítót kap, és minden
elszenvedett sebzés nagyobbnak számít az érzéki túlterhelés mi-
att. A plusz sebzést a karakter állapotjelzõjének Kábulás rovatá-
ba kell bevezetni: a mértéke megegyezik az eredeti (fizikai vagy
kábulás) sebzés felével, felfelé kerekítve. Ha tehát például egy
Hyperrel „belõtt” karakter Súlyos fizikai sebesülést szenved (ami
6 rubrikát jelent az állapotjelzõn), akkor e mellé még fele ennyit,
vagyis 3 rubrikát be kell jelölni az állapotjelzõ Kábulás rovatába.

Sebzés Gyorsaság Bevitel Ár Elérh. Utcai ind.
Hyper 4S kábulás Azonnali Vérbe 180 ¥ 4/24 óra 9

vagy érintkezéssel

>>>>>[Ez az izé komoly agybuggyanás. Ha tehetitek, hassa-
tok oda, hogy ne lõjenek meg ilyennel.]<<<<<

—A Neon Szamuráj <10:12:59/12-09-56>

>>>>>[Azért ennek is megvan a maga felhasználása. Egyszer
egy vadászaton már az elején kilõtték a mágusunkat. Valószínû-
leg mi is megszívtuk volna, amikor az ellenfél mágusa sarokba
szorított minket, de Ace-nél szerencsére volt egy festékpuska
Hyper/DMSO koktéllal töltve. Egy szép lövés, és a fickó hirtelen
túl sok mindennel el lett foglalva ahhoz, hogy észrevegye, amint
lelépünk.]<<<<<

—Reflex <11:47:20/12-09-56>
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KÉRDEZZ–FELELEK
ROVAT

Aktivizálást kívánó speciális képes-
ségek:
Aktivizálást kívánó speciális képesség-
nek nevezzük a lények azon képességeit,
melyek használatához VP-t kell elkölteni
(pl. regeneráció, tûzlehelet), vagy a lényt
passzivizálni kell (pl. Technokolin). A sza-
bálykönyv 25. oldala szerint az ilyen ké-
pességeket csak aktív lények használhat-
ják. A passzivizálást igénylõ képességek
esetében ez nem is képezheti vita tár-
gyát, mivel csak aktív lényt lehet passzi-
vizálni. Tehát az ilyen képességek (pl.
Technokolin és a neves kalandozók leg-
több képessége) csak aktívan használha-
tó. Azonban a VP-költéssel aktivizálan-
dó képességeknél nem ilyen egyszerû a
helyzet, a regeneráció már felborította az
eddigi szabályt amikor kijelentettük,
hogy passzív lényt is lehet regenerálni
(ld. AK8). A továbbiakban azért, hogy
egyértelmû és következetes szabályok le-
gyenek a játékban, passzívan is lehet
használni az olyan képességeket, me-
lyekhez nem kell a lényt passzivizálni.
Sõt, ezek az õrposztból is használhatók!
Nézzük, hogy mely képességekrõl van
szó. Az elsõ csoportot a regeneráció je-
lenti (pl. Csontváz, Trollfa stb.). A másik
tipikus társaság a lények támadásának

és/vagy védekezésének erõsítése (pl.
Húsevõ magszim, Vérfürdetõ magszim, Tûz-
elementál). A Vízelementál és a Szutykos re-
mák nem kapcsolható egyik csoporthoz
sem, azonban rájuk is érvényes a szabály,
mivel egyiket sem kell passzivizálni ké-
pességük használatához. A legvitatot-
tabb csoport az amelyik, az ellenvarázs-
lathoz hasonló hatást hoz létre, ilyen
Maigner Lopotomos, és ehhez hasonló Sar-
dullah Sharpa képessége is. Ezeket szin-
tén lehet passzívan használni.

Trükkös és zavaró az olyan képesség,
mely aktivizálást kíván, nem kell passzi-
vizálni hozzá a lényt, azonban a lapon
szerepel az, hogy a lény csak aktívan
használhatja ezt a képességet. A legjobb
példák erre az avatárok (pl. Földanya,
Urgod stb.). Jól nézzétek meg tehát a la-
pokat az ilyen kérdések eldöntéséhez!

Van az aktivizálást igénylõ képessé-
geknek egy olyan csoportja, melyrõl idá-
ig nem beszéltünk, ezek azon harcban
használható képességek, melyeket VP
elköltésével kell aktivizálni, vagy dönte-
ni kell a használatukról (pl. tûz-, sav-,
jéglehelet, Lavinia Lobara energiatüskéje,
Eliana vakító fénye, Fantalas nyilazása, a
Sötét gnóm halál varázslata, Éjmágus tele-
portálása). Ezeket a képességeket nyil-
vánvalóan csak aktívan lehet használni,
mivel az õrposztban alkalmazhatóak, és
ott nem lehet passzív lény.

Nem aktivizálást kívánó képesség
ugyan, de itt célszerû megtárgyalni azo-
kat a képességeket, melyek folyamato-
san mûködnek (pl. mágikus védelem,
+VP adás, varázslatok költségének
csökkentése stb.). Ezek közül pl. a mági-
kus védelem természetesen állandóan
mûködik, de egyeseknél a lapon külön
meg van említve, hogy csak akkor szá-
mít, ha a lény aktív (pl. Trikornis, Kneo-
patikus molluszk stb.). Vannak azonban
olyanok, amelyek nem egyértelmûek, pl.
Loidin Haptitusnál nem szerepel az, hogy
az ellenfél csak akkor veszít 1 ÉP-t a tár-
gyak kijátszásakor, ha aktív, tehát
passzívan is érvényesül ez a képesség.
Összefoglalva, az állandó képességek

passzívan is mûködnek, ha csak a lapon
ez másképpen nem szerepel.

Ha egy lényre teszek egy olyan tár-
gyat, melynek használatához passzi-
vizálni kell a viselõjét, akkor a tárgy
használata mellett használhatja-e a
saját passzivitást igénylõ képességét?
Nem. A tárgy és a képesség használata
nem történhet egyszerre, és ha már vala-
melyikhez passzivizáltad a lényt, a má-
sikhoz már nem tudod ismét passzivi-
zálni.

Mi történik akkor, ha Dort Amessix
egy Dupla szintlépéssel felveszi egy
Zinthurg alakját? És akkor, ha Elianá-
vá alakul?
Dort Amessix, ha lénnyé alakul, akkor
sem veszti el a rátett Dupla szintlépést,
különben elvesztené az alakváltás ké-
pességét. Tehát amikor Zinthurggá alakul
át, akkor egy tökéletes Zinthurg lesz,
még a színe is Dornodonná változik, de
lesz rajta egy Dupla szintlépés, ami sem-
milyen hatással nincs rá, amíg ebben az
alakban létezik. Ha Eliana lesz belõle,
akkor a Dupla szintlépés ki is fejti a hatá-
sát, tehát egy két szintet lépett kalando-
zó lesz.

Milyen lapok hatnak az avatárokra?
Az avatárokra minden olyan lap hat,
melynek szövegében „lény” szerepel, az
olyan lapok melyek szörnyekre, vagy ka-
landozókra hatnak a szövegük szerint,
azok nem vonatkoznak rájuk. Ha egy
lap a szövege szerint az avatárokra hat,
természetesen csak és kizárólag az ava-
tárokra használható. Az avatárokat le-
het mérgezni, és alanyai lehetnek az
olya speciális hatásoknak, melyeknek
lény lehet a célpontja.

Bûbájlidércet lehet-e Mágiatörni?
Igen, lehet. A Bûbájlidérc alanya lehet
minden olyan varázslatnak és hatásnak,
mely bûbáj(ok)ra fejti ki hatását (pl.
Egyszerûsítés), valamint olyan varázsla-
toknak, mely a lények egy csoportjára
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játékban három aktív Sheran lapod. 

2-es regenerálódás. 
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@3: A célpont lény kap egy méreg
jelzôt. (Ez a képesség csak aktívan

használható.)
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hat (pl. Vulkánkitörés). Nem lehet viszont
alanya olyan varázslatnak vagy hatás-
nak, mely egy célpont lényre hat (pl.
Villámszimbólum, Tisztítótûz).

A Dögvész által termelt jelzõkbõl
visszavehetek-e egy másik, már a
gyûjtõben levõ Dögvészt?
Nem. A Dögvésszel termelt jelzõkbõl Dög-
vészt semmilyen módon nem vehetsz
vissza.

Az asztalomon van egy Teremtõ szava
és egy Térkapu. Kevesebbért idézek-e
meg ilyenkor egy varkaudart?
Igen. A Teremtõ szava miatt a varkauda-
rok Chara-din színûek lesznek, és ez
már a kijátszás pillanatára is vonatko-
zik, a Térkapu pedig kettõvel csökkenti a
Chara-din lények idézési költségét.

Sebzõdök-e egy 6 VP-s Jégcsóvától
vagy Azonnali gyógyítástól, ha A mágia
méltósága játékban van?
Igen. A mágia méltóságánál az alap idézé-
si költség számít (l. Chara-din szabály-
könyv illetve AK4), és mivel ezeknél a
lapoknál az alap idézési költség kettõ, A
mágia méltósága sebez rajtad.

Ha van egy Százfogúm és egy Bíborgö-
rényem, amin Tharr pajzsa van, és a
Százfogú meghal a támadáskor, míg a
görény sebzõdik kettõt, akkor a kör
végén a gyûjtõbe kerül-e a görény,
amikor a Tharr pajzsa már nem ad
neki plusz ÉP-t (hiszen közben csök-
kent a Tharr lények száma)?
Igen, mivel elvesztette azt az ÉP-t, és így
0 ÉP-re került. Az Óriás griffnél kivételt
tettünk ez ügyben, mivel így a képessé-
ge teljesen használhatatlan lett volna.

A Napkirály felfogja-e az elõkészítõ
fázisban kapott sebzéseket?
Igen. Az elõkészítõ fázisban nem lehet
ugyan speciális képességeket használni,
de ez a Napkirálynak egy állandó képes-
sége.

Végtelen szörnykomponenst termelõ
kombó-e Az univerzum kifordítása+A
takarékosság jutalma+Sötét motyogó?
Azaz megtehetem-e azt, hogy az elõ-
készítõ fázisban Az univerzum kifordí-
tásával eldobom a Sötét motyogót,
majd A takarékosság jutalmával a 2 VP

helyett 1 SZK-ért veszem vissza, és
ezt végtelenszer elismételem?
Nem. A takarékosság jutalmával csak a
speciális képességek használatakor vá-
laszthatok, hogy VP helyett inkább
szörnykomponenst használok, és a mo-
tyogónak nem speciális képessége, hogy
vissza lehet venni a gyûjtõbõl.

Ellövök egy Manarobbanást, az ellen-
felem Ellenvarázsol, én vissza-
ellenvarázsolok. Melyik VP számít a
Manarobbanás kiértékelésekor, a ki-
játszáskori, vagy a végrehajtáskori?
A végrehajtáskori, mivel ekkor jön létre
a varázslat (l. még Szürkeállomány aktivi-
zálása)

Hat-e a Gyevi bíróra az Influenza?
Igen. Az Influenza nem egy konkrét lény-
re hat, hanem a lények egy csoportjára,
azokra, melyeknek 3-nál kevesebb ÉP-je
van.

Az asztalon van mindkét oldalon
egy-egy Szirének éneke. Az ellenfelem
ellopja az enyémet egy Bûbájlopással.
Ezek után én egy Bûbájmásolással le-
másolom az õ Bûbájlopását, majd el-
lopom a Bûbájlopását, és új célpontot
jelölve meg neki, átveszem az õ Sziré-
nek énekét. A saját Szirének éneke bûbá-
jom is visszakerül hozzám, mivel le-
esett róla a Bûbájlopás. Mi történik
akkor, ha az ellenfelem Mágiatöri az
én Bûbájmásolásomat?
A Bûbájlopás gazdája újra az ellenfeled
lesz, így annak a lapnak a gazdája is õ

lesz, amelyen a Bûbájlopás van. Tehát az
ellenfeled Szirének éneke, rajta az õ saját
Bûbájlopásával, visszakerül õhozzá.

Nekem 3 ÉP-m van, az ellenfélnek
20. Kint van egy csomó lénye, nekem
semmi. Kijátszok egy Szerepcserét. Be-
ütök a másik játékos lényeivel, és
megölöm. Nyertem?
Nem. Vesztettél! „...Úgy kell tekinteni,
mintha te lennél az ellenfeled, tehát, ha
gyógyítasz magadon, azzal õt gyógyítod,
stb...” Gondold ezt tovább. Ha sebzel
rajta, magadat sebzed, ha megölöd, ma-
gadat ölöd meg. Igazánból a Szerepcseré-
nél arról van szó, hogy az ellenfél köré-
ben te játszol a lényeivel és a lapjaival,
ill. ezután fordítva, de a paklitok „tulaj-
donjoga” nem cserél gazdát. Hasonlóan
a játékban alkalmazott fogalmakhoz, a
Szerepcserénél egy körre te leszel az ellen-
fél paklijának a gazdája, de nem a tulaj-
donosa: ha a pakli veszít, a tulajdonosa
veszít, hiába más a gazdája az adott pil-
lanatban.

Szirének éneke
Érezzük elõre, hogy sok probléma lesz ez-
zel a lappal, ezért megpróbáljuk már mi-
nél többet elõre tisztázni. Mágiaimmunis
lényre lehet használni a Szirének énekét,
ugyanis ilyenkor nem egy varázslat cél-
pontja a lény, hanem egy már játékban le-
võ varázslat által okozott HATÁSNAK.
(Hasonlóan, az Isteni segítséget is lehet má-
giaimmunis lényekre használni.) A Sziré-
nek éneke nem fejt ki hatást, ha valamilyen
más okból kell dobnod (pl. Rothadó mocsa-
rak). Csak a Szirének énekén „keresztül” el-
dobott lap „változik gyenge erejévé”. Az
egyetlen Szirének énekédet is eldobhatod a
saját magával. Jelzõt nem dobhatsz el a
Szirének énekével, legfeljebb Chara-din-
fattyát (mivel az lapnak számít).

Ki lehet-e küldeni az Arccal az õr-
posztból egy lényt? Mondhatom-e,
hogy a lény Illúziósárkányt támadjon,
amikor az még nincs is az õrposz-
tomban?
Az elsõ kérdésre a válasz nem, erre az
egy dologra szegény Arc nem képes.
Olyan lény támadását nem parancsolha-
tod, ami jelenleg nincs játékban, de az
utasítás lehet csak általánosságban az,
hogy támadjon a lény (a döntést a gaz-
dájára hagyva), vagy konkrétan meg is

1996 © Beholder Bt.1996 © Beholder Bt.

Gyevi bíró

szörny

Il
lu

sz
tr

ác
ió

: 
N

ag
y 

V
ik

tó
ri

a 
és

 F
is

ch
er

 T
am

ás

Gyevi bíró

szörny

Il
lu

sz
tr

ác
ió

: 
N

ag
y 

V
ik

tó
ri

a 
és

 F
is

ch
er

 T
am

ás

Bármilyen varázslat vagy hatás, ami
lapok egy csoportjára vonatkozik (azaz

nem egy célpont lényre hat), pl. „minden
lény”, nem hat a Gyevi bíróra. A Gyevi

bírót bármilyen pakliba berakhatod, nem
vonatkozik rá a négy szín-korlátozás.

„Kivéve a gyevi bírót!”
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határozhatod, hogy mire támadjon a
lény. Csak az Arc használatának pillana-
tában érvényes ellenfelet határozhatsz
meg. Ha az ellenfélnek csak egyetlen lé-
nye van, és neked van egy lényed az õr-
posztban, nem mondhatod, hogy a lény
téged támadjon. Más kérdés, ha elõtte
ráraksz a lényére egy Láthatatlanságot.
Ha persze csak annyit mondasz, hogy
támadjon a lény, és a csere fázis végén az
üres õrposztodba beraksz egy Illúziósár-
kányt, a lénynek nem lesz más választá-
sa, mint a sárkányt megtámadni.

Az Amnioszfát lehet-e többször hasz-
nálni az elõkészítõ fázisban? Vissza-
vehetem-e a Sötét motyogót többször
az elõkészítõ fázisban, ha valaho-
gyan (Az univerzum kifordítása) el tu-
dom rögtön dobni is?
Minden hatást és képességet, amelyet az
elõkészítõ fázisban lehet használni, egy-
szer és csakis egyszer használhatsz, kivé-
ve, ha a lap nem jelöli külön, hogy ez a
hatás többször is használható. Más kér-
dés, hogy az elõkészítõ fázisban a dol-
gok sorrendjét te határozod meg.

Mit jelent az Az univerzum kifordítása
szövegében, hogy „minden elõkészí-
tõ fázisod elején költs el egy szörny-
komponenst”? Az elõkészítõ fázisban
én dönthetem el a sorrendet a szabá-
lyok szerint.
Ez igaz, azonban ez a szabály megválto-
zik, ha egy lap szövegében más szerepel.
Az elõkészítõ fázisodban az elsõ cseleke-

detednek Az univerzum kifordítása lap
fenntartásának kell lennie, az elõtt sem-
mit sem csinálhatsz.

Ha Tsalez Lau’pez elveszi a Sötét Mo-
tyogó képességét, visszavehetem-e
ezek után a Motyogót a gyûjtõbõl? Ha
átszínezek egy lapot Varázsfestékkel, a
lap a gyûjtõbe kerül, és visszahozom
valahogy, megmarad-e a színe?
A gyûjtõbe kerülõ lapoknak nincsen me-
móriája. Ha egy lap a gyûjtõbe kerül,
azonnal leesik róla minden rátett lap,
jelzõ, és egyéb, õt érõ hatás megszûnik
(pl. átszínezés).

Az ellenfelem kijátszik egy bûbájt, én
Elme fölényével válaszolok, amit õ meg
Ellenvarázsol. Visszavehetem-e 8 VP-
ért az Elme fölényét, és használhatom-e
még ugyanaz ellen a bûbáj ellen?
Az elme fölényét csak akkor lehet vissza-
venni, ha sikeresen létrejött, nem Ellenva-
rázsolták. De az tény, hogy az Elme fölényé-
nek visszavétele reakciónak számít.

Hogyan lehet megismerni, hogy mi
egy lényen a kihozási feltétel, speciá-
lis képesség, vagy valami más?
A kihozási feltétel valami olyan feltételt
határoz meg, amelyet a lény (vagy egyéb
lap) asztalra rakásakor teljesíteni kell,
különben a lény nem hozható játékba
akár kézbõl játszuk ki, akár a gyûjtõbõl
hozzuk játékba közvetlenül. A kihozási
feltételben vagy szerepel az, hogy „kiho-
zási” ill. „kijátszási” feltétel, vagy azt ír-
juk, hogy kijátszásakor xy feltételnek
teljesülnie kell. Ez nem speciális képes-
ség, hatás vagy ilyesmi, Tsalez Lau’pez
nem veheti el. Vannak lapok, amelyek
valamilyen hátránnyal rendelkeznek: a
leggyakoribb, amikor az elõkészítõ fázis-
ban teljesülnie kell valamilyen feltétel-
nek (pl. szörnykomponens, varázspont
költése). Ilyen az Orgyilkos. De ide sorol-
juk Flavius -1 támadását is a csontvázak
ellen. Ezek – már csak azért sem, mert
nincsenek felsorolva a szabálykönyv ide-
vágó rovatában – szintén nem minõsül-
nek speciális képességnek, tehát szintén
nem lehet õket elvenni. (A hátrányt leg-
könnyebben onnan ismered meg, hogy
megnehezíti a lap játékban tartását, il-
letve gyengíti a lap erõsségét – ezért hát-
rány.) Speciális képesség minden olyan
képessége a lényeknek, amely a szabály-

könyven az adott fejezetben fel van so-
rolva. Speciális képességet csak akkor le-
het az elõkészítõ fázisban használni, ha
a képesség szövege ezt kimondja.

Haragvó isteneknél és Isteni szövetségnél
meg lehet-e nevezni Bufát?
Nem, mint ahogy nem lehet Rath-ot, és
esetleg más, kitalált istent sem monda-
ni. A választék a jelenlegi nyolc szín.

Gyógyulási fázis.
Sok vitára adott okott, amikor valaki be-
jelentette a köre végét, és az ellenfele
ilyenkor még kijátszott valamilyen azon-
nali varázslatot. Kijátszhat ekkor még az
eredeti játékos újabb lényt? A szabály-
könyv 15. oldala (az eredetileg gondolt
koncepcióhoz képest) kicsit félreérthetõ-
re sikeredett. Eszerint a gyógyítási fázis-
ban lehet még azonnali varázslatokat és
hatásokat használni, de általános varázs-
latokat, lénykirakást meg hasonlót nem.
Több játékost megkérdeztünk róla, hogy
mi a véleménye errõl – a túlnyomó több-
ség által amúgy is így játszott – szabály-
ról, és mindenkinek a véleménye pozitív
volt. Tehát a továbbiakban is lehet a gyó-
gyulási fázisban azonnali varázslatokat
és hatásokat használni, a szabálykönyv-
ben leírtakhoz képest én még annyit ten-
nék hozzá, hogy a játék rendje szerint
nemcsak hogy az éppen körön lévõ játé-
kos is használhat ilyeneket ekkor, hanem
neki van joga elõször ilyet tenni a gyó-
gyulási fázisban. Az eredeti koncepcióra
visszatérve, amikor bejelented a köröd
végét, az ellenfelednek joga van még a
gyógyulási fázisod kezdete elõtt, a fõ fá-
zisodban cselekedni, és ezután te is bár-
mit megtehetsz, ami a fõ fázisodban
megengedett (általános varázslatok,
lénykijátszás), kivéve a csere és harci fá-
zist. Egészen prezícen: az elsõ csere és
harci fázist. Mert mondjuk az ellenfél a
köröd végének bejelentésekor játékba
akar hozni azonnali bûbájjal egy Hata-
lom átkát (a gyógyulási fázisod kezdetén
sebez rajtad). Ekkor könnyen lehet, hogy
megkockáztatod – az adott szituációban
esetleg mégoly kevés sikerrel kecsegtetõ –
Tharr harci dalát egy végsõ rohamhoz.
Még egy dolog (ha már megengedjük,
hogy a gyógyulási fázisban mindenféle
történhessen): a lények a gyógyulási fázis
végén nyerik vissza ÉP-jüket.

TIHOR MIKLÓS ÉS DANI ZOLTÁN
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pP, @2: ezt a képességet egy ellenfél körében, a csere fázis
elôtt használhatod. A célpont aktív lénynek megszab-
hatod, hogy ebben a körben a tartalékban maradjon-e,

vagy bemenjen az ôrposztba, támadjon-e, s ha igen, kire.
Ha beküldöd az ôrposztba, és ott nem lenne hely, ellen-

feled köteles valakit kimozgatni onnan, ha erre lehetôsége
van. A lény speciális képességeinek használatát nem

tudod befolyásolni, de ha passzivizálást kívánó képessége
van, és támadni küldöd, akkor ezt már nem tudja

használni (és nem is építkezhet).
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Chara-din frissen bontott paklik versenye

Augusztus 24-én jelent meg a régóta várt Chara-din kiegészítõ a
Hatalom Kártyáihoz. Ez alkalomból frissen bontott paklik ver-
senyét rendeztünk, amelyre három 2. kiadású kiegészítõ pakli és
két Chara-din kiegészítõ megvásárlásával lehetett nevezni. Az
ilyen típusú versenyekhez képest rekord született: 118-an ne-
veztek, talán azért, mert sokan amúgy is akartak venni Chara-
dint (kiejtése „karadin”, nem „csaradin”!), és akkor már miért
ne vegyenek részt a mókában. A hagyományos versenyekhez ké-
pest itt sokkal kisebb a pénz szerepe (mennyi paklit tudtam
venni), és valamivel nagyobb a szerencséé (milyen lapokat kap-
tam). Ezek mellett kisebb mértékben a pakliösszeállítás (102
lapból 30-at, plusz menet közbeni módosítások), és nagy mér-
tékben a játéktudás számít. A Chara-dint tesztelõk itt most nem
indulhattak, egy-két régi profi indult csak, õk sem végeztek az
élmezõnyben, így nagyobb teret kaptak az újak (talán a követ-
kezõ versenyek profijai?). A kiegészítõrõl általában elismerõen
nyilatkoztak a játékosok, sokan dicsérték a képek javuló színvo-
nalát, a lapok használhatóságát. Természetesen a kisebb lények
domináltak (kiváló fegyver volt ellenük a Parittya), de volt já-
tékban Okulüpaj, Urgod, regenerálódó Éjsárkány is. A svájci
rendszerû viadal döntõjét igen nagy csatában Húsvéti Árpád
nyerte agresszív, sok lényes, sok lénypusztítós paklijával (jól
kombinálta a Parittyát, Sivító békát, Tisztítótüzet) Holtzinger
Dániel védekezõbb jellegû (Gruangdag testõre, Mágikus véde-
lem) paklijával szemben. A harmadik Molnár Péter, a negyedik
Kovács Ákos lett. Az elsõ három helyezett új, rendkívül érdekes
és értékes ultra-ritka lapokat nyert, és az itt nyert pontok beszá-
mítottak a Hatalom Szövetsége pontversenyébe is. 

Egy-két érdekesség:
� Král László és Kuminka József elhúzódó küzdelmében 1

óra alatt az elsõ meccset sem sikerült befejezni, úgy, hogy mind-
kettõjük paklija elfogyott már!

� Pál András az ilyen versenyekhez képest meglepõen kon-
cepciós paklit hozott össze: az egyik meccsén kõvéváltoztatással
teljesen bedugította az ellenfél õrposztját (döntõ szerepet ját-
szott ebben egy Kõvéváltoztató pálca), láthatatlan Homokfér-
gekkel ütötte a fejét, miközben 34 lény tétlenül figyelte az ese-
ményeket. 

� Egy pár perces szünetben ún. Trivia versenyt rendeztünk,
ahol a játékosoknak egy-két szóból (idézet, lap színe, fajtája, fes-
tõ neve, stb.) kellett kitalálni, melyik lapról van szó, s aki leg-
elõször rájött, megkapta a lapot. Meglepõ volt számomra,
mennyire ismerik a versenyzõk a lapokat (itt természetesen nem
Chara-din lapok szerepeltek), villámgyorsan vágták a helyes
megoldásokat. A legeredményesebb Kovács Ákos volt, 3 kártyát
gyûjtött be. A pergõ verseny eléggé népszerû volt, máskor is tar-
tunk majd ilyet.

Mindenkit szeretettel várunk a további versenyeken, a leg-
közelebbi az október 19-i két speciális versenyünk lesz.

MAKÓ BALÁZS

I. Szarvasi HKK verseny

IDÕPONT: 1996. november 16. de. 10 óra 

(9-tõl nevezés)

HELYSZÍN: Szarvas, Vajda P. u. 20., 

Vajda Péter Gimnázium B épülete

MEGKÖZELÍTHETÕ: 

a vasútállomástól a Vasút utcán, 

az autóbusz állomástól a Szabadság utcán közle-

kedve a Vajda P. útig. 

Az álomásokon 9.30-ig várjuk a résztvevõket!

NEVEZÉSI DÍJ: 300 Ft

SZABÁLYOK: 

Szokványos svájci rendszerû viadal. 

Ultra-ritka lap és egyéb nyeremények!

ÉRDEKLÕDNI LEHET: 

hétvégén 10-20 óráig a 66-313-053-as 

telefonszámon, vagy a következõ címen: 

Albel Tamás, 5540 Szarvas, Szabadság u. 6-10.

A BEHOLDER BT. HIVATALOS 

HKK VERSENYE
NOVEMBERBEN

IDÕPONT: 1996. november 23. de. 10 óra 

(9-tõl nevezés)

HELYSZÍN: 

Kondor Béla Közösségi Ház 

(Budapest, Kondor Béla sétány 8.)

Megközelíthetõ Kõbánya-Kispesttõl (a kék metró 

végállomásától) piros 136-os busszal 6 megálló

NEVEZÉSI DÍJ: 360 Ft

SZABÁLYOK: 

Szokványos svájci rendszerû viadal. 

Ultra-ritka lapok és egyéb nyeremények!
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SZÁZHALOMBATTA
1996. szeptember 14.

A szokásos szabályokkal tartott viadalon nagy meglepetésre több mint ötvenen in-
dultak, és szinte a teljes pesti élgárda nevezett. Ez talán annak köszönhetõ, hogy
ez volt az elsõ hagyományos verseny, ahol lehetett a Chara-din kiegészítõt használ-
ni. A verseny zökkenõmentes megrendezése a szervezõket dicséri. A nagy küzdel-
meket hozó csoportmérkõzések után, a harmadik helyért Abbas Krisztián és
Volszky András játszott. Végül Kriszti-
án lerohanós hordája gyõzedelmeske-
dett. A korábban szokásos Garokk –
Gorombilla – Az idõ kereke kombiná-
ciót a Destabilizátorral (az elsõ négy
helyezettbõl egyedül õ játszott vele)
egészítette ki, kihagyta az ellenvarázs-
latokat, és a Tudatrombolás helyett
Direkt kontaktust használt, amit nem
akadályoz a Destabilizátor. Volszky
András paklija meglehetõsen egyedi
volt: a Szirének énekére és az Idõgyor-
sítóra alapozott, remekül használta a
Tiltott mágiát és a Fekete kelyhet, a
végén rejtõzködõ Zhinturgok vagy
Griffõnixek ölték meg az ellenfelet.

A döntõ izgalmas csatát hozott Ko-
vács Ákos és Dani Zoltán között. Két
hasonló felfogású pakli küzdött egy-
mással. Mindkettõ a Szirének énekére
és az Influenzára alapozva fojtotta meg
a lénypaklikat. Ákosnak a 3 Griffõnix,
a 3 Piromenyét, és végsõ esetben a 3
Légelementál segített a játék megnyerésében, míg Zoli A mester büntetésével,
Gömbvillámokkal, és a végén szintén Légelementálokkal ölt. Végül Dani Zoltán sze-
rezte meg az elsõ helyet.

Végezetül néhány gondolat, az elsõ hagyományos Chara-din verseny után. A
versenyen sokan indultak Leah hordával, jó eredményeket elérve, tehát Leah nem
halt ki a Földöntúli ragyogás és hasonló lapok miatt. A Destabilizátort nagyon ke-
vesen használták, nem hozta meg az igazi ellenszerét az ellenvarázslatoknak. Köz-
kedvelt lapok lettek: Szirének éneke, Légelementál, Tiltott mágia, A gyenge pusz-
tulása, Parittya, Szakadék. Dornodon megerõsödésével (egyre több pakliban
szerepel) a Tolvajszem is a reneszánszát éli. -Z-

A GYÕZTES PAKLI:

3 Influenza

3 Szörnybûvölés

3 A gyenge pusztulása

3 Illúzió sárkány

3 Szirének éneke

3 Gömbvillám

3 A mester büntetése

3 Bûbájmásolás

3 Tudatrombolás

3 Direkt kontaktus

3 Idegroncsolás

3 Ellenvarázslat

3 Manacsapda

3 Agybénítás

3 Bûbájsemlegesítés

2 Légelementál

A KIEGÉSZÍTÕ PAKLI:

2 Pogányirtás

3 Lopás

1 Tolvajszem

2 Dornodon visszavág

2 Földöntúli ragyogás

1 Parittya

3 Szakadék

3 Tiltott mágia

3 Mágiatörés

1996 © Beholder Bt.1996 © Beholder Bt.
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A célpont játékos húz egy 
lapot, plusz még annyit, ahányas 

a taumaturgia szakértelmed.

4

1996 © Beholder Bt.
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Bármikor a kezedbôl vagy az asztalról
a gyûjtôbe dobhatod egy lapodat (de
jelzôt nem). Az asztalról csak aktív

lapot dobhatsz. Minden így eldobott
lappal 1 ÉP sebzést okozhatsz egy

célpont lénynek. (Két szirének éneke
hatása nem adódik össze.)

5

Magic:the Gathering verseny
Nov. 10-én (vasárnap) hivatalos Magic versenyt rendezünk, amelyet a

Wizards of the Coast elismer (és remélhetõleg támogat), azaz minõsítõ

pontokat lehet szerezni. A verseny 1.5-ös típusú, tehát nem lehet sem a

tiltott, sem a korlátozott lapokat használni (pl. Regrowth, Balance,

Zuran Orb), de megengedettek a régebbi lapok (pl. vegyesföld).

HELYSZÍN: Kondor Béla Mûv. Ház, Bp. XVIII. ker, Kondor Béla sétány 8.

MEGKÖZELÍTHETÕ: Kõbánya Kispesttõl piros 135-ös busszal 6 megálló

Regisztrálás reggel 9-tõl, kezdés 10 órakor.

A fõdíj egy teljes doboz Mirage booster!
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Legnagyobb örömömre az augusztusi
rejtvényre rengeteg megfejtés érkezett,
és nagy részük helyes volt. A hibás
megoldások között is sok olyan volt,
amely csak egy apróságban volt rossz.
Nézzük a jó megfejtést:

1. Kiteszek egy Taumaturgiát. 
(-2 = 18 VP)

2. Kijátszom a Napfókuszt. 
(+2 = 20 VP)

3. Csala-csíny Csilla kap egy Mágikus
támadást. (-1 = 19 VP)

4. Bûvöléssel átrakom az Átokkövet a
Proteinfecskérõl Martianra. 
(-4 = 15 VP)

5. Bûbájlopással ellopom a Sötét cere-
móniát Alexrõl, és Csillának adom.
(-4 = 11 VP)

6. Varázsolok egy Áldomást. 
(-3 = 8 VP)

7. Kettes Erõ öklét kap Martian. 
(-2 = 6 VP)

8. A csere fázis után Árulással áthozom
Alexet. (-5 = 1 VP)

9. Kijelölöm a támadókat: Csilla támad-
ja Martiant, Alex a Proteinfecskét.

10. A harci fázisban Tapasztalatcseré-
vel átteszem a Szintlépést Csilláról
Alexre. (-1 = 0 VP)

11. Az ütési fázisban Alex sebez négyet
a Proteinfecskén (2 + 1 Áldomás + 1
Szintlépés), aki meghal, és a szörny-
komponens kinyerése helyett gyó-
gyulok belõle 3 ÉP-t. A Bölcsesség és
Szintlépés miatt Alex képessége is
használható, így az általa okozott 4
sebzés után is gyógyulok 2 ÉP-t, ez-
által 6-ban vagyok. Csilla 2/6-os (Ál-
domás, Sötét ceremónia + Taumatur-
gia), ezért megölné Martiant, akinek
csak 1 ÉP-je van az Átokkõ miatt, és
õ életben maradna. Így teljesül a
szuggesztió feltétele, és Martian a
saját gazdájába sebez 5 ÉP-t (3 + 2

Erõ ökle + az Átokkõ miatt nem kap vé-
dekezési bónuszt), aki meghal. A
Visszacsatolás miatt én is sebzõdök
5 ÉP-t, de a gyógyulások miatt még
mindig csak 1 ÉP-be kerülök.

A varázslatok kijátszásának sorrendje
változtatható. Arra kell viszont figyel-
ni, hogy az Árulás után már csak azon-
nali varázslatokat lehet használni, mi-
vel ekkor már a harci fázis zajlik,
valamint arra, hogy a Tapasztalatcserét
csak az Árulás után lehet elvarázsolni,
mert csak olyan két lény között lehet
lapot cserélni, akinek ugyanaz a gazdá-
ja. Sokan elbuktak ezeken az apróságo-
kon. Azt is többen elnézték, hogy Mar-
tian az Átokkõ miatt nem kap
védekezési bónuszt, ezért az 1 VP-s
Erõ ökle kevés az ellenfél megöléséhez.
További rossz lépés a Helytartói jogar
használata, mivel ekkor az ellenfél kap
egy VP-t, amibõl ki tudja játszani a Le-
ah megcsúfolását, 1 ÉP-be gyógyulva
vele. Elõfordult olyan, aki a Visszacsa-
tolást akarta ellopni, hogy az ne mû-
ködjön, de mindegy, hogy kinek az ol-
dalán van ez a bûbáj, mindenképpen
kifejti a hatását. Az is nagy tévedés
volt, hogy ha Csilla Alexet szuggerálja,
akkor Alex képességével én gyógyulok,
nem az ellenfelem. 

Nyerteseink (Ferencz József
Gyuláról, Tihanyi Tamás Bácsalmás-
ról és Homoki József Nyíregyházáról
– ha jól emlékszem már másodszor
nyert) egy-egy Chara-din kiegészítõvel
lettek gazdagabbak. Gratulálunk!

Az új feladvány beküldõje Bori Fe-
renc: A te köröd van, a húzási fázisod
után vagy. Van 1 ÉP-d, 2 szörnykompo-
nensed, és 19 VP-d. Az ellenfelednek
8 ÉP-je, 4 szörnykomponense van, de
VP-je nincs. Nyerd meg a játszmát eb-
ben a körben!

Beküldési határidõ: 
1996. november 15.

A zárójelbe tett betûk az isteneket
jelentik, a túloldalon megtalálod a fel-
advány ábráját is.

A kezedben levõ lapok:

� Illúziósárkány (E)
� Varázslatlopás (E)
� Varázslatlopás (E)
� Gyógykenõcs (R)
� Negáció (F)
� Ongóliant diszkoszvetés (T)
� Az Idõ kereke (E)
� Elenios oltára (E)
� Fordulat (F)
� Bájital (E)
� Esszenciakristály (E)

A játéban levõ lapjaid:

� Lady Olívia (E)
� Nyitott tenyér (R)
(Mindkét lapod aktív.)

A gyûjtõben levõ bûbájaid:
� Óriáserõ (T)
� Falvastagítás (T)

Az ellenfél kézben levõ lapjai:
� Áttelepítés (T)
� Transzformáció (F)
� Vérbeli borzongás (D)
� Mágikus tolvaj (D)
� Sorvasztás (L)

Az ellenfél játékban levõ lapjai:
� Garokk (T)
� Varkaudar bajnok (D)
� Bronzpáncél (T)
(Mindkettõ az õrposztban, a Bronzpán-

célt a Varkaudar bajnok viseli.)
DANI ZOLTÁN
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26 Alanori Krónika – 10. szám

A fák ereje S g
A fattyak visszatérnek C r
A gyenge pusztulása D g
A háború szentélye T n
A halál csókja C n
A halál tornya L g
A hatalom átka C r
A jóság jutalma E g
A káosz korlátozása R n
A magány fájdalma S g
A mágia méltósága F n
A mester jutalma D r
A rútság büntetése E n
A skorpió ereje S n
A sokaság ereje C n
A sötétség kardja C r
A szirének éneke E r
A takarékosság jutalma C g
A teljesség tornya T r
A Teremtõ szava C n
A természet rendje S g
A trükkök kizárása T n
A vámpírok éjszakája L n
Alacsony morál C g
Áldozat a holnapért R r
Áldozókés C g
Amniosz-fa F n
Aranyesõ F g
Aranytojást tojó tyúk C r
Arc C r
Aritma S n
Arnilla D r
Árnyékrája C g
Árnyéktestõrség F n
Átkos kötõdés L n
Átruházás T g
Áttérítés - g
Az élet tornya R g
Az információ hatalma C n
Az univerzum kifordítása C r
Baghar C r
Bajnokság T r
Bávatag golombár S n
Bazaltelementál T n
Bean-sidhe L r

Bérmágia T r
Betonfal T r
Brutalitás T n
Bûbájlidérc C n
Bûbájvédelem E g
Bumeráng R g
Bundás csirmáz T r
Burástyatojás E g
Caramella E n
Chara-din álma C g
Chara-din fattya C g
Chara-din fattya C g
Chara-din fénykora C g
Chara-din helytartója C g
Chara-din küldetése C r
Chara-din lesújt C g
Chara-din macskája C g
Chara-din oltára C g
Chara-din papja C g
Chara-din talizmánja C r
Chara-din temploma C r
Csodadoktor C g
Dálámár - n
Degradátor C g
Destabilizátor - n
Dimenziórés C g
Dögkeselyû D g
Dögvész C r
Dornodon papja D g
Dornodon visszavág D n
Drónkeselyû C g
Drótháló C g
Dupla vagy semmi C n
Ében halálhajcsár C r
Ében harcos C g
Egoizmus C r
Együttérzés R n
Éjmágus C r
Éjmágus köpenye C r
Éjmágus tükre C n
Éjsárkány C r
Elenios csábítása E n
Elenios szentélye E n
Életszívás D g
Elimináció D g

Élõholt mirg L g
Élõholt sullár L n
Elterelés S r
Energiakoncentráció C r
Érinthetetlenség S n
Esélytelenség C g
Fairlight cselszövése F n
Fairlight papja F g
Fairlight trükkje F g
Fattyak szaporodása C g
Fattyak teremtése C g
Fekete griff C r
Fekete kehely D r
Felsõbbrendûség C n
Fertõzés C r
Földanya csókja S g
Földanya S r
Földöntúli ragyogás E n
Fregnikus plazma C g
Gnóm kutatóállomás F r
Gránit õrszobor T r
Griff-fióka E g
Grifftojás R n
Gruangdag T r
Gruangdag testõre T g
Gruangdag vára T g
Gyávaság C g
Gyengítõ lehelet L g
Gyevi bíró * r
Gyógyítás - g
Gyógymógy S g
Gyógysugár R n
Gyöngymangó bokor S g
Halálsugár L n
Haragvó istenek C r
Harcmûvészet - n
Helytartói jogar R g
Hendiala E r
Hendiala mosolya E n
Hófehérke E n
Homokféreg F r
Hõsiesség R g
Hurleon F n
Idegroncsolás F g
Idõgyorsító E r

Idõugrás F g
Istálló R g
Isteni visszahívás - r
Joviális mikroszockó C g
Kacagó szépia C g
Káosz szimbólum C n
Kaotikus csata C r
Karmazsin huhogó S r
Kavaduiszák R n
Kétfejû troll D r
Kettõslátás E r
Kíváncsiság F n
Kloin Drungas C n
Kneopatikus molluszk C g
Ködcsillag L g
Ködkapu L n
Ködmangó L g
Kopernik - n
Koponya szimbólum L r
Korgó Szikra - r
Kovácsmûhely D r
Kõvéváltoztató pálca S n
KÖVGEO T n
Krákogó Sütõtök D r
Kri Wu She R r
Kristálygömb E g
Kvazár páncél R r
Leah bosszúja L n
Leah megcsúfolása E g
Leah szolgája L g
Légelementál E n
Lélekszívás C g
Lemondás a hatalomról C n
Likantrópia L n
Loidin Haptitus C r
Mágikus abroncs E g
Mágikus beültetés C n
Mágikus kisülés C n
Maigner Lopotomos C n
Manarobbanás E r
Mandhal di Mehr S r
Martian C r
Megsemmisítõ D n
Megtévesztés C n
Mentõangyal R r

GYAKORISÁGI
LISTA
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A 2. kiadás tesztelésekor az egyik leg-
kedveltebb, egyszersmind legtöbb vi-
tát kiváltó lap a Pozitív diszkriminá-
ció volt. Ez a lap elsõsorban a móka
kedvéért került be, ám, mint az alább
kiderül, már paklit is lehet rá csinál-
ni. Elõször is nem árt tisztázni, kik
azok a kalandozók, akiket szakállas-
nak és/vagy bajszosnak tekinthetünk.
Íme az 1. és a 2. kiadás ill. a Hõskor-
szak és a Chara-din kiegészítõ hivata-
los bajszos/szakállas kalandozó listája
(a lista szigorúan titkos, mivel való-
színûleg komoly árfelverõ hatása lesz
az adott lapoknál!):

� Rius (F)
� Fairlight papja (F)
� Kloin Drungas (C)
� Martian (C)
� Dögvész (C)
� Korgó Szikra (-)
� Annak (S)
� Kaporszakáll (R)
� Borax király (R)
� Setét Patkány (L)

� Dornodon papja (D)
� Tsalez Lau’pez (D)
� Sardullah Sharpa (D)
� Betonfal (T)
� Kõfejû Beldor (T)
� Don Caloni (T)
� Törpe kovács (T)
� Lord Kovács (T)

Itt kell megjegyezni, hogy ez utóbbi
kettõ a pozitív diszkrimináció szem-
pontjából sajnos teljesen érdektelen,
mivel semmilyen módon nem kaphat-
nak szintlépést. Bárhogy is próbálkoz-
tam, a Törpét sehogy sem sikerült
szakállassá nyilvánítani. Azonban ké-
szíthetünk még ilyen kalandozókat a
Gyermekáldás és a Zöldfülû kalando-
zók segítségével. Egy paklit is készí-
tettem, kulcslapjai az említetteken kí-
vül: Hófehérke, Harcmûvészet.
Igyekeztem minél több használható
törpét és kobuderát összeszedni, a
zõldfülûeknél választhatunk az állás-
tól függõen, hogy melyik fajt részesít-
sük elõnyben. Az összeállítás:

� 3 Törpe (T)
� 3 Kõfejû Beldor (T)
� 3 Betonfal (T)
� 3 Kaporszakáll (R)
� 3 Hófehérke (E)
� 3 Gyermekáldás (S)
� 3 Zöldfülû kalandozók (-)
� 3 Pozitív diszkrimináció (T)
� 3 Harcmûvészet (-)
� 3 Szörnybûvölés (E)
� 3 Tisztítótûz (R)
� 3 Mágiatörés (R)
� 3 Bûbájmásolás (E)
� 3 Manacsapda (R)
� 3 Gömbvillám (R)

Összesen 45 lap. Nem egy verseny-
gyõztes pakli, de jó móka. Az igazi ki-
hívás 7 törpét kirakni Hófehérkével.
Nekem egyszer már éppen sikerült
volna, de a gaz ellenfél (a nevét nem
árulom el, de apró zöldség szerepel
benne) feladta! Mindenkinek jó mu-
latást, és ne féljetek, lesznek még
nagyszakállú kalandozók!

MAKÓ BALÁZS

Méregkeverés - g
Molad szellem C g
Morgan L r
Mutáns pók S r
Nanda C n
Napfókusz R g
Napkirály R r
Negatív kisugárzás C g
Neurális tortúra E g
Okulüpaj átka C r
Okulüpaj C r
Önfeláldozás C r
Ongóliant tombolás T g
Ork falu D n
Örvény S g
Parittya T g
Pattanóböde T r
Pogányirtás R g
Porfelhõ R g

Puha ütés F g
Püspöki talár - r
Quwarg felderítõ D g
Quwarg parazita D g
Ragaszkodás C n
Ragasztó E g
Regeneráló gyûrû R n
Rius kacagása F n
Rughar dilemmája F n
Rughar F r
Sheran könnyei S n
Sheran megalázása L n
Sheran papnõje S g
Sheran szentélye S g
Sivító béka C g
Sötét fõgnóm D r
Sünmedve R g
Surranó kígyó S g
Szakadék T g

Szivárványhíd F n
Szubreális vámpír L r
Takonypóc L n
Teljes mozgósítás D n
Teljesség R n
Térkapu C g
Tharr harci dala T n
Tharr keresztje T r
Tharr papja T g
Tiltott mágia F g
Tormikus egér C g
Törpe kovács T r
Trollkeltetõ zóna L n
Tudati fejlesztés - n
Tudati vitalizáció F g
Tudatkorbács E g
Túlburjánzás S g
Tûzelementál D n
Tûzgolyó D g

Udvari zenész F n
Újrahasznosítás T n
Urgod D r
Uwalla C r
Vadászmester R g
Varázsenergia D g
Varázsfesték E n
Varkaudar kölyök D g
Varkaudar tábor D n
Véletlenszerû kiválasztódás C r
Vércápa C n
Vízelementál S n
Vízihulla L g
Xantusz manó C g
Zarknod oszlopa F r
Zoodroo Tint D n
Zu’lit erõtere F r
Zu’lit parazitája L r

KKOOMMBBÓÓKK
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1996. július 26—28. között rendezték meg Saarbrücken
városában Németország legfontosabb science fiction
kongresszusát. Lapunk munkatársát, Varga A. Csabát az
a megtiszteltetés érte, hogy a szervezõk meghívták, tart-
son néhány kiselõadást a magyarországi fantasy helyze-
térõl. Íme, a rövid kongresszusi beszámoló:

A Német Science Fiction Klubbal (SFCD) még a
Galaktika ideje óta jó a viszonyunk. Thomas Reckten-
wald elnök és népes csapata kiválóan ismeri a magyar
helyzetet, hiszen számos alkalommal vettek részt kü-
lönféle hazai rendezvényeken. Az idei kongresszus
programjából adódott, hogy a meghívás többre szólt,
mint egy egyszerû udvariassági vizitre. A résztvevõk ko-
moly érdeklõdést mutattak az SF mai helyzete és a ma-
gyar szerepjátékosok iránt. Az erõs nemzetközi mezõny
ellenére is (valamennyi volt szocialista ország elküldte
képviselõit) nagy figyelem kísérte a magyar témájú elõ-
adásokat és kiállításokat. Az Alanori Krónika igencsak
kitett magáért, a látogatók kellemes meglepetéssel for-
gatták a kivitt példányokat. Nem számítottak arra,
hogy a kint is kedvelt játékok már nálunk is ilyen is-
mertek. A lap illusztrátorai közül különösen Fischer Ta-
más képei bizonyultak sikeresnek. Tamásnak eddig
közel féltucatnyi képe jelent meg német SF magazinok-
ban. A bemutatott anyagok és az elõadások révén elég
jó képet sikerült festeni a honi helyzetrõl. Munkám so-
rán nagy segítségemre volt Gombos Ilona németországi
fantasy festõmûvésznõ, és Egon Nicky, a szlovákiai de-
legáció vezetõje. (Többeknek feltûnt, hogy a kong-
resszus titkos kommunikációja az ungarisch felhasználá-
sával folyik, hiszen alig akadt delegáció, ahol valaki ne
értette volna ezt a nyelvet. Hiába, no. Híd vagyunk.) A
kongresszuson mindenkinek lehetõsége nyílt megismer-
kedni az aktuális európai irányzatokkal, és képet alkot-
hattunk arról is, hogy mi foglalkoztatja az SF kedvelõk
különbözõ nemzedékeit. Hazánk különösen a szerepjá-
tékok terén aratott jelentõs sikereket. Bár valamennyi
magyar kártyajátékot kivittem, az esztétikai élményen
túl vendéglátóinknak mégis a Hatalom Kártyáinak sok-
rétû, dinamikus rendszere, a rendkívül kidolgozott hát-
térvilág imponált a legjobban. Azon viszont meglepõd-
tek, hogy pl. a Magicet még senki sem adta ki magyarra
fordítva. Náluk ugyanis az a természetes, hogy a menõ

tengerentúli játékok viszonylag gyorsan megjelennek a
helyi nyelven (németül, olaszul, franciául) is.

Számomra a saarbrückeni szereplés egyik fénypont-
ja volt, amikor sor került az Árnyékmagyarország (Un-
garn im Schatten) elsõ nemzetközi tesztjére. Már a já-
ték létezésének a híre is nagy izgalmat váltott ki,
kiderült ugyanis, hogy Németországban a csak náluk is-
mert Das Schwarze Auge (DSA) után a Shadowrun a
második legismertebb és legnépszerûbb szerepjáték.
Erikkel, a helyi Game Masterek doaenjével leülve elõ-
készítettünk egy magyarországi árnyvadászatot, amire
a con. második napján került sor. A játékdemonstráció
során Nádori Gergõ és Serflek Szabolcs nagysikerû mo-
dulját, a májusi Krónikában bemutatott Árnyak között
címû történetet használtuk fel. Mind a játékosoknak,
mind a nézõknek az volt a véleményük, hogy ez a mo-
dul átkozottul jól sikerült. A germán fiúk repesve vár-
ják, hogy mikor juthatnak hozzá az egész könyvhöz. Az
Árnymaó sikerét mi sem jellemzi jobban, hogy a demó
után felbukkant Igor, a Craizy Croats vezetõje, és beje-
lentette, hogy ezek után õk is megírják a Horvátország az
Árnyékbant. C’est la vie. VARGA A. CSABA

CSERE-BERE
Egy új hirdetési rovat indul az Alanori Krónikában a

fenti címmel. Itt hirdetheted eladandó könyveidet,

szerepjáték szabálykönyveidet, kártyáidat, csere-

ajánlataidat, vagy éppen azt, hogy mit szeretnél na-

gyon megvenni. A hirdetés díja 20 szóig 200 Ft,

efelett szavanként 20 Ft. A pénzt belföldi postautal-

ványon adhatod fel a Beholder Bt. címére. A csekk

hátulján a közlemények rovatba írd be, hogy hirde-

tés! A TF-es és KG-s számlákról sajnos nem tudunk

ilyen célra pénzt levonni. A hirdetésed a pénz meg-

érkezte után fog megjelenni a következõ számban.

Az elsõ hirdetés:

� Szerepjátékosok! Eladó egy komplett Mythus

(Dangerous Journeys) szerepjáték. Érdeklõdni lehet

a 92-324-115 telefonszámon Magyar Zoltánnál.

SAARCON 1996
Vendégségben a saarbrückeni SF Kongresszuson
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A Jáde-terem ajtaja nesztelenül bezáródott az ala-
csony, fekete csuklyás alak mögött. Ma O Cee, a Sai-
pang Csillagbirodalom e néven immáron tizenhetedik
Hvangtija, a Csillagok Pásztora, a Mennyei Birodalom
Kapuõre, a Világ Ura egyedül maradt sötét gondo-
lataival. Az uralkodó könnyedén megérintette a mel-
lén foszforeszkáló mandarinnégyszög gongikonját. Ki-
fújta a levegõt, és csendben meditálva várta, hogy a
felcsendülõ hang megtisztítsa elméjét. A gong szava
állítólag elûzi az ártó szellemeket és a keserûséget is.
Ezen felül pedig a Jáde-terem hangszóróit úgy állítot-
ták be, hogy a kibocsátott infrahang azonnal végezzen
az árnyékban lapuló esetleges orgyilkosokkal. „Egy
uralkodó senkiben sem bízhat” – szokta mondani kü-
lönös tanácsadója. Igaza volt a fekete emberkének,
Ma O Cee ellen eddig már tizenkét alkalommal kísé-
reltek meg merényletet.

– Nem az egyén számít – gondolta az uralkodó –,
hanem a közösség, a birodalom. Ha engem megölné-
nek, nem lenne, aki helyembe lépne. Anarchiába zu-
hanna atyáink nagy mûve, a Saipang Csillagbiroda-
lom. Ha lenne utódom...

Hosszú körmû mutatóujja megérin-
tette a semmi ikonját. Hal-
vány derengés borult a terem-
re, azután mûködésbe lépett
az antiG platform, és a szo-
bában megszûnt a gravi-
táció. A Hvangti lótusz-
ülésbe helyezkedett, és
órákon át némán medi-
tált. Amikor eljutott a meg-
tisztulás küszöbére, kinyi-
totta a szemét, és kezével
olyan mozdulatot tett, mintha
ecsettel írna.

– Parancsolj, fényessé-
ges nagyúr! – zendült meg
a terem Agyának kellemes
baritonja. – Kérlek, diktálj
nekem.

– Én, Ma O Cee, a Saipang nép
Hvangtija kiáltványban fordulok a

csillagvilág vándoraihoz – szólalt meg az uralkodó. –
Immár tíz esztendõ, tíz sötét és gyászos év telt el az-
óta, hogy szeretett fiam, a Galaxis Védelmezõje, az Ûr
Megmentõje, a Saipang Csillagbirodalom trónörököse,
Shin Wu Cee hadba indult a csillaghalmazunk békéjét,
az isteni rendet felrúgó mezon barbárság ellen. Shin
Wu Cee tizenkétszer aratott gyõzelmet a barbárok fe-
lett, ám a végsõ összecsapásban ellene fordult a Karma
hatalma. Fiam, a trón jogos várományosa hõsi halált
halt.

Elhallgatott, majd egy pillanatnyi csend után
mennydörgõ hangon folytatta.

– Én, a Hvangti, úgy döntöttem, hogy szeretett fi-
am, a Galaxis legnagyobb hõsének emlékére versenyt
hirdetek, amelyen való részvételre felhívom a veszé-
lyekkel és kihívásokkal teli kozmosz valamennyi me-
rész vándorát. A verseny során mindenki olyan fel-
adatot kap, amelyik leginkább megfelel választott
hivatásának. Azt akarom, hogy tudásotok legjavát ad-
va megmutassátok, mire vagytok képesek, és bebizo-
nyítsátok, hogy méltó folytatói vagytok ragyogó fiam
heroikus küzdelmének.  A legjobb helyezést elérõket
hihetetlen jutalomban fogom részesíteni, ám jaj an-

nak, aki megsért azzal,
hogy tehetetlenségét

elismerve megfutamodik.
A verseny részleteinek
kidolgozását a Saipang Bi-

rodalom Mennyei Kancellá-
riája fogja végezni. Küldeté-
setek veszélyes lesz, ám ott
vár rátok a halhatatlan
dicsõség! Hõsi helytálláso-

tokkal legyõzitek a halált, és
a csillogó ércnél is mara-
dandóbb emlékmûvet
állítotok legendás emlé-
kû fiamnak.

– Én pedig remény-
kedhetem abban, hogy kivá-

laszthatom közületek a legjob-
bat – gondolta magában.

VARGA A. CSABA
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Hangtalanul siklott a kis felderítõcsapat a roncs felé.
Dick Dastardly és Penelope Pitstop már sokszor tet-
tek meg hasonló utat, de a mai alkalom különleges
volt. Ugyanis az, amit a fedélzeti számítógép egy egy-
szerû roncskoordinátaként tárolt, valójában egy gigan-
tikus méretû mûködésképtelen császárságbeli szállító-
hajó pozícióját jelentette. Még a régi idõkbõl való hajó
volt, de azért sikerült megtalálniuk zsilipjét. A kis fel-
derítõcsapatnak szerencséje volt, találtak egy mûkö-
dõképes terminált, amelynek segítségével egy alapraj-
zot tudtak szerezni a hajóról, ami most
elengedhetetlenül fontos volt, mert egy ekkora, város
méretû hajón könnyû eltévedni. Dick parancsára
egyenesen a raktérbe indultak, amelynek már az „aj-
taja” is lenyûgözõ volt:

– Huhh, ez, ez az izé, ez már valami – hûlt el Pe-
nelope.

– Nem is a mérete érdekes, hanem az a probléma,
hogy hogyan fogjuk ezt mi kinyitni. Semmi ajtónyitó
gomb, kódtábla vagy mágneskártya nyílás nincs rajta
– mondta elgondolkozva Dick.

Ahhoz képest, ami elõtt álltak, egy hangár ajtaja
apró kertkapu.

– Próbáljuk meg elfordítani azt a kormányra ha-
sonlító valamit – vetette fel Penelope.

– Jól van, nem bánom – hagyta rá a kapitány.
Duplán szerencséjük volt. Egyrészt azért, mert Pe-

nelope egybõl kiszúrta a nyitószerkezetet, másrészt
azért, mert annak elforgatásától egybõl feltárult a pa-
radicsom. A többi zárszerkezet, amelyeket nem vettek
észre, nyitva állásban volt. A raktérben még itt ott
mûködött a világítás, és amit ennek a fényében a két
xeno látott, attól a földbe gyökerezett a lábuk. A rak-
térben szó szerint hegyekben álltak az aranyrudak. Az
50-60 méter magas, aranyrudakból épített piramisok
még a kisebbek közé tartoztak. A raktárellenõrzõ szá-
mítógép szerint (ami szintén mûködött még) a hajó
rakterének mérete 3000 szabványkonténer, és ebbõl
2752 konténernyit foglalt el az arany.

– JACKPOT! – kiáltott egy õsi szót Dick Das-
tardly. – Megütöttem a fõnyereményt, gazdag va-
gyok, gazdag!

De a dolog nem volt ilyen egyszerû. Az aranyat el
is kell szállítani, Dick hajóján a Palus Putredinisen pe-
dig nincs túl sok hely. Összesen 8 konténer aranyat
tudtak átcipelni a 2752-bõl. Így akár hónapokig is el-
tarthat mire az aranyat elhordják.

Nem sokkal késõbb az Ysulbend hold kikötõi
rendõrségén:

– Látja biztos úr, itt az aranyba beütve, ez a régi
császárság címere.

– Na és, az arany az arany, tökmindegy mi van be-
levésve.

– De nem érti uram, ilyen aranyrudak nemigen
fordulnak elõ már a galaxisban, ezeket pedig ma vásá-
roltam. Nem kéne kivizsgálniuk az ügyet?

– Miért kéne? Egyetlen kereskedõhajó sem jelezte
a közelben, hogy aranyat raboltak volna tõle. De jól
van, hagyjon egyet itt belõle, körülkérdezzük a szom-
szédos bolygókat is, hátha ott loptak aranyat.

– Így legyen tisztességes a xeno – füstölgött magá-
ban, már hazafelé menet a kikötõi boltos –, bejelen-
tést tesz a rendõrségen, és ott csak packáznak vele.

Ekkor egy sötétített üvegû antigrav járgány féke-
zett le mellette, a belõle kiugráló termetes xenók
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gyorsan lefogták az elképedt kereskedõt, majd be-
tuszkolták a kocsiba, és a kikötõben felrakták egy ott
várakozó hajóra. Csak jóval késõbb tért rendesen
magához, amikor már a Tomkino holdon egy kihall-
gató helyiségben ült. Egy feketére festett xeno lépett
a helyiségbe. Tetõtõl-talpig fekete festék borította a
testét, a figyelmesebb szemlélõ azt is észrevehette
volna, hogy friss a festék, mintha az illetõ néha nem
lenne fekete. Csak a szeme mélyérõl jött halvány vö-
rös fény.

– Tfoorfc vagyok a Tomkino hold rendõrfõnöke –
szólalt meg a fekete személy – elnézést kérek, hogy
ilyen módszerrel szállíttattuk ide, de az ilyen belsõ
szektorokra is tartozó ügyekben fontos a titoktartás.
Az arany, amit önnek eladtak egy régen elveszett
zsoldszállító hajóról származik, még az elsõ zarg há-
borúk idejébõl. És mint ilyen katonai ügyekben szo-
kás, az új birodalom is igényt tart az aranyra. Nem
mondaná el, hogy is nézett ki az az alak akitõl az ara-
nyat vette?

– Természetesen. Röviden fogalmazva úgy nézett
ki, mint egy pojáca. Vörösréz karok, platina mellkas,
és a feje, na hát az nagyobbnak tûnt, mint az átlagos.

– Hm, egész jó. Eléggé egyedi. Lássuk, mit mond a
számítógép. Ahá, valami Dick Dastardly, pitiáner ka-
lóz. Régóta figyeli már a rendõrség, pont ez a rendszer
a fõ vadászterülete. Jól van uram, az embereink haza-
viszik, és megnyugodhat, az ügyet alaposan ki fogjuk
vizsgálni – fejezte be Tfoorfc és felizzott a szemében a
vörös fény.

Mikor a boltos távozott, a rendõrfõnök kiadta a
parancsot:

– Azonnal kérem azokat a
koordinátákat, ahol az általunk
figyelt bizonyos Dick Dastardly
nevû kalóz hosszabb ideig egy
helyben tartózkodott!

Ugyanazon a napon egy titkos
bázison:

– Hadnagy!
– Igenis uram! – válaszolt a

Hadnagy az elsötétített üvegfal
felé, ahonnan a parancsokat
szokta kapni.

– Szükségünk van 15-20 Gal-
leon Silverre újbirodalmi felség-
jelzéssel.

– Nem probléma. Parancsot
adok néhány hajónk átfestésére.

– Rendben van. Akkor most következnek a részle-
tes utasításaim: A mai ugyan kevesebb haszonnal járó
üzlet, de ha ügyesen szivárogtatunk ki belõle dolgokat
a riválisaink felé akkor, azt hihetik majd, hogy megra-
boltuk az újbirodalmat...

Dick Dastardly majdnem elsírta magát, miközben vé-
gignézte vagyona elfolyását. A monitorán figyelte,
ahogy a birodalmi felségjelzésû szállítóhajók módsze-
resen kipucolják az általa feltárt aranybányát. Amikor
a hajók eltûntek, átment a roncsra, csak úgy hátha
alapon. Nem sok minden maradt a hajón, mindössze
néhány elszórt aranyrúd, és a hívatlan vendégek ottfe-
lejtett szeretetcsomagja: egy idõzített robbanószerke-
zet. Dick és Penelope azért még a hátralevõ kis idõ
alatt is összesepert 4 konténernyi aranyat, de ez nem
nyújtott sok vigaszt az elúszott mennyiség miatt. Még
végignézték a monstrum enyészetté válását, aztán
visszatértek a szokásos napi tevékenységeikhez. Ismét
bebizonyosodott, hogy csak úgy varázsütésre senki
sem válik gazdaggá.

Guffcereaz az Enun rendszerbeli keresztapa dühön-
gött attól a jelentéstõl, amit kézhez kapott kémeitõl:
– Ez az új, rivális társaság, amelynek még a nevét sem
tudjuk, egyre jobban elszemtelenedik. És ráadásul a
saját területünkön! Most már odáig elmentek, hogy az
ideérkezõ újbirodalmi hajókat is megdézsmálták.
Egyetlen rajtaütéssel több, mint félmillió értékû ara-
nyat raboltak el. Ezt nem tûrhetem el! Azt akarom,
hogy semmisüljenek meg!

RATTUS
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� A HAL-álmadárkák teljes átszervezésre ke-
rült, amelyben megvitattuk a HAL-áltörvény-
könyv HAL-állistára vonatkozó bekezdését, és
arra a döntésre jutottunk, hogy ezt a tagok
sokrétûsége miatt hatályon kívül helyezzük.

HAL-álmadárkák
� ...Egy tisztáson fekszem. Szellemem ki-
nyújtózik a ragyogó csillagok felé. Mosolygok,
hiszen sosem tudom markomba rejteni õket,
mégis olyan, mintha sajátjaim lennének, vala-
mi tündér fonta szál köt hozzájuk. Belélegzem
az éltetõ ammóniát, és gyönyörködöm a nyá-
ri fák aranysárga levelein megcsillanó hold-
fényben... Sok évezrede várnak már a csilla-
gok. Tudom, hogy rám várnak, szüntelen
szórva felém csodás fényüket. Itt vagyok. El-
fogadom hívásotokat, nem tiltakozom tovább.
Kábult álomba szenderülök a végtelen lehetõ-
ségek felfoghatatlanságának súlya alatt. Vár a
Végtelen. Korlátok nélkül bizonyíthatok, mit je-
lent az értelemmel csordultig telt életem. Indu-
lok...

Daloló Csalogány (#3480),
a Térszelídítõk Házának harmadik fia

� Formato II - 122. csillag környékén jól fel-
szerelt Mercator Gamma várja Lightningok je-
lentkezését közös repkedések céljából. Jelige:
Halál a mezonokra! Kalózok kíméljenek!

Mezõgazdasági Áram kapitány, 
S. S. Unfair Lights (#3768)

� Igen! Végre! Itt vagyunk! Kigyulladnak a fé-
nyek, csillámpor, flitterek, rezesbanda a légü-
res térben! Elõlépdel egy kapitány (mögötte
néhány kékfehér), és megtartja toborzó be-
s z é d é t :
„Kapitány, tesztvéjem! Elég volt a magány ke-
szejû ójáiból! Hagyd moszt magad mögött az
egyedüllétet! Felejtszd el a félelmet, a védte-
lenszéget! Itt van végje, amije jégóta vágytál!
Egy capat, amely szugájzóbb, mint hájom
atomjeaktoj. Ahol a fõ a tesztvéjiség, ész tel-
jesz a jókedv. Ahol mindenki teéjted van, ahol
velünk végje te isz lehetsz valaki. Itt nem szá-
mít ki voltál, ész hogy mivel kejeszed a kenye-
jet. Cak egy a lényeg, hogy köztünk légy! Ész
mi kik isz vagyunk? Hogy nem hallottál még
jólunk? Ne félj, nemszokája ettõl a névtõl lesz
hangosz a galaxisz. A „Káosz Galerija” váj té-
ged isz kapitány! Befogad ész kiemel! Hívj bát-
jan, használd a jádiót, ész kejeszd Mockosz
Féjeg kapitányt! Hidd el, ezt káj lenne kihagy-
n o d ! ”
Ha kíváncsi vagy a részletekre, ide írj:
Mockosz Féjeg (#1209) alias Kovács István
6000 Kecskemét, Március 15-e u. 26.
Vagy keresd Sir James Gond (#3834), Lord
Bowlington (#2779) illetve Ogob Gib
(#4234) kapitányokat!
� Minden körözött személynek (kalózok)! Új
szövetség alakult „Fekete Rózsa” néven. Min-

den fosztogatni szeretõ egyént várunk sora-
inkba. Syzygg, Ruh Russel, Phoenix Saiddie, 

a DOOM legénysége (#1080)
Ui: Várunk minden kalózvadászt egy kis ûr-
csatára!
� Üdvözlök minden kapitányt! Fõleg azokat,
akik az emberek szektorában kóborolnak. Fõ-
leg olyan embereket keresek, akik szívesen le-
veleznének egy kezdõvel, és jelentõs mennyi-
ségû infóval rendelkeznek. Mindenki levelét
várom! Üdv: Öreg Sam kapitány, Demény Dá-
niel György, 5000 Szolnok, Hunyadi u. 54.
� Kereskedõ! Gondolom eleged van már ab-
ból, hogy 1-2 kalóz mindig a nyakadon lóg. Ha
már meguntad a képit, akkor írd meg a kalóz
nevét, és lajstromszámát, és akkor felkerül a
Listára. HAL-álmadárkák (#2488)
� Emberek! Lépjetek be az ember szektor
legnagyobb szövetségébe. A Tisztítótûz téged
is vár! David Fheemann (#1915)
� Tricipliták! Rendszerinfo csere! Akit érde-
kel, az írjon a #2361-es karakterszámra. Én a
102-es rendszert ismerem. Továbbá ki tud le-
szálló egységrõl? Trikap kapitány (#2361) 

a Triton fedélzetérõl
Ui1: Nem lenne jó ötlet, ha a TF trófeák mintá-
jára a három legerõsebb ellenfelet, amit le-
gyõztél kiírhatnánk?
Ui2: Vigyázzatok a Vérebbel, 7 ágyúja van. Vi-
szont 4600 IG a vérdíj!

HHíírreekk  aa  KKááoosszz  GGaallaakkttiikkaa  vviilláággáábbóóll

statisztika
1996.09.23

légi gyôzelmek 428

idegenhajók ellen 312

zargok ellen 300

mezonok ellen 24

egyéb hajók ellen 90

kapitányok ellen 41

földi gyôzelmek 8

sikeres kalózkodás 13

priusz 117

hírnév 1264

talált herepiumok 13

KÉPESSÉGEK

kereskedelem 3

szerencsejáték 7

karizma 7

ûrhajóvezetés 5

manôverezés 8

javítás 6

leszállás 5

hiperugrás 6

robotika 4

kézifegyverek 3

nehézfegyverek 7

kereskedôrang 6

kalózrang 2

harci rang 7

FAJOK

inszektoid 4 %

karnoplantusz 4 %

xeno 7 %

ûrcápa 13 %

cerebrita 10 %

triciplita 15 %

ember 44 %

nôk 0:31%  1:56%  

2:10%  3:01%

HAJÓK

Cyclon Unario 47 %

Scorpion Sting 33 %

Mercator Alpha 13 %

Cyclon Spacedog 12

Scorpion Thunder 24

Mercator Beta 9

Galleon Silver 8

Cyclon Spark 6

Scorpion Lightning 4

Mercator Gamma 4

Galleon Gold 3

LELÕTT HAJÓK

Sir Francis Drake jr. 8

Karibi utazó 111

Kohn Bros Impex 45

Shin-To Corp. 11

Hunter 2

Indián 12

AZO 00/F Árnyék 1837

AZO 01/F Lepke 1388  

AMO F11 Halálmadár 121  

AZO 00V Pöcök 1495  

AZO 0R Felderítô 849  

AZO Dang.11 290  

AZO EPS Pusztító 1541  

AZO FFa Madárka 1382  

Zarg Tomboló 31  

Vörös Kalóz 9  

Havanna Szelleme 17  

Hluppert Trade 4  

Tigris II. 2  

AZO HF Csali 1055  

AZO CK Hernyó 238  

FD-2 Lélekvesztô 8  

H.O.O.K. 12  

Merc-Han’t 7  

Nyomkeresô I. 2  

AZO D-Hárpia 186  

AZO Vérengzô II. 68  

Fosztogató 1  

Harpoon Corp. 1  

AZO E-23 Rejtôzködô 41  

AZO 12P Rettentô 33  

AZO Penge D21-1 48  

AMO Lopakodó Veréb 94  

Sd-34 Vámszedô 4  

AZO B-1 Bulldog 14  

AZO Rh Véreb 2  

AMO Hurrikán 2  

AZO CR-12 Pióca 13  

AZO PT Darázs 10  

AMO YFT-2 Monstrum 1  

AMO Lopakodó Túzok 64  

Zarg Tomboló 3F 12  

AZO 12-PHO Rettentô 16  

AZO Penge D21-PH 17  

Vendetta 5D+R 1
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Metal Giant„Az elsô felvételeket a Metal Giantrôl a fiatalon elhunyt Burk Dai-
molik továbbította a hajójáról egyik barátjának. A felvétel min-
dössze 0.4 mp hosszú, és annyi látszik rajta, hogy egy iszonyato-
san nagy hajó orrában levô ágyúk egyszerre tüzelnek, majd
hirtelen megszakad az adás ...” – részlet Központi Katonai Irattár
Metal Giantrôl szóló fejezetébôl. Szerencsére az elsô jelentések óta
sikerült már néhány kémhold segítségével többet is megtudni errôl
a hajóról, amely a peremvidékek leghatalmasabb zarg hajójának
számít. Felszerelése: 2 db LS-67, 2db LS-64, 2 db LS-52 és 2 db

LS-50-es lézerágyú, 2 db Zarg Grapt pajzs és 4 db reaktor. A mérések szerint a reaktorok éppen elegek a fegyver-
zet mûködtetésére. A fegyverzet pontos ereje nem ismert, a pajzsok kb. 4-6 sebzést képesek felfogni lövésenként.
Szerencsére eddig csak elvétve fordultak elô, és remélhetôleg a számuk a késôbbiekben sem fog érezhetôen meg-
növekedni. Pusztítóereje nagyobb mint 4 Zarg Tombolónak vagy 10 AZO Dang. 11-nek együttvéve. Páncélzatának
vastagságáról ez idáig nincs pontos képünk, mivel a nagyobb katonai hajók sem tudták megsemmisíteni, ezt a mél-
tán parancsnoki hajónak feltételezett csillagrombolót. A galaxisban bolyongó kapitányoknak melegen ajánljuk, hogy
messze kerüljék el azt a környéket, ahol egy magányos Metal Giant feltûnik. Ha egyszer valaki mégis úgy gondol-
ja, hogy szembeszáll egy ilyennel, sôt esetleg sikerrel is jár, az méltán számíthat a teljes galaxis elismerésére.

Alaptípus: Zarg 5-AE
Manõverezõképesség: min. 4.
Alapenergia: kb. 100
Páncélzat: kb. 200
Veszélyességi besorolás: 5
Fegyverzet átlagereje: 75-80

A Massage Club Art Project vállalja egyénre tervezett „KG” logók,
emblémák, címerek készítését (levélpapírra, számítógépre vagy po-
lóra). Bármilyen ötlet, kívánság megvalósítását vállaljuk! AZ
ellenszolgáltatás részletei levélben, Mermalior kapitány, #1418
(Lipták László) címén.



Életem katasztrófaívének csúcsa minden szempontból a határtalan
csillagos ég. Itt jó eséllyel annyi személyiségzavaros és lelkifogyaté-
kos ürgével találkozhatsz, hogy észrevétlenül is a biztos és maradan-
dó leépülés ködös karjaiban kötsz ki. Némely esetben elengedhetet-
lennek bizonyul beszerezned egy-két csomag turbo LPS füvet, hogy jó
elõre gondoskodj arról, ha agyadra ápoló burkot kényszerülnél vonni,
megvédve környezeted káros behatásaitól. Azt hiszem, az én életpá-
lyám már zsenge ikrakoromban mellékvágányra siklott, mikor drága
anyám sokkterápiás nevelésének köszönhetõen elvesztettem józan
ítélõképességem jelentõs hányadát, és szinte paranormális szintre fej-
lesztettem mások félreismerését. Így azt vallom, inkább vagyok közrö-
hej tárgya ûrjampecként, mint egy konténernyi pszichopatát idomító
pszichológus. Sajnos most is itt úszkálok egy klinikai eset mellett, aki
képtelen elfogadni a tényt, hogy õ voltaképp halott. Fogalmam sem
volt, hogy ezt ilyen nehéz megmagyarázni valakinek... 

Az egész úgy kezdõdött, hogy egy szakadt csehóban ültem, és
Black Jack kapitány galaktika-szerte méltán híres kalózrádióját hall-
gattam, a Sokol Sierrát. Éppen kedvenc inszektoid rave számom ment
a „Hé boly!”, mikor belépett egy gyanúsan zöld színû, állig felfegyver-
kezett, tokás ûrcápa. Mályvaszín Queen pólóján vastag betûkkel fluo-
reszkált a „Freddy live!” felirat. Az izzadtságszagú massza egyenesen
az asztalom felé tartott.

– Tied az a rozoga kupleráj a parkolóban? – fröcsögte ak-
nétorlasz szájából.

Gyanakodva bólintottam.
– Hát akkor igyekezz fiacskám, mert már

mindenki rád vár!
Lassan derengeni kezdett a képlet. Õ

lenne hát Prostatikus Jeltz, a hírhedt tö-
meggyilkos? Ennek a fickónak a neve
mellett már zargok százai, és idõ elõtt el-
hunyt kapitányok illusztris listája villo-
gott minden katonai bázis nyilvántar-
tásában. A látvány mindenesetre
igazolta, hogy nem az ûrcápa a
legkecsesebb faj. A Jamboree
miatt jött – vánszorgott agyamba
a felismerés. A dolgok várható ala-
kulása lökött egy nagyot LPS fû-
vel megtámogatott lelkivilágo-
mon, és elkezdtem
szedelõzködni. Kint már várt
rám a díszes kompánia, az összeesküvõk csapata.
A rendszer veszett hírû ûrcápa nõje, Ficánkoló Ci-
cápa szokásos uszonymocorogtató tunikájában fi-
cánkolt, míg régi barátom, Jaq Mirror, láthatóan el volt fog-
lalva új Scorpion Lightningja bütykölésével. 

– A Metal Giant marad utoljára! – adta a parancsot újdonsült nõi
vezetõnk, majd másfélszáz tépõfogát kivillantva lehengerlõ mosolyt
eresztett el felénk. – S még valami. Ha összeálltunk flottába, maradja-
tok mögöttem és onnan fedezzetek!

Ezt a kérést egyhangú helyesléssel fogadtuk, úgy látszik minden-
kinek a robosztus zarg csillagrombolón járt az esze. Tehát a mai lesz

a nagy nap, gondoltam át újra a dolgokat. A galaktika peremvidékének
egyik legnagyobb hajója ellen fogunk harcolni... Sok idõm nem maradt
a töprengésre, mert máris ék-alakzatban röpültünk a bázisról kapott
koordinátákat követve. Reméltem, hogy a Clubomban eltöltött pászto-
rórák serkentõleg hatnak majd a társulat tagjaira, és könnyedén veszik
a bemelegítõ lövöldözést. Egy Darázzsal, egy Piócával, meg három ki-
sebb hajóval kezdtük a „vásári búcsút”. Az egész zarg-ritkító buli min-
dössze pár másodpercig tartott, Cicápa hajója, a Renegát és Mirror
Spirálja is feltûnõen villogott. Jólesõ érzéssel hallgattuk, ahogy a tör-
melékek tompa puffanással lobbantak el pajzsainkon. Ezt követõen
egy Drake alakulatot adtunk át a múltnak. Bájos vezérünk egy Vörös
Kalóz vezérsíkot zsilipelt be magának a roncsok közül változatos pan-
teonjába. A következõ harc már szorosabbra sikeredett. Bulldog, Pen-
ge és Hárpia volt a menü. Cicápa nemsokkal a tûzpárbaj kezdete után
kivált, mert nem tudta, vagy nem akarta (?) tartani a brutális zarg fe-
nevadot, de a Spirál és én a Massage Clubbal befejeztük a kutyaido-
mítást. Mondanom sem kell, nem volt nehéz dolgunk, mert a Renegát
már lebontotta rakétáival a páncélzatának a felét. A másik két hajót a
Bulldog-közti szünetben alakítottunk szupernóvává. Tömeggyilkosunk
ennél a harcnál valószínûleg már a Giantre koncentrálhatott, mert a
zarg bestia egyik hajtómûvének lebontásán kívül nem foglakozott be-

hatóbban az üggyel. Eléggé nehezteltem is rá, de mint késõbb ki-
derült, nem értem eléggé a nagyok politikáját, ugyanis a Qu-
een az egész jamboreen egyetlen (!) karcolást sem szerzett.

Felteszem mindez nem áll összefüggésben a piló-
tája vagy javító droidja kíméltetésével. Mire feleszmél-

tem, Cicápa már a Gianten volt. Mindnyájunk-
ban meghûlt a vér. Ehhez fogható

iszonyatot még sohasem láttunk.
Ameddig szem tudta követni, egy-
folytában csak a Metal Giantet lehe-

tett látni. A régóta dédelgetett álom, harc a gi-
gász ellen csak egy hosszú lélegzetvételnyi

ideig tartott. Cicápa hármas agyú
hajója egy vakító robbanást követõen
vastag koromcsíkot húzott parancsnoki

hidam ablakára. Egyetlen tûzváltást
követõen az enyészeté lett. Spirál

ronccsá lõve zuhant félig irányít-
hatatlanná vált hajójával a

monstrum tûzvonalából, mi
pedig a Queennel mindent megtettünk, hogy a

roncs véletlen elszabadult darabkáinak tûn-
jünk...

Cicápának gyönyörû temetése volt. Kudarcélményeim adsorbá-
landó több kilónyi fûvel teletömve lebegtem szárnyaló lelkét végsõ út-
jára kísérve. Sajnos a klónozása prózaibbra sikerült. Most itt állok egy
totál másnaposan újjászületett, klimaxos tyúk mellett, aki egy letargi-
ába burkolt társaság tagjainak próbálja megmagyarázni, hogy igye-
keznünk kell, ha a Metal Giantre kitûzött fejpénzt meg akarjuk szerez-
ni. Az igazat megvallva, már majdnem sikerült minket meggyõznie...

MERMALIOR KAPITÁNY (#1418)
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Ghalla News 34. 35

Szerkesztõi üzenetek

A Túlélõk és Kalandorok magazinja ‘96 október

34

Egy, a Ghalla Newsban már nagyon hosszú ideje

húzódó témát zárunk le ezúttal végérvényesen:

Vérengzõ Cipõsarok és az elfek között zajló cse-

tepatét. Azt hiszem nem csak mi unjuk már ezt

a meddõ vitát, és amikor Vérengzõ Cipõsarok

nemrég egy újabb elfeket szidalmazó hirdetést

küldött be, a témát lezártnak nyilvánítottuk,

hogy elkerüljük az újabb írásbeli háborút. Ezen-

túl mindenki személyesen Cipõsaroknak írja meg

a véleményét! Ezután ezzel a témával kapcsolat-

ban egyedül csak Vérengzõ Cipõsarok bocsánat-

kérését közöljük le a GN-ben.

Ismét kérek mindenkit, hogy az „apróhirde-

tés” tényleg apró legyen, ne egyoldalas értekezés!

Kérjük továbbá, hogy azok a játékosok, akik egy-

szer már abbahagyták a TF-et vagy a KG-t, és egy

idõ után szeretnék folytatni, vagy újrakezdeni,

mindenképpen írják meg nekünk a régi számla-

számukat is!

További kellemes olvasgatást mindenkinek!

Férfi: 80% Nõ:  20%
Jó: 17.5% Gonosz: 18.8 %
Legjobb 396
Leggonoszabb 625

Ember: 17% Elf: 11.2%
Törp: 9.4% Árnymanó: 9.1%
Troll: 9.2% Gnóm: 7.3%
Alakváltó: 16.4%
Kobudera: 16% Mutáns: 4%

Hívõk aránya 62%
Leah: 11% átlag hit: 40
Dornodon: 15% átlag hit: 53
Raia: 18% átlag hit: 56
Elenios: 6% átlag hit: 43
Sheran: 14% átlag hit: 45
Tharr: 20% átlag hit: 42
Fairlight: 16% átlag hit: 40

Halálok száma 194
Legtöbb skalp 8
Összes skalp 295
Legtöbb szörny 1985

Maximális életerõ 311
Legtöbb tudatpont 54
Legtöbb pszipont 224

Erõ 49
IQ 42
Ügyesség 35
Egészség 29
Szerencse 33

Víziharc 6
Ökölvívás 27
Szúrófvegyver 26
Vágófegyver 21
Ütõfegyver 26
Lõfegyver 26
Dobófegyver 27

Rejtõzködés 95
Nyomkövetés 64
Lopás 53
Mászás 18
Csapdakészítés 25
Csapdaészlelés 25
Gyógyítás 56
Titkosírás 14
Felderítés 105
Szörnyidomítás 12
Teológia 42
Taumaturgia 46
Szerencsejáték 6
Harcmûvészetek 26
Zene 27
Szörnyismeret 24
Pszi 31
Zárnyitás 18
Vadászat 49
Bányászat 40
Úszás 10
Ordítás 12

Leggazdagabb 9600 arany

Ghallán eddig több, mint
800 000 szörny lelte halálát.

a szeptember 30-i adatok alapján
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AAZZ  EEDDDDIIGG  MMEEGGAALLAAKKUULLTT  KKÖÖZZÖÖSS TTUUDDAATTOOKK  LLIISSTTÁÁJJAA
Szám Név Jellemzés Alakulás Vezetô Szimbólum
9101 Álomôrzôk Jó 93.11.23. 3821 Jerikó Fônix
9102 Vasalt Bunkók Semleges 93.12.23. 1506 Kôfejû Beldor Eltaposott quwarg
9103 Serény Múmiák Gonosz 94.01.07. 4709 Ithril Mosolygó angyalka rózsaszín bugyiban
9104 Viharlégió Semleges 94.01.27. 2883 Dort Amessix Tornádó örvénylô tölcsére
9105 Lélektisztító Irgalmas Nôvérek Raia 94.02.13. 3448 Darkseid Halványan vibráló nyunyónyûvô vikócmajom
9106 Arany Magisztrátus Fairlight 94.03.27. 4116 Tour Wen Varázskönyvbôl ömlô aranyló hatalom
9107 Ezüst Kígyó Szövetsége Fairlight 94.04.08. 5343 Sasszemû Murshum* Két, kört formázó ezüst kígyó
9108 Naplovagok Raia 94.06.01. 1150 Red Tiger Fehéren izzó tûzgömb
9109 Északi Driuda Szövetség Sheran 94.06.15. 5530 Merlin Tölgyfakoszorú
9110 ZAN Rendje Általános** 94.06.21. 6666 Tb.gátló Vlagyimir Bézs alapon édeskés illatú halálsikoly
9111 Ördögi Kör Dornodon 94.07.25. 4538 Ilinir Doaron Koponyák gyûrûjében fekete obszidián denevér
9112 Mesterek Bandája Árnymanó 94.07.25. 2434 Lop-Nessy Eszti Kincsekben dúskáló, vigyorgó Árnymanó
9113 Pusztítás Prófétái Leah 94.07.25. 5646 Grath Morphus Kasza
9114 Pöröly Rend Általános 94.08.15. 2195 Killer Thorn Súlytásra emelt pöröly
9115 Igazság Keresôi Általános 94.08.18. 3472 Dalamar Lélekmérleg
9116 Ördögi Kör Leah 94.09.05. 3149 Philatorix Denevérek gyûrûjében fekete obszidián koponya
9117 Hófarkas Klán Általános 94.09.14. 2271 Quetzalcoatl Hófehér farkasfej
9118 Két Kard Testvérisége Tharr 94.09.19. 1375 Worm Földbe szúrt kard
9119 Kvazársziklák Népe Troll 94.11.07. 2898 Bõrnyakú Lombard Véres csatabárdot nyalogató Troll
9120 Változás Gyermekei Alakváltó 94.12.14. 5538 Zan-palánta Nekrofun-bonsai
9121 Szamócák Általános 95.01.04. 2279 Dzsoki a gonosz Szamóca
9122 Vashegyek Nemzete Törpe 95.01.18. 4922 Csákányos Blendor Hatalmas hegyek ormai mögött lenyugvó nap
9123 Acél Öklök Kobudera 95.01.24. 3403 Ashkenor Otthonát védelmezô jáde-sárkány
9124 Maffia Gonosz 95.01.27. 1550 Megváltó Kardra tekeredô, kitárt szárnyú háromfejû sárkány
9125 A korona bajnokai Általános 95.02.14. 4842 McNewast Egy koronára fonódó kígyó
9126 Aranysárkány Raia 95.03.09. 3612 Babsaláta Aranysárkány
9127 A Pentagramma testvérisége Általános 95.03.17. 3616 Teriel de Gwyll Lángoló Pentagramma
9128 Vérvörös Légió Tharr 95.04.10. 2183 Rodin fia, Danair Mindent elsöprõ hömpölygõ ármádia
9129 Az Illúzió Mesterei Általános 95.06.19. 2444 Fealefel Throm Kékes fényben úszó, derengõ szellemalak
9130 Az Idõ Porszemei Általános 95.06.27. 4451 Einstein Junior Kaleidoszkóp
9131 Éjharcosok Általános 95.07.10. 1170 Rothdak, a Megtorló Éjfekete kardról vörös vércsepp csapódik a porba
9132 Csontbrigád Általános 95.08.02. 2923 Trebor Yascorab Mindent átható csapatszellem
9133 Smaragd Sasok Alakváltó 95.08.08. 3519 Roberto Egy tûzoszlopon átrepülõ ALAKVÁLTÓ
9134 Fény Testvérisége Jó 95.08.09. 4105 Avina Fényt tükrözõ kristályvizû tó
9135 A mágia örökösei Gnóm 95.09.21. 3334 Raven Timbertall Egy kristálygömb belsejében épülõ mágustorony
9136 Kerekkorsó Rendje Általános 95.10.05. 1724 Téla Oriens Néhány, tengernyi sörben tántorgó, és daloló alak
9137 Sheran Múmiák Sheran 95.10.18. 5727 Shaquille O’Neal Mosolygó rettenet rózsaszín bugyiban
9138 Szeretet Vándorai Elenios 95.10.19. 2164 Gwylldyn Csõrében mákrózsát tartó galamb
9139 Erdõk Vándorai Elf 95.10.26. 3813 Banális Ájlbibek Szellõjárta fûzfaliget a csillagos ég alatt
9140 Ördögi Kör Dornodon 96.01.22. 4538 Ilinir Doaron* Koponyák gyûrûjében vérvörös denevér
9141 Igaz Barátok Semleges 96.04.17. 2008 Desconhecido Deus Lelkekben élõ igaz barátság
9142 Üdvhadsereg Általános 96.05.09. 1500 Lord Axyz Idõs asszonyt szopógödörbe segítõ ifjú harcos
9143 Ordo Mutantum Mutáns 96.05.15. 1721 Fekete Lótusz Nemesi díszekben pompázó Puhos Kópos

* a listában szereplõ személy nem a KT vezetõje, de hozzá fordulj a belépéssel kapcsolatban
** a belépés feltétele két tag ajánlása és bemutatkozó levél

Mentális üzeneteimnek, és a kocsmákban terjesztett szóbeszéd-
nek meglett az eredménye, olyannyira, hogy néha magam is telje-
sen elképedtem. Megérkeztek ugyanis az elsõ hírek a hihetetlen és
izgalmas eseményekrõl. Íme, leírom õket mások okulására, és sa-
ját magam szórakozására:
� Ezüst Kígyó (#3605) 835 napig táborozott egy helyben. (Szá-

momra csak az a kérdés, hol talált olyan helyet, ahol ennyi na-
pot el tudott tölteni, és mi a fenét csinált ilyen hosszú ideig.)

� Axert (#4104) egyetlen energiatüskével megölt egy ongólian-
tot. Igaz, hogy állítása szerint ez egy hatalmas küzdelemsoro-
zat vége volt. A hatalmas szörny legyõzését egyetlen szerelmé-
nek, Gridnek ajánlja. (Igen beteg lehetett már az az ongóliant,
vagy Axert a leghatalmasabb mágus, akit valaha is láttam!)

� Betonfalat (#1759) egy varkaudar behemót nyomorgatta meg
egy „kicsit”, aminek következtében 201 ÉP-t veszített. (Hát, a
nevéhez méltóan jól bírja a gyûrõdést, csak azt nem értem,
hogy miért ölelkezik egy behemóttal.)

� Rézfülû Bimmbamm (#4041) a 70. fordulójában ismerte meg
a szopókövet, ekkor kapott egyet, és még ugyanabban a fordu-
lójában meg is szabadult tõle egy szerencsés (Kérdés, hogy az
áldozat is szerencsésnek tartja-e?) véletlen következtében.

� A végére hagytam az igazi csemegét, Ilrylin Theft (#1741) és
a méreg hosszú és fáradságos küzdelmét. Történt ugyanis, hogy
Ilrylint az 54. fordulójában megmérgezték, és méregsemlegesíté-
se nem lévén, hosszú ideig tombolt szervezetében a méreg, fõleg
mivel közben újabb zaklatások érték a mérgezõ lények részérõl. A
forduló végi sebzõdései:

54. ford. 21 ÉP; 55. ford. 20 ÉP; 56. ford. 54 ÉP; 57. ford.
62 ÉP (szépen felgyûlhetett a méreg); 58. ford. 23 ÉP; 59. ford.
31 ÉP; 60. ford. 23 ÉP. Ekkor Ilrylin 1 ÉP-be került, és kikelt belõ-
le egy burástyakölyök, ami bizony megölte volna, ha nincs DEM-
je. Így azonban ezt az értékes varázstárgyat használta el. De a
méreg még mindig kitartott:

61. ford. 56 ÉP (nocsak, újabb mérgezések, ha nem tévedek);
62. ford. 54 ÉP; 63. ford. 50 ÉP; 64. ford. 47 ÉP.

Ezek után Libertanban bement a Fény szentélyébe, ami gyó-
gyító hatásával semlegesítette a mérgeket. („Köszönet az Álomõr-
zõknek a szentélyért!” Ilrylin) Összesen 440 ÉP-t és 1 DEM-et ve-
szített a méreg következtében.

Azt hiszem ez az utolsó történet méltó befejezése volt az elsõ
Elképesztõnek. Várom továbbra is, hogy hírt halljak hihetetlen dol-
gokról!

avagy hihetetlen és soha nem hallott 

esetek Erdauin krónikájából

papírra vetette: 
Treem



Üdvözlök mindenkit! Egy mostaná-
ban egyre terjedõ, és roppant veszé-
lyes járvány, a szopókõ ellen szeretnék
tanácsokat adni azon szerencsétlenek-
nek, akiket megfertõzött ez a kór.

Elõször is: egy karakterhez egyszerre csak egy szopókõ
kerülhet, ha már van nála, akkor átadni sem lehet neki. Ha
van valakinél szopókõ, akkor azok száma három fordulóként
duplázódik. Véletlenszerûen is átadhatod a fordulódban va-
lakinek, de csak olyanhoz mehet, aki nálad magasabb szin-
tû. Az elsõ és legfontosabb szabály: ha van nálad szopókõ,
KF-eld be, ezzel megakadályozva azt, hogy tovább terjedjen
ez a járvány. Ez fõleg akkor fontos, ha már több is van ná-
lad, mivel így terjedt el ennyire. Célszerû azonban azt meg-
elõzni, hogy egyáltalán nálad maradjon a hozzád került kõ.
Erre a legegyszerûbb módszer a kezdõ parancs. Ha már meg-
van a szopókõpusztítás varázslatod, akkor azt kell betenni
az elsõ kezdõ parancsnak. Ha még nincs meg, de KT tag
vagy, akkor a kezdõ parancs az legyen, hogy átadod egy KT
társadnak, lehetõleg olyannak, aki már ismeri a pusztító va-
rázslatot, ha ilyen nincs, akkor olyannak, akivel nem egy-
szerre léptek. Persze nem árt megbeszélni vele a dolgot, és ha
hozzád kerül egy szopókõ, és átadod neki, akkor figyelmez-
tetni mielõtt lép. A legjobb az, ha õ is berakja kezdõ parancs-
nak, hogy visszaadja neked. Ennek két nagy elõnye van: az
elsõ az, hogy nem szaporodik, mivel mindenkinél csak rövid
ideig van, másrészt nem szívod végig a fordulódat, mivel
csak a táborozás alatt van nálad. Ezt addig lehet folytatni,
amíg módot nem találtok a szopókõ elpusztítására. Ennek a
legegyszerûbb módja, hogy eljuttatjátok olyanhoz, aki isme-
ri a szopókõpusztítás varázslatot. Amennyiben ez nem megy,
akkor próbálj meg eljutni a Fény szentélyébe. Ha ide be-
mész, és nincs benned méreg vagy burástyapete, akkor
biztosan megsemmisül egy
szopóköved.

Egy fordulóban azonban csak egyszer
tudsz bemenni a szentélybe, mivel on-
nan már nem tudsz kijönni. Megoldás
lehet még a kõ elpusztítására az, hogy

olyanhoz juttatod el, akinek szopóköveket kell áldoznia. Ne-
ki csak akkor adhatod, ha még nincs nála szopókõ, mint
ahogy ezt már korábban említettem. Bizonytalan, de meg-
valósítható lehetõség az is, hogy beleesel egy szopógödörbe
– ez szopókõvel nem túl nehéz –, ahol van rá esély, hogy
megsemmisüljenek a szopóköveid.

Ha már több szopókõ van nálad, akkor nagyon nehéz a
helyzet. Fontos, hogy KF-eld be õket, és lehetõleg ne lépj,
hogy ne szaporodjanak tovább. Várd meg az alkalmat, hogy
egyszerre tudj megszabadulni tõlük. Egy ismerõsöm a Vi-
harlégióban már hat szopókõvel rendelkezett. Szóltunk ne-
ki, hogy KF-elje be, és ne lépjen. Úgy egy hónap múlva lép-
hetett, a fordulója elején hat különbözõ KT társának átadva
a szopóköveit. Ezek a társak vagy ismerték a pusztító va-
rázslatot, vagy bementek a Fény szentélyébe. Így elpusztult
mind a hat szopókõ. Látható tehát, hogy több követ egy
embernek elpusztítani nagyon nehéz, de összefogással –
mindenki egyet – egyszerûen megoldható a probléma.

Az igazi gondok akkor jelentkeznek, amikor valakinél a
szopókövek száma eléri a húszat. Ekkor már szinte lehetet-
len megszabadulni tõlük, mivel gyorsabban szaporodnak,
mint ahogy el lehet pusztítani õket. Ekkor az egyetlen lehe-
tõség, hogy KF-eld õket, és megvárd míg a számuk megha-
ladja az ötvenet. Ha ekkor rálépsz egy szopógödörre, akkor
biztosan beleesel a szopókövek miatt, és BIZTOSAN meg-
semmisül az összes. Még egyszer, CSAK akkor, ha több
mint ötven szopóköved van.

Remélem mindenki hasznát veszi az itt leírtaknak, és
mindent megtesz eme járvány megállításáért!

ELIANA (#4862)
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A SZOPÓKÕ...

Sajnos azt kell látnom, hogy vannak, akik nem értették meg, hogy
a „Hamis istenek...” címû írásom valójában mirõl is szól, ezért ne-
kik megfogalmaztam világosabban a gondolataimat, íme:

Gyakran kell azt látnom, hogy ha valaki megnézi a karakterla-
pomat, ilyeneket mond például: ó, neked csak 26-os ez és ez, ne-
kem már 31-es, te csak 70-eket sebzel én 90-eket, te csak 5000
TP-t kaptál én 8000-et stb. Az ilyenek észre sem veszik, hogy egy
olyan valaki rejtõzik a számok mögött, aki talán szeretettel fordul
feléjük, vagy szeretetre vágyik. Az ilyen emberek csak a számokat
látják, és nem azt a személyiséget, aki ezek mögött áll. Szomorú!
Mint ahogy a fent említett írásomban levõ acéldarázsban is auto-
matikusan csak a szörny tûnik fel, és senki sem törõdik azzal, hogy
valójában ki is õ, vagy mit is akar. Mint ahogy az ilyenek számára a
kalandozóm is elvész mint személyiség a tápoltság és a számada-
tok mögött, ugyanúgy elvész az acéldarázs mássága, szeretete a
szörny léte miatt. Sajnálatos, hogy vannak, akik azt kérdezik, hogy
például miért nem szereztem már be a rabszolga karakteremmel

vascuccokat
magamnak. Ezek sohasem fogják megérteni, hogy mit is jelent az
a szó, hogy társ vagy barátság, hiszen ezek nem egyenlõk a rab-
szolgasággal, az önzetlen segítségnyújtás több ennél. Ezt a néhány
sort azoknak írtam, akik a másik kritizálásával jól szórakoznak, és
az agyontápoltságukon felül mást szinte észre sem vesznek. Nekik
el kellene azon gondolkozniuk, hogy talán vannak olyanok is, akik-
nek a játék a fontosabb, és nem az, hogy mondjuk minden fordu-
lójukban 8000 TP-t szerezzenek! Én is szeretek célokat tûzni ma-
gam elé, de ha esetleg a szerepjátszás, vagy éppen egy
hangulatváltozás eltérít a kitûzött táp-cél elérésétõl, ez semmit sem
jelent, hiszen az igazi cél sohasem lehet ez egy szerepjátékban. És
végezetül köszönetemet fejezném ki a Pentagramma Testvériségé-
nek, akik befogadtak maguk közé! Ha neked is fontos a játék, és
unod már a tápkaraktereket, vagy egy olyan közösségre vágysz,
ahol olyannak fogadnak el, amilyen vagy, akkor lépj be közénk,
hogy együtt haladhassunk a mágia útján!

DAE (#5274) VARÁZSLÓMESTER

Hamis istenek... – magyarázat
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S
ihaya kívánságözönét úgy éreztem, képtelen
vagyok teljesíteni, ezért ismét a magam kezé-
ben vettem az újabb „szerencsétlen” áldozat

kiválasztását. Így történt, hogy a következõ válasz-
tottam Sörtehajú Ninsai, a harmadik olimpia helye-
zettje lett. A mentális üzenet után készségesen jött el
az interjúra, pedig a csatorna menti csatamezõkrõl
kellett Libertanba jönnie.

– Üdvözöllek Ninsai! Kezdjük az elején! Kérlek
mesélj magadról, mesélj a múltadról!

– Üdvözöllek, Bölcs. Irántam tanúsított érdeklõdésed
határtalanul megtisztelõ, a legdurvább udvariatlanság lett
volna a részemrõl akár csak megvárakoztatni is téged. Leg-
korábbi emlékem a gyermekkoromból egy kõfalakkal öve-
zett udvar, ahol a magamkorúakkal gyakorolunk rejtõz-
ködni, rajtaütni és szembeszállni – hol egymás ellen, hol
pedig egymás társaként. A szüleimet nem ismerem, apám-
ról az a hír járta, hogy közrendû harcos volt és eltûnt.
Anyámról úgy beszéltek, mint a Földanya nagytiszteletû
papnõjérõl. Nevelésemrõl a kolostor Mélybölcseletû Mes-
tere gondoskodott. Vele hetente találkoztam, a köztes idõ-
szakokban az idõsebb tanítványok felügyeletére bízott. A
tûzvihar idején éppen egy szertartásos tavi merülésben
vettem részt, így menekültem meg.

– Az elsõk között érkeztél ide Erdauinra. Milyen
volt akkor ez a föld, mi változott azóta?

– Számomra akkoriban ez egy könyörtelen világ volt.
Kevés tudással rendelkeztem, szinte alig ismertem a vidé-
ket, ahol a napjaimat töltöttem, gyakran szomjaztam és el-
tévedtem. Lassan alakult át a helyzet, csak utólag vettem
észre, hogy része lettem ennek a megváltozott „rendnek”.
Mostanság rengeteg az intrika és a becstelenség, hemzseg
a hazugság és a hitszegés. Én megtaláltam a Testvéreimet.
Azokat, akikkel egy valódi közösséget alkotunk – „Nekünk
nincs másunk, csak a Becsület!”.

– Azt hiszem téged sokan ismernek, bár nem nyer-
tél olimpiát, nem te vagy a legjobb harcmûvész, nem
vívtál párviadalt Vlagyimirrel stb. Mit gondolsz, mi
az oka annak, hogy ennyire „közismert” vagy?

– A korai idõkben bizony én voltam a legképzettebb
harcmûvész, és a három legkiválóbb ökölvívó egyike. Ren-
geteg kalandozótársammal tartottam vagy tartok mentális
vagy közvetlen kapcsolatot, akikkel számos alkalommal
beszélgettünk a hadmûvészetrõl és a „Harcos Útjáról”. En-
nek természetesen híre kelt, mint ahogy annak is, hogy va-
laha az én találataim voltak a legmegrendítõbbek – ez
azonban már a múlté.

– Mi az oka annak, hogy „ez már csak a múlté”?
– Az addig is kiváló ökölharcosok az élet-halálharc so-

rán természetesen továbbfejlõdtek. Én más utat választot-
tam. Az a harcos, aki kizárólag egyetlen harcformában já-
ratos igazán, az elvetette magától a sokoldalúság
lehetõségét – ez pedig sematikus és sablonos látásmódot
eredményezhet. A harc nem a túlélés egyik eszköze, ha-
nem a tökéletesség mûvészete. Ma már ugyanakkora
örömmel forgatom a mandibulakaszát, mint ahogy a fegy-

vertelen fogásokat gyakorolom. Hosszú ideig tartott éle-
tem azon idõszaka, amikor áhítottam mások elismerését
azért, hogy szinte tökéletes harci gépezetté váltam, illetve
irigykedtem, és vágytam gyõzni. Fizikai értelemben gyõzni
vagy veszíteni – lényegtelen dolgok. Ami számít, az a belsõ
tökéletesség pillanata.

– Ezek szerint igaz az, hogy a legtöbb kobuderá-
tól eltérõen te nem csak az ökölvívást és a harcmû-
vészetet gyakoroltad, hanem számos más fegyver
használatát sajátítottad el magas fokon?

– Igen. Jelenleg a haladó vívók, és a kezdõ lándzsafor-
gatók közé számítok.

– Mit tanácsolsz azoknak, akik hasonlóképpen
több fegyverrel szeretnének mesteri módon harcolni?

– Legyen a lelketek fegyelmezett, az önmagatokba vetett
hitetek határtalan, az állhatatosságotok töretlen. A mende-
mondáktól eltérõen NINCSENEK varázspirulák, amelyek-
tõl hirtelen megvilágosodhatnánk vagy valamit elsajátíthat-
nánk mesterfokon. Az, aki valóban harcos, sokat gyakorol
valódi ellenfelekkel, keveset fantomhelyzetekkel. Aki ezek
mellett bölcs is, az – ha teheti – leckéket vesz az adott fegy-
ver egy mesterétõl, mielõtt a gyakorlatban is próbára ten-
né a tudását. Amerre én járok, ott ostobán elbukni nagyon
könnyû.

– Kihívásnak tartod-e bizonyos szörnyek legyõzé-
sét, és melyikkel szeretnél leginkább megküzdeni?

– Annak a harcnak, amelyiknek nincs tétje, annak tanul-
sága sem lehet. A szörnyek – teljesen természetesen – sze-
retnének életben maradni, ezért a velük való harc hozzájá-
rul a mûvészet gyakorlásához. Rövidesen próbára fogom
tenni magam egy ongóliant és egy tyrex ellenében.

– Mint a Viharlégió alapító tagjának, mi a vélemé-
nyed a jelenleg egyre jobban elterjedõ Borax-ellenes
hangulatról, és magáról Boraxról?

– Õ a törvényes uralkodó. A harcost a becsülete és az
ura iránti hûsége jellemzi. Én alattvalója vagyok, minda-
zokkal együtt, hogy nem kérdezte tõlem senki, hogy Õt
akarom-e a trónon látni. A harcos dolga a Szolgálat, és
nem az ócsárolás.

– Ha teljesülne egy kívánságod, akkor mit kíván-
nál?

– A halhatatlanok árnyékában rejtõzött Kimondhatatlan
Nevû trónkövetelõt csak a talpnyalói társaságában összezá-
ratnám örök idõkre egy térben és idõben végtelen helyen,
és kitörölném az emlékezetükbõl a mi létünket.

– Ha megkérdezhetnél valakitõl valamit, ki lenne
az, és mit kérdeznél?

– Sightertõl: mikor jön el annak a napja, hogy azonos
Lobogó alatt megyünk „gyakni”?

Hát ez egyszerû kérdés volt, könnyen megtudom
majd rá a választ! 

S
ajnos Wormmal nem sikerült kapcsolatot te-
remtenem az elmúlt idõben, így egy szokatlan
dologra szántam el magamat. Most egy kicsit

ahhoz hasonló helyzetben vagyok, mint amikor a hó-

� H�i�s�t�ó�r�i�a �
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hért akasztják. Hozzá hasonlóan ezúttal én kerül-
tem „áldozataim” szerepébe, én lettem a beszélgetés
témája. Shiu’rin hosszas könyörgésére ugyanis en-
gedtem a kérésének, hogy válaszoljak néhány kér-
désre. Át is adom a szót, és a pennát neki, írja meg
õ ezt a beszélgetést.

– Tisztelt és szeretett mesterem! Úgy gondolom so-
kakat érdekel a személyed, és néhány kérdés veled
kapcsolatban. Igyekszem majd a te riportjaidhoz
hasonlóan felépíteni a beszélgetést. Elõször is mesélj
arról, hol születtél, és hogyan éltél a világégés elõtt.

– Arról, hogy hol születtem nem szeretnék beszélni, le-
gyen elég az, hogy nagyon régen, egy távoli, ma már elfe-
ledett birodalomban. A Tûzvihar elõtt szintén történetíró
voltam, Treemként azonban kevésen ismertek. Sok biro-
dalmat bejártam, sok helyen éltem, mindenhol más sze-
mélyként, más szerepben.

– Nagyon régen születtél? Tulajdonképpen hány
éves vagy?

– NAGYON öreg vagyok, a számokkal nem szeretnék el-
rémíteni senkit.

– Mi volt az oka annak, hogy annyi helyen, és
annyiféle emberként éltél?

– A célom mindig is az volt, és most is az, hogy lejegyez-
zem ennek a világnak a történelmét, ezért igyekeztem
mindig az események középpontjának közelében lenni,
hogy elsõ kézbõl származó információkkal bõvíthessem
jegyzeteimet.

– Segítettél a Tûzvihar és a Dornodon elleni harc-
ban az Ezüst Mágusoknak?

– Nem. Ez egyrészt túl nagy feladat lett volna a számom-
ra, másrészt az én feladatom, nem a világ bajainak orvos-
lása, hanem mint ahogy említettem, a krónikák megírása.
Teszem ezt anélkül, hogy aktívan részt vennék a történe-
lem alakításában. 

– Hogyan élted túl a Tûzvihart?
– Sok helyen megfordultam, sok mindent megtanultam

a hosszú életem folyamán. A legfontosabb amit megtanul-
tam, az hogy hogyan lehet emlékezni a régi életedre a re-
inkarnáció után. Én is meghaltam a Tûzviharban.

– Meghaltál!?
– Igen. Hosszú ideig ezért nem is hallott rólam senki.
– Akkor hogyan élsz még most is?
– Erre a kérdésre magam sem tudok válaszolni. Több-

ször elõfordult már, hogy meghaltam, azonban valahogy
mindig reinkarnálódtam egy másik testben, hol gyermek-
ként, hol felnõttként. Azonban, mint már említettem, fia-
talkori vándorlásaim folyamán megtanultam emlékezni
elõzõ életemre. Ma sem tudom biztosan, hogy a véletlen-
nek, a saját ügyességemnek, vagy mások akaratának kö-
szönhetõen sajátítottam el ezt a képességet.

– És akkor mi történt veled akkor, amikor pár hó-
nappal ezelõtt mindenki halottnak hitt?

– Chara-din ártó mágiája lesújtott rám, és ez az öreg test
már nem bírt dacolni vele. Ezúttal is reinkarnálódtam,
azonban a legnagyobb meglepetésemre most a saját volt
testemben, és azonnal emlékeztem a teljes korábbi éle-
temre.

– Mi lehetett az oka, hogy ezúttal másként történ-
tek a dolgok?

– Ezt sajnos magam sem tudom, azonban ekkor hatá-
roztam el, hogy aktívabban is részt veszek a történelem

alakításában. Nem vagyok hatalmas harcos, mint Don Ca-
loni, sem hatalmas mágus, mint Sighter, sõt a papi mági-
ám sem erõs, mint Grath Morphusé, mivel nem követem
egyik istent sem. Így egyetlen lehetõség maradt számomra
– amivel korábban is foglalkoztam –, a történetírás. Csak-
hogy ezúttal nem magamnak, és nem homályos céllal ve-
tem papírra a történteket, hanem a nyilvánosság elé tá-
rom, mások okulására, és bizonyos célok elérésének
segítésére.

– Mik ezek a célok?
– Jelenleg például a Chara-din elleni harc.
– Hol éltél/élsz a Tûzvihar után?
– Hosszú ideig itt a Libertan melletti kolostorban éltem,

Huddens mester jószívû vendéglátó volt. Mostanában is
gyakran megfordulok itt. Azonban továbbra is igyekszem
az események középpontjának közelében tartózkodni,
ezért gyakran vagyok hosszabb ideig máshol például Liber-
tanban, vagy az utóbbi idõben Shaddarban.

– Most pedig a hagyományos kérdéseket teszem
fel. Mit kívánnál, ha teljesülhetne egy kívánságod?

– Talán azt, hogy egyszer én is képes legyek meghalni.
– Kitõl kérdeznél szívesen valamit?
– Hát ez nagyon nehéz kérdés, sok mindenre kíváncsi

vagyok. Most olyant kell mondanom, akit valóban meg is
lehet kérdezni, így talán Gwendolentõl érdeklõdnék a Cha-
ra-din elleni harcról. Úgy tudom, õ az egyik vezetõje ennek
a küzdelemnek, és már nagyon sokat tett Chara-din ellen.

– Köszönöm a válaszokat tisztelt mesterem!
– Én is köszönöm Shiu’rin!

Hát nem is volt olyan szörnyû. Bár ezúttal én nem
lettem gazdagabb pár megválaszolt kérdéssel, de
legalább újabbakat sem kaptam, amikre keresnem
kell a választ.

TREEM

Hírek, információmorzsák
� Az elsõ kalandozók megpróbáltak átúszni az Ala-

nori Csatornán. A vércápák serege ugyan meghátrá-

lásra kényszerítette õket, õk azonban továbbra is ki-

tartóan próbálkoznak.

� A Phua-kúpokban az eddigi moa ékszerek mellett,

más különleges moa relikviákat is találtak. A rejté-

lyes tárgyak mûködése még nem teljesen tisztázott,

de az biztos, hogy valamiféle fegyverekrõl van szó.

� Egy alanori varázsló megkezdte a pszi-regenerá-

ció elleni mágikus védõkör megalkotását a libertani

Fény szentélye védelmére. Az itt pihenõ kalandozók

nemsokára védve lesznek az ilyen zaklatásoktól.

� Bátor és úttörõ kalandozók megkezdték az ellen-

áldozatokat Chara-din rúnaköveinél, a dimenzióka-

puk becsukásának érdekében. Elõreláthatólag még

körülbelül 150 áldozat kell a kapuk bezárásához.

� A hírek szerint a csatornán túl óriási csatamezõk

találhatók, melyeket félelmetes szörnyek uralnak. A

csatornán inneni õsi csatamezõk állítólag békés ját-

szóterek hozzájuk képest.



Korábbi felhívásaimnak végre meglett az eredménye, és ezút-
tal három Közös Tudatot is be tudok mutatni. Kezdjük mind-
járt egy izgalmasan hangzó névvel, az Illúzió Mestereivel
(#9129)!

Sokakban kelthet érdeklõdést a nevünk, ami nem véletlen. Néhá-
nyan már hallottak az Illúziókról – a gondolatainkkal irányított vízi-
ókról. Az Illúziókkal bármit elérhetsz, amit csak akarsz... csak gondol-
nod kell rá. Ellenfeled rémálmait idézheted fel harc közben, vagy
mindenkivel elhitetheted, hogy egy csapat ongólianttal mászkálsz. Az
éremnek persze két oldala van. A mágiához is értenünk kell, hogy va-
lóban bizonytalan legyen: a villámcsapás valódi vagy csak Illúzió...
Mostanra azt már elértük, hogy tagjaink akaratuk szerint formázzák
külsejüket, de ez még csak a kezdet... Aki valami eredetit keres, és ele-
ge van a plusz támadásokat adó baráti szövetségbõl – azokra várunk
mi. Egy csatát sokféleképpen lehet megnyerni, de ha elhitetjük az ellen-
féllel, hogy sokkal hatalmasabbak vagyunk, már a kezdet kezdetén ha-
talmas elõnyre teszünk szert. Õrizte már a táborodat vízionár vagy
szintszívó? Ha nem, akkor itt az ideje, hogy megvalósuljon az álmod...
Egy harcos trollból is lehet Illúzió Mester – ha elismeri a káprázatok
erejét – és használja is õket. Mi nem küldünk el senkit – aki odáig el-
jutott, hogy belép közénk, az már mutat valami érdeklõdést az új misz-
tikum iránt. Ebben a mágiában sohasem csalódhatsz – a Te gondola-
taidból születik, Te hozod létre... Néhányan már ismeritek az Illúziók
alapjait, ha találkoztatok már vízionárral.

FEALEFEL THROM (#2444)

Hát érdekes az egyszer bizonyos! A következõ egy teljesen
más szemléletû tudat, a Vérvörös Légió (#9128).

Üdvözlet kalandozók! A nevem Rodin fia Danair, a második
Tharr KT vezetõje vagyok. A Közös Tudat Gatin fõterén alakult, im-
már több mint egy éve, ezért aztán nem is csoda, hogy pár frissen be-
lépett tagot kivéve, egy összeszokott KT-ról lehet beszélni. Az alakulás
óta több Olimpián is kiemelkedõ teljesítményt nyújtottak tagjaink. A
nagyobb horderejû dolgokban is részt próbáltunk venni, amelyhez
Tharr, a háború istene adta az igazi erõt és kitartást. Bár minden tag
ugyanazt az istent követi, és gondolkodásunk nagyjából egyforma, et-
tõl függetlenül céljaink nem feltétlenül azonosak. Ezért határoztunk
úgy, hogy minél kevesebb megkötést teszünk, amikor létrehoztuk alap-
szabályzatunkat, a Vérvörös Légió törvényeit. A Vérvörös Légión be-
lül mindenki egyenlõ jogokat élvez, nincs kivételezett tag, azonban sen-
ki sem önkényeskedhet. Ezért lett létrehozva az alapszabályzat, ami
csak a szélsõséges eseteket korlátozza. Az a kalandozó, aki egy összetar-
tó „erõs” KT tagja szeretne lenni, keresse a „Mindent elsöprõ höm-
pölygõ ármádia” jelvényt viselõ tagokat, és így megismerheti azt az
igazi erõt és hatalmat, amelyhez minden tagunk egyre közelebb kerül.

RODIN FIA DANAIR (#2183)

Ezután a harcos tu-
dat után, következzen egy bé-
késebb szövetség, mely az utóbbi idõben hatalmas átalakulá-
son ment keresztül. Ez a közösség az Aranysárkány (#9126)
KT.

Halihó, üdv mindenkinek! Az Aranysárkány a harmadik a Raia
hívõ Közös Tudatok sorában, tavaly március elején alakult. Filozófi-
ánkban központi helyen a rend és a jóság áll, amelyeket elsõsorban bel-
sõ, lelki adottságnak, látásmódnak tekintünk. Ebbõl ered tudatunk kü-
lönlegessége is, hogy szervezetében – különbözve a két nagyobb KT
katonai hierarchiájától – próbál a lehetõségek végsõ határáig demokra-
tikus maradni. A tagok egyenlõ jogokkal rendelkeznek minden téren, és
kötelezettségük is csak az aktivitás, a KT életében való részvétel, és a
tudat megfelelõ képviselete a többi kalandozó és a külvilág felé. Ugyan-
csak ennek a gondolkodásmódnak a következménye, hogy ha egy mód
van rá, igyekszünk elkerülni a durvaságot, az erõszakot, és finomabb
módon rendezni a problémákat. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy
meghátrálunk a kihívások elõl, ha azok karizmot (is) kívánnának.
Ezért is választottuk jelképünknek az aranysárkányt, az õsidõk legen-
dás bölcsességû és jóságú, hatalmas, gyönyörû teremtményét. A KT je-
lenleg 24 tagot számlál, ezzel egyelõre a legkisebbek vagyunk a három
Raia-KT között, ez azonban szerencsére nem jelent hátrányt amióta
beléptünk a Naptanácsba. Az elsõ képességünk fejlesztése is a vége fe-
lé jár már, valószínûleg szeptemberre elkészül.

Szép a kép, de azt hiszem nem hagyható ki a bemutatkozásból a
kellemetlenebb rész sem, hiszen sajnos elég sokan még mindig csak ezt
hallották rólunk, és szeretnénk eloszlatni a félreértéseket és a rémhíre-
ket. Arról van szó, hogy elõzõ vezetõnk január elején abbahagyta a já-
tékot, és errõl nem szólt senkinek. A következõ néhány hónapban a csa-
pat teljesen szétesett, semmit sem csináltunk. Májustól kezdõdõen
azonban úgy tûnik sikerült talpra állnunk. A csapat összerázódott,
lassan aktivizálódik, fejlesztünk, és már kapcsolatba léptünk más KT-
kal is. Az élet pezseg, és létszámunk is újra gyarapodásnak indult.

Hát így elsõre talán ennyit, ha valakit bõvebben is érdeklünk , for-
duljon bizalommal bármelyik tagunkhoz! Raia napja ragyogja be uta-
tok, jó vadászatot és minden jót:

BABSALÁTA (#3612) AZ ARANYSÁRKÁNY KT VEZÉRE

Nagy örömmel hallom, hogy a tudatnak sikerült ismét
mûködésbe lendülnie, sok sikert a további a gyarapodáshoz!
Ennyi fért a mai keretbe, azt hiszem  mindannyian elégedet-
tek lehetünk vele. A következõ KT-tallózóban megismerhetjük
a Korona Bajnokait (#9125), és várom a Maffia (#9124), az
Acél Öklök (#9123), a Vashegyek Nemzete (#9122), a Sza-
mócák (#9121) és a Változás Gyermekei (#9120) KT-k be-
mutatkozó levelét! Szép álmokat!

TREEM
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Tisztelt Hölgyek, Urak, építkezni vágyók!

Ismételten a Kalandozók Városainak (Fehér Bérc és
Biztosrév) ügyével terhelnénk a figyelmüket, ha van
ránk néhány szabad pillanatuk. Az Alanori Krónika
korábbi számában már megjelent egy rövid ismerte-
tõ a Városokról, és azok mûködésérõl, melyben szó
esett egy bizonyos Tanácsról. Ezúttal arról szó-
lanánk, hogy kik is lehetnek eme tanácsok tag-
jai – hisz mindkét városnak saját tanácsa lesz,
a különbözõ ügyek intézésére.

Ha egy szóban akarjuk összefoglalni:
bárki, aki minimum 300 TVP-t beépít az
adott városba. Ám a Tanács viszonylagos
egyensúlya érdekében a tagoknak meg kell fe-
lelniük bizonyos követelményeknek.

A Tanácsok tíztagúak lesznek. Bennük min-
den vallás 1-1 fõvel képviseltetheti magát, illetve
3 hely az építkezés alapján kerül kiosztásra. A
vallási alapon betöltendõ helyekre szavazást
írunk ki, és a legtöbb szavazatot kapó hívõ lesz a
Tanács tagja. A szavazás határideje a Krónika
jelen számának megjelenését követõ hó 15-e.
Minden kalandozó egy, a saját vallásának megfele-
lõ jelöltre adhatja le voksát. (Jelölt alatt bárki er-
tendõ, de lehetõleg kérdezzék meg, hogy vállalja-e
a tanácstagságot.) Az érvényes szavazatnak a kö-
vetkezõ információkat kell tartalmaznia:

� Az Ön karakterszáma és neve
� A jelölt és saját vallása (ennek egyeznie kell)
� A jelölt neve és karakterszáma
� A Város neve (keleten: Biztosrév, nyugaton:

Fehér Bérc)

Minden vallás városonként legtöbb szavazatot
elért jelöltje a tanács tagjává válik – amennyiben
nem vállalja a feladatot, úgy természetesen a sor-
ban õt követõ jelöltet fogjuk felkérni. A szavazatok
elnyerése érdekében bármit megtehetnek, de kérjük
kerüljék a más jelöltek negatív beállítására irányuló
agitációt. Javasoljuk hogy a KT-k egyvallasú tagjai
közösen állítsanak jelöltet (ebben az esetben elfoga-
dunk a vezetõtõl, egyetlen ajánlást, melyben az összes

adott vallású KT tag neve és karakterszáma
szerepel).

A maradék három hely azoknak a lelkes építke-
zõknek van fenntartva akik elsõként építik az omi-

nózus 300 TVP-t (az egy mezõ felhúzásához szük-
séges 3000 TVP 10%-át) a városba, és vállalják is a
Tanácstagságot. A helyekre szintén nálunk lehet je-

lentkezni a következõ formában:

� Az Ön neve és karakterszáma
� A Város neve melybe épített
� A fénymásolat azokról a fordulókról

amelyekben a minimálisan 300 TVP-t
építette az adott városba.

Az ilyen jelentkezések közül a városonkénti
elsõ három beérkezõt tudjuk elfogadni.

Felmerülhet sokakban, hogy vajon lesz-e való-
di hatalom a Városi Tanács kezében, vagy csak
amolyan kirakatszervezet lesz, amelynek a valós
ügyekbe nincs beleszólása. Nos a Tanács igazi ha-
talma – ha jól használják ki – a félévenként kifej-
lesztésre kerülõ új épülettípus. Az esetleges dönté-
seiket ilymódon tudják megvalósítani. Például ha a
Tanács úgy dönt, hogy akit a városban lopáson kap-
nak, az 60 TVP-t köteles kényszermunkaként a vá-
rosba építeni, akkor ehhez elegendõ kifejleszteniük
a „Városi õrség, és kényszermunka felügyelõ köz-
pontot”, melynek a rendeltetése az, hogy az elfogott
tolvajokat munkára kényszeríti. Szinte bármilyen
határozatukat meg tudják erõsíteni ebben a formá-
ban, csupán idõ kérdése.

Mivel megkértük erre a Játékvezetõt, ezért mó-
dosulás történt az épületek építésének menetében:
a KT vezetõnek alapkõletételkor kell döntenie,
hogy milyen épület lesz az adott helyen, ha majdan
elkészül.

Maradunk tisztelettel

TÁVOLI VIZEK (#2575), VERES IGNÁC (#4725)

Címünk, ahová szavazatát/jelentkezését várjuk :
Jardán Csaba, 6723 Szeged, Retek u. 5/A, IX/34
Nagy Gergely, 1032 Budapest, Ágoston u. 14. VIII/41.
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A lenyugvó nap rõt fényénél már messzirõl csil-
logott a közeledõ alakváltó hosszú vörös haja.
Sokan kinevették már hivalkodó öltözékét, kici-
comázott hátasát, de õ mindig úgy gondolta, ez
a legmegfelelõbb ruházat egy magára valamit is
adó Elenios papnõ számára. Mosolyogva vette
tudomásul ha megszólták, amiért sem a fegyve-
reit, sem a páncélzatát nem tartotta magánál.
Mindig is megvoltak a maga eszközei, hogy meg-
védje magát...

Mikor a táborozók meglátták közeledni, ki-
sebb népünnepély vette kezdetét. Ritka, hogy
egy sokat látott vándor visszatér a külsõ dimen-
ziókból, hogy Qvillbe érkezve elajándékozza leg-
utóbbi kalandja nevetséges „melléktermékeit”:
ragasztót, csontszablyát, karbinplazmát. „Páran
biztosan örülnének a kezdõk közül, hogy ingyen
hozzájuthatnak a számukra oly becses áldozati
tárgyakhoz” – gondolta. Megsarkantyúzta hát
rózsaszín, pörgeszõrû éjsárkányát, és méltóság-
teljesen leszállt a tábortûz közelében. A kalando-
zók rögtön a vállukra vették, és kórusban kezd-
ték skandálni a nevét. Majd mikor kissé
csendesedni kezdett a tömeg, elõvette lantját,
hogy legújabb költeményei méltó kíséretet kap-
janak a bûverejû alanori húrok által, s nekifogott
hõstettei éjszakába nyúló taglalásának.

Hajnal felé, a bágyadtság elsõ vonásait felfe-
dezni vélvén a hallgatóság soraiban, intett szol-
gáinak, hogy hozzák nemes színe elé Mindent-
tartó zsákját, miben kedves új barátainak szánt
ajándékait tartotta. Mint egy mardel által meg-
zavart juhnyájban, oly kavarodás vette kezdetét,
mindenki szaladt a holmijáért, hogy lehetõleg
neki jusson mindenbõl. Alig bírta elhallgattatni a
zsivajt, hogy hozzákezdhessen szent missziója
teljesítéséhez. Hosszú tömött sorba állította
õket, majd elégedetten nyugtázta, hogy kb. szá-
zötvenen lehetnek. Így jut mindenkinek.

Midõn mindenki eltette a várva várt tárgya-
kat, elkezdõdött a ceremónia. A kalandozók
egyesével a rúnakõhöz lépkedtek, és megkezdõ-
dött a beavatás. Napokig tartott mire mindenki
nyakában ott fityegett a szem szent szimbóluma,
mégse távozott senki a táborból. Hátra volt
ugyanis a fõ attrakció, amirõl a nõ mindeddig
hallgatott, s már nagyon furdalta az oldalukat,
vajon jótevõjük ezúttal mivel fogja meglepni
õket. A gnómok valami hatalmas varázslatról

pletykáltak, de esszenciakristály-tombola is szó-

ba került valahol. Aztán a papnõ egyszer csak in-

tett, hogy gyûljön mindenki köré:

– Barátaim! Mint tudjátok Tudatunk, a Sze-

retet Vándorai, sajnos már nem fogadhat új tag-

társakat. Most azonban energiánk koncentrálása

olyan fokot ért el, mellyel már képesek vagyunk

azokat istennõnk más híveivel is megosztani. Te-

hát bárki, aki megnyitja tudatát elõttünk, élvez-

heti mindazon elõnyöket, melyekkel tudattársa-

ink rendelkeznek. Bölcs vezérünk, Gwyldyn

engem küldött, hogy ezt az egyszeri lehetõséget

most felajánljam nektek. Kívántok-e élni vele?

Az alakváltó számított a reakcióra: káosz. A

bizalmatlanság keserû aromája szinte betöltötte

a levegõt. De ugyanakkor a hihetetlen hatalom

ígérete megszédítette mindnyájukat. Ilyen alka-

lom valóban csak egyszer adódik az életben. A

tömegben idegesen fészkelõdõk között egyszer

csak egy ifjú elf elüvöltötte magát:

– Éljen Gwyldyn! Éljenek a Szeretet Vándo-

rai!

Ez aztán meg is tette a hatását. Mikor az

újabb örömtánc is véget ért, az alakváltó újabb

kérdésére már egyhangú volt a felelet.

– Akkor hát nyissátok meg nekem az elméte-

ket! Koncentráljatok! – kiáltotta. A sok ifjú pap

pedig mély meditációba zuhant. Egyre mélyebb-

re ástak le saját elméjükben, s kutatták fel a

szépséges papnõ tudatát.

Mint villámcsapás érte õket a felismerés, de

már túl késõn. Százötven test hanyatlott le a ré-

ten vérfagyasztó sikoltozások közepette. Akik

pedig túlélték, reménytelen menekülésbe kezd-

tek a lassan, méltóságteljesen felemelkedõ éjsár-

kány elõl. Ezalatt a szanaszét heverõ hullák

gyors rothadásba kezdtek, míg a nõ teste szabá-

lyosan vibrálni kezdett a belé áramló energiák-

tól. A lelkeket egy láthatatlan sötét örvény szip-

pantotta magába, majd lassan egy arc

formálódott belõle a csillagfényes éjszakában.

– Látom gyors voltál, és kegyetlen. Mint a

pestis. Megvan mind a százötven? – visszhang-

zották a Valhallák. De csak egy gonosz mosoly

volt a válasz odalentrõl. 

– Hát rendben. Nincs több feladatom a szá-

modra. Légy üdvözölve a helytartóim között...

(#5021)

AAzz  uuttoollssóó  kküüllddeettééss
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A leány magabiztosan lépett az épület romjai közé. Rö-
vid aranyhajának csillogását ki-kioltották a falak által
vetett árnyékok. Bõre tökéletes, egyenletes kreol szín-
ben játszott, mintha csak egy barnás árnyalatú igaz-
gyöngy héja lenne. Zöld szemeiben értelem és végtelen
figyelem izzott. Nyakában két apró kard lengett, Tharr
szent szimbóluma. Egy nõ, aki a Hadisten híve? A leány
tovább lopakodott. Hosszú, hegyes fülei minden apró
neszt észleltek. Furcsa! Szinte teljes a csend. Az elf egy
valaha volt szobába lépett be, ami egy szûk folyosóról
nyílt. Orrát azonnal megütötte e bûz. Azm orkok átha-
tó szaga eddig még elviselhetõ volt, de most... Az orkok
holtan hevertek szanaszéjjel az apró, bûzös helyiségben.
Valami vagy valaki nagyon gyorsan végzett velük,
ugyanis az egyik humanoid még a söröskorsót sem tud-
ta letenni, itallal a kezében halt meg. Még valami feltû-
nõ volt: minden orkon egyetlen seb tátongott csupán.
Semmi kétség, aki lemészárolta õket, tudta mit csinál.
Mintha csak a saját harci stílusát látta volna viszont a
leány. Elmosolyodott...

Egy deszka reccsent. Jobbról jött a hang. Maradtak
volna túlélõk? Egy ilyen profi harcos után? A tünde
egyetlen mozdulattal fordult a hang irányába, egyetlen
mozdulattal rántotta ki kardjait, ugyanazon mozdulat-
tal helyezkedett harci állásba. Egy ongóliant bébivel ta-
lálta magát szemben. Ezek az óriások gyenge csendmá-
giával próbálják elrejteni mozgásuk zaját! Nem sok
sikerrel... Szép kis ellenfél, az biztos fõleg, hogy orkok-
ra számított. De nem volt ideje gondolkodni, a kiskorú
óriás már gyûjtötte a levegõt a tûzlehelethez. Jobb kezé-
ben tartott kardjával a ragyásbõrû dög felé csapott, a fe-
jét célozta meg. Bal kézzel egy aranyos szúrást igyeke-
zett bevinni hastájékon. Az óriás maga elé kapta bal
karját, ezzel talán többet ártott, mint használt. A fém
útja megtört az iszonyúan szívós bõrön, a kard egyene-
sen a lény szeme elõtt suhant el, majdnem felszántva a
szemöldökeit. Üvöltve kapott szemeihez az ongóliant, a
hasába maró pengét meg sem érezte. Mire kieresztette
gyomrából a kénes lángokat, az elf már nem volt sehol.
Csupán a száraz padló fogott tüzet. Furcsa.

A monstrum gyöngyözõ kacajt hallott a háta mögül.
A hústorony szinte szelet kavart, ahogy megfordult. Ho-
gyan került oda a lány ilyen észrevétlenül? Hogyan ju-

tott oda ilyen szûk folyosóban? Miért nem vette észre?

Meglepetése hamarosan rettegésbe csapott át, amint a

nõ hatalmas kiáltással. elõretartott kardokkal ugrott ne-

ki. A villám sem sújthatott le volna gyorsabban és halá-

losabban... Pár másodpercig tartott csupán a jelenet.

Egy rövid aranyhajú elf nõ lépett ki az orkok szobájából,

ahová a tûz elõl ugrott. Kardjait ismét az övére csatolta,

harcra már nem számított. Széles mosollyal nézett a rö-

vid aranyhajú tünde nõre, aki a halott ongóliant mögött

állt. Mint két igazgyöngy, úgy hasonlítottak egymásra.

Az óriás leölõje viszonozta a mosolyt, és zengõ hangján

megszólalt:

– Gondoltam megtréfálom ezt a szerencsétlent, és

persze téged is testvérem. Halálos hiba nem számolni az

Ikrekkel. Örülök, hogy ismét egy úton járunk!

MENTHA (#4067)
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Közhírré tétetik!
Mi, VI. Borax ezennel kihirdetjük, 

hogy a nagyhírû Alanori Olimpia ismét
megrendeztetik! Felhívjuk minden

fegyverforgató, kúszásban, mászásban
jeleskedõ kalandor figyelmét, hogy

mihamarabb kezdje meg a felkészülést! 
Az olimpiai hírnökök mindenkit idõben

felkeresnek, és tájékoztatnak a részletekrõl.

1996. december 7-én 10 órától a Láng
Mûvelõdési Házban ismét olimpiával egybe-

kötött TF- és KG-találkozót rendezünk!
A helyszín: XIII. ker., Rozsnyai u. 3.

RENGETEG MEGLEPETÉS



44 Ghalla News 34.

ÜZLET
� 501-es környékiek! Eladok kavadulebenyt,
tigroszlánfogat, varányszemet, drótszõrt. Csere
is érdekel. Rasty Buragghia (#1783)

Mészáros Ádám 5540 Szarvas, Sport u. 14.
� Eladó vas, pirkit és pular kristály Libertan és
Vangorf környékén. Írjatok árajánlatokat.

Marc O’Polo (#2651) 
Gyurgyák Tamás, 3600 Ózd, Bercsényi u. 84.

� Eladnám illetve elcserélném mandibulaka-
számat, göcsörtös bunkómat és még pár kisebb
tárgyamat. Ami engem igazán érdekelne, az egy
vashegyû lándzsa, arany és persze a csere is.
Akit érdekel illetve van lándzsája, írjon! Ja! Qvill
és Vangorf között találtok. Hello:

Bad Betty (#5093)
� Ezüstdarabokat szeretnék vásárolni. Ár meg-
egyezés szerint! Akár 40 aranyat is adok dara-
bonként! Libertan és Xantrox környékiek elõny-
ben! Ilrylin Theft (#1741) 

Fairlight ministránsa
� Gatin illetve Qvill környékén vasat vennék, ár
megegyezés szerint, valamint kristálygömböt a
következõ tárgyak egyikére cserélnék: ezüsthe-
gyû lándzsa, erõöv, rejtõ köpeny, regeneráló gyû-
rû, nekrofunmedál, láncing. (#5244)
� Gatin környékén DEM-et vennék 40 ara-
nyért, és halott kalandozók koordinátáit kere-
sem. Con Barde (#3640)
� Hát ilyen nincs! Ilyen nincs, és mégis van!
Bizony, itt az évszázad nagy lehetõsége! Mágikus
talizmánok és értékes csecsebecsék nagy válasz-
tékban! Többek között: acéltû, szerencsetaliz-
mán, smaragd védõgyûrû, gromakbõr, ame-
tisztmedál. Fizetés megegyezés szerint. Ez
fantasztikus! Abdomen (#2665) 

1165, Budapest, Futórózsa u. 26.
� Hamarosan átadó egy „KT-érett”, átlagos ké-
pességû kobudera nõ. Ha szeretnél egy új kalan-
dozót (vagy barátod szeretne belépni a TF-esek
népes táborába), de semmi kedved (kedve)
nincs mindent elölrõl kezdeni, ez ideális lehetõ-
ség számodra (számára). Részleteket a #2122-
es kalandozó számon kérhetsz. Jelige: Átlénye-
gülés. (#2122)
� Kalandozók! Aki Dornodonnak akar beáldoz-
ni, vagy csak egyszerûen dözmöngszívre van
szüksége, az üzenjen! Fizetségnek rezet várok,
de szükség esetén aranyat is elfogadok. Ugyanitt
ugarhéjak, szárnyas hernyók, egyéb beáldozási
tárgyak korlátlan mennyiségben. Siess, mert
mást is érdekel, legyél Te az elsõ!

Ezüst Gyomorbogár (#5433)
� Korlátlan mennyiségben tudok eladni vasat
Libertan közelében! Csere is érdekel! Fõleg
arany kellene, ár megegyezés szerint.

Ilrylin Theft (#1741) Bodrogi Kornél 6430
Bácsalmás, Rákóczi u. 52. Tel: 79-341-360
� Libertan környékén keresek 1 db grifftojást,
papi karkötõt, pirkitet nagy mennyiségben (30-
40 db). Ár megegyezés szerint. Ugyanitt keresek
olyan csoportot, akikhez csatlakozhatnék Tharr
templom építéséhez. Santana (#5586)
� Mocsári penkét vennék. Darabonként 3 ara-
nyat fizetek. Gatin környékiek érdekelnének fõ-
leg, de szó lehet qvilliekrõl is!

Zanarchista (#1701)

� Tisztelt kalandorok! Qvill és Gatin közelében
rezet, ónt és zöld üveget vásárolnék. Nagy
mennyiség is érdekel. A következõ mentális
számra írjatok: Brandon (#4304)
� Tisztelt kalandozók! A következõ tárgyakra
lenne szükségünk: bronzpenge, mandibulaka-
sza, zöld üveg, ragasztó, rövid kard, smaragd vé-
dõgyûrû, vasérc. Árak megegyezés szerint.
Tárgycsere is érdekel. A következõ mentális szá-
mokra írhattok: Alir Nautheer (#1953) 

és Brandon (#4304)
Ui: Gatin környékén vagyunk.

FENYEGETÉS, BUNYÓ
� Alba Locsy és Pajzsvágó Thorwald! Minden
Borax-párti! Nyíljon fel a szemetek szerencsétle-
nek! Azt írjátok, hogy Borax joggal védi a király-
ságát a csatornával a vérengzõ, tolvaj, hazug ka-
landozócsürhétõl. No de gondoljuk végig a
helyzetet. Eljöve vala a világégés. A világ 95%-a
porrá ég, megmarad Borax királyságának csücs-
ke. Vannak túlélõk, hacsak maroknyian is. A ki-
rály elsõdleges reakciója, hogy kirekeszti a túlé-
lõket, akik akkor közemberek, nem csalók,
nem tolvajok, nem gyilkosok! A csatorna nem a
mostani állapotok miatt emelkedett! (Ez eset-
ben igazatok lenne, és meg is érteném Boraxot.)
De nem! Borax csatornája aljas céllal épült, és
ezt legfeljebb félrebeszéléssel lehet tagadni. Sze-
mély szerint nekem mindegy, mi folyik a halan-
dók világában, lényegtelen ki az emberek kirá-
lya, én úgyis azt csinálom, ami nekem tetszik –
azt azért hozzáteszem, nem vagyok tolvaj, és tö-
meggyilkos sem. Csupán zavar az, hogy egyes
emberek mennyire nem látnak a szemüktõl...
Még pár dolog: a csatornát tízezrek és hatalmas
mágusok ásták, építették. A vércápák telepítése
sem lehetett egyszerû móka. Vajon miért dobott
ki a király több tíz- vagy százezer aranyat ilyen
célra? Azért, hogy néhány ezerrel kevesebb kéz
dolgozzon az országában? Gondold végig!  Mert
sokkal jobb üzlet több tucat olimpiát rendezni
6-8000 arany bevétellel olimpiánként, hatalmas
adóval futtatni boltok tucatjait, pénzért mágiát
tanítani a „barbároknak”. S itt van a végsõ hú-
zása, amivel úgy látom szinte mindenkinek be-
telt a pohár – nekem is – a varkaudar invázió
leveréséért, cserébe fél mondatot kapunk, a má-
sik félmondatban pedig az összes dicsõségünket
is elveszi (ugye Wolfheart te is ezt érezted?). Je-
rikó, aki személyesen – ha nem tévedek – 337
varkaudarral végzett, egy évet áldozva életébõl
ennek a célnak (habár senki sem kérte rá), és
egy úszógatyát kap jutalmul. És ezt az uralkodót
ti még véditek ezek után? Játszik velünk, mega-
láz, kihasznál, sárba tipor, még a dicsõségünket
is szilánkokra zúzza. Borax egy úri kéjenc, nem
méltó a koronára. Ébresztõ emberek! Mentha
(#4067), aki lát
� Borax! 1000 arany Setét Patkányért? Te egy
senki vagy! 2000 a te fejedért!

Fürgeujjú Elendyl (#3017)

� Kalandozók! Van valaki – kalandozószáma
#2826 –, aki úgy próbál meg ismertté válni,
hogy sárral dobál meg olyan személyeket, akik-
nek csupán az a bûnük, hogy más istenben
hisznek, más jellemet képviselnek. Ez a Raia-hí-
võ, a jóság felkent apostola ilyen szavakkal feje-
zi ki a barátságról vallott nézetét: nyomorék,
mocsok, legyél átkozott stb. Mindezt miért?
Azért mert egyszer jól elpáholtam õkelmét. Ilyet
még a Bíborhold sem látott. Az a véleményem,
hogy aki nem tudja elviselni a vereséget, az gon-
dolkozzon el azon, melyik öngyilkossági formát
hajtsa végre saját magán. Én – Nardael – már
számtalanszor szenvedtem vereséget párbajban
– legutóbb épp egy göndör ezüsthajú, zöld sze-
mû törpe férfitól, aki egy napszimbólumot viselt
–, de még egyszer sem reklamáltam emiatt. Sõt
büszkeséggel töltött el, hogy jobbtól kaptam.
Ezen tulajdonságomat éppen Sheranba vetett
hitemnek köszönhetem. Szeretett istennõm
megmutatta nekem, hogy, hogy melyik a helyes
út, milyen a helyes viselkedés. Úgy látom, hogy
ezt más istenek nem tették meg. A fent említett
alak viselkedése csak kétféleképpen magyaráz-
ható. Vagy az IQ-ja nagyon minimális, vagy a fel-
tûnési mániája fajult odáig, hogy akár hazudni
is képes. Még hogy én gyûlölöm az igaz Sheran
hívõket, akik növényeket revitalizálnak! Ilyet
mondani rólam, fekete druidáról, akinek épp
egyik célja, hogy az útjába esõ összes elpusztított
növényt újraélessze, és segítse a többi druidát
ebben a tevékenységében. Szomorú vagyok, mi-
vel épp egy kobuderáról van szó, aki szégyent
hozott az õseire, a fajára, az igaz kalandozókra.
Yoro Okiyi! Lehet, hogy nincs rám szükség Cha-
ra-din ellen, de... RÁD SE!

Nardaal, a Róka (#4279)
Ui: Sheran mentsen meg minket az ilyen ala-
koktól!
� Kedves Maffiás alakváltó Dornodon pap!
Amikor a múltkor (aug. 27-e) körül szkande-
rozni nyújtottam a kezem, igencsak meglepõd-
tem a belémcsapódó energiatüskéken. A mérge-
zett tûknél azt hittem, hogy részeg vagy, és
keversz valami jóval. De a két kard szimbólu-
mom miatt ez nem volt lehetséges. A vashegyûd
szúrásánál már meggyõzõdtem, hogy az árny-
manóságom váltotta ki belõled ezt az ingerlé-
keny magatartást. Nem sokkal késõbb, amikor
visszaszúrtam, már elmenekültél. Ha gondolod
folytathatjuk... Gurry (#3370), 
az árnymanó férfi a Két Kard Testvérisége KT-ból
� Remélem sokan olvastátok Treem a bölcs
írását, amiben interjút készített a Yaurr biroda-
lom koronázott csúszómászójával, Boraxszal!
Remélem titeket is legalább annyira felháborí-
tott ez a riport, mint engem. Elõször is van bõr
a képén (igaz azon van jó vastag), és leírja ho-
gyan szerezték meg a Yaurr birodalom koroná-
ját. A szerencsétlen Zaks családot hogyan tipor-
ták sárba, hogyan buktatták meg õket, hogyan
foglalták el a trónt. Érdekes írás.
A második kérdésben azt taglalja, hogy milyen
jó is voltaképpen az Alanori Csatorna. Ez a Bo-
rax el van teljesen varázsolva, de hagyjuk meg
szegényt a hitében. Egyszerûen fél tõlünk, ka-
landozóktól. Nem engedi, hogy a nép érintke-
zésbe kerüljön velünk. Esetleg segítséget kérné-
nek tõlünk, hogy szabadítsuk meg õket Borax
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rémuralmától. Mit szóltok hozzá? Eddig foszto-
gatásból éltünk. Most, hogy építjük saját városa-
inkat, becsületes munkával fogjuk megkeresni a
kenyerünket. Ezt sem tudtam eddig! Na-na! Azt
már nem. Ez már a pofátlanság teteje! Nem is
tudom mit mondjak. Ez a Borax teljesen elké-
peszt, ennyire hülyének nézné az embert (stb.).
Még hogy a kalandozók városában olyan térka-
puk épüljenek, amiken oda-vissza lehet járni a
kalandozók városa és Alanor között? Az azt fogja
jelenteni, hogy bármikor, bármekkora hadsere-
get a nyakunkra fog tudni küldeni. Hát errõl
ennyit.
Varkaudar invázió. Hát ezt is jól megmagyaráz-
ta. Le a kalappal elõtte. Merénylet: Csak gratu-
lálni tudok Setét Patkánynak. Tisztelem és be-
csülöm azért, amit tett. Kár, hogy nem sikerült a
merénylet, de õ legalább megpróbálta! Setét Pat-
kány! Büszke lehetsz arra, amit tettél. Bárcsak
nekem is az eszembe jutott volna! Ketten talán
többre mentünk volna! Szeretném felvenni ve-
led a kapcsolatot, csak nem tudom a mentális
számodat! Minden vágyam, hogy csatlakozzam
a szervezetedhez. Szerintem le kellene rombol-
ni a helytartói városokat. Ezen gondolkodtál
már? Add meg kérlek a mentális számodat!
Tisztelettel:

Xoroa the Drow Elf (#4794)

CHARA-DIN
� Chara-din ellenesek! Újabb info a Chara-din
ellenes feladathoz: ha megvan a tguarkhan
csapda, fogjatok el egy Tgurkhant, és IDomítsá-
tok be! Ugyan akkor még nem tudtok meg sem-
mi fontosat, de ha sikerül még egyet elfogni (és
idomítani), akkor az már elárul egy õsi Chara-
din rejtekhelyet: A labirintus  valószínûleg Qvill-
nél van, és tele drónkeselyûkkel, tguarkhanok-
kal. Ebben a labirintusban tudhatjátok meg, mit
kell a rúnaköveknél áldozni, hogy a térkapuk
becsukódjanak. Sok sikert Túlélõk!

Ezüst Gyomorbogár (#5433)
Ui: Ezt az infót Silver Kola, vagy Gwendolen is le-
közölhette volna. Nekik köszönjétek, ha hasznát
veszitek: Én csak a toll vagyok, õk a kéz, ami a
tollat mozgatja. Még egyszer köszi Gwen és Kola!
� Chara-din fattyai reszkessetek!

Maverick (#3456)
� Gonoszok figyelem! Aki Chara-dinnal szim-
patizál, az írjon nekem, hogy átküldhessem az
árnyékvilágba, hogy az illetõ megtudja, milyen is
az a halál. Ha nem vagytok gyávák, írtok, és
megbeszéljük az idõpontot a harcra. De lehet,
hogy Chara-din fattyai gyávábbak mint gondol-
tam! Brandon (#4304)
� Kalandozók, ti, akik Chara-din ellen szövet-
keztek, mégis mit képzeltek magatokról? Képe-
sek vagytok szembeszállni egy istennel? Aki nem
más, mint a régi, az igazi Õs Káosz hercege. Ha
olyan erõsek is lesztek mint Vlagyimir, még ak-
kor sem tudtok a Káosz ellen tenni semmit. Az
Õs Káosz részei vagyunk mind. Belõle lett a tün-
döklõ jóság és a feneketlen gonoszság, és e kö-
zött a két elem között cikázik ide-oda a semle-
gesség, vagy ha úgy tetszik, az egyensúly parányi,
ám rettentõ erõs szelleme. Õ az aki jobban ma-
gán viseli a Káosz jelét, talán azért ilyen hatal-
mas. Képes arra, hogy jókat és rosszakat egymás
ellen fordítson, ezáltal csatákat, háborúkat rob-

bantson ki a két fél között, úgy táplálva a Káoszt.
Csak úgy tudjátok megfékezni a Káoszt, ha
összefogtok. Erre viszont úgysem vagytok képe-
sek, mert saját büszkeségetek és hiúságotok tilt-
ja, hogy a másikkal szóba álljatok. Ha mégis si-
kerülne, akkor is csak egy idõre, mert valaki
mindig akad, aki visszahozza, ugyanis mind a
Káosz szülöttei vagyunk, és ez ellen semmit sem
lehet tenni. A Sors legyen kegyes hozzátok!

Acid el Sinistre (#4706)
� Kalandozók figyelem! Azt hiszem még így
összefoglalva nem jelentek meg ezek az infók
Chara-din szörnyeirõl a GN hasábjain. Így leí-
rom õket.
Tguarkhan: Csak ezüst- vagy mágikus fegyver
sebzi, kb. 120 ÉP, sokat sebez (kb. 200), és jó
varázslatokat lõdöz. Elfogható! Tguarkhan csap-
da: 2 molluszkház, 2 szockóhólyag, 12 csepp
degradátorváladék, 2 kötél. (6-9-es csapdaállí-
tás.) Idomítása 180 TVP, idomítva érdekes dol-
gokat közöl. Fészkek: (51, 65), (51, 66), (61,
66), (48, 31), (44, 103)
Degradátor: Csak ütõ sebzi. 40-60 ÉP, 8-as vé-
dettség. Nem sokat sebez, de erõt szív. 3 csepp
váladék nyerhetõ ki belõle, ha van nálad mol-
luszkház. Csak FT-vel lehet megtámadni. Fész-
kek: (54, 65), (53, 68), (51, 67), (46, 69), (45,
31), (45, 100), (45, 101), (45, 103), (41, 103),
(40, 101), (41, 105)
Drónkeselyû: Vakító fényt dob (-4 támadás),
harc közben vért szív, 8 madártoll. Fészkek: (49,
66), (51, 64), (53, 67), (47, 28)
Kneopatikus molluszk: Csak vágó sebzi, 8-as
védettség, valamikor 54 ÉP-tõl kifekszik, valami-
kor 100-tól sem. Méregfelhõt lövell (-3 táma-
dás), csata közben VP-t szív. Egy molluszkház
nyerhetõ ki belõle. Fészkek: (54, 64), (50, 67),
(55, 68), (52, 62), (46, 30), (45, 32), (48, 102),
(44, 102)
Joviális mikroszockó: Csak szúró sebzi, 8-as vé-
dettség, 40-60 ÉP. Bûzfelhõt lövell, ami hánytat.
A harapásával nagyot sebez. A szockóhólyagot
csak kesztyûvel lehet kinyerni! Fészkek: (48,
66), (49, 60), (49, 67), (56, 68), (55, 66), (49,
63), (55, 68), (43, 50), (40, 29), (43, 100), (49,
102)
Rúnakõ: (51, 66), (48, 31), (44, 103)
Dimenziókapu: (49, 60)
Remélem sok kalandozó hasznát veszi ezeknek
az információknak. Ne feledjétek, indul a Cha-
ra-din ellenes verseny. Jelentkezés nálam.

Dinen Ithildin (#3777)
� Kedves mindenki, aki olvas! Nem kenyerem
a túl sok beszéd, vagy az, hogy mások vitáiba túl
mélyen beleártsam magam, de most úgy érzem,
muszáj szólnom. Chara-din ellen már sokan,
sokféleképpen felszólaltak, így én most nem is-
métlem érveiket. Egy azonban biztos: Igazuk
van! Eddig úgy-ahogy egyensúly volt isteneink
között, de most ez megszûnni látszik. Sajnos ép-
pen a gonoszság felé billen a mérleg. Dornodon-
ra szükség volt (van), hogy megérthessük, min-
den elveszhet, ha a jók túl sokáig jók egyedül, és
nincs mellettük valaki, aki ellensúlyozza õket.
Nem védem a gonoszokat, de nekik is helyük
van e világon. Isteneik sötétek ugyan, de valaha
emberek voltak, Chara-din nem. Ha az emberek
ilyenek tudnak lenni, mit tehet õ? Válasszatok

jól kalandozótársaim! Végül ugyanezen gondo-
latok, de versben:
Árnyék és fény, e kettõ közt örök az ellentét,
S mégis, egyik sem létezhet a párja nélkül.

Halál és lét, e két fogalom oly szép,
Fénybe születünk, s halállal ér véget létünk.
Ha a fényt követjük, elmondhatjuk: éltünk,

Ám a halál követõinek sem sivár létük,
Csak talán õket hamarabb éri el a végük.

Árnyék és Fény, halál és lét,
E páros harcától lesz az élet oly szép!

Spirit O’Forest (#3316) Raia jövendõ híve
� Kedveskéim! Nem értem, miért van minden-
ki úgy oda Chara-din miatt. Az õ sorsa is az lesz
ami Pumpáé vagy Vlagyimiré! Majd az Álomõr-
zõk lerendezik. Meg különben is, mit csinálna,
ha megjelenne? Levágná a t...ünket? Szóval
mindenki csak gyûjtögesse szorgalmasan to-
vább az obszidián karkötõjét!

Tömény Detox (#2408)
� Mindenkihez! Úgy vettem észre, hogy a leg-
több kalandozó csak a hírnév miatt próbálja
„megmenteni” Ghallát. Ha a GN minden szá-
mába nyálas és könnyfakasztó dolgokat irkálsz,
még nincs megoldva semmi. Pumpa nevetséges
hadjáratának vége, most Chara-din van napi-
renden. A sok idióta emlékéremmel rendelkezõ
skalpvadász most igazán bizonyíthat! Ithildin ol-
vastam a hirdetésedet. Bebizonyíthatnád, hogy
nem beszélsz a levegõbe! Ha tudod mi az a be-
csület, betartod az ígéretedet, és személyesen
ölöd meg azt, aki be mer áldozni a káosz istené-
nek. Az elsõ célpontod Shadowfighter (#5125)
Leah papja. Már több áldozatot is bemutatott, és
Chara-dint dicsõítõ táblákat helyezett el Qvill
környékén. Én nem tettem semmit Sistergõ
Pumpa ellen, és nem is teszek semmit Chara-
din ellen. De ti, kik csak a szátokat jártatjátok,
és hivalkodó kijelentéseket tesztek, kevesebbet
értek még egy gonyoléknál is. Ithildin, remélem
10-20 forduló múlva már tudsz eredményeket
felmutatni! Sok sikert minden „hõsnek”! Für-
ge Gyopi (#1606)
Ui: Persze, ha a sok mártír küld számomra
megfelelõ felszerelést, lehet hogy segítek. Csak
az a gond, hogy a felszerelés nem olyan olcsó,
mint az információ! Ugye kedves Nimgil Ario?
� Nyílt levél Veres Ignácnak (#4725), Dinen
Ithildinnek (#3777), valamint minden egyes
túlélõnek!
Kalandozók! Hosszú fáradtságos munkát végez-
tem, hogy rájöjjek mi Chara-din gyenge pontja,
mi az, ami megakadályozhatja idegen létsíkok
lényeinek elburjánzását Ghalla megmaradt ré-
szén. Elõször úgy gondoltam, hogy elég, ha fegy-
verekkel pusztítjuk el a káosz lényeit. De rá kel-
lett jönnöm, hogy ez szinte képtelenség. (Bár
vannak akik képesek erre, de valljuk meg, több-
ségünk még nem ennyire felkészült.) Aztán
rájöttem a megoldásra. Az egyetlen lehetõsé-
günk a szövetségekben, KT-kban van. „Õk”
azok, akik rendelkeznek akkora erõvel, amivel
sikeresen szállhatunk szembe Chara-dinnel. De
ez még nem minden. Vannak olyan szövetségek,
amelyek már célul tûzték ki ,a degradátorok,
szockók, molluszkok és egyéb IZÉ-k kiirtását.
Sajnos ez csupán tüneti kezelés, semmi több.
Nem „õk” az igazi ellenfelek. A valós problémát
a varkaudarok jelentik. Õk Chara-din igazi népe.
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Az õ erejükbõl táplálkozik eme förtelem. Tehát a
célunk az, hogy ezeket a „humaniodokat” kiirt-
suk. Úgy, hogy hírmondójuk se maradjon. Pusz-
títsuk hát õket, és azokat is, akik Chara-dint te-
kintik istenüknek! Azokat, akik tulajdonképpen
kalandozóbõrbe bújt varkaudarok. Ez legyen te-
hát a KT-k célja! A magányos kalandozók pedig
– ha hisznek Sheranban – csatlakozzanak az
alakuló Fekete Druida KT-hoz! Jelentkezzetek
mentálisan Darochaar (#5147) tiszteletremél-
tó fõdruidánál, szövetségünk szellemi vezetõjé-
nél! Mi – fekete druidák – nem vagyunk anarc-
histák, nem tagadjuk meg Sherant tetteinkkel.
Nem úgy, mint egyes most alakult KT-k. Amit te-
szünk, azt csakis istennõnkért tesszük. Nem
fogjuk eltûrni a további pusztítást, hisz mi va-
gyunk Sheran igaz harcosai. Dinen Ithildin és
más jövendõbeli hittársam! Remélem, hogy
nemsokára már mint követõ fogod terjeszteni az
igazi igét, s ha eléred a megfelelõ kort a TF-en,
akkor csatlakozni fogsz a fekete druidák egyre
bõvülõ társaságához! Maradok Tisztelettel:

Nardaal, a Róka (#4729) a fekete druida
Ui: Sheran legyen veletek!
� Rossz idõben, rossz helyen élünk. Nem cso-
da, ha hõsök leszünk! Fel Chara-din ellen!

Ithildin (#3777)
� Sok kalandozó szeretne segíteni a Chara-din
ellenes harcban, de nem tudja, hogyan teheti
ezt. Ha a Tguarkhan csapda segítségével elfogod
a második Tguarkhanodat, kapsz tõle egy titkos
labirintus térképet, ami nyüzsög a Tgu-
arkhanoktól és a drónkeselyûktõl. Néhány drón-
keselyû legyõzése után eljuthatsz a sötétség oltá-
rához, ahol áldozhatsz egy antilopbõrt,
bordacsontot, grákóbõrt. Ez az áldozat zárja az
összes dimenzió kaput. Ezután már a felszínen
is áldozhatsz. A kapuk bezárásához kb. 150 ál-
dozat kell még. Aki tud az segítsen. Továbbá
keresek olyan kalandozókat, akik meg tudják
szerezni a Tguarkhan csapda valamelyik kom-
ponensét, mivel ez egyetlen karakternek igen
nehéz. Összefogva hatékonyabbak lehetünk –
köszönet az eddigi segítõknek!

Nimgil Ario (#4290) 
Chara-din elszánt ellensége

� Tisztelt kalandozók! A GN 32-ben megjelent
cikkem végén említettem meg egy Chara-din el-
lenes versenyt. Ezt ott és akkor komolyan is
gondoltam. Így kérek minden jelentkezõt, írjon
a címemre, és ha tud küldjön egy karakterlapot
a pontos kategorizálás érdekében. Aki pedig
nem tud részt venni a versenyben, de támogat-
ja, és osztja a véleményünket, tehet felajánláso-
kat az egyes helyezetteknek. A verseny végered-
ményét közzé tesszük a GN hasábjain. Elõre is
köszönöm mindenkinek!

Dinen Ithildin (#3777)  
Demény Dániel György, 

5000 Szolnok, hunyadi u. 54.
UI: Pusztuljanak a pusztítók!
� Tisztelt kalandozók! Igazatok van. Chara-din
ellen csak az összefogás segít. Na és Chara-din
visszatérését néhány kalandozó erõtlen próbál-
kozása elõsegítheti? Nem, persze hogy nem.
Csak és kizárólag az összefogás segít. Ezért szó-
lok mindenkihez, akinek lételeme a káosz, hogy
igyekezzen Qvill felé, mert egy KT-t fogunk alapí-
tani október végén – november elején. A KT-ba

bárki belépést nyerhet, akinek célja az, hogy
Chara-din bekerüljön a ghallai pantheonba. Te-
hát még egyszer: a KT-ba csak kaotikus kalando-
zókat várunk. Egyetlen szabály, hogy nincs sza-
bály. Remélem sokaknak felkeltettem az
érdeklõdését! Loph O’Thöck (#5364) 

Titkó Norbert, 2800 Tatabánya, 
Szent György u. 61. 4/1 Tel: 34-325-511

KAPCSOLAT, KONTAKT
� A legutóbbi TF-találkozón beszéltem egy Ele-
nios hívõ ember nõvel, aki azt állította, hogy ré-
gebben levelet kapott tõlem. Valahogy nem
akartam emlékezni (igazából még most sem
megy), de úgy gondolom az ötlet nem rossz.
Kérlek, ha olvasod soraim, és ha kíváncsi vagy
egy magányos elf meséire, írj! Még a neved sem
tudom. Üdvözöl:

Mentha Arvensis (#4067), 
Sheran tanítványa

� Bosszúálló! Merre vagy cimbora? kéne ne-
künk sürgõsen egy szögesbunkó és egy rézpajzs!
Segíts cimbikém! Ghorkwoold (#5566),

Morp-Oldboy (#3463)
� Hé figyusz! Jelentkezzen az a mutáns, akit
szeptember 14. körül Libertan mellett megöl-
tem! Bocsi, véletlen volt, bár szerintem kicsit
magas volt az agressziód. Írj, és visszaadom a
tárgyaidat, ha kellenek! De írd meg, hogy mi volt
az oka a csatánknak! Üdv:

Graham Treefrog (#4788)
Ui: Remélem ezentúl lesz DEM-ed!
� Hé Pogácsák! Merre vagytok? Adjatok életje-
let magatokról!

Hamubasült Pogácsa (#4597)
Ui: Mindenki, aki pogácsa vagy egyéb péksüte-
mény, írjon!
� Ha az Arany János Gimnáziumba jársz, és
túlélõ, netán ûrkapitány vagy, zúzódjál fel (le) az
I/c-be, és kurjongass Bendl Mátyásnak!
� Kalandozók figyelem! Tapolcai és környékbe-
li TF-eseket keresünk barátkozás céljából. Csak
ketten lennénk széles e vidéken? Levélben vagy
mentális Üzenetben válaszoljatok!
Brandon (#4304) Sikos Péter, 8300 Tapolca,
Vajda u. 93. és Alir Nautheer (#1953) 
Farkas Csaba, 8300 Tapolca, Sümegi u. 6. fsz. 2.
� Kedves kalandozótársaim! Örömmel tuda-
tom mindnyájótokkal, hogy Ózdon TF-klub ala-
kult, illetve alakul. Már egy kísérletet tettek rá,
de az érdektelenség miatt nem sok értelme van.
Tehát, ha érdemes lesz, vagyis lesz elég jelentke-
zõ, aki szívesen járna oda, akkor fennmarad,
egyébként bezár. Hiszen az a 2-3 kalandozó, aki
oda jár, máshol is találkozhat, ennyi fõ miatt
nem érdemes fenntartani a klubot. A klubnak
bárki tagja lehet fajra, nemre és vallásra való te-
kintet nélkül. Tehát a klub az Ózdi Olvasó Egye-
sületben van/lesz. Akit érdekel a dolog, az for-
duljon az alábbi kalandozókhoz: Lopez de
Francon (#1410), Morogva Chen (#4016),
Tsenni von Tosch (#3839)! Címet és/vagy te-
lefonszámot küldjetek a gyorsabb információá-
ramlás érdekében! Sok szeretettel, remélve,
hogy sokan lesztek, és jól érzitek majd magato-
kat: Sötét Orlan (#3439) 

az alakváltó (Leah leendõ papja, a JÓ)
� Keresem azt a szõke, hosszú hajú, kék sze-
mû ember nõt, aki szept. 11-én összefutott egy

Raiás kobuderával. Sajnos a találkozó egy kicsit
véresre sikerült, de remélem nem haragszol.
Szeretnélek kiengesztelni egy kisebb ajándék-
kal. Írj! Tankcsapda (#3033)
� Keresem Formlos Taézij nevû karaktert, aki-
vel az olimpia idején beszéltem telefonon. Üze-
nem neked, hogy ha még érdekel a #9136-os
KT, akkor írjál vagy hívj fel telefonon, mert mi
szívesen látunk. A kolostorban már végeztél?

Ilrylin Theft (#1741) 
Bodrogi Kornél 6430 Bácsalmás, 

Rákóczi u. 52. Tel: 79-341-360
� Olimpiai ellenfeleimet keresem barátság cél-
jából: Bad Betty, Doctroll Factroll, Mage Flowen-
nilk, Bunyó Tro(ll)ger, (F)red Eric. Bocs, hogy
elrontottam az olimpiátokat, de én is olyan esé-
lyekkel indultam mint ti. Szúró: 9 védõ: 13 lõ-
fegyver: 6. Még egyszer, írjatok az alábbi címre:

Ilrylin Theft (#1741) 
Bodrogi Kornél 6430 Bácsalmás, 

Rákóczi u. 52. Tel: 79-341-360
� Tisztelt ?! Te felhívtál engem szeptember 9-
én, hogy belépjek a gonosz KT-ba. Ha ez a dolog
még aktuális, írj! Rasty Buragghia (#1783) 

Mészáros Ádám 5540 Szarvas, Sport u. 14.
� Tisztelt túlélõk! Ez itt egy lokálpatrióta közle-
mény. Várom kaposvári TF és KG játékosok je-
lentkezését. Nem lenne rossz, ha tudnánk egy-
másról. Ha már létezik klub, akkor valaki legyen
szíves megírni nekem! Üdv:

TF: Armstrong Csucsu (#5391) 
KG: Bájgúnár Stewen (#2795)

� Várom annak a fekete, copfos hajú, zöld sze-
mû árnymanó hölgynek a jelentkezését, aki
meg akart lopni táborozás közben. (fekete,
hosszú hajú, szürke szemû, ember férfi)

I. V. az ismerkedõ 
Peller Nándor 4400 Nyíregyháza, Nádor u. 37.

SEGÍTSÉG
� Elenios hitére szeretnék térni. Elenios hívei
kérlek segítsetek, írjatok egy magányos alakvál-
tónak! Fürge Tölgyfa (#5162)
� Tisztelt Túlélõk! Aki segítséget tud nyújtani
egy kezdõ és tapasztalatlan kalandozónak, na-
gyon kérem üzenjen! Bármilyen tárgynak, vagy
infónak örülnék! Elõre is köszönöm a segítsége-
teket, addig is aprósüteményt eszegetek.

Tequmseh (#3958) 
Somogyi Balázs, 9700 Szombathely, 

Tóth Árpád u. 26. Tel: 94-323-152
Ui: Keresek szombathelyi túlélõket! Jelentkezze-
tek!

SZÖVETSÉG
� „...S a Káoszlordok elindultak, hogy ter-
jesszék Chara-din, az õsi Káoszisten hitét, és lás-
sák a félelmet a szemekben, mely a holdak és a
csillagok fényében megcsillanó káosz szimbó-
lumról a jelvényre téved: Ghallát elnyelõ Ká-
osz...”
Részlet a Káosz Kódexbõl, VII. könyv, III. feje-
zet: A Lordok küldetései
Ha-ha-ha-ha! Nyomorult hitetlenek! Pusztulni
fogtok, de halálotok lassú és keserédes lesz. Térj
meg, és légy Lord, vagy halj meg, mint egy ma-
gára hagyott patkány! Chara-din eljõ, és mi ké-
szítjük neki az utat: Minden „lépése” alatt egy
kalandozókoponya fog reccseni. Jutalmunk
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nem marad el! A lehetõség adott, rajtad áll, hogy
mit teszel utolsó esélyeddel! Még várunk rád!

Negat (#4879) Chara’din papja, 
Káoszlord, a Káosz Lordjai KT nevében

� A Halhatatlanok szövetsége újabb tagokat ke-
res. Semmilyen megkötés nincs vallásra és fajra
vonatkozóan. A szövetség célja egymás segítése,
és a Chara-din elleni harc. A következõ mentális
számra írhattok: Alir Nautheer (#1953)

Brandon (#4304), Warrax (#1608)
� Kalandozótársaim! Alir Nautheer vagyok, és a
Halhatatlanok szövetségének nevében szeretnék
szólni hozzátok. Sokan mondták, hogy a nevünk
nagyképûségre vall. Véleményük szerint ezzel
azt akarjuk kifejezni, hogy legyõzhetetlenek, se-
bezhetetlenek vagyunk. Ez nem így van! Szeret-
ném, ha ez a vélemény a késõbbiekben megvál-
tozna. A szellem, mely szerint cselekszünk és
élünk, halhatatlan. Nevünkkel is ezt próbáljuk
erõsíteni. Éljünk egyensúlyban a világgal és ön-
magunkkal. Ezért fogadunk be mindenkit a
tagjaink közé fajra, jellemre, vallásra való tekin-
tet nélkül. Nem akarunk háborúzni senkivel. Ha
viszont megtámadnak minket, védekezni fo-
gunk. Nem vagyunk nagyon erõsek, de mi is ki-
vesszük a részünket a Chara-din elleni harcból.
Halál Chara-dinra, és minden patkányra, aki õt
követi! További jó kalandozást!

Alir Nautheer (#1953)
Ui: Mielõtt bárki belekötne, Chara-din felboríta-
ná az általunk keresett egyensúlyt.
� Leah hívõk! Ébredjetek! Eszméljetek fel fá-
sult és egyoldalú hétköznapjaitok monoton per-
ceibõl. Vegyétek észre, hogy a halál dicsõsége és
Istennõnk kultusza hanyatlóban van, és mi
semmit nem teszünk annak érdekében, hogy
ezen változtassunk. Vajon miért? Inkább elnéz-
nétek, amint Dornodon vagy Raia, és a többi is-
ten hívei elveszik tõlünk a teret és a lehetõsége-
ket. Valamit tenni kéne ez ellen, ha már a
tisztelt Ördögi Kör és a Pusztítás Prófétái nem
cselekednek. Ha külön-külön nem megy, akkor
fogjunk össze, és együtt talán sikerül. Szeretnék
egy úgynevezett speciális Leah KT-t Paplovagok
névvel, ami összefogja vallásunk kóborló híveit,
akik egységesen lépnek fel a hit védelmében.
Döntsetek belátásotok szerint. Az, hogy vallá-
sunk fennmarad-e vagy elbukik, rajtunk Leah
hívein múlik. Várom az igaz hívek jelentkezését!

Acid el Sinistre (#4706) Leah prófétája
� Pit Bull rajongók valamint gonosz tatabányai
kalandozók, ha egy új orgyilkos klán tagjai akar-
tok lenni, írjatok! Ha kezdõ vagy, nem akadály, a
klán segíti gyermekeit.

Halálhozó Leoford (#3833)
� Raia legyen veletek! Elsõsorban hozzátok
szólok most, Raia fiai és lányai! Ha már szolgá-
lod a jóság és fény istenét, és szeretnél egy olyan
társaságba kerülni, ahol hitedet sokkal hatéko-
nyabban tudnád terjeszteni, ahol társakra lel-
nél, ahol a szerepjáték mellett  még tápolhatsz
is, és ahol tényleg Te vagy a lényeg, akkor ne ha-
bozz! Az Aranysárkány KT vár a soraiba! A KT ha-
talmas belsõ változásokon  ment keresztül! Új
alapszabályzat, új vezér, új belsõ felépítés, de ré-
gi eszmények, példaképek, és nem utolsósor-
ban a régi hit. Szerencsére egyre többen gondol-
ják, hogy nálunk megtalálják mindazt, amire
vágynak, és ez nagy öröm mind Raiának, mind

pedig nekünk. Én másfél évvel ezelõtt egy más-
milyen KT-t alapítottam hetedmagammal, és az
azóta eltelt idõ rengeteg új tapasztalatot hozott el
nekünk. Ezalatt a másfél év alatt nekünk tetszõ-
re formáltuk át a KT-t, és most végre teljesen ké-
szen már csak arra vár, hogy betöltsék a roha-
mosan fogyó üres helyeket. Szóval kedves Raia
papok és papnõk, ha úgy érzitek, hogy megtalál-
tátok életetek értelmét, ne habozzatok, hanem
vegyétek fel a kapcsolatot akármelyik KT taggal!
Hidd el hittársam, tárt karokkal várunk! Köszö-
nettel:

Élesszemû Veriel (#1742) 
az Aranysárkány KT alapító tagja

GONDOLATOK
� Gondolatok a jellemrõl. Sheran hívõként a
semlegesekhez tartozom, és már régóta foglal-
koztat egy gondolat: Miért van az, hogy a semle-
gesek többsége a jókkal szimpatizál, és a gono-
szok ellen harcol? Tudtommal a semlegesek az
egyensúly õrzõi, tehát nem húzhatnának egyet-
len oldalra sem. Tudom, hogy nekem még nincs
nagy hatalmam, de ha eljön az idõ, én a jókat is
ugyanúgy megtámadom, mint a gonoszokat, és
erre szólítom fel jellembeli társaimat is. Kalan-
dozók! Gondolkozzatok el azon, hogy a semlege-
sek nem tétlen nézõi a jók-gonoszok párharcá-
nak, hanem beleszólnak itt is, ott is. Most
gonoszból van több, tehát oda kell csapni. Ne fe-
ledjétek: a mérleg két serpenyõje egyensúlyban
legyen! Kwisatz Haderach (#4700)
Ui: Várom a reakciókat, kritikákat.

SZERELEM
� Hé állj! Csukd be a szemed, és felejts el min-
dent! Csak egyre  gondolj: Próbálj meg elképzel-
ni egy jóképû, daliás, jó humorú gnóm férfit!
Nehéz? Azért csak próbáld! Megvan? Igen? Na ez
vagyok én! Egy kellemes megjelenésû, értelmes
gnóm hölgyet keresek. Ha sikerült elképzelned,
és tetszik a kép, és ha úgy gondolod, hogy lehet
közöttünk valami több, akkor ne habozz! Ragadj
tollat és írj!

Hamubasült Pogácsa (#4597)
� Jóképû, 182 cm magas, kisportolt testalkatú,
zöld szemû alakváltó férfi vagyok, repesõ szívvel
várom Ghalla szépeinek leveleit az #5162-es
mentális számra. Lányok ne kíméljetek, nálam
a romantika az elsõ, nem a tápolás!

Fürge Tölgyfa (#5162)

EGYÉB
� Üdv minden játékosnak! Egy kéréssel fordul-
nék hozzátok: ha tud valamelyikõtök egy átvehe-
tõ, minimum 40. fordulós karakterrõl (lemara-
dás nem számít), akkor üzenjen az alábbi
számok valamelyikére, vagy az otthoni címem-
re! Elõre is köszönöm!

(#2349), (#1482) Nyergesi Zoltán 
2536 Nyergesújfalu, Kölcsey u. 17.

� Üdv! Mint valószínûleg Te is tudod, elkezdõ-
dött a „Kalandozók Városai”-nak építése. Lehet,
hogy az AK 8-ban megjelent tájékoztató hatásá-
ra egy kicsit lehangolódtál az egyes feltételeket
olvasva („Épületek építését kizárólag KT-vezetõ
kezdeményezheti, nagyon sok pénzt kívánó épü-
letet a játékvezetõ nem engedélyez (kvazárkohó,
aréna, kaszinó stb.), közhasználatú épület (bolt,
mágustorony) kalandozók általi birtoklását/mû-

ködtetését a játékvezetõ nem engedélyezi”). Bi-
zony én magam is sajnálkozva olvastam e soro-
kat, de biztos vagyok benne, hogy  a JV tudja, mit
miért nem engedélyez, és ezt egy igazi szerepjá-
tékosnak el kell fogadnia. Mindezek ellenére
kérlek segíts nekünk az építkezésben, hogy mi-
hamarabb elkezdhessük az épületek fejleszté-
sét. Nagyon sok érdekes épület várja a fejlesz-
tést! Hiba lenne késlekedni! Persze jelenleg van
egy sokkal fontosabb problémánk is: Chara-din.
S gyorsan kell cselekedni, hiszen már álmainkat
is uralja a gonosz, és valószínûleg az Álomvilág
után az Elsõdleges Anyagi Sík következik. A Sze-
retet Vándorai (#9138) szívesen tájékoztat
minden érdeklõdõt Chara-din távoltartásának, a
dimenziókapuk bezárásának módjáról. Gyõz-
zük le Chara-dint És utána várunk az építkezé-
seken: (73, 59) és (140, 61). Köszönöm, hogy
elolvastad üzenetem! Üdvözlettel: John J.
MacFly (#1089)
� Barátom Acid el Sinistre! Jólesett, hogy a
GN32-ben te is kifejtetted a véleményedet az is-
tenekrõl! Végül is sok mindenben igazad van, de
én nem teljesen értek egyet veled. Szerinted va-
lójában négy isten van Ghallán. Leah, hisz a ha-
lál mindennapos Erdauinon. Tharr, hiszen
minden nap harcra kényszerülünk. Sheran, hi-
szen a természet és a gyógyítás is Ghalla szerves
része. És végül Elenios, hiszen a legnagyobb ká-
oszban is vannak érzelmeink. Nos ez így igaz,
csakhogy nem szabad elfelejtkeznünk Raiáról,
aki fényt és jóságot kölcsönzött nekünk, aki se-
gített a gyámoltalanokon, aki reményt ad ne-
künk a legnehezebb percekben, és természete-
sen ezzel szemben ott van Dornodon, mert a
gonoszság és a pusztítás mindenhol jelen van.
Ha nem hiszed, nézz csak körbe!  Mit látsz?
Pusztítást mindenhol. Ugye érted? És legvégül
ott van Fairlight, aki még a háborúból is hasznot
húz, sõt ha már említetted Tharrt, a harcok is-
tenét, megemlíthetted volna Fairlightot is, hi-
szen a mágia is éppolyan része életünknek mint
a harc, nem? Szóval kedves Acid, mindegyik is-
tenre szükség van Ghallán bármennyire is sze-
retnénk, ha egy-kettõ nem lenne, mert ha az
egyik is eltûnik, akkor felborul az egyensúly, és
félrebillen a világ mérlege, ami bizony sok kelle-
metlenséggel járhat! Szerintem ahelyett, hogy a
hét istenrõl vitatkozunk, inkább egy bizonyos
nyolcadikról kellene beszélni, és nem csak be-
szélni, hanem tenni is ellene! Köszönöm, hogy
végigolvastátok a véleményemet!

Élesszemû Veriel (#1742)
Ui: Acid, ugye nem haragudtál meg rám, hanem
továbbra is a barátom maradsz, már amennyire
barát lehet egy Leah és Raia hívõ!
� Dornodon templom építése kezdõdött au-
gusztus végén Wargpin közelében. A segédkezni
kívánó kalandozók a #4462-es mentális szá-
mon jelentkezzenek! Üdv mindenkinek:

Gilbo von Gosch (#4462)
� Hé Sötét Orlan (#3409)! Honnan loptad a
kaszaboló sáska trófeáidat?

Neril Arnon (#1650)
� Ezennel közhírré teszem, hogy Tharr temp-
lom építkezését kezdjük a déli Vangorf gróf (71,
70) környékén. Ha már megkaptad a küldetést,
és már legalább tanítvány vagy, netán érzel némi
ambíciót is az építkezéshez, akkor gyere és
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építsd te is a harc istenének újabb templomát!
Kihei Konichi (#1178) 

avagy Feith Attila Tel: 201-5671
� Hálát adok az isteneknek! Hiszen Ghalláról
még nem tûnt el a szépség. Igaz megkésve, de
gratulálok mindenkinek, aki indult a Szépség-
versenyen, különösen Kasza Blankának, fajunk
legszebbjének! Sok sikert a további életetekhez!
Barbapapa (#3406)
� Idézet egy jó jellemû kalandozó fordulójából:
„Egyszer csak megpillantod Thar Honya táborát.
Egy bronzpáncélt, egy kígyóbõr kesztyût, egy
bakkuracsizmát, egy napszimbólumot és egy
bronzsisakot visel. Fegyverzetét egy harcos tró-
fea, egy kocsmai verekedõ trófea és egy törpe
kovács trófea díszíti. Övén 2 kalandozóskalp fi-
tyeg! Számodra jól felismerhetõ a körülötte le-
begõ láthatatlan aura: õ is a jó oldalhoz tartozik.
Erõsnek, nagy hatalmúnak látszik – nincs értel-
me leöletni magad vele...” Megjegyzem, hogy
VIK 5 és 3-as agresszióm van. Mindenesetre fur-
csa egy Raia hívõtõl. De, ha kedves Thar Honya,
tudsz magyarázatot a fentiekre, keress meg!

Febster (#1328)
� Kalandozók figyelem! A segítségeteket szeret-
ném kérni. Aki tudja hogyan kell elkészíteni
vagy hol lehet megtalálni Fairlight köpenyét, az
kérem írja meg a következõ mentális számra:

Mythus Tharamant (#3096) 
Tel: 87-413-218

Ui: Hétvégén keressetek! Ha az infóért kérsz
aranyat vagy tárgyat írd meg és megegyezünk.
Ugyanitt veszek grifftojást.
� Kalandozók! Don Caloni rúnakövet keresek a
nyugati õrtorony környékén, áldozni szeretnék!
Áldani-áldozni, mindegy hogy mondom. A lé-
nyeg a lényeg, kimondom ami a szívemen van.
Kezdõ kalandozó vagyok, fajomat illetõleg törpe.
Olyan kalandozó szeretnék lenni, akirõl mintát
vesznek, azt mondják: nézd, ott jõ, mily büszke,
mily nemes, mily jólelkû. Igen, jól olvastátok,
jólelkû, és itt szeretném az elején leszögezni,
nem a jók és a gonoszok közötti ellentétrõl sze-
retnék írni, hanem csupán arról, ha valaki jólel-
kû, nem feltétlenül a kategórikus besorolás sze-
rint kezelhetõ. Minden rosszban van valami jó,
jók összetartanak, a gonoszok úgyszintén, és
nem utolsósorban a semlegesek is, ha nem job-
ban, mint az elõzõleg felsorolt társaik. Ne felejt-
sétek el, lehettek gonoszak, jók, ha társatok se-
gítségre szorul, biztos vagyok benne, hogy nem
utasítjátok el a segítséget. Na ebbõl a nézetbõl
Brutaliti már ki is esett a besorolásból. (Féllábú
troll nõ esete.) Nos, csak annyit még, hogy ne az
egymással szemben táplált indulatok fûtsenek!
(Gyere komám, nesze vidd a cuccom, de aztán
intézd el a f...eg disznaját!) Ez itt nem a reklám
helye, de le kell, hogy szögezzem, nem ismerek
még egy olyan „lényt” (egyéniséget), aki ezeket
az elõbb leírtakat tisztességesen be tudná tarta-
ni. Az ellenséges indulatokon magát túltenni tu-
dó, és teljesen elkötelezett kölcsönös segítség-
nyújtás elvét fenntartó egyén már a Don Caloni
féle elit kalandozó csapathoz tartozik, és szerin-
tem ez mindennél többet ér. Inkább legyen egy
igaz barát, mint 100 haver! (ha baj van, ne szá-
míts rájuk!) Köszönöm, hogy elolvastátok ezt a
teljesen faji, politikai és egyházi nézeteket nél-
külözõ felhívást! Morp-Oldboy (#3463)

� Kalandozótársaim! Szeretnék bemutatni egy
alakváltót, nevezetesen Sötét Orlant, aki a GN32-
ben több apróhirdetésben ócsárolta a jó jelle-
mûeket azért, mert állítása szerint senki sem
válaszolt neki a kérõ leveleire. Infót szeretett vol-
na kérni az istenekrõl, állította abban a levélben
is, amelyiket én kaptam tõle. Mivel a levele vé-
gén összesen a karakter neve és száma szerpelt,
ezért én nem tudtam neki elküldeni a kb. 10
nyomtatott oldalra rúgó infókat a Beholder Bt-n
keresztül, hiszen akkor a Bt „nyakazott” volna
le. Ezért válaszoltam neki azt, hogy küldje el a
címét, mert anélkül nem tudok neki infót kül-
deni. Sokáig vártam a levelére, mindhiába. És
egyszer csak a szemembe ötlöttek azok a bizo-
nyos apróhirdetések. Szóval kedves Sötét Orlan,
ahelyett, hogy a jókat szidtad volna, elõbb ma-
gadban kellett volna tisztázni a saját hanyagsá-
godat, és csak utána fordulni „kétségbeesetten”
a GN-hez! Ugyan még mindig fennáll az, hogy ha
végre méltóztatod elküldeni a valós címedet,
megkapod a kívánt infókat, dehát csak válaszd
nyugodtan Leahot, hogy majd, ha minden istent
megismersz, döbbenj rá arra, hogy milyen ha-
talmasat tévedtél... Tisztelettel:

Élesszemû Veriel (#1742) 
az Aranysárkány KT alapító tagja

� Kedves fémhiányosok! 21 rézdarab van el-
rejtve Vangorf gróf 551-es épülete környékén.
Bõvebb info: Gurry (#3370), Mágori Tamás,
1041 Budapest, Latabár K. u. 11. VIII/24.
� Kedves kalandozótársaim! Ezt a hirdetést
azért írom, hogy megköszönjem mindazok se-
gítségét, akik tárgyakkal és információval segí-
tettek beáldozni Fairlightnak! Köszönöm Alex
Mad Masterboy, Gragath és a többiek! A másik
dolog amiért írok, hogy még ma lépjetek föl
Chara-din ellen fegyverrel és ésszel egyaránt,
mert holnap már késõ lesz! Üdvözlettel:

Gilbup-Ergnis Gnis (#1238), 
egy Fairlight hívõ elf, a Fõnix 

és az Expogány Fattyak szövetség tagja.
Ui: Ha valakitõl lopok aranyat ne izguljon,
visszaadom, ha nem Chara-din hívõ!
� Kezdõk! Nem idegesítõ a sok váratlan ese-
mény? Nem tudsz mihez kezdeni valamely tár-
gyaddal? Nem tudod hol lehet a beáldozási tár-
gyakat beszerezni? Ha igen, fordulj a Szeksztáns
Szövetséghez! Mi mindent tudunk! Szolgáltatá-
sainkért kisebb tárgyakat kérünk, de csak az ál-
talad felajánlottból, és csak egyet-kettõt! Elérhe-
tõek vagyunk a következõ címen: Béresi Ákos,
1031 Budapest, Vizimolnár u. 10., ha sürgõs, a
következõ telefonon 

1-606-440 (h-p 15-21-ig, v 17-21-ig).
Köpködõ Vulkán (#3738)

Ui: Vágj bele, nem bánod meg!
� Leendõ apák, anyák! Ne hagyjátok születen-
dõ gyermeketeket sorsára, bízzátok rám, én fel-
nevelném. Sõt, ha Libertan közelében jön/jött
világra ellátásban is tudnék segíteni. Gondolja-
tok rám: Gurry (#3370) 

Mágori Tamás, 
1041 Budapest, Latabár K. u. 11. VIII/24.

� Már nem állhatom meg szó nélkül azt az
agyatlan sötétséget, mit néhány kalandozó ír a
mentális üzenetekben és az Alanori Krónikában
(bár ez utóbbiból, hála istennek, kicenzúrázzák).
Azt hinné az ember, hogy a szerepjáték megkíván

némi IQ-t, de a látszat azt mutatja, hogy ez egye-
seknél elég minimális. Szerintem sivárságra vall
az, hogy a TF-en valaki nem tud jobb káromko-
dást kitalálni, mint a kur...ád. Nos, hogy konkré-
tumokat is említsek: T. Sir Bedzsik a köcsög te
vagy, akinek csak ennyire telik a tollából. Ne fe-
lejtsétek a korlátokat, ami a valós élet és a sze-
repjáték között van! Nimgil Ario (#4290)
� Rengeteg arany üti a markát annak, aki meg-
mondja nekem, ki Cylk legújabb fiúja! Ha az il-
letõ esetleg saját maga jelentkezne, külön hálás
lennék! Abdomen (#2665)
� Sokan úgy gondolják, hogy csak az az út he-
lyes és igaz, melyen õk járnak, gyakran átgázol-
va másokon, mit sem törõdve békével, barátság-
gal, szeretettel. A gátlástalan törtetõ eme
címkéjét nem ragaszthatjuk egyértelmûen a
„gonosz” jellemûekre, hiszen (jellemtõl függet-
lenül) mindenki gonosz, aki nem veszi fegye-
lembe mások érdekeit, érzéseit. S bár nem
szándékozzuk kijelölni a mindenáron követen-
dõ utat, ne feledjétek: Csak addig maradhatsz
tiszta, és lélekben nemes, míg nem ártasz má-
soknak. Ha fontosabb neked a béke és a barát-
ság, mint a gyûlölködés, háború és vérszag, ke-
ress meg minket! A Fény Testvérisége (#9134)
nevében: Madigan (#5052)

és Octavianus (#2540)
� Sorstársaim, Túlélõk! Ha van közületek
olyan, aki szereti Sir Bendzsiket, az gyorsan bú-
csúzzon el tõle amíg lehet, mert... MEGYEK!

Ezüst Gyomorbogár (#5433)
� Tisztázzuk végre! Elenios és Sheran isten-
nõk, Tharr, Fairlight, Dornodon, Leah, Raia és
Chara-din istenek!

Veridiel Kerithron (#5617)
� Tisztelt „álnéven Elizeus (#1777)”! Kiléted
rejtély, tehát ezúton tudatom Veled, hogy a díja-
idat helyetted átvette az e néven és karakterszá-
mon kalandozó túlélõ, s az, hogy az nem Te
vagy, semmiben sem akadályozta a Bárdverseny
lefolyását. Ugyanis ezen a verseny a dalok verse-
nye, a zsûri tagjai a pályázatokat pontozzák, s
magánnyomozókat sem foglalkoztatunk azon
célból, hogy a nevezõk kilétét megállapítsuk, lé-
tezésükrõl meggyõzõdjünk. A díjat a vers kapja,
s nem a szerzõ neve és karakterszáma. Ha még-
is igényt tartanál a nyereményedre, tudod kinél
keresd. Egyébként szerintem nem szégyen he-
lyezést elérni egy ilyen versenyen, ezért nem ér-
tem, miért nem vállalod a neved, de végül is a
Te dolgod. A gratulációmat viszont mégis kény-
telen vagy „átvenni”: Gratulálok!
Kedves igazi Elizeus! Tõled pedig elnézést kérek,
mint a Bárdverseny szervezõje. Azért remélem,
nem túl nagy baj, hogy pár arannyal és hang-
szerrel gazdagabb lettél. Jó kalandozást!

Yasmina (#3430)
� Ultimate Warrior 582 napi táborozás után új-
ra elindult. A régi ismerõsök elérhetnek a
#2245-ös mentális számon. Külön üdvözlet
Fealefel Throm-nak! (#2245)


