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Szerkesztõi üzenet
Sziasztok! Végre itt a tavasz! Ugyan ez nem
tartozik szorosan az AK-hoz, de most,
február közepén, amikor a szerkesztõi üze-
netet írom, gyönyörû tavaszi idõ van. Gon-
dolom ilyenkor mindenki elkezd kirándul-
gatni, de remélem azért az AK ott lapul a
zsebetekben, hogy a pihenõk alatt is olvas-
hassátok. A 22. oldalon találtok egy kérdõ-
ívet, amit az újság elolvasása után, ki is tölt-
hettek, és ha visszakülditek, akkor egyrészt
nyerhettek a sorsoláson, másrészt talán leg-
közelebb egy olyan AK-t kaptok, ami jobban
megfelel a ti ízléseteknek. Ha már a vissza-
küldésnél tartok: e-mailen semmiféle kró-
nikás rejtvény, feladvány megfejtését nem
fogadjuk el. Küldjétek õket hagyományos,
postai úton, ha van hozzá, akkor a pályázati
szelvénnyel együtt! Címlapunkon ismét Gõ-
gös Károly egy festménye, a Thor a Sárká-
nyölõ címû kártya képe látható.
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Elfogytak a legelõk, és eltûntek a farkasok.
Aziz van Haggar már két hete bolyongott a hegyek

között. Atyái istene, Gude elfordította arcát, az új is-
ten, a számtalan csillag járását szabályzó Napok Ura
pedig nem törõdött azzal, hogy megsegítse az ifjú va-
dászt.

Egy nincstelen senkit.
A tavasz már ropogtatta az égbe törõ fenyõket borí-

tó jég kérgét. Dél felé itt is,
ott is apró patakok bukkan-
tak elõ a hó alól. Aziz tudta,
hogy napokon belül beáll az
olvadás. Ha a meleg idõ a
hegyek között éri, akkor
mindennek vége. Az olva-
dó hólé kõ- és sárlavinákat
zúdít a hágókra, elzárja az
utakat, barlangjaikba za-
varja a hegyi farkasokat.
Ha pedig egyetlen farkas-
bõrrel sem bizonyítja bá-
torságát, akkor nincs is mi-
ért visszatérnie a síkságra.

Amióta elkezdték feltörni
a mezõket, istállóban tartani
a jószágot, egyre nehezebbé
vált megszerezni a hasskar-
lok ezüst fejpántját. A fej-
pánt nélkül pedig nem férfi
a férfi. Nincs szava a tanács-
ban, nem hordhat fegyvert,
csak nevetnek rajta a leá-
nyok. Az ezüst szalaghoz ré-
gen elég volt, ha az ifjú ka-
pott atyjától annyi legelõt,
hogy egy hét alatt körbe
tudja lovagolni, vagy ha
szegény volt a család, a fiú

felkerekedhetett, hogy
lándzsával vagy íjjal el-

ejtse a jószágot pusz-
tító hegyi farkast.

A Népet fenye-

getõ bestiák megölése hõstettnek számított. A közös-
ség számára a farkasvadász ért annyit, mint a legna-
gyobb ménes ura. Az ifjú hõs gyõzelmi tort tarthatott a
zsákmányából, és az étkezés befejeztével a legtekinté-
lyesebb nemzetségfõ tette a fejére a fejpántot.

Ezek a szép idõk örökre eltûntek
A Vének most félnek, mert nem tudják, mi lesz a

Néppel az új világban. Minden megváltozott azóta, hogy
vagy tíz téllel ezelõtt újra megnyíltak az égbolt kapui.

A Global Impex tulajdonában lévõ Mineral Kartell
igazgatótanácsának azért kellett gyûlést tartania, mert
az adózás utáni éves nyereség növekedési üteme elma-
radt a központ által elvárt értéktõl.

– Az értekezletet a Négyes Tárgyalóban tartjuk. Ké-
rem, igyekezzenek!

Johnny Fischer fõosztályvezetõ homlokát ráncolva
a mellette ülõ inszektoidra nézett.

– A Négyes nem egy akvárium?
– De igen – felelte a magas, sovány rovarlény. – Me-

hetünk a búvárruhákért.
– Akkor Viharszárny területi igazgató úr is ott lesz?

– A mindig elegáns Fischer elsápadt, és a kezében tar-
tott infókockára pillantott.

A legtöbb emberhez hasonlóan õ is ösztönösen
utálta az ûrcápákat. Ezt a viszolygást persze a karrierje
érdekében igyekezett eltitkolni, de ha tehette, akkor a
lehetõ legkevesebbet tartózkodott a ravasz és kegyet-
len óriáshalak közelében. Egy-egy értekezlet után éj-
szaka néha sikítva ébredt, mert álmában a nemeshalak
nemcsak lassan köröztek körülötte, hanem...

Ma pedig minden oka megvolt arra, hogy ideges le-
gyen. A részvényesek dühösek. A céget megviselte a
zarg invázió, a Peremvidék újrafelfegyverzésébe csak
késve tudtak bekapcsolódni, a bányavilágok és a ne-
hézipari gyarmatok pedig még mindig veszteséget
termeltek.

Ezért fejek fognak hullani. És nem csak a szó átvitt
értelmében.

Viharszárny igazgató helyett egy szürke cápa várt
rájuk a ragyogóan megvilágított, tisztított tengervízzel
töltött teremben. Néhány lebegõ takarítórobot véres
húscafatokat próbált eltüntetni a korallbútorok közül.
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A ragadozóhal villámgyorsan az érkezõk felé úszott,
majd farkának egyetlen mozdulatával lefékezte roha-
nását, és ott lebegett egy arasznyira Fischer légzõ-
maszkja elõtt. A fõosztályvezetõ holtsápadtan bámulta
a hófehér, borotvaéles fogakat. Fejhallgatójában meg-
szólalt a cápa szinkronizált, mézédes hangja.

– Üdvözlöm, kedves Johnny. Örvényszáj vezérigaz-
gató-helyettes vagyok. A Global küldött, hogy rend-
be tegyem a dolgokat. Gratulálok az elõléptetésé-
hez. Az imént elhunyt Viharszárny helyett Ön az
új igazgató. Lássuk a jelentését és a javaslatait!

Fischer úgy érezte, mindjárt megfullad.
Nem mert kertelni, azt viszont nem akarta
bevallani, hogy fogalma sincs a válság
megoldásáról. A cápa sürgetõen körözött
körülötte, míg a többi igazgatósági tag, az
emberek, a rovarok, a két kiismerhetetlen gon-
dolkodású növénylény és Olinnen, a cerebrita fõköny-
velõ is úgy tett, mintha ott sem lennének.

Az újonnan kinevezett igazgató nyelt egyet, azután
beszélni kezdett.

– Az adózott nyereség évi 30 százalékos növelése a
hagyományos módszerekkel már nem valósítható
meg. Az infláció, az egyházi adó bevezetése, a háborús
károk, satöbbi. Persze már kidolgoztuk az új módszert.

– Igen? Ezt örömmel hallom! Mondja kedvesem,
mit találtunk ki?

Örvényszáj a kerek ablakhoz úszott, és elégedett
pillantást vetett a kikötõ lüktetõ forgalmára. A magas-
ban karcsú vadászgépek tértek vissza a járõrszolgálat-
ból, lent a felszínen pedig nyílegyenes oszlopokban
sorakoztak a cég teherhajói. Kicsit távolabb, a löveg-
tornyok acélkupoláin túl a szövetséges kalózok fregatt-
jait töltötték fel üzemanyaggal a robotok. A levegõtlen
hold kiváló fõhadiszállásnak bizonyult. Ide nem ért el
a hatóságok keze.

– A nyersanyagokkal ugye nincs mit tenni, de... a
munkaerõ! Igen, a munkaerõ árát kell lecsökkenteni.

– Már így is a minimálbér töredékét fizetjük! – szólalt
meg agyában a telepata cerebrita fõkönyvelõ hangja.

– Igen, de..., alkalmazzunk rabszolgákat! – Az ötlet
hirtelen jött, nem maradt ideje végiggondolnia. – Ak-
kor nem kell a munkabérrel törõdni!

– Remek! – A cápának szemmel láthatóan tetszett
az ötlet. – És így az élelmezésre sem kell költeni. A ki-
hulló munkaerõ fogja táplálni a munkaképeseket.
Márpedig elég nagy lesz az elhullók aránya, ahogy én
a kollégákat ismerem. Intézkedjenek a toborzók kikül-
désérõl! Fejvadászokra gondolok. Elsõsorban bolyvá-
rosokat és barbár világokat keressenek. Olinnen,
mennyit javít ez a mérlegünkön?

– Tízmillió rabszolga esetén nulla egész két tized
százalékot.

– Nagyszerû, akkor vágjunk bele!

Gude mégiscsak rámosolygott. Az
izmos tavinyúl szépen pirult a nyárson. Húsa, gon-

dosan beosztva legalább négy napra elég lesz. A tûzbõl
szikrák pattogtak a magasba, felvillantak és összekeve-
redtek a csillagokkal.

A csillagok.
Az égbõl jött idegenek szerint minden parányi csil-

lag egy-egy hatalmas és izzó nap! Ezt elég nehéz volt
elhinni, hiszen akkor az Égben nincs hely Gude számá-
ra, a napok tüze már rég elemésztette volna fából fara-
gott palotáját. Kinek higgyen az egyszerû ember? Gu-
de csak a Látókhoz és a Vénekhez szólt, az idegeneket
viszont bárki láthatta, ha nem sajnálta a kéthónapos
utazást, és a nagy síkságon át elvándorolt Fatimébe, a
tengerparti nagyvárosba.

A nemzetségbõl legelõször Afez bácsi találkozott
idegennel. Követként járt tárgyalni a kikötõben. Kilép-
ve a fatimei vendégszállásról egy hatalmas rovarral ta-
lálta szembe magát. Mintha csak az alvilág valamelyik
szörnye bukkant volna elõ. Afez azt tette, amit egy
hasskarltól elvárhat az ember. A szörnyre rontott, és
kardjával megölte.

Másnap reggel azután három rovarlény várta a ka-
pu elõtt. Nem harcolni jöttek, csak odalöktek neki egy
mesélõ kockát, és elmentek. A kocka viszont beszélt,
és képeket is mutatott. Kiderült, hogy a szörny valójá-
ban egy nagy és népes nemzetség tagja, akit számon
tartanak, akit nem lehet csak úgy agyonvágni mint egy
kitaszítottat. Ráadásul nem is harcos, hanem gyógyító.
A falu Vénje dühöngött. Az lett a dolog vége, hogy
Afeznek csapatparancsnok létére megalázkodva, me-
zítláb kellett elmennie a rovarok szállására, hogy weri-
guldot fizessen az elhunytért. A dolgok így rendbe jöt-
tek, bár a nemzetség szállásain, a kék hegyek lábánál
azóta sem nagyon láttak égbõl jött idegent.

Az új mesék viszont eljutottak minden pásztortûz-
höz. Mesék a Birodalomról, a mindenkit szeretõ ce-
rebrita Császárról, a csillagok között tomboló háború-
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ról. Új szavakat tanult a Nép, ördög helyett azt mond-
ták, hogy zarg, varázskard helyett azt, hogy lézer.

A csodálatos történetek a Nép eredetét is másként
magyarázták, mint a régiek. Kiderült, hogy a Világ csak
egy a számtalan bolygó közül, ahová sok ezer évvel ez-
elõtt, a Cápa Háborúk miatt a cerebrita varázslók telepí-
tették csillogó ezüsthajókon a Népet. A harcosokat, a
szilaj vadászokat hozták el a fuldokló õsi Földrõl: a
gorkhákat, az izlandiakat, a búrokat, a maorikat, a hano-
kat, a szikheket, a skótokat, a tuaregeket, a dajakokat,
azokat, akik bárhol és bármikor készek voltak a Császá-
rért harcolni. Aztán bezáródott az Ég, a Birodalom elfe-
lejtette a Világot, és hagyta, hogy a Nép a Vének szava
szerint éljen. Most viszont újra dúl a háború, hadihajók
járják az égi ösvényeket, és a Császárnak eszébe jutottak
hû harcosai, a dús legelõk, a termékeny földek.

A Birodalom arannyal, takarókkal, gyógyszerrel,
beszélõ dobozokkal, acélból készült szerszámokkal és
fegyverekkel fizetett az egészséges húsért és a gaboná-
ért. A Nép még sohasem élt ilyen jómódban. Az öre-
geknek nem kellett az éhség miatt megtérni Gudéhoz,
és egyre több újszülött maradt életben. A tanyákból
falvak lettek, a régi falvakból városok.

Csak legelõbõl lett volna több!
Aziz eloltotta a tüzet, és a sziklapárkány alatti kis tó-

hoz sétált. Gude a távoli vulkánok tüzével fûtötte a bar-
langok vizeit. A forró vízbõl csípõs szagú gõz szállt a ma-
gasba, de ez nem zavarta a fiút. Levetkõzött, és lemerült.

A tó fenekére süllyedt, hogy kagylót keressen, ami-
kor remegni kezdett a víz. A felszínre rúgta magát,
mert nem akarta, hogy egy földrengés, Gude horkolá-
sa, a fejére rogyassza a sziklatetõt.

Kirázta a vizet a szemébõl,
és a part felé akart úszni,
amikor meglátta a tábortûz
alig pislákoló parazsa fe-
lett lebegõ... sárkányt.

Nem hasonlított a me-
sék sárkányaira, nem
voltak szárnyai, nem
borították pikke-
lyek, de Aziz

így is felismerte. A sárkány üvöltött, haragja megre-
megtette a tó tûzforró vizét. Aziz pónija pánikba esett,
eltépte béklyóját, és megpróbált elfutni a magasban
lebegõ szörnyeteg elõl.

A sárkány megmozdult, felsüvített, és villámgyor-
san a póni nyomába eredt. Pofájából sivító, pokoli tûz
tört elõ. Ahogy alacsonyan repült a fák felett, zöldes,
füsttelen lángba borította az élõ erdõt.

Traoxax, a kegyvesztett Viharszárny nemzetség tag-
ja igazán nem panaszkodhatott a sorsára. Patrónusa, a
Mineral területi igazgatója ugyan meghalt, de õ még
élt, és aki él, annak elõbb-utóbb lehetõsége nyílik a
bosszúra. Addig meg itt voltak neki ezek a nyomorul-
tak, akiken kiélhette haragját.

Háromlábú lépegetõjén megpördült, és a szerkezet
fémmancsában tartott villámkorbáccsal végigvágott
egy foglyon, aki a háta mögül próbált felszedni egy da-
rab nyers húst az olajos földrõl. A fûrészes élû kábel a
rabszolgára tekeredett. Az emberlény egy darabig még
füstölve vonaglott, aztán darabokra tépte a nagyfe-
szültségû kisülés.

– Zabáljatok disznók!
Traoxax kiáltását tucatnyi hatalmas hangszóró is-

mételte meg. A hõsugarakból szõtt kerítés körbefogta
az arénaszerû mélyedést. Középen, a vastag fatörzsek-
bõl durván összetákolt emelvény körül legalább száz
rabszolga kuporgott a földbe vájt üregekben.

Fent a dombon feldübörögtek a kalózok viharvert
Galleon Goldjának hajtómûvei. Traoxax vízzel töltött
szkafanderjének képernyõjén feltûnt a pilóta alatto-
mos képe.

– Mi van, cápa? Pocsékolod az árut?
– Törõdj a magad dolgával, sártaposó! Vigyázz, ne-

hogy elkapjon a légvédelem!
– Légvédelem? Itt? Még egy mûholdjuk sincs. Ennél

sötétebb helyet csak egy fekete lyuk seggében találsz.
Inkább te vigyázz, nehogy kiszálkázzon valame-

lyik bennszülött!
– Engem? – hördült fel a cápa. – Még ha

el is jutnának ide. Na de ki bolond ide
jönni, a hegyek közé?

– Tegnap is akadt egy, nem? Mi lett
vele? Elkaptad?

– Kimentem az anti-G siklómmal.
Infrával megkerestem a sötétben, az-

tán adtam neki egy kis folyékony tüzet.
Állati fürge volt, de ez sem segített rajta.

– Elkaphattad volna. Vagy nem kell a friss hús?
A vigyorgó ember obszcén jelet intett az ujjá-
val, mire a cápa unottan vicsorgott egyet. Túl

régóta dolgoztak együtt ahhoz, hogy ko-
molyan vegye a sértéseket.

A foglyokkal megrakott hajó pillanatok
alatt átfúrta magát Gude légkörén, hogy szállít-
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mányát eljuttassa valamelyik gyilkos klímájú ipari vi-
lágra. A tengerparti birodalmi kirendeltség radarjai ta-
lán észlelték röptét, de nem volt vadászuk, amit utána
küldhettek volna.

Az ûrcápa magára maradt. Átgázolt a foglyok kö-
zött, és lépegetõjével fürgén felkapaszkodott az emel-
vényre. Nem félt a magánytól. Itt legalább senki sem
készült a hátába lõni! Egy kicsit kipihenhette magát az
irodában folyó kegyetlen küzdelem után. Jobb itt,
mint egy bûzös akváriumban. A harci drogoknak kö-
szönhetõen játszva kibírja addig, amíg megjön a követ-
kezõ halálhajó.

Monitorán hirtelen öt apró pont tûnt fel. Lassan,
óvatosan közeledtek. Traoxax elvigyorodott, kikap-
csolta a sugárkerítést, és a régimódi rohamlézer állvá-
nyához lépett.

Imádta a munkáját.

Aziz a szikla tetejérõl napkelte óta figyelte a rab-
szolgatábort. Testét vastag sárréteg fedte, lábán faké-
regbõl készített mokaszint hordott. Mellette egy rugal-
mas faágra erõsítve kagylószedõ kése hevert. A zöld
tûz elpusztította a póniját és az összes holmiját. A fiú
úgy döntött, hogy a sárkány nyomába ered. Nem volt
más választása. Ha nincs farkas, zsákmánynak ez is jó
lesz.

Nem volt nehéz megtalálni a szörny nyomát. Ha-
nem amit itt látott, az meghaladta legszörnyûbb elkép-
zeléseit is.

Látta, ahogy behajtják a foglyokat az óriási ezüst
teknõsbe. Embereket, nagy bogarakat, vánszorgó nö-
vényeket. Aztán a teknõs üvölteni kezdett, és elrepült
a csillagok közé.

Csak egy õr maradt. Egy hatalmas, halfejû tüskés
szörnyeteg. Egyedül a foglyok tengerében. Ez azt je-
lenti, hogy az õr erõs és magabiztos. Akkor pedig oko-
san kell rátámadni.

Aziz tehát várt.

A gorkhák lassan közeledtek a tábor felé, de nem
voltak elég óvatosak. Aziz már messzirõl észrevette
õket, az alacsony harcosok viszont elmentek rejtekhe-
lye mellett. Tudta, miért jöttek. A foglyok között gor-
kha nõk és gyerekek is akadtak.

A halfejû fémszörny az építmény tetején állt. Tün-
tetõen hátat fordított a lopakodó támadóknak. A gor-
khák elérték a mélyedés szélét. Egy pillanatra megtor-
pantak a fémrudak elõtt, de vezetõjük türelmetlen
intésére továbbmentek. Kezükben megvillant görbe
késük. A fõnök egy hosszú csövû lézert szorongatott.

A szörny valamit csinált.
A következõ pillanatban egy hatalmas gömb ragyo-

gott fel a tábor felett a levegõben. A gorkhák döbben-
ten bámultak a magasba. Saját felnagyított ámuló arcu-
kat látták a hologömbben.

– Nahát, váratlan látogatók!
Traoxax élvezettel hallgatta saját hangja dübörgését.

Megmarkolta a rohamlézert, és egyenként leterítette a
barbárokat. Csak az utolsónak kegyelmezett meg.

– Várj meg, lemegyek érted! – kiáltotta vidáman.
Megragadott egy hosszú, fûrészes pengéjû szigonyt.
Visszakapcsolta a kerítés hõsugarait, majd ereszkedni
kezdett lefelé a fatörzsekbõl ácsolt létrán.

A gorkha egy pillanatig döbbenten bámulta a felé
száguldó rettenetet, aztán megfordult, és rohanni kez-
dett.

Traoxax nem érte utol. A hõsugarakból font kerítés
viszont útját állta. A foglyok befogták fülüket, hogy ne
hallják a férfi sikítását.

A sisak radarja csak az utolsó pillanatban észlelte az
alacsony röppályán érkezõ tárgyat. Traoxax hátravetet-
te magát. A lépegetõ stabilizátorai megtartották volna,
de az egyik láb túlcsúszott az emelvény peremén. Az
ûrcápa a mélybe zuhant.

A csattanás felri-
asztotta a foglyokat.
Döbbenten bá-
multák hango-

san káromkodva
feltápászkodó 
õrüket. A szink-
ronhangszórók be
voltak kapcsolva, így minden szavát
érthették. Traoxax kibiztosította fegy-
verét, és körülnézett. Semmi sem mozdult, némaság ül-
te meg a fagyos hajnali erdõt. Visszamászott az emel-
vényre. Már azt hitte, hogy a kábítószerek tréfálták meg,
amikor egyik lába valami puha, síkos dologra taposott.

Lenézett, azután felüvöltött dühében.
Egy döglött hal hevert elõtte.
– Ki volt az?
Válaszképpen tûz lángja villant a fák között. Aztán,

kicsit arrébb még egy, meg még egy. Rõzseláng vagy
torkolattûz?

A cápa a magasba rántotta rakétavetõjét, és egy re-
peszgránátot lõtt ki a fények felé. A robbanás darabokra
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szaggatta a bokrokat, és a tüzek eltûntek. Traoxax leen-
gedte a rakétavetõt. Úgy tûnt, sikerült végeznie láthatat-
lan ellenfelével.

Valami nagyot csapott a hátára. Megpördült, és
döbbenten bámulta az újabb, még vergõdõ halat.

– Hogy az ördögbe került ez ide?
Egy jókora ugrással az antiG siklóra ugrott. Felgyúj-

totta a fényszórókat, és bekapcsolta a turbinákat. A sik-
ló a magasba emelkedett.

Aziz a földre ejtette a kezében tartott halat. Már
nem volt szükség arra, hogy ezt is a szörny fejéhez ha-
jítsa egy meghajlított fiatal nyárfa ereje segítségével.
Látta, ahogy kigyullad a sárkány szeme, és az sem ke-
rülte el figyelmét, hogy a szörny is nyeregbe pattant.

A fiú a patakba vetette magát, lemerült, és hagyta,
hogy a jeges víz a felszín alatti barlang bejárata fe-
lé sodorja. A szörnyeteg nem lát be
a víz alá. Valószínûleg a föld alá
sem. A puha mészkõben
pedig nem egy repedés és
járat vezet a mélyedésbe,
a tábor alá. Nehéz lesz be-
kúszni, de nem lehetetlen.

Traoxax egy órán át körö-
zött a tábor körül. Néhány rókán
és nyúlon kívül mást nem sikerült
felriasztania. Hiába öntött folyékony
tüzet a fák közé, titokzatos támadó-
jának nyoma veszett. Az antiG sikló
üzemanyagjelzõje vörös fényben iz-
zott. A cápa úgy döntött, hogy
visszatér a táborba.

Alacsonyan elsiklott a
fák csúcsa felett, és lassan az
emelvény mellé lebegett. Kikötötte
a siklót, és átlépni készült, amikor hirte-
len rájött, hogy nincs egyedül

Egy meztelen, szõrös, sárborította barbár állt a ro-
hamlézer mögött. A fegyver kilenc csöve pontosan az
ûrcápa fejére szegezõdött.

Traoxax mozdulatlanná dermedt.
– Hé, te! Vigyázz, megéget a tûzpálca! – mondta mé-

zesmázos hangon. – Engedd el, nehogy megsüssön!
Beszéd közben töprengett: „Vajon kibiztosítva

hagytam, vagy nem hagytam kibiztosítva?”
– Szeretnél egy szép takarót?
Semmi válasz.
– Mondd csak barátom, hogy kerültél ide?
– Gude vezetett.
– Gude? Ki a fene az a... Ja vagy úgy, az istened! És

mondd csak, az istened azt is megmondta, hogy ho-
gyan kell a rohamlézerrel lõni?

– Nem, azt nem.
– Akkor jó. – Traoxax megkönnyebbülten felsóhaj-

tott, és lángszórója után nyúlt, hogy végezzen a fiúval.

– Arra magamtól jöttem rá.
A sorozat valósággal kettészelte a cápa páncélozott

testét.

Az Égbõl jött bíró végignézett a Véneken.
– Súlyos vád ért benneteket – mondta. – Vádlótok

a nagyhatalmú Mineral Kartell.
Az öregek értetlen pillantását látva még hozzátette.
– A kartell az egy... kisebb királyságféle. Kicsi, de erõs

és befolyásos, úgyhogy nem árt, ha tisztázni tudjátok
magatokat. Hajói vannak, meg ágyúi és rengeteg pénze.

A Vének Véne emelkedett szóra.
– Áttanulmányoztuk az iratokat, nagyúr. Köszönöm

neked a... – egy pillanatig küszködött az új fogalom-
mal, azután megtalálta a megfelelõ szót – a hipnote-
kercset, amelybõl az éjjel megismertem a birodalmi

jogrend alapjait. Azt hiszem, nincs okunk félni.
– Úgy véled? – kérdezte kétkedve a bíró.

– Ha nincs áldozat, nincs bûn sem,
nagyúr.

– Nincs áldozat?
A Vének Véne válaszként tap-
solt egyet, mire két hasskarl
félrehúzta a hologömböt rej-

tõ bõrfüggönyt. A háromdi-
menziós képen jól látszott a

felszabadított rabszolgatá-
bor. Tüzek lobogtak a
sátrak között, a volt fog-
lyok, emberek, inszek-

toidok, ismeretlen
fajú lények pedig
sorban álltak egy

jókora üst elõtt.
Aziz gyõzelmi tort tartott.

Az üst mellett állva sûrû, forró le-
vessel töltötte meg a fatálakat.

– Szóval nincs áldozat?
– Nincsen, nagyúr.
A bíró elnevette magát.
– Ám legyen. Látom, sikerült a hagyományokat

összhangba hozni az új korszak kihívásaival. De azért
vigyázzatok, a cápák bosszút fognak állni!

– Mi is ott leszünk – felelte csendes elszántsággal a
Vének vezetõje.

A bíró felkelt, és elindult a birodalmiak konténerte-
lepe felé. A gyûlésház kapujában megtorpant egy pilla-
natra, és visszanézett.

– Vének Véne?
– Igen, nagyúr?
– Mondd meg az ifjú vadásznak, hogy én is megkós-

tolnám a zsákmányát. Úgyhogy hagyjon egy tányérral a
hallevesbõl.

VARGA A. CSABA
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3
Írta: Tröszt

Rajzolta: Vida László

KKaappiittáánnyy!!  TTaalláállttaamm  vvaallaammiitt,,
aammii  éérrddeekkeellnnii  ffooggjjaa!!

JJööjjjjöönn  bbee,,  õõrrmmeesstteerr!!  
EEzztt  nnéézzzzee  mmeegg!!

EEwwiirrggaann  AAggggrroowwaarrxx..  CCááppaa..
5544 éévveess..  MMiimmbbaattaarrii  sszzüülleettééssûû
ffeeggyyvveerrsszzaakkéérrttõõ..  AA  cceerreebbrriittaa
nneehhéézzffeeggyyvveerreekk  lleesszzeerreelléésséétt
eelllleennõõrriizzttee  iitttt  aa  ZZeeuussoonn..  DDee
aa jjaavvaa  ccssaakk  mmoosstt  jjöönn.. .. ..

AAggggrroowwaarrxxoott  ttiizzeennnnyyoollcc--hhúússzz  óórráájjaa  ööllttéékk  mmeegg,,
ddee  aa  kköözzppoonnttii  kköözzlleekkeeddééssii  aaddaattookk  sszzeerriinntt  nnyyoollcc
óórráávvaall  eezzeellõõtttt  mméégg  ootttt  jjáárrtt  aa  VVeeggaa  bbáázziissoonn,,
aa nneehhéézzffeeggyyvveerrrraakkttáárrnnááll..

IIlllleettéékktteelleenn  bbeehhaattoollóó??!!??

AA ddookkii sszzeerriinntt lleehheett,, hhooggyy aazz aa  vvaa--
llaammii  eeggyy  iiddeennttiiffiikkáácciióóss  ttáárroollóó  vvoolltt,,

DDee  aakkkkoorr  aa  kköözzppoonnttii  mmoodduulltt  eell--
ttáávvoollííttoottttáákk  bbeellõõllee.... ..  AA  VVeeggáánn
ppeeddiigg  hhaatt  óórráájjaa  eellssõõffookkúú  rrii--
aaddóókkéésszzüüllttsséégg  vvaann..
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GGoonnddoolloomm,,  aa  kkaattoonnaaii  ppaarraannccss--
nnookkssáágg  mmiinnddeenntt  ttaaggaadd......

TTeelljjeess  hhíírrzzáárrllaatt..  
MMiitt  aakkaarrtt  mmuuttaattnnii??

CCaaeerruulleeuumm..  AAzz  áállddoozzaatt  vvéérréébbeenn  nnaaggyy
mmeennnnyyiissééggûû  aallkkoohhooll  vvoolltt..  EEzztt  aa  sszzíínneezzõõtt  ppee--
ddiigg  ccssaakk  aazz  eemmbbeerreekk  hhaasszznnáálljjáákk..  MMiitt  ttiippppeell
ffõõnnöökk,,  hháánnyy  eemmbbeerr  éétttteerreemm  vvaann  aa  ZZeeuussoonn,,
aahhooll  ccááppáákkaatt  iiss  kkii  ttuuddnnaakk  sszzoollggáállnnii??

AAzz  ÉÉddeennkkeerrtt......

RReennddbbeenn,,  õõrrmmeesstteerr!!  KKeerreessssee
mmeegg nneekkeemm  aazz  áállddoozzaatt  hhoozzzzááttaarr--

ttoozzóóiitt,,  iissmmeerrõõsseeiitt..  ÉÉnn  ppeeddiigg......  aazztt
hhiisszzeemm  mmeeggvvaaccssoorráázzoomm..

EEkköözzbbeenn  nnéé--
hháánnyy  sszzáázz  fféénnyy--
éévvnnyyiirree,,  aa  FFöölldd
zzóónnáájjáábbaann..

RRiiaaddóó!!  CCsseemmppéésszzhhaajjóókk  
aa  DD--77--eess  sszzeekkttoorrbbaann!!

AA  ffööllddii  vvééddeerrõõ  vviilllláámm--
ggyyoorrssaann  ttáámmaaddóóéékkbbee  ffeejj--
llõõddiikk.. .. ..

.. .. ..ééss  ppiillllaannaattookk  aallaatttt  nnyyiillvváánnvvaallóóvváá  vváálliikk,,  kkiikk  vvaannnnaakk  ttúúlleerrõõbbeenn..
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SS  aammiillyyeenn  hhiirrtteelleenn  jjöötttteekk,,  aa  ccsseemm--
ppéésszzhhaajjóókk,,  oollyy  ssiieettvvee  ttáávvoozznnaakk  iiss..

LLeeggaalláábbbbiiss  aa  sszzee--
rreennccsséésseebbbbjjee.. .. ..

SS  mmíígg  aa  rroonnccsseellttaakkaarrííttóókk  eellttûûnntteettiikk
aa  ppáárr  ppeerrcceess  ccssaattaa  uuttoollssóó  nnyyoommaaiitt
iiss,,  aa  ppóórruull  jjáárrtt  hhaajjóó  nnééhháánnyy  ppaanneelljjee.. .. ..

.. .. ..vveesszzeetttt  iirraammbbaann  sszzáágguulldd  aa
bboollyyggóó  ffeelléé,,  hhooggyy  aa  mmáássoodd--
ppeerrcc  ttöörreeddéékkee  aallaatttt  sszzéénnnnéé
ééggjjeenn  aazz  ooxxiiggéénnddúúss  llééggkköörrbbeenn..

KKiivvéévvee  eeggyy  aalliigg  ppáárr  kkiillóóss  ddaarraabbkkáátt.. .. ..

.. .. ..aammiirree  ppeerrsszzee
sseennkkii  sseemm  ffoorrddíítt  ffiiggyyeellmmeett..

AA  PPiirraannhhaa  jjeelleenn--
ttii  nnaaggyyúúrr,,  hhooggyy
aa  ffoottoonnbboommbbaa
sséérrtteettlleennüüll  eelljjuu--
ttootttt  aa  FFöölldd
ffeellsszzíínnéérree..

MMiinnddeenn  tteerrvv  
sszzeerriinntt.. .. .. FFOOLLYYTTAATTJJUUKK
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Kedves Shadowrun rajongók! Arra gondoltunk, hogy mivel korábbi cikke-
inkben rengetegszer céloztunk mindenféle Shadowrun témájú kiadványokra,

most végre itt az ideje tiszta vizet önteni a pohárba, és felsorolni õket,
és rövid ismertetõt nyújtani róluk.

Kedves Shadowrun rajongók! Arra gondoltunk, hogy mivel korábbi cikke-
inkben rengetegszer céloztunk mindenféle Shadowrun témájú kiadványokra,

most végre itt az ideje tiszta vizet önteni a pohárba, felsorolni õket,
és rövid ismertetõt nyújtani róluk.

Rögtön az elején egy rossz hírrel kezdeném. Nagyon úgy
fest a dolog, hogy a kiegészítõk közül eddig megjelentek
(Végzetes DNS, Árnyékmagyarország, Utcai szamuráj
katalógus, Grimoire, Játékmester paraván, Kapcsolatok)
nem túl széles köre a közeljövõben nem fog bõvülni. En-
nek igen prózai oka van: a nyomdaköltségek magasak és
(sajnos) ezek a kiadványok csak olyan szûk rétegnek
szólnak, hogy gyakorlatilag lehetetlen ma Magyarorszá-
gon veszteség nélkül kiadni õket. Ennek mi sem örülünk,
higgyétek el, de a rideg tények elõtt fejet kell hajtanunk.
Azért regények lesznek, többen is!

Szóval, summa summárum, következzék hát a lista.
Azt ugyebár mondanunk sem kell, hogy a könyvek nyel-
ve angol, így használatuk az angolul nem tudóknak kö-
zepes mértékben ellenjavalt.

SZABÁLYKÖNYVEK:
Awakenings (Ébredések)
Új mágia 2057-ben. A könyv beszámol az eddig nem
említett mágikus gyakorlatokról (voodoo és társai), vala-
mint új szabályokat is tartalmaz.

Corporate Security Handbook (Cégbiztonsági kézikönyv)
Hogyan mûködik egy cég biztonsági rendszere? Mire ké-
szüljenek az árnyvadászok, akik be akarnak jutni valami-
lyen céges telephelyre? Magyarázatok, új szabályok és új
játékosszívató felszerelési tárgyak.

Cybertechnology (Kibertechnika)
Hová fejlõdhet még a világ? A kibertechnika jövõje a
2050-es évek végén. Új szabályok (köztük az igen-igen
izgalmas negatív esszenciáról szólók, amelyek alapján a
Robotzsaru c. novella is íródott), új cuccok (szamurájok,
sápadjatok!) és némi háttérspekuláció.

Fields of Fire (Zsoldosok kézikönyve)
A könyv, amire minden igazán profi (vagy annak látszani
akaró) utcai szamuráj áhítozik. Tanácsok a szakma leg-
jobbjaitól, túlélési technikák, archetípusok, és fõleg sok-
sok új fegyver és felszerelési tárgy.

Rigger 2 (Rigók könyve 2)
A magyarul soha meg nem jelent Rigger Blackbook (Ri-
gók kézikönyve) frissített változata. Minden van benne,

ami egy rigónak kell: magyarázatok, mûködési leírások,
rengeteg új szabály és még rengetegebb új járgány és
felszerelési tárgy. A rigók Grimoire-ja.

Shadowtech (Árnytechnika)
Teljes katalógus az árnyvadászok (és bárki más) által
használható stuffokról. Új kiberverek, vegyszerek, mér-
gek és serkentõszerek, valamint vadi új bioverek széles
tárháza, természetesen a hozzájuk való szabályokkal
egyetemben.

Virtual Realities 2.0 (Virtuális valóságok 2.0)
Ami a Shadowrun szabálykönyvben nem mûködött jól:
Mátrixszabályok. Teljesen átdolgozott, részletes szabá-
lyok Mátrixrendszerek generálásáról, dekkek házilagos
megépítésérõl, a Mátrixharcról és a dekázásról általá-
ban. Ami a Grimoire a varázslóknak, az a Virtuális való-
ságok 2.0 a dekásoknak. És még sokkal több!

SZÖRNYTÁRAK:
Paranormal Animals of Europe 
(Európai paranormális állatok)
Az Európában élõ paranormális állatok listája a teljesség
igénye nélkül. Pontos játékstatisztikák és egy sor új pa-
ranormális képesség és szabály.

Paranormal Animals of North-America 
(Észak-amerikai paranormális állatok)
Az Észak-Amerikában élõ paranormális állatok listája a
teljesség igénye nélkül. Pontos játékstatisztikák és egy
sor új paranormális képesség és szabály.

VILÁGLEÍRÁSOK:
Aztlan(Aztlan)
Az ország, amelyet egyetlen cég ural. A rettegett Aztech-
nology hazájának ismert és kevésbé ismert titkai. Háttér-
információk és új szabályok (pl. vérmágia – izgi mi?).

Bug city (Rovarváros)
Chicago, a lezárt város. Mi történik a Nagy Fal mögött?
A könyv gyakorlatilag ott folytatja, ahol a Vakító fény c.
regény abbahagyta. Rovarokról és a velük való együtt-
élésrõl bõvebben.



Corporate Shadowfiles (Társasági árnyadatok)
Merrõl fúj a szél az AAA kategóriás mamutcégek háza
táján? Zaftos háttérinformációk, tények és spekulációk a
világot uraló multik múltjáról, jelenérõl és jövõjérõl.
Számadatok, szervezeti sémák, gyengék és erõsségek,
valamint történeti adatok.

Denver Sourcebook (Denver kalauz)
A Szövetség Városának hétköznapjai. Milyen az élet az
észak-amerikai nagyhatalmak által zónákra osztott, hu-
szonegyedik századbeli Denverben? Térképek, háttérin-
fók, kapcsolatok, új szabályok.

Germany sourcebook (Németország kalauz)
Németország az árnyakban. Alapos részletességgel ki-
dolgozott mû, pontos adatokkal (történelem, társada-
lom, gazdaság, politika, városok, állatok és mágia) a hu-
szonegyedik század legnagyobb európai országáról, az
óriássárkány Lofwyr hazájáról, német szerzõk tollából.

London Sourcebook (London kalauz)
A huszonegyedik század Londonja, ahogyan az angol
szerzõk elképzelik. Háttérinformációk, térképek és hely-
színrajzok, új paranormális állatok és szabályok.

Neo-Anarchists’ Guide to Real Life 
(Neoanarchista útmutató az igazi élethez)
A lehetõ legteljesebb háttérinformációk és túlélési taná-
csok a Shadowrun sötét világában kalandozóknak (fõleg
Észak-Amerikával kapcsolatban). Történelmi háttér, pon-
tos helyszínrajzok, archetípusok, szabályok meg minden.

Seattle Sourcebook (Seattle kalauz)
Pontos leírás a 2050-es évek Seattle-jérõl, az indián or-
szágok közé beágyazott UCAS hídfõállásról, a Shadow-
run világának eszmei középpontjáról. Részletes tér-
képek és helyszínleírások, archetípusok és
szabályok, valamint sok-sok háttérinformáció.

Target: UCAS (Célpont: UCAS)
Háttérinformációk az UCAS-ról az óriássárkány
Dunkelzahn meggyilkolását követõ években. Bos-
ton, Detroit, Chicago. Közvetlen háttérinformáci-
ók, szabályok temetõlidérc játékos karakterek in-
dításához, szabad rovarszellemek és társaik.

Tir na nÓg (Tir na nÓg)
A tündérek földje, a modern Írország a 2050-es
években. Az „európai tündeország” színfalai
(elölrõl és hátulról), térképek és leírások, háttér-
információk és új szabályok.

KALANDMODULOK:
Missions (Küldetések)
Négy modul egy könyvben. Eljátszhatjátok egy
DocWagon rohamcsapat, Lone Star beépített
rendõrök, céges biztonsági ügynökök, kormánykom-
mandósok vagy egy médiacég nyomozócsapatának sze-
repét, természetesen ugyanazon ügyhöz kapcsolódva.

Harlequin’s Back (Harlequin visszatér)
Kalandmodul csak haladó játékmestereknek és játéko-
soknak. Harlequin, a több ezer éves tünde valami olyas-
mitõl retteg, ami még néhány ezer évig nem jelent prob-
lémát a világnak. Vagy mégis?

Dark Angel (Sötét angyal)
Milyen a 2050-es évek multimédiájának világa egy kicsit
hátulról nézve? Hogyan készülnek a modern zenei felvé-
telek, és ki kinek az ellenlábasa?

Double Exposure (Kettõs leleplezés)
Elég csak ennyit mondanom: Egyetemes Testvériség. Elég
ennyi a vadászaitoknak, hogy visszarettenjenek a megbí-
zástól? Na és a Vakító fény c. regény elolvasása után?

Imago (Imago)
Londonban játszódó, igen szövevényes történet, amely
a fejlett mágia és a Mátrix világába enged bepillantást
amúgy árnyvadászi szemszögbõl nézve.

Mob War (Maffiaháború)
Ha meghal a maffia fõnöke, azonnal kitör az alvilági há-
ború. Az események kavalkádjának közepén négyféle
szerepet is eljátszhattok: maffiózó, zsoldos árnyvadász,
Lone Star detektív vagy a háború befejezésén fáradozó
biztonsági szervezet embere.

Shadows of the Underworld (Az alvilág árnyai)
Öt modul egy könyvben, melyek mindegyike a rendkívül
zavaros, 2057-es UCAS elnökválasztás köré fonódik.

Super Tuesday (Szuperkedd)
Öt modul egy könyvben. Mit ád az ég, ez a modul is a
2057-es UCAS elnökválasztás idején játszódik. Mi törté-
nik, ha a politikusok amúgy igazán nekiállnak kavarni?
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A legújabb divat a „profi” HKK játéko-
sok között, hogy jól bevált, konvenci-
onális paklijaikhoz ragaszkodva in-
dulnak el versenyeken. Ezek az
összeállítások tartalmaznak néhány
olyan lapot is, melyek a „hétköznapi”
játékosok számára bizony szinte elér-
hetetlenek. Ha õk is versenyképesek
akarnak maradni, újítaniuk kell, még-
hozzá úgy, hogy a paklijuk versenykö-
rülmények között is megállja a helyét
a profik „good stuff ” paklijai ellen. Az
alábbi pakli vázát én is egy versenyen
láttam, és személyesen is volt alkal-
mam megtapasztalni, hogy milyen ve-
szélyes lehet még akkor is, ha nem
megfelelõ tudású játékos kezébe ke-
rül. Alkalmas kiegészítõ pakli nélkül
szinte képtelenség megállítani, bár
egy kis szerencsével sikerülhet.

Az alapgondolat szerint a tipikus
good stuff (Köszönjük Magic!) paklik

kevés lénnyel ölnek, s ezek is általá-
ban nagy, speciális képességekkel bí-
ró (és éppen ezért drága) lények. Ha
ezeket ki tudjuk iktatni, már félig
nyert ügyünk van. Erre a célra kivá-
lóan alkalmasak a mérgezõ lények;
nosza kapjuk elõ Sherant, és hajrá! Az

Acéldarázs – Sheran sárkánya – bár-
mekkora lényt leszed, több-kevesebb
idõ alatt. Gondolnunk kell azonban a
hordákra is: rakjunk be Óriás skorpi-
ót, amely jó kis akadályt képez a Ga-
rokk-Gorombilla kaliberû lények
elõtt, és az sem mellékes, hogy nem
viszi el pl. egy Gömbvillám. Az Óriás
pók kicsit ugyan drága, de hasonló
megfontolásból érdemes használni;
vele már ütni is lehet. A Sheran láza-
dása hatékony lapleszedõ, de érde-
mes csínján bánnunk vele, több ok-
ból is. Az elsõ, amit egy figyelmetlen
játékos könnyedén elnézhet, az az,
hogy azonos idézési költség esetén az

ellenfél választ. A második dolog,
hogy mi is játszunk nagy idézési
költségû lapokkal, és ez korlátoz-
hatja alkalmazását. Van vele még
egy komoly probléma, de erre
majd késõbb még kitérek... An-
nak ellenére, hogy a pakli nem
tartalmaz túl sok varázslatot,
nem árt használnunk Destabili-
zátort, vagy inkább Földanya
amulettjét, mivel csak a feltétle-
nül fontos varázslatok férnek
el, és ezeknek nem ártana létre-
jönniük.

A következõ szín Elenios le-
gyen, meglehetõsen undorító
és gusztustalan egy robbanó
amulett után, vagy pár Desta-

bilizátor mellett Direkt kontaktálni.
(Ha csak Földanya amulettjét használ-
juk, rakjunk be bátran Tudatrombo-
lást is, ez is durva utána.) Arról már
ne is beszéljünk, hogy a legerõsebb
lényirtók itt kaptak helyet. Az Illúzió-
sárkány, és a Szörnybûvölés haté-
konyságáról már mindenki meggyõ-
zõdhetett az eddigi versenyek
tucatjain, de ki lehet próbálni az Örök
kábulatot, vagy a Csipkerózsika álmát
is. Szerintem az utóbbi a hasznosabb,
mert kijátszása után már nem igazán
lehet vele mit kezdeni, az a pár kör
meg ideális esetben elég az ellenfél
likvidálásához. Lények közül használ-
junk Tigroszlánt, vagy Diuretikus krá-
kent, az elõbbit azért, mert olcsó és
erõs, az utóbbit azért, mert nagy, és
durva speciális képességû lény. Annak
ellenére, hogy nem nagyon játszunk
egy-két ÉP-s lényekkel, rakjuk be Yas-
minát is, speciális képessége szinte
mindig jól jön. A kísérletezõ kedvûek
kipróbálhatják Caramellát vagy Zoo-
lát is, mindkettõ jól funkcionáló,
hasznos lap.

Innen már mindenki mehet a sa-
ját szájíze és lehetõségei szerint, a
fennmaradó két szín szinte bármi le-
het, csak néhány ötletet adnék az
elkövetkezõ néhány sorban. Ha Fair-
lightot választjuk, rakjunk be Elmefér-
get, ezzel olcsón leirthatjuk a külön-
féle zavaró bûbájokat. A Piromenyét
szintén minden pakliba ajánlott lény,
sokat lehet ütni vele, és a hordát is jól
megfogja, ha nem szedik le. Ha gyor-
sítani akarunk a paklin, akkor ki lehet
próbálni a Transzformációt is, hasz-
nálni azonban csak az elsõ pár kör-
ben érdemes, és csak akkor, ha leg-
alább két lényt le tudunk pakolni
utána. A késõbbiek során már csak fe-
lesleges lap lesz a kezünkben, maxi-
mum az utolsó körökben láthatjuk

KKOOMMBBÓÓKK
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Az asztalon levô legnagyobb 

idézési költségû lap a gyûjtôbe kerül.

Ha ez a lap nem lehet varázslat

célpontja, a következô legnagyobb

idézési költségût kell kiválasztani. 

Ha több azonos költségû lap van,

célpont ellenfeled választ.

6

Csipkerózsika álma

azonnali

Il
lu

sz
tr

ác
ió

: G
ôg

ös
 K

ár
ol

y

1997 © Beholder Bt.

Célpont lény passzívan a tartalékba

kerül, és 5 álomjelzô kerül rá. Amíg a

lényen álomjelzô van, a lény nem

aktivizálódik az elôkészítô fázisban. A

gazdája elôkészítô fázisában vegyél le a

lényrôl egy álomjelzôt.
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hasznát, vagy úgy, hogy pár VP-n mú-
lik gyõzelmünk, és ezzel nyerünk,
vagy úgy, hogy már semmi esélyünk,
és letranszformáljuk magunkat nullá-
ra. (Az utóbbi módszer a lehetõségek
szerint kerülendõ, ne mutassuk meg
az ellenfélnek mivel játszunk!)

Ha használunk Dornodont, akkor
érdemes berakni Dögkeselyût, ami
szintén jó egy lényhorda ellen, hiszen
mérgez, és 3 ÉP-je van. A varázslatok
között szabad a vásár, az Árulástól az
Elimináción át a Savhurrikánig szinte
minden hasznos lehet. Az Árulást
vagy kivégzésre, vagy lényleszedésre
érdemes használni, csak úgy ütni
nem igazán éri meg. Az Elimináció jól
mûködik nagy lények ellen, szintén ki
lehet irtani vele õrposztban lévõ
lényt, s ezután lehet ütni. A Savhurri-
kán szintén a nagy lények ellen hatá-
sos, hiszen ezek (Trikornis herceg, T.
Vlagyimir stb.) idézési költsége szin-
tén úgy tíz körül van. Használhatunk
Spontán égést is, de ezt csak nagy lé-
nyekre (szükség esetén Illúziósár-
kányra) éri meg ellõni.

Chara-din segítségével kissé gyor-
sabbá, inkább hordává tudjuk tenni a
paklit. Erõsen javaslom az Átokmur-
gattyút, amivel ha legalább annyiban
vagyunk, mint az ellenfél, mindig né-
gyeket kell ütni. Az Ében harcos szin-
tén jó lény, és ha ezeket használjuk,
Sheranból rakjuk be a Gitongát, a
Drasmólymot, esetleg Gemina balzsa-
mát is. Ha nem igazán arra megyünk,
hogy pár kör alatt legyakjuk az ellenfe-
let, akkor inkább Maigner Lopotomost
használjunk. Érdemes kipróbálni a
horda mellé a Planetáris õrdémont,
vagy a Szõröspók õrdémont is. A va-
rázslatok közül az Árnyéktûz minden-
képpen kell bele, akár Illúziósárkányt
leszedni, akár valami nagyobb lényt
(Griffõnix, Diuretikus kráken stb.)
„megjavítani”; pozitívuma még, hogy
nem lehet ellenvarázsolni. Ha nem a
horda jellegre adunk, akkor rakha-
tunk be Árnyékráját, amelynek nagy
elõnye, hogy mérgez, három ÉP-je van
és ráadásul még repül is. Ki lehet pró-
bálni ezeken felül még a Masszát, ami-
nek öt ÉP-s formáját érdemes létrehoz-
nunk kijátszáskor, és ezt a késõbbiek

során a helyzetnek megfelelõen vál-
toztathatjuk.

Raiából használhatjuk a szokásos
spoilereket, a Gömbvillámot, a Griffõ-
nixet, vagy a Múltidézõt is. Komo-
lyabb szerephez jut majd a kiegészítõ
pakli összerakásánál is, de ha játszunk
vele, berakhatunk az alapba is egy-két
Igazság pillanatát. Arról, hogy miért
jó a Griffõnix meg a Gömbvillám,
nem kell mesélnem, Múltidézõvel
pedig akár lényt is visszavehetünk,
ha szükséges. Érdemes kipróbálni a
Trikornis herceget, amelynek fõ elõ-
nye, hogy nem lehet elbûvölni, és
ráadásul még VP-t is lehet vele ge-
nerálni. Ha elég köpködõ lénnyel
játszunk, vagy félünk a hordáktól,
rakhatunk be néhány Tisztítótüzet is.
Az Igazságtevõ a lénynélküli paklik el-
len kiváló, bár egy horda ellen nem
sokra megyünk vele.

Ha Tharral játszunk, akkor több
nagy lényt is használhatunk. Ilyen
például a Bundás csirmáz, vagy a
Lord Kovács. Mindkettõ messze
megéri az árát, Lord Kovács hátrá-
nya pedig nem igazán zavaró, ha ke-
vés varázslattal játszunk. Bûbájirtás-
nak itt a Poszogó möszék; ha
használjuk, akkor már csak remény-
kednünk kell, hogy az ellenfél is ját-
szik Szörnybûvöléssel. (A Tiltott má-
giát sajnos kitiltották.) Használata
elõtt azért nem árt lepakolni pár
Destabilizátort, vagy felrobbantani
egy Földanya amulettjét. Egy alterna-
tívát jelenthet azzal, ha rakunk be Ga-
rokkot is, és Fairlight mellett használ-
va, a Transzformációval együtt egy
elég erõs hordához jutunk.

Leahhal még keveset kísérletez-
tem, de az biztos, hogy a Sötét motyo-
gó jó a pakliba, a Szubreális vámpír is
hasznos, különösen akkor, ha több
ÉP-ben vagyunk, mint az ellenfél. Ki
lehet próbálni a Vámpír lordot, vagy
az Áeratikus hasnyákot is, az elõbbit
azért, mert repül és regenerálódik, az
utóbbit pedig azért, mert körönként 2
VP árán varázslatokkal nem lehet meg-
célozni, ezért lehet komoly ellenfele a
csak varázslatokból álló paklinak.

Végül, de nem utolsó sorban a
színtelen lapokról. MINDENKÉPPEN
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Azok a varázslatok vagy hatások, amelyek
egy vagy több lényt a gyûjtôbe küldenek,

nem mûködnek (ez nem vonatkozik a
sebzô varázslatokra). A sebzô varázslatok

és hatások eggyel kevesebb sebzést
okoznak. A gyógyító varázslatok és
hatások eggyel többet gyógyítanak.
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Kijátszási feltétele, hogy 

az ellenfélnek a kezében legalább 8

lapja és legalább @8-je legyen. Elveszti

a varázspontjainak felét, és lapjainak

felét a gyûjtôbe kell dobnia (a lapokat

véletlenszerûen válasszátok). Mindkét

esetben felfelé kerekítsd a veszteséget.
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A Csillagképek megrendelése

A Csillagképek kiegészítõ megrendelése, a többi termé-

künkhöz hasonlóan mûködik, (azaz a Beholder Kft, 1680

Budapest, Pf. 134-re kell elküldeni belföldi postautalvá-

nyon 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 tud-

juk 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), ak-

kor helyette automatikusan a legközelebb megjelenõ Csillagkép kiegészítõt fogjuk elküldeni.

Márciusban a halak, áprilisban a kos kiegészítõ jelenik meg. A boltokban március 18-tól és

április 22-tõl lesznek kaphatók, de ha nálunk rendeled meg, akkor már március 11-én és áp-

rilis 15-én postára adjuk. Kérünk mindenkit, hogy csak akkor rendeljen postán Csillagképeket,

ha a fenti feltételeket el tudja fogadni! Köszönjük!

használjunk legalább két Pozitív létsí-
kot, ez nagyon meg tudja nehezíteni
a lényleszedéseket. A Sheran lázadá-
sának is éppen ez a fentebb említett
harmadik hátránya: Pozitív sík mel-
lett nem lehet vele lényt leszedni.
Nem árt esetleg berakni egy-két Sötét
földet sem, ezzel akár nyerhetünk is,
és mindig jobb ha ez van kint, mint-
ha egy olyan, ami az ellenfélnek ked-
vez. Ha még mindig lényhiányban
küszködünk, rakjunk be T. Vlagyi-
mirt, vagy El DonGót is. Vlagyimir
mellett érdemes Idõgyorsítót is hasz-
nálni, így nem okoz olyan nagy kárt,
ha leszedik.

Az alappakli összeállítása után
nem árt összerakni valami kiegészítõt
is, ha versenyre készülünk. Ez olyan
lapokat kell tartalmazzon, amelyek
szinte minden paklitípus ellen jók.
Ilyen példának okáért a Szerepcsere.
Mind a „kombós” paklik ellen, mind
lényirtásnak. Ha kombós pakli ellen
használjuk, akkor kétféle módon árt-
hatunk vele ellenfelünknek: vagy a

kulcslapokat irtjuk ki a kezébõl – pél-
dául Fairlight trükkjével –, vagy pedig
végigcsináljuk a kombót, csak éppen
úgy, hogy az ellenfél haljon bele.
Lényirtásnak használva akkor érde-
mes kijátszani, ha már semmivel sem
tudjuk leszedni a lényt, és feltételez-
zük, hogy ellenfelünk képes lenne rá.
Sok játékos kiegészítõ paklijában he-
lyet kap még a Természet rendje, ami-
nek én nem sok értelmét látom, azon
felül, hogy biztosítani tudjuk vele a
gyõzelmet. A kombós paklikat csep-
pet sem zavarja az, hogy egy-két kör-
rel késõbb kell elkezdjék a paszián-
szot, legfeljebb jobb eséllyel játszák
végig a kombót, 5 VP-vel többõl. Az
Életpajzs, és az Elemi vízcsapás jól
használható lényirtásra, az elõbbi in-
kább a direkt sebzõ képességgel bíró
lények ellen. Sheranból rakhatunk
még a kiegészítõbe Járványt, ami a
hordák ellen kimondottan jó lap.
Hordák ellen egyébként használható
a Parittya, a Szirének éneke, vagy a
Kontármunka is. A hatékonyabb szín-

szivató lapokat – ilyen például a Pusz-
tító végzet, vagy a Fairlight cselszövé-
se – csak akkor tegyük be, ha még van
hely, és értelmesebbet már nem tu-
dunk kitalálni. A Hatalom õrülete, és
a Tudati égetés jót tesz a lénynélküli
paklik ellen, hiszen nagyon sok eset-
ben szorongatnak több lapot a kezük-
ben, és általában igyekeznek VP fö-
lényben maradni. Ha használunk
Destabilizátort is, akkor rakhatunk be
Áttérítést, bár mostanában már nem
nagyon játszik senki sem Pogányirtás-
sal. Kellemetlen pillanatokat szerez-
hetünk még azzal is, ha berakunk né-
hány Rejtõzködést, legfeljebb ezt
tudja majd csak Gyenge pusztítani az
ellenfél, és nem mondjuk az alatta
ülõ Diuretikus krákent. Még rengeteg
hasznos, említésre méltó lap lenne,
ami ide kívánkozik, de ezeket már ta-
láljátok meg ti! Listát most azért nem
írok, mert ez nem egy adott pakli,
csak egy ötlet, egy váz több különbö-
zõ összeállításhoz. További jó játékot!

SASS TAMÁS



A Beholder Kft. legutóbbi versenyére január 24-én került
sor. A versenyen csak gyakori és nem gyakori lapokat le-
hetett használni, így ki voltak tiltva a Csillagképes és Kró-
nikás lapok is. Ez a kikötés eléggé megváltoztatta a játék
képét. A legtöbb játékos valamiféle „good stuff ” paklival
próbálkozott, a leghasználhatóbbnak ítélt lényeket és va-
rázslatokat szedve össze. Népszerûek voltak azok a nagy
vagy közepes lények, amelyek nem voltak kitiltva (mivel a
nagy dögök jelentõs része ritka), pl. a Gorhmad féreg,
Karmos tankány, Árnyékrája. Chara-din, Dornodon,
Sheran voltak a legnépszerûbb színek. Elenios, sok ritka
spoiler lapja nélkül, most háttérbe szorult. Ellenvarázslat
tekintetében megoszlottak a vélemények: volt, aki hasz-
nálta õket, volt, aki Destabozott, míg sokan mindkettõt
mellõzték. A varázslatok közül A gyenge pusztulása volt a
legnépszerûbb. Volt jónéhány életképes koncepciós
összeállítás is: varkaudarok, pszi-paklik, repülõ és mérge-
zõ paklik, Sass Tamás egyedi paklija (l. késõbb).

A junior kategóriában 40-en, a felnõttben 68-an indul-
tak. Az utolsó forduló után egyenes kieséses döntõket is
tartottunk, hogy ne a Buchholz-számítás döntse el az elsõ
helyek sorsát.

A junioroknál Mátyus Sándor gyõzedelmeskedett,
ellenvarázslatokkal összerakott good stuff paklijával,
amelyben legalább 3 ÉP-s lények (pl. Rubingólem) ütöt-
ték az ellenfelet. A második Szabó Viktor lett, pszi pakli-
jával: sok-sok gyógyulás után halálra tudatkorbácsolta
ellenfeleit. Egyik mérkõzésén gyûjtõjében 2 A sebek be-
forrnak, 2 Békítés, 2 Leah megcsúfolása, 2 Puha ütés és
2 Tudati vitalizáció volt. Harmadik helyezést ért el
Hambalkó Bálint repülõ, destabilizátoros, lény-gyógyí-
tó paklijával, a negyedik pedig Báder Mátyás lett, szin-
tén good stuff paklival.

A felnõtteknél Sass Tamás frappáns paklijával min-
den mérkõzését megnyerve, megérdemelten lett elsõ. A
pakli lényege a lények gyors kiszórása, amelyek a tartalék-
ban maradva termelik a VP-t, a Kínzókamra és/vagy a Sötét
kastplom dönti el a meccset. Tamás remekül játszott ezzel
az érdekes paklival. Kiegészítõjébõl említést érdemel az
Antimágikus ballaszt, az Ördöglakat és az Északi druida.

A második helyet Kis Borsó Csaba szerezte meg, el-
lenvarázslatos good stuff paklival, a tõle már megszokott
jó játékkal. Paklijában a többi hasonló paklitól eltérõ
meglepetéslap volt a Gruangdag amulettje. Bátran és sok
szerencsével használt Szakadékot és Szélvihart is. Har-
madik lett Szeitz Gábor jól összerakott pszi-paklijával.
Kevesebb gyógyulást használt, inkább a kombó mihama-
rabbi beindítására koncentrált. Érdekesség, hogy még

Sass Tamást is volt esélye meg-
verni, az egyik meccsükön a há-
rom, kiegészítõ paklijából bera-
kott Karmos tankánnyal
gyõzött. Az Északi druida vi-
szont igen erõs volt ellene, talán
ha berakta volna a kiegészítõ
pakliból az Agyroppantást. A ne-
gyedik Kovács Ákos lett, szin-
tén lényes good stuff paklival.

ÉRDEKESSÉGEK A VERSENYRÕL:
� Sass Tamásnak 13/15-ös

Quwarg szamurája volt. De
volt 8/9-es Lebegõ gombája
is, mindez a Sötét kastplom
áldásos hatására.

� Gellért Ákos 3 Ikerharcossal
ütötte ellenfelét.

� Bartók Imre Varkaudar mér-
nökével 6 Quwargbolyt sze-
relt szét.
Mindenkinek jó versenyzést!

MAKÓ BALÁZS

A nyertes pakli:

5 Quwarg
3 Vadász tatu
3 Quwarg 

szamuráj
3 Quwarg 

felderítõ
3 Planetáris 

õrdémon
3 Quwarg harcos
3 Átokmurgattyú
3 Árnyékrája
3 Quwarg 

szabotõr
3 Maigner 

Lopotomos
2 Lebegõ 

gomba
2 Chara-din

fattya
3 Sötét föld
3 Sötét 

kastplom
3 Kínzókamra
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Egy új magazin, a science fictiont és
szerepjátékot kedvelõknek!

BIRODALOM
A MARSYAS, a Pergamen és a Quark közös

kiadványa.

BEHOLDER oldalak � TROLL melléklet
HALÁLZÓNA � 48 oldal � Novellák
tippek, trükkök és más finomságok

Hamarosan kapható a szerepjáték
boltokban, illetve a nagyobb újságos

standokon.

További informácó:
birodalom@fantasy.elender.hu
1537 Budapest, Pf. 453/397

Egy új magazin, a science fictiont és
szerepjátékot kedvelõknek!

BIRODALOM
A MARSYAS, a Pergamen és a Quark közös

kiadványa.

BEHOLDER oldalak � TROLL melléklet
HALÁLZÓNA � 48 oldal � Novellák
tippek, trükkök és más finomságok

Hamarosan kapható a szerepjáték
boltokban, illetve a nagyobb újságos

standokon.

További informácó:
birodalom@fantasy.elender.hu
1537 Budapest, Pf. 453/397

ÁRA: 280 Ft



ÚJJ VERSENYEK
márciusban és áprilisban
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FARSANGI UTÓZÖNGÉK
HKK verseny Zalaegerszegen

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
változatosságát 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).

GYÕZELEM JUTALMA III.
Idõpont: 1998. április 4. szombat 10 óra
(nevezés 9-tõl).
Helyszín: Next-Door Szerepjáték Stúdió,
Pásztó, Teleki László Mûvelõdési Ház
Budapestrõl Pásztóra eljutni, vonattal a

Keletibõl, vagy busszal a Népstadiontól

lehet. Az állomáson rendezõk várnak.

Szabályok: A verseny normál svájci
rendszerû, maximum hétfordulós viadal,
körönként két gyõzelemig. Már érvényesek
az új versenyszabályok, vagyis a Tiltott
mágia, az Alkalmazkodás és A mágia
létsíkja tiltott lapok.
A verseny különlegességét az adja, hogy

minden forduló végén, a gyõztes egy ritka

lapot kap ajándékba az Isteni szövetség

kiegészítõbõl.

Nevezési díj: A díjaknak megfelelõen 500
Ft, lányoknak ingyenes.

További információ: 06-32 360-881
Mátyus Gergelytõl.

HKK VERSENY NYÍREGYHÁZÁN
Idõpont: 1998. március 28. szombat 10 óra
(nevezés 9-tõl).
Helyszín: Next-Door Szerepjáték Stúdió,
Nyíregyháza KPVDSZ Mûvelõdési Ház
Szarvas u. 95.
Szabályok: A verseny normál svájci
rendszerû, maximum hatfordulós viadal,
körönként két gyõzelemig. Már érvényesek
az új versenyszabályok, vagyis a Tiltott
mágia, az Alkalmazkodás és A Mágia
létsíkja tiltott lapok.
Nevezési díj: 300 Ft, lányoknak ingyenes.
További információ: 06-32 360-881
Mátyus Gergelytõl.

HKK VERSENY KAPOSVÁRON
Idõpont: 1998. április 4. 10 óra
(nevezés 9-tõl).
Helyszín: Kaposvár, Fõ u. 7.
Az állomáson szervezõk várják azokat, akik

elõre jelentkeznek.

Szabályok: Hagyományos, kétjátszmás
verseny, ahol a lapok pontozva vannak. (A
pontlistát a szervezõktõl lehet elkérni.) A
pakli pontösszege nem haladhatja meg a 75
pontot. Tiltott lapok: A mágia létsíkja,
Alkalmazkodás, Tiltott mágia.
Nevezési díj: 1000 Ft, ami tartalmazza egy
kiegészítõ (Létsíkok vagy Chara-din
visszatér) árát is.
Érdeklõdni lehet: 82-423-507-es
telefonszámon reggel 8-9 illetve 16-22 óra
között, hétvégén egész nap.

TILTOTT MÁGIA
Idõpont: 1998. április 18. 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: Hagyományos, háromjátszmás,
svájci rendszerû verseny. Tiltott lapok: A
gyenge pusztulása, A mágia létsíkja, A
szirének éneke, Agybénítás, Alkalmazkodás,
Direkt kontaktus, Gömbvillám, Griffõnix,
Illúziósárkány, Manacsapda, Parittya,
Piromenyét, Szörnybûvölés, Tiltott mágia,
Trikornis herceg, Tudatrombolás, Tudatturbó,
Tüskepajzs és az ultraritka lapok. Ismét lesz
junior kategória a 16 évüket még be nem
töltött játékosok részére.

Nevezési díj: 400 Ft (tagoknak 300).
Érdeklõdni lehet: levélben a Beholder Kft.
1680 Budapest Pf. 134 címen.

HKK VERSENYEK
A HOLLÓTANYÁN

Idõpont: 1998. március 22.
Hagyományos egyéni verseny.
Szabályok: Hatfordulós, háromjátszmás
verseny. Tiltott lapok: Tiltott mágia,
Enciklopedia Fantasia, A mágia létsíkja.

Idõpont: 1998. április 5.
Szabályok: Hatfordulós, háromjátszmás
verseny. A versenyen csak egyszínû paklival
lehet játszani, amelyben szerepelhetnek
színtelen, és Bufa lapok is. A Tiltott mágia
csak a kiegészítõ pakliban használható,
az Isteni szövetség tiltott lap.

Idõpont: 1998. április 19.
Szabályok: Hatfordulós, háromjátszmás
verseny. Tiltott lapok: Enciklopedia Fantasia,
Tiltott mágia, A mágia létsíkja.

Idõpont: 1998. május 3.
Szabályok: Hatfordulós, háromjátszmás
egyéni verseny. A paklinak pontosan
100 laposnak kell lennie, a kiegészítõ pakli
továbbra is 20 lapos. Tiltott lapok

nincsenek!

Mindegyik verseny helyszíne a Hollótanya
(Budapest, VII. ker. Rumbach Sebestyén u.
8.). A versenyek napja vasárnap, 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 szerepjátékklub.
Érdeklõdni lehet: a Hollótanyán.
Figyelem! Az Ultra ritka lapot csak akkor

osztjuk ki, ha a nevezõk létszáma eléri

a 25 fõt!

A HATALOM KORLÁTOZÁSA
HKK verseny Pécsen

Idõpont: március 22. 10 óra (nevezés 9-tõl)
Helyszín: Pécs, Esztergar Lajos út 19.
3. em. Megközelíthetõ a vasútállomástól és

a buszvégállomásról a 4-es busszal.(Az

Olimpia Üzletház nevû megállónál kell

leszállni.)

Szabályok: Hatfordulós, 3 játszmás,

A bajnok manifesztációja

avatár
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1997 © Beholder Bt.

Nem lehet célpontja varázslatnak 

vagy valamilyen, az asztalon levô lap

által okozott hatásnak. Az elôkészítô

fázisod során költs el @5-t, különben 

a gyûjtôbe kerül. Ha bármilyen módon

a gyûjtôbe kerül, azonnal 

elvesztetted a játékot.
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svájci rendszerû verseny. Nem lehet
használni az ultratitka, ritka, csillagképes,
és AK-s lapokat. Ezenkívül tiltott lap még
a Tiltott mágia és az Alkalmazkodás.
Nevezési díj: 400 Ft, tagoknak: 360 Ft.
Érdeklõdni lehet: Fenyvesi Krisztián tel.: 72-253-
055/3320.

HATALOM KORLÁTOZÁSA
Pergamen Kupa 2. forduló

Idõpont: 1998. április 4. szombat, 11 óra
(nevezés 10 órától.).
Helyszín: Elisyum kártya-, és szerepjátékklub,
Budapest XIII., Csanády u. 4/b.
(Bejárat a Kresz Géza utcáról.)

Szabályok: Svájci rendszerû verseny, három
játszmával. A verseny során kizárólag gyakori és nem
gyakori lapokat lehet használni, nem használhatóak a
Csillagképek kiegészítõ lapjai, a Krónikás lapok és a
Földanya amulettje sem.
Nevezési díj: 400 Ft
Díjak: Ultraritka lap, paklik.
Érdeklõdni lehet: e-mail: pergamen@elender.hu,
levélcím: 1537 Budapest, Pf.: 453/397.

FÕNIX KLUB VERSENYNAPTÁR
március 15. Magic március 22. Star Wars
március 29. M.A.G.U.S. április 5. Battletech
április 12. HKK április 19. Magic
április 26. Star Wars
Helyszín: Ferencvárosi Mûvelõdési Központ, 

Budapest IX., Haller u. 27.
Minden általunk rendezett versenyen hivatalos

ranglistapontok 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.

ARÉNA VERSENYNAPTÁR
Bp. V. ker. Stollár Béla utca 18.

március 14. Vampire április 11. Magic 
március 22. Magic (DCI) Type II. (DCI)

március 28–29. Bloodbowl április 18. Spellfire
(Vérfoci) bajnokság április 19. Mítosz

március 21. Mítosz április 25. Battletech (DCI)
április 4. Star Wars április 26. M.A.G.U.S. 

(szerepjáték) (Kiválasztottak)

április 5. HKK

Minden versenyre a nevezés 10 órától kezdõdik.
További információkat telefonon vagy személyesen a
klubban kaphatsz. Telefon: (1) 302-87-37
A klub nyitva van minden nap 10-tõl 22-ig.

KVALIFIKÁCIÓS HKK VERSENY
Nyíregyházán

Idõpont: 1998. április 25. szombat 10 óra (nevezés 9-
tõl).
Helyszín: Next-Door Szerepjáték Stúdió, Nyíregyháza
KPVDSZ Mûvelõdési Ház Szarvas u. 95.
Szabályok: A verseny normál svájci rendszerû,
maximum hatfordulós viadal, körönként két gyõzelemig.
A verseny gyõztesei indulási jogot szereznek a 98-as

nemzeti bajnokságra.

Nevezési díj: 300 Ft, lányoknak ingyenes.
További információ: 06-32 360-881
Mátyus Gergelytõl.

NEW YORK 
Pro Tour Qualifier

Magic: the Gathering verseny

a Beholder Kft rendezésében

Idõpont: 1998. márc. 22., 10 óra
Helyszín: Elisyum kártya-, és szerepjátékklub,
Budapest XIII., Csanády u. 4/b.
(Bejárat a Kresz Géza utcáról.)

Szabályok: Tempest/Stronghold sealed deck (8-as
döntõ: Rochester draft).
A verseny elsõ két helyezettje kijutási jogot kap a

pénzdíjas profi versenyre! Az elsõ helyezett ezenfelül

készpénz-hozzájárulást kap a repülõjegyhez.

MAGIC: TYPE II.
Idõpontja: Március 28.
Helyszíne: Békéscsaba, Derkovits sor 2. Ifjúsági ház
Ifikaszinó
Szabályok: Type II.
Nevezési díj: 500 Ft. Értékes 
nyeremények várják a nyerteseket.
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Pergamen
Ez a lemezújság havonta jelenik meg a

CD Guru, a Chip és a Pc-x CD-ROM
mellékletében. A „nulladik” (valójában elsõ)
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, klubinfókat,
kalandmodulokat és tippeket.

Keresd a CD mellékleten, 
az interneten és a barátaidnál!

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

Egy vadonatúj lemezújság 

a fantasy és a sci-fi szerepjáték 

rajongóinak.
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Mennyit gyógyít a Szekértábor, ha
Épületteremtéssel hozták játékba?
Az Épületteremtésénél minden egyes
építõt 2 VP-vel lehet helyettesíteni, te-
hát Épületteremtésnél ahányszor két
VP-t költesz a Szekértábor kihozására,
az annyit fog gyógyítani.

Ha felépítettem Sutor Kragoru tor-
nyát, ellenfelem átrakhatja-e a má-
gikus védelmû lényemre a Pestist?
Sutor Kragoru tornya szerint a mági-
kus védelmû lényeket nem lehet va-
rázslattal vagy hatással megsebezni,
azaz ki lehet játszani rájuk a Tisztító-
tüzet vagy Gömbvillámot, de azok
nullát sebeznek. A válasz tehát egyér-
telmû, a Pestist is át lehet rakni rájuk.
Ez felvet egy további kérdést is: kifej-
ti-e a hatását a Pestis egy mágikus vé-
dekezésû lényemre, ha van aktív Su-
tor Kragoru tornya? A válasz erre is
igen, mivel a Pestis nem sebez, ha-
nem egy -1 ÉP-t és -1 sebzést képvise-
lõ jelzõt ad, a torony pedig csak a seb-
zõ varázslatoktól véd.

Megmenthetem-e a Quwarg har-
cosomat egy Halál csókja után, ha
beáldozok neki quwargokat?
Alapesetben a Quwarg harcost nem öli
meg A halál csókja, mivel 1/2-es lény.
Ha van rajta egy Óriás erõ, akkor bele-
halna, de az a képessége, hogy quwar-
gokat lehet áldozni neki, életmentõ ha-
tás, tehát így életben lehet tartani.
Téves az a felfogás, miszerint ha egy
quwargot beáldozok a harcosnak, ak-
kor kap +2/+1-et, tehát a sebzése is
nõ, ezért így nem lehet megmenteni.
Ilyenkor ugyanis elõször sebez A halál
csókja, csak utána áldozom a quwargo-
kat, azaz a harcos így megnövelt sebzé-
se már nem növeli A halál csókjának
sebzését. Ha azonban az Óriás erõ he-
lyett egy Quwargbolyom van játékban,
akkor nem csak a harcos, hanem a kis
Quwargok is belehalnak A halál csók-
jába, tehát nem lehet õket feláldozni a
harcos megmentésére.

Tükörpajzzsal visszaküldheti-e rám
az ellenfelem az egyik lényére lõtt
Gömbvillámomat, ha van a játék-
ban egy õrzõ lényem (pl. Palotaõr)?
Az õrzõ képesség azt jelenti, hogy játé-
kos nem lehet célpontja sebzõ varázs-
latnak. A Tükörpajzs azonban nem
sebzõ varázslat, és a célpontja nem is a
játékos, hanem a Gömbvillám. Látszó-
lag tehát mûködik a dolog, azonban a
kérdésnek van egy érdekesebb vonat-
kozása is, nevezetesen, hogy ha a Tü-
körpajzs megváltoztatja a Gömbvil-
lám célpontját, a lény helyett engem
jelölve ki, akkor ez õrzõ mellett lehet-
séges-e? A kártya szövegébõl azonban
egyértelmûen következik, hogy a Tü-
körpajzs nem változtatja meg a varázs-
lat célpontját, csak nem a célpont, ha-
nem a kijátszó sebzõdik, tehát lehet
tükörpajzsozni õrzõ lény mellett is.

Kijátszhatom-e a Chara-din lesúj-
tot egy olyan kétszínû lapra, mely-
nek az egyik színe Chara-din?
Egy Chara-din–Leah lapot, úgy kell te-
kinteni, mintha egyszerre lenne Cha-
ra-din lap és Leah lap is. A Chara-din
lesújtot nem lehet kijátszani Chara-
din lapra, tehát az olyan kétszínû la-
pokra sem, melyeknek egyik színe
Chara-din.

Mikor tükörpajzsozhatom a Gömb-
villámot: miután már visszalõdöz-
tük egymásba, vagy még a lövöldö-
zés elõtt?
A Tükörpajzs ugyanolyan azonnali re-
akció lap, mint az Ellenvarázslat. A
Gömbvillámot még azelõtt lehet ellen-
varázsolni, mielõtt visszalövöm, mivel
ha sikeres az ellenvarázslat, a Gömbvil-
lám nem jön létre, így nincs mit lõdöz-
ni. Az összes azonnali reakció lap ha-
sonlóképpen mûködik, mivel általában
befolyásolják a varázslat végeredmé-
nyét, így elõször ezekkel kell reagálni,
és utána lehet visszalõni a villámot.

Quwarg harcos
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1995 © Beholder Bt.

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
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Közvetlenül azután játszhatod ki, hogy
valaki megpróbál kijátszani egy sebzô
varázslatot egy célpontra. A varázslat
az eredeti célpont helyett a kijátszóját

sebzi.
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Visszahozhatom-e A moák fényko-
rával a Temetõmet, ha nincs öt lé-
nyem a gyûjtõben?
Nem, mivel a Temetõnek kijátszási fel-
tétele az, hogy legyen öt lényed a gyûj-
tõdben. A lapok kijátszási feltételének
mindig teljesülnie kell, amikor a lap a
játékba kerül, kivéve, ha ez egy lap szö-
vegében másképpen szerepel. A moák
fénykorával visszahozott épületeknél,
és a Kovácscéhhel visszahozott tár-
gyaknál is teljesülnie kell az esetleges
kijátszási feltételnek, különben a tárgy
vagy épület a gyûjtõben marad.

Mi történik akkor, ha A fák erejé-
vel pusztulásjelzõt raknak egy
épületemre, amelyen Tudati le-
nyomat van, és a jelzõk száma el-
érte az épület strukturális pontját?
Az épület a gyûjtõbe kerül, mivel a pusz-
tulásjelzõk a méregjelzõkhöz hasonlóan
viselkednek, azaz az elõkészítõ fázisban
szaporodnak, és az épület a mérgezett
lényekhez hasonlóan, az elõkészítõ fázis
végén kerül a gyûjtõbe. Az elõkészítõ fá-
zisban semmilyen aktivizálást igénylõ

képességet nem lehet használni, a Tuda-
ti lenyomatot pedig 4 VP-ért kell aktivi-
zálni ahhoz, hogy az épületre ne hasson
egy varázslat vagy hatás.

Belehal-e a Vadászmester A halál
csókjába?
Nem, mivel a Vadászmester 2/3-as
lény, és szörnyek elleni plusz sebzését
csak az ütési fázisban kapja meg, ha
egy szörnnyel harcol.

Drágítja-e a Destabilizátor az Áttérí-
tést, ha azt reakciólapként játszom ki?
Nem mivel a Destabilizátor azokat a
lapokat drágítja, amelyeken szerepel a
„közvetlenül azután játszhatod ki”. Az
Áttérítésen azonban a következõ szö-
veg található: „Kijátszhatod közvetle-
nül azután is...”. Mivel a két szöveg
nem egyezik, ezért az Áttérítésre nem
hat a Destabilizátor. Az Isteni Szövet-
ségben egyébként két új lap található,
amelyekre hat a Destabilizátor: a Tü-
körpajzs és a Merénylet. A korábbi
ilyen lapok listáját az AK19 Kérdezz-fe-
lelek rovatában megtaláljátok.

A játékosok kérésére az újság megje-
lenésétõl kezdõdõen a Tiltott mágiát
töröljük a versenyeken tiltott lapok
listájáról. Ezután ismét lehet használ-
ni a versenyeken, de továbbra is csak
a kiegészítõ pakliban.

DANI ZOLTÁN
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Minden játékosnak a gyûjtôbôl az
összes épülete visszakerül a játékba,

passzívan, mintha most játszotta volna
ki. Ebben a körben költség nélkül

kijátszhatsz phua-kúpot.

„Vajon visszatérnek-e valaha a moák, hihetetlen
civilizációjukkal, égig érô épületeikkel?” – Zu’lit
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Eddigi magices cikkeim fõként a profiknak szóltak, ezút-
tal viszont fõszerkesztõm kérésére egy olyan cikket írtam,
amely inkább a középhaladóknak és a kezdõknek jelent-
het segítséget. Minden versenyen találkozom új arcokkal,
és sokan kezdenek el otthoni társaságban játszani, úgy-
hogy remélem, sokan találnak hasznos információkat az
alábbiakban, talán még a HKK-sok közül is. A játék szabá-
lyait persze nem most akarom elmagyarázni, aki igazán
kezdõ, az ragadjon meg néhány csomag Portált, amelyhez
már magyar nyelvû szabálykönyv is kapható, az alapszabá-
lyok így kiválóan elsajátíthatóak.

A kártyások közül sokan állítják, hogy õk nem ver-
senyzõk, csak a szórakozás kedvéért játszanak. Shawn
„Hammer” Reigner, az egyik profi játékos kicsit nyersen
fogalmazta meg, miszerint „mindnyájan a szórakozás ked-
véért játszunk, mert a legjobb szórakozás nyerni”, de va-
lamilyen szinten igaza van. Bár a legtöbben természete-
sen a játék öröméért játszanak, nem hiszem, hogy valaki
hosszú távon hûséges marad bármilyen játékhoz, ha foly-
ton veszít, hiszen ha nincs sikerélmény, nincs öröm sem.
Sokszor láttam embereket játszani, akik nagyon gyenge,
használhatatlan lapokat raktak a paklijukba, és azt mond-
ták, „ez egy mókapakli”, majd amikor valaki tönkreverte
õket, értetlenkedtek, hogy miért kaptak ki, majd megje-
gyezték, hogy „persze, ez csak egy mókapakli volt, te meg
killer deckkel jössz”. Õk még sosem próbálták ki, hogy
milyen móka egy igazán jó paklival játszani egy másik, ha-
sonlóan jó pakli ellen.

Persze minden kezdet nehéz, ha valaki most kezd el
magicezni, akkor bizony már nem élvezheti annyira a hõs-
korszakot, a lapokkal való kísérletezgetést, mint néhány
évvel ezelõtt tették az akkori kezdõk. Ennek ellenére hi-
szem, hogy a játékba még most is be lehet kapcsolódni,
függetlenül a gyûjteményed nagyságától.

játssz
Elsõ lépésként javaslom, hogy mielõtt saját paklit csinál-
nál, kérd meg egy, a játékot jól ismerõ barátodat, hogy
rakjon össze két, kb. egyforma erõs paklit (valószínûleg
már van is neki ilyen). Nagyszerûek lehetnek a gyárilag
elõre összeállított paklik is (pl. Portalban és Tempestben
van ilyen, és a Strongholdban is lesz). Játsszatok egymás
ellen, eleinte akár nyílt lapokkal, kérdezd meg, hogy mit
miért csinált a barátod, illetve miután te kijátszol vagy
használsz egy lapot, kérdezd meg, hogy õ hogy csinálta

volna, mit rontottál el szerinte. Késõbb már az is elég, ha
a játék után beszélitek meg, hogy hibáztál-e.

Ha nincs ilyen barátod, akkor is valószínûleg találni
fogsz egy segítõkész profit, ha lemész egy klubba. Eleinte
mindenképp egyszerû paklikkal játsszatok, amelyekben
csak lények és lényirtások vannak, lassú, kivárós, counte-
relõs paklik inkább a haladóbbaknak valók.

változtasd meg a paklit
Amikor az adott paklival kezdesz megbarátkozni, megte-
heted az elsõ lépést: változtass rajta! Pl. úgy véled, hogy
kevés a föld a pakliban, és raksz még bele, vagy van egy
lap, ami ha kijött, akkor mindig nagyon jól álltál, akkor
ebbõl rakj be még. Esetleg a nagyon haszontalannak tûnõ
lapokból kiszedhetsz. Ezután következik, amikor elkéred
a barátod dossziéját, és megnézed azokat a színeket, ame-
lyek a pakliban vannak, és teljesen új lapokat illesztesz a
pakliba, kipróbálod a mûködésüket.

próbálj ki más paklikat
Most, hogy egy paklit már megismertél, és változtattál rajta,
kipróbálhatsz más paklikat. Elsõ lépésként cseréljetek pak-
lit a barátoddal, játssz most az övével! Mivel nagyjából tu-
dod, hogy mi van abban a pakliban, meglepve fogod tapasz-
talni, hogy néha ki tudod találni, hogy mi van az õ kezében,
sejted, hogy mit fog õ csinálni. Kezd a dolog észjátékká vál-
ni! Ha lehetõség van rá, vegyetek elõ új paklikat, vagy
egyszerûen nézz meg paklikat az interneten (bõven talál-
hatsz pl. a HTTP://PW1.NETCOM.COM/~FKUSUMOT/INDEX.HTML
címen), rakd össze õket, és próbáld ki. Internet hozzáférés
esetén, és ha van Windows95-öd, letöltheted a
HTTP://WWW.PLANESWALKER.COM homepage-rõl az ún. App-
rentice32 nevû programot. Ezzel a szoftverrel ketten játsz-
hatnak Magicet az interneten keresztül (kártyák sem kelle-
nek hozzá), de akár internet nélkül, a gépeden futtatva az
Apprentice-t próbálgathatod a paklikat.

építs saját paklit
Ez az a lépés, amit már nem úszol meg kártyák nélkül. Va-
lamennyi pénzt rá kell szánnod a játékra, és ne nagyon
számíts rá, hogy csereberéléssel meg fogod hússzorozni a
gyûjteményedet, azok az idõk elmúltak. Az eddigi tapasz-
talatok, de saját ötleteid alapján rakj össze egy paklit saját
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ízlésed szerint, és próbáld ki a klubban vagy baráti kör-
ben. Kérd ki a többi játékos véleményét a pakliról, õk mit
változtatnának rajta, mi az, ami szerintük jó a pakliban,
mi az, ami rossz. Ha a fenti lépéseket végigcsináltad, sze-
rintem már elég merszed lesz ahhoz, hogy kipróbáld ma-
gad egy versenyen, no és aztán ott lehet a legtöbbet tanul-
ni, ha nem is nyersz elsõre. Fontos, hogy odafigyelj az
ellenfeleidre, mit hogyan csinálnak, tõlük tanulhatsz a
legtöbbet, mert a versenyeket mindenki komolyan veszi,
mindenki beleadja minden tudását.

a pakliépítés 
1. MANAARÁNY. Fontos, hogy ne legyen se túl sok, se

túl kevés föld a paklidban. Az optimális érték a pakli
40%-a körül van, de ha sok, nagyon alacsony (1-2 mana)
idézési költségû lappal játszol, akkor ez lehet valamivel
kevesebb. Ha többszínû paklival játszol, legalább 9 olyan
lapod legyen a 60 lapos pakli esetén, amely egy-egy szín-
hez manát termel. Ha több olyan lapod is van egy színbõl,
amely idézéséhez két kötött mana kell, akkor 13 az aján-
lott szám. Semmiképp se használj nagyon sok olyan la-
pot, amelynek nagyon magas az idézési költsége, mert
sokszor a játék véget ér, mielõtt ezeket kijátszhatnád. 5
manáért kijövõ lapot ritkán használnak, bármilyen jó is,
és a 6 manás lapoknak brutálisaknak kell lenniük ahhoz,
hogy berakja az ember (és akkor is csak 1-2 ilyet a pakli-
ba). Ha 4 manás lapból 8-10-nél többet akarsz berakni,
akkor lehet, hogy a 40% mana már kevés lesz.

2. LÉNYEK. Egy lény általában annál jobb, minél ke-
vésbé haladja meg az idézési költsége a lény sebzését.
Ezek szerint persze az 1-ért kijövõ, 2-t sebzõ lények a leg-
jobbak, de ezeknek általában olyan nagy a hátrányuk,
hogy nem éri õket meg berakni. Jó lények pl. Erhnam
Djinn, 4 manáért (és ebbõl csak 1 kötött), 4-es sebzése
van, és a hátránya gyakorlatilag elhanyagolható; Savannah
Lion 1-ért 2/1; Serendib Efreet 3-ért 3/4 és repül.

Jók lehetnek pl. még azok a lények, amelyek
speciális képessége hatványozottan érvényesül
egy bizonyos környezetben. Pl. ha sokan játsza-
nak vörös lövéssel, akkor jó a Soltari Priest,
mert nemcsak 2-ért 2-t üt, de vöröstõl védett is.

3. VÉDETTSÉG. A pakli ne purcanjon ki
teljesen egy laptól vagy egy paklitípustól. Pl.
egy tiszta vörös pakli vesztett, ha kijön egy vö-
rös védõkör, ezért vagy használj benne Nevi
Disket, vagy valamilyen artifact sebzést.

4. UNIVERZALITÁS. Olyan lapokat
használj, amelyeket bármikor húzol fel,
akár a játék elején, akár a végén, akármi le-
gyen is a játékban, sose legyenek teljesen
hasznavehetetlenek. Nyilván, a leguniver-
zálisabb lapok a lények és a lényleszedõ
lapok. Ez utóbbi lehetõleg minél keve-
sebb manába kerüljön és minél többféle

lényre hasson. Pl. az egyik leguniverzálisabb lényleszedés
a Lightning Bolt, mindössze egyetlen manáért leszedi a
legtöbb lényt.

5. KOMBÓK. Elõbb-utóbb minden játékos felfedezi a
kombókat, vagyis amikor 2 vagy 3 lap együttes játékba ho-
zatalakor valamilyen hatványozott elõnyre teszel szert.
Nos, a kombók közül kizárólag azok a jók, amelyeket
minden játékban nagyon nagy valószínûséggel ki tudsz
hozni, és ha kijön, akkor szinte biztosan megnyerted a já-
tékot. Más kombó nem éri meg azt a bizonytalanságot,
hogy egy lapját nem húzod fel, és a többi komponens
használhatatlanul ül a kezedben. Egyébként a legerõsebb
kombók gusztustalanok, tényleg nem élvezet ellenük ját-
szani, versenyen mindenki készül ellenük, de azért min-
denki vonzódik hozzájuk. Ezenkívül el kell hogy szomo-
rítsalak: saját alkotású, eredeti versenykombó paklit nem
tudsz összehozni, ezek lehetséges verzióit az internetes
populáció már hetekkel azelõtt tökélyre fejlesztette labo-
ratóriumában, még mielõtt a kombó ötletének csírája
megfogant volna benned.

A többszemélyes játék egyik hatalmas elõnye, hogy
ott a kevésbé stabil és halálos kombók is mûködõképe-
sek, sõt, voltakép-
pen ezekrõl szól
a többszemélyes
játék.

TIHOR MIKLÓS
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Kérdõív
Immár két éve töretlenül létezik, és hónapról hónapra megjele-
nik az Alanori Krónika. Úgy gondoljuk, hogy mára már min-
denkiben kialakult egy kép az újságról, az egyes rovatokról,
mindenki tudja, mit változtatna rajta, ha õ szerkesztené. Erre
vagyunk most kíváncsiak, azért hogy mi is megtudjuk, mi az ol-
vasóközönség véleménye, mit szeretne a többség olvasni a Kró-
nikában. Kérlek, kedves olvasó, gondosan olvasd el és töltsd ki
az alábbi kérdõívet, majd küldd vissza a címünkre (Beholder
Kft. 1680 Budapest, Pf. 134)! A beküldõk között Isteni Szövetsé-
get és TF valamint KG ingyenfordulókat sorsolunk ki.

Minden kérdésnél, ahol nincsenek választási lehetõségek,
ott pontoznod kell az újság valamely részét, rovatát, a kérdés
elõtt álló kis négyzetben. Az osztályzatokhoz egy kis segítség:

1 – Soha többet ilyen témájú/minõségû cikkeket, külalakot.
2 – Nem érdekel/tetszik, de ha más nincs....
3 – Elmegy, bár nem ez az ami igazán érdekel/tetszik.
4 – Érdekes cikkek, pont a kellõ mennyiségben.
5 – Ez igen! Nagyon tetszik, minél több ilyen cikk kellene.

1 Hogyan tetszik általánosságban az Alanori
Krónika?

2 Milyennek találod az újság külalakját?

3 Mi a véleményed a Shadowrun cikkekrõl?

4 Mit szeretsz olvasni a Shadowrunról?
a. játékkiegészítõt, cikkeket (akár fordításokat is)
b. novellákat
c. egyebet...

5 Mi a véleményed az újság HKK cikkeirõl?

6 Hogyan tetszik a Kombók rovat?

7 Érdekelnek-e a versenybeszámolók?

8 Érdekelnek-e a versenyhirdetések?

9 Milyennek találod a Kérdezz-feleleket?

10 Mi a véleményed a Varázslómesterekrõl?

11 Szereted-e a Hogyan csináljam feladványait?

12 Érdekelnek-e a Magic: the Gatheringrõl
szóló cikkek?

13 Hogyan tetszenek a KG-s cikkek?

14 Tetszenek-e a KG-s novellák?

15 Tetszik-e a KG-s képregény?

16 Érdekelnek-e a hajóleírások?

17 Szükség van-e szerinted a tárgy- és ellenfél-
listához hasonló adatokra?

18 Milyen gyakran kell statisztika? 
(1 – soha 5 – havonta)

19 Mi a véleményed az újság TF rovatairól?

20 Tetszenek-e a Ghalla Newsban megjelenõ,
játékosok által írt cikkek?

21 Folytassuk-e a Szikrázó Korona c. TF-es
képregényt?

22 Milyen gyakran kell statisztika? 
(1- soha 5 – havonta)

23 Milyen gyakran kell KT-lista? 
(1 – soha 5 – havonta)

24 Érdekel-e az Elképesztõ?

25 Folytatódjon-e a História?

26 Érdekelnek-e a KT-bemutatkozók?

27 Érdekelnek-e a kalandozók városairól szóló
cikkek?

28 Szükség van-e a KalandozóKalauzra?

29 Mi a véleményed az Aprókról?

30 Ki a kedvenc novellaíród?

31 Ki a kedvenc cikkíród?

32 Szeretnél-e más témájú (nem Shadowrun,
TF, KG, HKK, Magic) cikkeket olvasni a Kró-

nikában? Ha igen, akkor mit? (Más szerepjátékot: MERP, AD&D,
Vampire, Earthdawn stb.; más kártyajátékot: Jyhad, Star Wars, Middle
Earth stb.)

33 Melyik nyereményt szeretnéd?
a. TF     b. KG     c. HKK     (írd a négyzetbe)
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Sajnos ismét baki csúszott a januári
rejtvényünkbe, a kis ördög a „nyerj az
ellenfél körének végéig” felszólítást
átírta „nyerj a kör végéig”-re. Termé-
szetesen így nem volt megfejthetõ a
feladvány, így elfogadtam (volna)
megfejtésnek azt is, ha valaki azt küld-
te be, hogy nincs megoldás (de ilyen
végül is nem volt). Talán ennek a hi-
bának köszönhetõen nagyon kevés
megfejtés érkezett, de három éles
eszû játékosunk felismerte a bakit, és
így is megfejtette a rejtvényt: Jancsár
János, Jarolin József és Ördögh Ist-
ván. Háromszoros szóbeli vállverege-
tés mellett egy-egy csomag (a boltok-
ban már nem kapható) Chara-din
visszatér kiegészítõt kapnak az Isteni
Szövetség helyett. (Talán ennek job-
ban örülnek!) A többi játékos számára
pedig itt a megoldás:

1. Minden varázslat 2 VP-vel keveseb-
be kerül A mágia létsíkja miatt, ezt
nem írom minden varázslatnál kü-
lön le, hanem automatikusan így
számolom a VP-t. Utánpótlom a Tri-
kornis herceget, és ráteszek egy
gyengülésjelzõt. (+1 = 1 VP)

2. Kijátszom az Átkozott kincset, ame-
lyet az ellenfelem nem tud mana-
csapdázni, mert 3 VP-be kerülne
neki, és csak 2 VP-je van. Leszedek
további 4 VP-t a hercegrõl, ami
meghal, az ellenfél kap két SZK-t és
sebzõdik kettõt. 
(-1 +4 = 4 VP, -2 = 4 ÉP)

3. Utánpótlom a Trikornis herceget,
és leszedek róla 5 VP-t. A herceg is-
mét meghal, 2 SZK az ellenfélnek,
és újra sebzõdik kettõt.
(+5 = 9 VP, -2 = 2 ÉP)

4. Feltámasztom Lord Kovács Józse-
fet. (9-4 = 5 VP)

5. Lerakom A kapzsiság átkát. 
(-5 = 0 VP)

6. Kijátszom a Napfókuszt. Ezt az el-
lenfelem manacsapdázhatja, ha
akarja.

7. Ha manacsapdázta, akkor 0 VP-m
van, de a sík miatt ki tudom játsza-
ni A természet rendjét, majd Lord
Kovács kap egy Halál maszkját.
Ha nem manacsapdázta, akkor
Lord Kovács megkapja A halál
maszkját, ami aktivizálja, így 1 VP-
vel többe kerülnek a varázslataim.
A természet rendje ekkor már 1 VP-
be kerül, amit 3 VP-ért tudna ma-
nacsapdázni az ellenfelem, de sze-
rencsére továbbra is csak 2 VP-je
van. Egyik esetben sem tud már va-
rázsolni a következõ körömig.

8. Lord Kovács üt ötöt. (-5 = -3 ÉP)
9. Átadom a kört. Erre az ellenfelem

még az én körömben az Álomvi-
rággal eldobja két lapját, így gyó-
gyul négyet. (+4 = 1 ÉP)

10. Az elõkészítõ fázisában sebzõdik
ötöt A kapzsiság átkától. A sebek
beforrnakot nem játszhatja ki A
természet rendje miatt, és csak két
lapja van, amivel négyet tud gyó-
gyulni, ha eldobja az Álomvirág-
gal, így csak 0 ÉP-be kerül.
Gyõztem.

A legtöbb beküldõ ott követte el a hi-
bát, hogy az ellenfélrõl feltételezte,
hogy amint az ellenfél 0 ÉP alá kerül,
azonnal dobál az Álomvirággal vagy
kijátsza a Leah megcsúfolását. Ez nem
így van. Az ellenfelem okos, ezért csak
a gyógyulási fázisban dobál, vagy egy-
szerûen megcsúfolja Leahot, a kör
közben nincs rá szüksége, hiszen úgy-
is csak a kör végén veszít.

Új feladványunkat Kis Borsó Csaba
készítette. Mindenféle homályos körí-
tés nélkül egyszerûen csak nyerj a kö-
röd végéig! A te köröd van, most kez-
dõdik az elsõ fõ fázisod, van 14 VP-d és

2 ÉP-d, az ellenfelednek 5 VP-je és
5 ÉP-je van, egyikõtöknek sincs szörny-
komponense.

Beküldési határidõ: 1997. április 8.
A zárójelben levõ betûk az istene-

ket jelentik, a túloldalon megtalálod a
feladvány ábráját is.

A KEZEDBEN LEVÕ LAPOK:
� Kürtszó (T)
� A hatalom õrülete (F)
� Merénylet (F)
� Bérmunka (F)
� Földanya amulettje (S)
� Ragaszkodás (C)

JÁTÉKBAN LEVÕ LAPJAID:
� 2 db Degradátor (C)
� 2 db Destabilizátor (–)

Minden lapod aktív. A lényeid az
õrposztban vannak. Az ellenfeledet át-
térítette az egyik Destabilizátorodat
Leahra.

ELLENFELED KEZÉBEN LEVÕ LAPOK:
� 2 db Agybénítás (F)
� Manacsapda (R)
� Gömbvillám (R)
� Ellenvarázslat (F)
� Ork Zászlós (D)

ELLENFELED ASZTALON LEVÕ LAPJAI:
� Ork inkvizítor (D)
� Ork zászlós (D)
� Villámszimbólum (F)

ELLENFELED PAKLIJA SORRENDBEN:
� Tisztítótûz (R)
� Ellenvarázslat (F)

Minden lapja aktív. Az inkvizítor a
tartalékban, a zászlós az õrposztban
van.

DANI ZOLTÁN
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1. A KERESKEDELEMRÕL ÁL1. A KERESKEDELEMRÕL ÁLTTALÁBANALÁBAN
A problémára sokféle megoldás létezik, hiszen a meggaz-
dagodásra számos módszer áll rendelkezésünkre. Mégis,
talán az összes lehetséges út közül a leggyorsabb és legef-
fektívebb választás a kereskedelem. A kereskedés igen
hasznos tevékenység, állítom ezt akkor is, ha néha elõfor-
dulhat, hogy nem tudjuk mire költeni felhalmozott tõ-
kénket. Az ûrhajónk felszerelése (különösen egy-egy Légi-
parádé elõtt), a szektorváltás, és a különbözõ üzleti
befektetések módszeresen felemésztik az anyagi keretün-
ket, arról nem is beszélve, hogy szövetségen belül is szük-
ség lehet néhány pénzügyileg megszorult társunk kisegí-
tésére. A pénz a belsõ szektorok felé haladva elképesztõ

módon inflálódik, sohasem kell félnünk attól, hogy elke-
rüljük a pillanatot, mikor úgy érezzük: a meglévõ mennyi-
ség sokszorosa sem lenne elég.

A kereskedelem, mint tevékenység, lehet lélektelenül
unalmas, de fejleszthetõ igazi mûvészetté, mely által egy-
egy forduló eseményeinek megtervezése egy zenekari mû
komponálásához hasonlítható. Ilyenkor nagyon fontossá
válik az alapos tervezés, hiszen ha jól szerkesztjük meg a
kereskedelmi útvonalat, akár néhány forduló alatt össze-
spórolhatunk egy fordulónyi TVP-t. Ez egy átlagosan opti-
malizált repülési útvonallal nem biztos, hogy sikerülne. A
hatékony kereskedés trükkjeire késõbb még visszatérek.

Fontos lehet még tudni a kereskedéssel kapcsolatban,
hogy ez a pénzkeresési forma egyszerre kompakt és il-
leszthetõ. A harccal ellentétben nincs felszereltségi igé-
nye, valamint nem kell rá külön TVP-t fordítani (javítás).
Persze ezek a körülmények nem biztos, hogy élvezeteseb-
bé teszik a fordulóinkat, de mindenképpen kiszámítha-
tóbbá, ami nagyobb felelõséget ró ránk.

2. PÉNZ V2. PÉNZ VAA GG Y/ÉS KERESKEDELMI RY/ÉS KERESKEDELMI R ANGANG
Ha elfogadjuk kiindulópontnak, hogy pénzt keresni leg-
könnyebben üzleteléssel lehet (melyre persze néhány ka-
lóz és vadász helybõl rácáfolna), el kell döntenünk, hogy
erre mely módszer tûnik a legalkalmasabbnak. Kezdetnek
vegyük sorra a lehetõségeinket: utazhatunk az árréseken
lovagolva, vállalhatunk csillagrendszeren belüli kalando-
kat vagy teljesíthetjük a ritkábban felajánlott hiperugrás-
sal járó, vagy árubeszerzéssel kapcsolatos feladatokat.
Azt, hogy ezek közül melyiket érdemes választani, a ha-
szonkulcs, a TVP igény és a pillanatnyi teendõink dönthe-
tik el. Fontos körülmény továbbá az is, hogy kereskedel-
mi rangunk a teljesített küldetésekkel nõni fog, mely a
késõbbiekben visszahat a küldetések haszonkulcsára.

A kezdet kezdetén elõfordulhat, hogy az árréseken lo-
vagolva akár többszörös pénzeket szakíthatunk, mint kül-
detésekkel (leginkább technikai árukon), így háttérbe
szorulhat a boltosokkal köthetõ üzletek jelentõsége. A je-
lentõsebb árkülönbségek ugyanis legtöbbször nem egy
csillagrendszeren belül találhatók, a hiperugrások pedig

26

Sok újonc kapitány szemléli elkeseredetten a kikötõk forgatagában tün-
döklõ, teljesen felszerelt, minden jóval megspékelt, modern hajókat.
Ilyenkor rendszerint üresen ásítozó pénztárcájukra gondolnak, azon ta-
nakodva, hogy nekik vajon mikor lesz pénzük egy ilyen csodálatos gépre.



felemésztik a bolygók közti szállításokra félretett TVP-ke-
retet. Az árrések feltérképezése azonban idõ- és TVP-igé-
nyes, ráadásul ezzel a módszerrel nem fejlõdik a kereske-
delmi rangunk (továbbiakban KR) sem.

Miért olyan fontos a rangfejlõdés? Mint már említet-
tem, a KR növekedése a küldetések haszonkulcsának erõ-
södését eredményezi, és a
folyamat, ellentétben az ár-
rések kis intervallumú inga-
dozásával, nincs korlátok közé
határolva. Magyarul a haszon-
kulcs rangfejlõdéssel (elméletileg)
bármeddig növelhetõ. Természete-
sen lehet követni a „mindenbõl egy ki-
csit” elvét, de a haszon növekedésének
szempontjából csak az elfogadható, ha
hosszú távon a KR fejlõdésnek alárendeljük
az egyéb pénzszerzési formákat. A KR elõre
mozdítása véleményem szerint már középtá-
von megtérül, úgy gondolom a legkedvezõbb
megoldás erre összpontosítani, kisebb hangsúlyt
fektetve a csillagközi árrésekre, a hiperugrást igény-
lõ kalandokra, és a „hozz egy tárgyat” típusú megren-
delésekre. Ez utóbbi két küldetésforma ugyan bolygó-
közi társuknál jelentõsebb bevételt hozhat, de nagy
mértékben lelassítja a rangfejlõdést.

3. KERESKEDELMI KÜLDETÉSEK F3. KERESKEDELMI KÜLDETÉSEK FAJTÁIAJTÁI
Ezzel el is érkeztünk a kereskedés különbözõ metódusai-
nak vizsgálatához. Az idõ, vagyon és a KR elõrehaladtával
az árréseknek egyre kisebb jelentõsége lesz, így ez a tevé-
kenységi forma megmaradhat a legmegszállottabb keres-
kedõk mûkedvelõ idõtöltésének, mint szórakoztató, de
fejlõdésdinamikailag hátráltató foglalatosság. A hiper-
ugrással járó küldetések magasabb KR szinten tö-
kéletesen veszteségessé válnak, még az egy-
szerû, rendszeren belüli szállítás
haszon/TVP arányszámát is messze alul-
múlják, nem is beszélve a haszon-
kulcsnövelõ tényezõ: a rangfejlõ-
dés ütemének drasztikus
mértékû lelassításáról. Az
ilyen típusú kalandba ala-
csonyabb szinten is csak ak-
kor érdemes belevágni, ha vagy
sürgõsen szükségünk van na-
gyobb összegre (és a közelbe kell ug-
rani), vagy ha éppen arra akad fontos
elintéznivalónk. Távolabbi célponthoz min-
denképpen szerezzünk be hiperhajtómûvet.
Marad a „hozz egy tárgyat” (továbbiakban HT), és
a rendszeren belüli szállítás közötti választás. A HT
magas ranggal elképesztõ vagyonforrás lehet, ala-
csonyabb szinten viszont a hiperugrással járó feladatoknál
is hátráltatóbb a KR fejlõdése szempontjából. A HT-vel

kapcsolatban hosszú távon a 22-es csapdájába eshetünk,
mert kihasználni az elõnyeit csak a rang növelésével tud-
juk, viszont a HT maga jelentõsen akadályozza ennek di-
namikáját. További kellemetlen körülmény, hogy ehhez a
küldetéstípushoz tartósan be kell rendezkednünk egy csil-

lagrendszerben, minél széle-
sebb sugarú körben fel kell
derítenünk körülöttünk

minden rendszert, és a lehetõ
legnagyobb mértékûre kell nö-

velnünk navigátorunk hiperugrás
szakértelmét (hajtómû is erõsen

ajánlott). Ezek mellett elengedhetet-
len egy hatalmas raktérrel rendelkezõ

hajót vásárolnunk, és rengeteg készpénz-
zel rendelkeznünk a befektetéshez. Ha ide-

ális konstellációban vágunk neki a feladatok-
nak, óriási vagyont szerezhetünk minimális

TVP befektetéssel. Utoljára maradt a rendszeren
belüli szállítás. Ezt tartom én az igazi jolly joker-

nek. Bár nem ez hozza a legtöbb pénzt, mégis ez
számít a haszonkulcsnövekedés fõ katalizátorának.

Már közepes rakterû hajóval is sikeresen végezhetjük,
viszonylag kevés TVP ráfordítással. Jó ómen, ha olyan

rendszerben tesszük ezt, melyben kevés bolygó van sok
holddal, mert ezzel is TVP-t takaríthatunk meg.

4. VEG4. VEG YES JÁTÉKSTÍLYES JÁTÉKSTÍL US ÉS A KERESKEDÉSUS ÉS A KERESKEDÉS
Sokan vélekednek úgy (és teljesen jogosan), hogy a legjobb
játékstílus, ha harcolunk és kereskedünk, mert így mindkét
rangunk fejlõdik, nem leszünk pénzszûkében és aktív ré-
szesei lehetünk az idegenek elleni harcnak is. Felmerül a

kérdés, melyik hajótípus alkalmas erre, és milyen felfo-
gásban tegyük ezt. Kézenfekvõnek tûnik a megoldás:

vegyünk olyan hajót, mellyel mindkettõt eredmé-
nyes mûvelhetjük. Alkal-

masnak látszik erre a Scorpi-
on, Cobra, Elysium hajóosztály, de én

azon a véleményen vagyok, hogy nem
ez az igazi

megoldás. A vegyes kate-
góriájú hajókkal mindkét stí-
lust közepes eredménnyel
csinálhatjuk. Ha maximalisták

vagyunk egyik téren sem lesz
igazi sikerélményünk, és a rangja-

ink sem fejlõdnek kiugró mértékben.
Meglátásom szerint a legoptimálisabb vá-

lasztás, ha hajóagyunk szintjének növekedé-
sével váltogatjuk a hajónk típusát (vadász- és ke-

reskedõhajók cserélésével). Így persze sokszor
kimaradhatunk egy-két jó buliból, de kárpótlásként a

lehetõ legjobban fejlõdnek a rangjaink, sohasem lesznek
anyagi gondjaink, és mindkét játékstílust maximális odaa-
dással játszhatjuk. Hab a tortán, ha rendelkezünk (a sokat le-
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szólt) COZ polimorf páncélzattal, mert 8-10 fordulónként
2-3 olyan fordulót is engedélyezhetünk kereskedõhajónk-
nak, mikor kereskedés közben bátran puffogtathatunk az
idegenekre is. Ilyenkor a viselkedést ésszerû határok közé
kell levenni, hogy csak gyengébb hajókkal harcoljunk, és a
sérülés mértéke ne haladja túl az elõre kalkulált mértéket.
Ha a páncélzatunk szint alá kerül, teljesen levéve a VI-t,
megvárhatjuk míg a hajótest felregenerálódik. Így nem kell
a javításra TVP-t költeni, és a harci rangunk is fejlõdik.

5. NÉHÁNY TRÜKK ÉS ÖTLET5. NÉHÁNY TRÜKK ÉS ÖTLET
A kereskedésnél elengedhetetlen készítenünk egy kaland-
nyilvántartó lapot, melyen folyamatosan vezethetjük a ka-
landjainkkal kapcsolat történéseket. A kalandszám, az út-
vonal, raktérigény és haszon mellett tüntessük fel a
kaland megjelenésének idõpontját is (ha nem állunk túl
fényesen anyagilag, a befektetés összegét is). Két hónap
elteltével ne foglalkozzunk tovább a feladattal, nagy való-
színûséggel már nem fogjuk megtalálni. A fontosabb, de
idõrendben csak késõbb végrehajtandó feladatokat vállal-
juk el, ezek végleg megmaradnak, ráérünk õket késõbb
teljesíteni. A fordulóra tervezett szállításokat rajzoljuk be
a csillagtérképbe konténerigénnyel és kalandszámmal
egyetemben, így vizuálisan is rálátásunk lesz a kalandok-
ra az útvonal összeállításakor. Raktárméretünk függvényé-

ben több küldetést is végezhetünk egyszerre, fontos,
hogy ne lépjük túl a kapacitásunkat, és fordítsunk gondot
az útvonal kiegyensúlyozásával a TVP-költségek leszorítá-
sára is. Nem utolsó sorban a feltételes boltlátogatásnál fi-
gyeljünk arra, hogy egy fordulóban ne menjünk be több-
ször egy helyre. A HT kalandok egyeztetésére érdemes
külön árutérképet készíteni a környezõ csillagrendszerek
készleteirõl.

VÉGÜL...VÉGÜL...
Megállapítható, hogy a kereskedelem annak ellenére,
hogy nem a leglátványosabb tevékenység a galaktikában,
sokat segített célunk elérésében. Természetesen aki bízik
a harci tudásában, vagy elveivel ellenkezik a kufárkodás,
nem ezt a megoldást fogja választani a meggazdagodásra.
Kereskedni sokféleképpen lehet, sokféle eredménnyel, a
módszer kapitányonként változik. A fent leírtak csak egy-
fajta alternatívát nyújtanak a sikerhez. Abban viszont min-
denki egyetért, hogy kereskedõkre szükség van. Ezt né-
hány Testvériség Kalózszövetségbeli ismerõsöm is meg
tudja erõsíteni... Úgyhogy kereskedõk, rendületlenül lá-
togassátok a boltokat! Vár a Galaktika...

MERMALIOR (1418)

� A Menekültügyi Hivatal elõbb az adminisztrátorok
hanyagságát, majd a számítógépeket hibáztatta, ami-
ért a blokádok által sújtott bolygókról kimenekített pol-
gárok száma nem egyezik azokéval, akik a Hivatal gon-
doskodó pártfogása alá kerültek. Ha sem az
adminisztrátorok, sem a komputerek nem hibáztatha-
tók, akkor vajon hová tûntek el a menekültek? A Mene-
kültügyi Hivatal felkérte a kikötõi rendõrséget, hogy le-
gyen segítségére és ellenõrizze a menekülteket szállító
hajókat. A kikötõi rendõrség elfogadta ugyan az aján-
latot, de kívülállók szerint kétséges eleget tud-e tenni
megnövekedett feladatainak.
� A császár végül engedett a Háborús Párt követelé-
seinek, és utasította a Peremhercegeket, hogy térjenek
vissza birtokaikra. A fõnemesek érthetõ módon nem
örültek a döntésnek, igyekeztek különféle ürügyekkel
kihúzni magukat az utasítás hatálya alól, ám az uralko-
dó hajthatatlan volt. Mindössze annyit tudtak elérni,
hogy kitolják a határidõt azzal az indokkal, hogy alapo-
san fel kell készülniük katonailag, hogy megvédhessék
magukat mind az idegenektõl, mind az emberrablásra
szakosodott kalózoktól. Bár fõ céljuk az idõhúzás, ag-
godalmuk nem teljesen alaptalan: a Gránitkígyóktól ki-
szivárgott hírek szerint a klán igenis tervez valamit a

Birodalom elsõ nemesei ellen. A részletek nem kerül-
tek nyilvánosságra, ám az, hogy a császár késõbbre
tolta a visszatérés határidejét arról árulkodik, hogy az
uralkodó maga is hisz a pletykáknak...
� A Napkereszt Egyházának két magas rangú papját
gyilkolták meg az elmúlt egy hónapban. Mindketten ce-
rebriták voltak, és egy titkos szervezet után nyomoztak,
amely állítólag beszivárgott az Egyházba és félre akar-
ja siklatni a kolonizálás folyamatát. A gyilkosságoknak
mind a helyszíne, mind a módszere meghökkentõ. A
maradványokat zargok által elpusztított bolygókon ta-
lálták, az egyiket az Extos, a másikat a Bropea szektor-
ban. Haláluk oka ismeretlen, de mindkettõjük koponyá-
ját kettéfûrészelték, agyvelejüket kiszedték. Arról, hogy
ez csak haláluk után történt meg, az árulkodik, hogy az
áldozatok egyáltalán nem véreztek. Hogy mik lehettek
a gyilkosságok indokai, kik követhették el a szörnyû
bûntettet, az mindmáig titok. Ám a legnagyobb rejtély
mégiscsak az, mi után kutattak a cerebrita papok a ko-
lonizálandó bolygókon, mi lehetett annyira fontos, fon-
tosabb az életüknél?
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Módosítások
» Váratlanul a belsõ szektorok (Trento és Albion Olea) lakói
is rádöbbentek arra, hogy nem is olyan jó nekik olyan boly-
gókon élni, ahol állandóan bombák és hajóroncsok potyog-
nak az égbõl. Most már hajlandóak felszállni a szabad kapi-
tányok hajóira, lehet evakuálni!
» A régebbi szállítási kalandoknál is kiíródik, hogy klánkül-
detésrõl van-e szó vagy sem.
» A kolonizáláskor a fázis végén automatikusan kapcsolat-
ba lépsz az egyházzal, hogy megkaphasd, a következõ fázis-
ban honnan, illetve hová kell szállítani. Persze ez csak akkor
igaz, ha a következõ fázisban szállítás a feladat, és ha van rá
TVP-d.
» Jött néhány panasz a kolonizálásnál az ajtók berobbantá-
sának nehézségére. Ezen szintén változtattam, ha valakit ez
tartott vissza a kolonizálástól vagy ez vette el a kedvét, az
immár nekifuthat illetve folytathatja.

Fejlesztések
» A kikötõkben megjelentek a terminálok, amelyek a körö-
zött kalózokról, a szabad kapitányokról és a blokádokról
szolgáltatnak adatokat.
» Új épület jelent meg, a bánya. Részben ehhez kapcsoló-
dik egy új kalandtípus, a rabszolgaszállítás, amelyet itt és ka-
szinóban kaphatsz. A bányában minimális priusz szükséges,
a kaszinóban azonban csak akkor bíznak meg küldetéssel,
ha tekintélyes bûnözõmúlt áll mögötted.
» A szövetségi tagdíjnak meg lehet adni egy harmadik pa-
ramétert. Ez felsõ korlátot jelent a tagdíjra, egyetlen tag sem
fizet ennél többet akkor sem, ha egyébként vagyonának a
megszabott százaléka több lenne ennél.
» Ha felszabadul egy bolygó a blokád alól, hivatalos üzenet
érkezik a kapitányok hajójára a kolónia pusztulásához ha-
sonlóan. Sõt, ha valaki gyorsan odaér, még az ott rendezett
ünnepségen is részt vehet.
» Többen óhajtották a lehetõséget, hogy flottában mehes-
senek szektort ugrani. Céljaikat ne firtassuk, de immár me-
hetnek: a FU szektorszám paranccsal kérheti a flotta leendõ
vezetõje az ugrást (ekkor még nem kell flottában lennie),
majd ugyanígy hajthatja is végre. Persze ez utóbbi esetben
már össze kellett szednie csapatának tagjait. A lehetõség
csak a Trentoból az Albion Oleába, illetve az ellenkezõ irány-
ba áll, külsõ szektorból nem lehet így ugrani a belsõbe.
» A roncsozást megkönnyítendõ immár ki lehet adni az MK
parancsot, amelynek két paramétere lehet. Az elsõvel beál-
líthatod, hogy minimum milyen értékes dolgokat akarsz el-

vinni: érték/konténer arányt kell megadni. Pl. ha valaki csak
archeo komponenseket akar összegyûjteni, melynek mérete
igen kicsiny, akkor 200 000-et megadva, csak ezeket fogja
összeszedni. A második paraméter a konténerszám: maxi-
mum ennyi konténernyit akarsz egy fordulóban összeszedni
roncsokból. Ha nem adsz meg 2. paramétert, az azt jelenti,
hogy nincs felsõ korlát. Ha viszont csak a második paramé-
ter akarod használni, akkor az 1. helyére írj nullát.

Javítások
» Korábban elõfordulhatott, hogy egyes félig bejárt labirin-
tusok eltûntek. Ennek megtaláltam az okát, kijavítottam.
» A labirintusban talált ismeretlen tárgyakról gyakran nem
ment ki enciklopédia, nem vált ismertté. Ezt is kijavítottam,
sõt, hogy a hiba következményeit is kiküszöböljem, ha vala-
kinél van egy általa nem ismert tárgy, arról is megkapja az
enciklopédiát.

MAKÓ KATALIN
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ELSÕ KÉZBÕL
KÁOSZ GALAKTIKA FEJLESZTÉSEK ÉS ÚJÍTÁSOK

ELSÕ KÉZBÕL
KÁOSZ GALAKTIKA FEJLESZTÉSEK ÉS ÚJÍTÁSOK

NEXT-DOOR 
KÁRTYA- ÉS SZEREPJÁTÉK KLUBOK:

�����

Teleki László Mûvelõdési Központ
Pásztó, Kölcsey út

Tel.: 06-32 360-881 és 06-20 589-569

HKK �� Magic �� MAGUS Kártyajáték
MAGUS Szerepjáték
�����

KPVDSZ Mûvelõdési Ház
Nyíregyháza, Szarvas u. 95.

Tel.: 06-20 590-454

HKK �� Magic �� Vampire �� Battletech
MAGUS Szerepjáték �� AD&D

Nyitva:
hétköznap: 13-19
hétvégén: 10-18

Nyitva:
hétköznap: 13-19
hétvégén: 10-18
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IV. Raktár
Egyszerûsége ellenére igen fontos eleme a bázisnak, hi-

szen mindenkinek szüksége van egy helyre, ahová ideiglene-
sen lerakhatná átmenetileg felesleges cuccait. Gondoljunk
csak a Légiparádéra! Hányan kényszerültek eladni tárgyakat,
hogy méltóan fel tudjanak szerelkezni a nagy eseményre?
Raktárból minden szövetség akkorát épít a bázisra, amekkorát
akar és amekkora elfér. Minden kiépítettségi fokozat 150 kon-
ténernyi helyet jelent, azaz egy 5. kiépítettségi fokozatú raktár-
ban 750 konténernyi árut lehet tárolni.

V. Szimulátorközpont
Az épületnek két típusú mûködése lehetséges: az egyik

esetén a képességfejlesztõ parancsok (GYK, KNO) kiépítettsé-
gi fokozattól függõen hatásosabban mûködnének. A másik le-
hetõség a „valódi” szimuláció. Ez esetben a szövetségi tagok
az Archívumban letárolt idegen és játékoshajókkal harcolhat-
nak, természetesen számítógépen keresztül. A normál harc-

hoz hasonlóan növekednek a képzettségek és kockázat nélkül
lehet próbálgatni a különbözõ felszereléseket. Nemcsak a légi,
hanem a földi harcot is gyakorolni lehet ily módon. A két lehe-
tõség nem zárja ki egymást, mûködnek egymás mellett, de
erõs a gyanúm, hogy a második csak a szimulátorközpont
igen magas kiépítettségi fokozatában lesz megvalósítható.

VI. Archívum
Azt hiszem, már többször is említettem ezt az épületet.

Szoros kapcsolatban van az Informatikai Központtal, gyakorla-
tilag arra épül. Az Archívum tárolja a szövetség tudásanyagát
– mármint azt a részét, amelyet a tagok beleraknak. A Szimu-
látorközpont ebbõl veszi a szimulációhoz szükséges adatokat,
de a tagok is hozzájuthatnak a berakott információhoz, így IN
parancs nélkül is hozzájuthatnak pl. tárgyak enciklopédiáihoz.

VII. Küldetésnyilvántartó
Célja a kapitányok által megismert kalandok megosztása.

Bárki beadhat kalandokat a nyilvántartóba, de annak van egy
maximális tárolóképessége,
amely függ a kiépítettségi foko-
zattól. Ha a nyilvántartó tele
van, csak akkor kerülhet be a
kaland, ha van alacsonyabb
ranggal generált kaland, ekkor
kiszorítja azt. Bárki kivehet ka-
landot, aki belép ide, és mint
saját kalandját vállalhatja el.

VIII. Hangárcentrum
A bázison tartózkodó hajó-

kon javít két forduló között és
karbantartja a bázist védõ ro-
botrepülõgépeket. Ezek itt táro-
lódnak, innen szállnak fel véde-
ni a bázist, ha ellenséges hajók
támadnák meg. A robotrepülõ-
gépek száma és a javítási haté-
konyság egyaránt a kiépítettsé-
gi fokozattól függ.

Még mielõtt folytatnám az épületek felsorolását, le kell szögeznem, hogy az alább leírt adatok csu-

pán tájékoztató jellegûek. Még semmi sincs leprogramozva belõlük (legalábbis most, február ele-

jén, amikor a cikket írom), és a játékba való beillesztés során könnyen kiderülhet, hogy némelyik

ötlet túl gyenge vagy éppen teljességgel megvalósíthatatlan. Hogy mégis közzéteszem, annak az

az oka, hogy jobb ha a teljes megvalósulás elõtt megtudják a szövetségek mire számíthatnak, hi-

szen ekkor még lehet változtatni, új dolgokat berakni. Lássuk hát az újabb épületeket!
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IX. Tudományos Központ,
Fejlesztõbázis

Ez a leggyengébb, pontosab-
ban a legkidolgozatlanabb pontja
a báziskoncepciónak, s nem vé-
letlenül, hiszen a legénységi ta-
gok közül is a tudósnak van egye-
lõre a legkisebb szerepe.
Alapvetõen két felhasználási terü-
let lehetséges, s mint a szimulá-
torközpontnál, itt sem zárják ki
egymást. Az elsõ kutatási terület
a már meglevõ tárgyak fejleszté-
se, bizonyos paramétereinek
megváltoztatása. Egy paraméter
javítása valamely másik paramé-
ter romlását idézi elõ, hogy a já-
tékegyensúly fennmaradjon.
Semmiképp sem tervezem, hogy
a Légiparádé fõdíjával vagy a tá-
posabb archeo tárgyakkal egyen-
lõ szintû tárgyakat lehessen kifejleszteni; ez elértéktelenítené
az elõbbieket, és túlzottan megerõsítené a szövetségeket. Míg
ez a típusú fejlesztés leprogramozható, automatizálható, a má-
sik terület, az egyedi szövetségi tárgy kidolgozása viszont
mindenképp személyes beavatkozást igényel. Egyelõre nem
tudom másképp elképzelni, mint hogy a szövetségek mondjuk
félévente eljuttatják hozzám a teljesen kidolgozott tárgyleírást
és szó nélkül elfogadják a döntésemet, akár módosításról,
akár visszautasításról van szó. Ha nem tetszik az általam java-
solt módosítás, nem muszáj kifejleszteniük, de akkor sem ter-
jeszthetnek elém fél éven belül másik tárgyat. Az idõlimit per-
sze a szövetségek számától, a tárgyak programba való
beilleszthetõségétõl és sok minden mástól is függ. Azt hi-
szem, rugalmasabb lenne úgy kezelni, hogy amikor már lehet-
séges újabb tárgy kifejlesztése akkor a szövetségek üzenetet
kapnak a játékvezetõtõl vagyis tõlem. (Remélem érthetõ vol-
tam.) A tárgyátalakításra vonatkozó megjegyzésem itt is áll:
nem fogok elfogadni olyan tárgyat, ami vetekszik a Légipará-
dé fõdíjával. Sokkal jobban tetszene, ha nem olyan tárgyat
próbálnátok kitalálni, ami a szövetség tagjait legyõzhetetlenné
teszi, hanem poénos dolgokat, amelyek jellemzõk a szövet-
ségre. Fontos megjegyzés, hogy mindkét esetben nem magát
a tárgyat találnátok ki, csupán a technológiáját, amelynek
alapján el lehet készíttetni.

X. Hajtómû
Tudom, hogy sok szövetség a Gollamban vagy az Oroni-

kosban – ezek az eddigi legbelsõbb szektorok – akarta felépí-
teni a bázisát, s csupán azért döntött másképp, mert a mezo-
nok sajnálatos módon ideiglenesen meggátolták az átjutást.
Azonban elõbb-utóbb át fognak menni, hiszen valamennyien
szeretnének hatos agyú hajót csináltatni, katonáikat képeztetni
az akadémiákon, egyáltalán megismerni újabb világokat. Ezért
aztán viszonylag sürgõs dolog a bázis szektorutazásának meg-
oldása. A hajtómûvet semmiképp sem lehet egyszerû elemek-

bõl felépíteni, archeodron technológia kell hozzá. Miközben a
Tudományos Központot tervezgettem az jutott eszembe, hogy
akár a szövetség saját tudósai is kidolgozhatnák a módszert
természetesen egy valahonnan megszerzett technológiai leírás
és egy elrabolt, felbérelt, megmentett (minden szövetség vá-
lassza a stílusának megfelelõ szót) technomágus segítségével.
A fentiekbõl kitûnik, hogy a hajtómû felépítését kalandnak szá-
nom, próbatételnek. A szektorhajtómûnél sokkal egyszerûbb a
bolygó- és csillagközi utaztatása a bázisnak, de azért bonyolul-
tabb egy raktár összetákolásánál.

XI. Hiperkapu
Messzebbre és olcsóbban lehetne utazni a segítségével,

de ugyanúgy, mint a hajtómûnél, nemcsak építõelemek, ha-
nem technikai tudás is kell hozzá.

XII. Védmû
Ezt hagytam a végére, de nem hiszem, hogy a szövetsé-

gek is így cselekednének. Elképzeléseim szerint egyelõre
négyféle védelmi rendszert lehetne a bázison kiépíteni. Az el-
sõ mint már említettem a robotrepülõgépek lennének, amelyek
még azelõtt felszállnának, mielõtt a támadók a bázist megse-
bezhetnék. Hozzájuk természetesen csatlakoznának a bázison
tartózkodó szövetségi tagok. A másik három a légvédelmi
ágyúk, légvédelmi rakéták és a bázispajzsok lennének. Ezek
külön épületben helyezkednének el, külön energiaellátásuk
lenne és egymástól függetlenül lehetne fejleszteni õket.

Példa: A védmû tartalmaz egy 2. kiépítettségi fokozatú

Rakétatámaszpontot, 3. fokozatú Bázispajzsot és egy 3. foko-

zatú Lövegtornyot.

Ekkor a Rakétatámaszponton 40 panel van rakétaállványok

elhelyezésére és 30 konténernyi hely van rakéták tárolására. A

Bázispajzson 21 panel, és 120 konténernyi hely van pajzsok és

generátorok felszerelésére. A Lövegtoronyban 75 panel és 90

konténer raktér van az ágyúk és a generátorok elhelyezésére.

(A számok tájékoztató jellegûek, csak a példa kedvéért írtam
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õket.) A bázist tehát úgy kell felszerelni, mint egy hatalmas, fej-

leszthetõ hajót, ugyanolyan fegyverekkel kell ellátni. Fontos

kérdés az agy szintje. Azt gondolom, hogy jelenleg max. ötös

agyú fegyverekkel lehet ellátni a bázisokat, és ennél nem is kell

több, hiszen úgysem jutna hozzá a szövetség erõsebbekhez.

Azonban amint átkerül a bázis mondjuk az Oronikosba, azon-

nal felmerül a hatos agyú fegyverek kérdése. Azt gondolom,

hogy ezt ismét csak tudományos fejlesztéssel lehet megolda-

ni, amelyben megint a tudósoknak és a Tudományos Központ-

nak lenne szerepe. Lehetne még egy ötödik lépcsõ, a közel-

harc, amikor a csata már a bázis felszínén zajlana, de ezt a

földi harc teljes kidolgozásáig aligha tudom beilleszteni. Érde-

kes ötlet a vonósugárblokk, amely képes lenne a bázist táma-

dó hajók némelyikét elfogni és a felszínre kényszeríteni. A kö-

vetkezményeket mindenki beláthatja.

Ezek tehát azok az épületek, amelyeket mindenképp elkép-

zelhetõnek tartok egy szövetségi bázison. Felmerülhet még
egyfajta szövetségi épület, ahol a tagok összegyûlhetnek be-
szélgetni, inni egyet vagy egyéb tevékenységekre, de hangula-
ti elemeken kívül egyelõre más jelentõségét nem látom. Persze
ez nem azt jelenti, hogy nem lehet építeni, sõt! A bázis volta-
képp a szövetségi tagok otthona is lehet. A városi épületek kö-
zül a kórházat és a sportcentumot támogatom, esetleg még a
szórakoztató centrumot. Semmiképp sem szeretnék valódi bol-
tot és kaszinót ahol a szövetségi tag ugyanolyan kalandokat
kaphatna, mint egy valódi bolygón. A szövetségi bázis nem
bolygó, ahol valódi szükségletek és lakosság él, nem lenne re-
ális az utóbbi épületek beillesztése. Pontosítok: egyelõre nem
az és még sokáig nem lesz az. Persze a lehetõségek végtele-
nek és voltaképp minden csak a játékosokon múlik. (Meg per-
sze rajtam – egy picit.) MAKÓ KATALIN

� Szabad kapitányok! Remélem egyetérte-
tek azzal, hogy a kalózok (ha nem is szán-
dékosan) a galaktika ellen cselekednek, és
mennyi ember (xeno stb.) pusztul el miat-
tuk. A magyarázat a következõ: azt az ener-
giát, amit a kalózok ellen fel kell használ-
nunk, fordíthatnánk a blokádok feltörésére
is, vagy a menekültek elszállítására. Most
mondhatjátok azt, hogy fontosabbak a me-
nekültek, és hagyjuk a kalózokat, de nem. A
vadászottak késõbb erõsebbek lesznek, és
különben sem szabad, hogy biztonságérze-
tük legyen. Kérlek titeket, gondolkodjatok el
ezen!

Omett Telrunnel (#1836)
� Köszönetet szeretnék mondani minden-
kinek, aki segített a II. Galaktikus Légipará-
déra való felkészülésben. Leginkább a HÓ-
HÉROK támogattak, de közülük is
kiemelkedett önzetlen munkájával Chrtan
Mish kapitány, akinek hatalmas hálával tar-
tozom. Köszönöm!

Mihel Legni (#1320)
� Üzenet a Testvériségnek! Én naiv, azt hit-
tem, hogy méltó szellemi színvonalú szer-
vezetnek küldtünk hadüzenetet, de gyer-
mekded reagálásaitok alapján sajnos be kell
látnom, hogy tévedtem. Ha rajtatok múlna,
szerintem a háború kimerülne a Krónikában
megjelenõ enyhén inbecil hirdetésekben,
vagy talán infantilis versecskékben (l. Hóhé-
rok–HAL-álmadárkák konfliktus). Visszatér-
ve a hadüzenetünkre, hogy ne csak a ti iro-
mányaitokat boncolgassam: Válaszotokban
úgy írtatok róla, mintha a világmindenség

legveszélyesebb fenyegetéseit sûrítettük
volna abba a pár mondatba. Véleményem
szerint egyedül az hordozhatott némi fenye-
getést, hogy megértetek a petróleummág-
lyára. Remélem azt azért megértitek, hogy
egy hadüzenetet nem virágnyelven kell fo-
galmazni. Veletek kapcsolatban végleg zá-
rom soraim, beszéljenek a tettek!

Chronos (#2635) Necrotech Inc.
Ui.: A nekrofil jelzõ Mockosz Féjeg bejegy-
zett védjegye már majdnem egy éve, úgy-
hogy ezzel elkéstetek.
� Cerebrita kapitányok! Üzenetem azoknak
szól, akik már áldozatul estek a Deep Forest
nevû Scorpion Lightning típusú hajó táma-
dásának, esetleg támadásainak. Néhány-
szor már én is ilyen áldozat voltam, és egy-
szer emiatt a klonotrontartályban kellett
magamhoz térnem. Ezennel flottát szerve-
zek a Deep Forest közös megkergetésére.
Add ki a T 4617 parancsot, és csatlakozz!
Itt az ideje, hogy megadjuk egyes kalózok-
nak azt, ami nekik jár.

Xinon ... (#3149)
(olvashatatlan név – a szerk.) 

Ui.: Megbocsájtok!
� Tisztelt kapitányok! Segítsetek egy techni-
kailag elmaradott társatoknak, küldjetek rádi-
ón leírást az általatok ismert olyan felszerelé-
sekrõl (bármilyen), amit nem lehet mindenütt
beszerezni, de esetleg legyártható (vagy
nem). Különösen örülnék pl. a II. Légipará-
dén kiosztott díjak leírásainak, illetve hasonló
színvonalú berendezéseknek. Nincs módom-
ban ellenszolgáltatást nyújtani, de késõbb én

is továbbadhatnám más rászorulóknak. Ne
feledjétek: elsõsorban az idegen hódítók az
ellenségeink! Nem veszíthetsz semmit, hi-
szen neked már így is elõnyöd van, ha eset-
leg mégis szabad kapitányokra vadászol,
legalább érdekesebb lehet a küzdelem.
I. 26. Draco Gerro Rali Ace (#4409)
Ui.: Az egyszerûség kedvéért a 100. tárgy-
kódtól felfelé.
� Azt hallottad, hogy a Jégmosoly Uszony
tagjának lenni nagy buli? Tévedsz! Sokkal
nagyobb! Jaq Mirror (#1368) 

JMU propagandaosztály
� S.S.S. Toth! Az inkvizíció dilettánsok
gyülekezõje. De sose félj: ügyed jó kezekbe
került! Uraid halottak régen. Szolgáik pedig
azzá lesznek nemsokára.
XII. 22. Egy Õrzõ (#2317)
� Kapitány az Albion Oleában! Ha van ela-
dó pulzar kristályod, Coburn szálad vagy Ti-
berson fókuszod, akkor én vagyok a te em-
bered. A felsorolt cuccok darabjáért 50
000 fontot fizetek, de szó lehet cserérõl is.
Ez esetben hasonló komponenseket ajánlok
fel (ha kell ráfizetek), vagy ha jobban tetszik,
Ruffin féle radarzavaróval is fizethetek. Ter-
mészetesen másképp is megegyezhetünk,
ha van jobb ötleted. Üdv:

Ximoran Arkleton (#2906)
� Kalózok vadászata, rendfenntartás, zarg
blokádok felszámolása, mezonirtás, keres-
kedõk védelme stb. Hóhérok
Ui.: Majd a Hóhér.

HHíírreekk  aa  KKááoosszz  GGaallaakkttiikkaa  vviilláággáábbóóll
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HÓHÉROK
KALÓZVADÁSZ 

SZÖVETSÉG

A HÓHÉROK egy demokratikus 
alapokra épülõ, félkatonai szerve-

zet. Az alapítók ezt a társulást a Drake
kalózszövetség ellen hívták életre. Mindannyiuk éle-
tét megkeserítették már néhányszor a törvénytelen
vámszedõk. Tûrhetetlennek tartották, hogy kalózok
zaklatják a békés polgárokat, sõt biztonságukat, éle-
tüket is veszélyeztetik. Egyesítették erõiket, hogy kö-
zösen vegyék fel a harcot a törvénytelenség és az
erõszak ellen.

Mára már a szövetség feladatának tartja, hogy az
összes kalózszervezetet felszámolja. Kötelességünk-
nek érezzük az idegenekkel (zargok, mezonok) szem-
beni határozott fellépést is. Mint azt logónk is híven
kifejezi, vasszigorral sújtunk le a bûnözõkre. Soraink-
ban a hadihajók mellett békés, nyugalomra vágyó ke-
reskedõk is helyet kaptak, akik pénzzel támogatnak
bennünket.

Mindenkit szívesen látunk a tagjaink között, aki
egy békésebb, boldogabb galaxisban szeretne élni,
és hajlandó ezért áldozatokat vállalni. Aki bõvebb fel-
világosítást szeretne kapni a belépés feltételeirõl
vagy a szövetségrõl, az a következõ kapitányoknál ér-
deklõdjön:

A-Dolf Bass E. (#3979), Zyrtec Shulton (#2604)
Sky Mont (#3320), Mihel Legni (#1320)

HÓHÉROK (905)

HÓHÉROK
KALÓZVADÁSZ 

SZÖVETSÉG

A HÓHÉROK egy demokratikus 
alapokra épülõ, félkatonai szerve-

zet. Az alapítók ezt a társulást a Drake
kalózszövetség ellen hívták életre. Mindannyiuk éle-
tét megkeserítették már néhányszor a törvénytelen
vámszedõk. Tûrhetetlennek tartották, hogy kalózok
zaklatják a békés polgárokat, sõt biztonságukat, éle-
tüket is veszélyeztetik. Egyesítették erõiket, hogy kö-
zösen vegyék fel a harcot a törvénytelenség és az
erõszak ellen.

Mára már a szövetség feladatának tartja, hogy az
összes kalózszervezetet felszámolja. Kötelességünk-
nek érezzük az idegenekkel (zargok, mezonok) szem-
beni határozott fellépést is. Mint azt logónk is híven
kifejezi, vasszigorral sújtunk le a bûnözõkre. Soraink-
ban a hadihajók mellett békés, nyugalomra vágyó ke-
reskedõk is helyet kaptak, akik pénzzel támogatnak
bennünket.

Mindenkit szívesen látunk a tagjaink között, aki
egy békésebb, boldogabb galaxisban szeretne élni,
és hajlandó ezért áldozatokat vállalni. Aki bõvebb fel-
világosítást szeretne kapni a belépés feltételeirõl
vagy a szövetségrõl, az a következõ kapitányoknál ér-
deklõdjön:

A-Dolf Bass E. (#3979), Zyrtec Shulton (#2604)
Sky Mont (#3320), Mihel Legni (#1320)

HÓHÉROK (905)

KOLONIZÁLÁS
A legfontosabb, amirõl a Napkereszt Egyháza beszámolhat
az, hogy immár ketten is vannak, akik befejezték a koloni-
zálást. Jaq Mirrortól (#1368) senki sem vitathatja el elsõ-
ségét, Kris Inda (#2024) csak jóval utána végezte el a fel-
adatot.
Acinonyx Jubatus (#2219) és Xerxes
(#3611) a legesélyesebbek arra,
hogy bekerüljenek az elsõ háromba e
nemes versengésben. Ám még senki
nem maradt le semmirõl: a cél a
bolygók betelepítése, és nem csak az
elsõk, de mindenki megkapja az egy-
háztól jutalmát...

1. fázis: 187
2. fázis: 43
3. fázis: 4
4. fázis: 2
5. fázis: 0
Befejezte: 2

Hajók
Cyclon Unario 35%
Cyclon Spacedog 2%
Cyclon Spark 8%
Typhoon Warrior 1%
Typhoon Soldier 2%
Scorpion Sting 25%
Scorpion Thunder 2%
Scorpion Lightning 4%
Cobra Flash 12 db
Cobra Sun 22 db
Mercator Alpha 9%
Mercator Beta 13 db
Mercator Gamma 1%
Elysium Tanker 4 db
Elysium Brent 2 db
Galleon Silver 13 db
Galleon Gold 11 db
Olimposz Iliász 3 db
Olimposz Heraklész 3 db
K.U.K.A. H-1 2 db

Szakértelmek, rangok
kereskedelem 5
szerencsejáték 14
karizma 15
ûrhajóvezetés 8
manõverezés 15
javítás 12
leszállás 8
hiperugrás 9
robotika 8
programozás 8
mûszaki érzék 2
kézifegyverek 8
nehézfegyverek 14
tûzszerészet 7
elsõsegély 4
gyógyítás 3
álcázás 5
zárszerkezetek 5
felfedezés 5
geológia 4
kereskedõrang 9
kalózrang 7
harci rang 15

Klánrangok
Global Impex 2/200
Galactic Trade 2/270
Gránitkígyók 0/28
Szabad Skorpiók 0/28
Bíborrend 1/120
Acélsasok 1/110

Fajok
inszektoid 5%
karnoplantusz 4%
xeno 8%
ûrcápa 13%
cerebrita 9%
triciplita 14%
ember 42%
nõk a legénységben 0 – 30%

1 – 51%
2 – 14%
3 –   2%

Statisztikák
kereskedelmi keret 536795
légi gyõzelmek 2042
idegenhajók ellen 1662
zargok ellen 1455
mezonok ellen 207
egyéb hajók ellen 333
kapitányok ellen 47
földi gyõzelmek 84
sikeres kalózkodás 114
priusz 6327
hírnév 2595

Egyéb
W+S Giga Beam 754
Legtöbb Giga Beam 10
Legtöbb menekült 11151

Lelõtt hajók
A-95 Mamut II. 1
A-94 Mamut I. 1
Karvaly XJ35 1
Leviathan 5
AMO Supernova 5
Shin Le Mei 5
AMO Brutal Bug 5
Halálos Orca 7
Hluppert Trade 9
Hunter 10
POL-15 Ikarus 11
Lézengô Lajhár 13
AMO E.C.M.D.E.F. 14
G.T.R. 16
Mélység Ördöge 17
AMO Big Góliát 19
AMO Gyilkos 21
Héja XJ35 24
Merc-Han’t 24
Sötét Elfogó 25
Tigris II. 35

STATISZTIKA
1998. 02. 23.



Ember 15.7%
Elf 12.1%
Törpe 8.6%
Árnymanó 8.3%
Troll 9.8%
Gnóm 7.4%
Alakváltó 16.5%
Kobudera 16.4%
Mutáns 5.2%

Hívõk aránya 64%
Leah 12.5%   HIT: 52
Dornodon 15%   HIT: 75
Raia 16.4%   HIT: 83
Elenios 6.9%   HIT: 71
Sheran 13.6%   HIT: 63
Tharr 22.0%   HIT: 65
Fairlight 13.4%   HIT: 57

Víziharc 12
Ökölvívás 29
Szúrófegyver 34
Vágófegyver 25
Ütõfegyver 31
Lõfegyver 31
Dobófegyver 33

Rejtõzködés 107
Nyomkövetés 86
Lopás 70
Mászás 29
Csapdakészítés 53
Csapdaészlelés 33
Gyógyítás 72
Titkosírás 38
Felderítés 127
Szörnyidomítás 21
Teológia 54
Taumaturgia 63
Szerencsejáték 9
Harcmûvészetek 31
Szkanderozás 17
Zene 58
Szörnyismeret 34
Pszi 50
Zárnyitás 20
Vadászat 83
Bányászat 44
Testépítés 60
Úszás 13
Ordítás 22

Legjobb 777
Leggonoszabb 666

Jó 16.8%
Semleges 63.3%
Gonosz 19.9%

Erõ 59
IQ 48
Ügyesség 53
Egészség 45
Szerencse 56

Min. Erô: 6
Min. IQ: 6
Min. Ügyesség: 6
Min. Egészség: 1
Min. Szerencse: 6

Férfi 79%
Nõ 21%

Halálok száma 279
Legtöbb skalp 19
Összes skalp 417
Legtöbb szörny 3537
Összes szörny 1383392
Összes TU 5638
Összes MxTU 21509
Legnagyobb hit

félisten hatalmú szolga
Legnagyobb halhatatlan 2%
Összes halhatatlan 52 db

Leggazdagabb 13209 arany
Legtöbb tudatpont 56
Legtöbb varázspont 877
Legtöbb pszipont 288
Legtöbb ÉP 373
Legtöbb TP 2208855

34 GN – 51.

51

A Túlélõk és Kalandorok magazinja ’98 március

SSSSzzzzeeeerrrrkkkkeeeesssszzzzttttõõõõiiii     üüüüzzzzeeeennnneeeetttteeeekkkk
Sajnos ismét nagyon elmaradtunk az apróhirdeté-
sek leközlésében, ami két okra vezethetõ vissza.
Az egyik, hogy az elmúlt egy-két Krónikából csak
kevés oldalt tudtunk az apróknak szentelni. A jö-
võben kicsit bõvítünk az aprók oldalszámán, eb-
ben a GN-ben is kilenc oldal apróhirdetés van. A
másik okért a hirdetõk a felelõsök: sokan elfeled-
keztek arról, hogy mit jelent az, hogy APRÓ hirde-
tés. A beérkezett hirdetések nagy része nagyon
hosszú, és az utóbbi idõben nem voltunk elég szi-
gorúak ezügyben. A jövõben a hosszú hirdetések
kérlelhetetlenül a kukába vándorolnak. Kérek
mindenkit, hogy az apró legyen apró, azaz ne ha-
ladja meg a háromnegyed A/4-es oldalt, kézzel, át-
lagos nagyságú betûkkel írva. A SZERK.

az 1998. február 23-ai adatok alapján
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� Akinek megvolt a szent kehelyrõl az enciklopédiája va-
lahonnan, és nem volt jelen a temploma felszentelése-
kor, az nem kapott szent kelyhet. Ez megváltozott,
mostantól a szent kelyhet mindenki a templomos kül-
detés leimádkozásakor kapja meg.

� Sokan panaszkodtak, hogy a fogadóban telezabálja
magát a karakter, csak éppen a gyermeke nem kap en-
ni. Pótoltam ezt a kis „mulasztást”, ezentúl a fogadó-
ban a gyermekeket is megetetik.

� Fõként a kobuderák fájlalták, hogy ököllel nem tudnak
rombolni, még a Kõtörés képesség megszerzése után
sem. Ez annál is inkább kellemetlen, mivel nekik nem
sok értelme van az ütõfegyver hatékonyságát fejleszteni.
Ez megváltozott, mostantól ököllel is lehet rombolni,
de amíg a karakter nem szerzi meg a Kõtörés kí képes-
séget (17-es harcmûvészet), a dolog hatásfoka a nulla
körül fog állni, így alacsony harcmûvészetnél továbbra
is a kõkalapácsot javaslom rombolásra az ököl helyett,
még akkor is, ha nincs ütõfegyver szakértelmed.

� Alanorban és a többi nagyvárosban végre megnyitották
kapuikat az Arénák, látván, hogy már elegendõ kalando-
zó van odaát. Ha az Arénában akarsz küzdeni, odabent
kell táboroznod, mint pl. a fogadóban. Az Arénában bár-
kivel megküzdesz, akinél ezt merészséged indokolja, de
ha akarod, csak egy bizonyos karakterrel fogsz párviada-
lozni. A meccsek folyhatnak szórakozásból, és aranyért,
a gyõztes viszi a tétet. (Remélem néhány magas szintû
kalandozó komoly tétért méri össze tudását, az ilyen
nagy eseményrõl esetleg a Krónika is tudósíthat.) A harc
megfelel a normálisnak, azzal a különbséggel, hogy itt
nem szenvedsz el ép veszteséget, de a fegyver szakértel-
meid fejlõdnek, és persze az esetleges lövedéked és va-
rázslatkomponensed is elhasználódik.

� Befejezõdött az erõdítmények építése, amelyeket a rá-
következõ hétvégén a királyságból hajón és más mó-
don érkezõ katonák ezrei szálltak meg. A megszállás
egyik legnyilvánvalóbb eredménye a boltosok önvédel-
mi kiképzése volt, nem egy gonosz kalandozó kapott

nagy verést ahelyett, hogy adott volna. Néhány lázadó
kalandozó már megkezdte az erõdítmények ostromát,
de a megszállók kiûzése igencsak kemény feladatnak
tûnik. Egyes pletykák szerint hír érkezett a bujdosó
Borax király holléte felõl, és egyes kalandozók már
meg is kezdték a kutatást. Megfigyelõk szerint a király
felbukkanásakor akár élére is állhatna a felkelésnek,
amely végsõ soron visszaszerezheti a trónt. Vezetõ nél-
kül viszont a lázadás nagy valószínûséggel elbukik.

� Kiderült, hogy nagy létszámú Közös Tudatoknál nehéz-
kes a vezér leváltása, a szükséges 2/3-os többségi szava-
zat megszerzése. A probléma orvoslására készítettem
egy programot, amellyel a játékvezetõ „manuálisan”
végrehajthatja a vezetõváltást. Ennek használatát levél-
ben lehet kérni, amelyet az elõzõ és az új vezetõ is alá-
ír és hitelesít, és feltétel, hogy a hagyományos vezetõ-
váltás már folyamatban legyen (azaz a tagok már
megkezdték a szavazást).

�Közismert tény, hogy a gonoszok többsége sokkal gyen-
gébben tud gyógyítani, mint a jók (itt persze nem a papi
ranglétra csúcsán álló néhány kiváltságosra gondolok,
akik nemcsak mesterei a vámpirizációnak, de varázspont-
ban is dúskálnak). Sok levelet kaptam, amelyben gonosz
karakterek „szentségtelen jogar” illetve gonosz gyógy-
mógy bevezetését kérik. Már sokszor elmondtam, leír-
tam, de szívesen elismételem: Leah és Dornodon nem a
gyógyítás specializált istenei, a gonosz kalandozók in-
kább a pusztításban járnak élen, mint az élet tiszteleté-
ben. Jó, jó, mondjátok, „de gyógyítás nélkül életképtele-
nek vagyunk”. Ez szerintem egyáltalán nem igaz, a játék
nem csak ebbõl áll. Kiváló összehasonlítási alapot képez-
nek pl. a saját karaktereim. A Raia hívõnek soha nincs
gondja a gyógyulással, a sebekkel, viszont olyan szegény,
mint a templom egere, még tartozik is a banknak. Ezzel
szemben a Dornodon hívõ karakterem, aki minden kör-
ben 6-8 életszívást lõ el, minden maradék VP-t vámpirizá-
lásra fordít, és tudati vitalizációt is használ, rendszeresen
30-40 ép-ben fejezi be a körét. Igen ám, de a bankban
már több, mint 2000 aranya van. Szóval valamit valami-
ért, mindenki máshoz ért, azok a gonosz karakterek, akik
gyógyítani akarnak, áldozzanak át Raiához.

TIHOR MIKLÓS

VÁLTOZÁSOK

ÚJDONSÁGOK

JÁTÉKFILOZÓFIA
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Elenios havában, a csábítás
napján már esteledett, mikor
Mnebolath cimboráimmal koc-
kázni kezdtünk a Rothadás
szentélyében, míg Dögvész va-

lamivel beljebb pihent. Miután mindkét Tguarkhan ara-
nyát elnyertem, amolyan engesztelésül elvállaltam helyet-
tük az éjszakai õrséget. Nem kellett nekik kétszer
mondani, rögtön beleegyeztek a dologba. Arrébbvonul-
tak az egyik sarokba, s fél, perc múlva már hallottam dur-
molásukat. Hamar rájöttem, hogy nem kellett volna elvál-
lalnom az õrködést: nem telt el öt perc, s én máris
borzalmasan untam magam. Ha pedig egy árnymanó
unatkozni kezd, abból nem sok jó sülhet ki. Próbáltam az-
zal elfoglalni magam, hogy szarcsimbókokkal dobáltam az
alvó Mnebolathokat, de ilyen erõvel akár trágyahegyet is

hordhattam volna rájuk, akkor sem ébredtek volna fel.
Így hát más tennivaló után néztem: átvizsgáltam a szen-
télyben pihenõ kalandozók hátizsákjának tartalmát. Egy
troll férfitõl kettõ pular kristályt, Linkor Csumovszkijtól
pedig 195 aranyat emeltem el. Ezután az oszlopon levõ
persely keltette fel figyelmemet, de azt sajnos Dögvész
személyesen láncolta le. Az én baromi nagy erõmmel esé-
lyem sem volt kinyitni, pedig sok arany lehetett benne.
Azért egy drótszõrrel megpróbáltam a legfelsõ aranyakat
kipiszkálni, de csak annyit értem el, hogy a drótszõr is be-
leesett a perselybe. Na, legalább én is adakoztam valamit.
Ekkor jutott eszembe, hogy tulajdonképpen õrködnöm
kellene az itt alvók nyugalma felett, ezért letelepedtem a
szentély bejáratában. Alig ültem le, szempillám rögtön el-
nehezült, s tudtam, ha nem kelek fel rögtön, elalszom.
Nagyot ásítva tápászkodtam fel, s úgy döntöttem megné-

zem a szentély elõtti karókon levõ fe-
jeket. Odacammogtam hát, aztán
egyenként szemügyre vettem õket.
Mindegyik fájdalmas, mondhatni
szomorú képet vágott, elég ijesztõ
látványt nyújtottak. Ismét elõkaptam
drótszõrkészletemet, belülrõl kipec-
keltem Kodomo Szanpo száját, s
máris úgy látszott, mintha mosolyog-
na. Már csak a bal szeme hibádzott,
mert azt harc közben Dögvész ki-
nyomta. No de hát volt nálam varány-
szem, gondoltam az is megteszi. El-
végeztem hát a beültetést, majd
elégedetten vettem szemügyre mun-
kámat. Még egy kis igazítás a frizu-
rán, és minden tökéletes. Éppen
neki akartam kezdeni Gór kicsinosí-
tásának, amikor is egy árnyalakot vél-
tem felfedezni, amint a szentély felé
lopakodik. Elmormoltam egy látha-
tatlanságot, és utánaosontam. Miköz-
ben belépett a szentélybe, egy fáklya
fénykörében megfigyelhettem ábrá-

A NAGY CSATA
Kalandozók! Itt az idõ, hogy végre fény derüljön arra,
hogyan is végzett a hatalmas Jerikó Dögvésszel. Hiteles

forrásból tudom a történetet, hiszen fül- és szemtanúja vol-
tam az esetnek. Hallgassátok meg hát elbeszélésem!

aaaavvvvaaaaggggyyyy    hhhhooooggggyyyyaaaannnn    ûûûûzzzztttteeee    eeeellll
JJJJeeeerrrriiiikkkkóóóó    DDDDööööggggvvvvéééésssszzzztttt
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zatát: ember férfi volt, sápadt és beesett arcát többnapos
borosta fedte. Engem nem vett észre, bár alig pár lépésre
haladt el mellettem. Orromat ekkor megcsapta a jellegze-
tes pálinkaszag. Kis híján fölhördültem a bûztõl, ami a fic-
kót körüllengte, szaga még a szentélyén is túltett. Miután
eltávolodott, vettem egy mély lélegzetet, és elébe kerül-
tem, hogy még jobban megfigyeljem. Izzadt homlokát
szürkés köpenye szélébe törölte. De hiszen ez egy rejtõ-
köpeny! Jól gondoltam hát: egy besurranó tolvaj. Vagy in-
kább egy alávaló gyilkos? Hiszen ott fityeg az övén egy ka-
landozó skalpja. De vajon honnan lophatta azt a gyémánt
emlékérmet és a fõnixes jelvényt? Ekkor halk sírás törte
meg a csendet, de olyan halk, hogy még az én képzett fü-
leim is épphogy csak észlelték. A fickó megállt, levette a
hátizsákját, és egy kisebb csomagot emelt ki belõle. Leah
szakállára! Egy ember gyermek. Tehát az õ sírását hallot-
tam. Az alak elõvette koszos zsebkendõjét, és beletöm-
ködte a kicsi szájába. Rögtön csend lett. Ez az ember
rosszabb mint gondoltam: ez egy gyermektolvaj. Miután
elcsomagolta a csecsemõt, remegõ kezével elõvett valamit
a zsebébõl, de hogy mit, azt nem láttam. Hirtelen a sarok-
ban megmozdult Dögvész, s a gyerektolvaj hihetetlen ref-
lexekkel vetette földre magát. Szerencséjére a tguarkhan
nem ébredt fel, csak a másik oldalára fordult, és már hor-
tyogott is tovább. A fickó még néhány pillanatig fekve ma-
radt, nehogy Dögvész mégis felébredjen. A rejtõköpenye
lassan elkezdte felvenni az aurapollátor ürüléknek a szí-
nét, amelybe az elõbb oly gyorsan belevette magát. Pár
másodperc múlva az alak felállt, és karját dobásra emelte.
Ekkor vettem csak észre, hogy mi van a kezében: bogyó-
gránátok! Számat üvöltésre nyitottam, de már elkéstem: a
gránátok hangos robbanással tépték darabokra Dögvész
testét. Még fel sem ocsúdtam a megdöbbenéstõl, a gye-
rektolvaj már a szentély bejáratánál tartott. Úgy futott,
mint a nyúl. Bár idebenn mindenki felébredt, egyedül
Linkor Csumovszkij volt cselekvõképes: rögtön fölpattant
az aurapollátorára, és úgy indult a behatoló után. Én
jobbnak láttam elillanni, mielõtt a Mnebolathok fölfog-
hatták volna, hogy mi történt. A szentélybõl kiérve még
láttam Csumovszkijt, ahogy a gyerektolvaj után vágtat a
fõutcán, üvöltözve:

- Állj meg te gyáva féreg! Hiába futsz, felismertelek Je-
rikó!

Tovább nem törõdtem velük, inkább elfutottam az el-
lenkezõ irányba, és a Csupasz Sünmedvéig meg sem áll-
tam. Odabenn egy korsó sörrel próbáltam enyhíteni ijedt-
ségemen és bûntudatomon. Ha rendesen õrködöm,
lehet, hogy Dögvész most is él. Ilyen gondolatok kavarog-
tak agyamban, mikor fáradt testemet magával ragadta az
álom.

Így szól hát a történet, a trollok életére esküszöm. Aki
mégsem hiszi, az kérdezz meg Jerikót! Bár szerintem úgy-
sem vallja majd be. Engem pedig az istenek mentsenek
meg vérszomjas bosszújától!

GIVANGEL (#5528), A MESTEREK EGYIKE

Elképesztõ
avagy hihetetlen és soha nem hallott esetek
Erdauin krónikáiból. Papírra vetette: Treem

O
roszlánszív éppen Raia második küldetését (ölj meg
egy félelemjárót) szerette volna teljesíteni, igyekezett

is a szörnyfészek felé, amirõl még anno a férjétõl hallott.
A fészek elõtt összetalálkozott egy félelemjáróval, s meg-
ölte. Rálépett a fészekre, megölt még egyet. Letáborozott,
pihent kilenc napot, és hála a forduló végén kiadott SZK
56 parancsnak, felkutatott egy harmadikat, és megölte, lé-
pett még egyet, és találkozott egy újabbal, és azt is meg-
ölte. (Vajon istene, Raia megdicséri-e négyszer?)

M
itheitel minden vágya egy fémbontó szójer volt. Tá-
borozása alatt idõt és fáradtságot nem kímélve kere-

sett is egyet magának, azonban valami ínyenc példánnyal
találkozhatott, mivel halála elõtt még elfogyasztotta Mi-
theitel ezüst papi karkötõjét. (Szerintem nem volt jó cse-
re egy ezüst papi karkötõ két vasért!)

D
eath Knight, Raia harcos papja nem is gondolta vol-
na, hogy mennyi folyadék van egy gyöngymangóban.

Egy ideig – kb. másfél hónapig – csak gyöngymangón élt,
ezt követõen egy évig rá sem kellet néznie a vizestömlõ-
jére, egyszerûen nem szomjazott. (Persze az is lehet, hogy
a felesége fogta elvonókúrára!)

M
egdõlt Ödönke rekordja, ugyanis kiderült, hogy
nem õ a legmagasabb kalandozó. Ylmor, a Gyilkos

két centivel magasabb nála, azaz 262 cm. Ha már a méret-
nél tartunk, akkor a súlya 490 kg, pedig állítása szerint
több fajta fogyókúrát is kipróbált, így aztán méltán nevez-
heti magát a „leghatalmasabb” kalandozónak. Ha valaki
pályázik erre a címre (azaz magasabb, nehezebb stb.), az
jelentkezzen az Elképesztõbe!

Y
mmortal Ödönke másik rekordját döntötte meg. A leg-
utóbbi 19 fordulójában ugyanis 90 uzbányt ölt meg, és

így összességében már 130-nál tart. Állítása szerint meg
sem áll, amíg el nem éri a bûvös 200-as álomhatárt. (Én
azért már egy picit unnám a dolgot a 130. után!)

U
.M.A. pályázik a legmeglophatatlanabb kalandozó cí-
mére, ugyanis elõször a 62. fordulójában loptak tõle.

A tettes Doc Tódor volt, aki éppen U.M.A.-t ment beaján-
lani az Árnymenõk közé. (Ha valaki ennél is meglophatat-
lanabb, az jelentkezzen az Elképesztõbe!)

F
ejreccsentõ, a trollok – akik ugye nem éppen a mágia
mestereiként ismertek – büszkesége, egyetlen energia-

tüskével lelõtt egy ragyás burástyát. (Hozzá kell tenni a do-
loghoz, hogy a burástya valószínûleg erõsen sérült volt.)

B
orzasztó az emberek, gnómok, törpék stb. közönye,
amikor más szenvedéseirõl van szó. Acinonyx Juba-

tus külön szobában szállt meg a fogadóban. Este lement
a söntésbe vacsorázni, amikor megindult a szülés. Sehol
egy bába, aki segítene, még a szolgálólány sem törõdött
az esettel, a többi vendég meg egyenesen szórakozott raj-
ta. Talán ennek a szerencsétlen szülésnek köszönhetõ,
hogy az újszülött egyes egészséggel született.
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A január 31-én lezárult V. Helytartói Aukció ismét a régi fé-
nyében tündökölt, az elõzõ licit visszaesése után újra nõtt
a licitálók száma, ezúttal 165-en licitáltak. Az Aukciós Ház-
nak 9172 arany bevétele származott tételek eladásából.
Egy táblázatban közöljük az összes beérkezett ajánlatot, a
dõlt számok az érvénytelen, a vastagok a nyertes liciteket
jelölik. Néhány érdekesség a táblázatból:

�� Az aukciók történetében elõször minden tétel vevõre
talált.

�� A legnépszerûbb tételek a titkosírásokkal foglalkozó
könyv, és a dobófegyverek (bumeráng, ubuk dobónyíl,
vas dobónyíl, tolmokov koktél) voltak.

�� Legdrágább tételeink a láthatatlanság köpenye, és a
moa stuki voltak.

�� A megnövelhetõ szakértelmek közül a legkeresetteb-
bek a titkosírás, a zárnyitás és szörnyidomítás voltak.

Február 8-tól megkezdõdik az újabb aukciónk. Érdek-
lõdni, és a LIC parancsot megismerni továbbra is a hely-
tartói hivatalokban és a városházákon lehet a BE (épület-
szám) 1 paranccsal. Azoknak, akik már ismerik a LIC
parancsot, nem kell újra bemenniük a városházákra, most
itt is elolvashatják az új aukció tételeit.

Az aukció május 31-én zárul le, addig remélhetõleg
mindenkinek lesz ideje megtenni az ajánlatát. Szerencsés
licitálást és boldog vásárlást kíván önöknek az Aukciós
Ház és szerény alügynöke:

KRAPIXLON TIHAMÉR

11. 10 ezüst a Zaks család Ottomár hegységbeli bányáiból.
12. Igazi ritkaság ez a két mithril, amelyek Kalimaron hegység törpe bá-

nyáiból származnak.
13. Elégedetlen a külsejével? Alacsonynak tartja magát, vagy kövérnek?

Használja az alakváltás italát! Ezzel 10%-kal megnövelheti magassá-
gát és 15%-kal csökkentheti súlyát.

14. Egy jó kis menet a moa idõutazó gépen, azaz 2 extraforduló.
15. A kvazárkovácsok kedvezményes ajánlata egy arx minta, ami a kva-

zárpáncél elkészítéséhez szükséges.
16. A tisztaság jelképe, és nélkülözhetetlen varázslatkomponens a purifi-

kátorháj. Most megvásárolhat belõle 10 darabot.
17. A Királyi Kõmûves Páholy ajánlata a kalandozóknak: annyi TVP-t épí-

tenek MINDKÉT kalandozóvárosba, amennyi arany lesz a legmaga-
sabb licit erre a tételre.

18. Legyen ön a leghatalmasabb! A hatalom itala elfogyasztójának legma-
gasabb tulajdonságát képes eggyel megnövelni.

19. Maga Borax sem visel királyibb koronát ennél a kidolgozott gnóm
munkánál.

10. Sutor Kragorunak nagy szüksége van remákszívekre. Vigyen neki ket-
tõt ön is!

11. Egy szinte eltéphetetlen dobóháló és szuperdobóháló, amelyek kivá-
lóan alkalmasak szörnyelfogásra. Az elfogott szörnyeket természete-
sen az alanori szörnypiac jó áron megvásárolja.

12. Egy õsi tekercs, amely eggyel megnöveli a vízi harc szakértelmedet.
(Csak az használhatja, aki már ismeri a vízi harc fortélyait.)

13. A szerencseszámon három varázskõ várja lelkes gazdáját.
14. 10 darab enyhén illatozó xirnoxszív.
15. Pók Egon, az idomított, intelligens mutánspók.
16. Egy teli Szent kulacs Sheran híveinek és semlegeseknek.
17. Barkácsolóknak elengedhetetlen: 5 zöld üveg 20 csepp ragasztóval.
18. Éhezõknek, szomjazóknak, esetleg azonnali gyógyításhoz használható

50 db gyöngymangó.
19. Egy alakváltók által megemésztett mutánscsont, ami mostanra már

csábító pszi-kõvé vált.
20. Egy adag gnóm agyfelturbósítóteleüvegelmehegyesítõborkonyószirup.

Leszedi az összes poszogó möszét és maxba viszi a pszi pontokat. (Ha
már meg van a pszi-gyûjtés, akkor 300-ra telíti a pszi pontokat.)

A licitált összegek listája
1.  104, 103, 55, 20, 15, 5, 3, 1, 1
2.  200, 115, 82, 72, 66, 60, 60, 50, 42, 40, 31, 31,

20, 15, 15, 5
3.  702, 222, 222, 222, 202, 200, 200, 155, 102,

100, 88, 53, 51, 50, 5
4.  565, 408, 200, 150, 150, 108, 101, 99, 35, 20,

10, 9, 5
5.  202, 150, 150, 100, 34, 20
6.  212, 201, 151, 137, 102, 91, 50, 50, 29, 20, 4
7.  609, 500, 421, 333, 333, 201, 150, 136, 123,

101, 88, 51, 50
8.  105, 51, 20
9.  430, 80, 52, 33, 15, 2

10.  350, 300, 222, 220, 211, 201, 200, 156, 150,
150, 131, 100, 70, 40, 5

11.  10
12.  511, 121, 15, 10
13.  740, 504, 80
14.  403, 329, 280, 126, 80, 50, 25, 20, 13, 5
15.  452, 406, 400, 367, 333, 311, 133, 131
16.  47, 40, 35, 33, 20, 5
17.  500, 401
18.  80, 46, 31, 10
19.  2021, 1971, 666, 510, 250, 131, 101, 3
20.  1040, 1001, 1001, 1001, 1000, 900, 800, 640,

421, 162, 150, 1



39GN – 51.

Az utóbbi idõben nagyon sok levelet kapok a KT-k vezetõ-
itõl, melyekben újabb és újabb ötletekkel bombáznak az
úgynevezett „KT-tárggyal” kapcsolatban. Ezért szeretném
mindenkivel megismertetni azokat az alapelveket, ame-
lyeket eddig ezzel a dologgal kapcsolatban követtünk.

Elõször is a KT-tárgy elsõdleges funkciója a játék szí-
nesítése, a szerepjátékosi oldal támogatása. Ezért, hogy
egy KT kaphasson ilyen tárgyat, két feltételt kell teljesíte-
nie: 1) a KT taglétszáma legyen legalább 30 fõ. 2) a KT
hajtson végre egy olyan küldetést, mellyel szerepjátéko-
san kiérdemli a tárgyat (példának okáért: a Viharlégió
1000 varkaudar legyõzését vállalta a varkaudar invázió
idején, az Álomõrzõk és a Lélektisztítók egy-egy felépült
zan-indukátor jelentette fenyegetést hárítottak el siker-
rel, egy-két gonosz KT kellõ számú tudatcsatát hajtott
végre egy-egy kijelölt KT ellen stb.). A küldetést minden
KT-nak magának kell kitalálnia (én csupán véleménye-
zem), végrehajtania, és összegyûjtenie a teljesítésrõl szó-
ló fordulórészletek másolatát.

Eddig két fajta KT-tárgy létezik: az egyik, amelybõl ál-
talában egyetlen darab létezik Ghallán, míg a másik faj-
tát tetszõleges számban készíthetik a KT tagjai. Fõ jellem-
zõjük, hogy gyakorlatilag nem igényelnek programozást
(a KT-tárgy nem egy új képesség leprogramozását jelen-
ti), nem vonatkozik rájuk új parancs vagy beállítási lehe-
tõség, és csak egyszerû dolgokra képesek. Az egy példány-

ban létezõ tárgyakat a KT-tagjai adogatják egymás között
saját elképzelésük szerint (pl. valamilyen verseny ván-
dordíjaként), és már meglévõ képességeket/tulajdonsá-
gokat erõsítenek (plusz támadás, tulajdonság, szakérte-
lem stb.). Nagyon jó példa erre a Viharlobogó (+4
támadás, +2 szerencse a viselõjének), az Árnyékharcos
gyûrû vagy a Taposó tappancs. A tetszõleges számban
létezõ tárgyak elõnye, hogy a KT minden tagja hozzájut-
hat egyhez, hátránya viszont, hogy SEMMILYEN számsze-
rûsíthetõ elõnnyel nem járhat a birtoklása. Semmi új do-
logra nem lehetsz képes ennek birtokában, csak és
kizárólag minimális programozással megvalósítható sze-
repjátékos színfoltot jelenthet. Ilyen például az Ördögi
Kör csuhája, vagy az aranysárkány-pikkely.

Még egy nagyon fontos dologról említést tennék: egy
KT-nak csupán egyfajta KT-tárgya lehet. Ezért érdemes
nagyon megfontolni, kihasználja-e a KT ezt a lehetõséget
(sok KT-nak nincs is ilyen tárgya, mert még nem találták
meg azt a dolgot, amiért érdemesnek látták volna, hogy
ilyet készítsenek), és ha igen, milyen formában. Én a
magam részérõl azon leszek, hogy azok a KT-k, amelyek
rendelkeznek ilyen tárggyal, ne élvezzenek semmilyen
elõnyt a többiekkel szemben. Megkérném tehát a KT-k
tagjait, tartsák ezt szem elõtt, mikor a KT-tárgy megalko-
tásáról vitatkoznak.

A JÁTÉKVEZETÕ

KÁRTYA- ÉS SZEREPJÁTÉKKLUB

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

Budapest, VII. ker., Rumbach Sebestyén u. 8.

nyitva:

minden

nap 
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ÁTADÓ KARAKTER
� Anyák és apák! Sürgõsen keresek Erdaui-
non született alakváltó vagy elf gyermeket. De
inkább alakváltót! Ha nincsenek nála tárgyak
az sem gond, majd én fölszerelem. A legjobb,
ha a déli Vangorf vagy Libertan környékén tar-
tózkodik. De az sem baj, ha máshol. Várom a
mielõbbi válaszokat! Cserébe TF-es tárgyat ad-
nék (ha olyan karakter, aki esetleg már 20-30
fordulót kalandozott, és járatos a harcmûvé-
szetekben, akkor egy kvazársisakot adok érte.)

Szántó Ádám, 
3100 Salgótarján, Damjanich út 20.

� Keresek átadó karaktert Shaddar, Fehér-
bérc vagy Libertan környékén. Jó jellem, sok
lemaradás és magas fordulószám elõny. Üdv:

Víg György – � 339-7605 (12-17 között),
1134 Budapest, Szabolcs köz 2. I/13. vagy a

#3441 és #3236-os karakterszámon
� Új gazdát keres két tapasztalt karakter. Egy
170. fordulós, 18. szintû törpe (70 forduló le-
maradással) és egy 170. fordulós alakváltó
(19. szintû, lemaradás nélkül). Mindkét ka-
rakter talpig vasban van, sárga erõövvel, védõ-
gyûrûvel, obszidián karkötõvel stb. Az alakvál-
tó tulajdonságai: 42, 22, 29, 18, 26 ütõ 23, lõ
22 tau 23, bányászat 15. A törpe tulajdonságai:
32, 22, 22, 20, 20, szúró 21, ütõ 18, lõ 20, bá-
nyászat 34, mászás 10. Igényes szerepjátékos
jelentkezést várok. Érdeklõdni lehet:

István – � 48-471-335

� Átadó egy 76. fordulós árnymanó férfi.
Pusztítás Próféta, közepes felszereléssel, 19-es
tulajdonságátlaggal. Leah hívõ, 17-es lopással
rendelkezik. Fõleg olyan emberek leveleit vá-
rom, akik, ha megkapták, nem léptetik ki a
Próféták közül. Mészáros Ádám, 

1139 Budapest, Szegedi u. 8.
Ui.: Rasty, meghalsz! Ugyanitt Tharr-küldetés
infót keresek a 15. küldetéstõl.

BORAX
� Mi a sárkányfészkes nyavalya történt Setét
Patkánnyal? Göthös kobuderák hányták le (il-
letve kardélre)? Tapló trollok bunkózták bele
Ghalla mocsarába? Erdauinon egyetlen olyan
hatalom van, amelynek érdeke, hogy a mi szí-
vós fajunk egy jeles képviselõjét eltüntesse,
több mint egy évre. Ez a hatalom pedig Borax
és az õ titkosszolgálata. Ha ez a Borax ezt ilyen
simán megteheti a kalandozók egyik leghíre-
sebbikével a legravaszabb fajból, akkor mit
várhat a többi, visszamaradott faj? Ne zavarjon
tehát senkit, hogy (állítólag) az igazi uralkodó
tömlöcben van! Hadd legyen! Oda való! Sokkal
inkább zavarjon az, hogy Setét Patkány is való-

színûleg ott van! Õ az, aki hiányzik nekünk, itt
az idõ, hogy ennek a tudatára ébredjünk és ki-
mondjuk: Patkányt akarjuk!

Chinta-Lan a Mesterek Bandájából
Ui.: Szóval kobuderák, trollok stb., tegyük félre
az õsi gyûlölködést, és fogjunk össze Borax el-
len, aki többet lop az árnymanóknál, és min-
den más létezõ fajnál!

CHARA-DIN
� Chara-din elvakult követõi! Azt állítjátok,
hogy istenetek Ghalla megmentõje. Én azt kér-
dezem tõletek, mitõl ment meg minket? Talán
saját helytartójától, Dögvésztõl, vagy a fattyak-
tól? A ti hatalmas pudingotoknak még külsõ se-
gítséggel sem sikerült rendesen kiszabadulnia,
hogyan lenne képes szembeszállni a többi is-
tennel? Ha a többi isten, és követõi szánalma-
sak és gyengék, akkor mit akartok az általuk
épített városokban? Én úgy gondolom, ti soha-
sem lesztek igazi kalandozók és papok, vagy ha
mégis, akkor én és társaim ott leszünk, és har-
colunk ellenetek. Metam Orpheus (#1974) 

és a Tûzvihar gyermekei  XII. 23.
� Chara-din mocskos hívei! Ezennel hadat
üzenek nektek és a Káosz Lordjainak egyaránt.
Trufa! Veled különösen szeretnék csatázni. De
jöhet a többi is. Azért annyit mondhatok, hogy
nem félek, és kiállok nálam magasabb szintû
ellen is. Csak gyertek mocskok és bulizzunk!
Na csá! Alex Mad Masterboy (#4216)
Ui.: Várom a leveleiteket és reagálásaitokat!
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� Halál minden drónkeselyûre, mikroszockó-
ra, degradátorra és Chara-din hívõre! Kalando-
zók! Ne hagyjuk, hogy Chara-din, az õsi káosz-
isten kiszabaduljon börtönébõl! Harcra fel!
Tsale’z Lau’pez! Minden erõmmel az ellenál-
dozati tárgyak gyûjtésébe kezdek, hogy miha-
marabb bezárhassuk a térkapukat! Kalando-
zók, kövessétek példámat! Ne Borax ellen
áskálódjunk, lázadozzunk! Ha az õsi gonosz
kiszabadul, teljesen mindegy, hogy van-e király
vagy nincs, és hogy éppen ki az (Éjmágus?),
romlást fog hozni e félszigetre. Tharr áldása kí-
sérjen utatokon! Sir Gilbert Erail (#3481)
Ui.: Tsale’z Lau’pez, Ithildin és a többiek! Min-
den elismerésem, sokat köszönhetünk nektek
a Chara-din elleni harcban. Gratulálok Ilinir
Doaronnak az olimpiai helyezéséért! Kíváncsi
vagyok, hogyan sikerült legyõzni Vlagyimirt?
� Mélyen megvetett Chara-din hívõk! Miért
gondoljátok, hogy a világ a tiétek? Nem veszitek
észre, hogy isteneteknek ti csak az eszközei
vagytok? A GN48-ban Zanarchista azt írta, hogy
ha Chara-dint követjük, akkor lelkünk örökké
fog élni. Na ekkora marhaságot régen hallot-
tam, mert ugyebár az új istenekben az a pláne,
hogy minél több a hívõk száma, annál hatal-
masabbak, ezért gondoskodnak a híveikrõl, vi-
szont Chara-dinnak erre nincs szüksége. Ti
csak eszközök vagytok a kezében, mint mások
kezében a kõkés, bármikor újat lehet szerezni.
Ha Chara-din lélekre éhes, de a hívein kívül
más lélek már nincs Ghallán, akkor ti követ-
keztek, és akár tetszik, akár nem, a ti lelkete-
ken is éppúgy fog csámcsogni, mint másokén,
mert Chara-din senkit nem fog megtûrni ma-
gán kívül. Kõtörõ Thorfin (#4752) 

az Õrült Inkvizítor  XII. 28.

BUNYÓ, FENYEGETÉS
� Én egy Káosz Lordjai KT tag vagyok. Vála-
szolva Westy 48-as GN-ben megjelent hirdeté-
sére, üzentem neki, és párbajra hívtam. Senki
ne nevezze CHD híveit gyávának, ha valaki el-
foglalt, hogy nem bír a kihívásra válaszolni,
vagy nincs egy súlycsoportban a kihívóval, és
nem akar balga módon a halálba rohanni. To-
vábbá válaszolva azon nagyszájú kalandozók
hirdetéseire, akik már 4-5 éve a félszigeten
vannak: Könnyû így hõsködni, veletek egy súly-
csoportban levõkkel harcoljatok! Viszont vála-
szolok a három Pöröly rendesnek: ha egy ve-
lem egy kategóriában levõ kalandozót
kiállítnak a KT-ból, szívesen megküzdök vele.
Nekik is küldtem már egy levelet. Ennyit akar-
tam. Ja, igen! Gratulálok U.M.A.-nak a két
skalpjáért és a demeztetésért! Szép volt! Üd-
vözlet! A csatáimról majd a GN-ben késõbb.

Dur Yazil Abbad (#2424) 
Chara-din papja, a Káosz Lordja – Király Fe-
renc, 5920 Csorvás, Zöldpálya u. 1.  XII. 28.
� Ütnivaló, friss árnymanót keresek Libertan
környékén. Siessetek, már kínomban a törpe
kovácsot ütöm. Spartacus (#1512)

HUMOR
� Egy faluban összehívják a lakókat, és a
törzs vezetõje megpróbálja nyugodtan közölni
a Világégés hírét:

– Emberek! Nyugatról mindent elégetõ tûz-
esõ közeledik, de pánikra semmi ok...
A következõ pillanatban kitör a teljes káosz.
Mindenki megpróbál menekülni, elbújni. Egy-
szer csak egy nõ meztelenül feláll egy hordóra,
széttárja karjait, és elkiáltja magát:

– Férfiak! Utoljára még nõnek akarom érez-
ni magam!

Egyszer csak egy ing vágódik az arcába, amit
egy mély férfihang kísér:

– Nesze b... meg! Mosd ki!
Holdfény (#2317)

� HKK party közben (az egyik játékos õrposzt-
jában egy Kacagó szépia van):

– Na mit gondolsz, hogyan hal meg a Kaca-
gó szépia?

– Nem tudom.
– (Egy Szakadékot kijátszva) Megszakad a rö-

högéstõl. Sir Gilbert Erail (#3481)
� Kedves kalandozók! Nemrég, amikor kis-
dolgomat végeztem egy Raia oltár tövében, egy
kis könyvre bukkantam. Címe: troll viccek.
Ezekbõl mondanék el egy csokorra valót.

Egy troll áll a kocsma elõtt. Odalép hozzá egy
gnóm és megkérdezi:

– Nem tudja hol a fogadó?
– Hogy lehet ilyen hülyét kérdezni?
– Elnézést, de más nem volt a közelben.

Egy alak odalép a trollhoz, és tréfából meg-
kérdezi:

– Mondja kérem, ami az égen van az a nap
vagy a hold?

– Honnan tudjam, nem vagyok idevalósi.

– Tessék mondani, maga troll?
– Nem csak elbambultam.

A troll odamegy az egyik járókelõhöz és meg-
kérdi:

– Mondja kérem, melyik az utca másik oldala?
– Az ott!
– Érdekes, ott azt mondták, hogy ez itt.

Chan’de Francon (#3060)
Ui.: Ezeket a vicceket ajánlanám Scatman a
troll figyelmébe.
� – Még senki sem halt bele a munkába –
korholja troll mama a lusta gyerekét.

– Tudom, de nem akarok az elsõ áldozat lenni.

Két kerekkorsós megy a sínek között a domb-
oldalon. Az egyik megszólal:

– Hajjaj koma, milyen hosszú ez a lépcsõ! És
milyen alacsonyan van a korlát!

– Sebaj hallom, hogy mindjárt jön a lift...

– No, használt a poloskairtó szer, amit teg-
nap adtam? – kérdi a kocsmáros a nála meg-
szálló trolltól.

– Semmit sem ért. Egész éjjel csíptek a dö-
gök, pedig megittam az egészet...

A tenger partján pecázik egy ember. Egyszer
csak beleesik a vízbe. Kapálódzik, evickél, az-
tán meglát két horgászt a parton. Elkezd kia-
bálni:

–Horgászok! Horgászok!
Mire azok visszakiabálnak neki:
–Mi is, csak mi nem üvöltözünk közben.

Egy pincében a nyitva hagyott borral teli hor-
dóba beleesik egy kíváncsiskodó quwarg. Né-
hány fárasztó körúszás után, magát borral
teleszívva, mámorosan kimászik a hordó tete-
jére. Amikor fölér, két lábra áll, elsõ lábait a
csípõjére teszi, és hangosan elkiáltja magát:

– Na hol van az a rusnya ongóliant, hadd
erõszakoljam meg!

Hasfelmetszõ Jack (#5131)

KAPCSOLAT, KONTAKT
� Azt a játékost keresem, aki a Shawa nevû
karaktert irányította az utóbbi idõben. Cím:
Helesfai András, 7624 Pécs, Székely B. u. 16/b.
� (72)-327-699 Ubul (#3139)
� Felvenném a kapcsolatot azokkal a kalan-
dozókkal, akik elvertek az olimpián (Zwölf,
Lady Hammerstrike), de azokkal is felven-
ném, akikkel én csatáztam, és elvertem. Ha a
fent említett kalandozók olvassák e hirdetést,
vagy akik tudnak róluk valamit, kérem üzenje-
nek! Üdvözlettel:

Westy (#4378), az egyetlen  I.4.
� Kedves Penny! Légy szíves keress már meg
mentálisan, mert nagyon kíváncsi vagyok,
hogy ki vagy! A másik ok, hogy írok, amit a de-
cemberi AK-ban írtál a cikkedben, az nem
quwargos vacak, hanem a quwarg KT, de azért
örülök, hogy tetszik. Nightwolf (#3492)
Ui.: Egyébként van egy tippem, hogy ki lehetsz.
� Keresek kezdõ (4-5. fordulós) karaktert,
aki Leahnak akar beáldozni, és szeretne egy
igazi bajtársat, olyat mint én. Nekem a faj nem
számít, de ha neked számít, kobudera vagyok.

Krump-Lee (#4721)
Ui.: Hadjátok má’ U.M.A.-t és Pennyt, szerin-
tem jó fejek!
� Keresek olyan túlélõket, akik a Bethlen Gá-
bor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépis-
kolába járnak Újpalotán. Ha van köztetek
ilyen, az keressen meg a 305-ös teremben, és
keresse Tanács Károlyt! Köszi.

Alex Mad Masterboy (#4216)
� Keresem azt a karaktert, akinek a ’97 októ-
beri (46-os) Ghalla Newsban a legmagasabb
ügyessége (54) volt. Ha egy mód van rá, kérlek
keress meg! Ymmor, a Gyilkos (#4177) 
� Te kis pimasz vörös ördög! Mondd csak,
hogy voltál olyan ügyes, hogy észrevétlenül el-
emeltél tõlem három mérgezett vashegyû nyi-
lat Libertan kellõs közepén? Igen, rólad beszé-
lek, te vörös hajú árnymanó nõ. Ha magadra
ismernél, és emlékszel még egy kobuderára,
akit enyhén szólva megloptál, míg semmitõl
sem zavartatva aludta álmát, tegyél meg neki
egy apró szívességet, és üzenj a szerencsétlen-
nek, mert õ nagyon kíváncsi ám rád! Ha te
magad olyan szép vagy, mint amilyen ügyes a
kezed, nem bánnám, ha még egyszer találkoz-
nánk! Na persze úgy, hogy errõl ne csak azután
szerezzek tudomást, hogy szegényebb lettem
valamivel. Egy áldozatod: Há-pszi (#1556)
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� Keresek szegedi vagy Szeged környéki ka-
landozókat. Hívjatok a #4108-as mentális
számon. Egyedül unalmas játszani.
� Tisztelt hosszú, ezüsthajú, szürke szemû
mutáns férfi. Nemrég találkoztunk Fehér Bérc
alatt a 33. labirintus bejáratánál, és örömmel
vettem észre rajtad a Vérvörös köpenyt. Az már
nem volt olyan öröm, hogy leszívtál nyolc élet-
pontot, de mindegy. Szeretnék belépni a légió-
ba. A TF-találkozón beszéltem Danainnal, de õ
úgy tudta, hogy Fehér Bércnél nincs senki. Én
már kiadtam a KÖTB 9128-at, csak arra várok,
hogy te beléptess. Írj vagy hívj és megbeszél-
jük! Rasty Buragghia (#1783)
Mészáros Ádám, 1139 Budapest, Szegedi u. 8.

� 339-0948
Ui.: Yowox, elkaplak!
� Tisztelt Tharr hívõ barátom! Békésen tábo-
roztam keletre egy mocsárban, egy nyugodt,
aránylag száraz, mohalepte dombon. Ekkor a
mocsár ködébõl egy hosszú, aranyhajú, piros
szemû alakváltó férfi rontott nekem vérben
forgó szemekkel. Láttam rajta, hogy Tharr fõ-
papjelöltje, ráadásul apró jelvénye volt, egy
földbe szúrt kard. Nem akartam harcolni vele,
de a szükség kötelez, és rettenetesen elpáhol-
tam szegényt. Kérdem én kedves alakváltó,
nem lett volna jobb összebarátkozni, egy jót
beszélgetni, megosztani egymással élményein-
ket, ahelyett hogy utána órákig kúráld a sebei-
det? Esetleg elmesélhetted volna csatádat az
ongólianttal, hõsi cseledet volt legyõzni. Nem
is beszélve a barátság manafolyamáról, melyet
mint Naplovag a barátaimmal mindig szívesen
megosztok. Ha esetleg személyes okod volt az
incidensre, kérlek elõtte hívj ki párviadalra,
hogy felkészülhessek Tharr becsületszabályai
szerint. Köszönettel:

Rydm Ysad Anser (#3634)  XII. 16.
Ui.: Kérek minden semleges kalandozót, hogy
ne minket jókat zaklasson, van nekünk elég
gondunk a gonoszság fertõjével is.

SEGÍTSÉG
� Infómilliomosok! Aki tud, segítsen! Érde-
kelnek a legújabb infók pl. Dögvész és a Rotha-
dás (Fény) szentélye, Chara-din (mi van most
vele), quwarg invázió, legújabb szörnyekkel va-
ló csaták stb. Köszi:

Graham Treefrog (#4788) XII. 2.
� Kalandozók! Valaki írja már le nekem na-
gyon-nagyon pontosan az Igaz Barátok rendjét!
(Milyen parancsok mûködnek, ki-kitõl nem
tud lopni stb.) Köszi, üdv:

Fejreccsentõ (#3517)
� Segítsetek fajtársaim! Egy kezdõ (10. fordu-
lós) karakter vagyok, és segítségeteket kérem.
Jelen pillanatban az 501-es varázslótoronynál
vagyok, de mire a hirdetésem megjelenik való-
színû, hogy már Shaddar felé megyek. Címem:
1173 Budapest, Mezõtánkány u. 25. � 258-
8720. (Délután négy után hívd!)

Csi-Leng (#1206) egy kobudera
� Segítsetek! A TF-rõl bármilyen infót – ha tud-
tok – küldjetek! Szaby, a Bobby (#5271), 

Bobor Szabolcs, 5900 Orosháza, Kölcsey u. 14.
Ui.: Keresek Orosházi és környéki kalandozókat!

SZERELEM
� Nemrég láttalak meg. A téli TF találkozón
csodáltam barna szemed, mely úgy megigé-
zett, és már vége... Elveszítelek anélkül, hogy
igazán megismerhettelek volna. Persze a ka-
raktered tovább él, de nélküled nem az igazi.
Ne félj! A szép emlékeken nem fog az idõ. Szí-
vemben õrizlek a többi gyönyörû TF-s emlé-
kem között. In memoriam Álomvirág.

egy Leah pap (#3429)   I. 20.
� Szerelmem, Sziriál! Hol vagy, merre vagy?
Nem is tudom már az idejét, mikor láttalak
utoljára, mikor tartottalak a karomban utoljá-
ra. A wargpini fogadóban azt mondta egy elf
nõ, hogy Libertannál látott utoljára, de annak
már több hónapja. Kérlek, ha hallod hango-
mat, adj hírt magadról! Adj hírt magadról,
hogy felhúzhassam ujjadra az eljegyzési gyû-
rût, ha te is akarod. Kérlek adj hírt magadról
kedvesem, nagyon hiányzol! Tisztelettel:

Death Knight
� Szeretném kiérdemelni az egyetlen árny-
manó (h)õscincér cím mellé az egyetlen árny-
manó (n)õscincér címet is. Társat keresek el-
sõsorban (vagy sörben) árnymanó vagy elf lány
személyében. Szakáll és bajusz nélküliek
elõnyben. Alja Freddy Kruegher (#4338)
Ui.: Dalom U.M.A.-ról: Álmodj néha rólam, s
én ott leszek veled, Átvágom a torkod, s kité-
pem beled.

SZÖVETSÉGEK, KT-K
� A mi kedvenc színünk az arany.

Árnymenõk (#9153)
� Amíg ezt olvasod szétlopnak az Árnymenõk.

Niara (#2624)
� Az Acél Öklök KT vezetõjeként szólnék min-
den Közös Tudat és szövetség tagjaihoz. Nem-
sokára eljön az idõ, amikor hivatalos szinten is
szövetségre léphetünk más KT-kkal. Már meg-
levõ szövetségesünk, a Sziklaöklök KT mellett
szeretnénk megismerni minél több más KT il-
letve szervezet céljait, életvitelét. E célból sze-
retnék meghívni KT-gyûléseinkre KT-k és szer-
vezetek képviselõit (lehetõleg a vezetõ + max.
két fõ), akikkel beszélgetve mindegyik fél meg-
állapíthatná, milyen viszonyt kíván fenntartani
az Öklökkel, illetve a beszélgetésre meghívott
csoportokkal. Ezenkívül kivétel nélkül minden
KT illetve szervezet helyet kap a KT-újságunk-
ban, ahol bemutatkozó írásukat illetve kérdé-
seiket megjelentetjük (és elolvassuk). A KT-
gyûlések idõpontjairól felvilágosítás nálam. Az
írásokat begépelve, lemezen vagy e-mailen ke-
resztül juttassátok el hozzám, legyetek szíve-
sek! Elérhetõségem: Székely Gergely, 

1071 Budapest, Peterdy u. 30. � 351-3966
e-mail: SZGER@freemail.c3.hu

� Kis karácsony, nagy karácsony... A fenébe!
Valaki már megint ellopta a kalácsom!
Szeretnél te lenni eme felkiáltás okozója? Légy
te is Árnymenõ! Mellesleg kellemes
karácsonyt, boldog új évet és még több „furcsa
érzésed támadt...” kimenetelû táborozást
kívánnak az Árnymenõk nevében:

Doc Tódor (#5895) 
és U.M.A. (#5569) az Árnymenõk

� Hé mindenki! Az a nagy helyzet, hogy a meg-
alakult KT-k között a 49., a jelek szerint leg-
alábbis, közutálatnak örvend. Nos, nekem
(mint elfnek) tûrhetõ hallásom van, ezért elég
ha elsuttogjátok, mi a jó francért. Egy dolgot
még nem vettetek észre ugye? Na jó, gyorsabb ha
elmondom: szóval az sz.r KT lassan egy éve ala-
kult, de még KT-szintû háborút sosem indított
egyik tudat ellen sem. Valószínûleg ezért olyan
agresszív a szemetekben. Szóval most, hogy né-
hány törpe gondolt egyet, és nekünk ugrott, már
a gnómok is kekeckednek. Minek? A TF nem
AD&D! Jó, hogy pont én mondom, ez igaz. De ha
mi nem kezdtünk még háborút, akkor az okos
gnómok és a „tisztességes” törpék (ld. Decket
kovács trófeával) miért nem gondolkodnak? (Ha
azt mondjuk rájuk, hogy hülyék, üvöltenek.
Nem mondunk hát ilyet, hát harcolni akarnak.
Szerintetek ez méltó egy igaz törpéhez? Valljátok
be: kezdtek elkorcsosulni! A hajdan nemes tör-
pék egy része gondolom lop is. Erre szokták
mondani, hogy no comment.) Gondoljatok arra,
hogy sok szerepjátékvilág hordja hátán a sötét
elfeket. Alappá váltak. Alapvetõvé, a legtöbb vi-
lágban tehát léteznek. Nagy baj tehát, hogy a TF-
en is jelen vannak? Hogy ezek a... nem a kalan-
dozók kiirtását tervezik, mellékes továbbra is?
Ha igen, döbbenetesen ostoba lehetsz. Lelkileg
pondró, nulla, ezerszer áthúzva. Senkinél keve-
sebb, függetlenül a karakterlapodtól. Ha még-
sem gondolod lényegtelennek, üdvözöllek a Hõ-
sök, Õsök és a Nagyok útján! Meg kell említeni
még valamit: ha valakivel tudatcsatázunk, pár-
bajozunk, akkor nagyon nem érdekel minket,
hogy TU-t, ÉP-t vagy VP-t vesztünk. Mi van akkor?
Egy igaz törpe, Don Caloni szerint a küzdelem
nemesíti a lelket. Osztom a nézetét! A minket
párbajra hívók pedig legfeljebb kellemetlenséget
okoznak. Reménnyel és viszolygással üdvözöl
mindenkit a hajdani Draunt Sa’nur:

Nehwon (#1657), Leah hû papja, 
az Igaz Barátok Rendjének és a Mélysötét Ván-
dorai KT Leah házának tagja I. 12.
Ui.: Biztosan van néhány kalandozó, akik Iron
Handhez (#1625) hasonlóan „nyálasnak”
(én?) tartanak. Ez se érdekel. Ott hibáztam,
hogy hajdanán igyekeztem Iront barátnak, ha-
vernak elfogadni. Részvétemet leendõ KT-társai-
nak itt fejezem ki.
� Kalandozó! Ha életed célja a halandók má-
giájának megismerése, ha szerinted sincs töké-
letesebb fegyver a mágiánál, ha egy olyan KT-ba
szeretnél belépni, amely karaktered fejlõdését
is elõsegíti, vagy csak egyszerûen egy faj-, hit- és
jellemvitáktól mentes, összetartó csapatba
vágysz, akkor az Ars Magica KT-t (#9150) ne-
ked találták ki. Ha érdekel, írj nekem, vagy bár-
melyik mágikus viharban meditáló varázsló-
nak! Üdvözlettel:

Dekamer, a Bokadzsó (#1256) 
a troll õsmágus, 

Molnár Norbert, 3600 Ózd, Vasvár út 70 4/3.
� Nekünk nincs másunk, mint ami nektek is
van, és az örök hûség elveinkhez!

Árnymenõk (#9153)
� Szerintetek nem lenne jó egy KT-éretlen KT?
Akit érdekel az írjon! Krump-Lee (#4721)
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� Elf uniósok! Szeretettel vár minden drowt a
KT-m a tagjaitok közül, csak a vallási feltételek-
nek kell megfelelnetek! Dr. Akulát (#3439)
már a száma miatt szívesen látnám, de egy
Dornodon hívõ drow mindig jól jön... Valamint
ti, magasabb szintû, máshol KT tag drowk!
Nyugodtan lépjetek ki régi KT-tokból, ne tartsa-
tok extársaitok bosszújától, tudatcsapdáitól, át-
kaitól, tudatcsatáiktól! Azzal, hogy így viselked-
nek, saját gyengeségüket ismerik csak be, és
elõbb-utóbb megunják a hiábavaló huzavonát.
Vagy ha nagyon szívóznak, be lehet õket is éget-
ni, hogy a kezdõknek elmenjen a kedve a hoz-
zájuk való csatlakozástól. Remélem magadra
ismersz kedves Koros barátom, és szíved sze-
rint cselekedsz. Várunk rád! Ne feledd: nálunk
a szerepjáték az elsõ, s bár kevés hatalmad lesz
kezdetben, de elõre lehet jutni õsi drow mód-
szerek „szelídebb” változatával, vagyis ha nem
a KT társaidon gyakorlod a gyilkolást!

Tanthalas, a KT vezetõje I. 22.
� Fajtársaim, quwargok! Még van néhány sza-
bad hely. Jelentkezzetek!

Nightwolf (#3492) egy quwarg
� Hé Ghalla csóró népe! Kivel is kell beszél-
nem az Árnymenõk ügyében? Érdekelne a do-
log... csak Ottokár (#3990) XII. 27.
� Elenios gyermeke! Belefáradtál az állandó
vándorlásba, az öldöklõ küzdelembe? Bánt,
hogy szimbólumod láttán a legtöbben a véredet
kívánják ontani? Békességre, barátokra,
szerelemre vágysz? Szeretnél végre... élni? Mert
ha igen, én ismerek egy helyet, ahol mindezt
megvalósíthatod. Egy közösséget, ahol békében
élhetsz, és barátokra lelsz. Egy KT-t, melynek
élete a jóságról és a szerelemrõl szól. Talán egy
nap neked is fontos lesz e két szó. S ha lejön ez
a pillanat, ragadj tollat! Mi várunk rád:
Sárga Spiné (Hajdú Vera, 1037 Bp., Erdõalja út
6. verocska@vhsz.bme.hu), 
Zoolee Bedlam (Deák Zoltán, 1223 Bp., Rózsa-
kert u. 19/a, daydreamer@innocent.com), 
Ipari Áram (Horváth Zoltán, 1087 Bp., Mosonyi
u. 1. troszt@sunshine.bke.hu)
és Gwyldyn (Szalacsi Botond, 1221 Bp. Arany J.

út 59., yajif@mindless.com) 
a Szeretet Vándorai KT (#9138) szenátorai.
Ui.: Ezúton szeretnénk nyilvánosan elnézést
kérni a felszarvazott férjektõl és családapáktól.
Második, csábító erejû képességünknek elvileg
nem lenne szabad mûködnie családos asszo-
nyokra, illetve urakra. A programhiba remél-
hetõleg már korrigálva van.
� Halihó! Még most jelentkezzetek, mert a KT
taglétszáma is véges, és gyorsan közeledünk a
60-hoz. Ha nem tudnád, akkor a quwarg KT-
ról van szó. Szóval, ha nem akarsz kimaradni,
akkor kapkodd magad, és jelentkezz!

Nightwolf (#3492)
Ui.: Üdvözlöm a Vasalt bunkókat (#9102)
� Mi bearanyozzuk unalmas fordulóitokat!

Árnymenõk (#9153)
� Na skacok, új év, új szokások, új kívánsá-
gok, új fogadalom, (új árak) és új KT! Éljenek
a quwargok! Nightwolf (#3492)
Ui.: Gyerünk, gyerünk, lépjetek közénk, nem
bánjátok meg!

� Kalandozók! Nemrégiben hallottam egy
olyan megjegyzést, hogy a Fekete Druidák azzal,
hogy KT-jelvényükben a trikornist jelenítették
meg, kimutatták igazi arcukat, hiszen ezen állat
Raia szent állata. (Hmm, lehet hogy ez így van.)
Viszont azt elfelejtették ezen kalandozók, hogy a
trikornist, mint a többi élõlényt, maga Sheran, a
Földanya teremtette. Mi pedig éppen ezért vá-
lasztottuk KT-szimbólumunkul. Mellékesen
megjegyzem, hogy a nemes trikronis Sheran
egyik legszebb teremtménye. Errõl ennyit.

Nardaal, a Róka (#4279) Fekete Druida
� Kedves kalandozótársaink! Szeretnék né-
hány dolgot tisztázni a KT-nkkal kapcsolatban.
Igen sok kérdést kapunk, ezért megpróbálunk
érdemi információt adni magunkról. 1. Ami
nagyon zavar: Egyik eddigi képességünkkel sem
kaptunk semmi plusz támadást, meg plusz
TU-t és semmit sem, ellentétben más régebben
alakult KT-kal. Nekik Miklós még megengedett
sok mindent. Nem is azért jött létre a KT, hogy
jókat tápoljunk, hanem hogy elõsegítsük a sze-
repjátékot. Mi valóban komolyan gondoljuk azt,
amiért létrehoztuk a közösségünket. 2. Nem
kell engedélyt kérni, ha valaki be akar lépni a
Szerzetesrendbe. A saját elhatározása akadá-
lyozhatja csak ebben. 3. A Renden belüliek nem
használhatják az encyclopédiában leírt képes-
ségeket. Csak és kizárólag a KT-nk tagjai adhat-
nak át rendtagoknak tárgyat és infót. Két rend-
tag között nem mûködik, és újabb képesség
árán sem mûködhet. Arra van lehetõség, hogy a
Rend tagjai az Igaz Barátok KT tagjainak adhas-
sanak, de az még a jövõ zenéje. Köszönjük min-
denkinek a támogatást, és várjuk az észrevéte-
leiteket, hogy tényleg értetek lehessünk.
Minden ötletet megfontolunk, a legjobbakat
megvalósítjuk. Jó kalandozást! Igaz Barátok
Ui.: Ötletek, észrevételek: Desconhecido Deus
(#2800), Németh Miklós, 1165 Bp., Margit u.
90. I/3. nemethm@elender.hu
� Lányok! Itt a lehetõség, hogy végre megvaló-
sítsátok önmagatokat. Hamarosan megalakul az
elsõ nõi KT. Még nem késõ, hogy te is az alapítók
közé tartozz. ha közénk állsz, soha többé nem
aláznak meg csak azért mert nõ vagy, akaratod-
ra a legkeményebb férfiszív is meglágyul, gyer-
meked apja nem fog elfelejtkezni kötelességei-
rõl. Nálunk nincsenek kötelezettségek, egyetlen
feltétel, hogy nõ legyél. ez egy jó hangulatú szu-
per társaság. Ami a többi KT-t illeti, igyekszünk
jó kapcsolatot kiépíteni velük. A fontosabb „po-
litikai” kérdésekben a KT nem foglal állást, min-
denki egyénileg dönti el, hogy hol áll. Mindazon-
által a férfiakat nem kihasználni, csupán
használni szeretnénk. Jelentkezni, vagy bõvebb
információt kérni a következõ címeken lehet:

Deianeira de Lyrein (#2547), 
Dávid Csaba, 7030 Paks, Szedres u. 6.

e-mail: nagyti@tigris.klte.hu és
datilla@moha.szikszi.hu.

A la Moncie (#3848)  I. 9.
Ui.: Természetesen nem csak nõi játékosokat
várunk.
� Félig berúgni kidobott pénz. Vagy igyál mint
a gödény, vagy kerüld el a kocsmát!

Graham (#4788) a Kerekkorsóktól

ÜZLET
� Aranyat, bronzhegyû nyilakat és álomporo-
kat adnék 1db ezüsttõrért. (Ugyanis szerintem
hasznos, szép és jobban mutat.) A 27-es, 30-as
minoszkúp és Gatin körül kóválygok. Írj, ha
meg tudunk egyezni! Nehwon (#1657), 

Mélysötét Vándorai  XII. 18.
Ui.: Egye fene, pirkithalmot is mellékelek a fi-
zetséghez! (Halom = kb. 30 db pirkit.)
� Helló kalandozók! Irtóan szükségem lenne
egy-két kacatra: magszimbél, kavadulebeny
vagy iszák (3-4 db), ubuktüskék és sok-sok
gyenge méreg. Amit cserébe adnék: bõrpáncél,
fekete gyöngyök, vízionárszem, rókafarok, la-
pockacsont, kígyóbõr, rézsisak, arany, mászó-
karom. Ja, és még inkább vennék bronzpán-
célt 48-55 aranyért. Gresh Vun (#4341)
� Úgy határoztam, hogy itt a TÁP-olás ideje.
ezen okból szeretnék magamnak egy szép
láncinget. Lehetõleg L-es méretben, de ha más
nincs, jó az M-es is. Nem ragaszkodom hozzá,
hogy vadi új legyen, sõt az sem baj, ha rozsdás
egy kicsit. Érdekelne még szent jogar (2 db),
trikornisszarv (3 db), fémhegyû lándzsa. Hogy
mit ajánlok cserébe? Elsõsorban DEM-et, eset-
leg szvó-ektoplazmát, talán néhány arany is
szóba jöhet. de fõleg a DEM. Az áru lehet lopott
is, számlát nem kérek, nem is adok.

Mufffaló Bill (#2398)  I. 4.
Ui.: Qvill környékén tudom átvenni a cuccot.
� Kalandozók! Smaragd védõgyûrûmet elad-
nám 800 aranyért vagy pedig elcserélném re-
generáló gyûrûre+nekrofunmedálra ráfize-
téssel. Keresek még bíbor erõövet. Déli Vangorf
és Libertan között.

Alex Mad Masterboy (#4216)
� Kedves kalandozók! Az 504-es varázslóház,
az 531-es gnómlak és az 528-as kastély kör-
nyékén eladó egypár cucc: ásó, mászókarom,
ubuk dobónyíl, sallankkarom, kavadu iszák,
gyenge méreg, rókafarok, fémrúd, fúvócsõ,
mérgezett tüske stb. Engem ón érdekelne
minden mennyiségben, akár aranyat is adok
érte. Érdeklõdni lehet: Kuntner Bálint, 1044
Budapest, Bezerédy köz 5. #2420
� Obszidián karkötõt vásárolnék Huertol kör-
nyékén. Ár megegyezés szerint. Sürgõs! Ugyan-
itt kvazársisak is kapható. Legjobban smaragd
védõgyûrûre és némi aranyra cserélném, de
bármilyen ajánlatot meghallgatok.

Mos-Oi (#1073)   I. 6.
� Shaddarban eladók: alapanyagok, kesztyûk,
csizmák, bõr-, réz-, bronz-, vascuccok, sárga
erõöv, néhány ezüstfegyver. Persze, ha valami
innen nagyon érdekel, keress fel, bárhol is le-
gyél! Mc Fox Halney   I. 9.
Ui.: Bocs, hosszú, aranyhajú, piros szemû,
körszakállas troll férfi, hogy megruháztalak,
véletlen volt. A többi harminc, aki belém kö-
tött, a szemem elé ne merjen kerülni. Ha ér-
dekel: keresd Balázst (282-2159)
� Továbbra is vennék ezüst nyakláncot. (A
sok hülyeségem mellett ez az egyik, az ezüst
nyaklánc gyûjtése. Ha van, s nem kell, megve-
szem.) Írj! Üdvözlettel:

Westy (#4378), az egyetlen  I. 9.
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EGYÉB
� Elenios hívõk! Örüljetek! Megy hozzátok Le-
ah „úrnõ” híve, Sötét Orlan, a jó. Szerintem ere-
detileg is pályát tévesztett, hiszen mindig valami
úrnõt emlegetett, aki nem más, mint a Félsze-
mû (#1001), izé, Szépszemû (#994). Ezért in-
dult el az a buta, LEAH NEME vita is. Ehhez csak
annyit fûznék hozzá, hogy Orlant valószínûleg
Istenem rúgta ki, mert nem bírta elviselni „hit-
buzgó, elkötelezett stb.” papját. Most már ér-
tem, miért is alacsony a Leah hívõk papi szintje:
Jön valami jöttment és beáldoz Leahnak. Esetleg
még oltárt is épít... Majd jönnek a nehézségek és
mivel LEAH KIVÁLASZTJA AZ IGAZHITÛEKET
(bocs Fire Elemental), és nem ad holmi követõ
kezébe erõs varázslatokat (mint pl. Dornodon
és az öt csepp méreg küldetés), ezért a többség,
aki addig verte a mellét, hogy õ Leah papja (pél-
da rá Orlan), fogja magát – megijedvén a külde-
tések nehézségétõl – és kiáldoz! Rohan a hamis
istenek ..... nyalni, hogy ide nekem a sötét ha-
lált, az agyropit, a bûvölést meg mit tudom én
még mit. De azok a papok, akik kitartanak és
nem riadnak el a kihívástól, igazi jutalomban
részesülnek, amit „más isten” követõi fel sem
foghatnak: hatalmat nyernek az õsi erõ, a Halál
felett! Noémi tévedett a Hitetlenek dalában: a
pap igenis idõt kap Leahtól és olyan hatalmat,
amit minden épeszû irigyel: az örök életet. Örü-
lök hogy Orlan Elenioshoz megy. Szerintem õt is
leégeti, mondjuk rájön, hogy Elenios nem is is-
tennõ, hanem isten. Sok sikert hozzá! Ha valaki
igazi Leah hivõket akar látni, akkor nézze meg a
Pusztítás Prófétái KT tagjait, esetleg Mufffalo
Billt, Nehwont, vagy akár a „ghallai helytartót”
Ezüsthajú Szigfridet is!

Faithful Tanthalas (#3429)  I. 24.
� „Kedves” ismeretlen! Szeretnélek megdi-
csérni azért, hogy ismét bizonyítottad kiemelke-
dõ bátorságod és harci tudásod (amelyet bizo-
nyára „kemény munkával” szereztél) a shaddari
fõtéren nyíló tûzbokron. Szépen csináltad azt a
szúrást-vágást-ütést, és azok a riposztok! Bár a
célpont sem várt ölbe tett kézzel (lengette a szél),
te hõsiesen legyõzted! Szeretném azonban a te
és a többi növénypusztító figyelmébe ajánlani a
következõ víziót: „Ahogy távcsöveddel körbené-
zel, kopár pusztaságot látsz. Szükséged lenne egy
kis pirkitre a vasvértedhez, de az erdõk már rég
eltûntek (a pirkit növényi alapanyagú), és a piro-
menyétek is kihaltak már, így hosszú kutatás
után sem sikerül találnod. Keresés közben rá-
akadsz egy smirglibokorra, nagyon megörülsz
neki, hiszen hiánycikk lett a smirgli is, az utolsó
leveledet éppen két hete lopta el egy árnymanó.
Odamész, hogy szakíts egyet. A bokor hirtelen
megmozdul, és egy alakváltó alakja bontakozik
ki elõtted, nyakában virágszimbólum. Mereven
rád néz, vádló tekintetét a szemedbe fúrja, és te
kiolvasod pillantásából: te tehetsz róla. Eltele-
portál szent ligetébe, hogy megmutassa utoljára,
mit vesztettél el, majd újra a pusztában találod
magad.” Mit tesztek ha a druidák nem revitali-
zálják utánatok a kiirtott növényeket?

Metam Orpheus (#1974)  XII. 23.
Ui.: Légyszíves add meg a karakterszámod
„kedves” ismeretlen.

� Erdauin lakói, kalandozótársak! Annak ide-
jén többször meglátogattam adamantitvárában
az erdauini arisztokrácia jeles képviselõjét,
Lord Kovácsot. Érdeklõdésemre az öreg Józsi
mindannyiszor éjszakába nyúlóan mesélt fél-
szigetünk tûzvihar elõtti lovagi kultúrájáról. Az-
óta nem hagy nyugodni a gondolat: fel kellene
éleszteni e nemesi hagyományokat. Gondolok
itt elsõsorban a lovagi bajvívásra, ami évezrede-
ken át a legkézenfekvõbb módja volt az elisme-
rés kivívásának. Gyakran hosszú és véres hábo-
rúk kitörését akadályozta meg egy-egy
párviadal, amit a szemben álló felek bajnokai
vívtak. Mostanság pedig mi történik? Ha meg-
lopnak, ha elbûvölik egy kedves tárgyadat, ha
alulmaradsz egy tudatcsatában, ha megsérte-
nek, megaláznak, megrágalmaznak, alig-alig
van lehetõséged a visszavágásra, a becsület
megmentésére. Az olimpiai aréna nem a leg-
megfelelõbb megoldás, mivel egyáltalán nem
biztos, hogy összefutsz a kívánt személlyel. Fel-
adsz egy fenyegetõ hirdetést a GN-be? Remény-
telen, és különben is unalmas az ehhez hason-
ló, ijesztõ sorokat olvasni hónapról hónapra:
„Te aljas, copfos aranyhajú, piros szemû stb.
árnymanó, aki ekkor meg akkor belekötöttél
egy békés kobuderába az 506-nál. Szerencséd,
hogy akkor a gatyám korca volt a kezemben a
csontszuronyom helyett. Most gyere, ha mersz!
Várlak itt meg ott!” Jujj! Mindig megborzongok
az ilyen félelmetesen felbõszült kalandozóktól.
Sajnos T’hor fõisten nem engedélyezi egy külön
aréna felépítését a csatorna nyugati partján, de
mi lenne, ha az alanorit használnánk? Mi a vé-
leményetek az alábbi ötletrõl? XY kalandozó
rettenetesen megsértett ezért úgy gondolod, a
sértést csak vér moshatja le. Alaposan felké-
szülsz, aztán a BVK [kalandozó] (BajVívásra Ki-
hívás) paranccsal kihívod az ellenfelet egy pár-
bajra, függetlenül attól, hogy az illetõ milyen
messze van tõled. Ekkor a gép lementené az
aktuális állapotot az olimpiához hasonlóan, ez-
után csinálnál mindent tovább a kedved sze-
rint. természetesen egy lovagi bajvívás nem
mindennapi esemény, ezért a költsége mond-
juk szint*3 TVP + szint*4 arany lenne (az
utóbbi fele-fele aranyban a kalandozó városok,
illetve a királyi kincstár javára), ami a parancs
kiadásakor levonódna. A kihívás 5 játékhétig él.
A kihívott fél a következõ fordulójában értesí-
tést kap a dologról. Úgy dönt, felveszi a kesz-
tyût, õ is felkészül, és kiadja a BVE [kalandozó]
(BajVívás Elfogadása) parancsot hasonló felté-
telekkel. A DEM elrepíti Alanorba, ott lezajlik a
párbaj, az eredményét a kihívott fél azonnal ol-
vashatja is, a kihívó pedig a következõ forduló-
jában. Gondolom már tervezgeted is, hogyan
fogod feltápolni a karakteredet a harcra. Nos,
számíts rá, hogy a BVK illetve a BVE parancs ki-
adásától számítva 5 játékhéten keresztül nem
használhatod az A, AA és a D parancsokat. Ne-
hogy már a vakolat verje le a kõmûvest! Oldj
meg mindent a saját erõdbõl! Ezt kívánja a lo-
vagi becsület. Egyszerre maximum három BVK
parancsod lehet érvényben. Törölni egy üres
BVK-val lehet, de ebben az esetben a Párbajokat
Felügyelõ Királyi Bizottság úgy tekinti, mintha
harc nélkül, szégyenletesen megfutamodtál

volna, ezért a kihívott ellenfelet tekinti gyõztes-
nek. A gyõzelmekért Lovagi Értékpontokat
(LÉP) kaphatnál, melyeket gyûjtögetve egy bi-
zonyos határ elérése után jogosultságot szerez-
nél valamelyik lovagrendbe való belépéshez.
Természetesen nem mindegy, hogy milyen
szintû kalandozót gyõzöl le, vagyis a kapott LÉP
mennyisége az ellenfél szintjével egyenesen
arányos. A lovagrend hierarchiájában fokozato-
san léphetnél elõre. Ghalla õsi lovagrendjei ál-
talában faji és vallási megkötés nélkül fogadták
soraikba a kalandozókat, de közülük néhány
megszabta, hogy tagjaik csak semlegesek, jók
illetve gonoszok lehetnek. Szeretnélek megkér-
ni benneteket, hogy az itt leírtakkal kapcsolat-
ban nyilvánítsátok ki véleményeteket. Kérdé-
sek: Mennyire látjátok a dolog létjogosultságát?
(Mellette vagy ellene) Ti hogyan képzelitek el?
(Módosító javaslatok) Mely lovagrendeket éb-
resszük fel álmukból? (Javaslatok, ötletek a lo-
vagrendek számára, nevére, értékrendjére, sza-
bályzatára, egyéb megkötéseire.) Minden, ami
ezeken kívül eszetekbe jut és segíthet a dolog
megvalósításában. KT-k és egyéb szervezõdések
javaslataikat, ötleteiket közösen is elküldhetik,
sõt ez lenne az ésszerûbb. Ebben az esetben vi-
szont írjátok meg, hogy a kidolgozásban há-
nyan vettek részt, ebbõl hányan voltak mellette
és ellene. ez fontos, mivel az udvarhoz beter-
jeszteni kívánt kérelemben az ellenvélemé-
nyeknek is hangot kell adnunk. Nos hát gon-
dolkozzatok, forogjon az agyatok mint a gép!
Leveleiteket az alábbi címre várom: Zsigrai Ká-
roly, 3553 Kistokaj, Széchenyi út 79. Ha az
alapötlet a kalandozók többségét érdekli, akkor
közösen imádkozunk T’hor fõistenhez, a Min-
denekfölöttvalóhoz, hogy adja áldását, és segít-
sen a megvalósulásban. Ha hajlandó segíteni,
esetleg hivatalos szavazást is kérünk.

Lady Hammerstrike (#4524)  I. 9.
� A GN-es hirdetésekrõl pár sort. Nem sze-
rencsés darabszámra korlátozni, elvégre küld-
het valaki akár 5-6 db 2-3 soros hirdetést is. A
lélegzetvételt sem vehetjük mérvadónak, mert
például a GN 46-ban nem sajnáltam a több
mint egy hasábot az Igaz Barátoktól. Sõt
Freddy Krueghertõl és (kivételesen) U.M.A.-tól
sem, hiszen volt értelme annak, amit írtak. De
azzal nekem is tele van a bakkuracsizmám,
amikor ezeréves, ötszázszor átrágott témáról ír
valaki másfél hasábot. Mindezt persze csak
azért, mert az õ sötét agyában néhány eltévedt
gondolatmorzsa fogant, és az nem egyezik száz
százalékig az eddigiekkel. Vagy például a merõ-
ben személyes oda-vissza üzengetés. Szintén
„sok” haszna van. Ha mindenki visszafogná a
filozofikus értekezéseit, és személyre szólóan
küldené a magánjellegû üzenetét, mindjárt
megoldódnának a problémáink.

Amre Gal Karnelian (#5900)  I. 7.
Ui.: Akinek még van, vegye elõ a régi GN-eket!
Sokat lehetne tanulni belõle.
� Szívesen segítek jóknak a 9. küldetés telje-
sítésében. Teljesen ingyen. Írj vagy telefonálj!
Címem: Varjassy Szilveszter, 

6500 Baja, Kodály Z: u. 1.
Westy (#4378), az egyetlen  I.4.
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� Oszta teringette huj de meg vagyok mérge-
sedve. Hát úgy megcsúfótak, hogy csak na.
Majszét robbanok. Felnyitom a szemem úgy
hajnali 10 tájba, mondom magamnak, szíp az
idõ má csak egy barátságos, jóindulatú értel-
mes, intel igen sarcot kéne látnom. Gndótam
eléveszem a tüköröm és belenézek. Kotorok,
kotorok látom tükröm meglopodott, nyomok
körbe. Nizem õket sokáig, mer perce ebben is
menõ vagyok, árnymenó nyomok, haja is vót,
szakála is, bajsza is na modom szükül a kör
má csak alig pár százan lehetnek. De ekko be-
ütött az igazi katasz trofea. Találtam egy sze-
met. Ez belezavart a képbe mer nem tudom,
hogy véletlen a félszemének a mûrészét hagy-
ta itt, vagy valami állatét. Netán kénék egy fél-
szemmel rendelkezõ egyént, hogy irja má meg
milyen az a letakart félszeme. csak hogy to-
vábbmehessek a forró nyomon. Esetleg a tük-
röm rablója is irhat övé e a szem. Ha igen, maj
jól elhajítom a gonosznak he-he... Na jó persze
csak trifálok ha kõ neki egy vashegyû lándzsá-
ér visszacserélheti. Sajnos tükröt nagy nehe-
zen szereztem 2 meg nem kell ugyhogy ezt a
cserít felejcse el. Mert nem útálom én a tolva-
jokat. Vannak olyan áldoatok is akiknek önhi-
báján kívül pár forduló alatt négyes lett a lopá-
sa. A nagy szintlépés izgalomban többször is
rossz KNO-t adtak meg. Van ilyen is. Most azt
hiszik szegény fickorol hogy gonosz. Pedig de-
hogy! Nem. Van itt még egypár haszontalan do-
log ami szót kíván. A decemberi nyúzba elírták
a kalandorszámomat, ezért hiába vároma kö-
dös tudatok jelentkezését egy ilyen értelmes
leginyért mint én. El is döntöttem inkább saját
ködös tudatot szervezek melynek neve
imággyuk kiváló vezérünket ibifejt a leendõ ki-
rályt. A jelképünk az én mosolygo arcom és ál-
dásra felelemlt kezem alatta sokezer áhítatos
ragyogó szem. Akit érdekel irjon bátran. Na he-
ló haverek ne feledjétek engem nem úsztok
meg. Kiköpött Ubifej (#3969)  I. 7. 17:35
� Ezennel barátommá fogadok mindenkit.
Ha valakinek ellenvetése van, azt jelezze, és
szólok a többi mindenki közül bárkinek, hogy
intézze el azt a senkit, aki hõsködik mindenki
barátjával! Mostantól mindenkit ért sértést
vagy gyalázatot megtoroltatok valakivel, míg
senki nem fog sértegetni. Bárki elismerheti,
hogy aki mindenki barátja, az nem senki. Nem
unjátok még? Mert én igen! Zeldor Dreyfus
� Ezúton szeretném megköszönni Bufalló
Billnek, Khis Pisocknak és U.M.A.-nak, hogy
hozzásegítettek az egy igaz isten, Leah hitéhez.
Akit kifelejtettem volna, attól elnézést kérek!
Leah kísérje õket útjukon áldással.

3,14-ás Zsiga (#2878) az árnymanó
Ui.: Hitetlen kalandozó! Hatalmat akarsz? Te-
kintélyt? Tiszteletet? Térj meg hozzánk! Leah
mindenkit befogad.
� Figyelj csak, igen kevéssé tisztelt #2826 fe-
dõnevû „barátom”! Attól, hogy a számod mel-
lé nem írod oda, hogy Yoro Okiyi, az a hat hir-
detés a novemberi AK-ban, hat hirdetés
marad. Szóval jó lenne, he fékeznéd magad.
Tudod, szerintem a névtelenség a gyávaság je-
le. Dekamer, a Bokadzsó (#1256)

� Ha valakinek nagyon hiányoztam volna, van
egy jó hírem! Újra itt vagyok! (Tömeg ujjong.)
Még élek! (Tömeg még jobban ujjong.) Úgy-
hogy üzenem Andzsin-szannak (#1715),
hogy a hirdetése nem járt 100%-os sikerrel.
Ezenkívül ajánlom neki, hogy ismerkedjen
meg a magyar szórenddel! Azok számára, akik
szerint túl sokat írok: írjanak színvonalasabb
cikkeket mint az enyém! Úgy hely hiányában
cenzúra lép fel, és a gyengébb cikkek nem ke-
rülnek be. Olyan cikkeket, versikéket írogatni,
amik a sok cikk ellen ágálnak, tök fölösleges.
Most pedig a köz okulására és véleményének
formálására nyílt válaszok özönlenek/követ-
keznek. Zanarchista! Hát nem tudom, ha te
örülsz neki, hogy a „halhatatlan lelked örök-
kön-örökké Chara-din mellet fog létezni”, lel-
ked rá. Akkor kérd meg Vlagyimir bácsit, õ biz-
tos elküldi a lelkedet Chara-din mellé, nem
kell azért egész Ghallát üszkös trágyadombbá
változtatni. (Tömeg éljenez.) Ezzel együtt min-
denkit buzdítanék a Chara-din, és hívõi elleni
fellépésre. Elvégre õk mindannyiunknak ke-
resztbe akarnak tenni, miért ne fognánk össze
ellenük! (Tömeg hangosan helyesel.) Ravans-
hack! Mi lenne, ha visszafognád magad?
U.M.A.! Veled szívesen találkoznék, aki ennyire
õrült, és nem Chara-din imádó, rossz ember
nem lehet. És most egyéb. Az utolsó hat hét-
ben nem léptem, az utolsó elõtti fordulómat a
posta, az utolsót én hagytam el. Így aztán min-
denkitõl elnézést kérek, akinek IX. 1. óta nem
írtam! Bocsi! Azoknak, akik ezután szándékoz-
nak írni nekem: mivel elektronizálni szeret-
ném a fordulóimat, így jó lenne, ha az MÜ-
kben, illetve levelekben megadnátok a
címeteket/telefonotokat/e-maileteket, hogy
minél egyszerûbben tudjak válaszolni! És
most a közérdekû: III. 1-tõl VII. 20-ig emigrá-
cióban tartózkodom, így a leveleket, mentális
üzeneteket, telefonokat egyáltalán nem áll
majd módomban fogadni. Jut eszembe:
Andzsin-szan! Miért vagy te zabos rám? Na, jó.
Mivel megint hosszúra sikerültem, így zárom
soraimat. Elenios legyen veletek!

Tuk Peregin (#2878), a gnóm
Ui.: Az alakuló/megalakult(?) Quwarg KT nem
tervezi tudtommal Ghalla inváziószerû, qu-
wargokkal történõ elpusztítását.
� Hajrá! Irány vissza a kõkorszakba! Elvégre
akkor volt divat ez a fenenagy fajutálat. Trollok,
árnymanók hallgassatok! Minden fajnak meg-
vannak az erényei és hátrányai, ami természe-
tes. A többi pedig a játékoson múlik, és nem a
fajon. Aki pedig ezt képtelen felfogni, az cserél-
jen vissza a kõhegyûjére! Elvégre valahol ott
maradt le. Miért nem a szörnyeken vezetitek le
felesleges energiáitokat?

Amre Gal Karnelian (#5900)  I. 7.
� Hé skacok! Meséljétek már el nekem, hogy
mi az isten problémátok van a trollokkal? Sze-
gények(?) nem tehetnek róla, hogy egy kerék-
kel kevesebb van nekik. De az az igazság, hogy
még mindig vannak köztük elég sokan, akik-
nek több a sütnivalójuk, mint nektek! Én csí-
pem a trollokat, nekem semmi bajom velük!
Üdvözlettel: Westy (#4378), az egyetlen 

� Hát igen hosszas vajúdás után döntöttem,
írok még. Azé is hagy fáraggyon a níp. Hát a
17.35 perces irományomban fontos dolgokat
fejlesztettem ki. Itt van ez a decemberi szex-
tánc kalandom. Minap egy új haverem (aki
csak akkor haverem ha verem) szóval õ mon-
gya nekem elhallásom lehetett. Mert az nem
szextánc hanem szeksztáns. Hittem neki bár
ennek értelme hö-hö az nem sok de sebaj.
Emonta hogy ke csináni ilyet. No má szinte
mindenem megvan csak ilyen rágodenevért
nem találok. Hát mongya má meg valaki hun
ez a dög. Vagy cserijjünk egy rágó bõrt adok ér-
te egy saját kezûleg négyszögletesre faragott va-
rányszemet ami pont jó egy négyszögletû táv-
csõbe. Aki tud segíteni írjon má no. A fél
életem rámegy erre a rágóbõr dologra. Na és itt
a másik problémám ezek a runnakövek. Mon-
gya az új heverem õ pap. Hú mondom neki az
má valami, de mi? Kifaggattam istenek, külde-
tés, varázslás, csupa nekem való izgalom meg-
jegyeztem egypár nevet is persze csak a rövi-
debbeket. Aszongya Tar, Rája, Seran, Lea.
Gondótam üres óráimban elmegyek runnakö-
vet keresgélni. Kicsit unalmas minden követ
végigtapogatni hátha megszólít valaki de nem-
baj a nemes célért bármit megteszek. Hát kö-
vet nem találtam csak egy isteni Búfa rasnya
nõszemélyt meg egyszer egy süvítõ rája meg-
kergetett, de más semmi istenhez kötõdõ. Én
gyanítom itt csak egy isten van. Nem tudom
mondtam e azt má hogy van egypár hej az új
Ködös Tudatomban aminek a neve imággyuk
nagy vezérünket ubifejt az egyetlen istent. Jel-
vényünk mosolygo arcom + átszellemült te-
kintetem mely egy hatalmas hófehér felhõbõl
néz le a sikoltozó a boldgoságtól megrészegült
tömegre. Hát csak igy röviden ennyi. Most még
megnyerem a bárd versenytt aztán meglattyuk.
Azé is nem irtam most verset nehogy lekop-
pancsanak. Na heló haverek.

Kiköpött Ubifej (#3969)
� Gonosz kalandozók! Úgy gondolom már ti
is találkoztatok boszorkányokkal. Igen, igen,
Elenios híveirõl van szó. Méghogy a fény és a
szeretet hírnökei. Röhej! Talán kétszínûség és
a hazudozás Istennõjének kéne neveznem ezt
a hmmm... „nõszemélyt”. Gátlástalanul elbû-
völik a szerencsétlen vándor tárgyait, kacér-
kodnak vele, majd faképnél hagyják szegényt,
és az erszényével távoznak. Rosszabbak az
árnymanóknál. Arra kérésre pedig, hogy szíve-
sen visszavásárolnám a kérdéses holmit, egy-
szerûen csak nevetnek. Ugye, ugye már jó pá-
ran jártatok így testvérek? Ezért úgy
határoztunk, hogy a Sötét Inkvizíció meghirde-
ti a Boszorkányüldözést. Álljatok ellen a jó kí-
sértésének, és törekedjetek arra, hogy Ghallán
egyre kevesebb legyen a szemszimbólum!
Égessétek a boszorkányokat! A sors legyen ke-
gyes hozzátok! Tisztelettel:

Acid el Sinistre (#4706)
Ui.: Az Apostolok várják soraikba az ifjú inkvi-
zítorokat!
� Szívesen venném, ha adnátok egy aranypik-
kelyt! Aki tud küldjön! (Aranysárkányosok, ez
nektek szól.) Westy (#4378), az egyetlen  I.4.
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� Helló mindenkinek! Death Knight vagyok,
Raia magas rangú paplovagja. Nemrégen (kb.
2-3 hónapja) megcsömörlöttem a sok gyilko-
lástól, és meghasonlottam önmagammal. Be-
húzódtam egy csendes helyre, egy labirintus
mélyére, hogy nyugodtan gondolkodhassak az
élet értelmérõl, és egyéb igen fontos dolgokról.
Nem tudom mennyi ideig voltam bent, egybe-
folytak a nappalok az éjszakákkal. Elmélkedé-
semben senki nem zavart meg, ugyanis nem
láthatták a láthatatlant. De most, hogy rendbe
tettem a dolgokat a fejemben, s Raiától is meg-
kaptam a megfelelõ instrukciókat, elõjöttem.
Eddig nem tettem olyat, ami nem szolgálta vol-
na az elõnyömet vagy ne adj isten a hátrá-
nyomra vált volna, és gátlástalanul irtottam a
természet teremtményeit, az élet megnyilvá-
nulását. De mára ennek vége. Már nem élvezet
számomra a gyilkolás, nem ölök csak ha mu-
száj. Viszont a gonoszok, sötét lelkûek, a ter-
mészet és az élet pusztítói mellett nem megyek
el becsukott szemmel, gyáván, mint eddig.
Ököllel rontok rájuk, s ha esetleg meghalnék,
Leah talán visszaenged az élõk közé, s akkor
ott folytatom, ahol abbahagytam. Én nem
adom fel, most már nem. Míg pislákol ben-
nem az élet halvány szikrája, addig küzdök el-
lenetek sátán kutyái. Erre tettem fel az életem.
Gerillaháborúra készülök fel, hisz úgy néz ki,
egyedül vagyok a tömegben, s még az is meg-
eshet, hogy úgynevezett jó társaim kiközösíte-
nek maguk közül, mert jobban félik a Gonoszt,
mint saját Istenüket. Így vagy úgy, de hallani
fogtok még rólam. (Ezt a cikket tekintsétek
úgy, mintha utatok során találkoztatok volna
vele egy táblára írva.)

Death Knight püspök XII. 5.
Ui.: Remélem megmozgattam egy cseppet a
fantáziátokat, s felnyitottam talán a szemét
akár egyvalakinek is a sok alkalmi, vak jó
közül, persze aki csak a tápra játszik, annak ez
falra hányt gyomortartalom. Én már megun-
tam azt a TF-et, ami a tápról szól, pontosab-
ban, ami csak arról szól. Ajánlom e cikket Li-
zard Kingnek, s mindazoknak, kik két
választás között örlõdnek, s nem találják a he-
lyes utat. Bárminemû hozzászólást, észrevé-
telt, kérdést, vagy csatlakozási szándékot az
eszméhez a � (06) 4-425-102-es számon vá-
rok este 6 és 10:30 között.
� Kedves kalandozók! Sajnálattal olvasom,
hogy egyeseknek nem tetszik Erdauin virágzó,
vonzó világa, s jobban szeretik a kiégett puszta-
ságot. Nos véleményem szerint ez nem problé-
ma. Mindazok, akik így vélekednek, azok egy-
szerûen induljanak el nyugatnak. Ha elég
messzire jutnak, elõbb-utóbb elérik a kiégett
földeket. Ott aztán végre majd örülhetnek a ki-
égett pusztaságnak, ami körülveszi õket. Ghalla
épen maradt részét pedig hagyják meg azok-
nak, akik meg vannak elégedve a jelenlegi kör-
nyezettel is. Így elegendõ kiégett terület áll
majd rendelkezésükre nekik is, s azoknak se
okoz majd problémát ez, akiknek nem létele-
mük a puszta, sivár tájon való élet. Vagy inkább
tengõdés, mert élettelen tájon élni nem, csak
tengõdni lehet. Talán.

Nagyon csodálkozom azon is, hogy egyes she-
raniták ellenzik az infrastruktúra fejlesztését, a
kalandozók városainak építését. Hála az égnek,
csak ellenzik, és nem tesznek ellene. Szerin-
tem számukra az lenne az igazi, ha elkerülnék
ezen helyeket, s nem vennék igénybe az ottani
szolgáltatásokat sem. Vagy ha mégis ezt teszik,
akkor legalább ne ellenezzék azok építését, szé-
pítését. Inkább járuljanak hozzá a már beépí-
tett területek parkosításához. Szerintem na-
gyon jól fel tudnánk dobni a városokat néhány
park, különbözõ virágok, növények ízlésesen
ültetett sora az utcák két oldalán és/vagy tere-
ken. Részben díszítõ, részben más célzattal.
Tudom ajánlani például a mákrózsát és a kék-
orchideát, mint díszítõ elemeket, de nem árta-
na mondjuk smirglibokrot, móricserjét és
egyéb hasznos dolgokat sem ültetni, nem is be-
szélve azon csodás hatású növényekrõl, mint
például a nekrofun, a Szent tölgy vagy az Álom-
virág. Szóval nem kritizálni kellene a dolgokat,
hanem törekedni a dolgok jobbátételére.

Furcsa híreket hallok, miszerint a chara-di-
nisták is képesek bûvölni, s nem csak képesek,
de élnek is a lehetõséggel. S ha igaz, elég mér-
téktelenül. Nos azt hiszem, ez nagyban hozzá
fog járulni népszerûtlenségük további növeke-
déséhez. Pedig ha jól tudom, már most sem ör-
vendenek közszeretetnek. Hát ezt akarják?
Ezen gondolatokat azért teszem közzé, hogy
hátha pozitív reakciót fog kiváltani, nem pedig
azért, hogy ezzel másokat bosszantsak. Sok-sok
szeretettel: Sötét Orlan (#3409), 

az alakváltó az Igaz Barátok Rendjébõl, a jó
Ui.: Ezúton kívánok minden barátomnak, és
természetesen minden más kalandozónak is
kellemes karácsonyi ünnepeket és békés, kin-
csekben és szörnyekben gazdag, TP-ben bõvel-
kedõ, boldog új évet, mégha megkésve is. Vala-
mint további jó kalandozást! Az istenek áldása
és a Barátság szelleme óvja lépteiteket!
� Idáig elég kevés anyag érkezett a „Ki az elsõ
20 leghíresebb kalandozó Ghallán?” hirdeté-
semre (kérdésemre). Nos ezek szerint már egy
kicsit unalmas a téma, ezért kitaláltam valami
mást. Olyanról még nem nagyon volt szó, hogy
kik a legunszimpatikusabbak Ghallán. Mos-
tantól a „Ki az elsõ 20 leghíresebb kalandozó
Ghallán?” mellet várok neveket, szavazatokat a
„Kik a legunszimpatikusabbak Ghallán?”-ra.
(Erre annyi nevet küldtök, amennyit akartok,
még ha egyet, kettõt az sem baj.) remélem ez
utóbbi titeket is érdekel! Szóval továbbra is vá-
rom szavazaitokat a leghíresebbekre és legun-
szimpatikusabbakra! Köszönöm. Üdvözlettel:

Westy (#4378), az egyetlen  I. 9.
� Kedves barátaim! Õszinte meglepetéssel, és
nem kisebb örömmel olvastam az Ilrylin-Theft
és Cory által népszerûsített listát. Szeretnék kö-
szönetet mondani mindazoknak, akik az Igaz
Barátok Közös Tudatot és jómagamat ilyen re-
mek helyre juttatták. Szeretném, hogy mind-
azok, akik szavazatukkal minket tüntettek ki,
megírnák, hogy miért is tették! Még egyszer kö-
szönjük! Desconhecido Deus (#2800)
Németh Miklós, 1165 Bp., Margit u. 90. I/3.
nemethm@elender.hu

� Mérsékelten tisztelt Tanács! Az AK decem-
beri számában olvashattunk egy meglehetõsen
éles bírálatot, melyet a Fekete Druidáknak sze-
geztetek, de aki egy kicsit is beleérez a druidák
szellemiségébe, az rájöhetett, hogy nem csak
nekünk szól ez. A cikk írójának – talán te vol-
tál Edward – vajmi kevés köze lehet Sheran-
hoz, hacsak nem az, hogy belõle él. Szûk látó-
körû írása nagy hanyatlást mutat az észérvek
terén, ami nem sok jót ígér. Bárgyú hasonlata-
id, mellyel a különbözõ állatokhoz hasonlítod
magatokat nagyon találóak, de nem hiszem,
hogy ide tartoznak. Helyette kifejthetted volna
részletesen, hogy például milyen kalandozók
telepedtek le eddig a városaitokban, és vajon ti
miért nem? Vagy éppen elemezhetted volna,
hogy mi a fészkes fenének építettetek két vá-
rost, valamint miért érzek (érzünk) ebben a
városaitokban újabb KT-tápoló lehetõséget. De
ha legközelebb a nagyközönség elé léptek sarat
dobálni ránk, ne felejtsétek kifejteni nekik az
alapszabályaitokat, persze csak ha összecsap-
tátok már. Ja, és adjatok számot tevékenysége-
itekrõl (pl.: bûvöléseink, lopásaink stb.)! Mert
ugye szegény csóró kalandozót nem csak a ter-
jeszkedésekkel kell etetni, hanem erkölcsi pél-
dát is illene mutatni, hogy lássák nem csak be-
leépített TVP ezrekért kaptátok azt a gyûrût. S
ha mindezt elmagyaráztátok, akkor lezárhat-
juk az ügyet. De addig drága tanácstagok, ne
legyen nyugodt éjszakátok! A Fekete Druidák
nevében: Darochaar (#5147) fõdruida
� Helló kalandozók! Köszönöm mindazok-
nak a levelét, akik a phua-kúpos hirdetésemet
érdemesnek találták arra, hogy válaszoljanak.
Ezúton köszönöm meg Quwarg Lipót, Inter-
ceptor, Gálder levelét. Õk nagyon sokat segítet-
tek. Megköszönném annak a segítségét is, aki
a netrõl elküldené nekem a legfrissebb találós
kérdések listáját. Címem: Bende Béla, 1139
Budapest, Üteg u. 33. VII/43.

Erõs Ryanor (#2471)  I. 15.
� Kalandozó! Ne áldozz be, vagy ha már beál-
doztál, akkor áldozz ki! Válj saját uraddá, ne
legyél az istened szolgálja! Hogy miért? Mert
szerintem az eszme a fontos és nem az isten.
Tulajdonképpen az istenek is hívõk. Õk abban
az eszmében hisznek, amit képviselnek: má-
gia, harc, természet, halál stb. Miért lennél te
egy „hívõ hívõje”? Ha nem az isteneken ke-
resztül, az istenek irányítása alatt hiszel vala-
miben, akkor velük egyenrangúvá válsz. Vá-
rom mindenki levelét, de különösen azon
hitetlenekét, akik örökké hitetlenek akarnak
maradni. Tehát kedves hitetlen, írd meg, hogy
mi a véleményed egy szövetségrõl a hitetlenek
között. Csak egy baráti szövetségre gondolok.
Szerintem jó lenne, ha tudnánk egymásról.
Noémi! Köszönöm a hitetlenek dalát! Minden
jót! Galin (#5591)
Ui.: Hírnök! Csak így tovább!
� Kalandozótársaim! Szomorúan vettem ész-
re, hogy a hernyólárva-gyûjtõ versenyre mind-
össze csak egyen jelentkeztek. Ezért úgy hatá-
roztam, hogy nem fogom megrendezni a
versenyt. Sajnálattal:

Xai-xai-dzsexi-mex (#2718)  XII. 20.
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� Summárium a GN47-hez: 2868: Fogadok,
hogy Raia híve vagy. XML: Urgodnak nem lehet
beáldozni, mert nem isten. Próbálkozz Dorno-
donnál. Alfa Júlia: Ha kedves az életed, akkor
válaszd Leahot! Vérszomjas Hokedli: Miért
használsz királyi többest? 2868: Dornodon és
Leah is kéri egy kalandozó fejét, nem csak Ra-
ia. 2868: Ha Dornodon nem pusztította volna
el Ghallát, akkor most sehol sem kalandozhat-
nánk. Ha nem omlott volna össze a civilizáció,
akkor most vagy bûnözõ vagy zsoldos lennél,
de semmiképp sem ilyen szabad. Különben ha
kicsi ez a terület, akkor ússz át a csatornán.
U.M.A. Mert gittet rágsz, az nem azt jelenti,
hogy nagy betûvel kell írni a nevedet, hanem
hogy hülye vagy. Grenoween: Hogy ne furdal-
jon a lelkiismeret, légy öngyilkos. Holdfénytol-
vaj Ymdar: Pont az a kis nyápic együtéses ször-
nyecske lesz a hatalmas tûzisten, Dornodon
szent állata. Há-pszi: Bölcs, de nem csak a Ró-
kának szólhat. Csontzúzó: Én 89 kg vagyok,
+47,57 kg felszerelés. D.C. Silver Panther: Mi-
ért lenne a halál férfias? Sok vallásban nõalak-
ban jelenik meg. 2868: Kedves 2868! Szerin-
tem is helytelen álnéven szidni másokat, de
azért Te is megtisztelhetnél minket (olvasókat)
a becses neveddel. VII. Zsebfelmetszõ Jack:
Utálod Leahot = félsz a haláltól. Gyûlölöd
Dornodont = irigy vagy, mert õ vitte valamire.
Tudod kit nem bírok? Raiát. Õ a leggonoszabb
isten, nem értem miért veszik jónak. Több
gyilkosságot ír elõ híveinek, mint Leah (bár
szerintem az is hülyeség, hogy a halálisten sa-
ját lényeit nyíratja ki). A jóság nem egyeztethe-
tõ össze semmiképp az elõre megfontolt,
szántszándékkal elkövetett gyilkossággal. A jó-
ság az, hogyha megütnek jobb orcádon, akkor
nyújtsd oda a balt is. Az élet és mások feltétlen
tisztelete és segítése, önmagunkról való le-
mondás. Ez a jóság, nem a Raia-féle tápolós-
gyakós stílus. Meg így csak Leahot erõsíti.

Ch’Rash (#3317)  XII. 22.
� Nos, hölgyeim és uraim, figyeljenek az érin-
tettek! Káosz Lordjai! Utállak benneteket, egy
tagotok majdnem kinyírt! Eme értesülésemet
azt hiszem tettleg is ki fogom nyilvánítani. Or-
do Hermeticus! Immár beáldoztam, s KT-érett
vagyok. Mikor alapulunk meg? Mr. Szakértõ!
Bocs, hogy nem írtam, amint kész az oltárom,
írok. Akik írtak, s nem válaszoltam! Mega sorry,
de a lustaság nagy úr, s ha valamire nem tud-
nék értelmesen reagálni, akkor nem teszem.
Halál(os) Osztó! Nebojsza fiam, ha megírtad
volna leszerelés utáni címed is öreg pk-dnak,
már megkaptad volna az infót, most várd meg,
míg visszakapom a fordulóim, s küldök egy
mentális üzenetet. Rejtély a Párduc! Nem vagy
jó barát. Ezüstnyílhegy (#5755)
� Nicsak, a Pöröly Rend vezérbikái megszó-
laltak! Találó volt a Pöröly név: igazi bunkók
vagytok. Furcsa, hogy csak ez a hármas „ke-
mény mag” merte vállalni a hirdetést. Talán a
többiek megijedtek? Vagy ti vagytok a KT-ban a
fõ-fõ bunkók? Gyûlölöm azokat, akik gyûlölik
a Káoszt. A káosz a testem része. Mellesleg
nem vagyok CHD szimpatizáns.

Aarkh a Káoszlovag (#2031)

� Gratulálni szeretnék. Gratulálni annak a va-
lakinek, akinek nõnemû, szõke, copfos hajú,
zöld szemû kobudera karakterével az 502-es
mágustoronynál találkoztam. Ez a nem is tu-
dom minek nevezzem, embernek nem aka-
rom, legyen talán pondró, szóval ez a pondró
merõ rosszindulatból vagy talán csak tulajdon
ostobasága folytán teszi azt, amit. Valószínûleg
perverz örömet okoz neki az, hogy tönkretehe-
ti mások szórakozását, már pusztán az a tény
orgazmusközeli állapotba sodorja, hogy agyon-
tápolt karakterével (valószínûleg Ghallaszülött,
fémpáncélokkal, mászókarommal, ki tudja
mekkorára felpumpált ökölvívással) a kiégett
földrõl nemrég érkezett, kezdõ kalandozókat
támadhat meg. Óriási szerencsémre életerõm
a menekülés-százalék alatt volt, különben már
odaát dagaszthatnám az árnyéksarat. Lehet,
hogy más kezdõ kalandozóknak nem volt ilyen
szerencséje. Szeretném megkérni minden ma-
gára valamit is adó kalandozót, hogy lépjen fel
az ilyen és ehhez hasonló esetek ellen, ha
máshogyan nem, akkor a nyilvánosság eszkö-
zével. Robert Kandúrzselé (#5361)
� Kedves barátaim, levelezõtársaim, s ti többi
kalandozó! Ezúton fordulok hozzátok, mert
van egy problémám. Tehát megkérném mind-
azokat, akik október második vagy november
elsõ felében mentális üzenettel fordultak hoz-
zám, hogy amennyiben erre van lehetõ-
ség/emlékeznek rá, illetve szeretnének választ
kapni, akkor azt legyenek szívesek megismé-
telni. Ugyanis az október 15-én feladott fordu-
lómat csak 32 nap múlva táplálták be, de az is
elveszett, s csak a másodpéldányt kaptam meg
úgy november végén. Gondolom sejtitek, hogy
egyetlen mentális üzenet sem volt benne.
Azóta se jött egyetlen mentális üzenetem, ezért
feltételezem, hogy abban voltak a mentális
válaszok. Egyúttal megkérném azt, aki véletle-
nül tévesen az én fordulómat/mentális postá-
mat kapta meg, és van szabad mentális kapa-
citása, hogy lehetõsége szerint jutassa azokat
el hozzám. Nem is lenne fontos a forduló,
mert nálam a másolat, de a mentális postám
fontos lenne, mert azok, akik ily módon írtak
nekem, már biztosan azt hiszik, nem akarok
válaszolni. Megértéseteket elõre is köszönöm.
Sok szeretettel: Sötét Orlan, az alakváltó, az
Igaz Barátok Szerzetesrend tagja, a Jó XII. 16.
Ui.: Az istenek áldása és a Barátság szellem kí-
sérje lépteiteket. Sziasztok!
� Igen, druida vagyok. Méghozzá Fekete Dru-
ida. Feladatom a Földanya hitének terjesztése,
a természet és a szent egyensúly védelme min-
den szélsõségessel szemben. Ez a célom, kül-
detésem e földi létben. Én Sheranra eskü-
szöm, hogy mindent meg is teszek ezért! Úgy
hogy „kedves” Nehwon és más hasonló gon-
dolkodású szélsõségesek, ne álljatok az utam-
ba, mert ti húzzátok a rövidebbet!

Nardaal, a Róka (#4279) 
fekete druida  XII. 23.

Ui.: Hmm, nem szeretem, ha az olyan kis sen-
kik, mint pl. #1657 ostobaságokat beszélnek.
Már használtam a revitalizációt. Sajnos volt
mit újjáélesztenem.

� Szeretett fajtársnõim, fajtársaim, alakvál-
tók! Nagy szomorúsággal tölt el, amit tapasztal-
ni vagyok kénytelen. Mégpedig az, hogy sokan
elfelejtik, milyen fajhoz is tartoznak, s ettõl
elõbbre vesznek mindenféle más szemponto-
kat. Most mondjátok meg, miért baj az, hogy
nem azonos az auránk színe, vagy másféle
szimbólum lóg a másik nyakában? Nem telje-
sen mindegy? Miért kell ilyen apróságoknak je-
lentõséget tulajdonítani, ha fajtársotokról van
szó? Mert én a magam részérõl minden alak-
váltóval, hisz fajtárs(nõ) megpróbálok jóban
lenni. (Azaz BA 7.) Sõt, minden fajtársnõmnek
szeretnék virággal kedveskedni (FU 7), hisz
feltételezem, minden alakváltó hölgy örül an-
nak, ha valaki virággal kedveskedik neki. Vagy
van aki szerint nem így van? S amikor olyan
alakváltóval találkozom, aki úgy néz rám, mint
a „véres ingre”, majd megszakad a szívem,
mert én szeretnék vele megismerkedni, össze-
barátkozni, ha hölgy, virággal lepni meg, de õ
olyan módon fogadja közeledésemet, hogy
hozzám se szól, s ez még a jobbik eset, mert
egyesekhez oda se merek menni, mert az éle-
temet mégis többre értékelem annál, hogy egy
beszélgetés vagy kedves bók kedvéért leöles-
sem magam. Most mondjátok meg, nem len-
ne jobb úgy élni, hogy barátságosak vagyunk
egymáshoz? Nem lenne jobb inkább egymást
segítve támogatva élni, mint széthúzással, egy-
más iránti gyûlölettel a szívetekben? Kérlek
gondolkozzatok ezen, szálljatok magatokba!
Most búcsúzom, sziasztok! (BA 7, FU 7, FKT 56
5 1) A programnyelven ez az álláspontom. Az
istenek áldása és a Barátság szelleme kísérje
utatokat! Sok-sok szeretettel:

Sötét Orlan (#3409), az alakváltó, 
az Igaz Barátok Szerzetesrend tagja, a jó

� Tisztelt tolvajok, árnymenõmanók és uma.
Miért loptok? Más rendes ember és troll becsü-
letes munkával megszerzi vagyonát, és ti meg-
próbáljátok elcsórni. Ez így nem helyes. És te
uma? Miért szidod a trollokat? Azért, mert
nem bírod elviselni, ha valaki okosabb, szebb,
erõsebb, mint te? Akkor szidhatnál mindenkit
(kivéve az árnymanókat). Tehát U.M.A., ha va-
lami gondod van a trollokkal, akkor azt ne
csak levélbe közöld velünk, hanem nyilvánul-
jon meg a fordulódba is (T 5), vagy keresd sze-
mélyesen Gyümölcsevõ Oszót (#5088), Tris-
ton Mardelt (#5247) vagy bármelyik
kvazársziklást! Amíg ez nem következik be, ad-
dig tegyél egy bíborgörényt a szádra, és ne írj
annyi hülyeséget! Üdvözlettel:

Gyümölcsevõ Oszó (#5088), 
Triston Mardel (#5247) 1997.  XII. 16.

Ui.: Ugyanitt keresek vasat és pirkitet bármi-
lyen mennyiségben. Azonnal fizetek. Fõleg Li-
bertanban vagyok.
� Ismét felhívom minden érintett figyelmét,
hogy Sheran templom épül a Varkaudar-hegység
közvetlen közelében. (Kb. Libertan és Xantrox
között a csatamezõknél.) A templom fele már el-
készült, de szükség van még néhány dolgos kéz-
re a befejezéshez. Siessetek mielõbb jelentkezni
nálam! Kovács Róbert – � 316-2109

Dorina Eldor (#4201)  I. 15.
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� Tisztelt fejvadász szövetség, magányos bér-
gyilkosok, skalpvadászok és minden kalando-
zó! Itt a Kalmár beszél. Még Raia havának Jó-
ság napján egy Leon nevû fickó megtámadott,
és sajna el kellet használnom a DEM-emet. Én
csak egyszerû kalmár vagyok, de meg fogom
leckéztetni ezt a fickót, aki még ha beszappa-
nozná az arcát, akkor se férne át az ajtón. Fair-
light, az egyetlen, segít nekem. 20 arannyal fi-
zetek annak, aki felvillantja elõttem a mentális
fonálon Leon halálát vagy azt, amikor Leon mi-
atta kényszerül felhasználni DEM-jét. (Vagyis
küld el fordulódnak ezen jeles eseményre vo-
natkozó részét fénymásolva barátom, Zsebfel-
metszõ Jack részére! Cím: Hamvai Bence,
6723 Szeged, Juharfás út 4/a.) Leon, megérte
pofátlankodnod? Most már a retyóra is teljes
fegyverzettel kell menned, mert mindig a nyo-
modban lesz valaki, aki szeretne potya 20 ara-
nyat. Bocs, többet nem érsz. Ha áll az üzlet,
adjátok ki a T 5665-öt erre a fekete, copfos
hajú, szürke szemû, ember férfira, aki leg-
utóbb bõrpáncélt, bronzsisakot, kígyóbõr kesz-
tyût viselt. Trófeái: gyilkos sallank, sörényes
ubuk, karmazsin huhogó. Fegyverei: bronzhe-
gyû lándzsa, csontkés, fúvócsõ. Jelleme go-
nosz. Figyelem: az esetleges testi sérülésekért
felelõsséget nem vállalok! Mindenkinek ese-
ményekben gazdag kellemes vadászatot kívá-
nok: Csukonyi a Kalmár (#4853)  XII. 20.
� Üdvözletem kóborlók! Elõször is a trollok-
hoz intézem ezt az írást. Volt egyszer egy alak-
váltó, egy kegyetlen lábbelirõl nevezték el. Ez a
lábbeli olthatatlan gyûlöletet érzett az elfek
iránt. Az alakváltó felvette ezt a cipõt mert
annyira szép volt. Egyszerûen nem tudott el-
lenállni a csábításnak. Ekkor következett be a
baj. A cipõ a hatalmába kerítette a szerencsét-
lent. ezek után össze-vissza beszélt, ócsárolta
az elfeket. Rengeteg baja származott belõle.
Sokan vadásztak és vadásznak rá most is. Úgy
látszik a cipõnek van egy testvére, ez a testvér
viszont a trollokat gyûlöli, és jelenleg egy árny-
manó lábán pihen. Az õ neve U.M.A. Trollok,
tegyünk valamit a cipõ ellen! Zurgblug, Rius,
Rézfülû Bimmbamm, tegyetek valamit ti is az
ügyben! Én 200 aranyat adok a cipõért vagy a
tulajdonosa skalpjáért. Tisztelettel:

Acid el Sinistre (#4706)
Ui.: A trollok nem hülyék, csak az IQ-juk ki-
sebb az átlagnál. Az enyém húszas.
� Válassza ön is az új Fairlightot! Megújult
külsõ, erõsebb varázslatok, könnyebb küldeté-
sek, friss citromillat. Csak most. Bevezetõ ára
egy mérleg, egy kaktusztüske és egy, igen
mindössze egy arany. Keresse a hittérítõknél
vagy a sarki rúnaköveknél! További informáci-
ókért hívja 3-9-9-0 Ottokár mentálszámot,
mely a Sheran-tár által biztosított zöld szám-
mal rendelkezik. Így a hívás önnek egy aranyá-
ba sem kerül. Várjuk hívását, tárcsázzon most!

Osonó Ottokár (#3990)  XII. 27.
� Tisztelt kalandozótársaim! Aki a közeljövõ-
ben épít Tharr templomot, az legyen szíves
szóljon, ugyanis kõmûves hajlamaimat szeret-
ném kiélni. Kösz!

Maverick (#3456)  XII. 29.

� Üdv nektek Ghalla népe! Én, Yarin Kwiren-
don lovag szólok most hozzátok a kobuderák
népébõl! Mint lovag kötelességemnek éreztem,
hogy támogassak egy olyan bátor és nagyszabá-
sú tervet, mint amilyet Fun da menthal tett
közzé a közelmúltban, és ami a tolvajok vissza-
szorítására szólít fel minden tisztességes ka-
landozót. Ahogy ezt megtudtam, közel sem
annyian jelentkeztek a hirdetésére, mint
amennyire eredetileg számított. Kérdem én,
miért? Rajtunk, keveseken kívül mindenki
más tolvaj lenne? Esetleg ennyire erõsnek,
ügyesnek, óvatosnak tartjátok magatokat vagy
talán ennyire féltek (reménytelennek tartjá-
tok) szembeszállni a valóban rengeteg tolvaj-
jal? Nem hiszem el, hogy ennyire alávaló, ön-
telt vagy gyáva lenne a túlélõk többsége.
Harcostársaim! Ti, akik számára a becsület és
igazság éppoly fontos, mint számomra, ragad-
jatok fegyvert a becstelenség és alávalóság el-
len! Álljatok mellénk, és megmutatjuk a világ-
nak, hogy Ghalla megmaradt részén nem a
paraziták az urak, és hogy senki sem garázdál-
kodhat büntetlenül a tisztességes népek kárá-
ra! Kobuderák! Minket úgy ismer a világ, mint
„törvénytisztelõ tanok és kódexek szerint élõ
lovagkalandorokat”. A pusztítás és gonoszság
nem éppen lovagokhoz illõ viselkedési forma,
mégis akad közöttünk aki a rossz útra tévedt.
Õseink odavesztek a tûzvészben, és a mi dol-
gunk, hogy folytassuk az általuk már évszáza-
dok óta járt utat. Nem hagyhatjuk, hogy esz-
méik velük szálljanak sírba! Éljünk tehát
hozzájuk, és lovagokhoz méltó életet! Üdvöz-
lettel: Yarin Kwirendon (#3282)  I. 7.
� Számomra igen érdekesen kezdõdött az új
év, ugyanis egy „kedves” szõke, hosszú hajú,
zöld szemû elf nõ táborozásom elsõ napján
megtámadott. Az összkép igen érdekes volt:
volt rézsisakja, kesztyûje, csizmája, rézpáncél-
ja. Fegyvere bronzhegyû lándzsa, ubuk dobó-
nyíl, bal kezében vizestömlõ, és a legérdeke-
sebb a trófeája volt, ugyanis egy gátvakond
trófea lötyögött a nyakában. Magamról csak
annyit, hogy én ugyan még csak kõhegyû lán-
dzsával és parittyával rohangálok, de nekem is
gátvakond trófeám van. Ezt kapja hát az új év-
ben egy BA 2-vel szaladgáló elf férfi egy másik
elftõl? Akinek esetleg hozzáfûznivalója van a
témához, írjon! Bár igazából „kedves”, tüzes
elf menyecske, a te leveledet várnám, esetleg
valami magyarázatfélével. (De hát mindig is
naiv voltam.) Mi lesz így velünk, elfekkel?

Ivil Do’er (#5429) az értetlen
� Tisztelt kalandozók! Szeretném tudni, hogy
kit utálnak legjobban a kalandozók. A segítsé-
geteket kérem! Mindenki írja meg címemre,
hogy kit utál legjobban, és a végén közzéte-
szem az eredményt. Írjatok minél többen,
mert ha kevesen írtok, nem lesz értelme. Cí-
mem: Takács Milán 6726 Szeged, Csanádi u.
15., vagy mentálisan: #4465. Üdvözlettel:

Armadon (#4465)
� Raia templom építéséhez keresek társakat,
vagy már épülõhöz beállnék.

Sipos Zoltán (#2317) 
�99-340-675  XII. 28.

� Üdv mindenkinek! Tudja valaki miért épül
erõd Shaddarban? Kik építik? Mire akarják fel-
használni? Van valami köze az építkezésnek
ahhoz, hogy arra kószál Xoroa the Drow Elf?
Vajon Borax szeretné átküldeni a karhatalmát?
Esetleg szemet szúrtak valakinek a kalandozók
szárnypróbálgatásai? Ha valaki bement, és
megküzdött a katonákkal, esetleg gyõzött is,
közölhetné majd a GN-en keresztül. Éljenek a
gumimacik! Üdv: Re-U.M.A. (#3441)
� Hát kérem ez felháborító! Három évig tré-
ningeztem, hogy könnyedén laposra verjem a
sötét gnóm fogadóbizottságot, mikor egy hely-
tartói városba érek, erre kitelepítették õket.
Disznóság. Legalább háromszor adom én ezt
vissza a helytartónak, az biztos! (Remélem jó
jellemû, és idõnként elõbújik a házából!)

Lüke Szálybaver XII. 19.
Ui.: Gratulálni szeretnék az olimpia rendezõi-
nek, mivel fél év alatt számottevõ, a fegyveres
képzettségeimben bekövetkezett változás nél-
kül két kategóriát estem vissza a megítélésük
szerint (lehet, hogy a múltkor sem voltam
olyan „tökéletes”?)
� Minden erdauini kalandozónak arany-
ban/TP-ben/trófeákban/vérben/szopókõben
gazdag új évet kívánok! Tharr legyen veletek!

Sir Gilbert Erail (#3481)  XII. 14.
� Na jó, te akartad kedves Penny, hát írok! Ne
háborodj fel rajta, hiszen eleve minimális IQ-t
nézel ki a Fekete Druidákból, akikhez én idõköz-
ben csatlakoztam, nem feltétlenül azért, hogy
bosszantsalak, de végül ez sem egy rossz ok.
Nem ez a lényeg. Csak olvasd végig kritikus(!)
szemmel saját megnyilatkoztatásodat (GN48), és
rájössz, hogy egyrészt versenyezni kívánsz
U.M.A.-val, másrészt remek tehetséged van ah-
hoz, hogy rövidesen dobogós helyet foglalj el a
saját listádon! Gondolok az „öreganyád”, az
„utállak”, a „baromság”, a „jó nagy tahó” és a
„koszos hívek” kifejezéseidre. De ezzel együtt
úgy véled, hogy magasabbrendû a vitakultúrád,
mint Nardaalé. De õ megad egy négyjegyû szá-
mot, hogy a véleményeket ütköztetni kívánó ka-
landozók hol tudnak reklamálni. Üdvözlettel, ba-
rátod: Tápmentes „Nanoiq” (#4336) 

Fekete Druida
� Tájékoztatom a kedves olvasóközönséget,
hogy nevem elõl ezennel elhagyom az Osonó
jelzõt. Az indoklás: az olimpián felsültem az
osonási versenyen, így a nevem már nem igaz.
Helyette használhatják a szerencsétlen, tápta-
lan, hittérítõ, hitbuzgó és egyéb hasonló jelzõ-
ket. Kösz, hogy elolvastad!

csak Ottokár (#3990)  XII. 27.
� Tisztelt kalandozók! Ha valakinek van régi
Ghalla Newsa (1-16. és 18-25. szám), amire
már nincs szüksége (vagy fénymásolata), légy-
szi küldje el nekem! Bélyeg nélkül is feladha-
tod, a postaköltséget vállalom! Köszi:

Öcsi (#4747)  1998. I. 5. 
Határszéli Béla, 7960 Sellye, Petõfi S. út 14.

� Valaki fel tudna homályosítani, hogy ho-
gyan lehet az internetes licitre tárgyat ajánlani,
illetve hogy tudok licitálni? Köszi.

Ymmor-Thal (#5738)  XII. 22.
Ui.: Mindenkinek BUÉK, és jó kalandozást!


