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Szerkesztõi üzenet

Sziasztok! Gondolom már minden TF-es és KG-s
várja a találkozót, a kártyások pedig a Létsíkok
megjelenését. Addig is mindenki megtalálhat-

ja az õt érdeklõ részt a júniusi Krónikában. Nagy iz-
galmakat ígér a Robotzsaru c. Shadowrun novella

második része. A TF-esek számára a Ghalla News je-
lent érdekességet, ezúttal kevesebb apróhirdetéssel,
és több egyéb írással. Az elõzõ számban a KG-sek ki-
csit mellõzve érezhették magukat. Nos, ezt igyekez-

tünk pótolni, így három novellát, és egy a bázi-
sokról szóló játékvezetõi írást is találtok a

szokásos Szövetségi Szemle mellett, sõt a hátsó,
belsõ borító grafikonjai is a KG-rõl készültek. A
HKK-sok már minden bizonnyal nagy Létsíkok-láz-
ban élnek. Számukra készült a Létsíkok hátteréül
szolgáló írás, mely a kiegészítõben megjelenõ Zu’lit,
Ortevor, Diána és társai történetét meséli el. A tel-
jes Létsíkok gyakorisági lista is megtalálható ebben
a számban. Az AK-s lap ezúttal a Fekete sereg.

A borító festménye Bõjthe Csaba munkája, és
a Túlélõk Földje kártyalap képe.

Többen érdeklõdtek Patkányról és a naplójá-
ról, nekik üzenem, hogy sajnos a Setét Patkány
naplója rovat megszûnt, nem várható, hogy

folytatódik.

DANI ZOLTÁN
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Alex Murphy csöndesen üldögélt pihenõszobájában. A
szobát elvileg hálószobának kellett volna nevezni, de hát
Murphy rég túljutott már azon, hogy alvásra legyen szük-
sége. Aludnia a hús-vér testnek kell, az õ testében pedig
csak nagyon korlátozott számban voltak hús-vér alkatré-
szek. Érdekes, a testének alkotóelemeit korábbi életében
még testrésznek nevezte, de hát azóta nagyon sok min-
den történt.
A tegnapi hivatalos „bemutató” óta valósággal meglódul-
tak a gondolatai. Eszébe idézte a történteket. Érdekes, az
események visszapergetéséhez nem a beépített trideórög-
zítõt használta (kibernetikus memóriája egy egész hétre
visszamenõen képes volt eltárolni minden audio-, video-,
szag- és egyéb jelet, amelyek az érzékein át az agyába épí-
tett felvevõ központba érkeztek), hanem a régi, hogy úgy
mondjam megszokott emberi emlékezését. Így nem tu-
dott teljesen pontosan visszaemlékezni a részletekre, de
arra nem is volt szükség. Az emberi emlékezet magasabb
összefüggésekben tárolja a múltat, és Murphyt most ezek
az összefüggések, és az ezek kapcsán fakadó gondolatok
kötötték le.

Az emberek megrökönyödtek, amikor megláttak, gon-
dolta. Azt hitték, robot, csak azért, mert úgy néz ki. Nem
gondolta volna, hogy képzett, mûvelt tudósokat is ennyi-
re hatalmukban tartják az elõítéletek. És hogy meglepõ-
dött az egyikük (valami Dr. Thompsonnak hívták), amikor
elmagyarázta neki, hogy az azonosítójelét a zakóján viselt
kis kártyáról olvasta le, majd kódolt rádióadással kapcso-
latba lépett a cég központi adatbankjával, és lehívta on-
nan a tudóssal kapcsolatos adatokat. Dr. Thompson tu-
dós, sõt az adatai között az is szerepel, hogy adatjacket
használ (mint a tudósok legtöbbje), tehát ismert számára
az érzés, amikor az ember agyához számítógépet kapcsol-
nak. És mégis, úgy nézett akkor Murphyre, mintha valami
boszorkányságnak lett volna szemtanúja.

Meglepte az emberek reakciója, hiszen ez volt az elsõ
alkalom, hogy „átépítése” óta civilekkel találkozott. A ku-
tatólaborban dolgozókkal jó viszonyban volt, és õk tudták,
hogy emberként kell Murphyt kezelni (minthogy valójá-
ban az is volt), de elfelejtette, hogy õk tisztában vannak az
õ minden jellemvonásával, a teremben összegyûlt tudósok
pedig nem. Õk csak egy talpig fémbe öltözött, két kezû,
két lábú alakot láttak, akirõl ráadásul azt állította Cham-
bers doki, hogy a fém nem a ruhája, hanem maga a teste.

De nem csak meghökkentek azok az emberek, ezt jól
érezte Murphy. Azok az emberek (érzelmi reakciójuk a nap-

nál világosabban az arcukra volt írva) gyûlölték õt attól a pil-
lanattól kezdve, hogy meglátták. És ez az, ami zavarta.

– Ezek az emberek, gyûlölnek engem, Dr. Chambers.
Miért? Nem is ismernek, és én sem ismerem õket. Miért?
– tette fel a kérdést a mellette csöndben pipázgató Cham-
bers dokinak.

– Ezt meg kell szoknod, Alex – felelte Dr. Bart Cham-
bers. – Az emberek lelkének minden zugát mélyen áthat-
ja az összetartozási vágy, a csordaösztön. Az emberiség
ennek köszönheti a fennmaradását. Az ember egymagá-
ban gyenge, de csapatban mindennel fel tudja venni a
harcot. És a csordaösztön azt diktálja, hogy aki kilóg a
csordából, az idegen, az potenciális veszélyforrás. És õk
úgy érzik, te nem vagy közéjük való.

– Nem hittem volna, hogy tanult, mûvelt embereknek
is vannak elõítéleteik.

– A mûveltség csak máz a belül feszülõ ösztönáradat
fölött. Jó arra, hogy bizonyos
körülmények között elfojtson
bizonyos reakciókat, amelyek
mondjuk egy állatban aka-
dály nélkül a felszínre törné-
nek. De ha rendhagyó körül-
mények közé kerül 
valaki (és egy robotember-
rel való találkozás nyilván-
valóan ilyen körülmény-
nek számít), mindig az
ösztönök gyõznek. Te is
ilyen vagy, Alex, de téged
egészen másfajta ösz-
tönök motiválnak. Te
nem vagy gyenge és
törékeny, így benned
nem olyan erõs a csorda-
szellem. Rólad inkább
azt mondanák az embe-
rek, hogy nagyképû, túl-
zottan beképzelt vagy.

– Én?
– Te bizony. Csak még

nem kerülték olyan hely-
zetbe, hogy ez kiderül-
jön. Miért, szerinted a hoz-
zánk hasonló emberek nem
nevetségesek egy kicsit?
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– Én sosem mondtam ilyesmit...
– Persze, persze. De gondolkozz csak el alaposan!

Nem gondoltál még ilyesmit? Rólam, az asszisztenseim-
rõl, a biztonsági õrökrõl, akárkirõl itt a laborban? A lelked
legmélyén?

Murphy egy darabig nem válaszolt. Tudta, mire akar
kilyukadni a doki. Igen, gondolt már ilyesmire. Még a do-
kival kapcsolatban is, pedig õt a második apjának tekin-
tette, és szerette, ahogyan egy férfi az apját szeretheti. Hi-
szen jóravaló ember a doki, csak hát... olyan... ügyetlen.
Gyámoltalan és tehetetlen, mint a normális emberek
többsége. Amolyan „puhácska”. Ezt a szót Murphy saját
maga találta ki a normális emberek leírására, és tudta ró-
la, hogy sértõ lehet, ezért soha, senkinek nem mondta el.
De nagyon találónak érezte.

– De igen – szólalt meg végül. – De nem gondoltam
ezzel semmi rosszra, csak...

– Csak?
– Hát ez az igazság. Ti olyan ügyetlenkék vagytok. So-

kat nyüzsögtök feleslegesen, rengeteg ésszerûtlen dolgot
mûveltek, és még büszkék is vagytok rá. Ezen kívül na-
gyon csekély az állóképességetek.

– Érdekes meglátás. Azt kell mondjam, valami ilyesmi-
re számítottam tõled, de hát még sosem említetted. Fi-
gyelj csak, Alex, te minek tartod saját magadat? Ki vagy te?

Murphy eltöprengett egy pillanatig.
– Ember, mi más? Illetve... – Tudta, hogy most kényes

témához érkezett. Mégis ki kellett mondania. – Leginkább
egy kísérleti embernek tartom magam.

Bart Chambers szélesen elmosolyodott. Megveregette
Murphy vállát.

– Jól látod, szerintem is ember vagy. A legteljesebb mér-
tékig ember, méltó örököse mindannak, amit az emberi
kultúra megteremtett. De ezzel egyidõben sokkal több vagy,
mint ember. Te vagy az emberi faj fejlõdésének következõ
lépcsõje, Alex. És ezt ne feledd el egy pillanatra sem.

Murphyhez éppen a folyosón haladtában jutott el a sür-
gõs rádióhívás. A belsõ biztonsági frekvencián érkezett a
jel. A kód azonnali riadóra utalt. Behatolás történt a kuta-
tótelepre!

Murphy a kódolt adatátviteli frekvencián azonnal kap-
csolatba lépett a központi biztonsági számítógéppel. Mega-
pulzszámra dõlt az adat a telepen mindenfelé elhelyezett
biztonsági érzékelõktõl, a központi õrségõl és a felügyelõ
számítógépes rendszerbõl. A mellkasába épített kísérleti
Ares WarCraft™ taktikai döntéshozó, optikai áramkör
(mely az agytól és az agyhoz kapcsolt egyéb elektronikák-
tól függetlenül önálló döntéshozásra is képes volt, ezért
nem volt szükség arra, hogy a rövid válaszadási idõt szem
elõtt tartandó, közvetlenül a fejbe építsék be) munkába
lendült, és a fény sebességével meghozta döntését, melyet
azonnal továbbított is a test motorikus központjaiba.
Murphy hús-vér agya fel sem foghatta, mi történik, máris

érezte, hogy a teste moz-
gásba lendül.

Kezdetben bi-
zarr dolog volt azt
éreznie, hogy a teste
tudatos irányítás nél-
kül is képes koordinált
mozgásra (mintha ide-
genek rádiótávirányí-
tással vezérelték volna),
de a tapasztalat végül rá-
vezette, hogy egyrészt
az agya elég gyorsan
„fel tudja venni a rit-
must”, és be tud kapcso-
lódni a teste hirtelen reakci-
óját kiváltó eseménysor
követésébe, másrészt pedig
rájött, hogy a teste „önkényes” dön-
tései mindig a taktikai helyzet pon-
tos és abszolút logikus kiértékelésén
alapulnak, következésképpen helye-
sek.

Amikor elõször helyezték üzem-
be testében a WarCraft™ rendszert,
olyan érzés volt kipróbálni, mint ami-
kor még nagyon régen az elsõ huzalozott
reflexeit próbálta ki. Akkoriban sokszor „utasnak” érezte
magát a saját testében, de végül megtanult vele együtt él-
ni, sõt, megtanulta, hogyan használhatja ki maximálisan a
benne rejlõ lehetõségeket. És ugyanúgy, mint akkoriban,
most is csak csodálni tudta az emberi agy fantasztikus al-
kalmazkodóképességét.

A huzalozott reflex félelmetes elõnyt biztosít a harc-
ban, de mint a nevében is benne van, „csak” reflex, követ-
kezésképpen csak arra képes, hogy bizonyos, elõre meg-
tanult eseményekre reagáljon. A WarCraft™ rendszer
nagyon hasonlóan mûködött, de volt egyetlen különbség,
amely több nagyságrenddel a huzalozott reflex fölébe he-
lyezte: a WarCraft™ képes volt azonnali reflexet nem
kiváltó, teljesen „passzív” adatok alapján is közvetlen cse-
lekvést eredményezõ elektronikus parancsok elõállításá-
ra. A rendszer inputjaiba sok minden beletartozott: nem
csak a Murphy testébõl beérkezõ jelek (látás, szaglás, hal-
lás, tapintás, végtagok elhelyezkedése stb.), de a taktikai
kommunikációs csatornán beérkezõ absztrakt informáci-
ók is, olyanok, mint térképadatok, meteorológiai adatok,
más külsõ érzékelõk jelei, Mátrixból érkezõ adatok stb. A
WarCraft™ rendszer a tökéletes elektronikus katona töké-
letes, gyors döntéshozó központja volt.

Murphy tehát azt érzékelte, hogy teste a folyosó túlsó
fala felé lendül, majd amikor odaér, kinyúl a karja, és a te-
nyerébe épített mágneses-vákuumos tapadókorongokat a
sima fémfelületre fekteti. Hasonló tapadókorongokat ké-
peztek ki a lába orrán is, így Murphy már félúton fölfelé
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járt a falon, amikor agya végül utolérte az eseményeket,
és rádöbbent, hogy a rendelkezésre álló taktikai informá-
ciók alapján a leggyorsabban úgy avatkozhat be a harcba,
ha kijut az épület lapos tetejére.

Felnézett, és a mennyezeten megpillantotta a négyzet
alakú csapóajtót. Egy erõteljes lökéssel kinyitotta, és kiug-
rott a lyukon. Odaszaladt a tetõ pereméhez, és lenézett az
udvarra. Egy pillanatra megfordult a fejében, hogy vajon
honnan tudta ilyen bizonyossággal, hogy a négyzet alap-
rajzú tetõnek melyik széléhez kell rohannia, de aztán eszé-
be jutott, hogy ha a szerves, emberi agy (mely természete-
sen továbbra is megmaradt fõ döntéshozó központnak,
hiszen csak a sebessége volt alacsony, a természet adta in-
telligenciát semmilyen elektronika nem pótolhatta) egy-
szer már felvette a ritmust, és utolérte az eseményeket, ak-
kor a WarCraft™ rendszer a háttérbe vonult, és „csak”
információkkal látta el az agyat – Murphy tehát elektro-
nikus parancsra mászott fel a falon, de idefent már
a saját agyának parancsára ro-
hant oda a tetõ széléhez.

Odalent fekete ruhába öltö-
zött fegyveresek iszkol-
tak hangtalanul, sorban
egymás után. Egyikük
vállán nagydarab, ormót-
lan fegyver imboly-
gott – egy Panther
rohamágyú. Murphyben
feltámadt a harag – ezek a fickók
az õ otthonát akarják megtámad-
ni! –, de elnyomta érzelmeit,
mert tudta, azok csak korlátoz-
nák cselekvési szabadságát és
gyorsaságát. A derekához nyúlt,
leemelt egy kézigránátot,
kibiztosította és elhajította.

Hatalmas robbanás je-
lezte a találatot. A roham-
ágyút cipelõ férfi vért fröcskölve elte-
rült a földön, fegyvere elrepült, és nekiütközött
a falnak. Társai azonnal kapcsoltak, és futásnak eredtek
látszólag találomra választott irányokba, miközben egyi-
kük felkapta a gazdátlanná vált rohamágyút. Gránáttal itt
már semmire sem lehetett menni, így Murphy kézbe vet-
te géppisztolyát, és levetette magát az épület peremérõl.
Hátán a megfelelõ pillanatban bekapcsolt a beépített, ap-
rócska rakétahajtómû, mely hosszabb repülésre ugyan
nem rendelkezett elegendõ üzemanyaggal, de arra reme-
kül alkalmas volt, hogy fékezzen egy zuhanást, vagy segít-
se viselõjét nagyobb magasságokba felugrani.

Mire Murphy földet ért, már mindenki eltûnt a kör-
nyékrõl. Behúzódott az épület árnyékába, és ismét kapcso-
latba lépett a kutatótelep biztonsági rendszerének taktikai
adatelosztó központjával. Az agyába áramló adathalmazból
kiválasztotta a mozgásérzékelõk által küldött jeleket, és

máris nyomon tudta követni a szétspriccelõ fegyveresek
menekülési útvonalát. Közben enyhe szánalmat érzett az
ostoba, puhácska emberek iránt, akik azt hitték, képesek
túljárni az Ares Macrotechnology által valaha is kifejlesztett
legtökéletesebb biztonsági rendszer „eszén”.

Látta (érezte), hogy a fegyveresek bemenekültek egy
kisebb raktárépületbe – nyilván elõzetesen ezt beszélték
meg tartalék találkahelynek. Szeme elõtt felvillant az épü-
let tervrajza. Kis poloskák, gondolta, innen most nem
szökhettek ki. Néhány ugrással a bejárathoz szökkent. El-
sõ gondolata az volt, hogy infravörös érzékelõvel és moz-
gásdetektorral kívülrõl végigpásztázza az épületet, majd a
hátába szerelt apró rakétahajtómû segítségével beront az
egyik felsõ szellõzõablakon, hogy meglepje õket, de aztán

letett az ötletrõl. Az agyának egy elrejtett zugába épí-
tett taktikai számítógép feldolgozta az akció

során Murphy által rögzített
képet és hangot, és kikövet-

keztette, hogy a fegyvere-
seknél lévõ nehéz roham-
ágyú – az egyetlen fegyver,
ami Murphy fémtestére

komolyabb veszélyt je-
lenthetne – 97,5%-os
valószínûséggel meg-

rongálódott a harc
során.

Az információ nem vizuáli-
san jelent meg a látómezejébe

vetítve, ahogy a trideókban ábrázolni
szokták, ha a robotember szemén ke-

resztül ábrázolják az eseménye-
ket, hanem... Murphy igazá-

ból nem is tudta, hogyan jutott a
tudomására az adat, csak érezte, hogy

ott van, elég volt a rohamágyúra
gondolni, és máris tudta ezt a szá-
mot. A gondolat a másodperc

törtrészéig jó érzéssel töltötte el: a puhácska
emberek agya fel sem foghatja, mennyire komplex mó-

don képes egy „robotember” felfogni és kiértékelni a min-
denkori taktikai szituációt. Ezek a fegyveresek odabent fi-
zetni fognak bátorságukért, amiért szembeszálltak vele.

Hátáról leemelte a nehéz, háromcsövû géppuskát. Le-
csatolta bal alkarját és letette a földre. Furcsa érzés volt
így, alkar nélkül. Nem fájt, tulajdonképpen kellemetlen
sem volt, de mégis... valahogyan bizonytalannak érezte a
karját, mintha légüres térben lebegne. A fegyvert aztán
egyetlen határozott csavarintással a bal könyökéhez rögzí-
tette, és az üres érzés szempillantásra elmúlt. Murphynek
újra volt alkarja, az újra õhozzá tartozott, és az új végtag-
gal együtt új információk is megjelentek a tudatában.
Szinte a felcsatolással egyidõben tudta, hogy az alkar-gép-
puskába robbanó lõszert táraztak, és hogy a fegyver for-
gócsöveinek 0,23 másodperc kell, hogy elérjék üzemi for-
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gási sebességüket. Az adatok megint csak nem számszerû-
en, hanem a készség szintjén szivárogtak be agya döntés-
hozó központjaiba. Lenézett a mozdulatlan fegyverre, és
gondolata egyetlen parancsával bekapcsolta a forgatómo-
tort. A motor alig hallható elektromos sivítással életre
kelt, és a három csõ szédítõ sebességgel forogni kezdett.
Az érzés kísértetiesen hasonlított arra, mint amit az em-
ber az alkarjában érez, amikor ökölbe szorítja a kezét. A
fegyver készen állt a harcra.

Murphy kinyúlt, hogy félrehúzza a reteszt, de hirtelen
támadt ötlettõl vezérelve hátralépett inkább egyet, és
egyetlen hatalmas erejû rúgással bedöntötte a nehéz, fém
tolóajtót. A földre csapódó ajtó port vert fel, és a por az
épületben uralkodó sötétséggel együtt mindent elrejtett,
ami odabent volt. Murphy kibernetikus szeme azonnal
automatikusan átváltott fényerõsítõ üzemmódba (valaho-
gyan úgy, ahogy az ember pupillája összeszûkül, ha rávi-
lágítanak), és a súlyos százezreket érõ optika nappallá vál-
toztatta a benti éjszakát.

Nemcsak a fényerõsítõ optika volt abszolút first class, a
legjobb, amit az Ares kutatói ki tudtak fejleszteni, de a köz-
vetlenül rácsatlakozó számítógépes optikaijel-elõfeldolgozó
egység is. Az aprócska szilikonlapka olyan csúcstechnikát je-
lentett, amit még az Ares elit egységeinél sem próbáltak ki
éles körülmények között – szinte még érzõdött rajta a kuta-
tólaboratórium steril levegõjének illata. A kis áramkör köz-
vetlenül a kiberszembõl érkezõ vizuális jeleket fogadta –
azokat, amelyek normális esetben az emberi látóidegre fut-
nának át –, és a tudomány által eddig ismert legtökélete-
sebb jelfeldolgozó algoritmusok segítségével megszûrte és
megtisztította. Az eredmény minden képzeletet felülmúlt:
Murphy olyan tisztán és élesen látott, hogy hozzá képest
egy vadászó sas csak portásnak mehetett volna el a vakok
intézetébe. Az elektronika igazi ereje akkor mutatkozott
meg, amikor a látási viszonyok nem csak a kis fényerõ miatt
voltak rosszak. A lecsapodó ajtó által felvert por szemcséi
ide-oda keringtek a levegõben, és minden egyes porszem-
cse kitakart a képbõl egy egészen aprócska kis pontot. A
Murphy fejébe épített jelfeldolgozó elektronika képes volt
arra, hogy egy porszemcse képét „kivágja” a nagy képbõl, és
a porszemcse mellõl beérkezõ képelemek alapján meghatá-
rozza, milyen színû és intenzitású fénysugárnak kellene be-
érkeznie a szembe a porszemcse helyén akkor, ha az illetõ
porszemcse nem volna sehol. A kis chip ezt az interpoláci-
ót minden egyes porszemcsére elvégezte, és eredménykép-
pen olyan képet generált, ami úgy ábrázolta a porfelhõ mö-
götti világot, mintha azt tiszta levegõn keresztül néznék.

Persze igazán sûrû füsttel, valamint gyorsan mozgó,
apró elemekbõl álló objektumok képével ez a rendszer
sem tudott megbirkózni, de jelen esetben erre nem is volt
szükség. A benti fegyveresek ugyanis nem mozdultak, ha-
nem lövésre kész fegyverrel mind az ajtó felé meredtek.
Murphy olyan élesen látta õket, mintha tiszta, napos idõ
lett volna, és közben azt is tudta, hogy a bentiek semmit
sem látnak a sötétben és porban.

– Adják meg magukat! Kis kaliberû fegyvereik nem ár-
tanak a páncélzatomnak, az épület hátsó sarkában lévõ
konténer tetején térdelõ harcos rohamágyúja pedig meg-
sérült, és nem üzemképes. Utoljára figyelmeztetem Önö-
ket! Ha felemelt kézzel nem jönnek ki most azonnal, ma-
gatartásukat kénytelen leszek ellenségesnek nyilvánítani,
és annak megfelelõen eljárni!

Csönd fogadta a szavait. Jól látta, hogy néhány fegyve-
res szeme elkerekedik a meglepetéstõl, a többiek arckife-
jezése azonban nem változott, továbbra is mogorván mar-
kolták fegyvereiket. Aztán az egyikük bólintott, és abban
a pillanatban mindnyájan tüzet nyitottak.

A portól nem láthatták Murphyt. De nem is akarták.
Öt automata fegyver sorozattüze zúdult kifelé az ajtó min-
den négyzetcentiméterén. Akárhol is állt valaki az ajtó-
ban, nem úszhatta meg ép bõrrel.

Murphy enyhe értetlenséggel szemlélte a páncélján itt
is ott is felcsapó, golyókeltette szikrákat. Az elõbb igazat
beszélt, és ami a legfõbb, abban is biztos volt, hogy ezt a
bentiek is tudták. Most mégis tüzelnek. Pedig õ igazán
meg akarta kímélni az életüket. Hiszen már abban a pilla-
natban végezhetett volna velük, amikor ledõlt az ajtó.
Elektronikus szeme szinte azonnal képet szolgáltatott,
géppuskája három csöve üzemi sebességgel forgott, a tü-
zeléshez csak egyetlen gondolati parancs hiányzott. Ehe-
lyett õ elárulta a pozícióját azzal, hogy megszólalt. A pu-
hácska  emberek néha egészen ostobák tudnak lenni.

A golyózápor néhány másodperc múlva véget ért,
ahogy a tárak kiürültek. Murphy elindult. A bal keze he-
lyén forgó géppuskát leengedte, csak a jobb kezében tar-
tott géppisztolyt szegezte elõre. Belépett az ajtón, áthaladt
a porfelhõn, hogy a bentiek is jól lássák. Ismét megszólalt.

– Ettõl a perctõl kezdve aki ellenállással próbálkozik,
azt azonnal eliminálom. Jöjjenek elõ felemelt kézzel!
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Halk csettenés hallatszott, majd egy fojtott káromko-
dás. A rohamágyús férfi megpróbálta elsütni a fegyverét...

Murphy egy pillanatig sem habozott. Különösebb ér-
zelmek nélkül regisztrálta a tényt, hogy az egyik fegyveres
ellenállással próbálkozott meg. Harc közben nem volt he-
lye érzelmeknek, a fejébe épített millió taktikai áramkör
mindegyike a legszigorúbb vaslogikát alapul véve mûkö-
dött, és Murphy tudta, hogy csak akkor képes zökkenõ-
mentesen együttmûködni velük, ha õ maga is hasonló-
képpen gondolkodik. A logikus gondolkodás sosem
okozott neki nehézséget, és hamar megtanulta, hogyan
kell az érzelmeit kikapcsolni. És ez nem azt jelentette,
hogy érzelemmentes robottá vált volna, hiszen az érzel-
mei megvoltak, sõt, normális körülmények között rend-
szeresen foglalkozott is velük, de most... most, hogy a má-
sodperc törtrésze alatt kellett dönteni, érzelmeknek
egyszerûen nem volt helyük. Ez is egy nagy hiányosságuk
a puhácska embereknek. Murphy büszke volt rá, hogy õ
már egy tökéletesebb emberi fajhoz tartozhat, még ha
egyelõre egyedül is képviseli fajtáját.

Az impulzus a fény sebességével futott végig az agyá-
tól a jobb kezében tartott géppisztolyig, és a hangtompí-
tós fegyver halk puffanással kiköpött magából egy lövedé-
ket. Tökéletes homloklövés. A férfinek nem volt ideje,
hogy fájdalmat érezzen. Rongybábuként csuklott össze,
kezébõl hangos csattanással esett ki az üzemképtelen ro-
hamágyú.

– Változott a felállás. Mostantól, ha BÁRKI ellenállás-
sal próbálkozik, MINDENKIT eliminálok. Ha azonban fel-
emelt kézzel elõjönnek, nem esik bántódásuk – mondta
Murphy szenvtelen hangon, és a nagyobb hatás kedvéért
körbepásztázott a fegyvereseken a géppisztoly csövével. A
fegyver határozott, gazdaságos íven, szinte elegánsan for-
dult körbe, balról jobbra, és irányzéka a másodperc tört-
részéig mindenki homlokán megpihent egy kicsit. Csak,
hogy az illetõ érezze, nincs esélye.

Murphy ugyan semmilyen rokonszenvet nem érzett
ezek iránt a puhácska emberek iránt, akik megtámadták
az otthonát, mégis úgy vélte, és úgy is képezték ki, hogy
ha módjában áll, lehetõséget kell biztosítania az ellenfél-
nek a megadásra.

Úgy tûnt, hatásos volt a demonstráció. Murphy penge-
éles érzékei azonnal regisztrálták, hogy a fegyvereseknél
leesett a tantusz, és egyik a másik után ellazította szorítá-
sát a fegyverén. Ám amikor Murphy géppisztolya befejez-
te az ívet, és megállapodott egy kicsit a jobb szélsõ fegy-
veres homlokán, a bal szélsõ férfi úgy érezhette, eljött az
õ ideje.

Erõsen felkiberezett férfi volt, az a fajta utcai szamu-
ráj, aki nem gondolja meg kétszer, hogy lõjön, és akit
jobb elkerülni, mert elektronikus reflexei és erõs gépkar-
ja (történetesen szintén Ares gyártmány, méghozzá vi-
szonylag új modell) képesek akárkivel végezni, a szempil-
lantás törtrésze alatt. Ez a fickó nyilván még sosem
találkozott olyan ellenféllel, aki lényegesen gyorsabb ná-

la, és ez a túlzott elbizakodottság már messzirõl meglát-
szott rajta. Úgy gondolta, most, hogy Murphy figyelme a
terem másik sarkába irányul, eljött az idõ, hogy kijátssza
utolsó ütõkártyáját.

A férfi felturbózott robotkarja emberfeletti gyorsaság-
gal az övén lógó egyik gránáthoz kapott, megmarkolta a
tojás alakú szerkezetet és már hajította is, lendítés közben
kibiztosítva. Kisméretû gránát volt, de kísérleti példány,
olyan, amelyik hatalmas rombolóerõt fejt ki egy viszony-
lag kis körzetben, de annál távolabb szinte teljesen ártal-
matlan, mert nem lövell ki repeszeket.

Murphy széles szögben látó optikája egy pillanatra
sem tévesztette szem elõl a bal sarokban kuporgó férfit,
sõt az agya mellett észrevétlenül dolgozó taktikai elemzõ
elektronika már rögtön az elsõ pillanattól kezdve A prio-
ritású célpontként sorolta be a kiberszamurájt. Az Ares
WarCraft™ áramkör azonnal mûködésbe lépett, és mi-
elõtt még Murphy tudatos agyához eljutott volna az inger,
géppisztolyt tartó karja máris visszalendült bal felé.

A szamuráj becsületére legyen mondva, ez alatt a rö-
vid idõ alatt is képes volt elhajítani a gránátját. Normális
ellenféllel szemben kényelmesen gyõzött volna, és felír-
hatott volna egy újabb nevet áldozatai listájára. Nem szá-
molt azonban az Ares Macrotechnology nujenmilliárdos
kutatóprogramjának legújabb fejlesztési eredményével.
Nem számolhatott Alex Murphyvel.

Érdekes módon Murphy tudatos agyába egy rövidke
pillanatra bevillant, hogy az elhajított gránát oldalán a
„Made by Ares” felirat látható domborított betûkkel, aztán
fegyvere ismét köhintett egyet, és a gránát telitalálatot
kapva felrobbant, alig két-három méterre elhajítójától. A
szamurájt hanyatt lökte a robbanás, fémmel megspékelt
teste nehéz dörrenéssel csapódott neki a raktár falának.
Szája sarkából vér buggyant elõ. Nem kapott halálos se-
bet, de látszott, hogy jó néhány másodpercig nem lesz
harcra képes állapotban.

A fegyveresek a robbanás felé fordultak. Néhányan
már a magasban tartották a kezüket, készen arra, hogy en-
gedelmesen elõbújjanak rejtekhelyükrõl.

Most mindnyájan megtorpantak. Elõbb a szamurájra
néztek, majd Murphyre, a keze helyén sötétlõ, szótlanul
pörgõ géppuskacsövekre. Agyuk dermesztõ bizonyosság-
gal felfogta, hogy ebbõl a helyzetbõl nincsen kiút, elérke-
zett a vég. És a súlyos bizonyosság megbénította minden
izmukat. Csak bámulni tudtak kimeredt szemmel.

Murphy is azonnal látta, hogy a fegyveresek megértet-
ték a sorsukat. Elsõ pillanatban megkönnyebbülés suhant
át rajta, mert látta, végéhez érkezett az akció, és az ottho-
na megmenekült. Aztán eszébe jutott valami más is...
Ezek a kemény gyerekek biztosan látták a Terminátor cí-
mû trideófilm mindegyik epizódját. Elmosolyodott. Volt
valamelyikben egy jelenet, amikor... Igen. Miért is ne?

Lassan felemelte a nehéz fegyvert.
– Hasta la vista... baby – mondta, és tüzet nyitott.
Folyt. köv. SERFLEK SZABOLCS



MAGIC SHOP – V. ker. Párizsi u. 1. Terra Center, � 266-02-11\12\13/131 Nyitva: 10-tõl 18 óráig
E-mail: m-shop@elender.hu

Kártyafanatikusok

figyelem!

Internet hozzáférés a Magic Shop-

ban. Bármilyen kártyainfóra van

szükséged, itt megtalálod. Kártyalis-

ták, árlisták, legfrissebb információk

stb., minden, ami a kártyával kap-

csolatos, itt megszerezheted és ki is

nyomtathatod.

1 perc internet: 15 Ft

1 nyomtatott oldal (tintasugaras

nyomtató): 15 Ft

Túlélõk Földje és Káosz Galaktikajátékosok figyelem!Non stop UL-táplálás a Magic Shopban. A fordulódat még
aznap visszakapod, akár nyomtatott formátumban is. Az UL-
edet a NET-en küldjük el a Beholder Bt.-nek, és ugyanígy
kapjuk vissza a már kész fordulót. A „gyorstápláláshoz” az
UL-eden (ellenõrzõszám!) kívül még a személyidet vagy a
diákigazolványodat is hozd magaddal. A szolgáltatás
természetesen nem ingyenes, áraink a következõk:
UL-táplálás (kb. 16 órakor kerül feldolgozásra): 30 Ft/UL
Fordulónyomtatás (tintasugaras nyomtató): 15 Ft/oldal

Lehetõség van még tárgylisták, térképrészletek, labirintusok
és bármi más TF-fel kapcsolatos információ megtekintésére
és nyomtatására is. További információk a Magic Shopban.

Magic Shop az interneten!

HOLLÓTANYÁBAN

Nyitva minden nap 10–22 óráig – Budapest, VII. ker. Rumbach Sebestyén u. 8.

Megnyílt a harmadik MAGIC SHOP a

HOLLÓTANYÁBAN

�� 150 M2-ES TEREM

�� ALACSONY ÁRAK, MÉRSÉKELT BELÉPÕ.

�� WARHAMMER 40.000 TEREPASZTAL.

�� KÁRTYÁK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN,

LAPONKÉNT IS.

�� NYITVATARTÁS MINDEN NAP, HÉTVÉGÉN 

NON STOP.

�� A SZEREPJÁTÉKOSOKNAK KÜLÖN TEREM 

ÁLL RENDELKEZÉSRE.

�� SZABÁLYKÖNYVEK ÉS KIEGÉSZÍTÕK NAGY

VÁLASZTÉKBAN.

�� VERSENYEK SZERVEZÉSE KEDVEZÕ

FELTÉTELEKKEL.

�� 150 M2-ES TEREM

�� ALACSONY ÁRAK, MÉRSÉKELT BELÉPÕ.

�� WARHAMMER 40.000 TEREPASZTAL.

�� KÁRTYÁK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN,

LAPONKÉNT IS.

�� NYITVATARTÁS MINDEN NAP, HÉTVÉGÉN 

NON STOP.

�� A SZEREPJÁTÉKOSOKNAK KÜLÖN TEREM 

ÁLL RENDELKEZÉSRE.

�� SZABÁLYKÖNYVEK ÉS KIEGÉSZÍTÕK NAGY

VÁLASZTÉKBAN.

�� VERSENYEK SZERVEZÉSE KEDVEZÕ

FELTÉTELEKKEL.

ITT!



ZHARRTSH X/43-4 akta.
Vérörvény igazgató:
Idealista cápa volt. Fajára nem túl jellemzõ elszántság-

gal küzdött azért, hogy összehozza a hidegháború na-
gyobb politikai Házait, és az egymásra acsarkodó fajok
képviselõit. Származása, Uszonya, iskolái nem ismertek.
Elõzõleg a SWATTH Military alkalmazta. Nincs megbízha-
tó információ arról, hogy miként kerülhetett a Cégbe, azt
pedig végképp sûrû homály fedi, miért szavazott neki az
elnök ekkora bizalmat. Többen is versengtek a külkeres-
kedelmi osztály igazgatói címére, ezért általános felhábo-
rodást váltott ki, mikor az elnök õt nevezte ki erre a poszt-
ra. Gyors karrierje miatt a Cégen belül sok ellensége volt.
Politikai, és üzleti érzéke mellett jelentõs katonai múlttal
is rendelkezett, így az elnök kisebb akciók elvégzésével is
megbízta. A 46934-es fedõnevû akciót követõen nyomta-
lanul eltûnt, klónmintáját 350 évre zárolták.

Axxhra Wax, és Ghu’errs Inh:
Speciális „gwanta” metódussal képzett kémek. Kisko-

ruktól kezdve az ikerbevetésekre kondicionálták õket. A
46934-es akciót követõen Ghu’errst áthelyezték a Cég ki-
képzõ részlegéhez, a mai napig cégkadétokat oktat.
Axxhra manapság bátyja hajóján szolgál, valahol a külsõ
szektorok valamelyikében.

A 46934-es akció:
Az elnök megbízásából zajlott le. A feladat részét ké-

pezte meggyõzõdni egy, a Céggel üzleti kapcsolatban álló
klóngyártó vállalkozás diszkréciójáról, amit a fent említett
ügynökök által elõidézett kritikus helyzettel teszteltek. A
siker érdekében az ügynököket nem tájékoztatták az
akció céljáról. A 46934 teljes sikerrel zárult. A klóngyár-
tók igazolták a Cég bizalmát, miután könnyedén oldották
meg a felmerült válsághelyzetet, nem hagyva maguk után
semmilyen használható nyomot. Ez teljes biztonságot je-
lenthet a Cég számára a klóngyártókkal tervezett együtt-
mûködés szempontjából.

* * *

...Nos, uraim és hölgyeim – nézett körbe jelentõségtel-
jesen Kríí-sig-tig, az aukciós rendezvény vezetõje –, magu-
kon múlik a választás. A mi cégünk évezredes hagyomá-
nyokkal rendelkezik, az önöké jó ha pár száz évvel. Mi
mindent tudunk a politikus-gépezetrõl, hiszen mi vagyunk
a hatalom nyersanyaggyártói, a nevesebb politikusok zöme
szinte kivétel nélkül klón, akiket mi prezentáltunk a politi-
ka piacára. Önök a Birodalom legnagyobb konzorciumai-
nak és klánjainak befolyásos vezetõi, s így mindenkinél job-
ban kell ismerniük a siker kulcsát: a politika és a hatalom
célja saját maga, vagyis a politika és a hatalom. Természete-
sen nem ideológiai közhelyek megvitatására hívtam önö-
ket, mégis szeretnék rávilágítani arra, hogy kissé borsosnak
tûnõ áraink ellenére fantasztikus lehetõségeket kínálunk
az önök számára. Bemutatkozónak talán hivatkozhatnék a
triciplita politikusok által rendelt egyedre, a tündöklõ Ga-
laktikus Szövetség dekadentorára. Igazi kincsesbánya ez a
típus. Mert ugyebár, valójában a MILITARY 4-es modell,
vagyis Harrrk Trax ûrcápa admirális által kirobbantott kis
háborúcska segített a javarészt triciplita érdekeltségi körbe
tartozó rendelkezõ Pocket fegyvergyártó konzorciumnak
szektorokat kézben tartó mammutcéggé növekedni. Persze
akár említhetném Abraham Gobavszkijt, az emberi faj ga-
laktikus úttörõjét, aki a csillagokba, és a Birodalomba röpí-
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tette kezdetleges faját, mi persze tudjuk, hogy csupán egy
B4-es politikus egyedrõl van szó, amit az akkori cerebriták
kértek, mert a túltermelési válsággal küszködõ cerebrita
óriáströszt, a Masholucum Trade kinõtte a peremszektorok
piacát, és a dömpingáruikat már egyetlen civilizált fajnak
sem tudták eladni... Kedves vendégeink, talán fáradjanak át
a bemutatóterembe, ahol saját szemükkel is megcsodálhat-
ját az egyedülálló módon felkészített klónjainkat...

* * *

Százhatvankilenc másodperc. Félho-
mály. Axxhra, a testét takaró panel-
tömb mögött úgy festett, mint valami
árnyék-kariatida. Néma szoborként
simult vertikálisra záródott élõszövet
járókája vezérsíkjához, és a helyi-
ségben tartózkodó alakokat figyel-
te. A szemközt álló technikusok nem ér-
zékelték, hogy van még valaki más is a félkör
alakú kis teremben, a biztonsági kamerákat pedig már
nem figyelte senki. Az õrszobában három sztázis-sokk-
ba merevedett õr hevert. „Húsz másodperced van a
karbantartó zsilip nyitásáig” jelent meg Axxhra cél-
zószemüvegében egy neonzöld felirat. A lány ellenõrzõ pil-
lantást vetett különleges kiképzésû, genetikai „acél” borítot-
ta kiber-járókájára. A legtöbb ûrcápa harcos által használt
ozmiumpáncélzatú fémszerkezet már rég a vesztét okozta
volna, az elsõ ellenõrzõ ponton sem jutott volna túl észre-
vétlenül, ám a nesztelen, „élõ” végtagok kecses párducmoz-
gást engedélyeztek viselõjének. Ezenkívül ott volt a három
ostorszerû csáp is. Mindhárom archeodron cucc, elasztikus
poliizoprén karok, a végükön sztázis-sokkolóval. Ha a biro-
dalmiak látnák, biztos megvesznének a röhögéstõl... Valami-
kor a cápaháborúk idején használtak ehhez hasonló õskori
berendezéseket. Persze máshol nem szórakozna ilyen cse-
csebecsékkel, de most nem engedheti meg, hogy a bentiek
közül bárkinek is a legkisebb baja essen. A rafinált behato-
lásgátló felszerelések mellett a fejlesztõbázist az alkalmazot-
tak testébe épített vérmonitorokkal is ellátták. A cápa tud-
ta, hogy a kardioimpulzusokat, a véroxigénszintet, és a
mesterséges sejterõdöket követõ biztonsági rendszer a leg-
apróbb rendellenesség esetén is azonnal riasztana. A két
technikus végzett a karbantartó robot üzembe helyezésével,
de szerszámaikat már nem maradt idejük összepakolni. A
csápok végén lévõ gömbök elõször paralizáltak, majd globá-
lis, de csak idõleges agybénulást váltottak ki. Mindkét áldo-
zat öntudatlanul feküdt a padlón. Egyetlen szó sem hagyta
el a szájukat, egyetlen sebhely sem éktelenítette a testüket,
a szívük normális ritmusban vert, s az adrenalinszintjük sem
növekedett meg. Néhány óra is eltelhet, mire magukhoz tér-
nek. A párductest magához húzta csápjait...

* * *

...A mi modelljeink attól jók, hogy önfejlesztõek, de
ellenõrizhetõek, vállalják a felelõséget mindenért, s

gombnyomásra likvidálhatóak. Igazi sztárok, akiket milli-
ók gyûlölnek és imádnak egyszerre. Ami igazán fontos,
hogy az önök kezében marad a szervezés, nincs malõr,
nincs nem várt fordulat. Önöké a hatalom, a pénz, és az
irányítás, a modelleké a népszerûség és a felelõsség. Én,
tisztelt vendégeink, a biztos politizálást adom az önök
kezébe! Ezek után, az a pár kvadrillió IG£, melyet termé-
keinkért kérünk, már nem is olyan nyomasztó összeg. Ma-
napság, kedves egybegyûltek, egy karszektorban bolyon-
gó nevenincs karnoplanktusz kapitány is IG£-milliókkal
mászkálhat, ennek ismeretében nem hinném, hogy önök
közül bárkit is megrázna egy ilyen összeg...

* * *

...2...1...0! A félkör oldalába metszett oktaéder csapó-
ajtó egy pillanatra kinyílt. Axxhra megiramodott. „Idõ,
idõ... Harminckét másodperc késésben vagyunk.”. A szûk
folyosó csak nehezen engedett a futó lánynak, több kiál-
ló konzol is felsebezte a szintetikus bõrrel fedett testet.
Jól hallotta, hogy a párhuzamos járatban társa, az
ikergwanta együtt fut vele. „Túl hangos” gondolta. „Igye-
kezz!” jelent meg a szemüveg felsõ sarkában a felirat,
„Vérörvény leadta a kétperces szignált!”.

* * *

...Nem is szaporítanám tovább a szót, lássuk a minta-
darabokat. Az egyes tartálytól kezdõdnek az eddigi császá-
rok klónjai, a középsõ sorokban találhatóak a katonai ve-
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zetõk, Trax éppen III.Heolh tartája alatt látható. Stíluso-
san Trax mellett helyeztük el John Wang Lut, aki a Fekete
Légió vezetõje volt, mellesleg a konkurens Webract cég
kedvenc receptje alapján készítettük. A bleinoni politiku-
sok melletti sorban a nagyobb klánok kirakatvezetõi kap-
tak helyet, azonban a jelenlévõ klánküldöttek kérésére a
pontos párosítás maradjon titok. A bal oldalon
látható idei egyik sztármodellünk, Shin
Wu Cee, a Shin klán elveszett fia,
melybõl az emlékverseny idején kilenc
példányt is kértek. A kereskedelmi cé-
gek legfelsõ sorban elhelyezkedõ vezetõi
után pedig egy igazi meglepetés...

* * *

Kilencvenhét másodperc.
Axxhra lelassított. A járat
egy biztonsági nyomás-
kiegyenlítõ tölcséré-
be szûkült. Innen
csak karabínerrel
lehetett kijutni a
Jammum tartályok
szintjére. Szigony-
pisztolyával meg-
célozta a tölcsér végén álló
vanádiumtalpazatot, majd hagy-
ta, hogy a szerkezet felhúzza a tartályok közé.
Szinte másodpercre pontosan együtt lépett ki társával a
fémpadlóra. Az ikergwanta jelzett, majd a kétfelé ágazó
szellõzõakna bal oldali része felé intett fejével. „Hagyd a
fenébe a tartályokat, üresek! A rácsoknál van a szív, jelre
betesszük a pulzárkristályokat.” – érkezett az utasítás a
lány optikai monitorján. Társa biomechanikus ruháját an-
tigrav gyûrûbe vonva máris elkezdett „úszni” a szûk vájat-
ban. Keservesen lassú másodpercek után Axxhra is megér-
kezett a kijelölt pontra.

* * *

...Cégünk minden rekordot megdöntött a legújabb
Z–11 és M–12 modellekkel. Sohanem látott konjunktúra
kezdõdött a piacon, mióta a legfrissebb õrrobot-prototí-
pusok megjelentek. A híres géndivattervezõ, Yves Lager-
feld Cardin mezon és zarg modellei. Az idegen mese már
a külsõ piacokon is bejött, jelenthetem, hogy több tucat
ûrhajógyár is megrendelõnkké vált. A zarg-mezon masz-
laggal a szektorokban is könnyebb rendet tartani, hiszen
az adóproblémás, vagy autonómiát követelõ rendszereket
kitakarítja a zarg blokád. Mindezt erkölcsi aggályok nélkül.
Sokaknak a politikai mozgásszabadság a zarg bázis beruhá-
zási költségeit is megéri. Ez igaz a konkurens cégekre is. A
Galaktikában a legügyesebb piaci húzás az idegenek
megjelentetése volt. Az önmagukat is felemésztõ cégek ko-
rában mára igazi öntisztító gépezet lett a gazdaságból. Re-
mélem nem kell önmagamat ismételnem, mindez nem

mûködhetne a zarg modelljeink nélkül. Itt látható termé-
keink minden kívánságot kielégítenek, de mindazonáltal
csak alaptípusok, tíz százalékos felárral módosíthatjuk
õket beállítottságuk, agilitásuk, vagy karizmatikusságuk

szerint. Most pedig, kedves vendégeink, kérném a
liciteket a NIHIL-1-es modellünkre...

Vérörvény a bemutató alatt egyfolytában a
vendégekre koncentrált. Köztük állt, egyrészt

mint cége megbízottja, másrészt, mint potenciális ve-
võ. Nem keltett feltûnést, a feladata arra

korlátozódott, hogy a gwanták ér-
kezéséig mindent rögzítsen,

majd a nagy bumm pil-
lanatában egy vásá-

rolt, vagy rabolt
klónnal távozzon.

Az információk meg-
szerzése a kémpárosra

volt bízva. A dolog
egyszerûnek tûnt, ám
valahogy már az elsõ
pillanattól kezdve

nem stimmelt valami.
Konkrét magyarázatot

nem volt képes adni meg-
érzésére, de a baljós gondolat

nem akart szûnni. Talán a sok éves ta-
pasztalat... Órájára pillantott. Ok. Bõ egy

perc, tehát cselekednie kell. A licit...Kell egy klón...

* * *

Hatvanhárom másodperc. A sárga színû rács kékesfe-
héren párolgott. Mivel csak a terem felé lehetett volna le-
szedni, nem maradt más választásuk, mint a plazma.
Axxhra infrára állította szemüvegét, és lenézett a terembe.
Bent elektromágneses sugarak sûrû dzsungele vigyázott
arra, hogy semmi, és senki ne juthasson a reaktorvezérlõ-
be. Újabb archeodron csodaszerkezetet készített elõ. Az
álcázóberendezéseknél használt polyhedron burok telje-
sen átlátszóvá tette a pulzárkristályra kötött robbanószer-
kezetet. A lány ledobta a bombát, és örült tempóban kez-
dett visszafelé evezni...

* * *

...Négy-három elõször, másodszor, senki többet, har-
madszor. Gratulálok Vérörvény igazgató úr, négy egész
három tized kvadrillió IG£-ért öné az XL-97-es modell. A
kezelési holofilmben minden fontos információt megta-
lál. Szabadna kérnem a csekkártyáját? Csak egy pillanat, s
mindjárt megvagyunk a formaságokkal. Nocsak, ez érde-
kes... Uram, a kártyáján hol van a... Ez valami tréfa?...

* * *

Harmincöt másodperc. Axxhra elérte az információs
konzolt. Rákapcsolta mátrixdeckjét a központi számító-

10



gépre, majd elindította a kutászprogramot. „Nálad sincs
semmi?” jött az üzenet. „Átvertek minket a mocskok!...”.
A lány otthagyta a decket, és megiramodott a bemutatóte-
rem felé. Négy másodperc. „Megvan! Készülj Inhy, ez már
az aukciós terem!”. A földre vetette magát, és összegöm-
bölyödött. „Most!”. A detonáció úgy szakította ketté az
épületet, mintha csak vékony papírlap lenne. Mindenhol
egyszerre hunytak ki a fények, s kapcsolódtak be a vörös
tartalékizzók. Axxhra közvetlenül az ikergwanta után lé-
pett a bemutatóterembe. Teljes káosz fogadta. Kríí-sig-tig
holtan hevert a pódium bársonyborította padlóján, teste
apró felduzzadt pamacsgolyókra hullott szét, a tartályok-
ban a modellek helyett csupán zavaros szövetturmix for-
tyogott. Vérörvény szitkozódva hátrált az ajtó felé, miköz-
ben erõtérpajzsán elfolytak a terem biztonsági
rendszerének lézersugarai. Már több klánfõnök és válla-
latigazgató is holtan hevert, testük részei aszott gyümölcs-
darabokként repültek szanaszét. Vérörvény a gwanták fe-
dezete mellett kikászálódott a folyosóra.

– Átvertek minket fõnök – mondta Axxhra Vérörvény-
nek. – Tudták, hogy mit tervezünk. Törölték a mátrixot,
üresek a tárolók, megsemmisültek a modellek, és az épü-
let csak díszlet.

Vérörvény kényelmetlenül morgott.
– Erre már én is rájöttem, az utolsó pillanatban sike-

rült letiltanom a cég csekkártyáját. A teremben rajtam kí-
vül mindenki klón volt. Egészen eddig. Most már csak
cseppfolyós szövetdarabkákat találtok. Rohadt egy színhá-
zat csináltak nekünk. Legalább a felvételek megmarad-
tak... Adj jelt a siklónak, tûnjünk el innét.

* * *

Az elnöki rezidenciáig hosszú volt a folyosó. Vérör-
vény útközben dühösen olvasta át újra a beszámolóját. A
bemutatóterem óta nem akartak távozni fejébõl a baljós
gondolatok. Küldetésének kudarca kellett volna, hogy ag-
gassza, ám ehelyett valami más foglalkoztatta.

– Elnök úr, ez egész egyszerûen botrányos. A felvéte-
leket, és a rendelkezésünkre álló adatokat többször is ki-
elemeztük. Arra jutottunk, hogy ebben a mocskos játék-
ban több cég is benne van. A fegyvergyártók, s
hajókészítõk java mellett egy sor kisebb-na-
gyobb kereskedelmi cég is rendszeres idõ-
közönként feltûnik a „licitálók” között, ám
egyszerûen lehetetlen megfogni õket. Az
aukciós ház minden esetben díszlet csu-
pán, így a klóngyártók
gyakorlatilag nem lé-

teznek, ezzel nincs hibaszázalék. Az átutalást alapítványi
támogatásként bonyolítják le olyan fejlesztõ központok
részére, melyek egyetlen nyersanyag-elõállító cégtõl vásá-
rolnak, nem ritkán többmilliószoros áron. Ez jogilag legá-
lis, valószínûleg így jut el a pénz a címzetthez. A nekünk
rendezett ingyencirkuszban csak olcsó trükk volt az árve-
rés, minden a mátrixon keresztül történik, egy teljesen
steril módszerrel, a klónok bábok, az üzleteket viszont
ezek a bábok kötik. Az eredmény: semmi nyom nem ma-
rad a mátrixban. Minden más igaz, a modellek tényleg
léteznek. A hadseregrõl a mátrixban furcsa hírek keringe-
nek. Valószínûleg azért nem avatkoznak az invázióba,
mert õk csinálják. A Katonai Tanács korrupt, a nagyválla-
latok rángatják zsinóron a vezetõket. Értesítenünk kell az
Érdekvédelmi Bizottságot. Nem szabad hagyni, hogy tisz-
tességtelen eszközökkel egyesek jogtalan elõnyökhöz jus-
sanak a politika piacán. Azt mondom bojkottáljuk...

Az elnök mosolyogva fordult beosztottjához.
– Ugyan kedves barátom, maga egy hatalmas barom.

Mirõl beszél? Ön szerint az idegenek csak mesefigurák?
Én a helyükben valami hasonló komédiával próbálnám
ezt elhitetni. Vagy netán arra utal, hogy a befolyásos poli-
tikusok csak bábok? Ezt eddig is tudtuk, ehhez nincs
szükség klónokra. Netán a vállalatok érzelemmentes, civi-
leket sem kímélõ szabotázsakcióit kritizálja? Nem mind-
egy, hogy Harrrk Trax õrült cápa volt, vagy ügynök vala-
melyik nagyvállalatnál? Maga nem véletlenül jött ki élve
onnan. A felvételeket azóta több cégfõnök is látta, ez per-
sze nem a maga hibája. Valaki kiszivárogtatta. Az ön elke-
seredett felháborodása tette mindet eredetivé. Azóta min-
denki a modellekbõl akar. Lényegtelen. Tartozom egy
köszönettel mindezekért. Az elnök elõvette a fiókjában
tartott lézerfegyvert.

– Kedves Vérörvény, hálás vagyok magának...
Mikor eltakarították a hullát, az elnök ismét a papírja-

iba mélyedt. Voltaképpen büszke volt magára. Az idege-
nek kiûzése után kellett valami igazán jó biznisz. Neki ju-
tott elõször eszébe a második invázió, ám a dolog túl
munkaigényesnek bizonyult. Ez a klónozásos ügylet meg-

könnyítette a dolgát, a többit pedig ráhagyta a fegy-
vergyártókra. Egyedül õ tudta, hogy az idegeneket
nem a Birodalom ûzte ki, maguktól mentek el. Nem

láttak fantáziát a Galaktikában. Nem úgy mint õ.
Õ maradt egyedül, egy több ezer éves

zarg kufár. Mostanában jutott eszébe,
hogy nyit egy politikai aukciósházat...

MERMALIOR #1418
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Lassan sötétedett. A dombok lábánál elterülõ jókora mocsárvi-
lág kisebb-nagyobb vízfoltjai sárgás fényben remegtek. De ha a
sûrûsödõ homályban nem is lett volna jól látható, miféle terü-
let kezdõdik ott, a felõle áradó, nehéz szagokkal terhes ködfol-
tok egyértelmûvé tették. Így estefelé, amikor a lenyugvó nap
gyenge sugarai már nem voltak képesek szétszabdalni a felszál-
ló párát, az úgy borította el a környéket, mint javasasszony
kunyhóját fõzeteinek gõze.

A párafoltokon keresztül az ingovány felé igyekvõ lény alak-
ja is meg-megremegni látszott. Csak a közeledtét kísérõ fémes
hangok tették bizonyossá, hogy nem valami szellemalakot vará-
zsoltak oda az este csalóka fényei. Páncélozott lovas, vagyis a ló-
ként használt állatot nézve inkább csak lovas-féle ereszkedett
alá a dombokról.

A hátas párductestû, szárnyas, erõt sugárzó lény volt. Egy
tûzfõnix. Gyors ütemben haladt, egyenesen neki a mocsárnak.
Csak az ingoványosabb területekre érve lassított léptein: meg-
megtorpant megvizsgálni az útjába esõ pocsolyákat. Mozgása
egyre megfontoltabbá vált, ahogyan a sûrûsödõ homályban mé-
lyebbre hatolt a lápban.

Az itt élõ lények számára szokatlan esemény volt ez. A nád-
csomók rejtekébõl riadtan felrebbenõ madarak visítozva, a min-
denhol ott lábatlankodó békák sértetten brekegve, vartyogva til-
takoztak a késõn érkezõ zaklatás miatt, sûrû rajokban
emelkedtek ki a növények közül a legkülönfélébb rovarok. A fõ-
nix azonban nem sok figyelemre méltatta õket. Sietõsen és cél-
tudatosan, de egyúttal igen óvatosan haladt a tócsák között egy
nagyobbacska halom felé, mely a mocsár szélérõl táborozásra
alkalmas kiemelkedésnek tûnt. Nem volt könnyû dolga, hiszen
lovasa egy csöppet sem segítette.

A hátán zötykölõdõ apró gnóm ugyanis mit sem törõdve az
esetleges veszélyekkel, gondolataiba mélyedve bõsz párbeszédet
folytatott saját magával, motyogását heves gesztikulálással kísér-
ve. Kezében szorongatott lándzsáját kiszámíthatatlan ívekben

suhogtatta, mely így hol a növényekben akadt el újabb és újabb
rovarrajokat riasztva fel, hol a pocsolyákban merült meg hangos
csobbanással. Különös formájúra kovácsolt sisakot, és szemmel
láthatóan nagyobb testû alak számára készült fémpáncélt viselt.
Lábait hátasa szárnya takarta, hátán degeszre tömött hátizsák
púposodott. Össze-összeverõdõ felszerelési tárgyainak, és vérte-
zetének furcsa, ütemesen csikorgó-zörgõ zaja messzire hirdette
közeledtét.

Még a felületes szemlélõ számára is nyilvánvaló volt, hogy fi-
gyelmét teljesen lekötik gondolatai, még a vadul támadó rovar-
rajok sem voltak képesek visszahozni fantáziájának világából.
Ez azonban még csak hagyján, de az útra (már ha a posványban
beszélhetünk egyáltalán ilyenrõl) sem figyelt, teljes mértékben
hátasára bízta magát. Megtehette, a fõnix tudta, mit csinál.

A nappali fények közben már majdnem teljesen kialudtak,
a mocsarat lassan kékeszöld derengés lepte be, mintegy kupo-
lát vonva a nádfoltok fölé. Lassan feltámadt a szél, ide-oda taszi-
gálta a párafoltokat. Lidércfények futottak végig a vízfoltok felett,
versenyre kelve a szélfuvallatokkal, táncukat halk pukkanások
kísérték. Mikorra a gnóm és állata elérték a szigetet (mely egy
nagyobb zsombék volt csupán), a távolabbi vidéket már beszip-
pantotta a sötétség. A dombok, ahonnan leereszkedtek, egybe-
olvadtak az ég feketeségével. Az itt is, ott is fellobbanó és kihu-
nyó lángocskák fénye viszont megsokszorozódott a vízfoltokon,
a mocsár kinyújtózkodott, és a magasabb pontokról nézve szin-
te végtelennek látszott.

A hátas körbejárta az éjszakai nyugvóhelyül kiszemelt terü-
letet, beleszimatolt a bokrokba, majd megállt, és lovasára né-
zett. A gnóm motyogása elakadt, s mint aki álmából riad fel, né-
hány szemvillanásnyi idõre döbbenten meredt a környékre.
Majd egy pillanat alatt kiegyenesedett a nyeregben, és roppant
harcias pózba merevedve, szemeit a sötétségbe mélyesztette.
Kezében az eleddig csak felesleges koloncnak tûnõ lándzsa is fe-
nyegetõen meredt elõre. Pár másodperc múlva halk sóhajtással

Mindig bosszantott, hogy a szerintem viszonylag ártalmatlan szintszívók (és egyéb, a meg-
szerzett tapasztalatot, vagy képességeket csökkentõ szörnyek) a szerepjátékosok döntõ több-
ségének szemében a legfélelmetesebb ellenfelek közé tartoznak. És ez a TF esetében is érvé-
nyes. Gondolom, éppen emiatt esnek külön elbírálás alá (értsd: csak külön paranccsal vagy
speciális esetben támadhatóak) a szint- és a tulajdonságszívó képességgel rendelkezõ ször-
nyek, nehogy valakinek a karakterét a játékos akarata ellenére ilyen károsodás érhesse.

Mivel az adott korlátokat átlépni sehogy nem tudtam, így a dolog nem hagyott nyugodni.
Végül jobb híján megpróbáltam valamiféle ideológiát konstruálni hozzá. Ez a történet lett az
eredménye. BALLAGÓ ELEK #1319
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visszazöttyent, és megszólalt, ezúttal a
hátasához beszélve.

– Ez jó táborhelynek látszik. Várj itt,
míg körülnézek.

– Meglehetõsen körülményesen
megszabadult hátizsákjától, és szuszog-
va a földre eresztette. Majd maga is le-
csusszant hátasáról és lándzsáját ezúttal
sétapálcának használva megindult. A fõ-
nix, terhétõl megszabadulva azonnal
kényelembe helyezte magát, és türel-
mesen várt, míg lovasa (saját fontossá-
gát bizonyítandó) még egyszer körbe-
ballagta a területet.

– Nem rossz hely, azaz jobbat ma
már biztos nem találunk. – mormogta a
gnóm, csak úgy magának. Néhányszor
tessék-lássék bedöfött a nádcsomók közé.

– Szörnyek sincsenek itt. És nem is
olyan nedves. Itt fogunk táborozni – ad-
ta áldását a fõnix választására.

A tûzrakás viszonylag lassan sikerült, mert a gnóm közben
többször is hosszasan elbámészkodott a környék különleges fé-
nyein. Végül a nedves nádcsomókból rakott máglya nagy nehe-
zen csak lángra lobbant. Füstje tétován kanyarodott az égnek,
odébbkergetve a vérre éhes rovarokat. A vacsora elõkerítése ta-
lán még hosszabb idõt vett igénybe. Hosszas kotorászás után ke-
rült elõ a hátizsák legmélyérõl, néhány erõsen elszínezõdött hó-
lyag társaságában.

Megtalálását elsõsorban az tette lassúvá, hogy a gnóm szin-
te minden elõbukkanó tárgyhoz fûzött néhány megjegyzést,
mely egyes esetekben hosszas eszmefuttatásokká vagy erõsen
szerteágazó történetekké dagadt. A hátas, bár jól láthatóan éhes
és fáradt volt, megadóan hallgatta a hozzá intézett szózatokat:

– Áhhh, nicsak-nicsak! A kék orchidea virágom! Egy lány-
nak szedtem. Te nem ismerheted, mert még mielõtt találkoz-
hattál volna vele, eltûnt. Pedig micsoda meleg barna szeme volt!
És a haja is. Pont olyan barna volt, mint az enyém. Ez pedig fon-
tos, legalábbis számomra. Mert tudod, mifelénk, úgy értem a fa-
lunkban, ahol a tûzvihar elõtt éltem, szóval ott mindenkinek
barna volt a szeme és a haja. Nem is tudtam, hogy létezik más
haj- és szemszín, mint a barna. És zöld, meg fekete, meg piros
bõrû sem volt köztünk. A piros alatt azt a hogy is mondjam, szó-
val azt a mákrózsavirág-színût értem. Ha vársz egy pillanatot,
megmutatom, mert van nálam mákrózsa is, bár a színét ebben
a sötétben nem fogod jól látni. Ha jól emlékszem a fabontók
mellett kell lenniük. Hmmm. Most nem találom, pedig biztosan
ide raktam õket, mert itt az amniosz, meg a fabontó közé csúsz-
tattam be, ja de rögtön ki is vettem, nehogy a fabontó elgörbít-
se a szárát. Pedig igazából nem hiszem, hogy lenne jelentõsége,
hogy görbe-e a szára. Tényleg, egyszer ki kéne próbálni, hátha
még jobban nézne ki mondjuk hullámos szárral. Vagy olyan
mákrózsát csinálni, amelyik szárának mindkét végén van virág,
sõt…, jó, jó, látom, hogy éhes vagy! Csak annyit akartam mon-
dani, hogy az orchidea kezd hervadni. És újat kell szednem,

mert ha esetleg mégis összefutok azzal a lánnyal, akkor ezt már
szégyellném odaadni neki. És tudod hogy hívták? Az Alagút Vé-
ge! Hogy az elfeknek micsoda neve lehet! Oppsz! Elõkerült a va-
csora! Válassz, ebbõl a micsodából kérsz, vagy valami húst? Ga-
rokk lehetett, ha nem tévedek. No, akkor egyél, én is azt teszem.
Közben azért elõszedem majd a mákrózsát is.

És ezután egy darabig csönd lett. A gnóm bal kezével az ételt
tömködte a szájába, jobbjával továbbra is a hátizsákban kotorá-
szott, szemei azonban már az összevissza szaladgáló lidércfé-
nyeket követték. Homlokán újra megjelentek a jellegzetes
ráncok, jelezve, hogy ismét kezd elmerülni gondolatainak vilá-
gában.

A szintszívó. Jelenleg ez a teremtmény foglalkoztatta legin-
kább. A lény, amelyrõl eddig csak legendákat hallott. És amelyet
így ismeretlenül is jobban gyûlölt, mint szinte minden mást. En-
nek a lénynek az eszenciája (vagy mije) kedves áldozat istene
számára. Ez biztos. És hogy a lény sötét erõk szolgája. Ennek is
így kell lennie. És nem létezik humanoid, beleértve az iszonyú
erejû (és eszû) trollokat, azokat a kiismerhetetlen embereket,
vagy a büszke elfeket, és az összes többit, szóval nincs állítólag
senki, akit ne töltene el rettegés, ha elõször fut össze evvel a pu-
hánnyal. Ez badarság. Hiszen (úgy mondják) félig anyagtalan
testét könnyedén szétszaggatják a fegyverek, és sem karmai, sem
agyarai, sem más komoly sérülést okozó testrészei nincsenek.

Csak annak a különös, hideg érintésének következménye, a
felejtés az, ami egyedül számíthat valamit. Hiszen az, aki ezzel
a lénnyel harcba keveredik, az könnyen elfeledheti tapasztalata-
inak egy részét. No de ez aztán valóban nem sokat jelent. Hiszen
ha valami, akkor a tapasztalat könnyen pótolható. Nem kell ér-
te semmit sem csinálni, magától jön. Ha csak létezünk, azaz
minden cél nélkül fel és alá kóválygunk a világban, a tapaszta-
lat akkor is nõ, növekszik. Tehát nem olyan különleges kincs.

Pláne, ha azt tekintjük, hogy ennek a szörnynek a támadá-
saiba belehalni szinte lehetetlen. Ez a rémisztõ hatás csak vala-

13



mi trükk vagy félreértés lehet. És még õt, a gnómot akarják
ilyen átlátszó kis füllentéssel átejteni! Nem lehet vészesebb,
mint mondjuk egy vízionár, vagy félelemjáró. Teljesen egyértel-
mû, egyszerûen logikai úton levezethetõ, hogy a szintszívótól
nincs miért félni. Nem köpdös savat, tüzet, de még tintát sem.
Nem szív vért, nem varázsol, azaz gyakorlatilag ártalmatlan. És
gonosz erõk szolgája.

Tehát õ most eljött ide, a mocsárba, ahol állítólag tenyészik
ez a nyavalyás dög, és addig caplat ebben a nyálkás és szagos da-
gonyában, amíg meg nem lát egy szintszívót, akkor odamegy, és
agyonveri. Ezzel egyszer és mindenkorra bebizonyítja, hogy az
egész rémüldözés csak legenda, és az ész, mint mindig, újra di-
adalmaskodni fog a babonák felett. Akkor majd az ektoplazmát

is csak úgy puszta kézzel fogja kicibálni a trutymó közepébõl,
így ni! És a teljesen fellelkesült gnóm döbbenten meredt a mar-
kára, illetve a markában szorongatott, erõsen megviselt állapo-
tú gyöngymangóra. Onnan tekintete a kissé kajánul figyelõ fõ-
nixre siklott.

– Ezt az ektoplazma-dolgot még meggondolom! – förmedt
rá, majd észbekapva elnevette magát.

A hajnal a gnómot és hátasát egy kupacban találta. Az apró
humanoid szinte teljesen eltûnt a fõnix védelmezõen kiterjesz-
tett szárnya alatt, sisakja lecsúszott fejérõl, göndör hajfürtjei úgy
meredeztek, mintha szerteágazó gondolatai próbálnának kitör-
ni koponyájából. Páncéljának felületére már egyetlen éjszaka
alatt zöldes rozsdafoltokat rajzolt a láp levegõje. Hátizsákjának
tartalma, a rémisztõ mennyiségû kacat jórészt szanaszét hevert,
kisebb-nagyobb kupacokba rendezve, a késõ éjszakába nyúló
kísérletezgetés maradványaként.

Az éjszaka oly különleges fényekkel csillogó mocsár a felke-
lõ nap fényében már újra egy hûvös és vizes posvány volt. Az éj-

szaka folyamán képzõdött, kísértetiesen gomolygó ködfoltokat
csak nehézkesen tudták szétoszlatni a napsugarak. A gnóm is
késõn ébredt, csalódottan vette tudomásul, hogy a mocsár így
nappal egész egyszerûen lehangoló. Éjjel sem túlzottan kelle-
mes ez a hely, de legalább a látvány érdekes volt. Most viszont
csak sár és trutymó látható mindenütt. Nem lesz nagy élvezet
találni egy szintszívót.

A reggeli után módszeresen nekilátott a kutatásnak. Egyre
nagyobb köröket leírva a fõhadiszállásként szolgáló sziget körül,
alaposan végigvizsgált minden lehetséges rejtekhelyet. A délelõtt
azonban igen hosszúra nyúlt, a dágványok, szittyók, süppedéke-
sek kerülgetése, a zsombékról zsombékra ugrálás szinte min-
den erejét és elszántságát felemésztette.

Nagyon hamar megbánta azt is, hogy fõnixét hátrahagyva saját
lábán indult neki a mocsárnak. Mezítlábas talpait kellemetlenül
szúrkodták a torzsák, a ragadós sár bele-belekapaszkodott a gya-
loglást egyébként sem kedvelõ lábaiba, undok fegyverei (szokás
szerint) a legrosszabb pillanatokban csúsztak le a válláról. Délben
kiderült, hogy az ételhordó zsák megmerült egy pocsolyában, s
ami benne volt, azt így már legfeljebb a quwargok ennék meg. A
sziget a maradék ennivalóval elkeserítõen távolinak tûnt. Õt magát
a feje búbjáig sárfoltok borították, elkeseredett volt és nagyon éhes.
Fegyvereinek súlya – úgy érezte – elõbb-utóbb menthetetlenül be-
lepréseli a süppedõs talajba. Szintszívó meg persze sehol.

Kora délutánra aztán teljesen elfogyott a türelme. Dühödten
kapaszkodott fel egy zsombékra, azzal a szent elhatározással,
hogy itt megpihen egy kicsit, és utána visszamegy a szigetre.
Fegyvereit leszórta a sárba, és kimerülten zöttyent le melléjük.

Így ülve, ráadásul egy viszonylag száraznak mondható terü-
leten, éhség ide vagy oda, hamar elpárolgott a mérge. A keresés
folytatásához azért nem jött meg a kedve, de már nem látta
olyan elviselhetetlennek a helyzetet. Ha ma nem talált szintszí-
vót, akkor majd talál holnap. Ráér. És majd holnap, a fõnix há-
tán majd sokkal gyorsabban (és kényelmesebben) utazhat,
nem lesz sáros a keze, arca, haja és persze az ebédje sem. És
lesz kihez beszélni. Most visszamegy, gyûjt valami ennivalót hol-
napra, és utána meg csak pihen és persze kísérletezget. Azzal
feltápászkodott, lerázogatta a nagyobb sárkölöncöket a ruhájá-
ról, összeszedegette fegyvereit, és akkor meglátta a szintszívót.

Vagy ötven méterrel odébb lassan haladt vagy inkább lebe-
gett valami meghatározhatatlan cél felé. Mint egy lusta, fekete
felhõ. És a gnóm tudta, utolérné, ha elindulna. És tett is egy lé-
pést. Egyet. De erre az agyában is megjelent a felhõ. Alattomo-
san, egyszerre mindenhonnan özönlött elõ, félrelökve, letapos-
va a gondolatokat, szándékokat. Kitöltötte a gnóm agyát, és
egyúttal gúzsba kötötte akaratát is.

A színe, az a furcsa fekete, az lehetett az ok! Ismerte ugyan
ezt az árnyalatot, de nem gondolta, hogy létezik ilyen töményen
is. Hisz látta az Olimpián, mielõtt a DEM-bõl felszakadtak a ben-
ne tárolt energiák, és kiragadták õt Leah karjaiból. És látta már,
igaz csak egy-egy szemvillanásnyi idõre, a leölt szörnyek szemé-
ben is. És látta akkor, mikor egyszer csak nem jött válasz attól a
lánytól. Akkor a semmi volt ilyen színû, ami elnyelte az üzenetet.

És tudta azt is, hogy csak mozdulnia kéne. Lépni még egyet
a szörny felé. Ha csak egyetlen gondolat, csak egyetlen parancs
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elhagyhatná az agyát, akkor szétoszlana a felhõ, és legyõzhetné
a szintszívót. De jól felépített gondolatmenete, érvei, ötletei nem
törhettek át ezen a falon. Évezredek alatt fölgyülemlett, az õsök-
tõl örökölt félelmek borították tudatát. Csak babonák, csak hie-
delmek, de erõsebbek nála. Mint ahogy erõsebbek voltak és
lesznek mindenkinél.

Ahogy a szintszívó távolodott, eloszlott a felhõ is. És fénylõ,
csillogó, világító feketék bukkantak fel a mocsár vizében, a nad-
rág szárán csimpaszkodó iszapfoltokon, még a nyílvesszõk végé-
re tûzött drónkeselyûtollakon is. Mennyire más, mennyire élõ
feketék voltak ezek! De a gnóm csak állt a zsombék szélén egé-
szen addig, míg (a piócák nagy örömére) szép lassan térdig be-
le nem süppedt az iszapba.

Bár a kudarc teljesen letörte, agya, felszabadulva a nyomás
alól már újra dolgozott. Egyre biztosabban érezte, hogy a szint-
szívó aurája másodszor már nem lesz képes uralni az akaratát.
Nyilván vannak olyanok, akik az elsõ találkozás hatása után so-
sem mernek majd a közelébe menni. De ha valaki, mint aho-
gyan õ is, rájön erre, akkor a szintszívónak vége. Így mostantól
csak rajta múlik, hogy szembe mer-e szállni vele. Csak elõbb
persze ki kell mászni az iszap fogságából.

Másnap reggel, mire a nap lerántotta a ködfoltokat az alvó
pocsolyákról, a szintszívó halott volt, ektoplazmáját elnyelte a
hátizsák. A gnóm látszólag egykedvûen üldögélt a szörnynek a
köddel együtt elillanó maradványai mellett. Tegnapi kudarcának
emlékét azonban nem volt képes elfelejteni, és ez megkeserítet-
te. A fejében lakó emlékképek közül a rejtett zugokba szám-
ûzött, a felejtés jótékony fátylával borított kellemetlenségek
megérezve a kivételes pillanatot (vagy a szintszívó hatása lett
volna ez is?) mind elõrontottak.

E pillanatban éppen egy ezüstláncot forgatott ujjai között.
Tulajdonképpen csak egy haszontalan kis ékszer, de számára
inkább jelkép: a fémmegmunkálás csúcsa. Egyik barátja jutott
róla eszébe, aki embernek született, de lelkében törpe volt. Ez
az ember a fémek mestere akart lenni, olyan kovács akinek ke-
ze alól csak egyedi tárgyak kerülnek ki. Élete célja volt Stannu
Ulna rézbárdjának megalkotása. A fegyveré, melybõl csak egy lé-
tezett valamikor a tûzvihar elõtt, és amelyet õ akart újra megte-
remteni. Ehhez olyan kalandozókat keresett, akik képesek let-
tek volna életüket a fémekben rejtõzõ titkok feltárására áldozni.
És nem talált, azaz nem talált eleget. Le kellett mondania álma-
iról. Megváltozott.

Aztán voltak néhányan, akik eltûntek. Mint az az elf lány is
a barna hajával és szemével. Soha nem fognak elõkerülni, és ál-
maikból sem lesz semmi. Barátai voltak, és õ nem tudott nekik
segíteni. Így elvittek néhányat az õ álmaiból is.

Legvégül itt van õ, a gnóm, aki hitt az ész és tudás hatalmá-
ban, hitte, van annyi esze, hogy képes lesz uralni a félelmeit, és
így elsõ találkozáskor le tudja majd gyõzni a szintszívót. Pedig
neki vannak társai is, nem is kevesen. Nem panaszkodhat arra,
hogy nem segítették. Ez, amit eltervezett, nem lett volna nagy
dolog, és mégsem sikerült. Mint ahogy az ezüstlánc készítése
sem fog sikerülni soha. Akkor mi dolga lehet a világban, ha már
ezek az apróságok is teljesíthetetlennek bizonyulnak? Netán a
céljai lennének hibásak? Vagy csak õ az, aki kevés?

És szerencsétlenkedéseivel magával ránt másokat is. Példá-
ul itt a tûzfõnix, aki a leghûségesebb társa már régóta. Eddig azt
hitte, megérdemli, hogy ilyen értékes kísérõje, sõt inkább barát-
ja legyen. De most már nem olyan biztos ebben. Hiszen ez egy
különlegesen ritka lény, amelyik ráadásul igen messzirõl jött
ide. Csak azért, hogy csatlakozzon egy kalandozóhoz, akit érde-
mes segíteni. Hát…, szóval ez a szegény tûzfõnix erõsen mellé-
fogott. Meg is mondja neki, hogy menjen nyugodtan haza, ne kí-
sérgessen egy ilyen habókos, álmokat kergetõ alakot. Azzal
felállt, és a lényhez lépett. Szólnia nem kellett, hisz a tûzfõnix a
gondolatokat is érti. Ha hangosan beszélt hozzá, azt csak saját
kedvére tette. De most nem volt olyan hangulatban.

A fõnix azonban nem hagyta, hogy belekezdhessen a mondó-
kájába. Csak a fejét emelte egészen közel a gnóm fejéhez, és tekin-
tetét egyenesen annak szemeibe mélyesztette. Az meg csak állt, és
képe lassan elkerekedett a csodálkozástól és az örömtõl. Hiszen a
fõnix szeme közelrõl barna! Mély, meleg barna, az az árnyalat, me-
lyet annyira keresett, és olyan ritkán látott a tûzvihar után. És
ennyi elég volt ahhoz, hogy a fekete felhõ emlékét kikergesse gon-
dolatai közül, az meg vitte magával az összes egyéb keserûséget is.

– Gyerünk! – kiáltotta a gnóm, és türelmetlenül szikrázó
vízcseppeket és apró sárgöröngyöket rúgott az égnek. – A szint-
szívónak vége. Mehetünk tovább! Sürgõsen szednem kell egy új
orchideavirágot!

15



ké
pr

eg
én

y



Alanori Krónika – 18. szám 17

Az Acéldarazsammal támadok egy
lényt. Dönthetek-e úgy, hogy nem mér-
gezi meg az ellenfelét?
Nem, nincs döntési lehetõség. Az Acéldarázs
és a többi mérgezõ lény mindig megmérgezi
az ellenfelét, kivéve persze a méregre immú-
nis lényeket. A méregre immúnis lényeket
ugyanis nem lehet megmérgezni, így a darázs
sem kerül a gyûjtõbe, ha egy ilyennel harcol,
és amúgy az ÉP vesztésbe nem halna bele.

Ha használom a Vérfürdetõ magszim
speciális képességét, akkor az alap ÉP-
jét növelem vagy csak + ÉP-t kap?
Az alap ÉP a kártyára írt szám, ezt csak az
Átokkõ képes megváltoztatni, a magszim
képessége nem.

Lehet-e Rejtõzködõ lényt Klónozni?
Nem, mivel a Klónozásnak a célpontja a le-
klónozott lény, és a Rejtõzködõ lény nem le-
het varázslat célpontja.

Ha ellenvarázsolják a Tudati égetése-
met, sebzõdök-e kettõt?
Nem, mivel itt a lap hatásának következmé-
nye a sebzõdés, és ha ellenvarázsolják, akkor
a hatás nem jött létre, így nem is sebzõdsz.
Általános szabály, hogy amennyiben egy lap
kijátszásának feltétele az, hogy ÉP-t, SZK-t ál-
dozz vagy költs el, és sikeresen ellenvarázsol-
ják, akkor is fel kell áldozni, illetve el kell köl-
teni az ÉP-t, SZK-t. Ilyen például az
Energiakoncentráció. Ha a lap kijátszásának
eredménye, vagy hatásának következménye a
sebzõdés, SZK vesztés stb., akkor a sikeres El-
lenvarázslat után nem sebzõdsz, nem kell
SZK-t elkölteni stb., mivel a varázslat nem jött
létre. Erre jó példa a Chara-din lesújt.

Mi történik, ha a Déja Vumet, vagy a
Tudati vitalizációmat Manaégetik?
Az azonnali reakció varázslatok elõbb létre-
jönnek mint az a varázslat, amire reagálnak
(l. Ellenvarázslat, Manacsapda). Tehát elõ-
ször végrehajtódik a Manaégés, azután gyó-
gyulsz a vitalizációtól vagy jön a Deja Vu.

Bûbájsemlegesítek az ellenfél körében,
majd az én körömben egy lényemre
Mágiaimmunitást és Kõagyat rakok. Mi
történik a következõ körben? Mi van
akkor, ha az egyik bûbáj még egy Bû-
bájvédelmet is kap?
Elég ellentmondásos a helyzet. A két bûbáj
közül az érvényesül, amit elõször raktál a
lényre, tehát a másik kerül a gyûjtõbe. Ha
valamelyik Bûbájvédelmet kap, akkor kiját-
szási sorrendtõl függetlenül annak a hatása
érvényesül, és a másik bûbáj esik le. Bár
szerintem a kérdés inkább elméleti jellegû.

Bûbájvédelmet rakok egy Klónozott lé-
nyemre. Meg lehet-e ölni ezután va-
rázslattal, lehelettel, mérgezéssel, Vil-
lámszimbólummal stb.?
Igen, meg lehet. A Bûbájvédelem megvédi a
Klónozást mint bûbájt, de nem védi meg mint
lényt. Ráadásul a Bûbájvédelmen az szerepel,
hogy a célpont bûbájt nem lehet varázslattal
vagy speciális képességgel a gyûjtõbe küldeni.
Régebben a speciális képesség kifejezést hasz-
náltuk a lények harci képességére és pl. a Vil-
lámszimbólum passzivizálására is. A 3. kiadás
szabályai már egyértelmûek, a lények speciá-
lis képességekkel bírnak ugyan, de ha bármi-
lyen lap (lény, tárgy stb.) által kifejtett hatás
valamilyen célpontra hat, akkor azt hatásnak,
nem pedig speciális képességnek hívjuk. (A
direkt sebzõ harci képességek nem tartoznak
ide.) A Bûbájvédelmen ezek szerint a „speci-
ális képesség” kifejezést a „hatás” szóval kell
helyettesíteni, akárcsak a Mágikus erõd és a
Rejtõköpeny esetében.

Bemehet-e az õrposztba a Klónozott
Griffõnixem, ha játékban van egy Fair
play?
Igen, a Klónozás az idézési költséget nem
másolja le (l. szabálykönyv 31. o.).

Ha az Illúziósárkányt az ellenfelem õr-
posztjába idézem meg, ki fogja irányí-
tani?
Az ellenfeled lesz a lény gazdája, õ irányítja.

Mi történik akkor, ha van három Kõvé-
vált lényem, és felépítek egy Vangorf
várát?
Semmi. A Kõvévált lények maradnak az õr-
posztban, mivel nem tudnak kimozdulni.
Ha az egyik meghal, megszûnik rajta a Kõ-
véválás vagy hátrakerül valahogy, akkor már
csak 2 helyes lesz az õrposztom, másik lé-
nyem nem mehet be helyette.

Összehoztam Chara-din kegylapjait a já-
tékban, húztam értük lapot, majd Átté-
rítem õket Raiára. Teljesítettem-e ismét
egy kegyet, húzhatok-e ismét lapot?
Nem, mivel egy játszmában csak egyszer él-
vezheted a kegy elõnyét. Az viszont mûkö-
dik, hogy kijátszol két Tharr és egy Raia
kegylapot, és ezután Áttéríted a Raia kegyla-
pot Tharra. Ekkor teljesült a kegy.

Áttérítéssel meg tudom-e akadályozni
a Dornodon visszavágot?
Nem, mivel az Áttérítés a szövege szerint
célpont lapra hat, és célpont lap csak már
az asztalon levõ lap lehet, a Dornodon
visszavág pedig nem ilyen lapra vonatkozik.

Van egy Zöldellõ fám és két Átcsoporto-
sításom játékban. Mennyit gyógyulok a
kör elején, ha 5 VP-t kapnék?
A Zöldellõ fa a gyógyító varázslatokat csak a
kijátszásukkor segíti, két Átcsoportosítás pe-
dig nem adódik össze, a VP-dért csak egy-
szer kaphatsz ÉP-t. Így ebben az esetben is
hármat fogsz gyógyulni.

Mentális varázslatokra immúnis lé-
nyekre hat-e a Pánik, mivel a mágiaim-
múnisakra hat?
Igen. A kettõ nem ugyanaz. A mentális va-
rázslatokra immúnis lényekre semmilyen
mentális varázslat nem hat, a Pánik sem.

Használhatok-e több Reinkarnációt, ha
egy lényem került a gyûjtõbe?
Igen, ha meghalt egy lényed, többet is Rein-
karnálhatsz.
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Zu’lit a fejét csóválva rakta le az asztalra a le-
velet. Ahogy számított rá, Treem, a bölcs nem
adott semmilyen egyértelmû választ arra a
kérdésre, hogy mekkora veszélyeket rejthet
magában az idôutazás, és egyáltalán, érde-
mes-e megkockáztatni. Az közel ezer éves elf
varázsló azonban már rég döntött, függetlenül
mindenkinek a véleményétôl: harminc éve
kutatott, kísérletezett, hogy megfejtse a titkot,
megtalálja a varázsigét, amely visszaröpítheti
az idôben, az ôsi Moa civilizáció csodáihoz.
Most, hogy végre rábukkant a megoldásra,
senki és semmi nem téríthette el szándékától.

Kinézett a torony ablakán: odakint gnó-
mok hada dolgozott a hatalmas stabilizáto-
ron, Monukonstrumatik Abarrun, a messze
földön híres építész és feltaláló vezetésével. A
mágikus szerkezetet ugyan Zu’lit útmutatá-

sai alapján építették, de a gnóm mester láng-
elméjére volt szükség, hogy a szüntelenül fel-
merülô problémákkal a gyakorlati megvalósí-
tásnál meg tudjanak birkózni.

A csöndet halk köhécselés törte meg: az
ajtóban a kissé púpos, tömzsi törpe, Ortevor
állt. A klánját ki tudja, milyen okból elhagyó
hallgatag törpe egy évvel ezelôtt kopogtatott
be a varázslóhoz, munkabírását ajánlva élele-
mért és fedélért. Azóta Ortevor háziszolgából
elôlépett mágustanonccá. A törpéktôl szokat-
lan tehetséggel rendelkezett a varázstudomá-
nyok terén, és a tanítani szeretô mester
örömmel fogadott egy lelkes tanítványt. No
igen, a törpe munkabírásával és szorgalmá-
val sohasem volt probléma. Mégis, amikor
nagy ritkán Ortevor Zu’lit szemébe nézett, a
mágus látott ott valamit, ami nagyon nem tet-
szett neki. Nem, nem a törpe számûzetésével
volt kapcsolatban, amirôl soha nem akart be-
szélni. Valamilyen titkos terv lappangott ott,
hataloméhség, vagy valami még veszedelme-
sebb, kimondhatatlan dolog. De a puszta
megérzés nem lehet ok arra, hogy elküldje a
számkivetettet, és Zu’litnak szüksége volt va-
lakire, aki elkíséri a letûnt Moa civilizációba
utazásakor, és tanúja lesz mindannak, amit
ott tapasztal.

Ortevor mindent gondosan összecsoma-
golt, az egyik batyuban elemózsia, a másik-
ban könyvek, pergamenek, fiolák, a harma-
dikban különféle mûszerek, eszközök,
minden, amire szükségük lehet. A varázsló a
biztonság kedvéért mindent még egyszer el-
lenôrzött. Tíz perc múlva már kint álltak a
mezôn, az óriási szerkezet elôtt. A gnómok a
stabilizátor mellett álldogáltak, Abarrun, a

feltaláló a szerkezet tetejérôl, egy hordó kiné-
zetû tárgy mellôl integetett.

– Beszállás! A mérési eredmények sze-
rint minden a legkedvezôbb!

Ahogy felkapaszkodtak, a fogaskerekek,
vezetékek között elektromos kisülések csap-
kodtak. A különbözô varázslatokat már teg-
nap óta folyamatosan rakták fel a szerkezetre,
Zu’litot – és most már segédjét is – természe-
tesen végig elektromos pajzs védte. Amikor el-
foglalták a gnóm által mutatott helyett, Abar-
run sietve elhagyta a „kapitányi hidat”, és
miután mindent még egyszer ellenôrzött,
meghúzta a nagy, pirosra festett kart.

A varázsló szíve a torkában dobogott:
most dôl el, hogy helyes volt-e az elmélet,
mûködik-e az ôsi tekercseken leírt eljárás!
Sorban elmormolta a varázsigéket, hogy fel-

A HKK lapjain minduntalan találkozhatsz színesítõ szövegekkel, amelyek ismeretlen, titokzatos
helyszínekre, eseményekre, lényekre tesznek utalást. Az apró mozaikokból úgy-ahogy lassan össze-
áll egy kiegészítõ története, de azért a munka oroszlánrésze továbbra is a fantáziádra van bízva.
A Létsíkok kiegészítõ megjelenésével egyidôben most megpróbálok egy keveset elmondani Zu’lit,
Diána, Gemina és Ortevor történetébôl, hogy néhány titokról fellebbenjen a fátyol, de persze még
bôven maradni fog téma más mesemondóknak (itt többek között Fortaminra gondolok), és a te
fantáziádnak is. Az írás egy kicsit terjedelmesre sikeredett, ezért két részletben jelenik meg.

1997 © Beholder Bt.
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Kihozási feltétele, hogy a kezedbôl dobj 
a gyûjtôbe egy Fairlight lapot. 

Immúnis a villámra, elektromosságra és 
a direkt sebzô harci képességekre. 

1 szintlépés: =+: 2-es elektromos kisülés.

„Álmom, hogy visszautazhassak az idôben, és meg-
nézhessem magamnak a Moa civilizációt.”
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=+: 3-as savcsóva. 
Ortevor bányáit egyedül fel tudja

építeni.

„Tharogdanok fattya! Elárulta népünket, ezrek
pusztulását okozta. ››Ortevor bányái‹‹ mostantól

a legsötétebb, leggonoszabb átkot jelenti 
a törpék nyelvén.” – III. Druin
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húzza a „horgonyokat”, amelyek segítségével
a stabilizátor a mezôn generált térbuborékot
ehhez a létsíkhoz kötötte. Mindjárt meglódul-
nak visszafelé az idôben!

A következô pillanatban fehér fény vakí-
totta el mindkettôjüket, és a szerkezet meg-
rázkódott. Erôsen kellett kapaszkodniuk,
hogy ne repüljenek le a körülöttük szikrázó
semmibe. A szerkezetnek óriási gömbvillá-
mok csapódtak, de az elektromos pajzs kitar-
tott. Aztán a remegés megszûnt, a világosság
megszûnt, és egy napsütötte mezôn találták
magukat. Zu’lit aktiválta a stabilizátor horgo-
nyait, és körülnézett. Mindenfelé 8-10 méter
magas, óriási quwargbolyok emelkedtek, kö-
zöttük százával nyüzsögtek a kutya méretû,
hangyákhoz hasonlatos lények. A két utazó
ámultan nézett körbe: nem igazán erre szá-
mítottak! 

– Lehet, hogy az idô jó, csak a hely nem?
– távolabbra pillantva, dús erdôket és hegye-
ket láttak, de civilizációnak, emberi életnek
semmi nyoma. Eközben a szerkezet felé
megindult néhány nagyobb testû, csáprágóját
fenyegetôen mozgató rovar. 

– Jobb lesz, ha továbbállunk – morogta
Zu’lit, csak látszólag elégedetlenül. Hiszen a
kísérlet sikerrel járt, VALAHOVA eljutottak a
varázslat segítségével, és közben nem esett
semmi bajuk! Nyilvánvalóan némi további kí-
sérletezéssel még több eredményt érhetnek
el. Az egyik távolabbi ikerboly megremegett,
és VALAMI hatalmas kezdett el kiemelkedni
belôle. Ortevor iszonyodva bámult, kezeivel
dermedten markolta a parancsnoki híd kor-
látját. Zu’lit jobban fel volt készülve a veszély-
re, máris a varázsszavakat mondta, heves
gesztikuláció kíséretében. Újabb villanás,
újabb rázkódás, és az óriásbolyok földjét
máris maguk mögött hagyták. Néhány perc
múlva a mágus értetlenkedve rázta a fejét. 

– Nem értem. A stabilizátornak mûkö-
désbe kellett volna lépnie. Az érzékelô varázs-
lat szerint megérkeztünk. 

Valóban, a fényesség valamennyire alább-
hagyott, de ameddig elláttak, továbbra is ener-
giaviharok tomboltak, földnek, vagy bármilyen
kézzel fogható dolognak továbbra sem volt
semmi nyoma. Ortevor kitárta karját, és mo-
tyogni kezdett. Mindkét kezén vörös szikrák
kezdtek pattogni. A következô pillanatban a
törpe kitárt ujjaiból sûrû, fekete anyag ömlött
elô. Ahol a folyadék a stabilizátorhoz ért, a fa
és fém füstölögve, sercegve égett szét. Ortevor
megrökönyödve ugrott hátra.

– Én csak... megpróbáltam varázsolni!
Nagyon könnyû! 

– Igen, én is úgy látom! Csak a hatás
igencsak kiszámíthatatlan! „Csodás” látvány
a savcsóvát varázsoló törpe, de ki tudja, mi-
lyen kárt okoztál a szerkezetben! Attól tartok,
a númre rúnát mégiscsak én fordítottam jól
a kholden tekercsen, nem pedig Treem: a di-
anet rajzolattal együtt a númre teret jelent,
nem pedig idôt! Érted, mit beszélek, Ortevor?
A varázslat nem idôutazást, hanem térutazást
tesz lehetôvé, és a dolog igen nehezen irányít-
ható! Ha jól sejtem, éppen a Mágia létsíkján
vagyunk, és akkor csak annyi levegônk van,
amennyit a térbuborékkal magunkkal hoz-
tunk. Ezenkívül egy kósza mágiavihar bármi-
kor letépheti rólunk az összes védôvarázsla-
tot, és akkor azonnal végünk!

Mintha csak Zu’lit szavait próbálná iga-
zolni, a kaotikus összevisszaságból egy irdat-
lan méretû, tornádószerû, sárgás tölcsér kez-
dett kibontakozni, ami feléjük haladt. Zu’lit
néhány szót mormolt, és a stabilizátor körül
máris vakítóan fényes zöld energiaburok fe-
szült.

– Szerencsére nekem pedig nagyon jól
megy a varázslás, úgyhogy talán még meg is
úszhatjuk. Ha belegondolok, hogy milyen
lenne egy állandó térkaput építeni a pincém-
ben, erre a létsíkra... – Nem fejezhette be,
mert közvetlenül a fejük fölött rózsaszín
energiatölcsér nyílt, és a zöld energiaburok
hatalmas robbanással eltûnt. A rázkódástól
majdnem lerepültek a szerkezetrôl. Zu’lit ha-
darva próbálta feloldani a stabilizátor horgo-
nyait, reménykedve, hogy Ortevor elsô ko-
moly varázslási kísérlete nem tett
jóvátehetetlen kárt a gép mágikus kötései-
ben. A következô pillanatban tótágast állt ve-
lük a világ, de a vakító fény ezúttal elmaradt,
mélységesen mély, áthatolhatatlan sötétség
vette át a helyét. Vakon próbáltak tapogatódz-
ni, amikor milliónyi csillag jelent meg körü-
löttük. A semmiben lebegtek! Ortevor szájtát-
va bámult hátrafelé. Zu’lit is megfordult, és a
látványtól elakadt a lélegzete.

Alattuk, az ûrben, emberi mértékkel fel-
foghatatlan óriásként egy irdatlan tûzörvény
keringett, a stabilizátor pedig megdôlt, és las-
san elkezdett felé zuhanni.

– Az univerzum tengelye... – suttogta
Zu’lit, és most már nem bánta, hogy nem sike-
rült az idôutazás, hiszen így is olyan látványban
lehetett része, amilyenben halandónak még
soha. Fôként, mert ez a fantasztikus utazás

minden bizonnyal megismételhetetlen lesz.
Ortevoron viszont látszott, hogy ez az élmény
már túl sok volt az egyszerû lélek számára:
nyáladzó ôrültként okádott egyre csak az uni-
verzum tengelye felé, miközben görcsösen ka-
paszkodó ujjaiból egyre csak csöpögött a sav.

A varázsló egy elmecsillapító igével pró-
bálta a törpét megnyugtatni, majd elôvette
varázskönyvét, és lázasan lapozgatni kezdett.
Sokat kockáztatott, hiszen a mágia egyre
gyengült, ahogy közeledtek minden létezés
középpontja felé. Bosszúsan becsapta a
könyvet, mivel nem talált megoldást – pedig
mindenképpen meg kellett örökíteni ezt az
élményt. Lehunyta a szemét. A szuperpszít,
az egyik legkiszámíthatatlanabb mentális ké-
pességet alkalmazta, hogy ennek segítségével
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@4: Elôkereshetsz egy quwarg bolyt a
paklidból, és a kezedbe veheted.

Ezután a paklit keverd meg. 
Minden quwarg 

bolynak van +2 strukturális pontja.
Áldozd fel 3 quwargodat: célpont 

lény 4 ÉP-t sebzôdik.
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Áldozd fel egy lényedet: húzz egy
lapot. Ezt a képességet csak a te köröd-

ben, a csere fázisod elôtt, körönként
egyszer használhatod.

„Valahol, a láthatáron túl van az univerzum
tengelye. Ez tartja a világot mozgásban, 
ômiatta pusztulnak el és születnek újak.”
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hozzáférést nyerjen egy általa ismeretlen va-
rázslathoz. A szerkezet egyre gyorsabban zu-
hant, a térerôdetektor tartóoszlopa hangos
reccsenéssel vált el, és pörögve indult a saját
pályáján a tûzörvény magja felé. A mágus elé-
gedett mosollyal nyitotta ki szemét. Sikerrel
járt! Most már csak valahogyan haza kell jut-
niuk. Agyára ólomsúlyként nehezedett az ir-
datlan vortex közelsége, de lassan, erôlködve
elmondta a varázsigéket. Ahogy az utolsó szót
kimondta, érezte már, hogy valami nincs
rendben: talán a hely változtatta meg végzete-
sen a mágikus faktorokat, talán a stabilizátor
sérült már meg túlzottan. Mindenesetre, a
fény helyett ismét sötétség köszöntötte ôket,
és aztán MÉG VALAMI.

A halál, a pusztulás dögletes bûze. Nem
otthon voltak, határozottan nem. A sziklás
pusztaságot, ahová érkeztek, fortyogó láva- és
iszaptavak borították, de növényi vagy állati
életnek semmi jele. A távoli, csupasz hegy-
lánc mögött az ég vörös volt, és baljóslatú, se
nap, se hold, se bármilyen egyéb égitest nem
látszott. De legalább szilárd talaj volt alattuk!
A stabilizátor horgai egy utolsót szikráztak, és
aztán végleg kihunyt mindenféle mágikus tûz
a megkínzott szerkezeten. Akárhol is voltak,
ez volt a végállomás!

A legközelebbi lávató buggyant egyet, az-
tán kétembernyi tûzoszlop szökött belôle az
ég felé. A tûzoszlop lassan humanoid alakot
öltött, kezekkel, lábakkal, és zöldesen világító
szemmel. 

– Egy Orkhan Thai, egy thargodan lord!
Egek, akkor a Sötét Földön vagyunk... Innen
nincs menekvés! – Zu’lit kétségbeesetten

megmarkolta nekrofun medálját, hogy pótol-
ja végsôkig kimerült manaforrásait. A medál
fénye kialudt, és a mágus hozzálátott egy
varázslathoz. A thargodan lord keze villám-
gyorsan megnyúlt, kinyúlt, és izzó lángcsóva-
ként lesújtott a varázslóra. Egy kiáltás, egy vil-
lanás – és a következô pillanatban Zu’lit nem
volt sehol, csak némi pernye szálldogált a le-
vegôben. Az Orkhan Thai a szerkezet sarká-
ban kuporgó Ortevor felé fordult, és sújtásra
emelte hatalmas karmát. A törpe a varázsló-
toronyban töltött egy év alatt nagyon sok min-
dent megtanult, sokkalta többet, mint
amennyit látszani engedett. Tudta, hogy csak
egyetlen módon menekülhet meg.

– Ne bánts! – nyöszörögte, fejét lehajtva.
– Szolgálni akarlak! Hatalmas tudás van a
birtokomban a halandók világáról! Azért jöt-
tem, hogy megoszthassam veled! – Egy kar-
nyújtásnyira fölötte az eleven lángoszlop
megtorpant, csak néhány lángnyelv szökkent
a törpe szakállára.

Diána óvatosan felemelkedett az ágyról.
Mellette Niagren, a nagybajuszú, izmos lovag
békésen aludt, csupasz mellkasa egyenlete-
sen emelkedett és süllyedt. Niagren, az ongó-
liant hadúr katonai tanácsadója volt az elsô
férfi, akit csábos táncával és Elenios ellenáll-
hatatlan praktikáival nem sikerült azonnal és
visszavonhatatlanul, teljesen behálóznia.
Persze azért nincs szó teljes kudarcról – mint
ahogy azt az éjszaka eseményei is mutatták –
de Niagren még egyáltalán nem fogadta bizal-
mába, és nyilvánvaló, hogy szíve még mindig
Lady Oliviáé, ha agya engedett is a teste által
diktált szükségleteknek.

A leány magára terítette láthatatlanná te-
vô köpenyét, és kisurrant az ajtón. A bóbisko-
ló ôrök átnéztek rajta, a mindenhol jelenlevô,
gondolkodni nem képes szellemszolgák pedig
nem törôdtek vele. A domb mögött, a hajnal
elsô sugaraiban fürödve várta az álomsárkány.
Diána megcsípte társa oldalát, mire az tette-
tett rémülettel pislogott körbe. A sárkány per-
sze megérezte a lány jelenlétét, de mindig
benne volt mindenféle játékban. Diána felpat-
tant a kecses óriásgyík hátára, és máris a leve-
gôbe szökkentek. Az Elenios papnô biztosan
ült az állat hátán. Levetette köpenyét, majd
kacagva hátravetette fejét, hagyva, hogy a szél
belekapjon hosszú hajába. Elégedett lehetett
magával: az éjszaka során szerzett informáci-
óval valószínûleg ezrek életét mentette meg.
Amikor holnapután megindul a „meglepe-

tésszerû” invázió, a tomboló orkok és óriások
csak üres falvakat találnak majd. És ez még
csak a kezdet – ha istene továbbra is a segít-
ségére lesz, a parányi királyság nemhogy el-
bújhat a betolakodó elôl, hanem megismerve
annak gyenge pontjait, esetleg le is gyôzheti.

Most éppen a Zöldliget erdô felett repül-
tek. Odalent, egy erdei tisztáson Diána meg-
pillantotta nôvérét, Geminát. Az álomsárkány
hatalmas szárnycsapásaival lefelé manôvere-
zett. Gemina rosszallóan integetni kezdett.

– Vidd innen azt a szörnyet! Megijeszti az
állatokat!

De Diána csak kacagott, míg a pajkosan
vigyorgó álomsárkány leereszkedett a tisztás-
ra. Az ôzek és nyulak, amelyeket az erdô leá-
nya a kezébôl etetett, szanaszét szaladtak.

– Mitôl vagy ilyen morcos kedvedben,
nôvérkém? – Diána egy elegáns ugrással le-
szökkent az óriásgyík hátáról, és egy cuppa-
nós puszit nyomott testvére arcára. 

– Járt itt ma reggel valami nagyon borzal-
mas dolog. A Feledés mocsarából jött, és
amerre ment, kárhozat és pusztulás kísérte
útját, az ôrfáim szétégve, kéreg nélkül haldo-
kolnak. Szórakozásból gyilkolta az erdô lakóit!

– Talán Morgan valamelyik elfeledett fa-
miliárisa találta meg végre a kivezetô utat a
szigetbörtönbôl, a mocsáron át. Ha így tör-
tént, nem kell többé aggódnod: soha sem fog
visszatérni.

Gemina réveteg tekintettel meredt húgá-
ra, és szomorúan megrázta a fejét.

– Nem. Érzem, hogy vissza fog térni,
akárki vagy akármi is legyen.

TIHOR MIKLÓS
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Alap ÉP-je mindig annyi, mint a játékban
levô lények közül a legmagasabb alap ÉP-jûé. 
1 szintlépés: Alap sebzése mindig annyi,
mint a játékban levô lények közül a legma-

gasabb alap sebzésûé.

„Niagren, miért nem vagy még mindig 
képes elfelejteni Lady Oliviát?”
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Repül. 
=+: 3-as álomlehelet. Ahányas álomleheletet

használ, ellenfele annyi álomjelzôt kap. 
A lény a harci fázis után passzívan a tar-

talékba kerül. Amíg a lényen álomjelzô van,
a lény nem aktivizálódik az elôkészítô fázis-
ban. A gazdája elôkészítô fázisában vegyél le

a lényrôl egy álomjelzôt.
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Áprilisi feladványunkra rengeteg
megfejtés ékezett, de a Zan jelen-
tõs problémát okozott a legtöbb
játékosnak. Íme a helyes megol-
dás:
1. Még az ellenfél körében passzi-

vizálom Dálámárt, és a Zan-cse-
metét átszínezem Fairlightra.
Így a Püspöki talár miatt az
összes Fairlight varázslatom 2
VP-vel olcsóbb lesz.

2. Ezután jön az én köröm. Kapok
9 VP-t a tartalékban levõ két lé-
nyem és a 3 Mágiadagály miatt,
sebzõdök 9 ÉP-t a Mesterektõl
(-8-ba kerülök). A 20 fölötti
VP-m sem vész el, mivel játék-
ban van a Korlátlan mágikus
faktor. A Zan átalakul szintlé-
péssé a Zan-csemetére, Dálá-
már Raia színûvé változik, és
felhúzom a Tudati vitalizációt. 
(+9 = 28 VP)

3. Lövök egyet a Villámszimbó-
lummal, majd Unkreálom (a sa-
játomat), és kapok két szörny-
komponenst. 
(-3 -3 = 22 VP, -1 = 12 ÉP)

4. Kijátszom a Tudati vitalizációt,
gyógyulok 16-ot, így már 6 ÉP-
ben leszek. (-5 = 17 VP)

5. Dálámár átszínezi a Zan-cseme-
tét Raiára, így már a Raia
varázslataim lesznek kettõvel
olcsóbbak. Ennek örömére
rögtön Rekreálom a Villám-
szimbólumomat, és lövök is
egyet vele. 
(-4 -3 = 10 VP, - 1 = 11 ÉP)

5. A Gömbvillámot is az ellenfe-
lembe lövöm. 
(-2 = 8 VP, -4 = 7 ÉP)

6. Átruházom a Zan-csemete seb-
zését a Quwargra, és mindket-

tõvel beütök. Összesen hatot
sebeznek, mivel a Zan-csemete
sebzése már három a Zan-szint-
lépés miatt. 
(-3 = 5 VP, -6 = 1 ÉP)

7. Kijátszom a kezemben levõ Vil-
lám szimbólumot, és kivégzem
vele az ellenfelet. 
(-3 = 2 VP, -1 = 0 ÉP)

Van egy másik megfejtés is, mely
csak egy apróságban különbözik
az elõzõtõl. Ebben a Zan marad
Villámszimbólum, lövök vele
egyet, majd ezt Unkreálom. A
Rekreációval pedig már Szintlé-
pésként hozom vissza a Zan-cse-
metére. A megoldás többi része
megegyezik az elõzõvel.

Nagyon sok hibás megfejtés
érkezett. Elõször is Dálámár a
Halhatatlanság miatt nem mehet
be az õrposztba, és mivel van Zan-
csemetém, ezért a Zan fenntartása
miatt sem dobhatom le róla a Hal-
hatatlanságot. A Zan csak asztalon
levõ lapot másolhat, így a Gömb-
villámot nem. Az sem jó elképze-
lés, hogy az ellenfelem visszalövi
a Gömbvillámot, mivel én már
amúgy is 0 ÉP alatt vagyok, ha
meg már vitalizáltam, akkor pedig
a visszalövés nem elég ahhoz,
hogy meghaljak.

A szerencsés nyertesek: Báti
Katalin (az elsõ nõi nyertesünk!)
és Neumann Róbert Budapestrõl,
valamint Ifj. Káré István Sülysáp-
ról. Nyereményük egy-egy cso-
mag alappakli. Gratulálok!

Új feladványunk kiötlõje Makó
Balázs. Van 3 ÉP-d, 13 VP-d és
nincs szörnykomponensed. Ellen-

felednek 6 ÉP-je, 10 VP-je és
1 szörnykomponense van. A te
köröd van, a húzásod már meg-
történt. Nyerd meg a játékot eb-
ben a körben!

Beküldési határidõ: 
1997. július 7.

A zárójelben levõ betûk az iste-
neket jelentik, a túloldalon meg-
találod a feladvány ábráját is.

DANI ZOLTÁN

A kezedben levõ lapok:
� Tisztítótûz (R)
� Unkreáció (F)
� Direkt kontaktus (E)
� Hódolat Raiának (R)
� Az utolsó szó (L)
� Kísérteties bajnok (L)
� Árnyékvilág (L)
� Gemina balzsama (S)

Asztalon levô lapod:
� Leah oltára (L)

Gyûjtôd:
� Bányarém (T)

Minden lapod aktív.

Ellenfeled asztalon levô lapjai:
� Orzag bilincse (F)
� Hendiala láncai (L)
� Hendiala (E)
� Proteinfecske (E)
� Niagren (F)
� Kvazársárkány (C)

Az utolsó három lény az õrposzt-
ban van. A Kvazársárkány eredeti-
leg a tied volt, Hendialával vette el.
Minden lapja aktív.
Ellenfeled kezében levô lap:

� Villámsújtás (F)
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Gyûjtõd

A TE ÁLLÁSOD: 3 ÉP, 13 VP, 0 SZK
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A föld síkja – n
A halál maszkja l g
A hôsi szellemek kincstára r g
A hûség köteléke r g
A kockázat ára r r
A közösség ereje r g
A láthatatlanság köpenye e g
A levegô síkja – n
A mágia létsíkja – r
A moák fénykora t r
A pénz szentélye f n
A tudás hatalom d g
A tûz síkja – n
A víz síkja – n
A zangrozi módszer f g
Adamantitgólem c r
Agyaggalamb t g
Alanori csatamén r n
Alkalmazkodás e g
Alpesi tehén s g
Ametisztmedál s g
Antimágikus ballaszt s n
Aurapollátor c n
Az igazság pillanata r n
Az örök élet forrása r g
Az univerzum tengelye l r
Az utolsó szó l r
Azbesztagyú Arktisz f n
Álompor e n
Álomsárkány e r
Álomvilág – n
Álomvirág e g
Árnyéktûz c r
Árnyékvilág l g
Árnyrém l g
Átokmurgattyú c g
Bányarém t g
Belladonna e n
Bölcsôpolip s r
Csillaghullás l n
Démontetû c g
Diána e r

Diána tánca e r
Diuretikus kráken e r
Drakolder mágus f r
Ekharion t n
Elektromos pajzs f n
Elemi vízcsapás s g
Elmeféreg f r
Elsô vér r n
Ében munkafelügyelô c g
Éjkornis c r
Élô fal s n
Fedett verem s n
Fegyverbolt t n
Fejvadász klán c n
Földanya amulettje s n
Földanya erdeje s r
Földanya óvó keze s g
Földanya paradicsoma – n
Fúzió d g
Fylro b r
Gemina balzsama s g
Gitonga s g
Gnóm katapultállomás f r
Gyászszertartás l g
Gyilkos sallank t g
Gyíkember s g
Hadiszerencse f g
Harci szekér t n
Harsona f g
Hegyi góliát t r
Hegyomlás t n
Hendiala láncai l g
Homokóra e r
Hóhérbimbó l g
Hôsi halál d n
Igazságtevô r r
Igor l n
Ikerharcos t n
Imádkozás – g
Jellempróba – g
Jerikó – r
Kalandozók városa – n

Kasztroplanáris stigma f r
Káoszfelügyelô c n
Káoszhorda d r
Káoszteknôc c r
Kárhozat l r
Khôr földje – n
Khôr zsoldosai d g
Királyi halastó s n
Királyi korona r r
Királyi testôr r g
Kisebb quwarg istenség d r
Kísérteties bajnok l n
Kontármunka d n
Kôszáli disznó s g
Kvazársárkány c r
Lady Olivia macskája e r
Lóvért t g
Madárijesztô f g
Manna r g
Martian varázslata c g
Massza c r
Mágiavihar f r
Méltó szintlépés – r
Mérgezô zóna s n
Mirg e g
Mnebolath c n
Monukonstrumatik Abarrun r r
Morgan familiárisa l n
Morgan kisujja l g
Morgan mocsara l r
Mutáns csontváz l g
Negatív létsík – n
Nekrofunmedál d n
Nem várt segítség r n
Niagren pálcája t r
Niagren t r
Nyuhaj karbin e g
Ongóliantbébi t r
Orgoró s n
Orgyilkos tôr d g
Ork sámán d r
Orkhan Thai c r

Gyakorisági
lista
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NEXT-DOOR

� Angol és magyar nyelvû szerepjátékok
� Sci-fi és fantasy regények, novellák
� Gyûjthetõ Art kártyák és matricák

� Táblás és stratégiai játékok: Cherubion, Warhammer, Arcadia stb.
� Kártyajátékok: HKK, Magic, Guardians, Vampire, Netrunner, Star Wars stb.

� Kártyás kiegészítõk/dobókockák, kártyatartók
� Kártyák laponkénti vétele és eladása: HKK,Magic,Guardians

� Kártyás újságok: Alanori Krónika, Talizmán, Duelist, Scry, Inquest
� Magyar nyelvû szabálykönyvek

� Mindig a legfrissebb információk a szerepjátékok világából

Postacím: Next-Door Bt. – 3061 Pásztó, Pf. 89

Csomagküldõ szolgálat
Ha felbélyegzett válaszborítékot küldesz, kapsz egy részletes listát, és egy tájékoztatót a rendelés

feltételeirõl. Rendelésedet telefonon is feladhatod minden nap 14–19-ig: 06-32-360-881

NEXT-DOOR

� Angol és magyar nyelvû szerepjátékok
� Sci-fi és fantasy regények, novellák
� Gyûjthetõ Art kártyák és matricák

� Táblás és stratégiai játékok: Cherubion, Warhammer, Arcadia stb.
� Kártyajátékok: HKK, Magic, Guardians, Vampire, Netrunner, Star Wars stb.

� Kártyás kiegészítõk/dobókockák, kártyatartók
� Kártyák laponkénti vétele és eladása: HKK,Magic,Guardians

� Kártyás újságok: Alanori Krónika, Talizmán, Duelist, Scry, Inquest
� Magyar nyelvû szabálykönyvek

� Mindig a legfrissebb információk a szerepjátékok világából

Postacím: Next-Door Bt. – 3061 Pásztó, Pf. 89

Csomagküldõ szolgálat
Ha felbélyegzett válaszborítékot küldesz, kapsz egy részletes listát, és egy tájékoztatót a rendelés

feltételeirõl. Rendelésedet telefonon is feladhatod minden nap 14–19-ig: 06-32-360-881
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Ortevor bányái l r
Ortevor l r
Ónixpiramis d r
Óriások földje – n
Öreg varázsló r r
Õ a kegyencem c g
Ôsi csatamezô l n
Phua–kúp d n
Planetáris ôrdémon c n
Pozitív létsík – n
Pöfögô Kregon l r
Pszi kô e r
Quwarg keltetô d n
Quwarg szabotôr d g
Quwarg szamuráj d n
Quwargok földje – n
Raia szent lovagja r r
Repülés e g
Restauráció e g
Roham t g
Rughar varázskönyve f r
Sárkányölô kard e n
Sir Magic Master r n
Sötét Föld – n
Stabilizátor – g
Sullár e g
Sutor Kragoru tornya f n
Syndel f r

Számmágia f g
Szellemszolga t g
Szerencsejáték – g
Szélvihar s g
Szörnyidézés s g
Szôrlajhár s g
Szôröspók ôrdémon c r
Szuperpszí e n
Születésnap r g
Tanulékonyság – n
Táncoló lángok d g
Teológia – g
Természeti katasztrófa c g
Térutazás – n
Thargodan csatatank c r
Tisztogatás c g
Totális háború t r
Totemoszlop – g
Trappoló dinymák t g
Tudati lenyomat r g
Túlélôk Földje – n
Túlerô c g
Tûzféreg d g
Tûzlehelet d g
Tyrannosaurus Rex s r
Utánpótlás t n
Új nemzedék s n
Útonálló l g

Vadászkutya r g
Varkaudar fétis d g
Varkaudar szolgálólány d g
Védôoltás s g
Véráldozat l g
Vérszomjas csüldô c g
Vonzás f g
Woorgard s r
Wulf Gretta t r
Yasmina e n
Ygrodon d g
Zarknod alsó kamrája f g
Zene szakértelem – g
Zu’lit f r

r – ritka lap
n – nem gyakori lap
g – gyakori lap

C – Chara-din
D – Dornodon
E – Elenios
F – Fairlight
L – Leah
R – Raia
S – Sheran
T – Tharr
– – színtelen
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Biztosrév
HKK verseny a kalandozók városainak tiszteletére

Idõpont: 1997. június 15. 11 óra, nevezés 10-tõl.
Helyszín: Ferencvárosi Mûvelõdési Központ 

Budapest, Haller u. 27. (a Nagyvárad tértõl 3 percre)
Nevezési díj: 400 Ft

Szabályok: Egyéni verseny, melynek a különlegességét az adja,
hogy az épületeket nem lehet lényekkel rombolni, valamint 
a Vulkánkitörés és a Földrengés nem fejtik ki az épületekre 

a hatásukat. A versenyen már lehet használni a Létsíkok
kiegészítõben szereplõ lapokat, valamint a helyszínen lehet
vásárolni Létsíkok kiegészítõt. Külön érdekesség, hogy ez 

a verseny az elsõ abban a versenysorozatban, melynek a végén
egy meghívásos küzdelmet rendezünk, amelyre a versenyeken
legjobban szereplõ játékosokat hívjuk meg, és ahol a gyõztes
jutalma egy serleg lesz, valamint rengeteg értékes nyeremény.

Érdeklõdni lehet: Camelot Szerepjátékbolt 
Budapest, Ferenc körút 33. Tel.: 215-9035

A verseny támogatói: Beholder Bt., Valhalla, Camelot

���

Idõpont: 1997. július 20. 11 óra, nevezés 10-tõl.
Helyszín: Ferencvárosi Mûvelõdési Központ 

Budapest, Haller u. 27. (a Nagyvárad tértõl 3 percre)
Nevezési díj: 400 Ft

Szabályok: Hagyományos egyéni verseny.
Érdeklõdni lehet: Camelot Szerepjátékbolt 
Budapest, Ferenc körút 33. Tel.: 215-9035

A verseny támogatói: Beholder Bt., Valhalla, Camelot

���

Kürtszó
Békéscsabai „kommon” HKK verseny

Idõpont: 1997. június 28. de. 10 óra, nevezés 9-tõl.
Helyszín: Békéscsaba, SZÜV székház, Európai Üzleti Szakiskola,

Kinizsi u. 4-6. Megközelíthetõ a vasútállomástól az Andrássy
úton haladva a szökõkútig. Az állomáson 9-ig vár valaki.

Szabályok: A versenyen csak gyakori és nem gyakori lapokat
lehet használni. Ez alól kivétel a Létsíkok kiegészítõ, ahonnan

bármilyen lap használható, de mindenbõl csak egy. 
Az AK-s lapok tiltottak. A minimális pakliméret 55 lap. 

A kiegészítõ továbbra is 20 lapos. A verseny 6 fordulóban, 
háromjátszmás meccsekkel kerül megrendezésre.
Nevezési díj: 360 Ft, szövetségi tagoknak 300 Ft, 

lányoknak ingyenes. A versenyen indulási jogot lehet 
szerezni a Nemzeti Bajnokságra.

Érdeklõdni lehet: Csehi Miklós tel.: 66-457-153, 
e-mail: mikie@arthur.bmk.hu és Albel Tamás 
tel.: 66-313-053, e-mail: yat@arthur.bmk.hu

HKK páros verseny
A hadjárat negyedik ütközete

Helyszín: Tower Kártyaklub, Margitszigeti Atlétikai Centrum
Idõpont: 1997. június 29. 11 óra, nevezés 10-tõl

Nevezési díj: 500 Ft, de ha tagja vagy 
a Hatalom Szövetségének, vagy rendelkezel Magic Shop

törzsvásárlói kártyával, akkor csak 400 Ft
Szabályok: A különbözõ táplapoknak pontértékük van. Egy
pakli összpontértéke maximum 40 lehet. A részletes lista az
ismert kártyaboltokban megtekinthetõ. A verseny 7 fordulós,

svájci rendszerû, kétjátszmás fordulókkal. 
Tiltott lap a Szerepcsere, és a Tiltott mágia csak a kiegészítõben

lehet. A kijátszott lapok az egész párra hatnak, de ha célpont
játékos van a szövegben, akkor meg kell nevezni a játékost, és
csak arra hat. A párok egymás mellett ülnek, nézhetik egymás

lapjait,de felváltva következnek.

���

Kvalifikációs HKK verseny
Pásztó

Idõpont: 1997. július 5. 10 óra, nevezés 9-tõl
Helyszín: Next-Door Szerepjátékklub, 
Teleki László Mûvelõdési Ház, Pásztó

Pásztóra eljutni vonattal a Keletibõl vagy busszal 
a Népstadiontól lehet, az állomáson rendezõk várnak.

Szabályok: Frissen bontott paklik versenye egy alappaklival 
és két Létsíkok kiegészítõvel. A verseny normál 

svájci rendszerû, 6 fordulóval.
Nevezési díj: 2000 Ft, amely magában foglal 2 db Létsíkok

kiegészítõt és egy 3. kiadású alappaklit.
Érdeklõdni lehet: Mátyus Gergely tel.: 32-360-881

A verseny helyezettjei indulási jogot szereznek 
a Nemzeti Bajnokságra.

���

FIGYELEM!
SAJNOS A MÁRCIUS 1-ÉN, SZEGEDEN RENDEZETT

VERSENYÉRT NEM JÁR HATALOM PONT, MIVEL HARDWARE
PROBLÉMÁK MIATT NEM KAPTUK MEG A VERSENY

VÉGEREDMÉNYÉT. A NEMZETI BAJNOKSÁGRA
MEGSZERZETT INDULÁSI JOG TOVÁBBRA IS ÉRVÉNYES.

Utolsó esély
DCI hivatalos type 1.5 egyéni Magic verseny

Idõpont: 1997. június 29. 12 óra, nevezés 11.30-tól
Helyszín: Ferencvárosi Mûvelõdési Központ 

Budapest, Haller u. 27. 
(a Nagyvárad téri 3-as megállójától 3 percre)

Használható kiadványok: Minden.
Tiltott lapok: Minden a type I-en korlátozott 

vagy tiltott lap; Black Vise, Strip Mine.
Korlátozott lapok nincsenek.

Az elsõ három helyezett értékes 
kártyanyereményekben részesül.

BLACK FIRE GAMES
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I. HATALOM KÁRTYÁI NEMZETI BAJNOKSÁG
Idõpont: 1997. július 25–27. A versenyek de. 10 órakor kezdõdnek.

Helyszín: Kondor Béla Közösségi Ház (Budapest, Kondor Béla sétány 8.). 
Megközelíthetõ Kõbánya-Kispesttõl piros 136-os busszal (6 megálló).

Szabályok: A háromnapos versenyen az idei év legjobb HKK játékosai mérik össze tudásukat. Az el-
sõ két nap folynak a selejtezõk, míg vasárnap lesz a döntõ. Pénteken, 25-én egy Frissen bontott
paklik versenyén küzdhetnek meg egymással a játékosok. Egy harmadik kiadású alappakli és két

Létsíkok kiegészítõ megvásárlása után, kétjátszmás, svájci rendszerû versenyen szerezhetnek pontot
a versenyzõk. Szombaton, 26-án hagyományos, körönként háromjátszmás versenyt rendezünk. Min-
denki annyi pontot kap ezen a két versenyen, amennyi a helyezéseinek az összege, és a 16 legkeve-
sebb ponttal rendelkezõ játékos játssza vasárnap, 17-én a döntõt. A döntõ korlátozott játékkörnye-
zetben, egy Tiltott mágia keretében zajlik, ahol a Létsíkok kiegészítõt nem lehet használni. A tiltott

lapok: Sötét motyogó, Temetõ, A gyenge pusztulása, Gömbvillám, Manacsapda, Griffõnix, Agytapo-

sás, Parittya, Illúziósárkány, Szörnybûvölés, Direkt kontaktus, Tudatrombolás, A szirének éneke, Agy-

bénítás, Tiltott mágia, Influenza, Piromenyét, Tüskepajzs és az ultra-ritka lapok. A döntõ kieséses
rendszerû lesz, ahol minden pár három gyõzelemig játszik, és a vesztes kiesik a versenybõl. A páro-
sítás ezen a napon irányított lesz, azaz az elsõ két napon a legkevesebb pontot elért versenyzõ a leg-

több pontot kapottal kerül össze, így a két legjobb csak a döntõben találkozhat.
Nevezés: A versenyen csak az indulási jogot szerzett játékosok indulhatnak, összesen 50 résztvevõ
lesz. A Beholder Bt. versenyein, egyes vidéki versenyeken, valamint a Hatalom Szövetsége pontver-
senyében lehet(ett) indulási jogot szerezni. A Frissen bontott paklik versenyének nagy költsége miatt

a versenyre 1000 Ft-os nevezési díjat szedünk.
Díjak: A verseny pénzdíjas. 1. díj 50000 Ft (azaz ötvenezer) 2. díj 25000 Ft 3. díj 10000 Ft 

4. díj 5000 Ft 5-8. díj 2000 Ft 8-16. díj 1000 Ft. 
A pénzdíj mellett még ultra ritka lapokat is lehet nyerni.

Érdeklõdni lehet: levélben a Beholder Bt. 1680 Budapest Pf. 134 címen
Minden érdeklõdõt, nézõt, szurkolót, családtagot és játékost szeretettel vár a Beholder Bt.

HKK levelezési lista

Örömmel értesítünk mindenkit,
hogy beindult a HKK levelezési
lista az interneten. Jelentkezni a

hkk-request@dlux.sch.bme.hu

címen lehet, a levél szövege
subscribe legyen. A listára szánt
leveleket a

hkk@dlux.sch.bme.hu

címre kell küldeni. Ha valami
gondod van a listával, a

beholder@mail.datanet.hu

címen jelezd!



28

A VÁMOS
A nap vörös korongként egyensúlyozott a Sorwir bolygó horizontján. A
szolgálatos vámõrség váltáshoz készülõdött. A legalkalmasabb idõpont
egy csempészhajó számára...

Ghoem hadnagy összeszûkült szemmel bámulta a kikötõben leszálló
ASZFALT nevû Lightningot, melynek „KÖSS BELÉM!” felirat díszelgett az
oldalán. Enyhe bizsergést érzett a tarkóján. Tudta, hogy ez csempészáru
jelenlétére utal. Tizennyolcadik éve szolgál a kikötõi vámõrségnél. Ez idõ
alatt kifejlõdött e képesség, mely nem is olyan meglepõ a cerebritáknál.

– Bolum õrmester, munkára fel! – kiáltotta beosztottjának, és elindult
a hajó irányába.

– Nem látszik csempésznek! – zárkózott fel tudálékoskodva újdonsült
kollégája.

– Ide figyeljen Bolum! Mennyi ideje van a vámõrségnél?
– Már két napja!
– Nagyokos! Én már akkor csempészeket üldöztem, amikor maga

még csak tipegett az ANTI-G babasétáltatóban. Nyissa ki a szemét, és
csukja be a száját, ha tanulni akar! – fejezte be mondandóját, mivel halló-
távolságba kerültek.

– Szurk-O-Lo és legénysége vámvizsgálatra felkészült – jelentette ka-
tonásan a hajó kapitánya

– Van valami tiltott áru a hajón? – kérdezte Ghoem a kapitánytól.
– Hova gondol ezredes úr! – jött a hízelgõ válasz.
– Azért, ha nincs ellenére átvizsgálnánk a hajót...

* * *
A hadnagy rendkívül kellemetlenül érezte magát. Fél órai kutatás ered-

ményeként jól összekoszolta magát a raktérben ráborult grafitrudakkal.
Hülyét csináltak belõle az új beosztottja elõtt, de nem tehetett semmit.
Dühtõl vöröslõ fejjel (ami a cerebritáknál nem kis teljesítmény) fordult a
kapitányhoz:

– Elnézését kérjük a kellemetlenségekért, de csak a munkánkat vé-
geztük – azzal sarkon fordulva elhagyta a hajót.

Éppen egy teherszállító kanyarodott ki a dokkból az ASZFALTról lesze-
relt ágyúkkal megrakodva, mikor végzett a szolgálatleadással. Végtelen
utálattal nézte a távolodó teherszállítót.

Az õrmester melléje szegõdött.
– Vajon mennyit kereshetnek három Odessa Sierra ágyún? – kérdez-

te Bolum
– Sierra!?! – csattant fel meglepõdötten Ghoem.
– Hát persze! Nem látta, milyen könnyen szerelték le? Semmi energi-

akábel, semmi vezérlõkábel. A Sierra típusok csalhatatlan ismertetõjegye.
Persze ilyen közelrõl.

– Miért nem mondta ezt korábban?
– Maga mondta, hogy csukjam be a számat.
– Ha már úgyis vége a mûszaknak, nem néznénk körül a sikátorok

környékén? – nézett kérdõn beosztottjára a hadnagy – Hátha látunk vala-
mi érdekeset.

Az MT–302-es homokfutó hangtalanul suhant a sikátorok felé. Ghoem
még mindig az egyenruháját viselte; a nagy sietségben eszébe sem jutott
az átöltözés. Valahogy élete részéve vált ez a munka. Személyes sértésnek
vette, ha valaki az õ mûszakja alatt csempészkedik. Érezhetõen csökkent a
járókelõk száma, ahogy közeledtek a város hírhedt negyede felé. Errefelé
még a szemétszedõ robotok is rendõri kíséretet kapnak. Azok akik itt kény-
telenek élni, nem panaszkodhatnak a biztosítási ügynökök zaklatására.

A szürkületben alig kivehetõen valami alaktalan sötétség borította a
szûk utcarendszer bejáratát. FÜST. A füstbõl pedig egy járõr alakja bonta-
kozott ki.

– Csak nem az ön figyelmetlenségének mementója? – mutatott a
helyszínelõ a teherszállító roncsára.

A hadnagy morogva kikászálódott jármûvébõl.
– Honnan tudhattam volna, hogy a panelra szerelt Sierra ágyúkban

lesz a fû! – csattant föl mikor megérezte a megperzselõdött tiltott áru jel-
legzetes szagát.

– A Sierra ágyúk messzirõl valódinak tûnnek. Nem csoda, hogy azon-
nal tüzet nyitottak rájuk – mondta szenvtelenül a járõr, miközben a teteme-
ket vizsgálta.

– Még jó, hogy feltalálták a klónozást – kotyogott közbe Bolum. –
Képzelem, milyen arcot vágnak, amikor a kórházban felébredve letartóztat-
ják õket.

– Új fiú? – vigyorgott a járõr
– Igen – sóhajtott Ghoem. – Nagyokos! – fordult beosztottjához.– A

klónozás az élõlényt a klónozási mintavételkor meglévõ állapotában hozza
létre. Tehát amikor még el sem követte a bûnt.

– Senki sem büntethetõ a majdan elkövetendõ bûneiért – okoskodott
a járõr.

– De hát akkor mit tudunk tenni? – kérdezte Bolum
– Semmit – válaszolta a járõr.
– Majdnem semmit – tette hozzá a hadnagy magában, azzal vissza-

szállt homokfutójába.
Elsõbbséget adott a késõbb érkezõ járõröknek, bár azok nem használ-

tak megkülönböztetõ jelzést. Ki akarna ezen a helyen feltûnõsködni?
Ahogy távolodtak, az élet felpezsdülésével a megszokott jókedve is vissza-
tért. Nem érzett kárörömöt. Egyszerûen csak, rendnek kell lennie! Persze
volt még egy kis dolga. Egy apró szívesség. A mostani zavaros idõkben
olyan gyakran tûnnek el klónminták...

DR. SIRIUS – MÓDER ATTILA

Sasssmadár Szerepjátékklub
9200 Mosonmagyaróvár, Flesch Károly Mûvelõdési Ház

Profilunk: TF, KG, HKK, Mechwarrior, Battletech, 
Magus, Kódex, AD&D

Klubvezetõ: Cserkuti István, 9200 Mosonmagyaróvár, 
Mosoni M. u. 25. Tel.: 96-219-535 (Csecse), 

TF: Vivienn Courtney (#5886)

Cerberus Kártyaklub
Gárdonyi G. Ált. Isk., 2030 Érd, Gárdonyi G. u. 1/b

Nyitvatartás: Pénteken 16-tól 19 óráig
Klubvezetõ: Straub Gergely 

2030 Érd, Deák F. u. 108. Tel.: 23-368-071
A klub elsõsorban HKK klub, de lehet játszani bármilyen 

más kártya- és szerepjátékot is. A terem 55 ember 
befogadására képes, egy asztalnál 4 ember fér el. 

Minden érdeklõdõt szeretettel várnak!

Celldömölki szerepjátékosok jelentkezését várom 
klubalapítás, illetve tagság céljából. 

A tervezett indítás május 11-én 3-8 óráig 
a Kemenesaljai Mûvelõdési Központban, illtetve az elõbb 

említett idõpontban és helyen minden vasárnap. 
Eleddig meglevõ játékaink: AD&D, Spelljammer, Codex, 
Shadowrun, Star Wars, Armageddon, Call of Cthulhu.

Érdeklõdni az alábbi címeken lehet:
Bálint Péter, 9500 Celldömölk, Puskin u. 3. Tel.: 420-620 

és Õri Norbert, 9500 Celldömölk, Sági u. 12/b 4/18.



Ismét a zarg inváziós bázis kerül terítékre. Négy hónappal az-
után, hogy az elsô puhatolózó kísérletek megtörténtek a válla-
kozó szellemû kapitányok részérôl, két szektorban is sikerült
pontot tenni az ügy végére. De ne szaladjunk a dolgok elébe.

Hamar kiderült mindnyájunk számára, hogy a magányos
hajóknak alig-alig van valami esélye a bázist védô hajókkal
szemben. A bázist támadva gyakorlatilag semmi, körülötte
portyázva is csak szerény eredményekre számíthatott az, aki
ilyesmire adta a fejét, és amennyiben sikerült is nagy nehezen
kilônie a hajókat, akkor is olyan mértékû sebeket kapott, ami
után muszály volt javítani a hajóján. Mindazok a kapitányok,
akik a bázis megsemmisítését tûzték ki célul maguk elé, azon-
nal elkezdtek szervezkedni. A szektor legtávolabbi zugából is
érkeztek jelentkezôk. Mivel nem lehetett értelmesen megkerül-
ni a flottaalakítást, ezért célravezetônek tûnt minél nagyobb
csapatokat alkotni, és egyenesen a bázist támadni. Az elsô si-
keres akciót nekünk, cápáknak sikerült véghezvinnünk, de ha-
marosan a többi szektorban is kaphattak a zargok egy kis íze-
lítôt a lézerek és a rakéták össztüzébôl.

A bázis pusztítását tekintve, a népesebb szektorok össze-
hasonlíthatatlanul könnyebb helyzetben vannak. A bogarak, a
növények és a fémtestûek jóval kevesebb kapitányt tudtak
mozgósítani. Ezért az inszektoidok és a xenók sokáig semmi-
lyen eredményt nem tudtak felmutatni, de a karnoplantuszok
az összefogás szép példáját mutatva kilôtték a Metal Giantet,
majd sikeres bombázást hajtottak végre a bázis ellen.

A kezdeti idôkben a legtöbb kapitány számára a bázist vé-
dô hajók pusztítása volt a cél. Úgy tûnt, hogy a katonai veze-
tés is ezt szorgalmazza, hiszen jelentôs díjakat fizetett minden
kilôtt hajóért. Konkrétan a bázis pusztítására, a bombázásokra
csak kevesen vállakoztak. Ekkor érkeztek az elsô megdöbben-
tô hírek a megsemmisített kolóniákról, a feldúlt, porig rombolt
kikötôkrôl és az elpusztított lakosság millióiról. A kapitányok a
bázissal voltak elfoglalva, a bolygók nem voltak elég erôsek,
hogy megvédjék magukat, a katonai flotta pedig nem tett sem-
mi érzékelhetôt, mintha nem is az ô ügyük lenne az egész. A
zargok pedig egyre erôsödtek, egyre több bolygót vontak blo-
kád alá. A szektorban a fenyegetettség fokozatosan nôtt. A bá-
zis kb. havonta állított ki egy-egy csapatot, amely egy újabb
bolygót vont blokád alá.

A katonai vezetés látva, hogy nem halad elôre a bázis meg-
semmisítésének az ügye, változtatott a finanszírozás rendsze-

rén, elsôsorban a bázisnak kiosztott sebpontokat jutalmazva.
Az intézkedések hoztak némi változást, de a valódi sikerhez
ennél többre volt szükség. Elsôsorban azokra a lelkes és állha-
tatos kapitányokra, akik szívügyüknek tekintették a bázis meg-
semmisítését. Külön köszönet illeti James Bond, és Tyron Po-
wer kapitányokat, akik megszervezték azt a minden szektorra
kiterjedô általános támadást, amely végül két szektorban is a
bázisok felrobbantásához vezetett. Köszönet és gratuláció
mindazoknak, akik részesei voltak ezeknek az akcióknak.

Végezetül álljon itt néhány hasznos adat azoknak, akik a
saját szektorukban még nem végeztek a bázissal. A bázison
kb. 30 000 – 35 000 pontnyi sebzést kell okozni a bombákkal.
(Talán kicsit kevesebb is elég.) Ha a bázis már kritikusan
meggyengül, akkor már nem tudja a légelhárítását használni,
és minimális sebzés elég a végleges elpusztításához. Utolsó
próbálkozásként a levegôbe küldenek egy Holdporlasztót, amit
nagyon nehéz lelôni. Mi 17-en támadtunk rá, az elsô két kör-
ben kilôttük a kísérôhajóit, és így is csak a hatodikra sikerült
megsemmisítenünk, igaz inkább bombázásra, mint lövésre
voltunk felkészülve.

A bázis megsemmisült. Az új cél a blokádok felszámolása.
Egy blokád kb. 300-400 hajóból áll. Ha szabadon garázdálkod-
hat, akkor kb. 5-6 hónap alatt elpusztítja a bolygót, majd két
újabb helyen keletkezik blokád. Ha a hajók nagyrészét sikerül
eliminálni, akkor csak egy új blokád lesz. Ha mindet, akkor
máris egy blokáddal kevesebb. A katonai parancsnoksággal
folytatott egyeztetések során a Szabad Kapitányok Független
Szervezetének sikerült elérnie, hogy azokban a szektorokban,
amelyekben már megsemmisült a bázis, minden 80, blokádból
kilôtt hajóért szintén járjon jutalom ágyú.

PETRÁS GÁBOR

Lapzárta elôtt újabb pozitív hírek érkeztek a zarg bázisok-
ról. Az elérhetô siker közelségén felbuzdulva újabb szektorok
aktivizálták magukat a bázisok pusztításában. A triciplitáktól
várható volt, hogy hamarosan ôk is teljesítik a kötelességüket.
A FORMATO III ember szektora nehezen mozdult meg, de ami-
kor felrázták magukat, akkor szinte pillanatok alatt végeztek a
bázissal, egyben bebizonyítva, hogy a Holdporlasztó ellen nem
kell egy hadsereg, néhány jól felszerelt hajó is megteszi.

Befejezésképpen a túloldalon találsz egy összegzést a bá-
zisok állapotáról, és a pusztításukban élenjáró kapitányokról.

29

Kártyalapokat TF-es varázstárgyakra cserélnék.

Pl.: Vlagyimir, Szerepcsere, Szimulákrum, Esszen-

ciakristály, Temetõ, Katapult, Meddõség stb.

(#2230) Tel.: 62-240-399  – Kalmár László
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A Gyilkos a mezon hajók talán legellent-
mondásosabb darabja. Páncélzata
ugyan kis mértékben meghaladja a Big
Góliátét, de kezelôelektronikája (robotpi-
lótái) elmaradnak attól. A hajó paneljén 6
pajzs is díszeleg, amely lézer, foton és
rakétatámadás ellen is védi a hajót. Ezek
közül a rakétapajzs a leggyengébb, de ez
is kb. 40% hatékonyságot jelent. Ettôl a hajó még vígan szétlôhetô, mivel az energiakészlete csak korlátozott védel-
met biztosít a hajónak. A Gyilkos különlegességét mégsem a pajzsai jelentik, hanem a fegyverzete. Mindössze 4 da-
rab M5–S Antimiss ágyú került a panelre. Ezek speciális antienergia-fegyverek, amelyek semmilyen kárt nem tudnak
tenni a hajódban, hacsak fel nem szerelsz a panelre néhány lézerpajzsot. Az Antimiss fegyver specialitása, hogy a
pajzsaidon keresztül pusztít, annyi sebet okozva, amennyit a pajzsaiddal fel tudnál fogni (az Antimiss 8-as tûzerejû
fegyvernek számít). Minél több pajzsod van, annál veszélyesebb rád a Gyilkos. A megoldás kézenfekvô. Szereld le
az összes pajzsodat. Kérdés persze, mit csinálsz a többi hajó ellen. A másik megoldás, ha a rettegett ellenfelek kö-
zött ezt a hajót is nyilvántartod.

Alaptípus: Mezon 6–PW
Manõverezõképesség: min. 6
Alapenergia: kb. 100
Páncélzat: kb. 220
Veszélyességi besorolás: 6
Fegyverzet átlagereje: ???

JELENTÉS A BÁZISOKRÓL ÉS A LEGAKTÍVABB KAPITÁNYOKRÓL
Rendszer Összes Bombázók Zarg Legtöbb bombasebzés Legtöbb lelõtt zarg Legtöbb Giga Beam

sebzés száma lövõk
1. Infreto 0 0 9 0 12 (#4712) Queen Mary 0
2. Tropina 4990 11 11 1379 (#2699) Lightning Bolts 22 8 (#1512) Tûzgolyó Magyaro. 2 (#1352) Perturbatogen
3. Extos 1676 8 11 444 (#2041) GAAS Goliat 9 (#2041) GAAS Goliat 1 (#2041) GAAS Goliat
4. Bropea VÉGE 26 30 4874 (#3098) Turmoil 61 (#4330) FBI Renegát 1. 6 (#3065) Antarctica
5. Cogalia 22100 19 21 2473 (#1657) Millenium Falcon 3. 12 (#1625) Protoplasma-3 1 (#2952) Inkvizítor
6. Hectica VÉGE 40 40 4791 (#3530) Screamer 40 (#3609) Marble Hall 4 (#3609) Marble Hall
7. Form.I. 2554 7 9 951 (#2604) Ouagadougou 15 (#3979) Phlox Subulata 1 (#3979) Phlox Subulata
8. Form.II. VÉGE 33 36 5008 (#4792) Kvantumsárkány 34 (#4792) Kvantumsárkány 8 (#4792) Kvantumsárkány
9. Form.III. VÉGE 19 21 4125 (#3306) 1000 Jahrig Falke 45 (#5081) Cash and Carry Two 2 (#1562) Mezon Csillagrombo-
ló

HOL TALÁLHATÓK BLOKÁDOK AZ EGYES RENDSZEREKBEN (elöl a csillag, majd az égitest száma)
1. INFRETO RENDSZER: (#105/#7) (#117/#2) (#120/#1) (#120/#2) (#127/#23) (#133/#19) (#133/#33) (#138/#2) (#138/#7)

(#148/#16) (#148/#19) (#149/#8)
2. TROPINA RENDSZER: (#108/#2) (#111/#7) (#117/#1) (#117/#2) (#120/#1) (#120/#3) (#121/#2) (#121/#6) (#121/#18)

(#134/#2) (#135/#2) (#140/#8) (#147/#1) (#147/#6) (#150/#6) (#150/#9)
3. EXTOS RENDSZER: (#105/#7) (#108/#1) (#109/#5) (#114/#10) (#120/#14) (#125/#7) (#127/#11) (#127/#16) (#143/#1)

(#143/#2) (#144/#2) (#144/#4) (#147/#5) 
4. BROPEA RENDSZER: (#104/#1) (#104/#2) (#105/#2) (#105/#6) (#110/#1) (#113/#1) (#113/#6) (#123/#2) (#129/#2)

(#130/#1) (#137/#3) (#138/#6) (#138/#9) (#143/#6) (#147/#1) (#149/#5) (#149/#27)
5. COGALIA RENDSZER: (#102/#5) (#102/#10) (#107/#1) (#107/#2) (#113/#2) (#113/#7) (#119/#1) (#124/#3) (#124/#4)

(#124/#14) (#124/#16) (#124/#31) (#125/#11) (#140/#22) (#149/#6) 
6. HECTICA RENDSZER: (#102/#6) (#102/#7) (#108/#3) (#114/#4) (#114/#7) (#122/#5) (#130/#5) (#140/#3) (#142/#3)

(#142/#5) (#143/#5) (#145/#16) (#149/#1) (#149/#2)
7. FORMATO I. RENDSZER: (#118/#1) (#119/#7) (#119/#12) (#121/#12) (#122/#5) (#122/#15) (#135/#4) (#135/#6) (#135/#10)

(#135/#13) (#137/#11) (#143/#2) (#146/#1) (#146/#2) (#149/#3) 
8. FORMATO II. RENDSZER: (#107/#12) (#110/#5) (#110/#12) (#111/#7) (#119/#13) (#119/#23) (#121/#18) (#124/#5)

(#124/#8) (#133/#1) (#133/#5) (#137/#8) (#137/#16) (#139/#11) (#143/#3) (#146/#1) (#146/#2)
9. FORMATO III. RENDSZER: (#103/#6) (#105/#18) (#110/#2) (#114/#2) (#114/#7) (#116/#2) (#116/#3) (#117/#1)

(#122/#5) (#122/#7) (#140/#2) (#144/#10) (#144/#11) (#146/#1) (#146/#2)
(kiemelve azok a bolygók/holdak, ahol a zargok már elpusztították a kolóniát)
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± Üdv emberek a Formato I. rendszerben! Ha
úgy gondoljátok, hogy a belsõ szektorba bejut-
ni még soká fogtok, és van herepiumotok, ak-
kor kb. tízszeres áron megvenném! Sector net
címem: (#2956), tel.: 34-330-338 Elõre is kö-
szi! Simon Phoenix, a Pusztító
Ui: Az árban késõbb is megegyezhetünk, de kb.
15000 IG£-nál nem lehet több.
± Mindenki, aki elég erõsnek érzi magát, utál-
ja a kalózokat, és pont a Formato I.-ben van,
jöjjön, és mutassa meg, hogy mit tud! Találka
megbeszélést a következõ telefonszámon vá-
rok: 34-330-338. Szeretettel vár mindenkit: Si-
mon Phoenix, és a 

You Will Die legénysége
Ui: Melegen ajánlom ezen soraimat David Free-
mannek és a hasonló nagypofájú embereknek!
± Kutyák és undorító férgek! Megengedjük
nektek, kik a császár hû talpnyalói vagytok,
hogy megérdemelt halálotok elõtt megtekintsé-
tek azt a mocskot és dágványt, amit egy vala-
ha tiszta univerzumra öklendeztetek. Szenny fi-
ai! Fogadjátok az Úr igéjét a legmélyebb
alázattal és hódolattal. Ne szûnjön meg könyör-
gésetek a kegyelmes és megváltó halálért! Az
Úr szolgái már itt vannak, hogy megtisztítsák
tõletek és a rothadó birodalomtól a Galaktikát.

Necrotech inc.
± Üdvözlöm önöket kapitánytársaim! A nevem
No’iri’n, a Ni’ Dhonail klánból. Nemrég érkez-
tem a Coglia szektorba. Kezdõ kapitányként én
és jó barátom, Fekete Oroszlán (#3276) ren-
geteg más hajóssal próbáltuk meg felvenni a
kapcsolatot. Meglepõdve és elszomorodva ta-
pasztaltuk, hogy híradásaink csaknem mindig
süket fülekre találtak. Részemrõl feladom. Fe-
kete nem fogja, õ bízik még bennetek. Részem-
rõl már hozzászoktam a magányhoz, és nem
vágyom más társaságára. Így hát én, No’iri’n
Ni’ Dhonail kapitánynõ, a Csillagfigyelõ fedélze-
térõl fegyvertársammá fogadlak téged, Fekete
Oroszlán. Örömöd az enyém is, ha bánkódsz,
én osztozom a bánatodban. És itt leszek mellet-
ted, míg a Halál sorsunk nem lesz. Mindenki-
nek kellemes tápolást! Ne felejtsétek el a sze-
repjátékot! Mi életben tartjuk. Viszontlátásra!

No’iri’n Ni’ Dhonail (#5053)
„Nem élni jó, hanem jól élni.” Seneca

Testvériség
± Yee-haa testvéreim! Buli van a kazánházban.
Mikor kézhez kaptam a KG-s borítékot, még
nem gondoltam rá, hogy így bepöccenek. De ez
történt. Mindenki listen to me! Eddig el-el szóra-
koztam kisebb zarg hajókkal, s bár tök kezdõ
vagyok (5. fordulós), most elkapott az ideg. Egy
egész bolygót nyírtak ki ezek a mocskok, és itt

a Formato II-ben a 119. csillag Hoem bolygó
Inain holdját is csesztetik. Hát ezt nem teszik
zsebre. Én nem kérek senkit arra, hogy köves-
sen, hanem nekimegyek a Scorpion Stingem-
mel. Egy idõre most félreteszem a metált, és az
ûrben Wagner: A valkûrök lovaglása fog szólni
(a’la Apokalipszis), a hajómat pedig ideiglene-
sen átnevezem Mad People’s-nek. Ahoj popla-
csek skacok, találkozunk a túlvilágon!

Dave Mustaine (#3245), 
a Harvester of Sorrow kapitánya

Ui: Figyelem! Fizetett kaszkadõr végezte el ezt a
feladatot, mindenki csak a saját felelõsségére
csinálja utána. A temetésre pénzt és virágokat a
fenti címre lehet küldeni. A végeredményrõl egy
másik levélben lehet értesülni, vagy aki kéri, an-
nak a klónom megírja.
± Eladó egy Cyclon Spark triciplita legénység-
gel a Hectica rendszerben. 49. fordulós és még
225 zseton van a számláján. Egyéb adatai: 4
Raven ++, 3 Magnetic X2, 2 Teppelton vs. 3,
1 Telon DS, 4 Pers CR reaktor, 1 Shin Shai V1
hiper. Szerencsejátékok 4, Meggyõzõkészség
2, Ûrhajóvezetés 6, Manõverezés 7, Javítás 5,
Leszállás 3, Hiperugrás 7. Katona nincs. Részt
vesz a bázis elleni támadásban (május 1.). Ha
érdekel, akkor izzítsd a Comodat! Panágl Ta-
m á s

8956 Páka, Ady E. u. 21. Tel.: 92-378-538
„Aki nem tud élni a javaival, az megérdemli,
hogy elveszítse õket!” Seneca

Testvériség
± Inszektoid fajtársaim, hol maradtok? Hát
tényleg ilyen kevesen lennénk? Kérlek bennete-
tet jelentkezzetek erre a felhívásra, valamint vá-
rom azon régebbi kalandozók jelentkezését is,
akik már esetleg leléptek az Infreto szektorból
valamely belsõbb szektorba, de hajlandóak vol-
nának némi segítségre infóügyben. Üdvözlettel:

Szkrissz a renegát (#2301) 
a Rikszossz a menedék fedélzetérõl

± Tisztelt kapitányok! Most mint a Tisztítótûz
vezére szólok hozzátok! Már lassan egy éve,
hogy egy kósza gondolat után megalakultunk.
A szövetségünk elsõ volt a maga nemében. Út-
törõ munkát végeztünk, és egy addig soha sem
látott ösvényt kezdtünk el kitaposni. Sok szö-
vetség alakult azóta, és még sok fog alakulni,
de mindegyikük közös abban, hogy már egy is-
mert utat járnak, vagy fognak járni. Nekünk ez
nem adatott meg, és véres verítékkel a saját ká-
runkon tanultunk. Voltak olyan szövetségek is,
akik megelõztek minket, de ezt cseppet sem
bánjuk, sõt büszkék voltunk, hogy ezen szövet-
ség alapjait is mi raktuk le. De a rengeteg gond
szép lassan szétzilálta a szövetséget, ezért fe-
loszlunk. Köszönjük mindenki támogatását, és

kérünk benneteket, hogy vigyétek tovább fák-
lyaként az összefogás erejét! Most pedig bú-
csúzok én és a szövetségem is. További sze-
rencsés életet kívánunk! David Freeman
( # 1 9 1 5 )
szövetségalakító dandártábornok, vezérkari 

fõnök és a Tisztítótûz volt tagjai
± Cerebrita kapitányok! Nem gondoljátok,
hogy sokkal könnyebb lenne az életünk, ha lét-
rehoznánk egy szervezetet, ami segít össze-
hangolni a magányos farkasok, kisebb csopor-
tok mûködését? Egy laza szövetségre
gondolok, amelynek fõ feladata az információ-
közvetítés lenne. Akit érdekel a dolog, írjon! A
kezdõket is várom!

Tom Jetland (#4109), 
Geiger Péter, 6344 Hajós, Deák F. u. 30.

± Üdvözlet kapitányok! Én Yataghan of Shark
vagyok a White Shark the Best kapitánya. (Ter-
mészetesen ûrcápa.) Segítséget szeretnék kér-
ni az újrainduláshoz. Egyszer már abbahagy-
tam a játékot, és újra szeretném kezdeni. Ha
ûrcápa testvéreim tudnak segíteni tanáccsal
vagy valami felesleges cuccal, szövetséggel,
elõbb-utóbb meghálálnám. Írjatok!

Yataghan of Shark (#4072) 
Király Ferenc 5920 Csorvás, Zöldpálya u. 1.

± Formato II kapitányai! Keresem a 134-es,
130-as, 128-as, 129-es, 133-as, 136-os, 142-
es, 140-es és 148-as naprendszerek áru és
épület leírásait. Cserébe a 105-ös, 109-es,
121-es, 139-es, 137-es, 141-es, 144-es és
143-as naprendszer hasonló leírását tudom
nyájtani. Öreg Sam (#1005) 

a szabad kapitány – Demény Dániel György
5000 Szolnok, Hunyadi u. 54.
± Kapitányok! Történelmi felfedezést tettem!
Egy örökség folytán hozzám került adathordo-
zókon megtaláltam a triciplita faj eredetének le-
írását. Az adathordozó eredete kétséges, de az
elején egy bíborszínû égitest látható.

Öreg Sam (#1005)
± Üdv srácok! Itt egy belevaló, cool stb. cápa
szól hozzátok. ha imádjátok az életet, a pénzt, a
nõket, a piát stb., akkor ti vagytok az én embe-
reim. Írjatok minél többen, fõleg azok írjanak,
akik a harc útját járják! Különösen „Macho” Gi-
orgione és Roarr Terr levelét várom. Egyébként
mindenkinek ajánlom a Swatth Conspiracy ne-
vû szervezetet.

Rodan Lewrax (#3197) 
a mélyûri ragadozó

HHíírreekk  aa  KKááoosszz  GGaallaakkttiikkaa  vviilláággáábbóóll
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Karakterszámod: Számlaszámod:

1. Hány zarg hajót lõttek le eddig?
A) 60231 B) 23057 C) 50180

2. Hányszor kalózkodták le Antares kapitányt?
A) 0-1 B) 2-3 C) 4 vagy több

3. Hány indulója volt összesen a Légiparádénak?
A) 250-nél kevesebb B) 250-350 C) 350-nél több

4. Kik lõtték le elõbb a Zarg bázist?
A) Emberek B) Cápák C) Egyszerre

5. Melyik hajó legénységi tagja rendelkezik a legmagasabb
szakértelemmel? (Azonosság esetén a belsõ szint számít.)

A) Kvantumsárkány B) Extractor-01 C) Queen

6. Melyik hajónak nagyobb a tûzereje?
A) Fosztogató B) Vörös Kalóz C) Nyomkeresõ I.

7. Hány szövetség fog megalakulni jún. 30-ig?
A) 0-1 B) 2-3 C) 4 vagy több

8. Melyik szektorban lesznek többen jún. 30-án?
A) Trento B) Albion Olea C) egyforma

9. Az AK 19. számában hány lelôtt Big Góliátról
számolunk be?

A) 1 B) 2-3 C) több

10. Hány sikeres kalózkodást hajtottak végre összesen a
kapitányok?

A) 600 B) 900 C) 1300

11. Kinek van a legnagyobb szerencsejáték szakértelme?
A) Efemerix (Szerencsés Apokriff)
B) William Pitt (Unstatisfied Evil)
C) Akandson Admirális (Gaas Goliat)

12. Hányan táboroznak orbitális pályán?
A) 127 B) 313 C) 582

13. Hány navigátornak van programozás szakértelme?
A) 8 B) 16 C) 23

+1. Milyen nyomtatón készülnek a fordulók?
A) HP IIIp B) HP 4 plus C) HP 5

Rengeteg lelkes totózó volt, aki visszaküldte a HKK-totót. Most
mindenki elolvashatja a helyes válaszokat:
1. Az elsõ hivatalos, nem tesztelõ HKK versenyt Kis Borsó Csaba

nyerte.
2. 53 lap került kivonásra a 3. és az 1. kiadás között.
3. Jelenleg 99 Raia lap van. A 99. a Gyémántsárkány.
4. Pécsen nem rendeztek még hivatalos HKK versenyt.
5. 9 fajta ultraritka lap van.
6. A kakukktojásnak a Húsevõ magszimot szántam, mivel ez

gyakori, míg a többi nem gyakori, de a Grákó denevért is
elfogadtam, mivel az nem 6 VP-ért hozható ki.

7. Meghal a Hegyi rák, mivel a Griff nem veszti el az ÉP-bónuszt
a rák meghalása miatt.

8. A kezdõszabály az, hogy a kezdõ játékos nem húz lapot.
9. Az univerzum kifordításánál a szakértelmek továbbra is VP-ért

jönnek ki, így a Gyógyítás idézési költsége 2 VP.
10. A kakukktojás a Rájanyék, mivel azt nem Orbán Nándor

rajzolta.
11. Az április Krónika pillanatában 822 fajta lap volt a HKK-ban,

a Gyémántsárkánnyal bezárólag.
12. A kakukktojás az Energiakitörés, mivel az nem azonnali

reakció lap.
13. Egy 3. kiadású alappakliban 11 nem gyakori lap van.
13+1. A „géniusz” Hörcher László.

Két hibátlan totót is kaptunk, és mellettük rengeteg 13 találatos
szelvény érkezett, közülük sorsolással döntöttük el a harmadik
díjat.

Az új totónk ismét a Káosz Galaktikához kapcsolódik. A
kérdések nagy része 1997. május 20-ára vonatkozik, de van egy pár
kérdés, amelynél külön feltüntettük azt, hogy mikorra vonatkozik.
Ezúttal is 13+1 kérdés van, amire rögtön kapsz három lehetséges
választ, melyek közül választhatsz, hogy melyik a helyes. A totó
táblázatában a kérdés sorszámának megfelelõ oszlopban karikázd
be az általad jónak tartott válasz betûjelzését (A, B, C). Ha ezt
megcsináltad, nincs más dolgod, mint olvashatóan kitölteni a
megfelelõ rublikákat, és feladni a következõ UL-el. Beküldési
határidõ: 1997. július 7. A beküldött szelvényeket kiértékeljük, és a
szerencsés legjobbakat díjazni fogjuk. A játékban való részvételnek
van néhány feltétele: Csak az olvasható és áttekinthetõ szelvények
vesznek részt. Az AK-ból kivágott szelvényt küldd be, minden más
fénymásolat vagy hamisítvány a kukába vándorol. Egy játékos több
szelvénnyel is játszhat, amennyiben az mind eredeti, újságból
kivágott szelvény. Most pedig lássuk a nyereményeket, amiért
érdemes beküldened a tippjeidet:

1. helyezett fordulószám x 3000 IG£ vagy 5 arany
2. helyezett fordulószám x 2500 IG£ vagy 4 arany
3. helyezett fordulószám x 2000 IG£ vagy 3 arany
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Roscó Borló már órák óta a számítógépe elõtt gör-
nyedt. Három keze szinte követhetetlenül püfölte
a klaviatúrát. Homlokára mély barázdákat csalt az
összpontosítás. Már nem sok kellett, hogy feladja
a kísérletezést, amikor a gép monitorán feltûnt a
megfejtett üzenet.

– Sikerült! – tört ki belõle az örömujjongás.
Kezében lobogtatva az elõbb kinyomtatott pa-

pírlapot, maga köré hívta a legénység tagjait, és ol-
vasni kezdett.

Üzenet a Suhanó Sirály kapitánya részére!
Igen tisztelt Dracon kapitány! Örömmel érte-

sítem, hogy az utóbbi egy hónapban elvégzett áll-
hatatos munkája jutalmául 2 db W+S Giga Beam
lézerágyú tulajdonosa lett. A jutalmat a Menes
csillag 3. bolygóján veheti  át. További információ
a helyszínen.

Üdvözlettel: a Galaktikus Flotta Triciplita egy-
ségparancsnoka.

* * *
A kapitány elégedetten nézett végig a vadonat-

újnak látszó hajón. A legénység jó munkát végzett
a festéssel. Kaján vigyor futott végig az arcán, mi-
kor a hajó oldalán a jól ismert név helyett elolvas-
ta az újat: Suhanó Sirály.

* * *
– San! Én kiszállok. Elegem van a szövetség

ügyeibõl. Már a múltkor is majdnem ráfáztunk er-

re a kódolt rádióadásra. Minden kalózt nem tehe-
tünk el láb alól, aki a szövetséggel packázik. Meg
különben is már megvan a pénzem egy egyes agyú
hajóra. Ideje, hogy eltûnjek a világ másik végébe.

– Igazad lehet! És én segítek neked, Jerry.
Sam keze centirõl centire araszolt fekete csiz-

mája felé. Mikor megtalálta, megnyugodott, és vil-
lámgyors mozdulattal mártotta cimborája mellka-
sába a túlélõkést. Jerry elkerekedett, üveges
szemmel hörögte:

– Miért?
– A Drake Kalózszövetségbõl csak így lehet ki-

lépni. Mellesleg a te csekkkártyáiddal már hármas
agyú hajót is vehetek.

Megvetõen köpött haldokló társa felé, és
csendben elhagyta a kocsmát.

* * *
Az ûrkikötõben már várták. Fiatal fiú vezette

a raktárak felé. Sikátorokon, bûzös utcákon, sze-
méthalmokon vezetett az útjuk már legalább húsz
perce, mikor a fiú egy rozoga raktárépületre mu-
tatott.

– Ez az.
A kapitány 10 IG£-ot dobott neki, majd elin-

dult a raktár felé.
Félúton lehetett, amikor észrevette a szétron-

csolódott nyitószerkezetet. Lassan nyúlt a fegyve-
réért. A bejáratnál már kezében volt a MicroBlast
pisztoly. Óvatosan belépett. Páncélozott ûrruhája
megvédte érzékeny orrát a penész, és romlott
áruk átható bûzétõl is.

A raktár hátsó részén halvány fényt látott pis-
lákolni. Odaérve egy zseblámpát látott az egyik
konténerre állítva. Rosszat sejtve megfordult, ám
megelõzték. Erõteljes hang csattant a sisakba épí-
tett fejhallgatókon keresztül.

– Dobd el a fegyvert, harmadagyúkám!
A pisztoly nagyot koppant a földön, és õ fel-

emelte a kezeit. Egy ember állt elõtte, kezében HKI
kispuska.

– Örülök, hogy besétáltál a csapdánkba, és
így átadhatom a Drake szövetség üdvözletét. Saj-
nos az ígért W+S Giga helyett csak egy picike
ólomdarab lesz a jutalmad mindazért a lelõtt 20
Karibi Utazóért, ami a tevékenységed folytán el-
pusztult.

A raktárépület csendjét fegyverropogás törte
meg...

Óvatosan kutatta át a földön heverõ testet, és
vigyorogva tette zsebre a köteg csekkkártyát. Hal-
kan és megvetõen suttogta a haldokló fülébe:

– Jegyezd meg jól: egy triciplitának minden-
bõl három van.

Felállt, és harmadik kezével elrakta a másik
MicroBlast pisztolyt...

ROSCÓ BORLÓ (#1515):

A BOSSZÚA BOSSZÚ
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Hallottad már Atlan zászlainak hírét?
S a Jelet, mely rajtuk ezüstben ragyogott?
Vagy Garung’Cha-oron, a Sárkányúr nevét,
– s hogy sírja rejtekén mily rajzot alkotott?

És az elf õsmágus, a Fehérsörényû
zöld íriszén milyen formán izzott a fény?
S a Szimbólumot, mely Örökös Érvényû
lényegébõl hogy szõtte a Legfelsõ Lény?

Tudod-e, hogy Más Síkok között süvöltve
mit vittek fémkörmû, lángoló angyalok?
S mihez fohászkodott Yalchion üvöltve
mikor felszikráztak az elsõ hajnalok?

...Ne hidd, hogy az Idõket Szólító néma
és hogy Namiria Végzetével vége

az összes reménynek. Csak lásd: újra él a
Pentagramma Misztikus Testvérisége!

Apró-statisztika
Az elmúlt év Ghalla Newsainak (29–40) Aprók rovatá-
ban 478 karakter adott fel hirdetést, összesen 980-at (a
szervezeteket nem számolva). Ez azt jelenti, hogy nagy-
jából minden hetedik kalandozó adott magaról hírt. A
hirdetõk közül 273 csupán egyetlen aprót közölt, 34
kalandozónak legalább minden második számban volt
mondanivalója. Közülük a legtermékenyebbek teljesít-
ménye:

Élesszemû Veriel (#1742) 13
Clark O’phane (#5383) 13
Yoro Okiyi (#2826) 15
Dinen Ithildin (#3777) 15
Sötét Orlan (#3409) 16
Westy (#4378) 16
Faithful Tanthalas (#3429) 19
Graham Treefrog (#4788) 31

Igazán szerencsétlen volt Qi Csuang-ce, akinek ka-
rakterszáma kétszer is tévesen jelent meg. Helyesen:
(#4580). A legtöbb hirdetés az áprilisi (40.) számban
jelent meg, amelyben két kalandozónak is olvashattuk
6-6 apróját (Sötét Orlan és Westy).

Végül pedig íme a teljes statisztika, melyben min-
den olyan kalandozó szerepel, aki háromnál több hir-
detést adott fel: KÓCOS

SSzzeerrkkeesszzttõõii  üüzzeenneetteekk
Figyelem! A Ghalla Newsban megjelent íráso-
kért a Beholder Bt. nem fizet szerzõi díjat,
csak az Alanori Krónika többi részében közölt
cikkekért. Ha valaki mindenképpen szeretne
szerzõi díjat kapni az írásáért, akkor ezt
kérjük külön jelezze! Az ilyen cikkeknek szi-
gorúbb kritikai feltételeket kell kielégítenie.

Sokan kérdezik tõlünk, hogy miként lehet
hirdetni a Ghalla Newsban. Nos a TF-fel, és
KG-vel kapcsolatos hirdetéseteket feladhatjá-
tok a fordulótokkal együtt egy külön papíron,
melynek fejlécén szerepel a Ghalla News vagy
KG hirdetés felirat. a szerk.

31 (#4788)
19 (#3429)
16 (#4378)
16 (#3409)
15 (#3777)
15 (#2826)
13 (#5383)
13 (#1742)
11 (#4879)
11 (#4279)
10 (#5433)
10 (#4527)
10 (#1741)
9 (#2424)
9 (#1701)
8 (#5991)
7 (#5162)
7 (#4706)

7 (#4580)
7 (#4485)
7 (#4304)
7 (#4216)
7 (#1731)
6 (#5646)
6 (#5406)
6 (#3492)
6 (#3370)
6 (#2665)
6 (#2072)
6 (#1953)
6 (#1490)
6 (#1474)
6 (#1170)
6 (#1160)
5 (#5886)
5 (#5738)

5 (#5604)
5 (#5473)
5 (#5440)
5 (#4928)
5 (#4825)
5 (#3958)
5 (#3406)
5 (#3398)
5 (#1657)
5 (#1606)
5 (#1539)
5 (#1226)
5 (#1143)
4 (#5929)
4 (#5895)
4 (#5820)
4 (#5617)
4 (#5569)

4 (#5368)
4 (#5147)
4 (#5051)
4 (#4794)
4 (#4725)
4 (#4462)
4 (#4234)
4 (#4067)
4 (#3755)
4 (#3517)
4 (#3465)
4 (#2898)
4 (#2824)
4 (#2472)
4 (#2295)
4 (#2287) 
4 (#2077)
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Õszinte örömömmel jelentem, hogy a II.
Ghalla Szépe verseny megrendeztetett, és vég-
eredménye is megszületett!

Jó volt látni, milyen nagy számban aktivizál-
ta magát Erdauin férfi (és, mint lentebb majd kitetszik,

részben nõi) lakossága, sok-sok ajánlásban dicsérték a szebbik
nem szépségét, de általában elsikkadtak amellett, hogy a szépség-
versenynek  alcíme is volt: az Év Arca, és nemcsak választottjuk bá-
jos arcocskáját, hanem testüket és lelküket is magasztalták – de
véleményem szerint ez nem is baj. Pontban negyven hölgyet aján-
lottak a figyelmünkbe, no persze sokukra csupán egyetlen szavazat
érkezett (bizonyos szempontból ez lehet a legértékesebb...), ugyan-
akkor voltak, akik a szavazatok sokaságát kapták.

Nem volt könnyû dolga zsûrinknek, a pontozásban természe-
tesen elsõsorban a szavazatok számát vettük figyelembe, de nagy
szerepe volt az ajánlás minõségének is – volt néhány írás, amely
mindannyiunkat lenyûgözött –, ez akár megtöbbszörözhette a
pontszámot. Én, aki elõször vettem részt a kiértékelésben, nagyon
élveztem a levelek stílusát – egy pillanatig sem unatkoztam: hol
nevettem, hol elérzékenyültem az írásokon.

Sok gáláns férfiú tett felajánlásokat a legszebb hölgyeknek, úgy
mint a vallások, fajok, jellemek legszebbjeinek, de mivel ezeknek
ellenõrzésére a zsûrinek nincs megfelelõ apparátusa, úgy döntöt-
tünk, e csecsebecséket is a verseny helyezettjei kapják meg. Termé-
szetesen, ha valakinek az nem felelt volna meg, visszakérhette vol-
na ajándékát – õszinte örömömre ezt senki sem tette meg, sõt,
további felajánlások érkeztek, imígyen is bizonyításra került, hogy
alapvetõen nagylelkû kalandozók lakják Erdauint. Köszönet mind-
annyiuknak az értékes díjakért.

De nem húzom tovább az idõt, lássuk kik voltak azok a leány-
zók, akik az idén legjobban tetszettek Ghalla kalandozóinak.

A verseny szorosságára jellemzõ, hogy a harmadik hely sorsá-
ról nem tudtunk egyértelmû döntést hozni, két hölgy is pontosan
50 pontot szerzett, szerencsére a bõkezû felajánlásoknak köszön-
hetõen holtversenyt hirdethettünk a két csodás szépség, Avina és
Camilla Moon között. Díjuk egy-egy arany nyaklánc, arany karpe-
rec, aranygyûrû, és borostyánfüggõ.

A második helyen, 64 ponttal, egy szédítõen gyönyörû alakvál-
tó leány, Kasza Blanka végzett. Õ egy aranyláncot, egy ametiszt-
medált, egy borostyánfüggõt és 100 aranypénzt kapott.

És végül, nagy-nagy örömmel jelenthetem, hogy ebben az év-
ben új hölgy foglalja el Ghalla Szépségkirálynõjének képzeletbeli
trónját, egy tündökletes ember leány, Belladonna személyében,
aki nem kevesebb, mint 76 pontot kapott. Õ lett a legszebb arcú
hölgy, „Az Év Arca” is. A díja egy aranykorona, egy aranylánc, egy
obszidiánfüggõ, két aranypikkely és kettõszáz arany.

Ezek az ékszerek remélhetõleg még tovább emelik majd ezek-
nek a hölgyeknek a fényét, ha ugyan ez lehetséges... Mindenesetre
mind a négyen fogadják õszinte hódolatomat, a többi zsûritag ne-
vében is természetesen.

Két különdíjat is kiosztottunk, mert volt két olyan ajánlás,
melyben olyan színvonalon méltatták egy-egy hölgy bájait, hogy

ezek a szépségek szinte meg-
jelentek a szemünk elõtt. Sajnála-
tos módon szavazataikkal lemarad-
tak a dobogós helyekrõl, de díjazásuk
nem maradhatott el.

Szerény véleményünk szerint a leg-
meggyõzõbb ajánlást Sylvia, egy elf hölgy kapta,
Há-pszi tollából. A magasztalt hölgy egy réz papi
karkötõt kapott. Gratulálunk, ebben az esetben fõ-
leg az ajánlás szerzõjének, de a hölgynek is, hisz való-
ban szépséges az írás tanúsága szerint. Álljon itt egy rö-
vidke részlet a hosszú elbeszélésbõl:

„Néztem, ahogy fát szedett. Szõke, hosszú haja min-
den egyes lehajlásnál elõrehullott. Mintha lassított felvéte-
len néztem volna a jelenetet. Hajol... lassan... nyugodtan... a ra-
koncátlan tincseket a füle mögé teszi... Akkor láttam meg hegyes
kis füleit. Tehát elf. Egy kis tündér!”

Mégsem ez volt az az ajánlás, ami legjobban lenyûgözte a zsû-
rit. Egy ember menyecske, Myra önmagát tartja Ghalla legszebbjé-
nek, és ezen véleményét olyan csodálatosan formába öntötte, hogy
mindenképpen szükségét éreztük, hogy díjazzuk õt.

Egy kis részlet irományából:

„...Nézem, mit nézem, bámulom tükörképem a tóban, gyö-
nyörködöm benne. Káprázatos. Meseszép vagyok. Karcsú, ma-
gas, vonzó, bájos, de mindenekelõtt: gyönyörû. A legszebb, akit
eddig láttam. A Nap sugara erõtlenül csillan telt, formás keble-
im között megbúvó két kard szimbólumon, a tó tündére dühösen
mered rám a víztükör alól, sárga az irigységtõl. Vagy inkább
zöld?

...Tökéletes vagyok, bárki megmondhatja; a legszebb ember
nõ... vagy csak a Legszebb, egyszerûen?”

Nos, ezt mi nem tudtuk megítélni, és sajnos a Myrát látó férfi-
ak annyira szépsége bûvöletébe estek, hogy képtelenek voltak aján-
lást küldeni róla, mi mindenesetre bizalmunk jeleként egy ezüst
papi karkötõvel jutalmaztuk. (Itt jelezném, hogy én szívesen
megismerkednék vele személyesen, hogy legközelebb megkönnyít-
hessem a zsûri dolgát...)

Az annyit emlegetett zsûri tagjai Veres Ignác úr, Otyik (akiket
külön kiemelnék, hisz õk voltak, akik a szépségversenyt meghir-
dették, és lebonyolították, köszönet érte nekik), valamint Babsalá-
ta és Bányász Soma voltak, no és szerény személyem.

Zárásul még egyszer szeretném megköszönni a beérkezett ren-
geteg ajánlást, ajándékot, és gratulálok a hölgynek. Jövõre is lesz
szépségverseny, járjatok nyitott szemmel a világban! Szerelmesek,
titkos imádók, vagy egyszerûen csak a lányok szépségét csodáló fér-
fiak, hegyezzétek tollaitokat!

A II. Ghalla Szépe verseny zsûrijének nevében:
PELEGRIN (#1531)

Szépséges Hölgyek, Kedves Urak!
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Ezúttal három tudat is megörvendeztetett azzal, hogy írt magáról. Meg-
örvendeztetett, mivel mostanában nem nagy a lelkesedés a KT-k részérõl
a Tallózó iránt. Remélem ez változni fog! Az elsõ bemutatkozó Közös Tu-
dat egy furcsa közösség, melyrõl idáig szinte semmit sem hallottunk, a
Szamócák (#9121).

Sziasztok!
Dzsoki a gonosz vagyok a Szamócák KT vezetõje. Ez a kis szá-

mú KT még csak egy tucat tagból áll, de már két és fél éve erõs kö-
zösséget alkot Ghallán. Az, hogy ilyen lassan növekszünk, csapa-
tunk minõségét tükrözi. Nálunk mindenki elve: egy mindenkiért,
mindenki egyért. Szorgalmasságunkat mi sem tükrözi jobban,
minthogy tucatnyi taggal már a negyedik képességünket fejlesztjük.
Átlátjuk, milyen erõ lehet egy csapatban, ha összedolgozik, ezért ké-
pességeinkben nem az egyes tagok megerõsítésére törekedünk, ha-
nem a köztünk levõ korlátok letörésére. Sokan ismerhetitek ennek
elsõ példáját a Könnyû Telekinézist. Ennek ellenére a személyiségek
semmiben nincsenek korlátozva, mindenki továbbra is azt tesz
amit akar, ha lop, ha rombol, ha segít vagy épít, ezzel nem hátrál-
tatja a KT céljait. Általános KT vagyunk, közénk bárki beléphet, de
ha csak önmagára gondol, nem fogja magát jól érezni. Aki viszont
tudja miért alakul egy Közös Tudat, és tevékeny tagja akar lenni, az
örömmel vehet részt társaival együtt a Szamócák szervezkedései-
ben. Lehetnek ezek KT-n belüliek vagy akár Ghalla gondjait érintõ-
ek. Lelkesedés és összetartás a fõ motívumunk. Ebben rejlik a Sza-
mócák ereje, és ettõl fogunk tovább erõsödni.

Üdvözlettel: DZSOKI A GONOSZ

Nagyon szép teljesítmény 12 taggal három képességet kifejleszteni!
Gratulálok hozzá, és további sok sikert a gyarapodáshoz! A következõ
bemutatkozó az elsõként megalakult Leah hívõ tudat, A Pusztítás Pró-
fétái (#9113).

„Az ég mintha kissé elszürkülne, mintha a hirtelen rezzenéste-
lenné torpant szél hátán egyetlen madárdal sem jutna el a füled-
hez...” Ugye ismerõs a kép? Valahol itt indul el mindazon kalando-
zók életének hosszú útja, akik végül is az igaz Isten(nõ) hitét
választják. S itt indul minden olyan kalandozó útja, akik végül a
Pusztítás Prófétáinak a sorába állnak s a hitet terjesztik. Ezen rö-
vid tájékoztató azt a célt szolgálná, hogy valamit meg lehessen tud-
ni a KT-ról. Mit is lehetne írni a KT-ról? A Próféták Ghalla elsõ Le-
ah hívõ speciális Közös Tudata, mely, mint bizonyára tudjátok, az
elsõ idõkben – kb. 2 évig – nem mûködött sikeresen. Leahnak há-
la, azonban a KT sikeresen talpra állt, s fejlõdésnek indult. A kez-
deti nehézségek után néhány aktív tagnak köszönhetõen fellendült
az élet, s rohamos gyarapodásnak indult a KT, és fél éven belül 10-

rôl 30 fölé nõtt a taglétszámunk. 
A KT demokratikusabb elveken mûködik, mint az ugyancsak Leah
hívõ Ördögi Kör. (A KT képességekbe mindenkinek van beleszólá-
sa.) Jelenleg 2 képességünk van készen, s nem sokára készen lesz a
harmadik is. A Prófétákat nemigen kötik szabályok – szerintünk
mindenki azt csinál, amit akar – de azért havonta egy jelentést kö-
teles minden tag küldeni magáról Grath Morphusnak, a KT vezetõ-
jének. A belépés feltételei sem nagyon kötöttek, inkább csak aján-
lottak. Ebben az ajánlásban csak az van benne, hogy a jelentkezõ
jó, ha minimum hûséges követõ és legalább gonosz (15) a jelleme.

A KT célja Leah hitének feltétlen terjesztése, s mint a nevünkbõl
is kiderül, a rombolás, a gonoszkodás. Most menjetek békével, s ha
úgy érzitek megfelelõ az idõ, akkor keressétek meg a legközelebbi
Kasza jelvényt viselõ alakot, és ne habozzatok!

Addig is a Halál Kísérjen Utatokon Titeket!
A PUSZTÍTÁS PRÓFÉTÁI (#9113 KT)

Hát elég sötét a bemutatkozó bevezetõ idézete, szinte éreztem a
halál szelének hidegét végigfutni a hátamon. A másik bemutatkozó KT
sem békésebb a pusztító prófétáknál, csak õk Tharrt, a háború védnö-
két tisztelik mindenekfelett. Ez a Két Kard Testvérisége (#9118).

Tharr hívei! Harcosok! Közel három éve alakultunk a Föld és
Háború istenének elsõ katonai szervezetévé, hogy kinyilvánítsuk
akaratát Ghallán. Céljaink: a harci képességeink tökélyre fejleszté-
se, valamint a természetes szelekció meggyorsítása. Siralmasnak
találjuk Ghalla erõnléti állapotát, de mentálhigiéniás programunk-
nak köszönhetõen javulás várható. Tudatunk az egyik legerõsebb-
nek bizonyult a virto-planáris háborúban, és készek vagyunk bár-
milyen harci tevékenységben részt vállalni. Tagjaink az olimpiákon
élvezettel és eredményesen demonstrálják Tharr végtelen hatalmát.

Borax nem a királyunk, de uralkodója annak a területnek,
ahol jelenleg tartózkodunk. Minden általa személyesen kihirdetett
törvényt elfogadunk, melynek meghallgatására az Alanori Játéko-
kon megjelenünk. Mélységesen elítéljük azokat, akik a harcon kívül
más eszközöket alkalmaznak a boldogulásukhoz. Természetes szö-
vetségünk minden harcos csoportosulás.

Legyetek mindig edzettek, és harcra készek!
KÉT KARD TESTVÉRISÉGE (#9118)

Ennyi volt a móka mára, zárul Treemnek KT-tára! Továbbra is vá-
rom az Ördögi Kör (#9116), az Igazság Keresõi (#9115), a
Mesterek Bandája (#9112), a Zan Rendje (#9110), az Északi
Druida Szövetség (#9109) és a Naplovagok (#9108) Közös Tu-
datok bemutatkozását!

TREEM

Közös Tudati Tallózó
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Mi, társaink bizalmából illetve magunk szorgalmából Fehér-
bérc és Biztosrév városok tanácstagjai köszöntünk Téged!

Örömmel újságoljuk, hogy Fehérbérc városa immár 18
négyzetmérföldes területtel büszkélkedhet (a most érkezett
kalandozók kedvéért: felépült a második városmezõ), és
Biztosrév határai is nemsokára jelentõsen változni fognak.
Az építkezések Biztosrév esetében a 139,61, majd a 138,61;
ennek elkészülte után pedig a 137,61-es koordinátákon, Fe-
hér Bércnél pedig a 73,60 majd a 73,58-as koordinátákon
fognak folytatódni. Kérjük, hogy az építkezni szándékozók
(köztük TE is) a megadott mezõkön szorgoskodjanak! (És
munka után juttassák el az adott fordulórészlet másolatát
Gwendolennek vagy Edward a kíváncsinak, hogy az építési
verseny díjaiból részesedhessenek.)

Sokan érdeklõdtek, hogyan lehet a kalandozóvárosok-
ban építkezni. Nos, elsõ lépésként adj ki egy feltalálás paran-
csot a fõutcára, majd gyürkõzz neki és… Apropó, építkezés!

Akik ellátogatnak a két város valamelyikébe és a gyönyö-
rû természeti környezet (valamint a kalandozóbarát lokális
monetáris politika) hatására úgy döntenek, hogy szeretné-
nek egy KT-épületet felhúzni valamelyik településen, az épí-
tendõ palota (udvarház, kulipintyó stb.) tervezett helyét, jel-
lemzõit írják meg egy mentális üzenetben Gwendolennek
vagy Edward a kíváncsinak, hogy a városi tanácsok kiadhas-
sák az építési engedélyt. Ez nagyon fontos, ne felejtsétek el,
mert kellemetlen meglepetésben lehet részetek, ha engedély
nélkül építkeztek! (Az engedély nélkül elkezdett építménye-
ket jobb esetben lebontatjuk, rosszabb esetben elkészültük
után más célra fogjuk hasznosítani. Ez nem öncélú akadé-
koskodás; célunk, hogy a városok mindenkinek segítséget és
ne bosszúságot okozzanak. A KT-épület építésének feltétele
még, hogy az adott KT 600 TVP-t építsen az adott város egy
épülõ mezõjébe (cserébe a készen kapott építési telekért) és
befizessen a Városi Tanács kasszájába száz aranyat (illeték).

A Sheran-híveket ezúton (is) megnyugtatjuk, hogy nem
kõtengert szeretnénk létrehozni, hanem lakható városokat.
Értelmezésünkben ez érintetlenül hagyott erdõket-mezõket
jelent a városok határai mellett, a városokban pedig gondo-
zott parkokat, arborétumokat, füvészkerteket szökõkutak-
kal, csörgedezõ patakokkal és azokon átívelõ hangulatos hi-
dacskákkal. Ha a városok körüli háborítatlan természet
iránti (felesleges) aggódásotokat félretennétek, és inkább az
építkezésekben (és parkosításokban) segítenétek, a felvázolt
(szerintünk igazán tetszetõs) városkép sokkal gyorsabban
kialakulna. (Tipp: építsetek KT-házat rusztikus farönkökbõl
egy hatalmas kert árnyas fái közé, ahol csiripelnek a mada-
rak, a talajt pedig elborítják az illatozó virágok).

Megkeresésre szívesen adunk tanácsokat bármely KT szá-

mára, bár szerintünk nem szorultok rá – aki a TF-en odáig jut,
hogy KT-épületet szeretne felhúzni, úgyis tele van ötletekkel.

Más téma, mégpedig VÁROSI CÍMEREK. A címeralkotó
versenyre számos nevezés érkezett, igen színvonalas mun-
kákkal. Jellemzõ, hogy az igen jó ötleteiket nagyon szépen
kidolgozták a pályázók, és többnyire részletesen indokolták
a címer egyes részeinek jelentését, kialakulásának képzelt
történetét. Jeleztétek, hogy szeretnétek további pályamûve-
ket készíteni, ezért a címeralkotó verseny határidejét 1997.
július 31-ig meghosszabbítjuk. (E számunkra is váratlan
döntést azért hoztuk, mert némelyik címer készítési techni-
kája igencsak idõigényes, és a jó ötleteket inkább dolgozzá-
tok ki tökéletesen, mintsem elkapkodjátok.)

Az építési versenyre eddig meglehetõsen kevés pályázat
érkezett. Az a néhány kalandozó, aki a kiírt határidõig eljut-
tatja nevezését erre a versenyre, igencsak jól jár, mert egy fõ-
re meglehetõsen nagy összegû díjkupac fog jutni. Aki lema-
radt errõl a díjözönrõl, csak magára vethet! (A jelentkezések
kis száma azért is érthetetlen, mert a városok növekedésé-
bõl látszik, hogy a tanácstagokon kívül jó pár kalandozó „ur-
banizálta a vad természetet”.)

Természetesen az élet nem áll meg, amit az is bizonyít,
hogy a május 26. és november 30. közötti idõszakra meghir-
detjük az építési verseny 2. szakaszát, amelyre nevezni
forduló(i)d azon részének/részeinek A/4-es fénymásolatá-
val/fénymásolataival lehet, amely(ek)ben építettél vala-
mennyit valamelyik városban. Ha egy karakter több forduló-
ban is épített, az általa végzett munkát természetesen
összesítve értékeljük. Kérlek, a másolatok ELSÕ OLDALÁRA
írd fel nevedet, címedet, valamint karaktered nevét, karak-
terszámát, faját és nemét (ezekre a faji/nemi különverse-
nyek miatt van szükség) és küldd el a következõ címek vala-
melyikére:

(#5642) Gwendolen – Zimányi Zsófia 
1104 Budapest, Szõlõhegy u. 8. III/11.

(#4415) Edward a kíváncsi – Sipos János
1135 Budapest, Forgách köz 16.

Ezen az építési versenyen is értékes díjakat fogunk a
legszorgalmasabbaknak kiosztani, amelyre várjuk a Te fel-
ajánlásodat is (Edward már fel is ajánlott egy vasfegyvert a
Biztosrévben legtöbbet építõ hölgy részére).

Ezúton tájékoztatunk róla, hogy mindkettõ kalandozó-
városi tanácsba érkezett jelölés valamennyi (na jó: a hét) is-
ten híveinek fenntartott posztokra. Mivel a teljes jogú tagság-
hoz szükséges építkezés határideje június vége, nemsokára,
reméljük, végleges taglistát közölhetünk.



Keményen dobbannak a lábak,
Egymásnak vetve a vállak.

Mindenkinek szeme az ellent nézi,
S a szertartás utolsó részét végzi.

A tûzbõl az energiát magába szívják,
Töltik magukat, amíg csak bírják.

Hisz az ellenség túlerõben van,
Hatalmasabb kalandozókkal teli had.

Nekik csak a büszkeség marad,
S a csata ideje jön, csak rohan.

Magukért fognak küzdeni nemsokára,
felsír az egyik elf gyermeke végre-valahára.

Asszonya megszülte, hogy meghaljanak,
a gonosszal szemben harcoljanak.

Fûtötte õket a bosszúvágy, s a barátság.
Nem vette kedvüket semmilyen barbárság.

Tharr, Sheran, Fairlight az õ isteneik,
Õket még a halálba is követik.

Kisül sok áldomás, erõpajzs, s gyógymógy.
A becsület elvesztésére csak a vér a gyógymód.

Összetett kezekkel imádkoznak tovább,
Megsegítik õket isteneik talán.

Erõt merítenek ismeretlen barátaikból,
S kitartást kérnek társaiktól.

Az utolsó csepp mérgek kenõdnek,
Az alakzat sorai rendezõdnek,

Az öklök megacélozódnak,
Az idegesebbek szitkozódnak.

A távolban sötét árnyak illannak,
S vashegyû lándzsa élén fények villannak.

Hát eljött az idõ, mikor folyni fog a vér,
Mikor a haldokló csak megnyugvást kér.

Rémült csend, a madarak hallgatnak,
Érdektelen bárdok unottan hangolnak.
Nekik nem jelent semmit ez a csata,
Számukra csak a történet szép maga.

Itt most meghal sok jó barát,
Csak Leah birodalmában találkoznak odaát,

De mosoly jelenik meg arcukon,
Sokan csak nevetnek felesleges harcukon.

Nagyhatalmú Közös Tudatok vezetõi,
Ködös ideológiák bolond követõi.
Kik segíthettek volna rajtuk talán,

Náluk a szép szó süket fülekre talált.
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Volt, ki segített volna rajtuk,
De megtiltották, s elfordították arcuk.

Csak maguk vannak megint,
A vezetõjük kezével legyint.

Megindulnak elõre az ellen felé,
Dalra fakadnak, hogy a hegyek zengenek belé

Egyre hangosabban szól a harci dal
Elméjük körött a Barátság által épített fal.

Összecsapnak a csapatok ridegen,
Fém pattan fémen csillogva, hidegen
Néhol már érezni a DEM-ek illatát,

Egyre többször robban a szembe villanás.

Mosolygó angyal rózsaszín bugyiban,
Egy „Mester” árnymanó szed tárgyakat dugiban.

Denevérek, s koponyák gyûrûként ölelik egymást,
S a lelkekben égõ igaz barátság még bírja a támadást.

Nincs már több DEM, az élet a tét,
A becsület többet ér, mint a puszta lét.
Biztonság nélkül is dalolva támadnak,
A lét sivatagán most gyorsan átjutnak.

Nincs már, aki ellenállna a sötét hadnak,
A friss csatamezõn szívtelenek kutatnak.
Nincs még itt dögkeselyû vagy sírlidérc,

Csak a messzeségben fénylik egy fehér bérc.

Már nem léteznek e világban a tudatok,
S ez mit jelent, Te is tudhatod.

Távoli vidékeken fájdalom robban fejekben,
Bénító zsibbadás ömlik szét a kezekben.

Kiürült szívek a barátságért kiáltanak,
A meleg kézfogások hiányzanak.

Néhol egymásnak esnek a hajdanvolt barátok,
Hiába jósolt nekik mindig a látnok.

S a csata hõsei ott ülnek isteneik oldalán,
Nincs többé földi gondjuk odaát.

Mindörökké boldogságban, békében élnek,
S a bárdok csak róluk regélnek.

Amint túlvilági hatalmuk engedi nekik,
Felépítik régi Rendjüket megint,

De már nem térnek vissza többé közénk,
Mert az istenek kegyelme emelte õket fölénk.

Gondoljunk rájuk mély tisztelettel,
Imádkozzunk hozzájuk kegyelettel!

Kérjük õket, hogy áldjanak meg minket,
Miként megáldották barátsággal eleinket.

Skinhead (#4988)
AVINÁHOZ

A szó röpülne, szállna ajkaimról rég,
Hogy csodás szépségedrõl dalra fakadjék
De szebb vagy Te a szónál, mit a képzelet,

Ím magától elõteremthetett.

Hisz a Nap ölelt át, mikor megszült Földanyád,
Szemedben most is ott õrzöd sugarát.
És melegétõl fényes szép tekinteted,
Mi mélyében rejlik, az tiszta szeretet.

E zöld tótükör nyugodt s hallgat, mint az éj,
Vagy drágakõként csillog, ha hajnal pírja kél.

Hajad fénylõ színét a Hold szitálta tán,
Pergõ ezüstté egy hûvös éjszakán.

Hosszú szálaival táncot jár a szél,
Vállaidra omló palást terül szét.

Bõröd alabástrom, szeplõtlen fehér,
Nincs oly puha bársony, mely selymével felér.

S ó a szád, melyhez nincs fogható,
Eperpirosát csókolni volna jó.

Nyakad kecses ívét irigyli vadmadár,
Tudom nincs nálad szebb, Te bájos elf leány.

Ezért drága hölgy bocsásd meg vétkemet,
Hogy vissza nem adhatom hûen képedet:

A szó röpülne, szállna ajkaimról rég,
Hogy csodás szépségedrõl dalra fakadjék
De szebb vagy Te a szónál, mit a képzelet,

Ím magától elõteremthetett.

Desconhecido Deus (#2800)
BALLADA A JÖVÕBÕL

Alba Locsy
EGY HALOTT ALAKVÁLTÓ

LÁNYHOZ...
A halott alakváltó lánynak, kit eltemettem,

de még mindig bennem él...

Meglátlak...

Nem mozdulsz. – Másmerre jársz.
Hideg vagy. – Másmiért égsz.

Nem nézel. – Már más világot látsz.
Halott vagy. – Most már nem élsz.

Lehajolok...

Halott testedet karjaimba emelem.
Nem! Ez nem lehet szerelem!

Odalépek a szakadékhoz. Elengedlek: Szállj!
Ez életedben nem adatott meg, de... Várj!

Repülök én is veled!
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Gondold meg...
Hegyoldal. Kövek tengere, ezernyi kavics, mindegyik más
és más. Van kicsi – nagy, fehér – fekete, szép – jelentékte-
len. Egész életükben mozdulatlanul tûrik a tûzõ napsü-
tést, a téli fagyot. Néha egy-egy megadja magát a termé-
szet pusztító erejének, fájdalomkiáltással omlik porrá.
Darabjait az északi szél szórja szét a világ minden égtája
felé, néhány nap alatt minden nyomát eltüntetve a ka-
tasztrófának.

De a legtöbb kavics rendületlenül áll helyén, esetleg
egy kicsit megpróbálnak felfelé haladni a lejtõn. De egyet-
len se jut túl magasra, és ez így is van rendjén.

Fürkészõ tekintet a kõtengeren kívül mást is láthat
szemével, monolitok árnyékában parányi zöld lapul. Pár
csenevész kóró, fûszál, tenyérnyi zöldellõ moha kapasz-
kodik makacsul a sovány televénybe. A kövek szemében
azonban erdõnek tûnik, fenséges zöld vadonnak, mely
igézõ-csábító. Olyan paradicsom az számukra, mely szin-
te elérhetetlen, csupa panaszos sóhajokra jut erejükbõl,
lehetõségeikbõl.

A kertnek õrzõje is van, a kertész. Gondos és lelkiis-
meretes, hiszen felelõssége óriási. Õ felelõs a hegy utolsó
kincséért, a lét utolsó lehetõségéért. Lehetõség, mily fon-
tos szó. Tulajdonképpen nem is létezik. Hiszen a monoli-
tok, a kertész, a kövek, a kert mind egy tökéletes egész ré-
sze. A kertész eltávolítja a termõtalajból a köveket, öntözi
a kertet. A kert zöldül, a kövek vívják magányos harcukat.
Ez a világ rendje.

De van egy kõ, egy a sok közül, teljesen átlagos, pon-
tosan olyan, mint társai. Legfeljebb néha egy kicsit többet
nyikorog az átlagosnál. Gondol egyet, és elkezd gurulni
lefelé a lejtõn. Magával sodorva más kavicsokat is egyet-
kettõt, tízet-százat, az egész hegyoldalt. A kavicsok zörög-
nek, kiabálnak, boldogok, kiáltásuk az égig ér. Végre tesz-
nek valamit, és láthatják közelrõl a kertet. Egy rövid ideig
övék az, mitõl oly sokáig el voltak tiltva. Szinte észre sem
veszik, hogy féktelen bírvágyuk mindent és mindenkit el-
söpör.

A lezúduló kõlavina nyomán nem marad más, csak a
csupasz hegyoldal. A köveknek nagyon nehéz lesz vissza-
zúdulni, mondhatnám lehetetlen. Felfelé csak araszolni
lehet, rohanni semmiképp. Egyszer jön majd egy új ker-
tész is, aki folytatja elõdje munkáját. De õ mindig emlé-
kezni fog a történtekre, és kíméletlenül összeroppant
minden kavicsot. És ez szomorú és kegyetlen sors. Sajnos
igazat kell, hogy adjak neki. Mert a bosszúnak nincs soha-
se vége.

Így a világ rendje felborul, és megszûnik minden Lé-
tezõ. A monolitok pedig csak némán hallgatnak.

VÖRÖS LEIF (#3110), a gnóm
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avagy hihetetlen és soha nem 
hallott esetek Erdauin krónikáiból. 

Papírra vetette: TREEM

Mostanában egyre kevesebb érdekes történetet hallok,
ezért kérek mindenkit, hogy a hihetetlen eseteit küldje el
nekem, mások szórakozására és okulására! A programhi-
bákból fakadó visszásságokat viszont nem írom meg, a va-
lós TF-hez ezeknek semmi köze.
�� A mai elsõ hír Freyától, az egyik Naplovagtól szárma-

zik. Már a 127. Fordulójában elérte a 300-as jóságot.
Jelenleg 303 jellempontja van. A nem Erdauinon szü-
letettek között méltán pályázhat az elsõ helyre. Persze,
ha egy egész KT együtt mûködik, könnyebb elérni
ilyen kiemelkedõ eredményt, de ebbõl is látszik, hogy
egységben és összefogásban az erõ.

�� Sighter, mielõtt átúszott volna a csatornán, jól felké-
szült a túloldalra. Nyilván félt attól, hogy elfogyhatnak
a villámcsapáshoz használt drótszõrei, mert 300-at vitt
át magával. Legnagyobb meglepetésére a drótszõrök a
sorozatban használt villámok ellenére fokozatosan sza-
porodnak, köszönhetõen a sok ezoterikus mardelnek.
A számuk már majdnem elérte a 350-et.

�� Cserna Billi, a második fordulós mutáns tárgylistája: 1
kõkés, 2 kaja és 1 pszi-kõ. Vajon minek egy mutánsnak
pszi-kõ, hiszen már úgyis van pszije!

�� Elianának hihetetlen szerencséje volt, amikor az egyik
õsi csatamezõn 3 db obszidián karkötõt talált a csont-
vázlord megölése után. Csak azt tudnám, hogy mit
kezd három karkötõvel!

�� Bronzszakállú Horg, a bátor törpe, miután kiszabadí-
totta a gyíkemberek fogságából a Lord elrabolt gyerme-
két, 168 napon keresztül nevelte. Mire visszavitte a
gyermeket az aggodalomtól megõszült szülõk kastélyá-
ba, már kész harcost faragott belõle. S még mondja va-
laki, hogy a törpék csak a fémekhez értenek!

�� Don Mortel Betonfalhoz hasonlóan nem kedveli a bé-
nító mérgeket. A fordulójában három rájanyékkel csa-
tázott, mindegyik csata kétkörös volt, és ötször béní-
totta meg szervezetét a méreg. A végeredmény -20
támadás. Csak azt tudnám, hogy azt az egy kört hogyan
bírta ki, amikor a rájanyák nem mérgezte meg!

ElképesztõEEllkkééppeesszzttõõ



Három napja tartott a mulatság a határvidéki várkastélyban. A várúr
a kisfia születését ünnepelte. Nem õ volt a leggazdagabb várúr, de
egyenes, kemény jelleme nagy megbecsülést hozott neki, és a beto-
lakodók ellen folytatott vakmerõ hadjáratai miatt magas rangot
kapott a királytól. Nem õ volt a jóság mintaképe, de ellenségei ret-
tegtek tõle, barátait pedig sohasem hagyta cserben. Várai biztos tá-
maszt jelentettek a királyság számára.

– Az ifjú Tharkból katona lesz, és hadvezér. – mondogatta büsz-
kén, s mivel a kicsi apja égõvörös haját örökölte, még hozzátette: –
Ahol hajának vörös lángja lobog, ott ellenségeit a pokol tüze emészti el.

A legjobb tanítómestereket fogadta fia mellé, akik megtanítot-
ták írni-olvasni, bánni a számokkal, térképekkel. Oktatták kardfor-
gatásra, hadtudományokra, s még sok mindenre.

Iszonyú felfordulás támadt a várban, amikor kiderült, hogy a
gyermek elveszett. Szolgák rohangáltak fel-alá, próbálván kideríte-
ni, mikor és hol látták utoljára. Lovasok indultak vágtatva minden-
felé, katonák fésülték át a közeli erdõket. Az est leszálltával fáklya-
fénynél folyt tovább a kutatás. A fiúcska azonban nem lett meg
másnap sem. Az anyja kétségbeesetten sírdogált szobájában, apja
indulatairól csak szeme villogása árulkodott.

Az öreg kobudera akkor érkezett a várba, és csodálkozva nézte
a zavarodottan rohangáló embereket. A falujuk az erdõn túl volt,
onnan már a kobuderák földjei terültek el. Nem nagyon tartották a
kapcsolatot az idegenekkel, csak a bölcs öreg jött be néha a várba,
beszerezni ezt-azt, és persze hírekért is.

– Mire föl ez a nagy kavarodás? – kérdezte az egyik katonát.
– Eltûnt az úr kisfia. Még csak nyolc éves, de mintha a föld

nyelte volna el. Már mindenhol kerestük, de semmi eredmény.
– Hát, ha halat akarsz fogni, a folyóban kell keresned – mo-

solygott az öreg.
A katona nemhiába volt az õrség parancsnoka, és a kapitány

helyettese, gyorsan vágott az esze.
– Öreg, te tudsz valamit!
– Ott van nálunk a faluban, este a gyerekekkel keveredett elõ.
Az apja azonnal lóra pattant, s míg a falu felé vágtatott, azon gon-

dolkodott, hogy elõbb a magához ölelést, vagy a verést ejtse meg. A fa-
luban viszont meglepetés várta, mivel az ifjú Thark hallani sem akart
arról, hogy õ most hazamenjen, s itt hagyja új pajtásait. A nevelés az
elsõ, így hát mit volt mit tenni, apja kénytelen-kelletlen nekiindult,
vállalná-e valaki pár napra a fiút. Így került a de Ghomes családhoz a
kis csavargó. Aztán a pár napból pár hét lett. Thark a falubeli gyere-
kekkel együtt játszott nap mint nap. Szinte észrevétlenül tanulták já-
ték közben a természet titkait, rejtõzködést, élelemszerzést és egye-
beket. A többiek az ökölvívással is foglalkoztak, de hát az a

kobuderáknak a vérükben van, Thark nem nagyon jutott tovább hol-
mi kalimpálásnál. Különösen jól összebarátkoztak a házigazdájuk fi-
ával, és egy lánnyal, Shaiával. Sokszor hárman tûntek el egész napra.
Hamarosan elröpült a nyaralás ideje, de Thark vissza-vissza járt az el-
következendõ években is, pár hetet minden nyáron itt töltött.

A falu szélén lakó remete mutatta meg nekik a varázsformulát.
Az öreget kicsit bolondnak tartották a faluban, de szívesen segített
mindenkinek, ezért kedvelték is. Azt mondta a három gyereknek,
pontban holdtöltekor hajtsák végre a rítust, s így örökké testvérek-
ké válnak. Akármilyen messze is kerülnek egymástól, lelküket lát-
hatatlan szálak kötik össze.

Két kobudera, egy lány, egy fiú, és egy ember fiú...
A legnehezebb volt észrevétlenül kiszökni éjjel a házból. Egy

közeli barlangba mentek. Felrajzolták a rúnákat, s hozzákezdtek a
szertartáshoz, mely nem volt igazán hosszú, gyerekfejjel is
könnyen meg tudták jegyezni. Amikor a varázslatot a vérükkel kel-
lett megpecsételni, kicsit megszeppentek, de az akarat és a hit se-
gítette legyõzni ezt a kis problémát. Elõször semmi nem történt, az-
tán... Könnyû csilingelést hallottak, s furcsa érzés járta át õket.
Lelkük könnyû lett, s nyugodt. Végtelen bölcsesség érintette meg
egy pillanatra elméjüket. Vértestvérek lettek, örökre...

Tharkot elsõ pillanatban megragadta a lány szépsége. Hamvas
fehér bõre, bájos arcocskája, derékig érõ, hullámos fekete haja, hi-
bátlan alakja, kecses járása sok férfiszemet vonzott. Megpróbált
többször találkozni vele, s a vágy lassan szerelemmé mélyült. Egy-
re többet keresték egymás társaságát, és ami a legszebb az egész-
ben, a lány sem volt érzéketlen iránta. Reb, így hívták a kedvest, egy
átlagos polgári családból származott. Apja gazdálkodott, jövedel-
mük nem volt sok, de elég.

Szinte minden szabad percüket  együtt töltötték. Néha szinte
maguk elõtt is félve, közös jövõjüket tervezgették. Thark érzete, so-
sem volt ilyen szerelmes, mint most, és tudta, vagy Reb lesz a fele-
sége, vagy senki más. Nyár elején kezdtek a dolgok rosszra fordul-
ni. Egy nemesúr, kinek legfõbb erénye mérhetetlen gazdagsága
volt, kinézte magának a lányt. Nemesi címeit inkább intrikával,
mint eredményeivel szerezte, és így fogott a feleségszerzéshez is.
Reb apja iszonyú kártyaadósságokba keveredett, amit a nemesúr
kifizetett – a lánya kezéért cserébe. Thark apja felajánlotta, hogy ki-
fizeti a pénzt, de hiába. Igaz, mindenki tudta, hogy szándékosan
hajszolták bele a lány apját ebbe az adósságba.

– Apám, ne mondd, hogy semmit sem tehetünk! Reb nem le-
het másé! – az ifjú harcossá nõtt Thark sápadtan járkált fel, s alá
a vár nagytermében.
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– Már elmagyaráztam neked, hogy milyen erõk állnak az
egész mögött – felelte az apja. – Nem csinálhatunk semmit, hi-
vatalosan...

– De már az esküvõ is ki van tûzve, három nap múlva – nézett
rá könyörögve a fiú. – És hát ... Apám, mi az hogy hivatalosan?!

A várúr az ablakhoz sétált, és elgondolkozva kinézett rajta.
– Az egész attól függ, hogy tényleg szereted-e a lányt. Jó, jó tu-

dom, ez nem is lehet kérdéses! Tizenkilenc éves vagy, szinte kész
férfi. Kész vagy-e, hogy ezt bebizonyítsd, hogy megtegyél mindent a
szerelmedért? Akkor figyelj! Én semmit sem tehetek, de ha te meg-
szökteted a lányt...

Az esküvõ már az elején botrányba fulladt. Egy lángvörös hajú
ifjú vágtatott a násznép közé, egy tartaléklovat vezetve. A meny-
asszony felpattant rá, és egy szemvillanás alatt eltûntek. A katonák
utánuk eredtek, de semmit sem találtak. A környékbeliek sem vol-
tak túl segítõkészek, meg aztán a határ is közel volt, és a kobude-
rák nem nagyon szerették az idegeneket.

A férjjelölt tombolt, a lány apja vérbosszút emlegetett, de raj-
tuk kívül mindenki elégedett volt az események ilyetén alakulásá-
val. A szerelmespárt pedig elnyelte a föld...

Egy mély barlangban húzták meg magukat. Elõre felhalmo-
zott készletek várták õket, akár hosszabb idõt is itt tölthettek, míg
elül a vihar. A barlang mélyén egy kis tó vize fodrozódott, melyet
egy melegvizû forrás táplált. A vad meneküléstõl kifulladva
örültek egymásnak és a szerelemnek. Lágyan ölelkeztek a tó hûs
hullámai között.

Az egyik nap félelmetes dübörgés támadt odakinn, és egy pilla-
natra forró levegõ csapott be. Tharkba hirtelen iszonyatos görcs vá-
gott. Elõször nem tudta miért, aztán rájött, hogy a varázslat igaz
volt, és valamelyik vértestvérével baj történt. Megpróbáltak kiro-
hanni a barlangból, de kint mindent elborított a perzselõ tûz. Mu-
száj volt visszamenekülniük a barlang hûvösébe. Csak estére tud-
ták elhagyni a menedéket.

Kint egy elpusztult világ fogadta õket. Hamu és üszök minde-
nütt. Felégetve minden, erdõk, mezõk, falvak. Döbbenten nézték az
esztelen pusztítás maradványait. Senki sem maradt életben, sem a

családjukból, sem a falujukból. Egy teremtett élõ lelket sem talál-
tak, elindultak hát keletre...

Akkor már napok óta nem ettek, a kiégett földön semmi ehetõ
nem maradt. Reb egyre nehezebben bírta a nélkülözéseket, hiszen
vizük is alig volt. Thark cipelte napok óta, pedig már saját magát is
alig vonszolta. Esténként mosolyogva vigasztalta a lányt, de tudta, a
remény nem tarthat már sokáig. És egy átkozott reggelen Reb nem
ébredt fel többé. Thark beleüvöltötte lelke minden fájdalmát a pisz-
kos hajnalba. Sírva átkozta az isteneket, a mágusokat, és minden-
kit, akinek köze volt a világégéshez, s így kedvese halálához. Egész
nap, egész éjjel a lány holtteste mellet zokogott. Reggelre eltemette
kedvesét, és továbbment. De valami eltört a lelkében, örökre. Dél-
utánra megtalálta az elsõ fát, mely félig elszenesedett, viszont gyü-
mölcse ehetõ maradt.

Dornodont gyûlölte, mert õ rendezte a világégést, mely elpusz-
tította kedvesét. A jó isteneket szintén, hiszen hagyták, hogy ez a
borzalom megtörténjen. A semlegesek, nevükhöz híven, érdektele-
nek voltak számára. Így csak egy isten maradt, annak a biroda-
lomnak az úrnõje, ahová Reb került. A halál birodalma, s istennõ-
je, Leah. Thark nevét is eldobta, újat választott. Csak nemesei címét
tartotta meg, melyre mindig is büszke volt. A halál szolgálatába állt.

...Néha álmodom. Reb eljön hozzám, s egész éjjel együtt va-
gyunk. Szeretjük egymást, beszélgetünk, vagy csak nézem a csilla-
gok fényében. Mindig nagyon örültem az ilyen álmoknak. De egy
reggel finom nõi körmök nyomait leltem a bõrömön. És egyszer,
egyetlen egyszer volt egy másik álmom. Éjfél körül ébredtem, érez-
ve, hogy valaki áll a fekhelyem mellett. Leah volt az, személyesen.
Fehér csontkeze sápadtan világított a holdfényben, csontarcát csuk-
lya takarta. Azt mondta, ha hûséges leszek a hitéhez, talán ad ne-
kem külön feladatot. Nem olyat, amit bárki megkaphat, hanem
olyat, amit csak én. És ha sikerrel teljesítem a küldetéseket, talán
visszaadja nekem Rebet. Álom volt vagy valóság? Nem tudom. Én
hiszek benne. Hinnem kell benne! Nagyon szeretlek Reb...

LORD REDPLAGUE

VU 5. év, Tharr hava, kardok napja (96. XII. 28.)
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Tisztelt kalandozók, Ghalla népe!
A Korona  Bajnokai most kéréssel fordulnak hozzátok, mert csak ti segíthettek bajbajutott országunkon. Csak
ti pusztíthatjátok el a káosz szárba szökött csíráját, és találhatjátok meg az élet vizét, az igazság forrását.

Az utóbbi idõk népszerûtlen intézkedéseit nem szeretett urunk, a kegyes és bölcs Borax király foganatosí-
totta. Korona nélkül a király, király nélkül az ország. A trónon egy bitorló hasonmás terpeszkedik jelenleg, és
elvetemült, áruló miniszterek támogatják ármányait. Bajban van Alanor, és bajban van Erdauin. A káosz köze-
leg. Az ál-Borax akár Chara-din bábja is lehet!

Segítsetek megkeresni elveszett uralkodónkat, és megdönteni a sehonnani trónbitorló hatalmát! A jeleket
mindenki láthatta, kinek van szeme, és akinek több az esze egy bolhakutyánál, az tudhatja, minden szavam
igaz. Segítsetek! Tisztelettel:

A KORONA BAJNOKAI (#9125)
Válaszotokat a (#4842)-es karakterszámon vagy a 46-356-909-es telefonszámon várja McNewast (Erdélyi János)
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BORAX
� Figyelem! Én PerpETum mobilE rájöttem, ho-
gyan lehetne a kialakult politikai vitát megoldani. A
megoldás kulcsszava Éjmágus. Ültessük õt a trónra,
és akkor itt a kánaán. Megmarad a királyság eszmé-
nye. Borax ül a trónon. A trónra juttatásáért cseré-
be lemondana a csatornától nyugatra esõ részekrõl
és azok városairól. Éljen a köztársaság! Gondoljatok
bele, mindenki megkapná amit akar! GFSZ, hogy
tetszik az ötlet? Vértestvérek, kell nála jobb tanító-
mester? Korona Bajnokai, nem éri meg ez a kis
kompromisszum az azt követõ békét? Még valami,
éljen Chara-din, Ghalla megmentõje!

PerpETum mobilE (#5981)
� Kalandozók, figyelmezzetek rám! Én ugyan a fel-
szabadítás (nem a döntsük meg Boraxot téma, ha-
nem az igazi szabadság) híve vagyok, de azért mon-
danék nektek valamit. A királyt nem szolgálni,
hanem segíteni kell, mert hogy õ maga a szolga, a
közösség szolgája. De ha elveszíti a kötelességei
iránti elhivatottságát, elveszíti az erejét, akkor elve-
szíti a jogait arra is, hogy az legyen, ami. A gyengé-
ket pedig eltapossák, és úgy néz ki, ez történt Borax-
szal is, a Korona Bajnokai nem tudtak érintkezésbe
lépni vele, mert lekerült a fejérõl a korona. Tehát a
történés folyik, és mi nyakig benne vagyunk, ezért
arra kérek mindenkit, hogy ne menjen el az olim-
piára, vagy ha elmegy, Alba Locsy javaslatára páncél,
fegyver, támadó varázslat és lõfegyver nélkül, hang-
szerrel a kezében, dalolva tegye ezt meg. Tegyétek
meg, mert ha sikerül az alanori úri maffiának egy-
más ellen fordítani minket, abból nagyon nagy baj
lesz! Kérek mindenkit, csatlakozzatok a Locsy-féle
indítványhoz, mert a jövõnk függ ettõl! Köszönöm,
hogy meghallgattatok:

Igor Konovaljov (#3755), Leah hittérítõje
� Miért töritek magatokat gazdaggá tenni a zsarno-
kot? Ne dicsõítsétek, hanem öljétek meg Boraxot!

Bituman (#4809)
Ui: Én még nem tudom megtenni.
� Nem unjátok még azt a sok hülye Boraxos beí-
rást? Én már nagyon unom. Ezek a hülyeségek nem
érdekelnek senkit. Nem veszitek észre? Na és ott
van Chara-din, én már õt is unom. Úgysem fog át-
jönni. Ahelyett, hogy mindenki csak a száját jártat-
ja, meg mindenféle hülyeségeket irkál ez ügyben,
inkább emelje fel azt a sz...os s...ét, és tegyen vala-
mit ellene! Remélem értitek? Üdvözlettel:

Westy (#4378)
� Sziasztok! Egy kis korrigálás: tudomásomra ju-
tott, hogy Cylk, a harcosnõ tényleg Borax gyermeke.
Elnézést a tévedésért. Ettõl függetlenül továbbra is
primitívnek tartom Abdoment! Ahoy mindenkinek!

Theila il Gilgalad (#3583)
Ui: Abdomen jött, látott... és elárasztotta Ghallát hü-
lyeségeivel.
� Tisztelt névtelen felszabadító! Hogy a lényegre
térjek, én egyáltalán nem vagyok Borax-párti. Igaz
nekem eddig még semmit nem ártott. Viszont nem
is vagyok ellene, a már említetett dolgok miatt. Gon-
dolj csak bele, ha te felkerülsz holnap a trónra,
mibõl fogod a katonaságot, és még sok egyebet fi-
nanszírozni? Természetesen pénzbõl. De az nem te-
rem minden mákrózsabokorban. Na de nem ez a
lényeg, hanem hogy ha valaki királypárti vagy király-
ellenes az ne a GN-be küldjön demonstrációkat, és
ezzel próbáljon kitûnni! Tegyen is valamit az ügyért!
Ugyanez vonatkozik Chara-dinra is, de ott legalább
már van eredmény. Egy továbbra is semleges szem-
lélõdõ: Lord Raver (#5726)
� Üdvözlet mindenkinek! Bármennyire is nem
akartam beleszólni a Borax körüli vitába, most
megteszem, mert ez az egész kezd hasonlítani a Sö-
tét Igbut, meg a Vérengzõ Cipõsarok féle hülyesé-
gekhez, legfeljebb a körítés más (a tápolás vs. sze-

repjáték vitákat már nem is említem). Félreértés ne
essék, nem azt akarom ezzel mondani, hogy ejtsé-
tek ezt a témát, de mielõtt beírtok valamit Boraxszal
kapcsolatban, nem árt ha utánanéztek pár dolog-
nak (tudom ajánlani a Hatalom Kártyái trilógiát), s
csak ezután ragadtok tollat. Mielõtt le akarnátok ta-
szítani õt a trónról, gondolkodjatok el egy kicsit!
Még ha az összes kalandozó összefogna (ami – vall-
juk be – kissé elképzelhetetlen dolog), akkor is ke-
vesek lennénk. Hányan lennénk képesek átkelni a
csatornán, azon a csatornán, amelyen öt év alatt
csak ketten tudtak átkelni? Hogy a király katonáit ne
is említsem, akikrõl nem hiszem, hogy olyan harci
tudással rendelkeznének, mint egy Duer-ork. Eleni-
osra! Most én is elmondjam, amit már elõttem so-
kan elmondtak? Úgy látszik kénytelen vagyok, mert
van aki egyszeri olvasásra nem érti meg. Nem köte-
lezõ az Olimpiára elmenni, s ugyancsak nem köte-
lezõ bemenni a városokba. Az Olimpia nem csak a
„vérszomjas városi csõcselék”  számára szórakozta-
tó, hanem a résztvevõk számára is. A szórakozásért
pedig fizetni kell. S ha számodra nem az, csak feles-
leges „vérpocsékolásnak” tartod (amiért TP-t is
kapsz, akkor is ha nem te gyõzöl), akkor ismételten
azt tanácsolom, hogy ne menj el! A városokba is mi-
nek mennél be, hisz ott csupa felesleges dolgot ve-
hetsz, olyan dolgokat, amit te hónapok múlva úgyis
megszerzel. A már felesleges cuccokat is jobb el-
dobni, mint eladni, nem? Az adószedõtõl megmen-
tett sok-sok aranyból pedig csinálj egy szép királyi
koronát (ha már úgysem költöd el), és tedd fel ar-
ra a szép nagy bugyuta fejedre! Elnézést! Senkit
nem akartam megbántani, de már tele a habos kis-
kötényem, gumicsizmám, mismásom ezekkel a
hülyeségekkel. EZ nem Mentha, Graham Treefrog,
Psycho Marvin és mások véleményére vonatkozik
(sõt még Patkányra sem, akinek az ötlete legalább
egyedi, s már tett is valamit a megvalósítás érdeké-
ben, ha mégoly elítélhetõ módon is), hanem azok-
ra, akik légbõl kapott ötletekbõl lerakott alapokra
akarnak várat építeni. Azt hittem lemegyek az
agyamról, mikor Abdomen újabb javaslatát (GN37)
olvastam. Egyetlen pici aranybogaram! Honnan ve-
szed azt, hogy Cylk Boraxnak a lánya? Gondolom õ
közölte ezt veled. Vagy talán maga Borax? Esetleg az
alanori anyakönyvvezetõ (Juj, úgy látszik Fõpenész
uraság kezd a fixa ideámmá válni, mert mostaná-
ban egyre sûrûbben emlegetem, biztos csuklik is
szegénykém rendesen.) Vagy említsem meg Szabó
Tõr, Zanarchista, U.M.A. és más kalandozók ötlete-
it és mocskolódásait? Mielõtt elkezdõdne a nagy
„ereszd el a hajam”, és kiadnátok rám az FT
#3583-at, leszögezem: nem veletek van a bajom
vagy az eszméitekkel (bármennyire is nem értek ve-
letek egyet), hanem vádaitok, ötleteitek megalapo-
zatlanságával, s idõnként a hangnemmel. Tudom,
most én is kemény hangnemet ütöttem meg, de ez
nem azért volt, hogy valakit is megbántsak, hanem
azért mert elegem lett a sárdobálásból. Még egyszer
bocs, ha valakit megbántottam, de gondolkozzatok!
S ha ezt megtettétek, cselekedjetek is, ne csak okos-
kodjatok! Ennyi. Kicsit hosszabbra sikerült, mint
gondoltam, és köszönöm azoknak a türelmét, akik
elolvasták. Továbbra is jó kalandozást kívánok! Üd-
vözlettel: Theila il Gilgalad (#3583)
Ui1: Egyébként pedig éljen Borax, vesszenek az áru-
lók!
Ui2: Salgótarjáni túlélõk írjatok!

CHARA-DIN
� A több hónapja folyó Chara-dinos harc végleg el-
dõlt. Bármi is történik ezután, Chara-din mostantól
közöttünk van. Ezt bizonyítja nyakamban a káosz-
szimbólum, és kezemben a vámpírtõr, ami Chara-
din ghallai helytartóján, Dögvészen, keresztül az Õ
nagylelkûségének jutalma. Ti többiek, akiket szintén
meglátogatott Dögvész, kérlek jelentkezzetek, hogy fel
tudjuk venni egymással a kapcsolatot.

Zanarchista (#1701), a káoszista
Ui: Ha lehetne, akkor a fordulók fénymásolatával je-
lentkezzetek az alábbi címen: Szeip Krisztián 2432
Szabadegyháza, István u. 38.
� Emlékeztek kik javasolták a csatorna építését, és
mi lett velük, kik okozták a halálukat? Éljen Chara-
din, Ghalla megmentõje! Ha egy kicsit hamarabb
avatkozik közbe, akkor most kövezett úton mehet-
nénk Alanorba. Pete (#5981)
� Eszem ágában sincs „megtérni”, és Ghalla legnép-
szerûtlenebb istenét követni. Miért a legnépszerûtle-
nebb? Hát azért, mert kevesebb mint 1 % követi a ka-
landozók közül. Ja, és hol van a Káosz Lordjai KT? (A
KT-listában biztosan nincs.) Chara-din már kö-
zöttünk van? Hol? (Jó mélyen a föld alatti börtöné-
ben.) Negat! Ne álmodozz! Chara-din papjai soha
nem lesznek a városi tanács tagjai, de ha szopógödör-
be akarsz kerülni, írhatok pár koordinátát. És mi ez
az „Aaaarrrgh!” a cikked végén? Belenyúltál a heb-
rencscsapdádba? Chara-din egy letûnt kor maradvá-
nya. Végleg pusztulnia kell! Yoro Okiyi (#2826)
� Nemrég olvastam Acid el Sinistre cikkét a GN-ben,
és egy igen sötét kép villant fel elõttem. Mi van ha
nem Chara-din egyedül a káosz istene, hanem együtt
a másik hárommal? Ez, ugye nem kell mondanom,
milyen veszedelem lenne. Nagyon remélem, tévedek!

Christer (#4979)
� Sok furcsa megnyilatkozást hallottam mostaná-
ban a Káosszal kapcsolatban. Talán sokan nem tud-
ják, de a világ, a miénk és az összes többi, a Káoszból
született valaha az idõk hajnalán. Ebbõl a ténybõl
egyenesen következik valami, amirõl, úgy tûnik,
megfeledkeznek a magukat a káosz híveinek valló ka-
landozók. Mégpedig az, hogy a pusztítás és a rombo-
lás nem maga a káosz, csak annak egy része. Ugyan-
olyan része, mint a teremtés, építés. Hogy éppen
melyiket teszem, csak az én pillanatnyi szeszélyemtõl
függ. Nekem senki nem mondhatja meg mit tegyek.
Legfõképpen nem valami mocskos túlvilági vadállat.
Negat! Te a káosz hívének mondod magad, és mégis
fejet hajtasz Dögvész elõtt. Büszkén hirdeted, hogy õ
a te vezéred. Egy parvenü démon kedvenc háziállata.
Eltévedtél testvér. A káosz útja nem az amin Dögvész
vezet. Azon csak önmagad vezetheted. „Tedd amit
tenni akarsz, s törvény lészen az!” Ez a káosz egyet-
len törvénye. Ne feledd a káosz az örök változás. Ha
mindig csak pusztítasz, az nem más, mint a rend egy
formája. Térjetek hát meg mind, akik eltévedtetek,
járjátok saját utatokat, öljetek, ha akartok, s öljetek
ha úgy hozza kedvetek, de ne legyetek senki szolgái!
Ha valakinek hozzászólnivalója, esetleg sürgõs gyil-
kolhatnékja támadt, az keresse Muffaló Billt a
(#2398)-as mentális számon, vagy személyesen
Qvill fõterén. Muffaló Bill (#2398)
Ui: Akiknek a véleményére feltétlenül kíváncsi va-
gyok: Serény Múmiák, Sheran Múmiák, Acid el Si-
nistre, Negat.

FENYEGETÉS, BUNYÓ
� Családtagok! Megmondanátok nekem, hogy miért
nem találkoztam már jó ideje egyikõtökkel sem? Pe-
dig azt halottam, hogy több mint 130-an veszitek kör-
be egymást. Csak nem elbújtok elõlem? Valahogy
nem értem, hogy mitõl féltek, hiszen ti vagytok a leg-
erõsebbek, a legszerepjátékosabbak, a leghatalma-
sabbak, a leggazdagabbak és a legtáposabbak. Jaj, azt
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majdnem elfelejtettem, hogy egyre többen és többen
vagytok. Bocsi! Szóval ne cifrázzátok a dolgot! Adjátok
már ki a T 3608-at! Hiszen úgyis megvertek...

TRON (#3608), a Gyenge
� Hé, mutáns nõ! Legközelebb ne az életpontomat
szívd meg! B. B. (#1658)
� Idefigyelj te tüsi ezüsthajú, félszemû troll nõ! Én
vagyok az a troll férfi, akitõl január 16-án, február
14-én és május 1-én lopni próbáltál, és akit március
elején megszabadítottál 5 drótszõrtõl. Megelégeltem
a szórakozásaidat. Már nagyon régóta érik neked egy
beutaló Leah birodalmába, és most betelt a pohár.
Párbajra hívlak Shaddar fõterén. Az idõpontot te ha-
tározod meg. Ha egy csöppnyi becsület is szorult be-
léd, amit persze kétlek, írsz egy mentális üzenetet.
Ha nem, hát viseld magadon a gyávák bélyegét. A ne-
vem egyébként: Dekamer, a Bokadzsó (#1256)
� Igen tisztelt U.M.A. és hasonló gondolkodású tár-
sai! Intelligenciáról és tapasztalatgazdagságról árul-
kodnak soraid. Elárulok neked pár apró titkot: a
nagyvárosokban bárki koordinátáit megtudhatod, ha
van kristálygömböd az is segít, a trollok IQ-ja is TF-el-
hetõ. Végül: már Sötét Igbutnál is elhangzott, ha tet-
teid kevésnek bizonyulnak, a tudatlansággal is felhív-
hatod magadra kalandozótársaid figyelmét. Nézz
tükörbe, és nyugodtan mondogasd: Kis naiv butuska.

Atrix (#1776)

HUMOR
� – Hogy hívják az öreg varázslót?

– ???
– Csiri bá.

Barbapapa (#3406) a poénos
� Hé kispajtások! Segítsetek építeni a kalandozók
vidámparkját! Minél többen építünk, annál jobban
fogjuk érezni magunkat. Az elsõ szellemvasutat már
felépítettük. Elsõnek a szívbeteg árnymanók tekint-
hették meg halálos sikerrel. Várjuk minden gép, fur-
csa ketyere ötletét, és az építkezõket is. A szellemva-
sút legizgalmasabb része Borax családi képtára.
Garantált izgalom! (Itt múltak ki legtöbben.)

Barbapapa (#3406) a direktor
UI: Tervezzük a mozi és a teaház létrehozását is.

KAPCSOLAT, KONTAKT
� Még mindig keresek oroszlányi túlélõket.

Vida Tamás 
2840 Oroszlány, Szeptember 6. u. 49. Tel: 34-363-301
� Keresek egy hosszú, fekete hajú, szürke szemû,
bajuszos árnymanó férfit, aki 97. II. hó végén lopni
akart egy árnymanótól Qvillben a fegyverbolt elõtt, va-
lamint egy hosszú, arany hajú, zöld szemû árnyma-
nó nõt, aki ugyancsak Qvill környékén, 97. IV. hó ele-
jén lopni szándékozott tõlem. A férfit elkapták az
õrök. Bocs! Keressetek meg! Egy jövõbeni KT-ról len-
ne szó. Hugó Baccardi (#2534) egy árnymanó
� Keresem a BME hallgatóinak ismeretségét, ugyan-
is valószínûleg a következõ tanévben már oda fogok
járni. Címem: Bakondy Péter, 

3200 Gyöngyös Jászsági u. 15.
Ui: Fõleg a villamos kar érdekel.
� Keresem azt a fekete hajú, csillogó szemû, rövid
bajszú, fekete bõrû Dornodon hívõ árnymanó férfit,
aki 1996. augusztusában megtámadott egy hosszú,
ezüst hajú, zöld szemû, fehér bõrû, Fairlight hívõ elf
férfit. Az eset Qvillben történt. A nevem Mithrandil, és
szeretném, ha idén augusztusban megvívnánk egy
barátságos visszavágót. A helyszínt rád bízom, de gon-
dolom nem a kiégett földeken kellene megtartani.
Örülnék, ha megkeresnél levélben és megbeszélnénk
a dolgot. Még valami. Mivel te a Serény Múmiák közé
tartozol, én pedig az Igaz Barátok sorát gyarapítom,
ezért szeretném, ha mindössze a kettõnk ügye lenne.
Köszönöm. Címem: Bártfai Péter, 7400 Kaposvár, Fü-
redi u. 35. I. em./2. Mithrandil (#1534)

� Kereslek, te kopasz, csillogó szemû gnóm férfi, aki
az 500-as varázslóháztól pár mérföldre keletre bele-
lépett egy árnymanó férfi csapdájába, és sebébe bele-
halt. (Lehet röhögni!) Kérlek írj, baráti a szándék!

Nightwolf (#3492)
Ui: Dornodon a király! (Utánam)
� Mutánsok! Én egy kezdõ ember kalandozó vagyok,
de szívesen megismerkednék veletek. Tehát várom
minden mutáns levelét új barátok megismerése cél-
jából. Sikeres kalandozást kíván mindenkinek:

Hermész Szometisz (#4392)
� Szeretném felvenni a kapcsolatot olyan kobude-
rákkal, akik még nem KT érettek, de szeretnének tar-
tozni valahová. Fõ cél egymás segítése információk-
kal, tárgyakkal és egyebekkel. Távlati cél a
Sziklaöklök KT-val való kapcsolatfelvétel, és ha valaki
elfogadja a feltételeket, és tetszenek neki a KT céljai,
beléphet. (Ez utóbbi cél persze nem feltétlenül.)
Megígérték, hogy segítenek. Cím: 4026 Debrecen,
Hunyadi u. 11. III/10. Tel.: 52-327-140

Durci (#1599)
� Szeretném, ha a következõ személyek jelentkez-
nének, rég elfeledett kapcsolat felújítása céljából:
Gragath, Arjuna, Affine Fall Merong.

Surranókezû Thiefi (#1726)

SEGÍTSÉG
� Kalandozók! Be szeretnék áldozni Fairlightnak, de
nem tudom mik az áldozati tárgyak, és hol van rúna-
kõ. Kérem a segítségeteket! Köszönöm!

Ezüstnyílhegy (#5755) 
Lambert Richárd, 2001 Szentendre Pf. 166/z

� Kezdõ ember kalandozó vagyok, aki szívesen fo-
gadna infókat istenekrõl, azok küldetéseirõl egyaránt.
Legfõképpen semleges istenek híveinek levelét vá-
rom. Elõre is köszi! Hermész Szometisz (#4392)
� Tisztelt társaim! Phua kúpok koordinátáját, és a
bennük található tárgyak és írások infóját szeretném
kérni tõletek, és ezenkívül kérdéseket és megfejtése-
ket is várok. cserébe szintén kérdést és választ adok.
Segítsük egymást! Írjatok! Tisztelettel:

Veridiel Kerithron (#5617)

SZERELEM
� Alakváltó létemre csak most, 36 évesen értem
meg a családalapításra, ha te is úgy gondolod, hogy
már érett vagy rá, és emellett alakváltó is vagy, keress
meg! Jason D. Bourne, – Vida Tamás 
2840 Oroszlány, Szeptember 6. u. 49. Tel: 34-363-301
� Nincs a Túlélõk Földjén egyetlen törpe lány se? Ha
mégis van, és magányos, akkor keressen fel mentáli-
san! A szögesburcim legyen veletek!

Ortopéd Bányarém (#5983)
� Szép törpe lányok! Ha Gatin körül kószáltok, és
egy férfire vágytok: itt vagyok. Keressetek meg! Írja-
tok! Én megoldom a gondotokat.

Bivalyölõ Batutta (#5243)
Ui: Családot akarok alapítani.
� Törpe és troll hölgyek jelentkezését várjuk család-
alapítás céljából. Silverwolf (#5991), a troll 

és Törperõs (#4539), a törpe

SZÖVETSÉGEK, KT-K
� „Tûzoltó leszel vagy katona...” Tagtoborzónk elejé-
re ezt a sort választottuk, amely híven jellemzi a ghal-
lai kalandozók elõtt álló lehetõségeket. Tekintve, hogy
az utolsó nagy tûz már 5 éve kialudt, egy lehetõséged
maradt... Lépj be az Üdvhadseregbe!

Üdvhadsereg (#9142)
� A fény elvakít, de a sötétben sem látsz. Válaszd hát
azt, ami a kettõ között van!

Ordo Hermeticus az új szövetség, 
Vérszomjas Hokedli (#1447)

� A Fõnix Szövetség feloszlott!
Gragath (#1474)

� A GN40-ben olvastam hosszú idõ után elõször ezt
a szót: Tabu. Sajnos nekem nem jutott elég idõm rá,
a szövetség mostanáig csak vegetált. Ezennel átadom
a vezetést Lovecraftnak. Neked talán sikerül az, ami
nekem nem sikerült.

Yoro Okiyi (#2826) ex-ideiglenes vezetõ
� A Kerekkorsó Rendje várja mindazok jelentkezé-
sét, kik nem vetik meg az alkoholt, szeretik a szeren-
csejátékot, zenét, valamint szerencsésebbek akarnak
lenni a jövõben. Jelentkezni lehet nálam, vagy vala-
melyik „Néhány, tengernyi sörben tántorgó és daloló
alak” jelvényt viselõ szerencselovagnál. Gyere, és állj
be közénk! Nem bánod meg. Inkább az orrod legyen
borvirágos, mint a fogad vízköves! A Kerekkorsók vár-
nak rád! Üdvözlettel: Westy (#4378)
� A Konyhafõnök mai ajánlata gonoszoknak: Ha au-
rád csak látszólag sötét, és valójában a jó utat követed
válaszd az Ördögi Köröket! Ha viszont velejéig gonosz
vagy, s tetteid is ezt igazolják, sõt a hatalom sem az
utolsó számodra, akkor a „jó” választás a MAFFIA!

TRON (#3608), a Konyhafõnök
� A mérkõzés állása: MAFFIA – Ördögi Körök 7:1.
Gólszerzõk: Shardullah Sharpa, TRON, Pernye... 
folyt. köv. Maffia (#9124) 
� Árnymanók! Mint azt Sápadt Gerõtõl megtudtuk,
törzseink nem békében és barátságban váltak el egy-
mástól. De itt az idõ, hogy újra összejöjjünk és egye-
süljünk. Csak együtt lehetünk igazán erõsek. Õsi ha-
gyományainkat csak együtt tudjuk igazán ápolni.
Alapítsunk új KT-t! Keressetek engem vagy Desst
(#14590)! Jelentkezzetek!

Hugó Baccardi (#2534)
� Beléptem és nem bántam meg! De még mennyi-
re nem! A MAFFIA minden képzeletemet felülmúlta.
Tegyél úgy mint én, és biztosan nem bánod meg!

Killer Hetfield (#1831) 
� Druidák! Ha a szerepjáték is fontos nektek, nem-
csak a tápolás, akkor csatlakozzatok hozzánk – Feke-
te Druidákhoz! Ne tévesszem meg benneteket a ne-
vünk! Mi nem vagyunk sötét gonoszok, de
hamupipõke jók sem. Célunk a Természet és az
Egyensúly védelme, Sheran istennõnk hitének ter-
jesztése. Vár benneteket az igazi semleges Sheran KT
– jelenleg még szekta! Jelentkezni Darochaar
(#5147) fõdruidánál lehet, vagy a következõ szemé-
lyeknél: Dana az Amazon (#3602), Bonito Diabolis
(#1833), Nardaal, a Róka (#4279). Várunk minden
elhivatott érdeklõdõt. Fekete Druidák
� Gondolatok a sörtõl! Ó, hogy a spagulár rúgja
meg! Hát ez a fejfájás mán soha nem fog elmú’ni? Hi-
ába no, jól mon’ta a vén Budmil apó: „Minden mula-
tozás másnapra véget ér!” No de, az öreg mán rég
nem mulatozik, mer’ Leah nem áll valami nagy du-
haj hírében. Pedig elég jó társaság gyû’hetett mán
össze nála! Karel, meg vagy te húzatva, hogy ilyesmin
jár az a kevés eszed. No, de nem mindennap van ám
a trollnak születésnapja, hanem csak egyszer egy év-
ben! Mer’ ha többször lenne, akkor azt az én fejem is
megérezné. Mánpedig én az ilyesmit észrevenném!
Mint ahogy ezt a mostanit is igencsak érzem. Legjobb
lesz, ha kikászálódom mán ebbõl a szökõkútból, még
mielõtt ezér’ is valami külön adót kén fizetnem. Mer’
mainapság mán csak a seggberúgást adják ingyen. Azt
viszont igen bõkezûen mérik ám itt a Csupasz Sün-
medvében. Nem min’ha bármi kifogásom lenne elle-
ne, de ez a mostani  igencsak érzékenyen érintett. Ad-
dig persze engem sem rugdostak, amíg vót pénzem.
Csak ugye az a fránya kocka nem tuggya ám, hogy
melyik ódalára is kén fordulnia ahhoz, hogy én ne ke-
rûjjek ilyen kellemetlen helyzetbe. Hát most ez van.
No de azér’ szkanderozni még csak tudok valame-
lyest. Nem semmiér vótam a shaddari fogadóban te-
rületi bajnok. Mondta is mindig Valgargan: „Meglásd
Karel, egyszer még a király is kezet fog majd veled, ha
másér’ nem is, hát azér’, hogy szkanderozhasson
egyet!” Remélem igaza lesz annak a gnóm vakarcs-



44 GN – 42.

nak, és nem csak az a hét korsó sör beszé’t belõle,
amit az elõzõ szülinapom tiszteletére ivott. Mer’ ugye
a szülinap az nagyon fontos ám. Abból meg lehet tud-
ni, hogy mióta is vagyunk azok, amik vagyunk, és
hogy valószínûleg még hányszor fog ez nekünk fejfá-
jást okozni. Mer’ ha ez nem így lenne, akkor minden
napot meg kén számlálnunk, és azt bizony én nem
gyõzném marhakóró fõzettel. Szóval jó’ van ez így,
ahogy van. No de tegnap óta nemcsak 19 éves, hanem
lovag is lettem ám. Mégpedig a mámor és a szerencse
lovagja. Úgy bizony. Legalábbis így mon’ta az a kobu-
dera, akivel tegnap szkanderoztam. Nem mintha ed-
dig nem kedveltem vóna a jó társaságot meg a sört, de
egy lovag az ugye mégiscsak más. Nem ám holmi zug-
ivó vagy hamiskártyás, hanem igazi világfi. Olyan, aki
mindig vidám, szeret danolászni, meg mindig nyer a
kockán. Ja, és a lányok is nagyon kedvelik ám a lova-
gokat! Csak azóta, hogy lovaggá ütöttek, valahogy nem
úgy fáj a fejem mint azelõtt, ha iszogatom egy kicsit.
Olyan az egész, min’ha egy csomó mindenki beszél-
ne az agyamban, és nem is nagyon akar elmú’ni. Szó-
val furi ez a lovagosdi, de azér’ teccik. Megyek is, és
megmondom a fogadósnak, hogy a seggberugdosás
nem éppen megfelelõ eljárás egy lovaggal szemben,
de ha a legjobb szobáját aggya nekem, akkor tán elte-
kintek e hasonló móccerek alakalmazásátó’. Igen, ezt
fogom tenni. Karel Gott (#5978)
� Ha most érkeztél a kiégett földrõl, akkor még friss
az emlék a pusztulásról. A temérdek halálról, szenve-
désrõl pedig egyedül egy exmágus tehet, akit sok
megtévedt kalandozó istenként tisztel. Tévednek. Ka-
landozó! Ha undorodsz ezen hitetlenektõl, akik csak
a pusztításban hisznek, vedd fel a virág szimbólumot!
Csatlakozz a Fekete Druidákhoz! Harcolj a Természe-
tért és az Egyensúly védelméért! Éljen Sheran!
Darochaar (#5147), Nardaal, a Róka (#4279),
Bonito Diabolis (#1833), Dana az Amazon
(#3602) – fekete druidák
� Jóság és fény hívei! Az Aranysárkány KT létszáma
immár elérte, és mire a hirdetés megjelenik, megha-
ladta a 40 fõt, ezért a maradék helyekre (kb. 10-15)
tagfelvételt hirdet. Aki úgy érzi, hogy Raia fontosabb
mint a faji különbözõség vagy más egyéb, annak
köztünk a helye. Jelentkezni bármely aranysárkány
jelvényes kalandozónál lehet, de fõként a vezérnél:
Babsalátánál (#3612) vagy nálam (#1742). Raia le-
gyen veletek! Élesszemû Veriel (#1742)
Ui: Tanthalas kérésének eleget téve: a keltezés dátu-
ma 1997. IV. 23.
� Kobuderák! Köszönöm a jelentkezõk leveleit, és
várom a továbbiakat egy erõs kobudera szövetségbe!
A kí legyen veletek! Pan-Creas (#4863)
Ui: Várom harcmûvészek jelentkezését is!
� Leah papjai! A nemrégiben meghirdetett Könnyû-
léptû Halálhozók nevû leendõ KT tagjai ezentúl bár-
mely fajba tartozhatnak – amiért pedig eddig nem,
azért bocsánatotokat kérem. Bár javítanom kell elõb-
bi kijelentésemen: majd’ minden faj képviselõi vál-
hatnak taggá. Trollok! Kérlek ne értsetek félre! A KT
név azt hiszem nem rólatok szól igazán, de fõleg nem
a sokak szerint alacsony IQ-tokról. Szeretném, ha
tudnátok: a név és az elképzelések állnak csak vele-
tek szemben, és nem a fajutálat. Tisztelettel:

Nehwon (#1657), Leah papja
Ui: Minden érdeklõdõ levelét várom! S ha belépsz, ne
feledd: bármilyen javaslatod lesz/van, meghallgatom
–  s legfeljebb megvétózom.
� Hahó! Megérkeztünk Ghallára, és már nem fé-
rünk a bõrünkbe. Barátommal Armadonnal szeret-
nénk megalapítani a szövetségünket, a Dark Dragon
Szövetséget. Ha érdekel a dolog, valamint gonosz vagy
semleges a jellemed, írj a következõ címekre:

Armadon (#4465) Takács Milán 6726 Szeged, 
Csanádi u. 15. és Grap Roxon (#3655) 

Garlik Zsolt 6726 Szeged, Vedres u. 9/a
Ui: Bõvebb infót a szövetségrõl a válaszleveletek után.

� Lépj közénk dalnok

Éleszd fel hát
a harmóniát,

hallgasd a dalnokok
válaszát!

Kalandra fel,
kábítson el

énekeld velünk a dallamát!
Lépj közénk hát

fáradt barát,
írjuk együtt
a balladát!

Rajtunk a jel,
fedezd hát fel,

dalold a Túlélõk himnuszát!
Bruno Egoist (#3713)

S ím megalakult a szövetség, mely tollal s lanttal har-
col a céljaiért. A szövetség, mely nem azt nézi, mely
vallást követed, mely fajnek vagy a tagja. A szövetség,
mely csak a szívedben élõ zeneszeretetre kíváncsi. S
arra, hogy hajlandó vagy-e tenni valamit világunk
mûveltségének sivársága ellen. Valami újat, ami
visszahozza a tûzviharban porrá omlott mûvészetek
újbóli megjelenésének halvány reménysugarát. Az
Összhangzat vár mindenkit, aki magáénak érzi a dal-
lamok s rímek világát. Bõvebb információk az ara-
mis@tolna.hungary.net e-mail címen, illetve a
következõ mentális címen:Gal Mantelpe (#2302)

Kutas Krisztián 7200 Dombóvár, Teleki u. 1.
� Mi a három legfontosabb dolog a számodra? Vé-
giggondoltad? Jó. Ha köztük van a pénz, a biztonság
vagy a tudás, köztünk a helyed!

Ordo Hermeticus az új szövetség, 
Vérszomjas Hokedli (#1447)

� Mindenkinek! Egy általánosan elterjedt tévhitet
szeretnék eloszlatni. A Fekete Druidák nem sötét lel-
kû Sheran hívõkbõl álló csoport, mint ahogy azt egye-
sek elképzelték. Ha egy kicsit is adnátok a jólinfor-
máltságotokra, akkor tudnátok, hogy mi azok a
harcos druidák vagyunk, akik a játék lehetõségein be-
lül megtalálták Sheran törvényeinek igaz útját, és
nem törõdve semmilyen külsõ és belsõ nehézséggel,
töretlen erõvel küzdünk az egységes Sheran-tudat lét-
rehozásáért és terjesztéséért. Mi nem vagyunk szen-
de báránykák, akik azt várják, hogy levágják õket. Ha-
nem mi vagyunk a tüske a mákrózsán, mely felsérti
a gonosz növénypusztítók kezét, mikor holmi go-
noszságpontot látnak egy védtelen virágban, és felap-
rítják azt. Szúrásunk soha nem halálos, csupán
figyelemfelkeltõ: nem lehet sohasem büntetlen egy
ilyen tett. Azt hiszem, aki akarta az megértette, de aki
nem, az nyugodt szívvel írjon, legyen bármilyen isten
híve is! Aki pedig csatlakozni akar a „Bíborhold elõtt
álló nemes trikornis”-t a szívük felett viselõ Fekete
Druidákhoz, továbbra is várjuk jelentkezését. Köszö-
nöm hogy végigolvastad! Darochaar (#5147)
Ui: Külön köszönetet kell mondanom Gragathnak, a
Fõnix Szövetségbõl, a szívünknek meleg szavaiért.
� Népek! Lépjetek be közénk! Ugye mindenki élvezi
azokat a fordulókat, melyben a kocsmában táboro-
zott. Nálunk mindig ilyen a légkör.

Kerekkorsó Rendje by Graham (#4788)
� Tisztelt kalandozók! Dinen Ithildin vagyok az Igaz
Barátok KT-tól. Létre szeretnék hozni egy szövetséget,
amely tagjai által képviselné Ghalla majdnem min-
den KT-ját és szövetségét. Igyekszem megkeresni
minden KT-vezetõt és minden olyan szövetséget, ami-
rõl tudomásom van. Ha kapsz egy üzenetet tõlem,
kérlek mielõbb válaszolj! Ha nem kapok választ, há-
rom hét múlva újra írok. Viszont, ha nem kereslek,
ne keseredj el! Írj bátran! Minden érdeklõdõ levelet
szívesen fogadok és a kritikát is jól tûröm.

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

� Még az orrodban érzed a kiégett föld keserû sza-
gát? Nem baj. Mi így is várunk!

Ordo Hermeticus az új szövetség, 
Vérszomjas Hokedli (#1447)

� Tisztelt kalandozók! Keresek olyan kalandozókat,
akik hajlandóságot mutatnak, vagy mondjuk inkább
úgy, van kedvük alapítani egy KT-t. Méghozzá gonosz
KT-t, már ami a besorolását illeti. Egyébként mi len-
nénk/lehetnénk az Igaz Barátok KT-nak, ami ugye
semleges, a gonosz testvér KT-ja. Megjegyzem, lenne
még jó testvér KT-nk is. Szóval olyan leendõ társak je-
lentkezését várom, akinek csak az aurája sötét, de
nem utasítják el az együttmûködést sem más vallású-
akkal, sem pedig más jellemûekkel, már ami az aura
színét illeti. Akinek tetszik az ötlet, és kedvet érez a
megvalósításához, azt arra kérném keressen meg.
Sok szeretettel: Morte d’Amor (#5250)
Ui: Az istenek áldása kísérjen benneteket utatokon!
Kivéve Chara-din áldását, remélem az után csak ke-
vesen vágyódnak, és azok is egyre kevesebben lesz-
nek.

ÜZLET
� A következõ kacatok feleslegessé váltak számom-
ra, így eladom õket: két smaragd védõgyûrû, két ob-
szidián karkötõ, két  lánckesztyû, egy umbatari kar-
kötõ és egy vasvért. Csak arany vagy esetleg egészen
extrém varázstárgyak érdekelnek.

TRON (#3608), a Hatalmas
Ui: A (#9111), (#9116) és a (#9140) KT tagjai meg
se próbáljanak jelentkezni, inkább imádkozzanak az
életükért! 
� Akinek nincs jobb dolga: a (40, 40)-es koordiná-
tán elástam pár cuccot (tüskés bõrvért, csontszablya,
mandibulakasza). Akinek kell, odaadom. (9-es kód)

Mingyár Megdöglesz
� Arany masszariasztót vennék magas áron. Ugyan-
itt sárga erõöv eladó! Ja, és zangrozi csizma is.

Kristóf 23-422-497
� Átvennék, esetleg megvennék Zan Rendjebeli ka-
raktert. Kristóf 23-422-497
� Eladó 1 db obszidián karkötõ 1 db umbatari kar-
kötõért vagy megegyezés szerinti árért. Továbbá 2
smaragd védõgyûrû, nekrofunmedálért vagy erõövért
(sárga ne). Pénz esetén ennek az ára is megegyezés
szerint. Tel.: 27-316-927 (Ákos) Worget (#1433)
� Elcserélném smaragd védõgyûrûmet, valamilyen
más varázstárgyra, ha nincs ilyen értékû varázstár-
gyad, akkor pénz is érdekel, vagy a kettõ kombináci-
ója. Dr. Yván (#2906)
� Felesleges pszi-kövemet elcserélném tárgyakra re-
ális értékben. Érdeklõdni lehet a (#4022)-es mentá-
lis számon. (#4022)
� Helló mindenkinek, fõleg aki Shaddar környékén
bóklászik! Sürgõsen szükségem lenne 2 db grifftojás-
ra. A fizetség aranyban vagy tárgyakban. Az eredeti ér-
ték (10 arany) dupláját adom érte. Várom a mielõb-
bi válaszokat a mentális számon ill. az alábbi
telefonszámon: 290-5633 (Tamás). Üdvözlettel:

Gránitkoponya (#3387)
� Helló! Shaddarban vagy? Nyomja a fejed a segíte-
ni akarás és a mocsári penke infója? Oszd meg ve-
lem, és megfizetem ezt a kis parancshelyet az UL-
eden. Ha esetleg van ellopható példányod is, keress
meg, biztosan megegyezünk! Doc Tódor(#5895)
� Kedves kalandozók, Planned Flamedix! Ha az
olimpia után kedvetek támad (felesleges) ezüsttollú
nyilaitokat eladni/elcserélni, akkor keressetek meg
levélben vagy telefonon! Fizetés: moa ékszerekbõl,
aranypénzekbõl és varázs illetve egyéb bigyókból van
jelenleg tartalékom. Tel.: 27-316-959

Akhilleusz (#2035)
� Kinek van eladó purifikátorhája, pulár kristálya?
Üdvözlettel: Westy (#4378) – Varjassy Szilveszter, 
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� Kwill (helyesbítek: Qvill) környéki kalandozótár-
saim! Megvételre keresem az alábbi tárgyakat: 1 db
bronzhegyû lándzsa vagy 2 réz + 2 ón, 20 db kak-
tusztüske, 20 csepp gyenge méreg + 2 kavaduiszák.
Az árban majd csak megegyezünk. Elöljáróban
annyit, hogy a bolti árnak legalább dupláját fizetem.

Füstölt Kolbász (#3197)
Ui: A válasszal siessetek! Még az olimpia elõtt meg
kell kapnom a tárgyakat.
� Lajhárcsontot keresek Gatin körül. Ugyanitt drót-
szõr eladó. (Sok.) Bivalyölõ Batutta (#5243)
� Qvill környékén keresek bakkurabõrt. Fizethetek
is (aranyban), de cserérõl is szó lehet.

Hugó Baccardi (#2534)
� Smaragd védõgyûrût vennék illetve cserélnék.
Ajánlatokat a (#3451)-es kalandozószámra várok,
vagy az alábbi címre: Vida Tamás 2840 Oroszlány,

Szeptember 6. u. 49. Tel: 34-363-301
(#3451)

� Üdv kalandorok! Tud valaki adni nekem egy griff-
tojást? Az árban majd megegyezünk. Üdvözlettel:

Corus Kwa Tamar (#2654)
� Üdvözlök minden kalandozót! Nem akar valaki
megválni egy mérlegtõl? Ha igen, akkor én szívesen
megvenném korrekt áron. De ebben majd megegyez-
nénk. Nekem áldozati tárgyként kellene. Ha benne
vagy az üzletben, és van is mérleged, akkor írj! Shad-
dar közelében vagyok. Culant Witcruel (#5602)
� Van egy eladó kristálygömböm, meg egy szintén
eladó moa üveggömböm. A tárgyakat aranyra, vagy
valamilyen varázstárgyra cserélném. Érdekelnek pél-
dául a papi karkötõk. Ha érdekel az üzlet, Libertan-
nál vagyok. Chaar-Lee (#3639)

EGYÉB
� Tisztelt túlélõk! Néhányan valóban mellélõnek,
mikor a Káoszt próbálják elemezgetni. Tucatszámra
jelennek meg a hirdetések, hogy „Én vagyok káoszhí-
võ, és így pusztulj, meg úgy dögölj!” Aki azt hiszi,
hogy az a Káosz, ha fölmarja a békanyúzóját, és be-
lemegy a tömegbe darálni, az pont a lényegrõl maradt
le. A Káosz nem más, mint a teljes rendetlenség, ez
szüli a változást, a változás pedig a fejlõdést. De mi-
lyen fejlõdés az, mikor egy degenerált isten (kinek
fejlõdésképtelenségét világosan mutatja egykori bu-
kása) visszakacsint a régmúltból, csinál néhány lyu-
kat, és áttolja rajtuk saját képére mocskolt világát?
Ugyan ki akar a Túlélõk Földjén, a korlátlan szabad-
ság földjén egy vödör lekvár rabszolgája lenni az éle-
te végéig? (Ami azért persze táposabb Rydm Ysad An-
ser masszájánál.) Nos, aki most felnyújtotta a kezét,
az nagyon pofára fog esni. A Káosz Lordjainak: egykor
volt egy másik csapat, kik magukat Lordoknak nevez-
ték, és hozzátok hasonlóan sötét, nem evilági erõkkel
szövetkeztek. Most alultáplálva zörögnek az õsi csata-
mezõkön, céltalanul bóklászva, míg egy nap valaki ki
nem lövi a fogukat trófeának. Madigan (#5052)
� „Tisztelt” Zanarchista és Kis Halál! Hüledezve ol-
vastam, hogy mérhetetlen pusztításvágyatokat az
Aranysárkány KT-re fogjátok. Mi itt törjük magunkat,
hogy Ghalla kalandozóit elkápráztassuk a gyönyörû
aranysárkány pikkelyekkel, amiket ingyen szétoszto-
gatunk, hogy mindenki megcsodálhassa. Ti meg így
vélekedtek róla. Tudjátok mit? Ha nem tetszenek a
pikkelyek, dobjátok el, már ha tudjátok! (Hahaha!)
Ja és máskor olyanra emeljetek fegyvert, akik véde-
kezni is tudnak, ne ártatlan növényekre. Vagy már a
gonoszok csak ennyire képesek?

Thor a Sárkányölõ, 
Raia ministránsa, Aranysárkány KT

� Ám legyen! Bocs mindenkinek, aki úgy érzi, hogy
a hirdetéseim az õ lelkivilágába tapostak. Ezzel kap-
csolatban ne írjatok többet se nekem, se a Króniká-
ba. Az a bölcs, ki belátja tévedéseit. Beláttam. (Nem
törtem meg, csak belefáradtam.)

Graham Treefrog (#4788)

� A Kerekkorsó Rendjéhez: Gondoltatok-e már arra,
hogy védõszentet válasszatok magatoknak? Ha nem,
nekem lenne egy javaslatom. Egy másik dimenzió-
ban lakozó nagyhatalmú sörfogyasztó: Sir Maci. Azért
Sir, mert jár neki a tiszteletbeli rendtagság mint sör-
nagymester. Tényleg, Maci hol vagy? Hiányzol te kis
alluviális! Pete (#5981)
Ui: Éljen Chara-din, Ghalla megmentõje!
� Ajánlom Nardaal, a Rókának! Ghalla legszerepjá-
tékosabb druidájától: „Jelenleg nem lehet szerepját-
szani táp nélkül.” Birka (#4348)
Ui: Mi a Sheran Múmiák egy Kaotikus Közös Tudat va-
gyunk, és nem gonosz!
� Átadandó három karakter szerepjátékosok részé-
re. Sajnos a gazdája (jóbarátom) nem tudja õket to-
vább vinni: Raia hívõ ember férfi (15. szint), Tharros
kobudera (30-as erõ), Sheran hívõ mutáns (csak 6
fordulót játszott vele). Akit valamelyik érdekel, keres-
sen meg! Ha egy kicsit dilis vagy, vagy csak egyszerû-
en nem értenek meg, itt van a megoldás: Írj nekem!
Minden dilinyós levelét várom:

Neril Arnon (#1650)
Ui1: Késõbb még szövetség is lehet belõle. Egy dili-
nyós szövetség.
Ui2: Rájöttem hogyan lehet átjutni a csatornán a leg-
egyszerûbben. Akit érdekel írjon nekem!
� Az istenek neme... Lassan már önálló rovat lehet-
ne az újságban. Ideje lezárni azzal, hogy megvizsgál-
juk a megidézésüket. Sheran és Elenios istennõk,
Tharr, Raia, Dornodon és Fairlight istenek. Leahról
nem nyilatkozom, mert nem ismerem a megidézé-
sét. Chara-din hovatartozása nem érdekel.

Yoro Okiyi (#2826)
� Barátaim, tisztelt kalandozók! Ithildin vagyok, és
most kivételesen egy rövid történetet szeretnék elme-
sélni, ami Éjvadász barátommal esett meg. A kapuk
bezárása után kétes hírek kezdtek elterjedni Chara-
dinról és a szörnyeirõl. Valaki szerint többen vannak
mint valaha, valaki szerint nyomuk sincsen. Mivel
mikor láttam, hogy a dolgok a megfelelõ irányba
mozdultak, elindultam új kihívások keresésére, és
így már messze járok Qvilltõl. Ezért megkértem Éjva-
dászt, nézzen utána a dolgoknak, ha már úgy is ott
van. Így is tett. Majd összefutott egy kopasz, félszemû
techno-manó férfival. Vegyvédelmi ruhát és atompaj-
zsot viselt. Jobb kezében lézerkard, bal kezében su-
gárvetõ, lõfegyvere plazmaágyú. A techno-manó meg-
támadta! A harc rövid volt, és egyértelmûen
végzõdött. Éjvadász elpárolgott miután elveszítette
685 ÉP-t. Ekkor üvöltve ébredt a rémálmából. Hogy is
van? Techno-manó, nem evilági fegyverek, rémálom.
Hogyan kezdõdött Chara-dinnál? Itt valami újra ké-
szül. Vajon most ki próbálja meghódítani dimenzión-
kat? Dinen Ithildin (#3777)
Ui: Aki hasonlót álmodott, írjon! Készülõdik a Szövet-
ségek Szövetsége a gyorsabb, hatékonyabb összefogá-
sért.
� Barátomat, Zaknafeint, mostantól a fegyvertár-
samnak tekintem. Ha valaki netán megtámadná, az
két ellenféllel számoljon. Yoro Okiyi (#2826)
� Beszélgetés egy halottal (részlet)

...setét van, hideg van, árnyak osonnak 
felém a homályban,

félek, lelkembe nézni félek, 
érzem a szívemhez úszik...

...már körbezárja szívem, s szorít mint satu, 
lelkemben ah a fájdalom,

nem vagyok létem s valóm ura, lelkem 
a csontmarokban Leahhoz szála...

Túlvilági, és te is ki sírodból feltámadva tovább kalan-
dozol, vedd fel velem a mentális kapcsolatot! Szeret-
néd megosztani túlvilági bánatodat? Leahhal való
rossz kapcsolatodat? Vagy csak az árnyékrája okozta
fájdalmakat? Akkor írj! Itt csonkított fülekre és csont-
váz társakra találsz. (#2991) Tabajdi Tamás, 
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� Dornodon templom építéséhez keresünk társa-
kat. Helyszín: Vangorf (70, 71) – Wargpin. Idõpont
kb.: 97 nyár-õsz. Ide írhatsz:

Vivienn Courtney (#5886) 
Tel.: 96-219-535 (Csecse)

� Dornodon! Igen! Az egy igaz isten, a legigazabb eb-
ben a nyomorult ghallai életben. De az élet csak ad-
dig nyomorult, míg gonosz nem leszel, sõt Dornodon
szolgálatába állsz. Ezek után az élet nem lesz una-
lom, tervek, vágyak, kalandok, küldetések tömege
zúdul rád. Én ezt tapasztalatból mondom, nem csak
a levegõbe hablatyolok. Úgy hogy ne habozz sokat,
légy Dornodonita! Nem bánod meg. Üdvözlettel:

Westy (#4378)
� Sister O’Pump, Toborzásgátló Vlagyimir, Dögvész,
Korgó Szikra! Csatlakozzatok hozzám! Együtt erõseb-
bek vagyunk. Ezüsthajú Szigfrid 

„a halálisten ghallai helytartója”
Ui: Éljen Borax!
� Szeretnék elnézést kérni azoktól, akik írtak ne-
kem, de még nem kaptak választ! Jelenleg 8-10 üze-
net van nálam megválaszolatlanul, és fordulónként
5-8 érkezik. Szíves megértéseteket kérem, igyekszem
válaszolni. Graham Treefrog (#4788)
� Ebben a cikkben az újonnan épülõ kalandozók
városai és a természet viszonyát feszegetném. Erre a
témára egy druida barátom hívta fel a figyelmemet.
Sok druidának feltûnt, hogy az építkezések körül
fogynak a növények és az állatok. Ez a jelenség való-
színû annak köszönhetõ, hogy sok kalandozó táboro-
zik egy helyen. Ezért az lenne a kérésünk, hogy azok
a kalandozók, akik építenek, az táborozás ideje alatt
szóródjanak kicsit jobban szét. Viszont nagyon nagy
elõnye is van egy ilyen közös munkának. Személy
szerint több fordulót töltöttem Fehér Bérc közelében,
és elmaradtak az úgy megszokott lopások. Talán az
ilyen közös munkák jobban összehozzák a kalando-
zókat, bár néhány druida szerint ez egyenesen me-
rénylet a Földanya ellen.
IV. 26. Dinen Ithildin (#3777)
� Egy észrevételt szeretnék megosztani veletek a GN-
nel kapcsolatban. Az utóbbi GN-ben elszaporodtak az
egykalandozótöbbhirdetéstadfel dolgok. Itt nem két
hirdetésre gondolok, hanem 4-5 esetleg 6 hirdetésre.
Tisztelt Sötét Orlan! Hat hirdetésedet számoltam
össze a 40. GN-ben. S ha ez még nem lenne elég, Le-
ah úrnõrõl írsz össze-vissza, amikor köztudott, hogy
Leah férfiú és nem t...etlen, mint te. A t...etlen alatt
azt értem, hogy tapasztalatlan, alacsony fordulószá-
mú. Továbbá Yoro Okiyi, légyszíves te is mérsékeld
magad a hosszú hirdetésekkel kapcsolatban, bár ná-
lad csak az áprilisi GN-ben volt túltengés. Még szólok
a többi kalandozónak is, hogy röviden, magvasan,
spártaian szóljanak, végülis nem csak az aprók miatt
van a GN. Tehát gondolkozzatok, vagy akinek nem
erõssége, próbálja meg! Maradok Chara-din feltétlen
híve és követõje: Dur Yazil Abbad (#2424)
Ui: Észrevételeket Király Ferenc, 5920 Csorvás, Zöld-
pálya u. 1.
� Értesítek mindenkit, hogy végleg új gazdára talál-
tam. Köszönöm eddigi Közös Tudatom támogatását
és bizalmát! Most, hogy már nem én vagyok a vezetõ,
kilépek, mert megtaláltam az igaz utat, a Pusztítás
Prófétái Közös Tudatot. További jó kalandokat az
eddigi társaimnak és fõleg az újaknak!

Megváltó (#1550)
� Ezúton szeretném értesíteni minden kedves bará-
tomat és levelezõtársamat, hogy levelezési címem
megváltozik, legkésõbb július 1-gyel. A jelenlegi pedig
megszûnik. Vagyis új címem, amire már most is ír-
hattok: Urbán János 3600 Ózd, Vasvár u. 76. 3/1.
Köszönöm figyelmeteket. Sok-sok szeretettel:

Sötét Orlan, az alakváltó (#3409), 
Leah követõje, a Jó

Ui: Szeretett Úrnõm, Leah áldása (is) kísérjen benne-
teket utatokon!
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� Furcsa dolgokat hallok mostanság. Van már egy
másik Betonfal(at) rajtam kívül. De ha van is, akkor
is elég távoli rokonok lehetünk, mivel én alig három
hónapja érkeztem Ghallára, neki pedig már az Elké-
pesztõben is volt egy pár rovata. Amint hallom õ
Tharr hívõje. Meg aztán õ egy kobudera, én meg troll
vagyok. Tehát jól le vagyok maradva mögötte. De azért
sietek, mert nem akarok szégyent hozni a Betonfalak
õsi nemzedékére. Õ már régóta rájött, hogy Tharr az
egy igaz isten, és táposodott akkorára, hogy már HKK-
ban is megjelent a lapja. Én próbálom követni õt, ez-
zel a nagy hírnévvel rendelkezõ kalandozót. És min-
dig csak egy dolgon gondolkozom: Õ talán rokon? És
ha nem? Akkor pedig mi lehet? Ezen töröm a fejem,
és próbálom elhitetni veletek, hogy Tharr az egy igaz
isten. Addig is éljen Tharr és éljen:

Betonfalat (#4230) a Bitumen
� Gnómok! Éljetek békében!

Ortopéd Bányarém (#5983)
� Hahó Túlélõk! TF-es lemezújság indul a közeljö-
võben! A közeljövõ azt jelenti, hogy amikorra össze-
gyûlik a kellõ cikk, illetve legkésõbb az olimpiára. A
lemezújság hangvétele igen vegyes, bármilyen cikket
megtûr. A cikkeket, ha lehet akkor floppyn (1.44
please) küldjétek, de ha nincs más megoldás, akkor
talán még be is gépelem. Cím: Nádas Attila, 5200 Tö-
rökszentmiklós, Batthyány 99. III. lph. 1/4. Elõre is
köszi: Kellion (#4412)
� Kedves kalandozók! Mondok valamit, mi jut róla
eszetekbe? Jellemvita. Ugye, ugye. Mindenki ugyanar-
ra a kilométerig nyújtható rágógumira gondol. Én
azonban rájöttem, hogy mi ennek az oka. Figyelj!
Ahelyett, hogy más jellemû játékostársadat szapul-
nád, gondolkodjál már egy kicsit! A programnak
nincs lehetõsége arra, hogy négyezer játékosnyi jelle-
met beletápláljanak. Három „jellem” van a Túlélõk
Földjén: gonosz, jó, semleges (fontossági sorrendben
hehehe). Ezeknek a jellemeknek azonban akár mil-
liónyi árnyalata is lehet. Ne szidd hát jó jellemû bará-
todat, mert pl. trikornisokat vadászik. Ugyanúgy nézd
el gonosz haverodnak, ha netántán a kastélyba segí-
tene visszavinni a kislányt. Egy a lényeg: Játsszatok!
Gyöngyharmat Niara (#2624) Dornodon papnõje
Ui1: Én például gonosz vagyok. Mégis a szerelem is-
tennõjének híveivel (is) üzletelek/barátkozok/segí-
tek.
Ui2: Te meg Graham, ne hagyd magad!
� Kezdõ kalandozók! Miért várjátok el a „nagyob-
baktól” a segítséget arról, hogy melyik isten/istennõ
papjai akartok lenni? Miért nem tudtok magatok
dönteni? Ne az alapján legyetek követõi egy istennek,
mert az õ követõi írtak a legtöbben, hanem a belsõ-
tökre, a szívetekre hallgassatok! Képzeljétek el a ka-
rakter stílusát, és eszerint játszatok, cselekedjetek ve-
le! A legkezdõbb TF-es is pár forduló alatt
megismerheti az istenek szféráit, ha figyeli kicsit az
AK-t. Ha netán mégsem sikerül megoldanotok „is-
teni” problémáitokat, keressétek fel a KT-vezetõket,
vagy engem! Én biztosan visszaírok, bár mostanában
– hála Leahnak – lefoglal a KT-alapítási levelezgetés
és tanulás. Tisztelettel: Nehwon (#1657)
Ui: Ha beáldoztál, azokat keresd fel, akik hozzád ha-
sonlóan értelmezik a rúnakõbe zárt lélek szavait!
� Átadnám 50. fordulós, frissen Fairlightnak átáldo-
zott kobudera nõ karakteremet. A karakter 10. szin-
tû. Csak komoly ajánlatok érdekelnek. Ja, és Gattin-
nál kóborol. Ugyanitt Kecskemét és környékbeli
TF-esek jelentkezését várok. Csõszi Sándor, 

6041 Kerekegyháza, Rákóczi u. 110.
� Hé, te kobudera férfi az 504-es épületrõl északke-
letre két mezõre, majd egy mezõre északra! Itt talál-
talak meg a 8. fordulómban. Köszönöm a királygyík
bõrt. Nem gondoltam volna, hogy ti kobuderák ilyen
rendesek vagytok, és ilyen rossz megfigyelõk. Még
egyszer kösz! Jó lesz még valamire ez a királygyík bõr.

Zsebfelmetszõ Jack (#5404)

� Közhírré tétetik, hogy Lüke Szálybaver felhívja
mindazok figyelmét, akik tudatilag akarják õt megtá-
madni, hogy ezt ne olyankor cselekedjék, amikor
86%-os töltöttségen van, mert különben csak kis
mennyiségét tudja az elnyert energiának raktározni.
Ilyen esetben ugye elveszik az értékes TU. A hülye
nyuszinak meg azt üzenem, eszébe ne jusson még
egyszer kulcsot hozni. Ha jövõre is éhes lesz a pollá-
tor, nem fogom vissza, úgy vigyázz!

Lüke Szálybaver (#2135) a Defekt Duó Pénz és
Kincskereseti Társaság képviselõje, egyébként meg
Múmia
� Tiszteletre nem méltó Negat! Olvastam a hirdeté-
sedet , melyet az AK16-ban a Városi Tanácsnak cí-
meztél. Lehet, hogy te csak úgy poénból dobtad fel a
témát, ha így volt, akkor most megleplek. Ha bizo-
nyíthatóan eljön a mi világunkra Chara-din, értem
ezalatt, hogy lesznek papjai, papnõi, oltárai, rúnakö-
vei, templomai, nos ebben az esetben jogos, hogy he-
lyet követeltek Chara-din képviselõjének is, és ré-
szemrõl szavazni is fogok rá, hogy legyen a tanács 11
tagú, mivel minden isten hívének ott a helye a ta-
nácsban, ha gonosz, ha jó. Viszont el kell, hogy kese-
rítselek, NJK nem lehet tanácstag. Majd ti választotok
egy arra méltót, de annak is bele kell építenie a 300
TVP-t a városmezõbe, vagy ha már meg van a 11 me-
zõ, akkor egy épültbe. Persze rombolhatsz is, de ak-
kor nem lesz Chara-din követõje sosem tanácstag,
véglegesen elvágtátok magatokat ettõl a lehetõségtõl,
aztán ott van a tanács haragja. Chara-din sem védhe-
ti meg 10-20-30 követõjét több száz kalandozó harag-
jától. Tehát el lehet gondolkodni Negat úrfi, hogy Cha-
ra-dinnak vajon mi állhat jobban az érdekében.
Továbbá nem hiszem, hogy Chara-din olyan isten
lenne, függetlenül attól, hogy gonosz, hogy egyszerû-
en csak rombolni, ölni, pusztítani akarna. A céltalan
pusztítás egy istennek sem lehet érdeke. Üdvözlettel:

Xoroa the Drow Elf (#4794) 
Ezüst Kígyók Szövetsége KT Fehér Bérc tanácstagja

� Mi, Kõsisakos Thrór és Chan’ de Francon ezúton
szeretnénk nyilvánosan is elnézést kérni volt Közös
Tudataink (Vashegyek Nemzetet ill. MAFFIA) vezetõi-
tõl és tagjaitól, amiért a KT-nkat erõszakosan kellet
elhagynunk. De ha megvárjuk amíg Blendor és Jim
Beam kienged minket, akkor lekéssük új Közös Tu-
datunk, az Ars Magica alapítását. Ne haragudjatok!

Kõsisakos Thrór (#3587) 
és Chan’ de Francon (33060)

� Minket – Fekete Druidákat – nem érdekel, hogy
más istenek követõi mennyire nincsenek tisztában a
halhatatlanok nemével. De mi biztosak vagyunk,
hogy Sheran – a Földanya – nõ. Méghozzá istennõ. A
legszebb és legcsodálatosabb a hat igaz isten közül.
(Bár az is igaz, hogy a másik ötöt sose láttuk.)
Darochaar (#5147), Nardaal, a Róka (#4279), 

Bonito Diabolis (#1833), Dana az Amazon
(#3602) – az Istennõ hû fekete druidái
� Nos mostanában elég sok dolog piszkálja a tolva-
jok házatájának elejét, hátulját. Mint ezen nagyszámú
népcsoport önfeledt tagja, nekem is van pár sorom
azokhoz, akik tolvajokat irtanak: 1. „Senki sem te-
kinthetõ bûnösnek a bíróság jogerõs ítéletéig.” –
Eszerint mindenki felejtse el az önbíráskodást, és
várja meg szépen csendben, míg a városban elcsíp-
nek minket. (Évekig is eltarthat, hehe.) 2. „Anyag
nem vész el csak átalakul.” – Vagyis elveszettnek il-
letve ellopottnak hitt cuccaitok nem vesztek el, csak
hûlt hellyé alakultak át, és nagy eséllyel visszaszerez-
hetõek a legközelebbi város csúnyaarcú gnóm bolto-
sánál. (Én legalábbis mindig leadom a termés egy ré-
szét.) Remélem mindenki egyetért, és senki sem
feltételezi, hogy ezeket az idézeteket esetleg loptam,
hehe. Doc Tódi (#5895)
� Tharr templom építéshez keresek társakat a kele-
ti kalandozó város környékén. Vida Tamás 
2840 Oroszlány, Szeptember 6. u. 49. Tel: 34-363-301

� Rég hallottunk a Ghalla szerte ismert kõmûves
KT-ról híreket. Csodálkoztunk is, mikor a minap egy
infó a fülünkbe jutott: a szerencsétlenek egy vén,
trottyos vakember szobrát formázzák Xantroxban.
Kész röhej! Még nagyon sok munka kell, hogy elké-
szüljön (4000 TVP, kb. 100 m3 szögletes kõ), de a vá-
ros háziállatai már most megtisztelik névjegyükkel a
talpazatot (lásd: drótszõrû pincsik és egyéb állatok
sétáltatása). El sem tudjuk képzelni, hogy a nagy
Zan-vezérek a szobor lábát csókolgatják nyakig a
sz...ban. Pfuj! Csak így tovább kedves rabszolgák! Már
nagyon várjuk a következõ alkotást.

Fürge Gyopi (#1606) 
és Üvöltõ Korbács (#2871)

� Sheran hívõ testvéreim! Köszönöm, hogy segítet-
tetek a beáldozásban. Sheran áldása kísérje utatokat!

Mad Dragon (#4243)
� Van akinek nem áll módjában cselekedni, de sze-
retne segíteni. Az ilyen személyek a háttérbõl szervez-
kednek, esetleg propagandát csinálnak. Csak ennyit
szerettem volna mondani.

Graham Treefrog (#4788)
� Tisztelt Bõrnyakú Lombard és Kvazársziklák! Mi-
kor elolvastam Dess hirdetését, igen elkeseredtem.
Tudom, hogy megígértem azt, hogy belépek, de nem
szeretném további életemet egy vigyorgó árnymanó
skalpjaként leélni. Bocsássatok meg! Rodin fia Dana-
ir, írj! Rasty Buragghia (#1783)
� Tisztelt mutáns nõk! A legutóbb egy elég furcsa
dolgot tapasztaltam a táborozásom alatt. Két mutáns
nõ valamiféle pszi-regenerációval elszívott az élet-
erõmbõl. Ez nekem igen nagy fájdalmat okozott, de
nekik – láttam az arcukon – a fájdalmam üdítõleg
hatott. Semmi közöm ahhoz, hogy ki mit csinál, de
elgondolkodhatna néhány pszi-használó ennek a ké-
pességnek az alkalmazásáról. Más fájdalmából erõt
nyerni? Ha még ehhez egy jó jellem társul, akkor
tényleg nem tudom hova fejlõdik a világ! Inkább pró-
báljatok meg gyógyítani magatokon, abban legalább
van mûvészet. És a legrosszabb az egészben, hogy
nem nagyon tudok ellenetek védekezni. Kérlek fogjá-
tok vissza magatokat! Tisztelettel:

Alba Locsy (#4825)
� Üdv Ghalla! (Kivéve tolvajnépség.) Még nem va-
gyok egyik istennek sem a követõje, és máris ver. Az
utóbbi három fordulómnak 3 hiányérzet lett a vége.
Már elõre félek a következõtõl. Megkérek minden
olyan kalandozót, aki még nem adott ki FL-t, vagy
igen hamar jó útra tért, az tárcsázza a (#4228)-as
mentális számot. Itt valamit cselekedni kell! A tolva-
jokhoz általában: Ha legközelebb is megrövidítetek,
akkor aztán... irgum-burgum! Fun da Menthal
� Üdvözlet minden kalandozónak! A mostanában
lassan-lassan elharapózó Sheran-ellenes hangulattal
kapcsolatban szeretnék néhány választ adni. Van aki
globálisan a növények kiirtásával, más „csak” a szent
tölgyek és álomvirágok elpusztításával fenyegetõzik.
Kedves(?) Alex Despronder! Ne te döntsd el, hogy él-
nek-e ezek a növények, bízzuk ezt Sheranra! Ha õ úgy
gondolja, hogy ezek nem evilági szörnyûségek, tenni
fog ellenük (akár közvetett úton is). Tisztelt(?) Kis
Halál és Zanarchista! Nem gondolom, hogy fel kelle-
ne lépni Raia papjai ellen. Sokan (ti is) egyszerûbb-
nek tartják a védtelen növények kiirtását, mint más
módon elérni céljaikat. Megjegyzem, valamit elpusz-
títani mindig könnyebb volt, mint létrehozni valamit.
Mostanában sokat foglalkoztam tanulással, és egy õsi
fóliánson olvastam néhány érdekes dolgot, amit vé-
gül szeretnék mindenkivel megosztani: A gonosz ol-
dal hatalmasabb? Nem, nem! Könyebb, gyorsabb,
csábítóbb... Nem szeretném, ha bárki félreértené a
fenti sorokat, senkit nem akarok megtámadni (nincs
is jogom), de meg fogom védeni magam, és a termé-
szetet. Várom mindenki reakcióját, véleményét akár
levélben, akár az AK hasábjain.

Ymmor-Thal (#5738)


