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Szerkesztõi üzenet
Sziasztok! Sajnos rossz hírrel kell kezdenem a februári szá-
mot: az új év nem csak új reményeket, hanem áremelést is
hozott, a nyomdai árak emelkedtek, így mi is kénytelenek
vagyunk a Krónika árát emelni. A Krónika ezután az átla-
gos vásárlónak 175 Ft-ba, a TF-es és KG-s elõfizetõknek pe-
dig 3 zsetonba kerül, de remélem, hogy az újság belsejé-
nek szebb külalakja kárpótolni fog benneteket a megemelt
árakért. A rossz hír után térjünk át egy kicsit kellemesebb
témára! Gondolom már sokan tudjátok, hogy a szerepjáté-
kok és külföldi kártyajátékok nagykereskedelmi terjesztõ-
je, a Black Fire Games magyarországi képviselete meg-
szûnt, és a Beholder Kft. vette át ezeket a feladatokat.
Szokás szerint nálunk nem csak a boltok és nagykereske-
dõk, hanem magánszemélyek is vásárolhatnak; a lehetõsé-
gekrõl részletesebben a belsõ hátsó borítón található listá-
ból tájékozódhattok. A hivatalos magyarországi magic
versenyek szervezését szintén átvettük a BFG-tõl, így a
Krónikában a HKK versenyek hirdetései mellett megtalál-
játok az általunk szervezett magic versenyek hirdetéseit is,
valamint természetesen ingyen meghirdetünk bármilyen
magic versenyt, ha a szervezõk idõben leadják hozzá az
anyagot. A Beholder Kft. versenyein ráadásul még hivata-
los ranglista pontokat is lehet szerezni. Az utóbbi idõben
megszokott magices cikkek mennyiségét nem kívánjuk nö-
velni, de a számonkénti egy írásra továbbra is számíthat-
tok. További kellemes meglepetés a KG-sek számára, hogy
új, a TF-fejlesztésekhez hasonló KG-rovat indult Elsõ kéz-
bõl címmel, amelybõl mindig tájékozódhattok az aktuális
fejlesztésekrõl, javításokról. Az újság többi részét fedezzé-
tek fel magatok. Még csak annyit, hogy a borítóképünket
(a Fairlight villámai lap képét) Gõgös Károly festette. Jó
szórakozást az olvasáshoz!

DANI ZOLTÁN
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– Tudja nõvér – fogott bele utoljára –, fura
egy alak ez. Napokon keresztül széltében,
hosszában híresztelte Xantroxban, hogy jön a
végzet a nyugati szél hátán, és mindenki me-
neküljön amerre lát. A fogadót azon nyomban
elhagyták a kalandozók, és a piac forgalma is
megcsappant, ami nem is csoda, hiszen még
élénken él Vlagyimir indukátorainak és a varka-
udar seregeknek az emléke. Végtére magukat a
városatyákat is megrémítette, így titokban ki-
küldtek egy csapatot, derítsék fel a nyugati ha-
tárt, ám egy fia lelket sem találtak. Hogy nem
történt semmi, a polgármester megunta a fickó
kotkodálását, és bezáratta ide, ám azóta
nem eszik, nem iszik, csak ül és mered-
ten bámulja a mennyezetet.

– Szerintem eszement – tette
még hozzá suttogva, mintha titkot
árulna el.

– Ha valóban az, remélem Raia hatalma
elégséges lesz, hogy visszanyerje ép elméjét –
felelte Antinómia nõvér higgadtan.

A kapitány megcsóválta a fejét, majd tovább-
indult. Pár lépés után elõtûnt egy a folyosót le-
záró fémajtó, mely mögött a nõvér a rabot sej-
tette.

– Maradjon csak idekint, kapitány – mondta a
férfinak –, ha szükségem lesz önre, szólni fogok.

A másik újfent megcsóválta a fejét, de nem
szólt semmit, csak egy nagy bronzkulcsot illesz-
tett a zárba. Az ajtó feltárult, és Antinómia nõ-
vér pillantását lesütve belépett a cellába.

Amint tekintetét felemelte, meglepetten né-
zett körbe. Kicsiny szobácskára számított, eset-
leg egy priccsre, ám ez egy valóságos terem
volt. A magassága majd két trollnyi lehetett, és
a fönti három rácsos ablakon bõven áramlott
be az esti levegõ. Vagy harminc ember számára
méretezték a helységet, de most csak egyetlen
személy lakta, aki jelenleg fenn ücsörgött a te-
rem közepén lévõ hosszú, dísztelen kõaszta-
lon, háttal Antinómia nõvérnek. Felfelé bámult,
bár nem a mennyezetre, mint azt a kapitány
megjegyezte. Sokkal inkább kifelé nézett az ég-
boltra, a rácsos ablakokon túlra.

A nõvér már nyitotta volna száját, a hagyo-
mányos köszöntésre – „Üdvözöllek gyerme-
kem” –, ám a másik megelõzte, mielõtt egy szót
is szólhatott volna.

– Megjöttek – jelentette ki határozottan,
mégis csipetnyi szomorúsággal hangjában. –
Ma este velünk lesznek.

– Kikrõl beszélsz, gyermekem?
A fogoly megfordult. Csontsovány, félmezte-

len elf férfi volt, haja torzonborz, szemei tágra

nyíltak. Négykézlábra ereszkedett az asztal lap-
ján és úgy indult meg a nõvér felé. Háborodott-
nak tûnt, méghozzá abból a fajtából, kinek te-
kintetében az elhivatottság pokoli tüze lobog.
Elmászott az asztal túlsó végéig, és ott láblógat-
va leült annak szélére. Érdeklõdve vizslatta An-
tinómia nõvért.

– Ki vagy te, elveszett lélek? – kérdezte Raia
leánya.

– Egykor én lehettem volna a tizenhármak
vezére, kik tizenharmadikként léptek volna kö-
zösségre Erdauinon. S, hogy pont Raia havának
tizenharmadik napján tettük, hát nem ostoba
balszerencse volt részünkrõl, nõvér?

Gyorsan beszélt, szinte kapkodva, miköz-
ben meredt, savószín szemeit folyamatosan a
másikon tartotta. Egyszerre elmosolyodott, sok
kicsi ráncba futott beesett arca.

– Hát nem csodálatos érzés lett volna? Gon-
dolatainkat megosztani, társakká lenni e meg-
maradt földrészen, harcba egyszerre vonulni.
Barátság és összetartozás... vagy mégsem?

Most már Antinómia nõvér is rádöbbent –
egykor egy tudati társaság vezére lehetett az elf.
Valami egészen halovány, elmaszatolódott jelet
még fel is lehetett fedezni inas karján. Egy vi-
gyorgó zöld szájat ábrázolt.

– Mi a neved? – firtatta tovább a nõvér. – S
hol vannak most tudattársaid? Merre járnak õk?

A férfi elkomorodott, pillantását elszakította
a nõrõl.

– Egy a fókusz, egy legyen a hírvivõ – mo-
tyogta oldalra, aztán hirtelen újra belefúrta te-
kintetét a másikéba. – Halottak mindannyian.
Zöld mezõnek hittük, napfényes ligetnek, de
nem az. Higgyen nekem nõvér, a kasztroplaná-
ris tér nem olyan. Lények lakják, kiknek éltetõ

Antinómia tisztelendõ nõvér még sosem járt
Xantrox városának várbörtönében, és most,
hogy maga elõtt látta magasodni a zord erõdít-
ményt, õszintén szólva nem is sajnálta eddigi tá-
volmaradását. Holdhónaponként egyszer tett
csak látogatást magában a városban, mikor az
Ottomár-hegység magasában megbúvó kicsiny
Raia apátság számára beszerezte a nélkülözhe-
tetlen élelmiszereket, s ahogy a
pirkadattal érkezett, a naple-
mente már újra hittársai, nõ-
vérei körében találta. Most
azonban késni fog, ám nem
utasíthatta vissza a kérést,
hogy lelki békét nyújt-
son egy itt rabosko-
dó fogolynak.

A domb,
amelyre az erõdít-
ményt felhúzták, ki-
emelkedett a város
házai közül, és mi-
elõtt Antinómia
nõvér eltûnni szán-
dékozott a vastag
falak mögött, még
utoljára végignézett
a városon. Akár a
mélybe merülõ, mi-
elõtt lélegzetet vesz.

Valami furcsa, ezüs-
tös ragyogás úszott a há-
zak felett a nyugati széllel. Nem olyan volt, mint
az északi tengerpart felõl nagy ritkán belopódzó
ködpamacsok, vagy a közeli mocsár dögletes
párája. Sokkal könnyedebb, majdhogynem éte-
ri, bár a tisztelendõ nõvér szóhasználatában ez
inkább fedte az isteni fogalmát. Mintha maga
Raia hintette volna be csillagporral a várost...

– Nõvér! – halk, tiszteletteljes hang szólítot-
ta meg a háta mögül, és õ riadtan perdült meg
hallatán. – A kapitány vagyok, nõvér, és elkísér-
ném a fogolyhoz.

A vasvértbe öltözött harcos erõsen kormozó
fáklyát tartott magasra, majd belépett a rácsos
kapun. Szûk folyosók, hideg, nedvesen csillogó
kõfalak rekesztették kívül a tág teret. Antinómia
nõvér megborzongott.

– Nem egy vidám hely – pillantott hátra a
kapitány. – Még azok a ritka vendég átutazók

sem sokáig bírják a levegõjét,
akik azért kerülnek be, mert

más vagyonára fáj a foguk.
– Sokan vannak? – rán-

colta homlokát a nõvér.
– Dehogy – moso-

lyodott el a másik. –
Tudják nagyon jól
ezek a kurafik, mi

az ára annak, ha
tetten érik õket a
városfalon belül,

így ha próbálkoz-
nak is, azt a látha-

tatlanság álcája
mögött teszik.

Most is csak egyet-
len lakója van az
egész épületnek.

Ez a... ez a próféta.
Egy ideig csend-

ben haladtak az üres
folyosókon át, majd a kapi-

tány hirtelen megtorpant.
– Mindjárt odaérünk. – Megvakarta az orra

tövét, majd furcsán elfintorodott, mint aki nem
is tudja, mondja-e amit akar, vagy inkább hall-
gasson.
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tónak hangos csattanással, majd a zár engedett,
és egy vasvértes alak dõlt be a terembe. A kapi-
tány – vagyis aki még az elõbb volt. Arca most
összeaszott, pergamenszerûvé vált, haja, szakál-
la szürke porcsomó csupán, s a kéz mi percek-
kel ezelõtt fáklyát tartott a magasba, vékony
pálcikaujjakat rántott görcsbe utolsó mozdula-
tával. Leah dicsõségére pap nem mondott még
sorvasztás varázslatot ily sikerrel!

Antinómia nõvér kezét szája elé kapta, de
így sem tudta teljesen elfojtani a kitörõ sikolyt.
Percekig így állt megkövülve, majd lassan le-
ereszkedett a harcos teste mellé, de megérinte-
ni nem merte, képtelen volt rá.

– Ez az este nem a varázslatoké, nõvér – az
elf szólt hozzá, aki a sikításra egészen elõrejött
az asztal közepéig. – Ahogy a tudati közösségek
lassan túlterhelik jelenlétükkel a kasztroplaná-
ris teret, úgy fognak a Destabilizációs Cirrusz-
hoz hasonló hatalmasságok megjelenni Ghal-
lán. Nem istenek õk, és még jellemük sincs,
pusztán kíváncsi felfedezõk, mint ahogy mi is
azok vagyunk az õ világukban.

A nõvér könnyes szemmel nézett fel az elf-
re. Talán csak a csalóka képzelet játszott vele,
vagy a fenti ablakokon át besütõ hold fénye
ûzött tréfát látásával? Mintha egy gigantikus,
sok karú, sok szemû lény homályos alakja lebe-
gett volna az elf mögött. Poliphoz volt hasonla-
tos, ám végtagjait ködpászmából gyúrták, s
ahogy kettõt pislantott a nõvér, a jelenés már
semmivé is foszlott.

Felemelkedett a kapitány mellõl, és egészen
a bejáratig hátrált, kezeit védekezõen maga elé
tartotta.

– Szerencsétlen gyermekem – suttogta –, te
szabadítottad valóban földünkre e rémet, s Te
vagy akit követ, még ha ezt felismerni nem is bí-

rod elméddel. Jól mondtad, te vagy a fókusz, és
bocsásd meg ezért amit tennem kell.

Remegõ hangon ejtette ki a szavakat egy
újabb varázslathoz, és nem csak a félelem mi-
att, hiszen nem tudhatta vajon ez is másként
sül-e majd ki. Az igét régóta birtokolta már Ra-
ia leánya, de pusztító volta miatt még sosem al-
kalmazta eddig, s most a mágikus szavak csak
nehézkesen, kelletlenül buktak ki belõle. Talán
õ maga fog belepusztulni önnön varázslatába?

De nem. A szerencse most másképp hozta
meg szeszélyes döntését. Az utolsó szó elhang-
zásakor a tisztító tûz valóban a terem egészét
borította lángba, s nem Antinómia nõvért, aki
hátratántorodott a hirtelen hõségtõl, ki a folyo-
sóra. Odabent a purgatórium lángjai fogtak
pusztításba, s Raia papnõje félig vakon, tapoga-
tózva indult meg a kijárat felé. Alig látott, néhol
térdre rogyott, s csak a vak véletlen lehetett
hozzá oly kegyes, hogy óráknak tûnõ percek
után meglelje a kijáratot.

Tiszta csillagos ég fogadta odakint. A házak
tetejét barátságosan simogatta végig a holdfény,
és a ködöt, párát – vagy akármi más is volt –
friss északi szél söpörte ki a városból. A nõvér
hagyta, hogy arcába vágjon a hideg levegõ,
mely a távoli tenger sós illatát sodorta magával.
Mikor arcát már fájó vörösre csípte a hideg, dél
felé fordult, az Ottomár-hegyek irányába. Fur-
csa, ezüstösen csillámló ködfoszlány emelke-
dett a hegyek lábától fölfelé, szinte versenyt szi-
porkázva a holdfénnyel. Az északi szél hátán
utazott dél felé, s a reggel ki tudja merre találja
majd, hiszen egy kósza szellõ új irányt szabhat
neki bármikor.

Egyszerû ködpamacs csupán, ám óvakodj
a varázslatoktól, Ghalla vándora, ha ezüstös
uszálya beborítja feletted az eget.

vér a tudati energia, s bár legtöbbjük ártalmat-
lan élõsködõ csupán, és quwargként tapossa el
õket az elme ereje, vannak igazán hatalmasok,
kik a háttérbõl mozgatják a szálakat.

Kezével kinyúlt, megragadta Antinómia nõ-
vér ruháját.

– Egy tucat közös tudat terjesztette ki hatal-
mát elõttünk, és mi lehettünk volna a tizenhar-
madikak. Gondolja, nem keltettük fel a kaszt-
roplanáris tér urainak érdeklõdését? Gondolja,
annyira ártatlan dolog
végbevinni a kasztropla-
náris kiteljesedést? És
vajon miért oly balsze-
rencsés szám a tizenhá-
rom, nõvér?

Ahogy görcsösen mar-
kolta a ruhát, ujjai hozzá-
értek a nõ nyakában viselt
napszimbólumhoz, és erre riadtan visszarántot-
ta kezét, akárha tûz égette volna meg.

– Varázslatok! Varázslatok! – kiáltott fel fáj-
dalmasan, majd szemöldökét felvonta, és amo-
lyan titkolódzó hangra váltott át. – Itt vannak,
megjöttek, és ma éjszaka velünk maradnak. És
nagyon nem szeretik a varázslatokat, mert õk a
tudat erejébõl élnek. A szél hátán jöttek, s ki
tudja holnap merre mennek tovább. Meg tu-
dod-e mondani szent nõvér, holnap merrõl fúj
a szél?

– Mirõl beszélsz, gyermekem? – kérdezte za-
vartan a másik.

Az elf leugrott az asztalról, és térdre borult
a nõ elõtt.

– Mondd meg szent életû, hiszen te kintrõl
jöttél. Nem úszik-e csillámló köd a város házai
közt, áttetszõ gomoly nem fedi-e a tornyokat?

– Ó, kárhozat! – folytatta, meg sem várva a

választ. – Mi szabadítottuk Erdauinra õt. Lát-
nom kellett ahogy tizenkét társam elméje meg-
bomlik a tudati égetés nyomán, s a kasztropla-
náris térbõl elõkúszik Õ Kholdenikus
Hatalmassága. Ezüstös ködpászma csupán a mi
világunkban, s amerre a szél fúj, arra libben õ
is, ám nem árthat neki talmi fegyver, bármerre
jár. Varázslatokkal pedig jobb nem próbálkoz-
ni, míg köduszálya beborítja feletted az égbol-
tot. Nem tudhatod, mit villámként lõttél el,

nem jégcsóvaként hull e
rád vissza, vagy ha esõt kí-
vánsz a szomjas földre,
nem szárazsággal kínzod
csak tovább Sheran anyát.
Nem tudhatod, mondom,
mert Õ Kholdenikus Ha-
talmassága bizonytalanná
teszi evilágban a va-

rázsszövedéket, ezért is nevezik itteni formáját
csak Destabilizációs Cirrusznak.

Az elf lekushadt a földre, aztán egy pillanat
múlva felpattant, elsétált a kõasztal távolabbik
végéhez és ott felült rá, háttal Antinómia nõvér-
nek. Fölfelé nézett a rácsos ablakok felé, csak-
úgy mint mikor a nõvér belépett a terembe.

– Szegény gyermekem – suttogta maga elé
Antinómia nõvér.

Raia leánya megmarkolta a nyakában viselt
szent medált, és rövid imát kezdett mormolni.
A hit ereje képes volt rá, hogy ne csak a fizikai
sérüléseket, hanem az elme tébolyát is csök-
kentse. Emberi szem számára láthatatlanul sült
ki a gyógymógy varázslat, csupán Antinómia
nõvér tudhatott létrejöttérõl, mégis az elf vala-
hogy meglepõen érzéketlennek bizonyult,
mintha semmi sem történt volna. Nem úgy
odakint, a folyosón. Nehéz test zuhant a fémaj-
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„Egyszerû ködpamacs
csupán, ám óvakodj a va-
rázslatoktól, Ghalla ván-
dora, ha ezüstös uszálya

beborítja feletted az eget.”
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megvásárolható szakértelmi programok robo-
tok számára?
VÁLASZ: Általános szabályként azt javaslom, hogy
ha vita van, tekintsd a robot Robotpilóta tulajdon-
ságát szakértelemnek. Azt azonban, hogy a kérdé-
ses szakértelemmel „rendelkezik-e” a robot, te
döntsd el a robot funkciójának ismertében. Pl. egy
3-as Robotpilóta tulajdonságú harci robot úgy lõ,
mintha 3-as lenne a Tûzfegyverek szakértelme, de
azt már nem feltételezheted róla, hogy a farmvidé-
ki lopakodást is 3-as szinten bonyolítsa le, ha vidé-
ken akartok távolról, a meleg szobából megszívat-
ni valakit. Ha olyan szakértelmet kellene
használnia, amivel nem rendelkezik, akkor nyugod-
tan le lehet vezetni a szakértelem hálón a dolgot,
vagy pedig kapásból azt lehet mondani, hogy a ro-
bot képtelen a feladat végrehajtására.

KÉRDÉS: Ha a rigó ember-ember elleni küzde-
lemben robotokkal képviselteti magát, hogyan
zajlik a harc? Kell-e ilyenkor pozíciópróba és ha
igen, mire jó?
VÁLASZ: Természetesen kell pozíciópróbát dobni,
és arra jó, hogy megtudjuk, hogyan tevékenyked-
hetnek a robotok (ha több robot is van, mindegyik-
re külön pozíciópróbát kell dobni). A pozíciópróbá-
ban elért sikerek száma határozza meg, hogy hány
támadást intézhet az illetõ robot a célpont ellen
(lásd Shadowrun szabálykönyv, 106. oldal).

KÉRDÉS: Idézet a Shadowrun szabálykönyvbõl
(108. oldal): „A sérülés elleni dobás során a
páncélzattal ellátott jármû vezetõje annyi kocká-
val dob, amennyi a jármû Test tulajdonságának
és a jármû páncélzatszintje felének az összege.
A célszám a fegyver Erejének és a jármû páncél-
zatszintjének összege, levonva belõle a jármû
Test tulajdonságát.” Ez elírás, vagy biztosan így
van? Ugyanis ez azt jelentené, hogy minél maga-
sabb páncélzatszintje van egy kocsinak, annál
könnyebben sérül, mivel annál nagyobb
célszámra kell dobnia a sérülési ellenpróbát.
VÁLASZ: Mármostan, ha lövünk egy páncélozott
jármûre, akkor egyszer van a fegyver energiája,
amelyet a jármû páncélzatszintje csökkent, mert
írva vagyon szintén a 108. oldalon, hogy a páncél-
zatszint ilyenkor akadályszintté minõsül át széles
vigyorgások közepette. Ha ezek után még mindig
maradt a fegyver energiájából valami, akkor kerül
sor a sebzésre. A járgány annyi kockával dob,
amennyi le van írva (Test + Páncélzat/2). Ez idáig
oké. A célszám a fegyver maradék energiája. A
páncélzatszint biztosan nem adódik hozzá a cél-
számhoz, mert az egy sült marhaság lenne. A Test
tulajdonságot szerintünk nyugodtan le lehet vonni,

nem árt, ha nem nagyon lehet egy jármûvet egy
könnyû pisztoly egyetlen lövésével taccsra tenni.

KÉRDÉS: A Jól válaszd meg az ellenségedet c.
Shadowrun regényben a törp rigó remekül elirá-
nyítgat egy egész épületet. Vannak erre szabá-
lyok, vagy ilyen csak a regényekben létezik?
VÁLASZ: Ami engem illet, nem tudom, hogy van-
nak-e ilyesmire szabályok, csak az biztos, hogy én
még nem láttam (bár az is igaz, hogy a Riggers’
Black Bookot csak felületesen olvastam át). Azt ja-
vaslom, kedves kolléga, hogy találjatok ki rá maga-
toknak szabályokat. Ha a saját szabályaitok jól mû-
ködnek és minden játékosnak tetszenek, akkor jó,
mert újabb résszel bõvült a szerepjátékotok. És ha
ezek után még kedvetek is van, megírhatjátok ne-
künk, mit találtatok ki, és ha nekünk is tetszik, le-
közöljük az Alanori Krónikában.
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KÉRDÉS: Létezik-e külön rigóknak szóló kiegé-
szítõ, és ha igen, mikor jelenik meg magyarul?
VÁLASZ: Létezik és naná, hogy angolul. Az a címe,
hogy Riggers’ Black Book. Magyarul igen nagy va-
lószínûséggel nem fog megjelenni, egyrészt azért,
mert elég szûk réteget érint a téma, másrészt
azért, mert a játékkiegészítõk kiadása nem túlzot-
tan nyereséges (hja kérem, a rideg élet).

KÉRDÉS: Ha a rigó jármûvet vezet, és a jármûre
szerelt fegyvert akarja használni, akkor milyen
szakértelem számít?
VÁLASZ: Bármilyen hihetetlen, de az Ágyúk szakér-
telem (lásd Shadowrun szabálykönyv, 70. oldal).
Ezt kell használni mindenféle állványra szerelt, ko-
csira szerelt és lerögzített fegyvernél.

KÉRDÉS: A jármûvet ért sérülés hogyan hat
vissza a becsatlakozott rigóra?
VÁLASZ: Jó kérdés, mert ugyebár az vagyon írva,
hogy a becsatlakozott rigó a saját testének érzi a
jármûvet. A hangsúly itt az érzi szón van, ugyanis a
fizikai sebesülést nem õ, hanem csak a gépe szen-
vedi el (más kérdés, hogy vonatkoznak szabályok
a jármûben ülõk sebzõdésére is, de ezt megtaláljá-
tok a Shadowrun szabálykönyvben). Nem találtunk
erre külön szabályt, ezért az a javaslatunk, hogy
akkor, amikor a jármû tönkremegy (Halálos seb-

zést szenved el), a rigó dobjon kilökési sokk ellen
ugyanúgy, mint egy dekás, ha kirántják a fejébõl a
madzagot (Shadowrun szabálykönyv, 170. oldal).
A két dolog ugyanis kísértetiesen hasonlít egymás-
ra: hirtelen megszûnnek az agyba táplált mûérzet-
jelek, és az illetõ egy pillanatra nem tudja, hol van
és mi is a valóság.

KÉRDÉS: A jármûre szerelt fegyvereknek hogyan
alakul a visszarúgásuk?
VÁLASZ: Köszönik szépen, egész jól. Ha nehéz
fegyverágyra szerelik fel a kis édest, a visszarúgás
felezõdik. A könnyû fegyverágy 1 ponttal csökkenti
a visszarúgás módosítót (Shadowrun szabály-
könyv, 261. oldal). A beépített fegyverekrõl ehe-
lyütt nem esik szó, így annak megítélését minden-
ki saját maga végezze el. Mert ugyebár akárki
könnyen elképzelhet egy száztonnás, böhöm nagy
szupertankot, aminek a forgótornyába fixen beépí-
tettek egy forgócsöves géppuskát. Ha ezzel tüzel-
nek, nyugodtan el lehet felejteni, hogy van vissza-
rúgás. Egy dolog fontos: csak mértékkel, ha lehet.

KÉRDÉS: A Shadowrun szabálykönyvben írták,
hogy egy rigó utasítást adhat egy robotnak (pl.
támadd ezt a célpontot), és aztán magára hagy-
hatja a robotot. Hány kockával dob ilyenkor a
robot? Milyen szakértelmei vannak? Vannak

66 7

A mostani cikk egy kicsit ismét technikai jellegû lesz, ugyanis egyik
olvasónk, bizonyos Szalma László (Szegedrõl) kõkemény és lényegre 

törõ kérdéseket tett fel, melyek a Shadowrun szabályok gyenge pontja-
ira világítanak rá (jobbára). Érdemes végigböngészni õket, mert sokat

tanulhattok belõle. Tehát íme a cseles kérdések – válaszol: Sabc.
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KÉRDÉS: A Shadowrun szabálykönyvben leírják,
hogyan kell parancsolni egy irányítatlan szel-
lemnek (145. oldal). A Grimoire szerint pedig
minden irányítatlanná vált szellem kapásból át-
minõsül szabad szellemmé. Akkor most mi van?
Mi a különbség szabad és irányítatlan szellem
között?
VÁLASZ: A Grimoire azt írja a 76. oldalon, hogy
„talán minden irányítatlanná váló szellem szabad-
dá válik”. Ki tudja? Ez is egy olyan dolog, amiben
szabad kezet kap a játékmester. A szellem elvben
csak rövid ideig marad irányítatlan, addig,
amíg vagy szabaddá nem válik, vagy vissza
nem megy valahová az asztrál mélyére. A
hamarosan megjelenõ, Vakító fény c.
regényben egyébként nagyon érzékle-
tesen írnak arról, milyen érzés egy
szellemnek szabaddá válnia.
A könyvben szereplõ szel-
lem valaha szövetséges szellem
volt, de a gazdija majdnem bekre-
pált, ezért szabad szellemmé vált,
ám a szabaddá válását megelõzõen
hosszú-hosszú ideig (több napig)
gyengébb volt, mint egy õszi légy,
és súlyos, ember számára leírha-
tatlan fájdalmai voltak. Valaho-
gyan úgy, ahogy Janice Verner-
nek, amikor orkká változott.
Szabály szempontjából én
azt mondanám, hogy az illetõ
szellem ezen fájdalmas, átme-
neti idõszakban irányítatlan
szellemnek minõsült, utána pe-
dig szabad szellem lett belõle.
A Shadowrun szabálykönyv
145. oldalán leírtak termé-
szetesen érvényesek to-
vábbra is, pusztán csak
elég ritkán kerül sor
ezen szabályok alkalma-
zására.

KÉRDÉS: A Grimoire 41. oldalán a meditációnál
szó van valami alapidõrõl, de nincs odaírva,
hogy az perc, óra, nap, hét vagy micsoda?
Ugyanitt a tézis megtervezésénél azt írják, hogy
úgy kell eljárni, mintha egy varázslatot tervez-
nénk. Arról viszont nincs szó, mekkora erejû va-
rázslatnak számít egy tézis, vagyis hogy mekko-
ra célszámra kell dobni.
VÁLASZ: Az alapidõt én napban határoznám meg,
az reálisnak tûnik. Ami a tézis erejét illeti, átnéz-
tem a Grimoire-t kétszer is, egyszer elölrõl, egy-
szer pedig hátulról, és semmit sem találtam benne

erre vonatkozólag. Ezért azt javaslom, hogy legyen
mondjuk az elérni kívánt beavatottsági szint, vagy
annak kétszerese (amit jobbnak ítélsz meg – no
nem könnyebbségi, hanem valóságossági szem-
pontok alapján).

KÉRDÉS: Idézet a Grimoire-ból (111. oldal): „Ha
a támadó varázsló olyan célpontra mond harci
varázslatot, aki vagy ami egy mágikus korlát mö-
gött, annak védelmében tartózkodik, varázslata
egészen addig nem hat a célpontra, amíg a kor-

látot létrehozó varázsló a korláton kívül tar-
tózkodik (a korlát megvédi

a bentieket). Ha a korlátot
létrehozó varázsló a kor-
láton belül tartózkodik,
akkor a korlát nem a vele
együtt bent lévõket óvja,
hanem a kintieket védi

az õ varázslataitól.” Ezt
magyarázzátok meg, le-

gyetek szívesek! Ez
most az asztrális
síkról történõ tá-
madásra vonatko-
zik, vagy egy korlát

varázslat éppen azt a
szerencsétlen va-
rázslót nem védi,
aki létrehozta?

VÁLASZ: Az idézet
egyébként területre ható

harci varázslatokról szól,
olyanokról, amelyek külön-

külön minden célponton
egyszerre robbannak a

hatókörzeten belül. A varázs-
lat tehát az asztrális síkon át

utazik el a célpontig és a célpont
auráján keresztül áramlik át a fizi-

kai világba, amolyan „belülrõl kife-
lé” sebzést okozva. A korlátot fenn-

tartó varázsló pontosan ezeket az
asztrális „utazási útvonalakat” tudja blokkolni, és
csökkenteni a varázslat hatóerejét. Hogy õszinte
legyek, ezeket a Grimoire-ban leírt kívül-belül-ha-
bent-ha-kint dolgokat nem egészen értem, és nin-
csenek is elmagyarázva. Szerintem a korlát varázs-
lat ugyanúgy mûködik akkor is, ha az õt létrehozó
varázsló belül van és akkor is ha kívül, arról már
nem is beszélve, hogy fal alakú korlátot is létre le-
het hozni, nem csak kupola alakút. Azt javasoljuk,
hogy az idézett részt tekintsétek semmisnek és
használjátok a Shadowrun szabálykönyv 162. olda-
lán leírt szabályokat.

KÉRDÉS: Idézet a Grimoire-ból (112. oldal, seb-
zõ manipuláció varázslatok): „Amint az a fizikai
távolsági harcnál megszokott, a varázsló által
elért sikereket szembeállítjuk a célpont által el-
ért sikerekkel és a különbözet változtathatja a
sebzésszintet. Miután megszületett a végsõ
sebzésszint, a célpont csak akkor dobja a szo-
kásos varázslat-ellenpróbát.” Ennek mi értelme
van? A Shadowrun szabálykönyvben az áll, hogy
manipuláció varázslatoknál a varázslat ellen-
próba nem más, mint egy sérülési ellenpróba,
itt meg azt írják, hogy mégiscsak más. Miért kell
a célpontnak ugyanarra a célszámra dobni (hi-
szen a sérülési próba célszámát és a varázslat
ellenpróba célszámát is ugyanúgy kell kiszámol-
ni)? A célpontnak egyébként sincsen köze a va-
rázslat létrejöttéhez, hiszen éppen ez a manipu-
láció varázslatok lényege, hogy azokat a
varázsló a célponttól teljesen függetlenül hozza
létre, és megcéloz velük valamit. A célpont egye-
dül a sérülésbe szólhat bele. Ha tényleg a Gri-
moire-féle változat az érvényes, akkor a sebzõ
manipuláció varázslatok elvesztik minden haté-
konyságukat és legfeljebb tinilányok riogatására
lesznek jók.
VÁLASZ: Úgy fest, levélírónknak komoly problémái
akadtak a Grimoire 111-112. oldala környékén. A
frusztráció oka egyébként jogos, mivel a Grimoire-
ban többször is leírják, hogy a manipuláció varázs-
latok teljesen fizikai hatást hoznak létre, csak ami-
kor konkrétan leírják a dobások menetét, elbökik a
dolgot. Magyarán: a célpont csak egyetlen próbát
dob, az pedig egy sima sérülési ellenpróba (amit
akár varázslat ellenpróbának is nevezhetünk, ha
nagyon szakszerûek akarunk lenni), vagyis a Test
tulajdonságával (plusz mindenféle módosító, ha
van, pl. ütési páncélzat fele) dob a varázslat ereje,
mint célszám ellen. És kész. Egyébként, ha érdekel
valakit, remek varázslatok vannak, amelyeket DI-
REKTE tinilányok riogatására találtak fel, és amiket
most helyhiány miatt nem teszünk közzé.

KÉRDÉS: A rögzített varázslatok csak egy alka-
lomra szólnak (ha igen, akkor irreálisan nagy a
karma költségük), vagy többször is lehet hasz-
nálni õket? Ha ez utóbbi, akkor mennyi idõnek
kell eltelnie két használat között, és limitálva
van-e a használatok száma?
VÁLASZ: A rögzítés ugyanolyan, mint az állandósítás,
azzal a különbséggel, hogy a rögzített varázslatnak
nem kell mindig aktívnak lennie (lásd kapcsolók). Az,
hogy mennyi idõnek kell eltelnie két használat kö-
zött, fogós kérdés, amire nem is igen tudok most vá-
laszt adni. Ha én lennék a játékmester, akkor a hely-
színen kitalálnék valamit, és lehet, hogy egy másik

alkalommal egy másik helyzetben mást találnék ki. A
használatok számát én nem limitálnám (amúgy is
elég bajuk van szegény varázslóknak a sok
karmaköltséggel, minek szívassuk meg õket még ez-
zel is?), de arra odafigyelnék, hogy az a hely vagy
tárgy, amihez hozzárögzítették a varázslatot, a gya-
kori használattól esetleg tönkremehet. Például jó do-
log a bejárati ajtóra egy tûzlabdát rögzíteni, de az
IGEN NAGY valószínûséggel csak egyszer fog elsülni,
mert másodszorra már nem lesz meg az ajtó.

KÉRDÉS: Ha egy varázsló idéz magának egy szö-
vetséges szellemet, beletuszkolja egy denevér-
be, és vásárol neki érzékkapcsolat paraképessé-
get, akkor a varázsló képes lesz azt látni, amit a
denevér, akkor is, ha a denevér tök sötétben ult-
rahanggal tájékozódik?
VÁLASZ: Igen. Ez az egyik elõnye a szövetséges
szellemek használatának. Ha már karmát költött
szegény ipse, valami haszna is legyen belõle, nem?

KÉRDÉS: Használhat-e a varázsló fétisként teto-
válást? Ha igen, akkor meg kell-e tapintania,
vagy pedig úgy tekinthetõ (mivel a tetkó állan-
dóan hozzáér a bõréhez), hogy minden pillanat-
ban tapizva van a fétis?
VÁLASZ: Használhat, de meg kell tapintania
ugyanúgy, mint egy díszes medált vagy egy nyakba
akasztott nyúllábat.

KÉRDÉS: Van a Grimoire-ban néhány dolog, ami
szerintem elírás. A 126. oldalon több varázslat
leírásánál is elõfordul, hogy „területre ható va-
rázslat, amely egyetlen célpontnak okoz seb-
zést”. Ez hogy lehet? Aztán a 122. oldalon van
egy táblázat, amiben elcsúsztak a dolgok. Nem
lehet tudni, hogy melyik a kimerülésszint és me-
lyik a kimerülési célszám módosítója. Nem le-
hetne pontosítani?
VÁLASZ: Az „egyetlen célpontnak sebzést okozó,
területre ható varázslat” valóban furának hangzik. A
fordítás itt nem túl szerencsés, elismerem (engem
kell szidni miatta). Itt pontosan arról van szó, amit
szintén a Grimoire-ban, de a 111. oldalon (ismerõs
a szám?) írnak le: a varázslat a hatóterületén belül
minden célpontra egyszerre hat, de úgy, mintha
minden célpont egyszemélyben (innen az „egyet-
len célpont” félrevezetõ kifejezés) kapna a nyakába
valami szépet. A 122. oldal táblázata valóban félre-
sikerült egy kicsit. Az értelmezése az alábbi: A ha-
tás leírását azt hiszem, könnyû kibogozni, az az,
ami a sor bal szélén kezdõdik, bekezdés nélkül. A
sor bal oldalán, de bekezdéssel szedett szöveg a ki-
merülési célszám módosítója, és a sor jobb szélé-
nél szereplõ szám a kimerülésszint-módosító.

8

kron26.qxd  1/23/98 10:40 PM  Page 8



Szerencsére Trakorak nem csak ezt az egyetlen
testet hozta magával. Az agyát tartalmazó fémdo-
boz a kikötõ mélyén rejtõzött, onnan irányít-
hatta a ráhangolt géptesteket. Kilépett a pók-
ból, hogy egy méltóbb alakot ölthessen a
küzdelemhez.

Az irányító akarat nélküli õrzõ-
robot visszatért az alapprogramjá-
hoz. Sárga szemei felvillantak, hangra-
darjai a termet fürkészték. Észlelte és
azonosította a behatolót. Elengedte a pla-
font, és zuhanás közben aktiválta közelharci
fegyverkészletét. Mire nagyot csattanva földet
ért, már két vibrofûrész és egy kékes fénnyel
villódzó energiatövis szegezõdött Meisére.

A lány futva a pók felé indult.

– Hol van Mionnon atya? – kérdezte szelíd han-
gon Sifou püspök a cerebrita titkártól.

– Az atya lement a Kék Kápolnába. Azt parancsolta,
hogy senki se zavarja.

– Értem – felelte mosolyogva a püspök. – Jól van test-
vérem, nyugodjál békében!

– Tessék? – nézett rá értetlenül a birodalmi kolostor-
ból frissen érkezett cerebrita szerzetes. – Mit mondtál,
atyám?

A püspök nem válaszolt. Megfordult, és sietve elin-
dult a tanácsterem felé.

Egyik testõre, egy hatalmas termetû inszektoid vi-
szont a cerebrita elé lépett.

– Halál a cerbritákra! – ciripelte, és karcsápjával ke-
resztüldöfte Mionnon titkárát.

A cerebrita döbbenten bámulta a mellébe fúródó
kampós kitinnyúlványt.

– Miért? De hát miért? – hörögte. 
Semmit sem értett.
A tanácsteremben gyülekezõ emberek, cápák és ro-

varlények aggódva figyelték a belépõ püspököt.
– Bölcs dolog volt ez?
– Bölcs dolog volt? Micsoda? – torkolta le Sifou a kér-

dezõt. – Eljött a perc, amire mindannyian vártunk. Mion-
non atya átállt a császáriak oldalára. 

– A császáriakéra?
– Mit vártatok egy cerebritától? – horkant fel a püspök.
Lehúzta fejérõl aranyszálakkal gazdagon átszõtt csuk-

lyáját, így mindenki láthatta az alatta viselt, szorosan a fej-
bõrére tapadó sisakot.

– Ez az agyvelõzabáló féreg engem is manipulálni
próbált. Szerencsére én résen voltam, és már napok óta
ezt az árnyékoló hártyát viselem. Most fogunk lecsapni,
amíg az a patkány lent van a kápolnában.

– Mit keres ott lent?
– Onnan irányítja a pribékjét, Vízmetszõt. Azt hazud-

ta nektek, hogy a Messiasht akarja próbára tenni, pedig
valójában már az átállásról tárgyalnak. A cerebriták meg

már biztosan a lázadásra készülnek. De mi megelõzzük
õket. A saját fegyverüket fordítjuk ellenük. Mi fogunk a
Birodalomnak segíteni, a császáriak pedig asszisztálnak
ellenfeleink kiirtásához. Nem marad más választásuk.

– Miért nem?
– Órákon belül nyakunkon vannak a zargok! A ten-

gernagyot pedig én fogom figyelmeztetni! Azt mondom
nekik, hogy az a féreg a zargok ügynöke. Akkor majd nem
merik támogatni, pedig a fajtájukbeli! Kijátszom õket egy-
más ellen.

Végignézett hívein.
– Tudtam én, hogy nem bízhatunk a nagyfejûekben!

MacCrow atya! 
– Püspök úr?
– Három szakasz testõrrel lezárod a Kék Kápolna be-

járatát. Csak embereket és inszektoidokat viszel magad-
dal. Vigyél magaddal mérges gázt. Iksztrisszisz atya!

– Püspök úr?
– Egy század testvéreddel körbeveszed a katedrálist.

Mire feljön a nap, a Paradicsom kapujában várja a meg-
mérettetést minden olyan lény, kibe nem az oxigén hozza
el az Élet csókját! Tisztítsátok meg a táborokat is! A He-
xenjaegerek kezdjék meg a xeno telepek bombázását!
Foglyokat ne ejtsetek! De vigyázzatok, a birodalmi hatósá-
gokat ki kell hagyni a dologból. Ez a mi belsõ ügyünk. Ha-
lál a cerebritákra!

– Halál a cerebritákra! Halál a xenókra! Halál a tricip-
litákra!

A szerzetesek elindultak, hogy teljesítsék a püspök
parancsait.

– Testvéreim! – szólt utánuk Sifou. – Imádkozni fo-
gok értetek! 

Az unalom szörnyû dolog.
A zarg Vezetõ maga sem tudta, miért várt ennyire erre
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Az elhagyott orbitális kikötõ zsilipje lassan bezáródott a
parányi vadászgép mögött. Meise Van Dark, Õfensége, a
Császár peremvidéki ügynöke ott állt az olajos mocsokkal
borított jéghideg acélpadlón, és a másodperc tört részéig
mozdulatlanul bámulta a hangár sarkában felvillanó
fényt.

Csapdába kerültek.
Vörös izzás jelent meg, szinte csak egyetlen pontba

sûrítve, azután a vakító örvény kitágult és lüktetve a lány-
ra borult, ahogy a lángra lobbant plazmacsóva elért hoz-
zá. Támadójuk biztosra akart menni. Nem lézert használt,
vagy nagy átütõ erejû sorozatlövõ fegyvert, de még
csak nem is lángszórót. Fehér, ragyogó plazmával,
a lemeztelenített anyag sikító lelkével támadt
rájuk. A hangár homályában, az olvadó falak
között egy törpe nap ereje tombolt.

A plazmavetõ nagy hátránya, hogy az
energiatelepek csak egyetlen lövés leadá-
sát teszik lehetõvé. 

Nagy elõnye viszont, hogy nincs is
szükség második lövésre.

Meise számára megállt az idõ. Át-
alakított teste megkezdte a védekezést.
Tudatára nem is volt szükség. A szívébe
épített kapszulákból adrenalin ömlött a
vérébe, hogy képes legyen elvisel-
ni a következõ néhány másodperc meg-
próbáltatásait. Bár már számtalan alkalom-
mal átélte ezt a jelenséget, egy pillanatra
megrettent a félelmetes, síri csendtõl, az-
tán rázúdult a dübörgés. Majdnem megsü-
ketült a menydör-
géstõl, pedig csak
saját szívének utol-
só dobbanása érte el a fülét.

Életmûködése harci sebességre kapcsolt.
Meise tudata kitágult, megtalálta támadójának agyát,

felismerte és elemezte a vérszomjas cápa szellem mintá-
zatát, miközben megragadta Om agyát, és rákapcsolódott
a cerebrita gondolataira.

Om döbbenten érezte az összekapcsolódó akarathul-
lám erejét. Csak az évtizedes gyakorlatának köszönhette,

hogy agya nem égett ki, amikor rákapcsolódott a felgyor-
sított életmûködésû emberlény. Évekkel ezelõtt, a lány ki-
képzése során számtalan alkalommal kapcsolódtak össze,
de akkor mindig õ volt a vezetõ. Volt alkalmuk begyako-
rolni a lelkek összekapcsolását, a közös cselekvést vagy
éppen a közös tanulást. Összeolvadtak, kettõjük elméje
egy új, magasabb rendû tudati formává forrt össze, egy
olyan lénnyé, amelyiknek egyetlen célja az volt, hogy túl-
élje a következõ néhány másodpercet.

Vízmetszõ Trakorak, Sifou püspök fõpilótája ebbõl
csak annyit érzékelt, hogy a plazmahullám nem söpörte

el áldozatait. Nem észlelt energiát, valamilyen erõ
mégis eltérítette a plazmát.

– Cerebrita agyvarázslat! – hördült fel dühö-
sen.

A fehér ragyogás szétfolyt a vadászgép kö-
rül, és nekizúdult a hangár falának. A méte-

res vastagságú acélfal felragyogott, fülsi-
ketítõ zaj támadt, majd a lángoló levegõ

sikítása, ahogy a plazma átégette ma-
gát a fémen, és az ûr vákuuma kiszív-

ta a benti levegõt.
Trakorak egy acélpók testét viselte.

A bejárat felett lógott a liftcsarnok tete-
jérõl. Elengedte a használhatatlanná vált
plazmavetõt, és a csáprágói közé épített
lézerrel nyitott tüzet.

Jól látta célpontját, a magasba szökõ
vadászgép alatt álló embert. Pontosan a fe-
jére célzott.

A lény, amelyik Meise és Om tudatából
jött létre ugyanilyen pontosan látta a lézer
sugarát. Kiadta a megfelelõ utasítást, mire
Meise teste egyszerûen ellépett az energia-
nyaláb elõl.

Nem elugrott, nem elteleportált, nem
elgördült, hanem egyszerûen elmozdult. 

Trakorak nem lett volna a Szürke Osztag fõparancs-
noka, ha nem tudta volna felismerni az egyenrangú ellen-
felet. Az átalakított testû ember tehát képes felgyorsulni,
képes a normál életmûködésnél tízszer nagyobb sebes-
séggel reagálni. Az õrpók nem fog sokáig ellenállni neki.
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– Zarg invázió várható. Mionnon a Kék Kápolnából irá-
nyítja õket. Meg akart ölni téged és Õfensége ügynökét is!

– A zargokat irányítja?
– Igen, errõl már tájékoztattam Melinnon tengerna-

gyot. Mionnon egy õsi szerkezetet használ. Pár éve talál-
tuk egy zarg hajó roncsán. Egyfajta adóvevõ. A hidrogén
hullámhosszán sugározva a tér rácsozatát manipulálja. A
zargok így üzennek egymással. 

– Egyfajta hiperrádió? – kérdezte lenyûgözve Om.
– Valami olyasmi. Az áruló persze egybõl tudta hasz-

nálni. Császári vendégeinket ezért érte érkezésükkor
az a támadás. 

– Értelek – felelte Om. – Szóval te
segítesz engem, egy cerebritát, hogy le-
gyõzhesd a Napkereszt egyházán belü-
li cerebrita testvéreimet?

– Én a Birodalom fõtisztjét
segítem a Birodalom ellensé-
gei elleni harcban! Om, köte-
lességed, hogy mellénk állj!
Egyébként nemet is mond-
hatsz. A birodalmi cirkálót
már riasztottuk, õk örültek a
segítségemnek. Persze, ha el-
lenszegülsz a Császár érdeké-
nek... Kiküldtem egy osztagot,
nehogy valami baj érjen téged,
tiszteletreméltó professzor.

Omnak csak egy pillantást kel-
lett vetnie radarjára ahhoz, hogy
meglássa a közeledõ Hexenja-
egereket. 

A vadászok támadóalakzatot
vettek fel.

Meise Van Dark megállt a hosszú, sötét fo-
lyosó bejáratánál. Bent szabálytalan idõközön-
ként felvillanó lámpák fénye vetett elevennek
tûnõ árnyékokat a dérrel borított falakra.
Egy eltörött csõbõl gõz gomolygott. A folyo-
só padlóját törmelék, jég és szemét borította.

Ellenfele alaposan felkészült. A terep alá volt aknáz-
va. Ha valakinek a szeme az infravörös tartományban is
mûködött – Meise szeme ilyen volt – akkor az jól láthatta
a vékony fehér sugarakból szõtt hálót. A szûk járat túlsó
végén pedig ott várt rá Trakorak.

A lány nem habozott. Nem egyszerûen legyõzni akar-
ta az acéltestbe ültetett cápaagyat, de a megbecsülését is
ki akarta vívni. Tudta, a Birodalom sokkal többet nyer az-
zal, ha az Egyház fõpilótája halála elõtt elismeri vereségét.
Ez rendkívül fontos a többi cápa számára. Meise elõre-
szökkent, könnyedén elhajolt Trakorak lézersugara elõl,
és egy szaltóval bevetette magát az aknák vezérlõsugarai
közé. Teste csak hajszálnyira kerülte el a cérnavékony ér-
zékelõnyalábokat – de elkerülte!

Trakorak nyugodtan állt. Látta, hogy mit csinál az em-
berlény, és elismerése pillanatról pillanatra nõtt. Egy per-
cig sem volt kétséges számára, hogy meg fogja ölni a két-
lábút, de már azt is tudta, hogy gyõzelme után meg fogja
adni neki a harcosnak járó végtisztességet.

Bár a Vízmetszõ Uszony tagjaként halálosan gyûlölte
a Vérörvényeket, azt most már készségesen elismerte,
hogy nemzetségének õsi ellenfelei jól döntöttek, amikor
befogadták maguk közé a „sártaposó“ embert.

– Túl könnyû az utad, emberke! – mennydörögte.
Leengedte nehézlézerét, és helyette két pisztolyt hú-

zott elõ. Meisének most már egyszerre két sugár elõl kel-
lett elmozdulnia.

– Nagy hal! – kiáltotta. – Készen állsz a
halálra?

– Szép nap a mai nap! – hallatszott a
fali hangszórókból a cápa válasza. – Ma

könnyû lesz elmenni!
Egy lézersugár Meise vállához ért.

A fekete páncél felizzott, de a belevé-
sett spirálminták minden erõpajzsnál

jobban elvezették a gyilkos
energiát.

– Már megint agyvarázs-
lat! – kiáltotta Trakorak. –

Becstelenség harc közben vará-
zsolni!

– Ez csak a páncélom volt,
bolond pikkelyes! Még nem használ-

tam varázslat...
A dühös cápa aktiválta a folyosó

aknáit. A véletlen sorrendre állított
pokolgépek hol itt, hol ott robbantak

fel. A szûk folyosó füsttel és szana-
szét repülõ szilánkokkal telt meg. A

lökéshullám leverte Meisét a lábáról,
egy másik robbanás pedig felemelte és

a plafonhoz vágta. Kesztyûjének kampó-
jával megragadta a szellõzõ acélrácsát. Egy

rántással letépte, azután elengedte és a padló
felé lökte magát. Ahol az elõbb lógott, ott most da-

rabokra fröccsent a fém. Vízmetszõ csak néhány század-
másodpercet késett.

Meise a nyílásra pillantott, majd övzsebébõl egy ma-
roknyi önrobbantó kiberhangyát szórt a padlóra. A pará-
nyi ragadozók a cápa felé vetették magukat. Trakorak hát-
rahõkölt, eldobta a pisztolyokat, és lerántotta
nehézlángszóróját a hátáról. Mire sikerült felperzselnie a
padlót, Meise már eltûnt a folyosóból.

Az orbitális erõd megfigyelõje döbbenten bámulta a
mélységi radar képernyõjét. Úgy érezte, hogy egy jeges
kéz ragadta torkon. Kiáltani akart, de csak egy telepatikus
nyüszítésre futotta erejébõl.

Felettese mellélépett, és a monitorra pillantott.
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a torz jelzésre. Fajtája szinte semmiben sem hasonlított a
leigázásra szánt galaxis népeire. Nem ismerte az önérzetet,
a büszkeséget, a szégyent. Egyáltalán, érzelmei sem voltak.
Mégis, a magány hosszú évezredei alatt kifejlõdött benne
néhány olyan vonás, amivel alighanem nem fognak sokra
menni testvérei, ha majd egy napon õk is átszelik a galak-
tikák közötti végtelen dermedt ûrt, hogy átvegyék tõle
munkája gyümölcsét. Talán túl sokat foglalkozott a meg-
semmisítésre váró alsóbbrendû fajokkal. 

Igaz, ha nem ismeri meg õket, akkor nem tud haté-
konyan fellépni ellenük.

A tudás hatalom. 
De amíg véget ér a hosszú egyedüllét, a Vezetõ azt te-

szi, amit világkorszakokkal ezelõtt megparancsoltak neki.
Irányítja a robothajók armadáit, bázisokat rendez be,
megépíti az új hajókat, legyártja a bolygók felszínét elfog-
laló harci gépeket, a falromboló óriásrobotokat, a gigászi
mozgó erõdöket, új fegyvereket fejleszt ki.

És persze megválaszolja kihívásokat.
Ismét felhangzott a torz jel.
Valaki megint össze akarja mérni vele az erejét. Mivel

az elõzõ jelzést kibocsátó parányi hajót megsemmisítet-
ték, nyilvánvaló, hogy egy ellenséges vezetõ szólítja pár-
bajra. Egy olyan lény, mint õ maga.

A zarg Vezetõ ismét mosolygott. Hatalmas agyában
hajók és fegyverrendszerek képe tûnt fel, szolgái már ele-
mezték az ellenség viselkedés mintáit, és megadták neki a
biztos gyõzelem kivívásához szükséges cselekvési paramé-
tereit. 

A Vezetõ kiválasztotta a megtorlás eszközét.
A zarg halálbázis mélyében dolgozni kezdtek a szere-

lõrobotok. Stadionnyi méretû napvitorlák fordultak a
központi csillag felé, hogy energiával lássák el a kohókat
és a szerelõcsarnokokat.

Nem sokkal késõbb megnyílt a halálbázis központi
kapuja, és egy felhõnyi flotta között lassan kiemelkedett a
Vezetõ testet öltött akarata.

Egy csillaghajó, amilyet még nem látott ez a galaktika.
AZO Last Day.

Om még látta, ahogy Meise darabokra tépi az õrpó-
kot, azután a falban tátongó, még izzó szélû résen át kive-
zette a vadászgépet. A kísérõ cápa vadászok eltûntek, de
Om amúgy sem bízott abban, hogy a lány testõrei enge-
delmeskednének neki. Teljes sebességre kapcsolt, miköz-
ben kapcsolatba lépett a taragoni orbitális erõdökkel.

– Riadó! Elsõ fokozatú vészhelyzet! – mondta a kép-
ernyõn megjelenõ cerebrita tisztnek.

– Nem tehetek semmit – felelte az ügyeletes. – Az
összes rendszerünk a cirkáló irányítása alatt áll.

– Akkor riaszd a Bleinon parancsnokát, Melinnon
tengernagyot.

– Nem lehet, uram. A tengernagy az elõbb Sifou püs-
pökkel beszélt, azóta nem elérhetõ.

– Mi történik itt?
– Nem tudom, semmit sem értek.
– Szedd össze magad! A STAG tisztje vagy! Jelentést

kérek, mi folyik Taragonon?
– A birodalmi erõk riadókészültségben vannak. Az

egyik pillanatról a másikra elszabadult a pokol a mene-
külttáborokban. Gyújtogatnak és gyilkolnak! Az egyházi
csapatok egymást lövik! És uram... – a cerebrita hangja el-
csuklott.

– Gyerünk, ki vele!
– Tele van az elmém sikoltozással! Telepatikus jajszó-

val! Cerebriták ezrei haltak meg az elmúlt percek során!
Az õrtiszt még folytatni akarta, de egy jelzés villant fel

hologömbjén.
– Uram, Sifou püspök. Veled akar beszélni.
Om hirtelen hihetetlenül sebezhetõnek érezte magát

a parányi vadászgépben. Bár az orbitális erõd rohamosan
közeledett, bármelyik pillanatban lecsaphatott rá egy lé-
zersugár.

Mire dönthetett volna, a tiszt képe eltûnt
a képernyõrõl, és a püspök tûnt fel.

– Ebben a vészhelyzetben össze kell
fogniuk a Császár szolgáinak! – harsogta
az ember. – Felajánlom a segítségemet.

És az igaz egyház erejét is persze!
– Mi történt?
– Rettenetes összeesküvést

lepleztem le! A cerebrita Mionnon a
zargok ügynöke. Egy seregnyi árulót

épített be közénk, de már megkezdtük a
tisztogatást.

– Hogyhogy zarg ügynök? A zargoknak ni...
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– Trakorak, mielõtt végzek veled, megengedem, hogy
visszaszerezd a becsületedet.

– Császári megbízott, nincs idõnk, össze kell fog-
nunk...

– Csend legyen, püspök úr!
– Pofa be, papember! Hallgatlak, Vérörvény asszony.
– Figyelj Trakorak. Most mindketten beülünk egy-egy

vadászgépbe. Van itt elég belõlük. Aki több zargot pusztít
el, az gyõz. Aki veszít, meghal.

– Miért? – kérdezte a cápa.
– Miért? – kérdezte a püspök.
A kikötõ megremegett, ahogy becsapódott egy zarg

torpedó. A robbanások sorozata villámgyorsan tova-
terjedt.

– Mert így akarom. Az én szavam pedig a Császár
szava.

Három perccel késõbb két karcsú vadászgép
hagyta el a darabokra hulló orbitális kikötõt. Kint szinte
áttekinthetetlen volt a helyzet. Hajók százai küzdöttek el-
keseredetten. A harcolók között élettelen roncsokkal telt
meg az ûr. Senki sem gondolt a túlélõk kimentésére. A
külsõ bolygók övezetében a birodalmi flotta átvette a kez-
deményezést, és lassan visszaszorította a zargokat. 

A Taragon viszont elesett.

A birodalmi cirkáló parancsnoki hídján Melinnon
tengernagy tisztelegve üdvözölte a két belépõt. Om a szo-
katlannál is sápadtabb volt, megpörkölõdött ruhája cafa-
tokban lógott róla. Mellette a szkafandert viselõ Sifou
püspök támaszkodott elgyötörten egy pilótaszékbe.

– Mi a helyzet? – kérdezte a STAG fõtisztje.
– Taragon elesett. A zargok azonban még nem száll-

tak le. Ha támadunk, még az orbitális pályán megállíthat-
juk õket.

– Hogy történhetett ez?
– Miennon! Miennon hívta ide õket! – szólt közbe a

püspök. – Már másodszor fordult a birodalmi flotta ellen.
Az elsõ támadáskor egy egyházi naszádról sugároztatta a
zargok hívójelét. Most meg a székesegyházunk mélyébõl.
Mire hûséges harcosaim leértek hozzá, már késõ volt. Az
áruló életével fizetett gaztettéért!

– És milliókat rántott magával a halálba.
– A zargok fõ ereje a bolygót akarja elfoglalni –

mondta elszántan a tengernagy. – A flottánk ellen csak kis
gépeket küldtek. Rengeteg kisebb hajót, hogy feltartsanak
minket, amíg leszállnak a Taragonon. Már kiadtam a pa-
rancsot az ellentámadásra. Nem engedjük elveszni a Csá-
szár magánbirtokát! A rombolóink már a bolygó körüli
ostromzárat támadják. Mi is indulunk, ha felvettük a Csá-
szár ügynökét.

– Meise él? – kiáltott fel meglepõdve Om.
– Az ügynök testébe épített irányjelzõ elvezette hoz-

zá a császári légjárót. Az Akadémia elpusztult egy atom-
robbanásban, de a légjárónak nem esett baja. Azonnal fel-
szállt, és keresni kezdte Van Dark asszonyt.

Kinyílt a híd ajtaja, és egy fekete
ûrruhás alak lépett be.

– Leállítani a támadást! – parancsolta.
– De Meise! A zargok megszállják a Taragont!
A császár ügynöke egy súlyos, összeégett fémdobozt

nyomott a püspök kezébe.
– Itt a fõpilótája. Adjon neki tisztességes temetést! A

cirkáló pedig azonnal álljon meg!
– Méltóságod! – ellenkezett a tengernagy is. – Ha

most támadunk, akkor még legyõzhetjük õket. A hiperra-
dar szerint zarg erõsítés érkezik. Most kell lecsapnunk,
amíg még nem szálltak le!

– Miért nem szálltak le, tengernagy?
Melinnon hirtelen elsápadt, némán a hiperradar felé

fordult, majd visszanézett Meisére.
– Csapda – mondta halkan.
– Igen – bólintott Meise. – Azt akarják, hogy mi is

odamenjünk. Egy csapásra akarnak végezni az Akadémiá-
val és a flottával is.

– A zarg óriáshajó megérkezett – jelentették a cereb-
rita tisztek. – Tíz másodperc múlva kilép a hipertérbõl.

– Tengernagy, megparancsolom, hogy azonnal hajt-
sunk végre hiperugrást! – mondta Meise jéghideg han-
gon.

– Nem lehet! – visított fel a püspök. – Bent vagyunk
a bolygók között!

A tengernagy azonban ekkora már kiadta a parancsot.
A zarg Last Day akkor lépett ki a hiperûrbõl, amikor

a birodalmi flotta megkezdte a visszavonulást.
Az óriáshajót mindössze tízmillió mérföld választotta

el a cserben hagyott Taragon napjától.

Öt nappal késõbb Meise Van Dark a contahuri evaku-
ációs központban fogadta a klánok képviselõit.

– Jogotokban áll megtudni az igazságot.
Az ünneplõbe öltözött nagyurak némán várták a híre-

ket.
– A taragoni naprendszer... – Meise vett egy mély lé-

legzetet, majd folytatta. – ... nincs többé.
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– A szent Liannenre! – kiáltotta döbbenten. – Több
százan vannak! Hogy kerültek ide? Mit csinál a cirkáló sze-
mélyzete?

– Nézd, uram! Megvan nekik is a maguk baja!
A zarg flotta két hullámban érkezett. Az elsõ flotta Ta-

ragon közelében lépett ki a hiperûrbõl, a második arma-
da a gázóriások fölött bukkant elõ, ott, ahol a cirkáló, a
három Oathbreaker romboló, a két Tideturner ostromha-
jó, a kisebb egységek és az Exodus osztályú csapatszállí-
tók várakoztak. Az ûr hirtelen lángoló pokollá vált körü-
löttük. Rakéták és torpedók százai zúdultak rájuk, lézer és
fotonsugarak martak sebtiben felvont pajzsaikba.

A támadók legalább ötszörös túlerõben voltak. Apró
vadászok százai kísérték a zarg csatahajókat. A Taragon fe-
lé pedig bombázók és felszínszaggató torpedónaszádok
tartottak.

A Kék Kápolna mélyén Mionnon atya elégedetten bá-
multa a pusztítást. Kezét az idegen gépezet lüktetõ húsá-
ba vágott billentyûzeten tartotta, és mosolyogva figyelte a
lángoló városokat, a darabokra robbanó mûholdakat, a
felszín felé zuhanó hidrogénbombákat. Nem törõdött az-
zal, hogy alig néhány méternyire a feje fölött gyilkos kö-
zelharc tombol elnyomorított agyú testõrei és a püspök
inszektoid rohamosztagosai között.

Sejtette, hogy mit mondhatott róla Sifou a birodalmi-
aknak. A primitív ember még csak nem is sejti, hogy csu-
pán játékszer a fekete cerebriták õsi, gonosz tervében. A
püspök most elégedett, azt hiszi, remekül kihasználta az
alkalmat arra, hogy leszámoljon a nem oxigént lélegzõ ve-
télytársaival.

Mionnon gondoskodott arról, hogy a cerebriták le-
gyilkolásának képei eljussanak a birodalmi kolostorerõ-
dökbe. Ha terve beválik, akkor rövidesen darabokra hul-
lik szét a Napkereszt egyháza. Egy kis szerencsével pedig
az örvény még a Birodalmat is beszippantja.

A közelharc zaja már a vastag ajtó túloldaláról hallat-
szott. A fekte cerebrita tudta, hogy elérkezett a távozás
ideje. Még egy diadalmas pillantást vetett a képernyõkre,
azután megfordult és a fal mellett terpeszkedõ acélhen-

ger mellé lépett. Agyának egyetlen impulzusával mûkö-
désbe hozta a bombát.

Az orbitális erõd mûszerei azonnal jelezték a robba-
nást. A megfigyelõk és a védelmet irányító tisztek némán
bámulták a Taragoni Birodalmi Akadémia helyén magasba
törõ gombafelhõt.

Azután az irányítópultra pillantottak. Az egymás után
felvillanó vörös lámpák jelezték, hogy a fegyverrendsze-
rek és a planetáris pajzsok energia nélkül maradtak.

A zargok persze kihasználták a lehetõséget.
Az óvóhely nélküli menekülttáborokban milliók bá-

multák az éjszakai égboltot. Látták, ahogy elhalványul az
erõpajzs ragyogása, azután feltûntek az elsõ szikrák a csil-
lagok között.

A bolygó kérgét szétmaró vulkántorpedók néhány
perccel késõbb csapódtak be közéjük.

A hideg gõzben botorkáló Trakorak megpördült, de
már késõ volt. 

A bújócska véget ért.
Meise Van Dark plazmapisztolya keményen nekinyo-

módott a cápa páncéljának. Pont ott, ahol a lény agyát rej-
tette a vastag fém.

Némán figyelték egymást.
– Mire vársz? – kérdezte a cápa. – Lõjél!
– Te ezt tennéd?
– Természetesen.
– És utána?
– Eltemetnélek mint egy harcost.
– Úgy? Vízmetszõ, készen állsz a halálra?
Mielõtt a cápa válaszolni tudott volna, Sifou püspök

hangja szólalt meg a rádióban.
– Fõpilóta! Végre megtaláltalak. Az eddigi parancsai-

dat visszavonom. Felejtsd el, amit a cerebrita mondott.
Utasítalak, hogy azonnal ülj be a gépedbe, és indulj el a
zargok ellen!

– Püspök úr?
Meise azonnal lecsapott a lehetõségre. Lassan elhát-

rált a cápa fémteste elõl.
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Megvárta, amíg elül a lárma.
– A zargok egy új fegyvert vetettek be. Elméletileg

tudtuk, hogy létezhet ilyen. A felderítés a AZO Last Day
nevet adta a típusnak. Ezt a hajót egyetlen feladatra ter-
vezték. Nincsenek ágyúi, nincsenek rakétái. Önmaga a ra-
kéta. A csillagok felrobbantása a feladata.

Döbbent csend, majd a pánik kérdései.
– Akkor most végünk? Meg fogunk halni? El fogunk

égni?
A Császár ügynöke elõrehajolt acéltrónján.
– Nem, nem kell félnetek. Legalábbis nem jobban,

mint azelõtt. A zargok el akarják foglalni a galaxist. Nem
robbanthatnak fel minden napot. Õ Császári Fensége már
értesült az eseményekrõl. A Birodalom újabb erõket vezé-
nyel a peremvidékre. Cirkálók tucatjait.

– És a Napkereszt egyháza az árulók megsemmisítése
után erõsebb, mint valaha! – a lány mellett álló püspök
nem tudta megállni közbeszólás nélkül.

Om magányosan ült a kikötõ legmagasabb tornyá-
ban. Az éjszakai eget, a ragyogó holdakat bámulta.

Ki csapott be kicsodát? – kérdezte magától. – A püs-
pök azt hiszi, hogy ügyesen leszámolt a cerebritákkal ez

egyházon belül, és megerõsítette az emberek helyét a ga-
laktikában. Mionnen elõre látta ezt, és végig az orránál
fogva vezette Sifout, hogy szétzilálja az egyházat. Terve
majdnem bevált. Szerencsére a mindenható STAG még
idejében lecsapott a mészárlás hírével a belsõ szektorok-
ba küldött futárokra. A felvételek így a Birodalom kezé-
ben vannak. Egy alkalmas pillanatban, majd Sifou elé le-
het tárni õket. Ami pedig Meisét illeti...

Nos, ha a lány tudott is valamit a fekete cerebritákról,
Mionnen atomhalála megfosztotta a bizonyítéktól. Vagyis
minden a legnagyobb rendben van. 

Akkor hát éljen a Császár!
A vihar elsöpörte a felhõket. Az alacsony égbolton va-

kító fénnyel ragyogtak a csillagok. Az ûr sötétjében persze
még ezernyi veszély leselkedett a bátor utazókra, de ez
már nem fog sokáig tartani. A Birodalom eldöntötte, hogy
cselekszik, a Császár szava pedig törvény. Még várni kell
egy kicsit, de azután acéllal és tûzzel telik meg az ûr, és a
tisztító förgeteg a kozmosz végtelenjét is tisztára söpri. 

Csak életben kell addig maradni.
VÉGE

VARGA A. CSABA
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Ez a lemezújság havonta jelenik meg a CD Guru, a Chip és a Pc-x cd-rom mellékletében. 
Az elsõ (valójában nulladik) 1996. decemberében látta meg a napvilágot.

EGY KIS ÍZELÍTÕ AZ EDDIGI TÉMAKÖRÖKBÕL:
Túlélõk Földje � Káosz Galaktika � AD&D � Csillagok Háborúja

Cyberpunk � Earthdawn � Magic: the Gathering � Rage � Shadowrun
Star Trek � White Wolf

Kínálatunk folyamatosan bõvül egyéb játékokkal. Olvashattok novellákat, 
kártya– és könyvismertetõket, klub infókat, kalandmodulokat és tippeket.

Keresd a cd mellékleten, az interneten és a barátaidnál!

Levélcímünk: 1537 Bp. Pf. 453/397
E-mail: pergamen@elender.hu

Egy vadonatúj lemezújság 
a fantasy és a sci-fi szerep-
játék rajongóinak!
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December 31-én véget ért a szövetség harmadik féléve is, 
így ismét itt az ideje, hogy eredményt és rangsort hirdessünk.

Alanori Krónika – 24. szám

21
20 Alanori Krónika – 24. szám

Holtzinger Dániel 10 92.4
Kovács Ákos 6 86
Kis Borsó Csaba 7 80.6
Korányi Tibor 5 78
Sass Tamás 6 77
Révész Tamás 7 76.6
Papadimitropulosz Alex 6 75
Abbas Krisztián 6 74.6
Gál Zoltán 7 72.8
Máté Gergely 9 70
Bedzsula Ádám 5 69.8
Húsvéti Árpád 11 69.4
Timm Roland 7 69.4
Szemerényi Tibor 6 67
Hambalkó Bálint 7 65.6
Rusznyák Ádám 7 65
Kocsis Gyula 5 63.4
Nagy Gyula Gábor 7 62.4
Simon Dániel 5 62.2
Král László 6 61.2
Tóth Balogh Béla 6 56.2
Almási Viktor 4 55.4
Szegedi Gábor 5 52.2
Béres Csaba 3 51.4

Bartók Imre 5 49.2
Neumann Róbert 3 46.6
Szász Lajos 4 45.6
Bíró Gábor 3 45
Mátyus Sándor 4 44.6
Fehér László 4 44.2
Prekop Gergely 4 42.8
Behan Balázs 3 42.6
Littner Ákos 5 42.2
Horváth György 3 41.6
Kõmûves Péter 4 41.2
Kenéz András 5 40.8
Kovács János 4 40.2
Kovács Attila 5 40
Gál Erzsébet 7 39.6
Pál András 4 38
Pintér Viktor 3 37.6
Fehérvári Ferenc 5 34.2
Bekecs Gergely 3 33.2
Szabó Bálint 3 31.4
Prekop Nándor 2 30.4
Lenner István 4 28.6
Papp Barnabás 2 25.6
Rippl Róbert 3 25.2

Kahn Evarth 3 23.4
Bányai Péter 2 23
Homoki Zsolt 2 22.8
Nyerges Kristóf 2 21.6
Ries Tamás 2 21.6
Félegyházi Csaba 2 21.4
Kéki Balázs 2 21.4
Dobsonyi Norbert 4 20.6
Kosztyankó László 4 20.2
Jánvári Viktor 2 20
Várnai Péter 2 18.6
Bendl Mátyás 4 17.8
Kántor Gyula 2 17.2
Tóka József 2 17.2
Démy-Gerõ Sándor 1 12.8
Bartha Brigitta 1 11.4
Váli László 1 10
Dózsa Imre 1 8.6
Böszörményi Kristóf 1 7.2
Gosztonyi Balázs 1 4.2
Baumann Zoltán 0 0
Károlyi János 0 0
Sós Zoltán 0 0
Wéber Tamás 0 0

Ezúttal 72 tagunk volt, és 13 versenyen lehetett pontot sze-
rezni. Természetesen ennél sokkal több versenyt rendeztek
’97 második felében, de sok olyan volt, ahol nem volt meg
a kellõ létszám (30 fõ) a pontszerzéshez. Ez volt az oka an-
nak is, hogy amint azt a decemberi Krónikában is olvashat-
tátok, a pontszerzõi létszámot 1998. januárjától 25-re csök-
kentettük. Remélhetõleg, így már több versenyzõ szerez
legalább öt versenyen hatalom pontot, és élesebb lesz a fél-
év végi verseny, nagyobbak lesznek a pontszámok. Több
játékos ígéretes pontszámait ugyanis az rontotta le, hogy
kevés pontszerzõ versenyen indult.

Nézzük akkor a nyerteseket. A féléves pontversenyt ki-
magaslóan Holtzinger Dániel nyerte, aki nemcsak rengeteg
versenyen vett részt, de mindig magas pontszámot is szer-
zett. Nyereménye A bajnok manifesztációja és egy teljes 

sorozat az
Isteni Szövetség

ritka lapjaiból.
Második helyen

Kovács Ákos
végzett, az õ díja
egy ultraritka lap

és 10 csomag
Isteni Szövetség.

Harmadik, az elõzõ félévhez hasonlóan, Kis Borsó Csaba lett,
aki egy ultraritka lapnak és 6 csomag Isteni Szövetségnek
örülhet. Ráadásként mindhárman választhatnak egyet a
Szörnybûvölés, Temetõ, Illúziósárkány lapok közül. A leg-
több pontszerzõ versenyen Húsvéti Árpád indult, számsze-
rint tizenegyen. Az õ nyereménye 4 csomag Isteni Szövetség.
Ismét két nõi tagunk volt, közülük Gál Erzsébet végzett jobb
helyen, így a legjobb nõi játékosnak járó díjat (4 csomag Iste-
ni Szövetség) õ kapta. Legidõsebb tagunk még mindig Kõmû-
ves Péter, a legfiatalabb tagunk pedig a 27. helyen végzett
Bartók Imre, mindketten két csomag Isteni Szövetséget nyer-
tek. A vigaszdíjat ezúttal is az a tagunk kapta, aki legalább egy
pontszerzõ versenyen elindult. Most Gosztonyi Balázs örül-
het a két csomag Isteni Szövetségnek. Kisorsoltunk továbbá 3
alappaklit, nyerteseik: Bekecs Gergely, Baumann Zoltán,
Tóth Balogh Béla; 3 csomag Isteni Szövetséget, nyerteseik:
Révész Tamás, Szemerényi Tibor és Démy-Gerõ Sándor; vala-
mint 3 csomag Nyilas Csillagképeket, nyerteseik: Gosztonyi
Balázs, Kosztyankó László és Horváth György.

Mindenki végigböngészheti a túloldalon látható teljes
pontlistát, míg a versenyekre lebontott táblázatot meg le-
het tekinteni a Beholder Kft. versenyein, illetve kérésre
postázunk egyet belõle.

A tagság hosszabbításról és a szövetség jövõjérõl a de-
cemberi számban már olvashattatok, most még egy válto-

zás, ami az ultraritka lapok kiosztását érinti. Ezentúl
csak olyan versenyre adunk ultra ritka lapot, melynek
hirdetése már a versenyt megelõzõ havi Krónikában
megjelent. Különbséget teszünk a vidéki és pesti ver-
senyek között is. A vidéki versenyeken már 15 fõtõl ki
lehet osztani az ultraritkát, egy város vagy egy szerve-
zõ gárda havonta csak egy lapot kaphat. Ha egy hó-
napban egynél több versenyt rendeznek, akkor ne-
kik kell eldönteni, hogy melyiken lehet az ultra ritkát
nyerni. A budapesti versenyeken továbbra is 25 in-
dulótól lehet kiosztani, de havonta csak három pesti
verseny kap ultraritkát (a beholderes versenyt nem
számolva). Itt mindig az elsõ három jelentkezõ kap-
ja meg a lapot, de egy szervezõ gárda havonta csak
egy lapot kaphat. Ez az elosztás február 1-tõl érvé-
nyes.

Nem maradt más hátra, minthogy mindenki-
nek sikeres versenyeket és minél több hatalom
pontot kívánjak. DANI ZOLTÁN

Illúziósárkány

azonnali

Il
lu

sz
tr

ác
ió

: 
L

ex
a 

K
lá

ra

1995 © Beholder Bt.

Csak a csere fázis és a harc fázis között

játszható ki. Erre a körre az általad megjelölt

ôrposztba egy illúziósárkány kerül (csak ha odafér),

amelynek adatai: repül, 4-es mágikus támadás, 4-es

védekezés, 5-ös tûzlehelet. A sárkány mindenben

a normális szörnyekhez hasonlóan viselkedik (lehet

rá lapokat rakni), kivéve, hogy az ellenfél játékost

nem támadhatja és a kör végén a gyûjtôbe kerül

(a rárakott lapokkal együtt).
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150 m2-es terem ] alacsony árak ] Warhammer terepasztal ] kártyák széles választékban,
laponként is ] nyitvatartás minden nap, hétvégén non-stop ] a szerepjátékoskoknak külön terem
áll rendelkezésre ] versenyek
szervezése kedvezõ feltételekkel
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Ez egyben egy ku-
pon: egyszeri 

belépésre 
jogosít!
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1997 © Beholder Kft.

Minden elôkészítô fázisodban áldozd 

fel egy lényedet. Nem lehet célpontja

varázslatnak vagy az asztalon levô lap

okozta hatásnak. Méregre immúnis. 

Ha a harci fázisban megöl egy lényt, 

kap egy +1/+1-es jelzôt.
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Minden játékban levô lap, helyszín és

jelzô a gyûjtôbe kerül.

„Zandor gyorsabb volt, mint Hurleon, s végül

épp ez okozta vesztét.” – Shiu'rin a

Mágusháborúról

10

20 Alanori Krónika – III. évf. 2. (26.) szám
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A versenyek száma és a szerzett hatalom pontok
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Decemberi feladványunkra csupán
5-6 megfejtés érkezett, valószínûleg
annak köszönhetõen, hogy egy
szörnykomponens hiányzott ahhoz,
hogy megoldható legyen. A leközölt
feladványban csupán döntetlent lehet
elérni, gyõzni nem lehet benne. Nyer-
teseknek elfogadtuk azt, aki azt írta,
hogy nincs megfejtés, és azt is aki vá-
zolta az általunk elképzelt megoldást.
A feladvány egyébként szerintem ne-
héz volt, mivel jól kellett ismerni a
Fairlight és színtelen lapokat, ugyanis
a feladvány alapállása az volt, hogy
minden Fairlight és minden színtelen
lap szerepel a paklimban. Íme az álta-
lunk gondolt megoldás:

1. Még az ellenfél körében ellövöm az
egyik Hadiszerencsét, és így felhú-
zom az Orzag bilincsét. (-2 = 15 VP)

2. Kapok 5 VP-t, nem tartom fenn
Zu’lit erõterét, majd húzás helyett
háromért kikeresem A mágia létsík-
ját. (+5 -3 = 17 VP)

3. Kijátszom A mágia létsíkját, a
szörnykomponenst ÉP-bõl fizetem.
(-3 = 14 VP és marad 4 ÉP-m)

4. A Gnómak adok egy Harsonát, az
Amnioszfa jelzõjébõl fizetve a kom-
ponenst, majd passzivizálom, és ki-
keresek a paklimból egy udvari ze-
nészt.

5. Tudati fejlesztek egy Zene szakér-
telmet, a sík miatt 0 VP-ért, amit egy-
bõl ki is rakok. (-1 = 16 VP)

6. Ezután már ingyen játszhatom ki az
Udvari zenészemet. Fordulatozom a
zenészt és a Gnómot, a sík miatt to-
vábbra is 0 VP-ért.

7. Az udvari zenésznek adok egy Do-
ronydudát, a zenész segítségével VP-
bõl fizetem a szörnykomponenst.
(- 3 = 13 VP)

8. A csere fázisban a Gnóm és a ze-

nész is bemegy az õrposztba, majd a
zenész a dudával hátrazavarja a
fatty-áradatot, és beütnek négyet (a
Zene szakértelem miatt mindketten
2/2-esek). (-3 = 10 VP -4 = 4 ÉP)

9. Villámsújtom az ellenfelemet, ami a
sík miatt hármat sebez. (-3 = 1 ÉP)

10. Aranyesõzöm, mindketten ka-
punk öt szörnykomponenst. Az el-
lenfelem erre belém tud lõni egy
Energiakoncentrációt, amitõl 0 ÉP-
je lesz, de a sík miatt négyet sebez,
és én is meghalok. Döntetlen. Ha a
feladványban lett volna egy szörny-
komponensem, akkor a síkot nem
ÉP-bõl kellett volna kiraknom, és ak-
kor már egy Energiakoncentrációval
nem tud megölni, kettõre pedig
már nincs ÉP-je. Ha ekkor nem lövi
el a koncentrációt, akkor lerakom
az Orzag bilincsét, és passzivizálom.
Gyõztem.

Nyerteseink: Oláh Ferenc Sarkadról,
Jarolin József Budapestrõl és Sipos
Zoltán Szolnokról. Nyereményük
egy-egy csomag Isteni Szövetség. Gra-
tulálok!

Új feladványunkat Holtzinger Dá-
niel készítette. Egy baráti játék során
mindketten kedvenc quwargpaklitok-
kal játszotok. Sokáig döntetlenre állt
a meccs, ám a végére elõnyt szereztél.
A te köröd van, most kezdõdik az elsõ
fõ fázisod, van 6 VP-d és 10 ÉP-d, a ba-
rátodnak 4 VP-je és 19 ÉP-je van, egyi-
kõtöknek sincs szörnykomponense.
Nyerd meg a játékot a köröd végéig!

Beküldési határidõ: 
1997. március 9.

A zárójelben levõ betûk az istene-
ket jelentik, a túloldalon megtalálod a
feladvány ábráját is.

A KEZEDBEN LEVÕ LAPOK:
� Kontármunka (D)
� Negáció (F)
� Feltételes gyógyítás (R)
� Quwargrajzás (D)
� 2 Transzformáció
� Utolsó kívánság (D)
� Fordulat (F)

JÁTÉKBAN LEVÕ LAPJAID:
� A denevér hatalma (D)
� Halhatatlanság (D)
� 8 db Quwarg (D)
� Quwarg királynõ (D)
� Quwarg harcos (D)

Minden lapod aktív. A Halhatatlan-
ság a Quwarg királynõn van. Az õr-
posztodban 2 Quwarg és a Quwarg
harcos van, a többi lényed a tartalé-
kodban áll.

BARÁTOD ASZTALON LEVÕ LAPJAI:
� 2 db Quwarg (D)
� Quwargboly (D)
� 2 db Quwarg szamuráj (D)
� Quwarg királynõ
� Agytaposás (T)
� Moák mesterkedése (T\D)

Nincs lap a kezében. Minden lapja
aktív. A két szamuráj és a királynõ az
õrposztban van, a két Quwarg a tarta-
lékban.

DANI ZOLTÁN

Ha az Utánpótláson kilenc jelzõ
van, és feláldozom, akkor hány la-
pot tehetek vissza az asztalra?
Egy Utánpótlásért mindig csak egy
lapot rakhatsz vissza az asztalra, füg-
getlenül a rajta levõ jelzõktõl, de
csak akkor áldozhatod fel, ha már
legalább három jelzõ van rajta.

Gyûjtõbe kerül-e a Mantikór, ha
megsebez egy épületet?
Nem, a kártyán az szerepel, hogy ak-
kor kerül a gyûjtõbe, ha megsebez
egy lényt vagy játékost.

Rárakhatom-e a Zsugorítást egy
1 ÉP-s lényre?
Természetesen igen, azonban a Zsu-
gorítás szövege szerint a lény ÉP-je a
Zsugorítástól nem mehet egy alá. Az-
az rá lehet tenni, csak nincs sok értel-
me, maximum a védekezési bónuszt
veszi el a lénytõl, illetve ha késõbb
növelem az ÉP-jét, akkor már érvénye-
sül a Zsugorítás csökkentõ hatása.

A Kisebb quwarg istenség kiját-
szásánál quwarg lapnak számíta-
nak-e a bolyok, azaz ha három
bolyom van játékban, kirakha-
tom-e az istenséget?
Nem. A szabályok szerint a bolyok
nem quwarg lapok, mert nem qu-
warg az altípusuk Ha quwarg lapok
lennének, akkor be lehetne õket ál-
dozni a Quwarg harcosnak, erõsíte-
nék az Élõholt quwargot stb. Ez
utóbbi két dolog pedig még kérdés-
ként sem merült fel senkiben.

Húzhatok-e lapot a Kasztroplaná-
ris stigmával, amikor kijátszom
azt?
Természetesen nem. Igaz, hogy a
stigmával a varázslatok sikeres kiját-
szása után húzhatok lapot, de a hú-
zásnak nem csak az a feltétele, hogy
sikeresen kijátsszak egy varázslatot,
hanem az is, hogy a kijátszás pillana-
tában játékban legyen a stigma, ez
utóbbi feltétel pedig a stigma kiját-
szásakor még nem teljesül.

Mi történik a Tolvajszemmel alul-
ra rakott lapokkal, ha ismét meg
kell kevernem a paklit?
Nos, egyre több az olyan lap, aminek
kijátszása után meg kell keverni a
paklit, ami teljesen értelmetlenné te-
szi a Tolvajszem használatát. Ezért
abban az esetben, ha valaki egy már
letolvajszemezett paklit kever újra, a
Tolvajszemmel kiszedett lapokat to-
vábbra is a pakli alján kell tartani,
azokat nem nézheti meg.

Mi történik abban az esetben, ha
síkot keresek, és az utolsó síkom
a Tolvajszemmel alulra rakott la-
pok között van?
A kérdést általánosítható minden

olyan esetre, amikor lapot keresek ki
a paklimból (pl. Tudati fejlesztés,
Szörnycsábítás stb.) Ilyen esetekben
a tolvajszemezett lapokat is meg le-
het nézni, de a keresett lap elõvétele
után tolvajszemezett lapokat, illetve
ha a keresett lap csak a tolvajszeme-
zett lapok között volt, és ezért onnan
szedtük elõ, akkor a maradék tolvaj-
szemezett lapokat, vissza kell tenni a
pakli aljára, és csak a többi lapot kell
megkeverni.

Reakciólap-e az Utolsó kívánság?
Igen. Bár a lapon ez nem szerepel,
mivel elsõ kiadású lap, és akkor még
nem különböztettünk meg ilyen ka-
tegóriát, a késõbbi kiadásokban pe-
dig nem adtuk ki. Logikátlan dolog
lenne, ha a lény a halála után, mond-
juk a köröm végén kívánna egy utol-
sót, ezért az Utolsó kívánságot csak
közvetlenül a lény halála után lehet
kijátszani, és rekciólapnak minõsül.

DANI ZOLTÁN
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1997 © Beholder Bt.1997 © Beholder Bt.

Minden elôkészítô fázisodban rakj rá egy
jelzôt. Ha legalább három ilyen jelzô van
rajta, a fô fázisodban feláldozhatod, és a

gyûjtôdbôl egy asztalra rakható lapot
rakjál közvetlenül játékba (mintha

rendesen kijátszottad volna, a speciális
kihozási feltételnek teljesülnie kell).

4
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Valhalla Páholy
(Cherubion) 

Szerepjáték Szaküzlet
4400 Nyíregyháza, 
Bethlen G. u. 44. 
Tel.: (42) 310-809

Ezen hirdetés felmutatójának egy
alkalommal d20% kedvezményt

adunk a Beholder Kft.
kiadványaira, valamint a

Cherubion Stratégiai Gyûjtögetõs
Társasjáték minden

kiegészítõjére.

Valhalla Páholy
(Cherubion) 

Szerepjáték Szaküzlet
4400 Nyíregyháza, 
Bethlen G. u. 44. 
Tel.: (42) 310-809

Ezen hirdetés felmutatójának egy
alkalommal d20% kedvezményt

adunk a Beholder Kft.
kiadványaira, valamint a

Cherubion Stratégiai Gyûjtögetõs
Társasjáték minden

kiegészítõjére.
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A TE ÁLLÁSOD: 
10 ÉP, 6 VP, 0 SZK
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Minden lény 2 ÉP-t sebzôdik, majdminden bûbájod és tárgyad a gyûjtôbe
kerül.

„Minden feladat megoldására több módszerlétezik, van, amelyik elegáns, és van, amelyiklegalább mûködik, ha nem is tökéletesen.”

5Negáció
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1996 © Beholder Bt.

Egy varázslat kártya hatását erre a körre ellentétéreváltoztatja. Általános vagy azonnali varázslat eseténközvetlenül a varázslat kijátszása után kell kirakni.Csak olyan kártyára mûködik, amely sebzést okoz,
gyógyít, csökkent vagy növel sebzést vagy ÉP-t.

A sebzô varázslatok gyógyítanak, a gyógyító sebez,
a csökkenés helyett nô, a növekedés helyett

csökken a sebzés ill. ÉP. Pl. Óriáserô +2 sebzés
helyett –2 sebzést ad erre a körre.

4Transzformáció
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1995 © Beholder Bt.

Maximum 10 ÉP-det feláldozhatod

(de nem többet, mint amennyi van),

ennyi VP-t kapsz. Az összes, így kapott

VP-t fel kell használnod ebben

a körben, a felesleg elvész.
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1997 © Beholder Kft.1997 © Beholder Kft.

Minden játékos eggyel kevesebb VP-t
kap a köre elején. A mágia létsíkjának

kijátszása plusz ��-be kerül.
„Azt hiszem, a moák saját mesterkedésüknek
köszönhették a világuk egyedülállóan alacsony

mágikus faktorát.” – Zu'lit

2Agytaposás
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1997 © Beholder Bt.

Célpont ellenfél minden körben

eggyel kevesebb VP-t kap alapban,

mint egyébként. A tartalékban

lévô lényei után nem jár VP.

6
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Quwargból egyszerre maximum
öt lehet a paklidban, a szokásos

három helyett.
„Tapossátok a quwargokat!” – a Vasalt

Bunkók Közös Tudat jelmondata
0
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Quwargból egyszerre maximum
öt lehet a paklidban, a szokásos

három helyett.

„Tapossátok a quwargokat!” – a Vasalt
Bunkók Közös Tudat jelmondata
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Csak valamilyen quwarg építheti.
Minden quwargodnak ad +1 sebzést,

ha aktív.

1
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1995 © Beholder Bt.

Erre a körre minden quwarg 
+2 sebzést és +2 ÉP-t kap.

„Az ég egy pillanat alatt elfeketedett. A járókelôk fölfelé
fordították tekintetüket, de a következô pillanatban
rovarok százezrei lepték el ôket. Egy perc múlva a

quwargok felszálltak, és a lecsupaszított csontvázak
elterültek az utca kövén.

3

1995 © Beholder Bt.
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Minden Dornodon lényed megidézésekor,

�� költségért dönthetsz úgy, hogy a szörny 

aktívan idézôdik meg, úgy, mint a repülô

lények (de ettôl nem számít repülô lénynek). 

Dornodon a sikerét nem a túlerônek, hanem

a gyorsaságának köszönhette. Mire az Ezüst Mágusok

megmozdultak, a Namír királyságok fele

már lángokban állt.

3
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Akkor játszhatod ki, ha egy lényedépp a gyûjtõbe kerül. Ekkor lehet egyutolsó kívánsága: egy játékosnak vagysemmisüljön meg 2 szörnykomponense,vagy -je, vagy a lénybôl a szörny-
komponens(eke)t a gazdájakapja meg az elpusztítója helyett.
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Kijátszásakor mondanod kell egy számot 1 és

10 között. Ha a játék folyamán az ÉP-d

bármikor a mondott szám alá kerül, (de nem

megy le negatívba), a feltételes gyógyítás

a gyûjtôbe kerül, és te azonnal 10 ÉP-re

gyógyulsz. Több feltételes gyógyítás esetén

választhatsz, hogy melyiket használod.
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Egy tetszôleges lapot 
aktivizálhatsz vagy passzivizálhatsz.
Passzív bûbáj nem fejti ki a hatását.

„Kettôt pislantottam, és a laborban minden a feje
tetején állt. Egybôl megkedveltem a kis

ördögfiókát, és familiárisommá tettem.” – Rughar
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Maximum 10 ÉP-det feláldozhatod

(de nem többet, mint amennyi van),

ennyi VP-t kapsz. Az összes, így kapott

VP-t fel kell használnod ebben

a körben, a felesleg elvész.

2

Quwarg szamuráj

szörny
quwarg

Il
lu

sz
tr

ác
ió

: 
N

ag
y 

V
ik

tó
ri

a 
és

 F
is

ch
er

 T
am

ás

Quwarg szamuráj

szörny
quwarg

Il
lu

sz
tr

ác
ió

: 
N

ag
y 

V
ik

tó
ri

a 
és

 F
is

ch
er

 T
am

ás

1997 © Beholder Bt.1997 © Beholder Bt.

Bûbájra immúnis. 
��, áldozd fel egy quwargodat: 

Célpont bûbáj a gyûjtôbe kerül. Ha
játékban van a Quwargok földje, akkor

a quwarg feláldozását a költségben
helyettesítheted ��-vel.
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Csak akkor játszhatod ki, ha 

van a játékban aktív Quwarg bolyod.

��,��: szül egy Quwargot (0/1, hasz-

nálj elôre kikészített quwarg kártyát,

vagy valamilyen más jelzôt), aki

passzívan a tartalékodba kerül.
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Halhatatlanság

bûbáj lényre

Il
lu

sz
tr

ác
ió

: 
K

er
ek

es
 I

lo
n

a

1997 © Beholder Bt.

Egy tartalékban levô lényre játszhatod
ki. Célpont lény nem kerülhet sem az
ôrposztba, sem a gyûjtôbe. Ha valami-
lyen célból egy lényt kell feláldoznod,

ezt nem választhatod ki. 

„A halhatatlanságnak ára van,
de ezt senki sem hiszi el.”

2 Halhatatlanság
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Csak akkor játszhatod ki, ha 

van a játékban aktív Quwarg bolyod.

��,��: szül egy Quwargot (0/1, hasz-

nálj elôre kikészített quwarg kártyát,

vagy valamilyen más jelzôt), aki

passzívan a tartalékodba kerül.
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Quwargból egyszerre maximum

öt lehet a paklidban, a szokásos

három helyett.

„Tapossátok a quwargokat!” – a Vasalt

Bunkók Közös Tudat jelmondata
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Quwargból egyszerre maximum
öt lehet a paklidban, a szokásos

három helyett.
„Tapossátok a quwargokat!” – a Vasalt

Bunkók Közös Tudat jelmondata
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Quwargból egyszerre maximum
öt lehet a paklidban, a szokásos

három helyett.

„Tapossátok a quwargokat!” – a Vasalt
Bunkók Közös Tudat jelmondata
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Quwargból egyszerre maximum
öt lehet a paklidban, a szokásos

három helyett.
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Bármikor a gyûjtôbe dobhatod egy

aktív quwargodat. Ekkor a quwarg

harcos a kör végéig kap +2 sebzést

és +1 ÉP-t.

„Kicsit nagy ahhoz, hogy eltapossuk.” 

– egy póruljárt Vasalt Bunkó

3

1995 © Beholder Bt.
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Quwargból egyszerre maximum
öt lehet a paklidban, a szokásos

három helyett.

„Tapossátok a quwargokat!” – a Vasalt
Bunkók Közös Tudat jelmondata
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19 ÉP, 4 VP, 
0 SZK
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Ez a nem mindennapi cím egy nem mindennapi ver-
senyt takart, mely 1997. november 29-én a nyíregyházi
Ifjúsági Centrumban zajlott. Összesen 26 versenyzõ és
számos érdeklõdõ kísérte a színek háborúját, melyet
nagy érdeklõdés és találgatás elõzött meg. Leah horda,
Sheran horda, fattyas pakli szóltak a tippelõk. Egyikük-
nek sem lett igaza, de kezdjük az elején:

Minden szín képviseltette magát, csak Tharr isten
híve, Matyó árválkodott egymagában a paklijával. A ver-
senyen még nem volt érvényben a tiltott lapok haszná-
latáról szóló szabály, azonban a színbüntetõ lapokat ter-
mészetesen nem lehetett használni. Ebbõl egy
sajnálatos óvás is származott. Itt szeretném leszögezni,
hogy a versenybíróknak a pakli tételes listájának hitele-
sítése a dolga, és nem a részletes ellenõrzése az abban
foglaltaknak. A hitelesség a játékos felelõsége. A vitás
Hendiala mosolya végül is tiltott lapnak számított, és
Molnár Imre sportszerûen elfogadta a bírók döntését,

köszönet érte! Soha ne feledjétek: ez csak játék (annak
viszont nagyon jó), ne vegyétek véresen komolyan a
másik szórakozni vágyó kárára!

A hat forduló alatt végig szorosak
voltak a küzdelmek. A végsõ gyõzel-
met Bíró Gábor (Debrecen) szerezte
meg Fairlight paklijával. Igazi él-
mény volt látni egy Elenios kalan-
dozós pakli ellen, amikor a paklija
ellen nem tudtak semmit tenni:
egy körön belül felhúzta a pakliját,
és végzett az ellenfelével. Fel is
hívtam a figyelmét, hogy ez „tár-
sas” játék.

Jellemzõ dolog és érdekesség, hogy Bíró Gabi
barátja, aki telefonon jelentkezett, érdeklõdött, hogy
Gabi a Raia paklijával indul-e. Felvilágosítottam, hogy
Eleniossal nevezett, de mire megérkezett a versenyre,
már Fairlight paklit állított össze.

ISTENI (SZÍN)JÁTÉK

A Beholder Kft. legutóbbi hagyományos versenyét de-
cember 20.-án rendeztük, a junior kategóriában (maxi-

mum 16 évesek) 30-an, a senior
kategóriában 48-an indultak. Most
lehetett elõször használni az Iste-
ni szövetség kiegészítõt, bár ez a
felnõttek gyõzteseit nemigen be-
folyásolta: alig-alig használtak új
lapot. A mágia síkja és az Alkal-
mazkodás is tiltott volt, mégis
összeraktak ezekhez hasonló
kombós paklikat: a pszí szakér-
telmes, paklifelhúzós is elég jól
mûködött, a tárgyas, Kovácscé-
hessel viszont meg is nyerte a
versenyt Béres Csaba. Egyéb-
ként az elsõ asztalokon fõleg a
régi nagylényes pakli tért vissza.
Aki tehette, Azt mondtam, nem-
mel növelte az ellenvarázslatai
számát, és igen népszerû volt a
Csillagképes Trikornis herceg.
A verseny egészét tekintve ter-
mészetesen a szokásos sokszí-
nûség volt a jellemzõ. A junio-
roknál 5 körös, a senioroknál

6 körös volt a küzdelem, ezt mindkét kategó-
riában négyes egyenes kieséses döntõ követte.

A juniorok elsõ helyezettje, régi ismerõsünk, Papadi-
mitropoulosz Alexander a 15 counteres nagylényes
(mindössze 3 Griffõnix és 3 Trikornis herceg) Tudatrom-
bolásos, Gyenge pusztulásos divatpaklit választotta, ered-
ményesen. Ha A gyenge erejét és a Múltidézõt is hozzá-
vesszük, maximális számú ellenvarázslattal dolgozott.

A második Bartók Imre lett, Destabilizátoros, horda

jellegû paklival. Egy-két érdekesség: Életpajzs, Vakító
fény, Vakmerõ pattancs, Erõ ökle.

A harmadik, Aranyi Ákos, szintén nagy lényes pakli-
val próbálkozott, a negyedik Jánvári András lett, kalan-
dozópaklijával.

A senioroknál Béres Csaba lett a gyõztes, Enciklopé-
diára épülõ paklijával általában a 4-5. körben, „végtelen-
szer jövök” típusú kombójával, mindössze egy Kardfogú
fülemülével ölte az ellenfeleket, veretlenül lett az elsõ!

Az összeállítás kétségkívül szellemes, bár „passzián-
szozós” stílusa miatt az ellenfelek kevéssé értékelik.

A második helyezett, Kovács Ákos, a nagylényes
paklit kalandozókkal (El Dongo, Zoola, Sutor Kragoru,
Igazságtevõ) rakta össze. Viszonylag sok új lapot hasz-
nált (az említetteken kívül még a Spontán égést, ami
több pakliban is felbukkant), és a szokásos countereket,
VP-pusztítókat, lényleszedéseket. Érdekesség, hogy a
Szörnybûvölés kiszorulni látszik a gyõztes paklikból,
legfeljebb a kiegészítõ pakliban használják.

A harmadik, Holtzinger Dániel Sherannal (a szoká-
sos Dornodon helyett) és megcélozhatatlan lényekkel
(Pszí-elementál, Igazságtevõ, Szõrös bozsó) kombinálta
a counter-paklit. Használt Járványt, Sheran lázadását, és
1-1 Túlélõk Földjét illetve Orzag bilincsét is.

A negyedik, a HKK-ban újonc, de Magicben veterán
Bakos Attila, szintén nagylényes paklival indult. A töb-
biektõl eltérõ lapjai: Északi tûzsárkány, Feltámasztás.

ÉRDEKESSÉGEK A VERSENYRÕL:
� Tóth Balogh Béla 2 Kvazársárkánnyal és 1 Éjsárkánnyal
végezte ki ellenfelét (talán sárkány-paklival játszott?)
� Hambalkó Bálint Szuperpszível 26 lapot dobott el,
mire megtalálta, amit keresett.
� Almási Viktor egy Tudatrombolás utáni második Igaz-
ság pillanatával szedte le ellenfele Északi tûzsárkányát.

Mindenkinek jó versenyzést! MAKÓ BALÁZS

BUDAPEST – 1997. DEC. 20.

1997. NOVEMBER 29.
TÖMÖREN: 1. helyezett: NONAME (Béres Csaba külön
kérésére nem közöljük a nevét) – Kovácscéh–Alkalmaz-
kodás kombó Rius kacagásával kiegészítve 2. helyezett:
Húsvéti Árpád – Kis repülõ lények, pusztítások és sok
ellenvarázslat 3. helyezett: Erdei Gábor (Gomba) –

Szintén az Alkalmazkodásos, tárgyas paklival 4. helye-
zett: Patay István – Lénymentõs pakli ellenvarázslatok-
kal. A díjakat a Beholder Kft, a Lovagvár, a Next-Door és
a Pentagramma szerepjátékboltok támogatásával osztot-
tuk ki. Köszönjük mindenkinek a részvételt. Boraxége-
tés volt! (Királyi testõrgárda körettel.)

ALBEL TAMÁS

KEZDÕ SZABÁLY – SZARVAS

ZALAEGERSZEG DECEMBER 13.
Az Isteni Szövetség kiadása után egy héttel ültük meg
En’ Laos szülinapját. Sajnos a tortát valaki ellopta (a nyo-
mok tanúsága szerint árnymanó volt a bûnelkövetõ), de
azért csak a nap elejét tudta tettével árnyékba borítani.
Szokás szerint még a verseny kezdete elõtt megindult a
cserefolyam, s volt aki ennek köszönhetõen alakította át
a versenypakliját. De csak egy kicsit. Aztán asztalhoz ül-
tek a versenyzõk, s én is körülnézhettem a teremben.
Tetszett néhány játékos megoldása az adminisztráció
(ÉP, VP, SZK) vezetésére. Két stílusos megoldást láthat-
tunk, egy abakuszt, egy másik játékos pedig babszemek-
kel jelezte varázspontjainak számát. Ha emlékezetem
nem csal, õk végeztek az elsõ két helyen. Ez azért jelent
valamit, nem? Megtalálták a siker titkát? Még egy ked-
vemre való epizód volt, amikor egyik versenyzõ ördögla-
kat jelzõnek egy valódi ördöglakatot használt. Õ pedig a
véletlenszerûen kisorsolt paklik boldog tulajdonosa lett.
(OK, én sorsoltam, de tényleg véletlenszerûen!)

Maguk az összecsapások is hoztak érdekességeket.
Volt ötkörös gyõzelem, leszedhetetlen Jerikó, megszám-
lálhatatlanul magas szintû Pelegrin (a játékosok legalább-
is 18-19 körül feladták). No és egy zseniális, Krónikába il-
lõ, szenzációs gyõzelem, melynek részleteit lusta voltam
feljegyezni. Viszonylag kevés Isteni Szövetség lapot hasz-
náltak a játékosok, amit új mivoltuknak tulajdonítunk.

A gyõzelmet végül Sarus Tamás Richárd szerezte
meg, második helyezést ért el Prajda Thomas, mindket-
ten „széjjelvarázsolós”, azaz taumaturgiás paklival verse-
nyeztek. A harmadik Mezõ László lett, paklijának szerves

részét alkották a Szubreális vámpírok, ami egyébként a
kedvenc lapom egyben. A gyõztes a szokásos paklikon
kívül egy Születésnap kártyából kialakított oklevéllel is
gazdagodott. Volt még dobozárverés, melyen egy valódi,
eredeti, dedikált, king sájz és különben is tök jó Isteni
Szövetség dobozt nyert Polgári Tamás.

Buzdító szavaimnak hála, szépen gyûlt a jelentkezõk
száma a verseny mindenkori fõ attrakciójára, az Iron-
manre. Heten lettek végül, mint a gonoszok és a törpék.
Hét lelkes versenyzõ, készen a Végsõ Megsemmisítésre.
Többen tettek a paklijukba Rius kacagását, de csak egy-
szer vigadhattunk, amikor Gyarmati Gergõ elkacagta Ba-
logh Ákos – a késõbbi második helyezett – 18 lapját. A
verseny legfiatalabb tagja mint általában, ekkor is fogai
segítségével tette ártalmatlanná a lapokat. Mint lila brek-
ket orkné módra, vagyis nyersen. Fogyasztás nem tör-
tént, így nem kellett átéreznünk a múltkori versenyen
megtapasztalt szent borzadályt. Az Ironmant végül Bez-
nicza István nyerte meg, aki az ollóval gyorsan kanyarí-
tott és 17 trófeát szedett össze. S hogy megérte e indulni?
Egyik nyereményeként választott alappaklijából Influen-
za, Leah hatalma és Illúziósárkány bukkant elõ. Szeren-
csére nem illúzió volt, s István arcára pillantva a hitetlen-
kedés legfelsõbb fokára ismerhetett a szemlélõ. De azért
a gyertyatartónak is örült (már ha ezek után észrevette).

Végül tényleg nem maradt más hátra, mint egy üres
terem, a fáradt rendezõ, és a hamvaiból feltámadó gond-
noknõ. Pakolás és cipekedés közben az utcán találtam
egy Szintszívóból hajtogatott repülõt. Megtetszett. Itt
van most is a polcomon egy kellemes nap emlékeként.

MAGYAR ZOLTÁN

EN’ LAOS SZÜLETÉSNAPJA

A végsõ sorrend:11..  BBíírróó  GGáábboorr  
2. Koczur Ferenc 3. Gyarmati Attila4. Kiss Tamás

5. Takács Károly6. Váradi Róbert7. Ronyák László

AA  GGYYÕÕZZTTEESS  PPAAKKLLII::

3 Fairlight trükkje
2 Illúziósárkány
1 Szuperpszí
1 Fordulat
1 Vulkánkitörés
2 Pszí-ernyõ
2 Transzformáció
3 Direkt kontaktus
3 Kovácscéh
1 Déja vu
1 A szirének éneke
3 Enciklopédia Fantasia

1 Kardfogú fülemüle

2 Az idõ kereke
3 Álomvirág
3 Földanya amulettje

5 Destabilizátor
3 Új remény
2 Varázskõ
3 Kürtszó �
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EEggyy  éévv  sszzüünneett  uuttáánn  úújjrraa  eellkkeezzddeekk  MMaaggiicc  vveerrsseennyyeekkeett
sszzeerrvveezznnii,,  uuggyyaanniiss  aa  ’’9977--eess  vveerrsseennyyeekkrrõõll  ssookkaann  hhiiáánnyyooll--
ttáákk  aa  kkoorráábbbbrróóll  mmeeggsszzookkootttt  sszzeerrvveezzeettttssééggeett  ééss  ddííjjaakkaatt,,
nneemm  bbeesszzééllvvee  aa  DDCCII  ppoonnttookkrróóll..  MMiinnddeehhhheezz  mméégg  aazz  iiss  hhoozz--
zzáájjáárruull,,  hhooggyy  aa  BBeehhoollddeerr  KKfftt..  eezzeennttúúll  sszzppoonnzzoorráállnnii  ffooggjjaa
eezzeekkeett  aa  vveerrsseennyyeekkeett!!  VVáárruunnkk  tteehháátt  mmiinnddeennkkiitt,,  aakkiinneekk
aazz  uuttóóbbbbii  iiddõõbbeenn  eellmmeenntt  aa  kkeeddvvee  aa  vveerrsseennyyzzééssttõõll,,  jjööjjjjöönn
eell  úújjrraa,,  uuttaazzzzoonn  ffööll  vviiddéékkrrõõll  iiss,,  mmeeggéérrii!!  EEzzeekkeenn  aa  vveerrssee--
nnyyeekkeenn  TTÉÉNNYYLLEEGG  lleehheett  DDCCII  ppoonnttookkaatt  ééss  vviilláággrraannggssoorr  hhee--
llyyeezzéésstt  sszzeerreezznnii..  HHaa  mméégg  nneemm  mmeerrttééll  vveerrsseennyyrree  jjöönnnnii,,  eezz
aa  lleeggjjoobbbb  aallkkaalloomm.. TTIIHHOORR MMIIKKLLÓÓSS

STRONGHOLD PRERELEASE
Az új Magic kiegészítõbõl, a Strongholdból szervezett frissen bontott
paklik versenye, 2 héttel a megjelenés elõtt!

SSzzeerrvveezzõõ::  Beholder/Tihor Miklós
IIddõõppoonntt::  1998. feb. 22. vasárnap, 9 óra, nevezés 8.30-tól
NNeevveezzééssii  ddííjj::  a paklik árától függ (kb. 2500 Ft)
HHeellyysszzíínn::  Kondor Béla Közösségi Ház (ld. fent) 
DDííjjaakk::  Egy teljes gyûjtõdoboz Stronghold!
SSzzaabbáállyyookk::  Szokványos frissen bontott paklik versenye.

VERSENYEK
LA PTQ
Minõsítõ verseny a Los Angeles-i pénzdíjas profi versenyre

SSzzeerrvveezzõõ::  Beholder/Tihor Miklós
IIddõõppoonntt::  1998. feb. 14. szombat, 10 óra, nevezés 9-tõl
NNeevveezzééssii  ddííjj::  600 Ft
HHeellyysszzíínn::  Kondor Béla Közösségi Ház (Bp, Kondor B. sétány 8.) Meg-
közelíthetõ Kõbánya-Kispesttõl a piros 136-os busszal 
DDííjjaakk::  boosterek és vegyesföldek, ezenkívül az elsõ kettõ kiutazhat Los
Angelesbe, a 150 000 dollár összdíjazású profi versenyre!
SSzzaabbáállyyookk::  svájci rendszerû, extended verseny. A paklidban nem hasz-
nálhatsz lapokat a régi, tápos kiegészítõkbõl (Unlimited, Arabian
Nights, Antiquities, Legends) valamint a szokásos táplapok is tiltottak
(plusz Hypnotic Specter, Kird Ape, Serendib Efreet) de használható
Copy Artifact, Land Tax, Fork.

EEggyy  éévv  sszzüünneett  uuttáánn  úújjrraa  eellkkeezzddeekk  MMaaggiicc  vveerrsseennyyeekkeett
sszzeerrvveezznnii,,  uuggyyaanniiss  aa  ’’9977--eess  vveerrsseennyyeekkrrõõll  ssookkaann  hhiiáánnyyooll--
ttáákk  aa  kkoorráábbbbrróóll  mmeeggsszzookkootttt  sszzeerrvveezzeettttssééggeett  ééss  ddííjjaakkaatt,,
nneemm  bbeesszzééllvvee  aa  DDCCII  ppoonnttookkrróóll..  MMiinnddeehhhheezz  mméégg  aazz  iiss  hhoozz--
zzáájjáárruull,,  hhooggyy  aa  BBeehhoollddeerr  KKfftt..  eezzeennttúúll  sszzppoonnzzoorráállnnii  ffooggjjaa
eezzeekkeett  aa  vveerrsseennyyeekkeett!!  VVáárruunnkk  tteehháátt  mmiinnddeennkkiitt,,  aakkiinneekk
aazz  uuttóóbbbbii  iiddõõbbeenn  eellmmeenntt  aa  kkeeddvvee  aa  vveerrsseennyyzzééssttõõll,,  jjööjjjjöönn
eell  úújjrraa,,  uuttaazzzzoonn  ffööll  vviiddéékkrrõõll  iiss,,  mmeeggéérrii!!  EEzzeekkeenn  aa  vveerrssee--
nnyyeekkeenn  TTÉÉNNYYLLEEGG  lleehheett  DDCCII  ppoonnttookkaatt  ééss  vviilláággrraannggssoorr  hhee--
llyyeezzéésstt  sszzeerreezznnii..  HHaa  mméégg  nneemm  mmeerrttééll  vveerrsseennyyrree  jjöönnnnii,,  eezz
aa  lleeggjjoobbbb  aallkkaalloomm.. TTIIHHOORR MMIIKKLLÓÓSS

STRONGHOLD PRERELEASE
Az új Magic kiegészítõbõl, a Strongholdból szervezett frissen bontott
paklik versenye, 2 héttel a megjelenés elõtt!

SSzzeerrvveezzõõ::  Beholder/Tihor Miklós
IIddõõppoonntt::  1998. feb. 22. vasárnap, 9 óra, nevezés 8.30-tól
NNeevveezzééssii  ddííjj::  a paklik árától függ (kb. 2500 Ft)
HHeellyysszzíínn::  Kondor Béla Közösségi Ház (ld. fent) 
DDííjjaakk::  Egy teljes gyûjtõdoboz Stronghold!
SSzzaabbáállyyookk::  Szokványos frissen bontott paklik versenye.

VERSENYEK
LA PTQ
Minõsítõ verseny a Los Angeles-i pénzdíjas profi versenyre

SSzzeerrvveezzõõ::  Beholder/Tihor Miklós
IIddõõppoonntt::  1998. feb. 14. szombat, 10 óra, nevezés 9-tõl
NNeevveezzééssii  ddííjj::  600 Ft
HHeellyysszzíínn::  Kondor Béla Közösségi Ház (Bp, Kondor B. sétány 8.) Meg-
közelíthetõ Kõbánya-Kispesttõl a piros 136-os busszal 
DDííjjaakk::  boosterek és vegyesföldek, ezenkívül az elsõ kettõ kiutazhat Los
Angelesbe, a 150 000 dollár összdíjazású profi versenyre!
SSzzaabbáállyyookk::  svájci rendszerû, extended verseny. A paklidban nem hasz-
nálhatsz lapokat a régi, tápos kiegészítõkbõl (Unlimited, Arabian
Nights, Antiquities, Legends) valamint a szokásos táplapok is tiltottak
(plusz Hypnotic Specter, Kird Ape, Serendib Efreet) de használható
Copy Artifact, Land Tax, Fork.

FARSANGI UTÓZÖNGÉK
HKK verseny Zalaegerszeg

Idõpont: 1997. Március 28. szombat 
10 óra (nevezés 9-tõl)

Helyszín: Zalaegerszeg, Pázmány Péter úti 
Ifjúsági Ház (Pázmány Péter u. 4.)

Szabályok: Hatfordulós, háromjátszmás, 
svájci rendszerû verseny. A farsang változa-
tosságát felelevenítve a paklit legalább 30
féle lapból kell összeállítani. A cserélés
után sem csökkenhet le 30 alá a fajták

száma! Ismét lesz Ironman!
Nevezési díj: 400 Ft 

(mindkét versenyre biztosítja az indulási
jogot, de az Ironmanen nem kötelezõ

részt venni)
Díjak: HKK paklik, az Ironmanen 

nem kártya lesz a díj.
Érdeklõdni lehet: Magyar Zoltán 
tel.: 92-324-115 (este és hétvégén)

A PERGAMEN KUPA 
FOLYTATÓDIK!

A sorozat sikerére való tekintettel ismétmegrendezésre kerül a Pergamen Ku-pa. A versenyek elõreláthatóan a követ-kezõ idõpontokban kerülnek megren-
dezésre:

február 14.
március 7.
április 4.
május 2.
június 6.
július 4.

augusztus 1.
szeptember 5.

október 3.
november 4.
december 5.

Helyszín: Elisyum kártya-, és szerepjá-tékklub, Budapest XIII., Csanády u. 4/b(Bejárat a Kresz Géza utcáról.) Továbbiinformációk a Pergamenben, az Alanorikrónikában, vagy az Interneten.

ELSÕ CSAPÁS
(Pergamen Kupa 1. forduló)

Idõpont: 1998. február 14. szombat, 
11 óra (Nevezés 10 órától.)Helyszín: Elisyum kártya-, és szerepjátékklub, Budapest XIII., Csanády u. 4/b 

(Bejárat a Kresz Géza utcáról.)Szabályok: Hagyományos svájci rendszerû 
verseny, három játszmával. 

Tiltott lapok: A mágia létsíkja, 
Encyclopedia Fantasia.
Nevezési díj: 400 Ft

Díjak: Ultraritka lap, paklik.
Érdeklõdni lehet: 

E-mail : PERGAMEN@ELENDER.HU
Levélcím: Budapest 1537 Pf.: 453/397

CSAPATVERSENY
Idõpont: 1998. március 21. szombat, 

10 óra (nevezés 9-tõl)

Helyszín: Kondor Béla Közösségi Ház (Budapest,

Kondor Béla sétány 8.). Megközelíthetõ Kõbánya-

Kispesttõl piros 136-os busszal. (6 megálló).

Szabályok: Ez alkalommal egy csapatversenyt ren-

dezünk, mely a Frissen bontott paklik versenyéhez

hasonlít. Háromfõs csapatok nevezhetnek. Minde-

gyik csapat a nevezéskor kap három-három cso-

mag alappaklit, Létsíkokat és Isteni Szövetséget.

Ezeket kibontják, majd a lapokat egyenlõ számban

elosztják egymás között, és minden csapattag a

lapjaiból összerak egy legalább 40 lapos paklit a

négy szín korlátozás betartásával. Ezután egy hat-

körös, háromjátszmás csapatverseny következik.

Nevezési díj: 6000 Ft csapatonként 

(szövetségi tagonként 100 Ft kedvezmény), 

mely a paklik árát is magába foglalja.

Érdeklõdni lehet: levélben a Beholder Kft. 

1680 Budapest Pf. 134 címen.
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HKK VERSENYEK A HOLLÓTANYÁN
Hagyományos verseny

Idõpont: 1998. február 22. vasárnap 11 óra.Szabályok: Hatfordulós, háromjátszmás verseny, Tiltott lapok:Enciklopedia Fantasia, A mágia létsíkja, Tiltott mágia

Páros verseny
Idõpont: 1998. március 8. vasárnap 11 óra.Szabályok: A párok egymás mellett ülnek, nézhetik egymás lap-jait, de felváltva következnek. Közös az ÉP (40) és a szörnykom-ponens. Ha egy lap az ellenfeledre hat meg kell nevezned, hogykire hat a párból, a kirakó játékosra pozitívan ható építmények(pl. oltár) és varázslatok (pl. A szirének éneke, Védelem a tûz-tõl) az egész párra hatnak. Nincs közös õrposzt és közös védeke-zés. Tiltott lapok: Szerepcsere, Tiltott mágia, Alkalmazkodás, Amágia létsíkja. A verseny hatfordulós és kétjátszmás lesz.

Hagyományos egyéni verseny
Idõpont: 1998. március 22 vasárnap

Szabályok: Hatfordulós, háromjátszmás verseny. Tiltott lapok:Tiltott mágia, Enciklopedia Fantasia, A mágia létsíkja.

Mindegyik verseny helyszíne: a Hollótanya (Budapest, VII.
ker. Rumbach Sebestyén u. 8.).

A versenyek 11 órakor kezdõdnek, 
nevezni 9.30-tól lehet.

Nevezési díj: minden versenyre 450 Ft 
(tagoknak 400 Ft).

Díjak: Ultra ritka lap, paklik, egyéb ajándékok
Támogatóink: Beholder Kft., 
Hollótanya szerepjáték klub

Érdeklõdni lehet: a Hollótanyán. Figyelem! Az Ultra ritka lapotcsak akkor osztjuk ki, ha a nevezõk létszáma eléri a 25 fõt!

FÕNIX KLUB 
VERSENYNAPTÁR

Február 15. Magic
Február 22. Star Wars

Március 1. Battletech, M.A.G.U.S. 
(helyben bontott paklikkal)

Március 8. HKK
Március 15. Magic

Március 22. Star Wars
Március 29. M.A.G.U.S.

Helyszín: Ferencvárosi Mûvelõdési Központ, 
Budapest IX., Haller u. 27.

Minden általunk rendezett versenyen hivatalos ranglista-
pontok szerezhetõek (hatalompont, DCI, Decipher ranglista
pont), és a versenyek eredményeit a kiadóknak jelentjük.

Nevezési díj: 600 Ft/verseny/fõ 
(Ez az összeg Bontatlan paklik esetén változik.)
Érdeklõdni lehet: a Camelotban személyesen 

és a 215-9035-ös telefonszámon.
Versenykezdések: 10 órától

(a változtatás jogát fenntartjuk)

LICITÁLÁS
HKK Verseny Nyíregyházán

Idõpontja: 1998. február 21. (szombat)

11 óra (nevezés 11-tõl)

Helyszín: Nyíregyháza, IFI CENTRUM, 

Szabadság tér 9.

Megközelíthetõ: a Vasútállomásról 

és az Autóbuszállomásról a 7-es busz segítségével 

(Korona Szálló megálló)

Szabályok: Frissen bontott paklik versenye 

svájci rendszerben

Nevezés: A versenyre két módon nevezhetsz:

1) Nevezési díj: 1600 Ft. Ezért az összegért 

kapsz egy alappaklit, egy Létsíkok 

és egy Isteni Szövetséget kiegészítõt.

2) Nevezési díj: 600 Ft. Ezért az összegért rendelkezé-

sedre állnak a verseny idejére a fent felsorolt paklik,

amiket a végén vissza kell szolgáltatnod. A rendezõség az

így visszaszolgáltatott paklik ritka lapjait a helyszínen ár-

verésre bocsátja, melyeknek a kikiáltási ára a Króniká-

ban megjelent hivatalos árlistán szereplõ összeg fele lesz.

Érdeklõdni: Valhalla Páholy Könyvesbolt 

(Nyíregyháza, Bethlen G. u. 44, Tel: 42 310-809)
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Mivel itt a nyakunkon a Los Angeles Qualifier
(február 14.), sõt, a rákövetkezõ napon még egy
extended verseny a Ferencvárosi Mûvelõdési Ház-
ban, úgy gondoltam, legaktuálisabb egy extend-
ed paklik stratégiájával foglalkozni.

Multicolor horda. 
A verziók száma végtelen, akár fehér lovagok, akár
Erhnam Djinnek, River Boák és Jolrael’s Centau-
rok, Mishra Factoryk, Man-o-Warok képezik az ala-
pot: a lényeg, hogy a pakliban a leghatékonyabb
lények közül legyen 16-20, és ezt megfejeljük 8-
12 lényleszedéssel (lehetõleg vörös lövés), és íz-
lés szerint fûszerezzük Armageddonnal, Winter
Orbbal, countereléssel vagy Control Magickel. A
fenti paklikkal ellentétben, itt nincs koncepció,
a lapok egyenkénti hatékonysága a lényeg, az
arányok is eltérõek lehetnek a fentitõl. Gyako-
ri adalék a Honorable Passage.

Monoblue horda. 
A kék önmagában is elég jó, minek kombináljuk mással? A kéktõl szokatlanul sok
lénnyel mûködõ paklit megszokottan gusztustalanul sok counterelés egészíti ki, en-
nek köszönhetõen bezabálja a kombó paklikat, de problémái vannak a Multicolor
hordával. Nagy aduja a Suq’ Ata Firewalker, itt minden leszedés vörös és mindenki-
nek 1 ÉP-je van. Sokan belecsempésznek egy pici fehéret (kaszálom a Scragnothot).

Nagylényes pakli. 
Elsõ kör Eladamri’s Vineyard, második kör Erhnam Djinn, Apes of Rath, Maro, Sen-
gir Vampire, Ihsan Shade, vagy bármilyen hasonló nagy dög, a lényeg, hogy leg-
alább 4 ÉP-je legyen, és ne vigye a villám. Ez a pakli szerintem a fentieknél kevés-
bé stabil, néhányat laposra ver közülük, de a legtöbb ellen köpni nyelni nem tud.

Fruity Peebles. 
Hogy micsoda? Ez meg mi?... Errõl lesz most szó.

A Fruity Peebles (ne kérjétek, hogy magyarra fordítsam) sikere a Los Angeles
PTQ-kon gyorsan elterjedt az interneten. Lényege egy pofonegyszerû, azonnal
ölõ 3 lapos kombó. Enduring Renewal – Goblin Bombardment – 0-s idézési költ-
ségû artifact lény. Feláldozom az artifact lényt a Bombardmentnek, 1-et sebezve
az ellenfelemen. Az Enduring Renewalnak köszönhetõen visszajön a kezembe,
újra lerakom, újra feláldozom, végtelen sebzés. Csak arra kell vigyázni, hogy
az Enduring Renewalt ne rakjuk le, amíg nincs a kezünkben a lény. A pakli
teljes fennmaradó része a kombó mielõbbi kijátszását biztosítja, illetve coun-
terelés. A pakli gyengéi nagyjából ugyanazok, mint a Prosperityé, de sokkal
egyszerûbb játszani vele. Oldalt látható az én változatom, amit az internetes
verziók alapján ollóztam össze, mindenki ízlése szerint alakíthatja.

Változtatási lehetõségek: 1 Phyrexian Walker kiha-
gyása. Csökken a sikeres kombó valószínûsége. Javas-
lat helyette: 1 Counterspell. 2 Intuition kihagyása. He-
lyette kipróbálhatsz 1 Ancestral Knowledge-et és egy
Counterspellt, vagy 2 Ancestralt. A Pyroclasm szerin-
tem fontos, nem is az aktuális hatása miatt, hanem ha
az ellenfél számít rá, nem fogja kipakolni az összes lé-
nyét azonnal, és így 1-2 kört nyerhetsz a kombó össze-
rakásához. Láttam olyan verziót, amely a Flood Plainek
helyett Lotus Petalt alkalmaz, szerintem ilyen counter-
heavy környezetben ez nem szerencsés.

Sideboardot direkt nem írtam, mindenki találjon ki
magának. TIHOR MIKLÓS

Elöljáróban: az ex-
tendeden minden ki-
egészítõ paklit lehet
használni a Darktól
kezdve, tiltott lapok
azok, amelyek

egyébként tiltott vagy
korlátozott lapok szok-
tak lenni, mint pl. Bal-
ance, Black Vise,
Channel, Demonic
Tutor, Ivory Tower,
Mind Twist, Re-
growth, Strip Mine,
Wheel of Fortune,
Zuran Orb. Ezenkí-
vül tiltott a type 1.5
négy legnépsze-

rûbb lénye közül három, a Hypnotic
Specter, a Kird Ape és a Serendib Efreet, valamint a mó-
kás Mana Crypt. Nem tiltott viszont, azaz négy használ-
ható a Land Tax, Fork, Hymn to Tourach és Copy Arti-
fact kártyákból.

Az extended forma egyik legfontosabb jellemzõje,
hogy nyugodtan építhetünk 3, 4, sõt esetleg 5 színû
paklikat is! A rengeteg féle kétszínû és ötszínû föld mi-
att ez manapság már type 2-n sem probléma, de itt, a
vegyesföldek és a Mirage-os elõkeresõs földek miatt be-
vett szokás. Ez persze egyfajta ellenstratégiát is lehetõvé
tesz, a Dwarven Miner, Wasteland és Blood Moon elég
jól betesz az ilyen pakliknak.

Az extendeden olyan változatossága van a pakliknak,
hogy nemigen lehet meghatározni a domináns paklití-
pusokat, szinte bármilyen koncepció mûködõképes,
ideértve a jelenleg népszerû type 2-es paklik spoilerek-
kel megturbózott verzióit, és a régi, hagyományos, type
2-n már nem mûködõ nagy öregeket. A teljesség igénye
nélkül felsorolok néhány paklit. 

Land Tax/Land’s Edge. 
Nincs korlátozva a Land Tax? Ez a pakli adja magát. Fû-
szerezd tömérdek lövéssel és Ball Lightninggal, adj hoz-
zá Disenchantot és Abeyance-t, nehogy a védõkör prob-
léma legyen.

Prosperous Bloom. 
Nemcsak type 2-n, itt is él és virul, majdnem ugyanazzal
az összeállítással, persze Arcane Deniallel fûszerezve.

Turbósztázis. 
Itt továbbra is tenyészik ez a type 2-rõl kikopott gusztus-
talanság. A fenti két paklihoz hasonlóan, nagyjából tök
mindegy, mit csinál az ellenfél, ha nincs counterelése.

Prison. 
Rengeteg gusztustalan artifact, Serrated Arrows, Mani-
pulator, Winter Orb, hogy csak néhányat említsek.
Többféle verzió létezik, általában paklifogyással, esetleg
outposttal nyer, a lényeg, hogy te nem nagyon tudsz
semmit sem csinálni, csak üldögélsz a „börtönben”.
Zöld, fehér és kék színeket használ általában.

Counterpost. 
A Tempest elemzõ cikkemben azt írtam, hogy az out-
post kihalt a Wasteland miatt, de ez sajnos nem igaz. A
Counterpost ugyanolyan erõs, mint korábban, csak 3-4
Interdicttel játszik. Az én „counterpostomban” Spirit
Mirror van az outpost helyett.

Necropotence. 
A Strip Mine-nal és a gyógyuló artifactekkel sokan te-
mették a necrót, de vígan mûködött tovább. Ismét so-
kan a Hypnotic/Dark Ritual kombó eltûnése után újra
eltemették, de a necro szerintem továbbra is él és
virul! Extendeden nem árt néhány vörös lövéssel
(Lauerpotence verzió – Firestormmal) és Disenchant-
tal megfejelni.
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EXTENDED PAKLI
fruity peebles
EXTENDED PAKLI
fruity peebles

A KOMBÓ
4 Goblin Bombardment
4 Enduring Renewal
4 Shield Sphere
1 Phyrexian Walker

A KOMBÓ 
ELÕSZEDÉSE
4 Enlightened Tutor
4 Impulse
2 Intuition

MONDJ 
NEMET
4 Arcane Denial
4 Force of Will
2 Counterspell

LESZEDÉS
1 Pyroclasm
2 Disenchant

MANA
4 Tithe
4 Tundra
4 Plateu
4 Volcanic Island
1 City of Brass
2 Gemstone Mine
3 Flood Plain
2 Plains
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A HKK
születése

KKét oka is van, hogy elszántam magam ennek a cikknek a megírására: sokan nem ismerik a játék
keletkezésének történetét, és hátha érdekli õket; valamint hogy mi se felejtsük el teljesen, ho-

gyan is történt.

NNos, a történet 1994. októberében kezdõdött. Ekkor jelent meg a Bíborhold fantasy és szerepjá-
ték magazinban (remélem sokan emlékeznek még erre a névre!) egy cikk Tihor Miklóstól,

amely a gyûjtögetõs kártyajátékokkal, azon belül is a Magic: the Gatheringgel foglalkozott. Ez volt az
elsõ magyar nyelvû cikk, ami ilyesmirõl szólt, maga a játék is ekkoriban kezdett nálunk elterjedni. Az
írás olyan jól lefestette a számomra ismeretlen játékot, hogy azonnal elhatároztuk többen is, hogy ki-
próbáljuk. Mielõtt azonban még erre sor kerülhetett volna, eszembe jutott, hogy miért ne csinálhat-
nánk egy gyûjtögetõs kártyajátékot magyarul, a TF-re építve? A TF ekkor már elég jól ment, ez is lelke-
sítõ példa volt: ha az elsõ magyar levelezõs játékot ilyen sokan szeretik, talán megvalósíthatnánk
ugyanezt kártyában is. Akkor még az volt az elképzelésem, hogy majd én egyedül kitalálom, Miklósék
meg kiadják (késõbb ez erõsen módosult). Honnan vettem, hogy ki bírnék találni egy játékrendszert?
Rengeteget AD&D-ztem, fõleg meséltem, és imádtam mindenfélét kitalálni és az egyensúlyt megterem-
teni közöttük. Szerepjátékokban is sokszor meséltem különbözõ játékokat, versenyeket, ahol a játéko-
sok megmérkõzhettek egymással vagy az általam irányított ellenfelekkel. Miklóst ismertem az egyetem-
rõl (mindketten programozók vagyunk), a szerepjátékot is együtt kezdtük. Ezenkívül a feleségem már
írta az elsõ TF regényt, a Túlélõket. Ennek a sorozatcíme volt A hatalom kártyái, és kártyák szerepeltek

a történetben is (még azelõtt, hogy az egész kártyajáték szóba került volna),
innen kapta nevét a játék. A könyvekbõl egyébként sok más is átkerült a kár-
tyába és a levelezõs játékba: pl. Chara-din vagy a varkaudarok inváziója.

EE lmentem tehát Miklóshoz a javaslattal. Azt mondta, már többeknek eszé-
be jutott, hogy lehetne ilyen játékot csinálni, de senki sem kezdett bele.

Abban állapodtunk meg, hogy megtervezem, kitalálom, teszteljük, aztán majd
meglátjuk. A játék elsõ verziója egyáltalán nem hasonlított a mostanira. Táb-
lás játékot találtam ki: a tábla a Túlélõk Földjét reprezentálta, ezen lehetett te-
rületet foglalni, emberekkel betelepíteni, és az elfoglalt területen mozoghat-
tak a szörnyek, kalandozók. Volt erdõ, domb, síkság és mocsár típusú terület,
ezek különbözõ manát adtak, az emberekkel betelepítettek pedig hitet is. Eb-
bõl lehetett megidézni a lényeket, varázslatokat, tárgyakat. A lények rákerül-

tek a térképre, ott mozogtak, ha ellenséges lénnyel egy
mezõre léptek, akkor harcoltak, az
ellenséges területet pedig a te ol-
daladra tudták fordítani. Eleinte a
feleségemmel, Katival teszteltük,
késõbb Macival is. Igyekeztünk tel-
jes titoktartás mellett dolgozni
(hogy ez mennyire sikerült, az kér-
dés), nehogy más is lecsapjon az
ötletre, és megelõzzön. Pár hónapig
így alakult a játék, egyre többen kezd-
tük tesztelni, Miklós is beszállt, már
eldöntötte, hogy érdemes lesz ezzel
foglalkozni. Egész jónak tûnt a játék,
de kiderültek komoly problémák is: a
tábla drágasága és hordozhatóságának
kérdése, hosszú volt a játék, és volt ve-
le egy általunk „átbillenésnek” nevezett
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probléma. Ez utóbbi azt jelentette, hogy az egyik játékos elõnyre tett
szert, onnan már nem lehetett fordítani, de még sokáig elvegetált az
ellenfél. Mindezek miatt más alapokról kellett elindulni. Egy dél-
utánt átvitatkoztunk Miklóssal, én kezelhetõnek láttam a problémá-
kat, õ amellett kardoskodott, hogy próbáljunk inkább tábla nélküli
verziót készíteni, végül megadtam magam (így utólag: alighanem
igaza volt). Mindez valamikor 1995. januárjában történt. Az új verzió
rendszerét Miklós rakta le, amelyhez Erdõs Árpi és Maci adott továb-
bi ötleteket, majd együtt csiszolgattuk, ekkor született az õrposzt és
a harcrendszer (jópár dolgot átvettünk a táblás verzióból is, a Véde-
kezési Bónuszt ott még otthon-bónusznak hívták). Kezdetben az ÉP
és a VP egy mennyiség lett volna, de ezt gyorsan elvetettük, épp az
átbillenés miatt, mivel ekkor ha valaki elkezdett rosszul állni, roha-
mosan csökkentek a lehetõségei. Eleinte fixen 3, majd 4 VP-t kaptak
a játékosok, de a kezdõ elõnyének csökkentésére kitaláltuk az 1-2-
3-4 VP-s gyûjtést, majd a lapok VP költségének differenciálása miatt
5 VP-ig mentünk fel. Kezdetnek a Leah, Raia és Fairlight színeket
dolgoztuk ki, azok közül is elõször jórészt a lényeket. Ekkor szüle-
tett a Lila brekk és a Sörényes ubuk, amelyek színesítõ szövegét csak po-
énból írtuk rá, de késõbb meghagytuk. Készült egy képlet is a lények
költségének kiszámítására: pl. x/y -os lény x+y-1 VP, kalandozó +1 VP,
regenerálódás +2 VP, mágikus védelem +2 VP, és hasonlók, ezek persze
az idõk során sokat finomodtak. Amikor a szabályrendszer mûködõké-
pesnek tûnt, elkezdtük kitalálni a többi kártyát is.

AA tesztelések során fõleg etikettpapírra nyomtatott és valamilyen
kemény lapra ragaszott szöveget használtunk, de pl. az elsõ ver-

ziónál még kézzel csináltam a térképet és a lapokat is rajzlapból. Volt
egy idõszak, amikor minden istennek megfelelõ színû lapja volt, de
ez nem volt az igazi, mert hátulról is meg lehetett ismerni. Ez az ún.
alfa tesztelés kb. 6 hónapig tartott, hetente 1-2 alkalommal gyûltünk
össze Miklós 37 m2-es, Kálvin téri lakásában, 10-12 tesztelõvel. A
meccseknek inkább szórakoztató, „fun-hangulata” volt egész sokáig,
senki sem a leggyilkosabb kombinációkat kutatta, mígnem Maci össze
nem rakta az elsõ igazán gyilkos paklit. Garokk, Gorombilla, Ubuk,
Erõ ökle: aznap senkitõl sem kapott ki, mindenki csak bámult a két-
perces meccsek után. Aztán megindult a gyilkos paklik evolúciója, az
elsõ igazán hatékony lénynélküli paklit Miklós rakta össze, Szücsy Da-
ni akkor döntött úgy a Szívrohamoknak köszönhetõen, hogy az igazi
rohampakliban nem 1, hanem 2 ÉP-s lények vannak.

AAmikor már úgy éreztük, van elég lapunk, és ezek nagyjából már
ki vannak tesztelve, áttértünk a tesztelés utolsó fázisára. Ezen

már több mint húszan vettek részt, a régi FIDESZes szerepjátékklub-
ban, egy külön idõpontban (béta teszt). Mindenki minden alkalommal
kapott egy-egy általunk összeválogatott paklit (elõször alapot, késõbb
kiegészítõt), ezekkel játszhatott (ekkor még általában tétre), cserélget-
hette õket, és a kártya megjelenése után becseréltük valódi lapokra
õket. (Ez egy kicsit macerásra sikerült, a tesztelõk nagyon türelmetlenek voltak, ezért a végén a becse-
rélés fagyos télen, Miklós Moszkvicsának csomagtartójában „kukázva“ történt, nem tökéletesen ellen-
õrzött körülmények között...) Így jó játékkörnyezetet sikerült teremteni, és a játékosok nagyobb lelke-
sedéssel teszteltek, a ritka lapok tényleg ritkák voltak.

SSokat variáltunk pl. a mérgezéssel, kezdetben még volt erõs ill. gyenge méreg, amelyek másképp
mûködtek, de aztán összevontuk õket. Az Illúziósárkány pl. 5-ért sokáig gyengének tûnt, levettük

a költségét 4-re, majd 3-ra, így egész jól használható lap lett belõle, nem? Az Agytaposást is elég erõs-
re találta ki Maci: az ellenfél csak 2 VP-t kapott minden körben (igaz, ez még a 4 VP-s idõszakban volt).
A Szörnybûvölés viszont szinte az utolsó pillanatig 8, majd 7 VP-be került.
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KKomoly fejtörést okozott, hogyan fogunk
ennyi rengeteg képet megrajzoltatni. Kez-

detben az is felmerült bennünk, hogy létezõ képe-
ket használjunk, de végül nem kényszerültünk er-
re a sekélyes megoldásra. Az elsõ képek között
voltak a Hörcher Lászlóéi is. Akkor nagy lelkesedé-
sünkben még azok is egész jónak tûntek, bár úgy
a tizediknél már feltûnt, mennyire egyformák. Vé-
gül elsõsorban Miklós grafikus ismerõsei közül és
munkahelyemrõl, a Novotrade Software-bõl sike-
rült megfelelõ mennyiségû rajzot beszereznünk,
de kaptunk rajzokat Romániából is (Franciaor-
szágból nem, Patrice Creusot Magyarországon él).

PP roblémát jelentett a csomagolás, a Magicnél
alkalmazott random csomagolást végzõ gép

ugyanis sok-sok millióba kerül, Európában sincs
sok nyomda, ami birtokolja, és Magyarországon
persze egy sincs. Így hát maradt a kézi válogatás.
Az általunk kitalált „relatív prímes” csomagolási
algoritmust kicsit nehéz volt elmagyarázni a válo-
gató néniknek, de végül nagyjából megértették,

hogy mirõl van szó (bár a
dolgon kezdetben itt-ott
sajnos egyszerûsítettek
egy kicsit).

AAhosszú tervezés
ellenére a vége

felé nagy volt a hajrá,
ugyanis kiderült, hogy
vetélytársunk akadt: a
Mítoszt is ekkor csinál-
ták (pár hónappal utá-
nunk kezdték el), végül
teljes egy nappal elõbb
került boltokba a HKK,
1995. szeptember 20.-
án (ha jól emlékszem).

Persze rettentõen izgatott mindenkit, milyen lesz
a játék fogadtatása, hiszen reklámra nem túl sokat
tudtunk költeni. Aztán az elsõ sikerek minden re-
ményünket felülmúlták: az elsõ kiadás pár hónap
alatt elfogyott, és az elsõ rendezvényünkön
(bemutató és verseny, 1995. október 14.-én) több
mint száz lelkes játékos vett részt. Ekkor hittük el
elõször, hogy sikerült, ezt az érzést sajnos nem
tudom leírni.

PPár szót még a tesztelésrõl, a jelenrõl. Az új
kiegészítõt a megjelenés elõtt kb. 9 hónap-

pal kezdjük tervezni. A tesztelõk és fõként a saját
ötleteink alapján összeállítjuk az elsõ kártyalistát,
amit kinyomtatva minden tesztelõ megkap. A kez-
deti rostálás és kommentek alapján módosítjuk a
listát, Miklós minden lapból 3-6 db-ot kinyomtat
etikettekre, amelyeket üres kártyalapokra ragasz-
tunk, ekkor kezdõdik a tesztelés. A tesztelõk min-
den alkalommal beadnak egy megjegyzéslistát,
ezek alapján készül a következõ heti tesztelésre a
módosított lista. A tesztelõket a legjobb játékosok
közül hívjuk meg, azokat akik sok idõt tudnak és
akarnak a játék fejlesztésével, esetleg lapok kitalá-
lásával tölteni. Idejük és fáradságuk jutalma (a já-
ték örömén kívül) néhány pakli kártya. Tévhit te-
hát, hogy a tesztelõk minden lapból hármat
kapnak tõlünk. Ugyanúgy tévhit, hogy a tesztelõk
feltétlenül jobban ismernék a játék minden apró
részét, mint bárki más: nem célszerû tehát a má-
sok által rendezett versenyeken véleményüket hi-
vatalosként elfogadni, bár azért az apró szabá-
lyokkal jobban tisztában vannak, mint a legtöbb
játékos. A vidéki játékosok egy részének kérésére
kiterjesztettük a tesztelést Budapesten kívülre is:
jelenleg Debrecenben és Békéscsabán mûködik
egy-egy tesztelõ brigád.

MAKÓ BALÁZS
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A CSILLAGKÉPEK MEGRENDELÉSE
A Csillagképek kiegészítõ megrendelése a többi termékünkhöz hasonlóan mûködik (azaz a Beholder Kft.,
1680 Budapest, Pf. 134-re kell elküldeni belföldi postautalványon a pénzt, az utalvány hátuljára pedig fel kell
írni, hogy mit és mennyit rendelsz), ám van két külön feltétel, ami csak erre a kiegészítõre vonatkozik.

1. A Csillagképekbõl legalább hármat kell egyszerre rendelned. Ha ennél kevesebbet rendelsz, akkor NEM
tudjuk ajánlva küldeni, ami nagy eséllyel azt jelenti, hogy a postán el fog tûnni.

2. Ha olyan Csillagképek kiegészítõt rendelsz meg, ami már elfogyott (ez könnyen elõfordulhat, mivel
erõsen korlátozott példányszámban fog csak megjelenni), akkor helyette automatikusan a legközelebb
megjelenõ Csillagkép kiegészítõt fogjuk elküldeni.

Februárban a vízöntõ, márciusban a halak kiegészítõ jelenik meg. A boltokban február és március 18-tól
lesznek kaphatók, de ha nálunk rendeled meg, akkor már február és március 11-én postára adjuk. Kérünk
mindenkit, hogy csak akkor rendeljen postán Csillagképeket, ha a fenti feltételeket el tudja fogadni! 

KÖSZÖNJÜK!
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Alaptípus: Leviathan II.
Manõverezõképesség: 2
Energia: 120
Páncélzat: 60
Raktér: 120
Panel: 60
Veszélyességi besorolás: 5
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� Volt egy apró hiba: ha valaki kiadott egy FOG paran-
csot egy szörnyre, és meg sem kísérelte az elfogást (pl.
nem volt nála a megadott csapda), akkor nem harcolt
utána a lénnyel. Sokan ki is használták ezt, pl. a FOG
pszí-elementál ketrec parancs után sosem harcoltak a
pszí-elementállal. A hibát kijavítottam.

� Itt tennék egy megjegyzést azokkal az esetleges prog-
ramhibákkal kapcsolatban, amelyek a KT képességek-
kel kapcsolatosak. A programot állandóan fejlesztem,
elkerülhetetlen, hogy néha valamilyen hiba adódjon.
Ha ez egy játékost károsít, megpróbáljuk kárpótolni. Az
utóbbi idõben felbukkant a „programhibák” egyik spe-
ciális csoportja, amelyért nem minden esetben biztos,
hogy teljes körû garanciát tudunk vállalni. Gondolok itt
arra, amikor egy KT képességet sokszori levélváltás so-
rán megbeszélünk, és a képesség végsõ enciklopédiája
mégsem azt a szöveget adja vissza, amelyre mindketten
egyformán emlékezünk. Én leprogramozom a képessé-
get, és esetleg nem veszem észre, hogy az enciklopédi-
ában valami másképp szerepel. A KT-k fennállása óta
130 különbözõ képességet programoztam le, ezért azt
hiszem, elfogadható az a kérés, hogy a képesség leprog-
ramozása után legyen 1-2 hónap türelmi idõ, ami alatt
az esetleges hibákat egyeztetés után kijavítom, de
hacsak nem valami egetverõen borzalmas dologról van
szó, nem szeretnék az új képességbõl adódó extra tá-
pok egy részének elmaradása miatt fordulókat újratáp-
lálni. Például, egy KT kifejlesztett egy hátast. A végsõ
enciklopédiába bekerült, hogy a hátast nem kell idomí-
tani. Ezt nem vettem észre, ezért a hátast úgy csináltam
meg, hogy be kell idomítani. Az egyik játékos azonban
beküldött EGYSZERRE 7 fordulót, az elsõben megidéz-
te a hátast, persze nem idomította, de feltételezte, hogy
már 10-et tud lépni – a többit hozzá lehet képzelni.
Függetlenül attól, hogy aki egyszerre ennyi fordulót
küld be, annak amúgy is félre fog sikerülni valami, min-
denképp kérem, hogy a KT képességeket teszteljétek
ki, mielõtt 10-12 létfontosságú forduló sorozatát építi-
tek rá. Megértéseteket köszönöm.

Hír
� Felépült két újabb Fény Szentélye, egy Huertolban,

egy Fehérbércben (73,59).
� Kiértékelésre került a rabszolgatartással kapcsolatos sza-

vazás. 578 játékos úgy ítélte, hogy jó lenne valamilyen,
rabszolgaságot felismerõ algoritmus, míg 120-an ellene

szavaztak. Tehát lesz valamilyen algoritmus, a végleges
verziót most fogjuk kidolgozni. Ha készen lesz, elõre be-
jelentjük, és várjuk vele kapcsolatos véleményeiteket.
Ezzel kapcsolatban: az álláspontunk az, hogy a program
inkább ne ismerje fel a nyers rabszolgázás egy formáját,
minthogy valamit annak minõsítsen, ami nem az, tehát
emiatt nem kell aggódni. Szívesen fogadjuk a ti ötleteite-
ket is, hogy hogyan is mûködjön az az algoritmus! A kö-
vetkezõ szavazás, amit kiírok, az olimpia rendszerével
kapcsolatos lesz. Köszönöm már most a rengeteg levelet,
amit ezzel kapcsolatban írtatok, nagyon sok hasznos in-
formációt kaptam arról, hogy milyen buktatói lehetnek
az új rendszernek. Maga a svájci rendszer egyöntetûen
mindenkinek elnyerte a tetszését, és a legtöbben elisme-
rik, hogy a kategóriabesorolásnál van valamekkora vélet-
lenszerûség, ami akár egy kategória tetejére, vagy a kö-
vetkezõ aljára is juttathatja ugyanazt a kalandozót.

Változtatások
� Némelyik labirintusban szerepelnek szörnyek, ame-

lyek a megszokottól jóval nagyobb ÉP-vel bírnak (pl.
100 ép-s csontváz). Készítettem egy programot, amely
ilyen szörnyek esetén automatikusan az ÉP-hez arányít-
ja a szörny támadását, védekezését, sebzését és persze
tapasztalatipont-értékét. Így pl. lehetséges a labirintu-
sokban egyazon szörny variációit létrehozni, lehetnek
kicsit izmosabb varkaudar fõnökök, vagy akár 50-60-at
ütõ, 300 ÉP-s ormánygõték is. A már meglevõ labirin-
tusok megszokott egyensúlyát nem akartam megboly-
gatni, az új program csak a csatornától keletre levõ la-
birintusokban mûködik.

� A városi tanács tagjaira lehet FT-t és BA-t kiadni, hivat-
kozási számuk 9100.

Újdonságok
� Nos, most már tényleg fent vannak a csatornától kelet-

re levõ mínoszkúpok, 12 új labirintussal. A nagy elté-
rés az eddigi labirintusokhoz képest, hogy rengeteg
kincs van bennük, és a titkosírás egy cseppet nehezeb-
ben megfejthetõ (nagy mennyiségük és speciális for-
mátumuk miatt több idõt vett igénybe a bepötyögésük,
mint gondoltam), de remélem ez nem fog senkit eltán-
torítani a kihívástól. Emellett felvetõdött az ötlet, hogy
mi lenne, ha felraknánk néhány kihívás tornyát a csa-
torna innensõ oldalán is, amelyben csak az elsõ 2-3
szint lenne elérhetõ. Várom az ezzel kapcsolatos véle-
ményeket, javaslatokat.
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Email: BEHOLDER@MAIL.DATANET.HU
Subject: AUKCIO

FELAJANLOTT TARGY: ezust papi karkoto (308)
DARAB: 1
OSSZEG: 250 PPÉÉLLDDAAKARAKTER: 3333 KRAPIXLON TIHAMER
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43GN – 50.GN – 50.42

Lassan ez a nap is eltelt. A törpe fáradt szemei már a táborhe-
lyet keresték. Érezte, hogy a közelben van. Hirtelen megállt.
Itt! Ezt kereste! Táborverés, tûzgyújtás közben körbenézett,
de csak egy általa még soha nem látott, furcsa, szürkés színû
növényt talált. Fáradtan heveredett le a tûz mellé, s újra el-
gondolkozott azon, amin így a kilencedik nap vége felé szo-
kott. Bár sokat töprengett rajta, a Hangokra eddig nem talált
magyarázatot, s így voltak ezzel még a híresen okos gnómok
is, akiket megkérdezett. Töprengés közben beszûrõdött gon-
dolatai közé a Grákó-hegység mögött lenyugvó nap képe, s is-
mét felvillant elõtte, hova tart. A Hang ma reggel hirtelen dél
felé irányította, hogy csatlakozzék a Vashegyek Nemzetéhez.
Bár nem tudta miért, bízott a Hangban. Az idõk során megta-
nult bízni benne. A világégés után eleinte azt hitte, megbo-
londult. Egyszer csak egy Hang szólt hozzá, s utasításokat osz-
togatott. Maga sem tudta miért engedelmeskedik. Késõbb,
bár nyíltan senki se mondta ki, apró jelekbõl észrevette, hogy
másoknak is megvan a maguk Hangja. Látott kezdõ kalando-
zókat sírni, miközben förtelmes gonoszságokat mûveltek, lá-
tott elfeket mély, sötét labirintusok mélyén, rettegve a bezárt-
ságtól, a szûk folyosóktól. Õ maga a grok-képzõdményeket
utálta a legjobban. Magasak, szellõsek, instabilak voltak. Még-
is, ha látótávolságba ért, a Hang szólt, s õ felmászott rájuk.
Néha táborozás közben eldöntötte, hogy legközelebb nem
megy tovább. Amióta csak elhagyta a kiégett földeket, min-
dig le akart telepedni. Ha rajta múlik, már talán kovács-
mester lenne az elsõ városban, ahová akkoriban meg-
érkezett. De a kilencedik napon mindig megszólalt
a Hang, s õ újra felszedelõzködött. Be kellett ismer-
nie, a Hang vigyázott rá. Nagy szörny jön – súgta,
s õ elõkészítette harci varázslatait. Vigyázz, csap-
da! – hallotta ki a labirintusok állandó szélsü-
vítésébõl, s ezután óvatosabban lépkedett.
Cserébe nem kért semmit. Csak a vándor-
lást. És félévente az Olimpiát. Ez volt a
legborzasztóbb. Látni, ahogy korábbi ba-
rátok, szerelmesek egymás torkának
ugranak, borzalmas sebeket ejtve. S a
viadal végén lehajtott fejjel, szégyen-
kezve veszik át gyõzelmük jutalmát.
Ismert pár kalandozót, kiknek sze-
mében minden Olimpia után ki-
hunyt kissé az értelem fénye, s las-
sanként hatékony, ámde tudat
nélküli gyilkológépekké váltak.
Mások a „második nap csapdájá-
ba” estek bele. Ez a különös, a
nyugodt pihenés 2-4. napján jelent-

kezõ érzéshullám, mely minden kalandozón végigsöpört, s
mely újrajátszotta az elõzõ 9. nap eseményeit. De különös
módon. Nem sok dolog volt, amiben önmaguk dönthettek. A
gyógyítás legtöbbjük számára az egyetlen ilyen lehetõség volt,
de ezen a „második” napon minden seb eltûnéséért hatalmas
árat fizettek. Miközben szemük elõtt peregtek a véres csaták
képei, csak örömöt és izgalmat éreztek, de amikor meg-
könnyebbülve gyógyfüveket szedtek, csak szomorúságot és
haragot.

Gondolatai sorát egy fej hirtelen elõbukkanása törte meg,
melynek gazdája a magas fûben haladt elõre. Egy troll köze-
ledett. Nem szerette a trollokat, s tudomása szerint õk se na-
gyon kedvelték a „töpszli” törpéket, ez mégis egyenesen felé
tartott. Ahogy közelebb ért, már tudta mit kell tennie. A két
kéz egyszerre mozdult, s az arany és a grifftojás gazdát cserélt.
A troll a szertartásos homlokérintés után hátra se nézve ha-
ladt tovább. A törpe értetlenül bámult utána, de örült, hisz
ezt a tárgyat istene már régóta kérte tõle.

Ez megint a Hang lehetett – gondolta, s ezzel figyelme
visszatért az elõbb elhagyott ösvényre. Kik lehetnek? Istenek?
Nem valószínû. Azok hatalmasak, ámde messze vannak. És
nincsenek ily sokan. Ma se jutottam sokra – állapította meg
szomorúan, s úgy döntött lassan ideje elaludni. Most nyolc
nyugodt nap jön – gondolta. Hátha ezúttal végleg elment –
fûzte hozzá, mert még mindig reménykedett. Szemei lecsu-

kódtak, s a törpe harcos-pap nyugovóra tért.
Kilenc nap telt el, mióta letáboroztál. A táborozás

1. napján találkoztál egy fekete, tüsi hajú, zöld szemû
troll férfival. Bal kezében kis vaspajzsot, jobb kezé-
ben vashegyû lándzsát tart. Ruházatát egy törpema-

mut trófea, egy ragyás burástya trófea és egy dehid-
rátor trófea díszíti. Lõfegyvere egy ubuk dobónyíl.
Az õ neve Skinhead. Barátságosan köszöntitek

egymást, és homlokérintéssel biztosítjátok a to-
vábbi mentális kapcsolatot. Amikor találkoz-

tatok, Skinhead átadott neked 1 grifftojást.
Amikor találkoztatok, adtál Skinheadnek

50 aranyat. Sebeid begyógyulnak (+23 élet-
erõ). Minden varázserõd visszatért

(+22 varázspont).
*KP1 V 12...

BÁNYÁSZ SOMA
(#5669)

Sok szeretettel üdvözlöm ismét a Tallózó olvasóit! Hosszú-hosszú hallgatás után
– aminek az oka az érintett tudatok erõsen korlátozott bemutatkozó kedve volt – végre ismét jelentkezett
két KT, hogy a Tallózó hasábjain mutassa be magát a kalandozóknak. Az elsõ KT egy újonnan alakult, meg-
lehetõsen veszélyesnek tûnõ, és nagy múltú örökséget ápoló tudat, a Mélysötét Vándorai (#9149. KT),
avagy ahogy sokan ismerik: a drow KT.

A világégés utáni 6. év, Dornodon havának Gonoszság
napján alakult meg e faji KT Libertantól délnyugatra egy

nekrofun tövében. A szövetség gonosz és semleges elfeket fog
össze, akik a világégés után jelentek meg Ghalla felszínén,

Mélysötét világából érkezve. Céljaik között õsi hatalmuk, képes-
ségeik visszaszerzése (kifejlesztése), népük felemelése áll. Sokan
félnek e gonosz hatalomtól és attól, hogy „ami volt, eljõ megint”,
így nem csoda, hogy az alakulás után szinte egybõl támadások
érték õket (tudati és fizikai egyaránt) a Vashegyek Nemzete törpe
KT felõl. Tucatnyi sötét elf áll szemben 60 habzó szájú törpével, de
ez az elkeseredett harc megmutatta: jó úton járnak, van jövõjük,
és vannak, akik már most rettegnek tõlük...

Tudatuk hasonlít az õsi drow kultúrához, de nem annyira ka-
otikus. Vallások szerint oszlanak Házakra, de a KT hierarchikus
felépítésû maradt: minden a személyes hatalomtól függ. Bárki

közéjük állhat – nem számít az elõélet – csak a követelmények-
nek kell megfelelni. Mielõtt döntenél idegen, néhány dolgot

tudnod kell róluk:

– szerepjátékos képességeket fejlesztenek, nem táphegyeket.
– kezdetben alig lesz hatalmad, meg kell küzdeni az elõrelé-

pésért, sokszor ölni, gyilkolni kell érte, néha orvul, hátulról.
– kötelezõ a magas MXTU illetve az Alvezéreknek való enge-

delmesség.
– döntésed hosszú távra szól, nincsen ki-beugrálás havonta.
– MXTU nem vihetõ ki, illetve csak bizonyos feltételek mel-

lett.
Nem áll szándékukban újabb KT-háború kirobbantása (je-

lenleg), viszont nem felejtették el õsi sérelmeiket sem, „más” fa-
jokkal szemben. Erdõk Vándorai, vallási illetve egyéb KT-kban élõ
drowk! Itt az idõ: lépjetek közénk, hogy népünk ismét erõs, gonosz
legyen! Jelentkezni az alvezéreknél (#1606, #1056, #2674,
#3429) lehet, illetve e-mailen (HG960405@RS3.SZIF.HU). De
bármelyik „Csillogó szemû obszidiánpók” jelvényt viselõ kalando-
zó ellát infóval, ha írsz neki... A Pókok Istennõje legyen veletek:

A sötét elfek (#9149. KT)

A másik KT-nak kisebb szüksége van a bemutat-
kozásra, mivel a drowktól eltérõen egy régi köz-
ismert tudatról van szó, akik már mindenkinek
bizonyították Sheran istennõ és a természet irán-
ti szeretetüket. Õk az Északi Druida Szövetség
(#9109) KT, a természet egyensúlyának elsõ szá-
mú õrzõi.

Ennyi volt a móka mára, zárul Treemnek KT-tára,
de eljövök még, meglássátok, persze csak ha ka-
pok leveleket a Közös Tudatoktól. Továbbra is
várom tehát minden olyan KT bemutatkozó leve-
lét, amelyik még nem szerepelt a Tallózóban.

TREEM

Közös Tudati Tallózó

Üdv minden kalandozónak! Az Északi Druida Szövetség
Ghalla elsõ és legnagyobb Sheran KT-ja. Szövetségeseinknek
tekintjük az összes druidát, az egyensúly és a semlegesség kép-
viselõit, valamint a természettel együtt élõket, akik nem annak
kizsákmányolására, elpusztítására törekszenek. Ezért javasol-
juk mindegyik Sheran és semleges KT-nak, hogy vegye elõre a 7.
Képesség kifejlesztését. Célunk saját hitünk tökéletesebb szint-

re emelése és kiterjesztése. Ezt nem harccal és mások kihaszná-
lásával, hanem munkával, imákkal és képességeinkkel fogjuk el-
érni. Mivel néhány tagunk „remeteségbe” vonult, így van
néhány szabad helyünk: szívesen fogadunk minden aktív drui-
dát, aki céljainkkal egyetért. Tudatlapunk címe: 

WWW.KERORG.HU/ROBI/DRUIDA.HTM.

Kárász (#5300), Redyque (#4684), 
Fist Fighter (#2677), Drowsy Druid Abasc (#4784), 

Szõrös Karom (#5367), és Mókár (#2431),
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ÁTADÓ KARAKTER
� Halálra vágyó, életunt, TF-unt, pénztelen játéko-
sok! Ha esetleg van egy gonosz jellemû árnymanótok,
aki gazdit keres, akkor kérlek titeket, üzenjetek men-
tálisan, esetleg telefonon 27-304-703. Nem rabszolgá-
nak kell, hanem komolyan játszanék vele. (Az indok,
hogy szeretném kipróbálni a játék árnyoldalát is.) Elõ-
re is köszönöm:

Kakasi István – Élesszemû Veriel (#1742)

BORAX
� Humanoid testvéreim! Valami összeesküvés készül
ellenünk. Már épülnek az erõdítmények nyugaton,
kelnek át a seregek keleten. Mi lesz itt? Kérlek segítse-
tek, hogy megértsem. Bármilyen elmélet érdekel.
Tartsunk össze! Védjük meg otthonunkat, hazánkat!

Don Mortel (#2859), 
Kiss Attila, 3600 Ózd, Várkonyi u. 23.

� Kedves kalandozók! Íme egy döntési lehetõség: Bo-
rax erõdítményt épít Qvillben, Shaddarban és Gatinban
(és talán a többi városban is), dönthetsz jó segíteni az
építkezést vagy ölni a katonákat, dönthetsz te is go-
nosz: rombolhatsz, építhetsz, ölhetsz. Dönts jellemed
szerint, már ha el tudod dönteni mi jó Ghallának!
Most cselekedj! Ha Éjmágus bitorolja a trónt, akkor ölj
vagy rombolj, és Chara-din ellen teszel, de ha Borax
visszatért a trónra, akkor építsd fel, mert így a király
megvédheti Erdauint! Dönts! Chi Borg (#2628) 
XII. 7. Raia követõ, egy Igaz Barátok szerzetes, 
Dankó Csaba, 3200 Gyöngyös, Késmárki u. 1. 1997. 
Ui.: Kevés a hírmozgás. Írjatok, amit tudtok (pletykákat,
igazságot, élményt), és én tudatni fogom mindenkivel!

CHARA-DIN
� Jól van halandó! Hûségesen szolgálsz, jutalmad
nem marad el (-1 mxép, -3 mxvp), megtanítalak egy
újabb varázslatra, melynek neve: Bûvölés II. (lásd enc)
– mondta az istennõ, és alakot öltött a kobudera har-
cos elõtt. De még milyet! Kékes-zöldes rücskös, bibir-
csókos bõrû, trolltestû, árnymanófejû, elfkezû lény je-
lent meg a templomban. Kopasz fejét jól ellensúlyozta
a derékig érõ piros szakáll és fekete harcsabajusz. Ma-
gas kappanhangon szólt a kidülledt szemû, meglepett
kobuderához: Hiába, mióta Chara-din visszatért, már a
szerelem és a mágia sem a régi. Mit is akartam? Ja
igen! Hozzál számomra két borotvát. Nem! Legyen in-
kább olló, hogy eltüntethessem a szakállamat. Áldozz
egy hajnövesztõ fõzetet, amit egy megölt Chara-din
fattyából készíthetsz el. A harmadik a legkönnyebb: bi-
zonyítsd be hited erejét a Szerelem oltárán. És a hatal-
mas istennõ leszállt az oltárról, és furcsa, cuppogó, gü-
gyögõ hangokat hallatva elindult karjait széttárva a
szemszimbólumos kobudera harcos felé, akinek má-
sodpercekig tartó bénultsága pillanatok alatt elmúlt, és
egyszerre több dolgot is csinált: üvöltve tépte le nyaká-
ból a szimbólumát s hajította a közeledõ Istennõ felé,
utasította a Deus Ex Machináját, hogy a legtávolabb rö-
pítse veszély esetén, valamint orgyilkostõrt döfött a
saját mellébe. Kék szikrák pattogtak, majd egy kiégett
mezõn, drónkeselyûk között találta magát. Rohanva
indult lehetetlen küldetésére: botot és vizet keresett a
már évek óta halott világban. A távolból egy csábító
hangot sodort felé a szél. Ráismert, a szépszemû az.
„Nincs értelme, már a praglonc is Chara-dint szolgálja,
és úgyis utolérlek.” Vajon ti is ezt akarjátok? Chara-din
visszatérését? Vagy észhez tértek végre, és cselekedtek?
I. 20. Scatman a troll (#1731)

FENYEGETÉS, BUNYÓ
� Aki még egyszer kötözködik Myrával, vagy gúnyolja
õt, az megismerkedik a 19. Ökölharc és harcmûvészet
szakértelmeivel. Amit ti, irigykedõ és nagyszájú alakok
mûveltek ezzel a lénnyel, az már felháborító. Én bé-
kés és nem nyugodt kobudera vagyok, mentes min-
denféle fajgyûlölettõl, de istenem Raia szent nevére
mondom, kitépem annak a szívét és a napoltárra he-
lyezem, aki még egyszer meg meri sérteni Myrát.

Myra, ne hagyd magad, ami neked adtak, az a tiéd, és
nem veheti el soha senki. Kígyó, mi? Fejreccsentõ, ide-
je lenne pár szót váltanunk. Elindultam Libertan felé.
Bocsánatot kérsz, vagy összetöröm a csontjaidat. Egy
hónapod van, nem több. Amennyiben nem kérsz bo-
csánatot a határidõn belül, úgy Leah legyen irgalmas
nyomorult lelkedhez. Halál. Kegyetlen halál. Én ehhez
értek haver. Erre tanítottak, ez átkozott hazám öröksé-
ge, és élvezem! Párduckoponya: Gyûlöllek!

Vay Décker (#1182)
� Egyáltalán nem tisztelt PETE, Negat, Dur Yazil Ab-
bad és a többi Káosz Lord! Tehettek egy szívességet: le-
gyetek öngyilkosok, mert hamarosan imádkozni fogtok
a megváltó halálért. Ez a Szenszei akarata, és az õ ne-
ve törvény. Gyûjtsétek az MXTU-kat és a DEM-eket,
szükségetek lesz rájuk! Ezt nyugodtan vehetitek nyílt
fenyegetésnek. Minden Chara-dinos veszett kutya! Elég
volt a finomkodásból, most kipróbáljuk az erõszak po-
litikáját. Negat, remélem, hogy engem ér a „megtisztel-
tetés”, hogy a skalpod a Szenszei lábához tehetem.
Pusztítsátok a Chara-dinosokat Sziklaöklök! Tisztelet a
hasonló gondolkodású Acélöklöknek, és minden ilyen
moralitású kalandozónak! Köztük Blue Ortrey Zaxnak
(#5304), akit van szerencsém személyesen is ismer-
ni! Tisztelt Zax! Bár nem vagyok felhatalmazva, hogy az
Ojabunok, Szenszei és a harcostársaim, valamint a
többi érdekelt nevében nyilatkozzam, mégis elárulok
annyit, hogy erõs szövetség alakult. Hmmm... Végzete-
sen hatalmas szövetség, a Chara-dinosokra nem vár
más csak pusztulás, túl kevesen vannak! A Káosz Lord-
jainak is leáldozott. De agóniájuk hosszan, ha rajtam
múlik, fájdalmasan hosszan fog tartani. Chi Borg, ked-
ves barátom ne tarts semmitõl, és ne feledd: „A család
megvédi tagjait.” Hai! Che Shen Ka Neto!
Vay Décker (#1182) egy a sziklakemény öklök közül
� Ghalla kalandozói! Hadat üzenek a következõ ér-
dekképviseleteknek Ghallán az alábbi okokból: 1.Mély-
sötét Vándorai KT. Emlékeztek õsapáink meséire a
drowk kegyetlenségérõl? Én tisztán emlékszem, hogy
mészárolták le és tartották rabigában a törpe, elf,
gnóm, ember, goblin, ork stb. népeket... Csak az elsõ
négy faj volt képes dacolni velük nagy veszteségek árán.
A törpéket a Föld, az elfeket a napfény, a gnómokat a
mágia védte, míg az embereket a találékonyságuk és
kiismerhetetlenségük... De azok az idõk nem követ-
kezhetnek be újra! Nem szabad megengedni, hogy a
sötét elfek ismét erõsek legyenek... 2. Vérvörös Légió
KT. Lemészárolják a náluk gyengébb kalandozókat, és
rabszolgákat tartanak... Már valaki nemrégiben fele-
melte a hangját ellenük a GN-ban, s igaza volt... 3. Ká-
osz Lordjai KT. Chara-din nem teheti semmilyen for-
mában a lábát Erdauinra. Chara-dinnak pusztulnia
kell, mert õ a leghatalmasabb isten, amennyiben érvé-
nyesülni tud... De nem fog tudni... Kérem tehát azokat,
akik amúgy is hadban állnak a fentiekkel (Vashegyek
Nemzete, Sziklaöklök),hogy segítsenek nekem a hábo-
rú megszervezésében illetve ha módjukban áll vegyék
át a kezdeményezést... És szívesen vennék minden ne-
mû információt, ami hasznunkra válhat a háborúban
(karakterszámok stb.). Személyes kihívásoknak is ele-
get teszek, ha módomban áll. (#1474) a gnóm
� Tisztelt Kvazársziklák, Scatman! Olvastam Scatman
hirdetését, és úgy gondoltam, válaszolnom kell. Nos,
én azt hittem, hogy ez a tudat a troll nép felemelkedé-
sét és hagyományainak ápolását tûzte ki célul maga
elé. Nem gondoltam, hogy végül az árnymanók ellen
fordultok. Én Tharr híve vagyok, és nem érdekelnek az
ilyen cívódások. Azt hittem, hogy a trollok túl tudják
tenni magukat ezeken a dolgokon. Ellenben az U.M.A.-

féle patkányokat nem tûröm. Most kihívok minden
olyan kalandozót, akinek valami baja van a trollokkal.
Ha az illetõ 19. Szintnél magasabb, tekintse úgy, hogy
legyõzött. De te U.M.A., ha gondolod Fehér Bércben
megtalálsz. És ne hidd azt, hogy ha nem jössz el, akkor
békén hagylak. Most itt egy troll, aki végre nem csak
célozgat, hanem kimondja, hogy mi van. Akinek ez
nem tetszik, tudja mit kell tennie.

Rasty Buragghia (#1783) a troll faj szégyene
� Trollok! Képzeljétek el! Az egyik phua-kúpban írást
találtam. Hallgassátok mi állt rajta: „Bátor, okos,
ügyes, intelligens, szerény stb. troll hõs! Kezedbe
adom az õsi tudást, mit oly régóta keresel. Megtudod
az u.m.a. szó jelentését: Üssétek a Marha Árnymanót.
Csak tudod az idõk folyamán az ékezetek lekoptak, de
a szöveg jelentése megmaradt.” Szegény u.m.a. nem
is tudja, mit jelent a neve. Bár eddig is világos volt,
hogy õ az árnymanó faj egyik legjobban sikerült anti-
reklámja. Szóval ne felejtsétek el: u.m.a.! Mindenki
u.m.a.! Scatman a troll (#1731) I. 5.

HUMOR
� Gyermeke születik egy trollnak és egy elfnek. A kis
mutáns gyönyörû hosszú hajat örököl anyjától. Egyik
este a mama nem ér rá, úgyhogy a papa készíti el a
kislány frizuráját. Két nap múlva ki is kötnek a közeli
remete gyógyítónál. Azt mondja a troll:

– Nézze már meg mi van ezzel a kölökkel. Két napja
nem pislant, alig lélegzik, és vigyorog mint a tejbetök.

Erre a remete:
– Talán meg kéne lazítani a copfját!

Kopasz Erõs (#5937)

KAPCSOLAT, KONTAKT
� Akik ismerik mentálisan a Sudden Death nevû tör-
pe kalandozót, jelentkezzenek!

Surranókezû Thiefi (#1726)
Ui.: Más testben, de újra feléledt.
� Helló túlélõk! Így, a GN-en keresztül szeretném üd-
vözölni minden olimpiai ellenfelemet: Kis Halált,
Xenomorphot, Andzsin-Szant, Doc Tódort (aki a 9.
helyrõl lökött vissza), Victor Victorioust, Plantagó Lan-
selotot (aki jobb lett volna nálam, ha nem csontkés-
orgyilkos tõr párosítást alkalmaz), Gandifot, Feri a
törperõst és Master of Darknesst. Aki legyõzött, annak
sikeres folytatást, aki vesztett, annak esetleg visszavá-
gót ajánlok/kívánok. Mostantól mindig indulni fogok
az olimpiákon, úgy hogy ha máshol nem is, a nézõk
között biztosan találkozunk. Õszinte tisztelettel:
XII. 8. Nehwon (#1657), Leah ministránsa
Ui.: Kis Halál! Keress meg te vidám csavargó!
� Kedves hosszú, aranyhajú, félszemû, kreolbõrû
törpe nõ! Találkozásunkkor kígyóbõr kesztyût, bõr-
páncélt és egy bõrsisakot viseltél. Bal kezedben kis
bõrpajzs volt. A Qvilltõl északkeletre lévõ mocsár mel-
lett elbûvöltem tõled 1 ormánygõte csontot, ezt szeret-
ném visszaadni. Mivel nem voltál túl barátságos, ezért
próbállak így elérni. Kérlek válaszolj! Remélem nem
haragszol! (#4535) XII. 16.
� Keresem azt a fekete, rövid hajú, csillogó szemû
alakváltó férfit, akit az 520-as remetelaknál (41,66) –,
Qvilltõl délnyugatra öltem meg. Visszaadnám cuccait.

Pucás Sarolta (#3266)
� Kereslek téged, te szép alakváltó leányzó. A (39,
39)-en aludtad békés álmodat. Sajnos nem tudtam
megállni, hogy ne nézzek bele a motyódba (ráadásul
kétszer). Szívesen visszaadom az elvett tárgyakat (ha
jelentkezel értük). Szeretnélek kicsit közelebbrõl is
megismerni, ha lehetséges volna. Köszönöm.
XII. 10. Surranókezû Thiefi (#1726)
� Ördögi körös troll Leah pap! Én vagyok az a Dorno-
don hívõ Múmia, akivel már két döntetlenszerû csatád
volt novemberben. Bocs, 10-es agresszión voltam.
Klassz lenne még ilyen jó csatákat vívni, de ha nem
haragszol inkább a jóknak tartogatom magam. Kérlek
keress föl! (#3235)

SEGÍTSÉG
� Kedves túlélõk! Fõleg azokhoz szól ez a cikk, akik
Shaddar környékén kalandoznak, és Tharrt szeretnék
követni, de segítség nélkül nem megy. Nem igaz, hogy
csak a gonoszok képesek erre, ezért írtam le azt a hir-
detést. A jellemkövetelményekkel ugye nincs problé-
ma. Elsõ lépés: áldozati tárgyak beszerzése. Fáklya,
sallankkarom, rézdarab. Fáklyát lehet venni Shaddar-
ban, de a fõtéren is van tûzbokor (42, 28). Sallankfé-
szek: (40, 22), (43, 20) vagy négy aranyért a boltban
vehetsz karmot. Rézdarab: ha van ásód, akkor érde-
mes minden dombos-hegyes vidéken használni. Ha
nincs, akkor lapockacsontot kell valahogy szerezni,
vagy a gnómlak (25, 49) második labirintusában van
két rézdarab. (A gnóm grákóbõrt és három fáklyát, utá-
na tíz szögletes követ kér.) Második lépés: beáldozás.
Rúnakövek: (43, 27), (33, 29), (33, 30), (37, 22), (49,
24), (56, 28), (56, 33), (32, 44), (34, 42). Harmadik
lépés: konkrét helyet nem tudok javasolni az oltárépí-
téshez, de általában a két kisváros között, tõlük keletre
van hely. (Köszi Desco!) Ha már egy embernek (in-
kább humanoidnak) is segítettem, megérte. Tharr
papjai! Terjesszétek az igét! Üdv:

Frank Onestein (#3588) a törpe
Ui.: Ha valakinek segített ez az írás, az legyen szíves tár-
csázza a #3588-at, mert kíváncsi vagyok!
� Raia vallásúak segítsetek! Legyetek olyan szívesek,
és írjátok meg nekem egy Raia rúnakõ koordinátáit!
Elõre is köszöni: Ezüstszem (#5254), 

egy leendõ Raia pap, 
Almási Gábor – 3300 Eger, Rákóczi u. 41/a I/6.

� Sziasztok kalandozók! Én még új vagyok itt, és
szükségem lenne bármilyen tárgyra, ami nektek pro-
fiknak már nem kell. Hiszen nekem a három fordu-
lómmal összesen egy kõkést és egy mákrózsát sikerült
összegyûjtenem. A Leahnak való beáldozásomban is
segítségeteket kérem. Elõre is köszi!

Krump-Lee (#4721)
� Tihor Fõisten rúnakövét keresem. Aki tudja hol
van, az kérem segítsen! Valefar Zepar (#2730) 
Ui.: Magyarországi túlélõket keresek. Hol vagytok?

SZÖVETSÉGEK, KT-K
� Kerekkorsó Rendje KT! Hmmm, szerintem király!
Te mértnem lépsz be? Graham Treefrog (#4788)
� A Halál Istenének papjaihoz szólok! Ti, fivérek és
nõvérek, akik még nem részesültetek a vallási Közös
Tudat áldásában, nem vágytok igaz társakra? Ha jólesõ
hidegség tölti el lelketek, ne habozzatok, keressétek a
Prófétákat, akiknek Kasza vagyon a mellkasán!

Batu Kán (#2570) 
Leah tanítványa, a Pusztítás Prófétái KT tagja

� A pénze nálunk biztonságban kamatozik.
Árnymenõk (#9153)

� Amire ezt olvassátok már lehet, hogy létezünk.
Quwarg idegenlégió

Ui.: Jelentkezzetek, talán még lesz néhány szabad hely.
� Egyedülálló nõ vagy, akinek nincsenek társai? Nem
bírod a férfiak egyeduralmát e földön, vagy csak egy-
szerûen feminista vagy? Lépj be hozzánk, Ghalla elsõ
nõi (leendõ) Közös Tudatába! Ne feledd, a Feminin
Galeri KT vár téged! Pucás Sarolta (#3266)
� Ghalla Népe! Mivel már a második KT-szintû szer-
vezõdést látom kibontakozni a drow KT ellen, ezért
szólok: Gragath és a többi gnóm! Ne csináljatok feles-
legesen hülyeséget! Nekünk nincsenek agresszív tagja-
ink, és nem célunk semelyik másik kalandozónak
(vallástól és fajtól függetlenül) kárt okozni, békés KT
vagyunk. De, hogy lássátok, komolyan beszélek: meg-
esküszöm Tharr a becsület istenére, hogy így van. Re-
mélem elég lesz. Faithful Tanthalas (#3429)
� Kedves troll fajtársaim! Még mindig várom a jelent-
kezõket a troll szövetségbe. Akit érdekel, írjon minél
hamarabb. Jó kalandozást kíván mindenkinek:

Kopasz Erõs (#5937), 
Ferencz Máté, 5700 Gyula, Vásárhelyi Pál u. 2.

� Helló! Örömmel közlöm, hogy hosszas megbeszé-
lés után egyöntetûen megszavaztam magamat az Árny-
menõk KT reklámfõnökévé. Próbálok új reklámfogáso-
kat alkalmazni, mert a régiek már egy picit
unalmasak. (Pl. egy másik KT szidalmazása, ami még
etikátlan is.) És azt is megígérhetem, hogy nem keve-
rem bele a személyes véleményeimet. (Persze ez nem
100%.) Tehát jöjjön a toborzó d’u.m.a. (by Doc
Todeeg.)! Judit egyik karakterét hagyományos KT-ba
raktuk. Egy év múlva éhen halt, mivel mindenét ellop-
kodták. Viszont soha nem küzdött a túlterheltség prob-
lémájával. Míg Judit másik karakterét az Árnymenõk-
höz küldtük. Neki többet nem volt anyagi problémája,
soha nem volt hiánya semmiben, nem volt száraz a
bõre, viszont állandóan túl volt terhelve. Te melyiket
választanád? Ha az utóbbit, keress meg engem, vagy
bármely „Vigyorgó árnymanó feje felett tündöklõ gló-
ria” jelet viselõ tagtársamat. És ne feledd (ilyen még
nem volt): tíz Árnymenõbõl tíz ezt ajánlja. Még több te-
li erszényt! Üdv: U.M.A. (#5569) az Árnymenõ
� Idézet az Árnymenõk himnuszából: „...hisz minket
is a kalandozók vagyonkája tart el, õk adták a nevünk:
Ganxta Pisock és a Kartel!” Ha tetszik eme filozófia,
keress meg engem, vagy bármely „Vigyorgó árnymanó
feje felett tündöklõ glória” jelet viselõ tagtársamat.
Még több teli erszényt! (A félreértések elkerülése vé-
gett ez utóbbi mondat kizárólag nekünk szól.) Üdv:

U.M.A. (#5569) az Árnymenõ
� Kedves árnymanó fajtársaim! Sajnos az általunk
(U.M.A. és én) meghirdetetett Érdekvédelmi Szövet-
ségbõl érdekhiány miatt nem lesz semmi, helyette
csak egy Baráti Társaság lesz. Ebbe természetesen
bárki beléphet, csupán egy elõfeltétel van: légy manó.
Azért a többi faj (fõleg a trollok) ne örüljön olyan na-
gyon, hisz van már néhány hasonló jellegû árnymanó
társulás, és faji szövetségre ugyebár a manókon kívül
eddig (ha jól tudom) csak a kobuderák voltak képe-
sek. „Lesz még egyszer ünnep a világon!” De lesz
ám... Üdv fajtársak: Freddy Kruegher (#4338)
� Lányok, nõk, és asszonyok! Ne feledjétek Dei sza-
vát! Segítsetek a nõi egyenjogúságot meghonosítani
Ghallán! Kápráztassátok el szeretteiteket a változatos,
fantáziadús és fantasztikus szerelmetekkel! Segítsetek
nekik, hogy Nektek is jobb legyen! Életetek minden te-
rén! A kalandozók 21%-a nõ, vagyis mindegyikükre
három férfi jutna, ha igazán foglalkoznának velünk,
nem csak a harc, a vérengzés járna a fejükben, ha
nem a hatalomért, hanem értünk küzdenének. S
mindezt hol tanulhatod meg, érheted el? Hát Deiane-
ira és társai között, a Nõi KT-ban! Jaj! Hát másik KT-
ban vagy már? Ugyan, ott az erõ számít, a harc, a faj,
a vallás. Nálunk a nõies gyengédség. Ne sajnáld a
MXTU-kat, amit elvesztesz kilepéskor, visszakapod tõ-
lünk és az árnyékmxtu segítségével ismét nagy mentá-
lis hatalmad lesz, mint eddig, de immáron hazaérkez-
tél! Hol találod barátnõidet? Íme: Dávid Rita 7030
Paks, Szedres u. 6. Esetleg engem kereshetsz meg a li-
bertani mágustoronyban, illetve a fegyvermesternél.
I. 3. Roxanne, csábító
� Trollok! Nap mint nap találkozom veletek, fajtársa-
immal. Minden alkalommal megdöbbenve tapaszta-
lom milyen véznák vagytok, milyen alulfejlett az izom-
zatotok. Nézzetek a gnómokra! Harmadakkorák mint
mi, mégis sokunkat lenyomnak szkanderezésben,
mert õk gyúrnak. Ha te ezt eddig nem tetted, változ-
tass! Lépj be a Kvazársziklák Népe KT-ba, és izmaid tö-
kéletesre építheted! Betonfal egy vézna fakír lesz hoz-
zád képest! Ha elég keményen edzel, brutális
kinézetedet még a harcban is kamatoztathatod. Ezen-
felül még egy rakás jóbarátot is szerzel, ha belépsz. Ne
késlekedj hát! Jelentkezni lehet minden „Véres csata-
bárdot nyalogató troll” jelvényt viselõ izomhegynél.
XII. 14. Thord, a Pusztító (#1343)

ÜZLET
� Gazdáját keresi 50 drótszõr. Qvillben vagyok! Arany
vagy tárgy érdekel. Kopasz Erõs (#5937)

� Figyelem! Gyenge méreg, tinta, drótszõr, huhogóbi-
be és rókafarok nagy mennyiségben (20-25 db) eladó!
Valamint korlátozott számban mocsári penke, lapoc-
kacsont, manifesztátornyúlvány, szvó-ektoplazma és
fekete gyöngy szintén kapható. Legfõképpen tárgycse-
re érdekelne, de aranyat is elfogadok. Elsõsorban laj-
hárcsont, pirkit és rákpáncél érdekel. Jó kalandozók
jelentkezését is várom istenem 9. Küldetésének végre-
hajtása céljából. Qvill és környéke, amíg a készlet tart
jeligére. Förtelmes Rosseb (#2443)
� Huertol környékén leadó 1 db trófea nyaklánc (50
ap) és 4 db grifftojás (40 ap). Fizetés aranyban vagy
prikitben vagy valami teljesen másban. Keresd Tamást
a 76-493-234-en, vagy írj: #3235
� Keresek trófea nyakláncot, sárga erõövet és min-
denféle infót. Rasty Buragghia (#1783) 

Mészáros Ádám, 1139 Budapest, Szegedi u. 8.
� Nem kallódik valakinél véletlenül Méhecskeszim-
bólum? Nekem nagyon fontos volna! Ha mégis találsz
egyet a kacatjaid között, kérlek azonnal tudasd velem,
feltétlenül igényt tartok rá. Ezenkívül érdekel még
bármilyen méhecskés tárgy (legfõképpen méhecskés
moa ékszerek), akármi, ami ezekhez a kedves, pici ál-
latokhoz kapcsolódik. Ha van ilyen a birtokodban, re-
mélem nem hagysz cserben!

Mentalmasturbation (#3046) a Majás
� Pular kristály eladó 60 ap/db (trollnak 100 ap/db)
áron. Jelenleg kb. 20 db van készleten, de az utánpót-
lás megoldott. Vennék smaragd védõgyûrût, arany
masszariasztót. Az üzlet Libertanban ejthetõ meg.
XII. 20. Givangel (#5528) a Mesterek egyike
� Szükségem lenne egy mandibulakaszára Gatinnál!

Dewloküx(#2986), 
I. 5. Leah papja, az Igaz Barátok szerzetesrend tagja
� Üdv mindenkinek! Sürgõsen szükségem lenne
2 grifftojásra. Jelenleg Libertan környékén mászkálok.
A piaci árfolyam többszörösét adom érte aranyban,
esetleg tárgyakban. Megtaláltok a 290-5633-as telefo-
non (Tamást kérd), illetve a mentális számomon. Üd-
vözlettel: Gránitkoponya (#3387)
� Vasat, pirkitet, vastárgyakat, álomport keresek meg-
vételre. Libertan környékén vagyok. Jó árat fizetek ér-
tük. Az ajánlatokat az #5088-as vagy az #5247-es ka-
rakterszámra várom. Telefon: 20-249-041. Kérd Ferit!

(#5088) és (#5247)

VERS
Halandók voltunk mindahányan,
Éveink szálltak, mint a percek;

Kiontott vérünk harmatáért
Emeld fel lelkünk, Borax Herceg!

Hawk a Bárd (#1567)

EGYÉB
� Ajánlom figyelmetekbe, hogy a legutóbbi fordulóm-
ban megpróbáltam lerombolni egy szopógödröt. Saj-
nos túl fáradt voltam már, de megtudtam hogy min-
dössze 42 TVP-be került volna a móka. Mindez vasalt
bunkóval és 17-es ütõfegyver szakértelemmel. Úgy
hogy hajrá, vessünk gátat a szopógödrök átkának!
Ezüsthajú Szigfrid, a Halálisten ghallai helytartója
� Barátaim és társaim! Kérlek benneteket, segítsük a
Halál híveit oda, ahová valók!

Alfa Ámon-Sas (#3743)
� Csalódtál az istenekben? Nem akarsz isteneket kö-
vetni. Hmmm bocsánat, de már nekem is félrejár a
szám. Ugyanis istenek nincsenek! Elismerem, hogy
vannak olyan lények, akik halandókból isteneknek ki-
áltották ki magukat, de ennyi erõvel Jerikó is lehetne
valakinek az istene. Ad küldetéseket, aztán megjutal-
maz. Nevetséges, amiben hisztek. Ha viszont velem ér-
tesz egyet, akkor keress meg, hiszen a Hitetlenek KT-
jában neked is van helyed! Averil (#5040) 
� Dornodon templom építéséhez társakat keresek
Huertol illetve Wargpin közelében.
XII. 10. Dr. Koponyányi Monyó (#5244)
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� Egy igen fontos kérésem lenne hozzátok. Olvassá-
tok el ezt a cikket! Gondolom már olvastátok U.M.A.
egyik régebbi cikkét a gladiátorviadallal kapcsolatban.
Ezt a gladiátorviadalt a kocsmákban rendeznénk, kü-
lön paranccsal lehetne bejutni, külön gladiátorharc
képzettség lenne, és lennének gladiátorfegyverek. Ha
tetszik az ötlet, akkor az UL-ed hátulján jelezd a játék-
vezetõnek, hogy lenne igény rá, továbbá írj nekem is
pár sort (vagy U.M.A.-nak), hogy mi a véleményed.
Elõre is köszi. Leendõ Chara-din hívek, Chara-din
szimpatizánsok, hitetlenek. Ha még mindig érdekel
CHD a Káosz istene, áldozni szeretnél, vagy be szeret-
nél lépni a Káosz Lordjai KT-ba, akkor írj! Ne hidd el a
tudatlanok fecsegéseit! Chara-din vallási KT-vá fogunk
alakulni. Ne habozz! Üdv:

Dur Yazil Abbad (#2424) a káosz híve, 
Király Ferenc, 5920 Csorvás, Zöldpálya u. 1.

� Eme írás szól mindenkinek, de leginkább Fehér
Bérc tanácsának. Látod, hogy valaki közeledik feléd:
egy hosszú, ezüsthajú, piros szemû elf férfi. Fekete a
bõre. Homlokán a mágia ezüst színû rúnáját látod.
Egy villámszimbólumot, egy réz papi karkötõt, egy
gromakpáncélt, egy kígyóbõr kesztyût, egy fekete bõr-
csizmát és egy rézsisakot visel. Fehér Bérc tanácsának
tagja, ismered fel pecsétnyomójáról. Trófeái: élõholt
quwarg, tüskés harci gromak, részeg kalandozó. Fur-
csa jelvénye van: két kört formázó ezüst kígyó. Jobb
kezében vashegyû lándzsát tart. Lõfegyvere egy rövid
íj. Erõsnek, nagyhatalmúnak látszik, nincs értelme le-
öletni magadat vele. Gyorsan elrejtõztél a kalandozó
félelmetes léptei elõl. Remélem magadra ismersz, és
valamilyen úton-módon bocsánatot kérsz. Miért? Mert
minden vágyam, hogy eljussak valamelyik kalandozó-
városba. Ezt pedig csak úgy tudom elérni, hogy kalan-
dozókkal próbálok ismerkedni, akik valamilyen
formában aktívabban részt vesznek benne. (Nem a hi-
vatalos dumára gondolok.) Ha viszont ilyen tanácsta-
gok irányítják, messzire elkerülöm, és ott fogok neki
ártani, ahol csak tudok. (Ez nem lenne igazán ínyem-
re.) Remélem megértetted levelem tartalmát. Köszö-
nöm, hogy végigolvastad.

Surranókezû Thiefi (#1726)
� Ezúton szeretnék elnézést kérni minden volt és le-
endõ áldozatomtól. Ha egy barna, copfos hajú, zöld
szemû ember férfi bûvöl tõled, nyugodtan írj. Ha én
voltam, visszaadom a tárgyat, vagy kifizetem az árát.
Emiatt fölösleges az az FT 994.

Tab con Garvall (#4535)
� Ezúton szeretnék köszönetet mondani olimpiai el-
lenfeleimnek, amiért õk is eljöttek, és harcolhattam
velük. Gratulálok az ellenem aratott gyõzelmükhöz, és
a vesztesek se szomorkodjanak, hisz igazán nagy
arányban senkit nem tudtam legyõzni. Különösen
sajnálom Stomackot, akitõl balkezes fegyver nélkül ki-
kaptam volna. Talán ha nem szvó-ektoplazma lett vol-
na a bal kezedben... Sebaj, jövõre találkozunk az Aré-
nában. Üdv: Hasfelmetszõ Jack (#5191)
� Folyamatos olvasója vagyok a GN-nek. Sok dologgal
egyetértek, sokkal nem, de az októberi és novemberi
számot összevetve betelt a pohár. Nem tudom egy go-
nosz, hogy mer magáról olyat írni, hogy jó. Ilyen pél-
dául Sötét Orlan a jó, az Igaz Barátok Szerzetesrend
tagja. Pfúj. Tudjátok mi a véleményem az olyan gono-
szokról, akik a jók seggét nyalják? Megmondom: alá-
való, undorító férgek a javából. Az ilyen ne gonosznak
nevezze magát, hanem dõljön bele a saját kardjába.
Mit gondolsz Orlan, Leah miért köti gonoszsághoz a
beáldozást, és miért vannak gonoszságorientált külde-
tései? Mert jó? Hát jó lesz ha egy kicsit meditálsz a le-
írtakon, te nyomorult féreg, és mindaz ki ezt vallja,
mert megtérni sohasem késõ. Ezeket a gondolatokat
azért írtam le, mert én egy Leah hívõ szerepjátékos
igazi gonosz vagyok, és kíváncsi lennék (de nem csak
Leah hívõ) más gonoszok véleményére is. Köszönöm,
hogy végigolvastad! Halálhozó Leoford (#3833)
Ui.: Keresem azt a kalandozót, aki Huertolnál infóban
át tudja adni Sötét Orlan leírását.

� Ghalla Csóró Népe! Ne dõljetek be Morte d’Amor
(#5250) hittársam írásának! Semmi közöm a Szer-
zetesrendhez. Tagságom csupán szerencsétlen vélet-
len volt, de az alakulás után egybõl kiléptem. Ha raj-
tam múlik, nem is leszek tag, hiszen szívem sötét,
gonoszsággal vagyok eltelve, nem nézem, ki kerül az
utamba, mindenkinek nekiugrok, ha látok esélyt arra,
hogy komolyan megsebezhetem, netán megölhetem.
Fajra, nemre, jellemre való tekintet nélkül. Persze
azért van három faj, amit különösen „kedvelek”. Él-
jen a Halál, a pusztulás és a gyilkolás! Háborúzz, ne
szeretkezz! Faithful Tanthalas (#3429) XI. 29.
� Sziasztok! Mentalmasturbation vagyok. Talán emlé-
keztek még rám: a 97/4-es AK-ban Elenios hívõ gnómok
jelentkezését vártam, és én is készültem beáldozni a sze-
relem úrnõjének. Azonban a dolgok némileg átalakultak
körülöttem. Egy ideig fel kellett függesztenem a játékot
(anyagi javak és a lakcím hiánya). Vándorlásaim során
nagyon sokszor kényszerültem a szabadban éjszakázni.
(Egy szál takaróval, mint a TF-en. És nem azért, mert to-
tál részeg voltam, úgy könnyû. Ugye Kerekkorsók, mi
tudjuk...) Ekkor csak Sheranban, a természet ezerarcú
úrnõjében bízhattam, és mondhatom, egészen jól kijöt-
tünk. Mivel nem tudom teljesen elvonatkoztatni a sze-
repjátékot a valóságtól(azaz csak olyan személyiséget tu-
dok és akarok alakítani, aki hasonló elveket vall az igazi
énemmel), remélem megértitek, hogy ezek után nem
áldozhatok be csak Eleniosnak, habár továbbra is na-
gyon közel áll hozzám. Ha lehetõség volna rá, legszíve-
sebben én is kétszínû lennék (mint a legújabb HKK kie-
gészítõben, az Isteni Szövetségben), azaz esetemben kék
és zöld (de nem attól, hogy holmi vallási fanatikusok,
vagy bármi más vadbarmok félholtra vernek). De mivel
ezt nem lehet kivitelezni, tekintsetek úgy rám, mint egy
Elenios szimpatizáns (leendõ) sheranosra, OK? A félre-
értések elkerülése végett: nehogy valaki azt higgye, hogy
azért pártoltam el Eleniostól Sheran javára, mert jócs-
kán megcsappant a bûvölés ereje (akkor még nem is
tudtam errõl), de szerintem igaza van Tuk Pereginnek
abban, hogy sehogy sem fair play megoldás ez így), ha-
nem a körülmények hatására ez egy folyamatos (stílsze-
rûen természetes) átalakulás volt. Bizony! Mire ezek a
sorok nyomtatásban megjelennek, én már minden való-
színûség szerint Shaddarban leszek (most már tényleg).
Ha netalán segíteni akarsz a beáldozásban, nem mon-
dok nemet az ajánlatra. Pár korsó sör mellett (én fize-
tem) beavathatsz a részletekbe. Nos?

Mental Masturbation (#3046)
Ui.: Ezúton is szeretnék köszönetet mondani Rasty
Burraghiának (#1783), Leblán Keurnak (#4093),
Drofónak (#4757) és Blackie Starnak (#2172), akik
otthontalanságom ideje alatt alkalmanként kaját és
fekhelyet biztosítottak barátuknak. Valamint ezer kö-
szönet minden nem TF-es havernak, akik még segítet-
tek, de õk úgysem olvassák a Krónikát...
� Hey! Baj van a hirdetéseimmel! Nem csak az, hogy
sok van belõlük, és a qtyát nem érdekli, hanem az is,
hogy hibásan jelennek meg! Neril Arnon (#1650) ál-
tal megemlített karaktereket (kobudera 30-s erõvel,
Raia hivõ ember harcos, 6. fordulós mutáns) hirdetõ
írást én adtam fel, csak valamit összeollózhattak a
btsek (GN42). Szerencsére a karakterek már gazdára
találtak. Bocs Neril! Másik a „Hogyan legyünk Leah hí-
võk?” címû volt, ahol a koordináták fele maradt ki.
Szerencsére a rúnaköveké ott van. Még egyszer, amit
elõ tudtam hirtelen kaparni: bolhakutyafészek:
(15,52). Hát gyatrán van eleresztve. A két megjelent
koordináta (37,59), (37,60) már kõevõ fészek volt. És
a csuklyavirág pedig: (34,53), (39,56), (38,57) de
mint említettem, boltban lehet venni. Elnézést kérek
a Bt munkatársaitól is, akik gépelik a hirdetéseimet,
küszködve a ronda írásommal. Ígérem: ha tehetem,
akkor ezentúl Neten küldöm el. Idézet Neril Arnon-
nak: „õrült legyen vagy nem kell senki sem? Legyen
õrült!” Faithful Tanthalas (#3429) a másik I. 6.
� A. A.-t nevelõapámmá fogadom.

Pucás Sarolta (#3266)

� Már megint a Lego. Jaja! A LEGO. Tudod, a játék.
Valamelyik gyagya troll (Graham vagy Scatman?) pa-
polt arról régebben, hogy levelezõs játék, s nem egy-
személyes. Pedig lassan úgy tûnik. Idegesít. Nagyon.
Fõleg, mikor egy barát nem ír vissza, és szép lassan el-
felejtõdik, eltemetõdik a barátságunk. Persze most
azokra gondolok, akik értékelték beképzelt leveleimet,
és elfogadták a karaktert és a játékost olyannak, ami-
lyen. Álljon itt szégyentablóként azoknak a neve, akik-
kel megszakadt levelezésem, mert „elfelejtettek vála-
szolni”. Nem haragszom, csak sajnálom. Nekem is fáj,
mikor elveszítek egy barátot, fõleg, ha abbahagyja a já-
tékot is. Íme: Urlich von Beck, Vajna Capac (te lega-
lább üzentél Gyopival, hogy hagyjuk abba. Ez is vala-
mi.), Aile Arcen, Aldaer, Acid el Sinistre (neked viszont
hiába írtam) Hát ez van. Béke poraitokra: Ennyi volt.
Viszont rólatok még nem mondtam le, szóval írjatok
vissza, ha még játszotok: Szürke Csillag (#1201)
(vártam, hogy akkor is felhívsz, mikor itthon leszek.)
és „mindenki kedvenc Girnyója”, alias Sonkoly Peti.
Valamint tisztelt 395-s hölgy. (Álomvirág) Várom leve-
leteket! Virágét különösen: Írjál! Köszönöm minden-
kinek, hogy elolvastatok. Desconhecido Deus! Te
nemcsak papolsz a barátságról, hanem úgy is élsz. Né-
hányan tanulhatnának tõled Barátom. 3 év alatt vala-
mi 70-90 leveled gyûlt össze és jó párszor kihúztál
már a sz...ból is. Sokat köszönhetek neked. Minden
tiszteletem a tied: leborulok barátságod nagysága
elõtt. Faithful Tanthalas (#3429)
� Üdvözlet mindenkinek! Olvasgatva a novemberi
Krónikát, arra az elhatározásra jutottam, hogy nem
írok többet a GN-be. Mivel én eredendõen a szórakoz-
tatás céljából írtam a hirdetéseimet, semmi értelme
folytatni, ha mindenki csak a negatívumokat veszi
figyelembe. Fajgyûlölõ lennék? Nem hinném. Nem én
kezdtem a „koszos árnymanók” jelzõket. Az erõszak
pedig erõszakot szül. Undorító lennék? Igen. Nagyon
sokan félreértelmezik a gonosz jellemet. Az, hogy va-
laki gonosz nem azt jelenti, hogy ugyanúgy viselkedik
mint egy gáncsnélküli lovag, csak fekete az aurája. Az
igazi gonosz hátba döfi a saját anyját is egy aranyért,
de úgy hogy utána még a hulláját is el tudja adni. Sze-
rintem nem attól igazi szerepjátékos valaki, hogy veri
a mellét, mert neki csak a barátok fontosak, hanem
hogy mennyire tudja valaki kijátszani a jelleme adta
lehetõségeit. Én pedig úgy érzem mindent megtettem
azért, hogy rászolgáljak a gonosz jelzõre. Egyébként
mióta függ az értelem a fordulószámtól és a szinttõl?
(Igazi szerepjátékos felfogás, mi?) Azért mert nem öt
évvel ezelõtt kezdtem el játszani, már térdencsúszva
kellene elébetek járulnom? Egy frászt! De most már
abbahagyom, mert nem akarom levenni a nálam „ér-
telmesebbektõl” a helyet. Ha ezen hirdetés után is je-
lenne meg írásom, az csak az átfutási idõ miatt lehet.
Még egyszer utoljára: Éljen a szopókõ! Isten veletek és
üdv: U.M.A. (#5569) az Árnymenõ   XI. 21.
Ui.: Mi a fene bajotok van Nardaal bátyóval? Még min-
dig normálisabb, mint Orlan. Kit érdekel Borax! Pené-
szedjen meg a föld alatt, Éjmágussal egyetemben!
� Idézet egy Raia hívõtõl: „...Tiszta hülyeség a kalan-
dozók városai. Mire felépülnek, addigra a kalandozók
többsége úgyis átúszik a csatornán. Akkor meg mi-
nek?...” Hmm, milyen igaza van neki.
XII. 3. Nardaal, a Róka (#4279) fekete druida
Ui.: A Raia hívõ külön kérésére nem írtam ki a nevét,
de ha valaki nagyon kíváncsi rá...
� Megjöttem! Egy kobudera vagyok. Helyesebben egy
leendõ nagyon gonosz kobudera. Ha egészen pontos
akarok lenni, semmi más célom nincs – egyelõre –
mint gonosznak lenni. Élvezem, ahogy átjárja lelke-
met a feketeség, csak ez tud nekem erõt adni. Szegény
jók, fogalmuk sem lehet errõl az érzésrõl. Hát ez a cé-
lom ezen a földtekén. Netán nem tetszik valakinek?

Aranysárkány Cseng (#4724)
� Élni tudni annyi, mint röhögni a halálon, aztán
meghalni a röhögéstõl.

Élesszemû Veriel (#1742) a filozófus

� Kedves Qasimodoné és a többi elégedetlenkedõ!
Miért sajnáljátok a díjat a Ghalla szépétõl? Hisz neki
nincs is más, csak a csinos kis pofikája, és a szintén
csinos kis teste. Higgyétek el, a férfiak rá szavaznak,
közben pedig megfordulnak azután a nõ után, akinek
lehet, hogy nem annyira csinos a kis pofikája, de árad
belõle az erotika. Ha pedig megszólítják, vagy közeleb-
bi ismeretségbe kerülnek vele, azt mondják, hogy
olyan, mint egy kis vadmacska, akinek pont az õ szá-
mára van tökéletes alakja, hiszen mindenki mást sze-
ret: nagy vagy kis melleket, hosszú vagy rövid, világos
vagy sötét haj, karcsú, izmos, törékeny, telt stb. alakot.
Magasztalja a sok megszédült férfi azt az egyet, de
egyiké sem lesz. Sokkal többet ér egy igaz férfi szerel-
me, aki nem kifelé hangoztatja szerelmét, hanem át-
karol, szenvedélyesen csókol, és vele megtalálod a
gyönyört. Mit sem ér a szépség, ha más nincs. Sokkal
izgalmasabb érzés, ha valakiben a vágyat ébreszted fel,
és látod a szemén, hogy a tekintete szinte levetkõztet.
Aztán, ha találkozik a szív és ami lejjebb van, kívánsá-
ga, akkor jön el a szerelem. De ahhoz nem sok szép-
ség kell. Calenril (#5258)
� Kezdõk figyeljetek! Nem unjátok, hogy ki vagytok
szolgáltatva a tapasztaltabbaknak? Itt az idõ, hogy
összefogjunk, és megosszuk tudásunkat egymással.
Akit érdekel, az írjon! 
Cím: Orosz Zoltán, 1165 Budapest, Táncsics u. 21/b

Shadtran al Zyr, a szervezkedõ
� Kobuderák! A segítségeteket szeretném kérni. In-
formáció kellene, hogy hol találhatok egy olyan kolos-
tort, ahol még jobban el tudok merülni a kíben. Saj-
nos a helytartói városok környékén levõ szent
kolostorokban már nem tudok tanulni, viszont az
egyik szerzetes testvérünk említette, hogy keletebbre
van olyan hely, ahol tanulni tudok. (Koordináták kel-
lenének!) Elõre is köszönöm.

Nardaal, a Róka (#4279) Fekete Druida

� Sziasztok ! Sötét Parpatkány vagyok. Kétszázötven-
két napi táborozás után útnak indultam. Régi baráta-
imnak, és azoknak, akik levelezni szeretnének velem,
azt üzenem, írjatok! Akinek pedig tetszik egy árnyma-
nó nõ fekete, copfos hajjal, félszemmel és gyönyörû,
fekete bõrrel, az jöhet , mert nagyon vágyom egy férfi-
ra. Akit érdekel, az nemsokára megtalál Gatinnál. Dor-
nodon hívei! Nemsokára lesz egy hittársatok (én). Cél-
jaim pedig a lopás, és a növényirtás. (Persze imádom
Sherant.) A Káosz Lordjairól csak annyit, hogy bará-
tom, Dewloküx nemrég találkozott egy denevérszimbó-
lumos árnymanóval, kinek jelvénye egy prédára lesõ
drónkeselyû. Hát nem érdekes? Csak így tovább lor-
dok! Most, hogy már mindenki ismer, elbúcsúzom tõ-
letek. Üdv: Sötét Parpatkány (#3787)  I. 5.
� Itt van Graham bátya ismét!

Graham Treefrog (#4788)
� Kalandozótársaim! Értesítek mindenkit, akit illet,
hogy a Batu Kán (#2570) nevû karaktert az elõzõ gaz-
dájától, Drnecz Tamástól átvettem, õ ugyanis abbahagy-
ta a TF-et. A karakter július vége óta nem lépett, ezért
kérek minden régi társat, hogy írjatok! Köszönettel:

Lantai László 1043, Budapest, Munkásotthon u. 57.
� Közkívánatra ujjra csak kinyitom a szájamat. Ejhó!
Oszt nehogy má nükü! Nem báncsatok e! Mint Klark
Ófattyú igön bõcsen mekjegyözte, nem leven vala sza-
badott vóna kihurogni a buta trollokat az akóbú. Szó-
va, minden valamicskét is önnönmagára adó troll
írgyon így a Krónika hasébjaira, különben irgom bor-
gom! No most már mögyök, mert kötexik valami troll
a dumámon azannya! Kikapcsulok.

Dokk Túdi (#5895)
Ui.: Örûtök mi, hogy mekfordút bennem a borgyú?
He-he... Szóval mindenki azt ír, amit akar, feltéve ha
nem Árnymenõgyalázás, mert akkor inkább már
másszon fel önként a vashegyûm hegyére, és ugorjon
má fejest! Halál a trollokra! Teli R-szényt!

� Leah követõi! Nem tudom, láttátok-e a legutóbbi
statisztikát? Na, kié a legalacsonyabb hit? Persze, hogy
a miénk! Szerintetek az jó így? Ugye nem. Akkor tegye-
tek ellene! Csatlakozzatok a Tanthalas féle hittérítõ
hadjárathoz, és legyetek hûek az istenünkhöz!

Batu Kán (#2570) Leah tanítványa
� Leah papok! Akinek templomot építeni van energi-
ája (esetleg már van kisebb társaság hozzá), az keres-
sen meg, mert itt állok megfürödve! Hálás köszönet-
tel: Igor Konovaljov (#3755) XII. 9.
� Pucás Saroltát leányommá fogadom.

A.A. (#2782)
� Raia templom kerestetik! Épül valahol? Libertantól
keletre a csatamezõknél van alkalmas hely, csak még
nem találtam meg. Ha máshol nem épül, akkor meg-
keresem. Raia papok, írjatok ezügyben. Köszi:

Graham Treefrog (#4788)
� Tisztelt kalandozók! Az igazi Borax király már öt éve
a (186,60)-as mezõn „raboskodik” egy királyi palotá-
ban és zsarnokoskodik rajtunk. Csatornán túli kalando-
zók! Szabadítsátok ki, és taszítsátok le a trónról azt a
népnyúzó Boraxot! Segítsetek Erdauinon! Tisztelettel:

Keur (#4093)
� Titkok világában élünk testvérek, s feladatunk az,
hogy fölfedjük ezeket a titkokat, bármilyen veszedel-
mesek is. Hawk a Bárd (#1567)
� Vándorok! Valaki kitalált egy nagyon jó dolgot. Ez
pedig a BAT (barátságos támadás), vagyis akire kia-
dod, s találkozol is vele, azzal megküzdesz, ám az
összes sebzés „volna” „majdnem” stb. kiegészítések-
kel íródik a fordulóban, tehát a valóságban nincs seb-
zés. Az egész egy haveri bunyó. Aki támogatja a dolgot,
az írjon Tihor fõistennek, mert õ nincs meggyõzõdve
róla, hogy elegen szeretnénk ezen dolog bevezetését.
Köszi. Igor Konovaljov (#3755)   XII. 9.
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48 GN – 50.

Elõzõ kemény diónkat megfejtésén meglepõen sokan megfejtet-
ték, és beküldték. A nyertesek: 1. Sipos Gábor soproni 2. Csathó
Áron budapesti 3. Sinka József fegyvernöki 4-6. Szili Béla, Borbély
Csaba és Fekete Zsolt budapesti olvasóink. Gratulálunk nekik! A
számos sikeres megfejtõn felbuzdulva ismét egy nehezebb rejt-

vény következik, továbbra is Zsigrai Károly szerzeményeibõl. Az
olasz módra név a gyakorlott rejtvényfejtõknek mindent elárul, de
a kezdõk kedvéért leírjuk  a szabályait. A rejtvény hálóját egy kacs-
karingós vastag vonal választja ketté, ezenkívül van még benne
33 db fekete négyzet, amelyek helyét nektek kell megtalálnotok. A
meghatározásokat a számozott vízszintes és függõleges sorokban
sorban adjuk meg. A zárt betûket nem határozzuk meg. A rejtvény-
ben hat kártyalap nevét rejtettük el, ezeket kell megfejtésként be-
küldeni. Ne felejtsétek el felragasztania pályázati szelvényt sem!

Beküldési határidõ: 1998. március 23.

VÍZSZINTES: 1. Gyakori HKK lap � ultraritka lap 2. Fehér Klára
megfilmesített regénye � a cirkónium vegyjele � lóerõ rövidítve
� orosz ûrállomás � a palotapincsi is ez 3. Keletnémet tehergépko-
csi- és autóbuszmárka � sír a baba � ész � egykor népszerû magyar
rajzfilmfigura 4. Templom erkélyszerû, belsõ emeleti része � né-
mán repülõ! � kétfelé osztó � a pincébe 5. Fentrõl leveszi � egy-
kor világválogatott veterán magyar futballista � össze-vissza tölt!
6. Szibériai folyó � tudatlan, rossz orvos, kuruzsló � népszerû ma-
gyar színész (Sándor) � a lítium vegyjele 7. Divatos belsõ falfesték
� létezik � idõszámítás elõtti � válogatott, elõkelõ társaság 8. A KG-
s mátrixdekk márkája � enyém Párizsban � igazi 9. Budavári közle-
kedési eszköz � ha pozitív, akkor AIDS � mássalhangzó kiejtve � sil-
bak � a TF-en életet menthet 10. Egy cetfaj illatszer készítésére
használatos viasszerû váladéka � a Szomszédok Juliját megszemé-
lyesítõ ifjú színésznõ személyneve � dobogósok kapják � sziget rö-
vidítve 11. Viszonylag ritka nõi név � hasonlóság, hasonlatosság
(latin) � nap az angoloknál � izraeli gépfegyver 12. Rag � zörej � a
Pákozdi csata tábornoka � francia arany � H-vitamin 13. Szentend-
réhez közeli község � ... Derek (a bomba nõ) � nem fukar � bíró,
törvénytudó a mohamedán népeknél � debreceni egyetem
14. Gyakori HKK lap � nem gyakori HKK lap

FÜGGÕLEGES: 1. Ritka HKK lap 2. fafúvós hangszer � éjjeli
edény � ide-oda billeg 3. A mérleg csillagkép � a kutyával rokon,
fõleg Afrikában élõ dögevõ ragadozó � mezõgazdaság rövidítve
4. Belsõ-Ázsiában élt török nyelvû nép � a dallamot a hangok
olasz nevével énekli 5. Egy cégnél egy bizonyos idõre kifizetendõ
munkabérek elõirányzott összege � kóbor részlet! � a legtöbb
zarg hajó elõneve a KG-n 6. Olasz röviden � tágas helyiség � ki-
sebb katonai egység 7. Messzire szalad � a szobába 8. Eredni � a
szerelem római istene 9. Szúrószerszám � kis Péter � igaz 10. Va-
lakinek vagy valaminek a szükségletérõl gondoskodó � ösztönöz,
biztat 11. Nem jár az óra � ... silentio � 365 nap � táncmulatság,
mûsoros est tartására való épület 12. Negatív válasz � veszélyes af-
rikai vírus � csigafajta � motívum 13. Ifjúsági Magazin � futball
szabálytalanság � pisztolyt használ � pára! � fémabroncs, fémpánt
keréken 14. Gyakori HKK lap � igen Moszkvában 15. Letartózta-
tott személy � drágakõ 16. Szikladarab � Jemeni kikötõvárosba
való 17. Habzó ital � bizalmas megszólítás férfiak között � arra a
helyre 18. Tüzet megszûntet � kacat � hivatkozik 19. Lázadó, zen-
dülõ � konyhai eszköz 20. ...-hal (békaporonty) � Tudományos is-
meretterjesztõ társulat � tarka
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