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Szerkesztõi üzenet
Sziasztok! Korábbi elõrejelzésemhez híven meg-
szûnt a Krónikában a hat oldalas Magic rovat, bár
amíg másfelé figyeltem, Miklós csak becsempészett
egy másfél oldalas cikket. Az így felszabadult olda-
lakra bekerült az Õsök városának, az új levelezõs
szerepjátékunknak a bemutatója, és több lett a
TF-es és KG-s anyag.

Sajnos rossz hírrel kell folytatnom a szerkesztõi
üzenetet: szomorúan közlöm a Shadowrun rajon-
góival, hogy szeretett Sabcunk, gógyis dekásunk
(alias Serflek Szabolcs), rengeteg érdekes shadow-
runos cikk és novella szerzõje visszavonul. Ezután
csak virágokat termeszt, meditál, meg hasonlók, így
kénytelenek leszünk nélkülözni remek cikkeit, for-
dításait és nem utolsó sorban a vicceit. Megpróbál-
juk majd betölteni az eltávoztával támadt ûrt (Béke
poraira! ☺), de elõfordulhat, hogy a jövõben csök-
ken a Shadowrun témájú írások száma a Króniká-
ban. Fel is hívom minden lelkes játékos figyelmét,
hogy várjuk a témába vágó írásokat, cikkeket a Be-
holder Kft., 1680 Bp. Pf. 134 címen, vagy e-mailen
(beholder@mail.datanet.hu), floppyn, winword 2.0
vagy 6.0 formátumban.

A címlapon ezúttal Vida László festményét, Az
Idõ Kereke sorozat új kötetének, a Nagy hajtóva-
dászat borítóképét láthatjátok.

Mindenkinek jó olvasást!
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Jak Koke:

IDEGEN LELKEK
A Sárkányszív trilógia elsõ kötete
Dunkelzahn, a sárkány megválasztása a Kanado-Amerikai
Egyesült Államok elnökévé egy új korszak hajnalát ígéri, a sár-
kányt meggyilkoló hatalmas robbanással azonban az ország
reményei is atomjaikra robbannak. Ugyanezen a tragikus éj-
szakán Ryan Mercury, Dunkelzahn legbelsõ megbízott ügynöke
sürgõs és titkos küldetésen dolgozik, amelyben veszélyes mági-
áról van szó. És csak a csoda mentheti meg a világot a teljes
pusztulástól.

Ryan tudta, hogy valószínûtlen, hogy elérje a Run-
aboutot anélkül, hogy a mágus észrevenné vagy a heli-
kopter befogná. De mi mást tehetett volna? Lopjon egy
másik jármûvet?

Megszerezhetném a helikoptert – gondolta. – Erre
biztosan nem számítanak.

Mintha csak segíteni akarna, a kis rovarszerû gép le-
ereszkedett a vén torony melletti betonplatóra. Ryan
ezt jelnek vette és munkához látott, csendesen lopa-
kodva indult fölfelé a hegyen. Mágiája segítségével úgy
haladt át az aljnövényzeten, hogy a levelek meg sem
moccantak, auráját pedig úgy alakította, hogy a fák fö-
lött a mágusnak nehezebb dolga legyen, ha észre akar-
ja venni õt.

Gond nélkül érte el a betontömb szélét. A mágus a
domb alján fürkészte a fákat, amíg Ryan figyelte, ahogy
a helikopter földet ér. Leguggolt a fák sötétjében és
számba vette az ellenfeleket.

A helikopter színezett makroplaszt szélvédõjén át si-
került kivennie a rigó pilóta alakját, a nõ haja szoros ló-
farokba volt fogva. Közvetlen kapcsolatban állt a heli-
kopter számítógépével a száloptikai kábelen keresztül,
amely a halántékán levõ adatjackbe csatlakozott.

A segédpilóta a nõ mellett ült és bár kevésbé volt lát-
ható, hõlenyomata orkot, esetleg trollt jelzett. Méretei
alapján Ryan orkra tippelt, a nála lévõ hatalmas fegyver-
nek pedig – határozott körvonalaiból ítélve – Ares Alpha
Rohamágyúnak kellett lennie. Amint a helikopter futó-
mûve földet ért, az oldalajtó kinyílt és egy alak ugrott ki
rajta. Egy gyorsan és simán mozgó ember tornyosuló ár-
nyéka. Mint egy mûérzet-akcióhõs dupla sebességen.

A nyitott ajtón át Ryan gyorsan felmérte a jármû bel-
sejét, sorra véve ellenfeleit. Hátul két ember ült, mind-
ketten humánok. Egyikük átlagos kinézetû, társasági
biztonsági õr, a másik elterült ülésében, valószínûleg az
asztrálisan kutató mágus. Szelleme a testén kívül volt,

az asztrális teret kutatta Ryan után, de bármely pillanat-
ban visszatérhetett.

Ryan gyors leltárt csinált. Ketten elöl, egyikük nehéz-
fegyverzettel, kettõ hátul. Menni fog – gondolta. – Ha va-
lami nem sül el rosszul, vérontás nélkül kapom el õket.
Nem rettent volna meg a meggyilkolásuktól, ha ezt kíván-
ták volna meg Dunkelzahn parancsai, és nagyon képzett
volt az élet elvételének mûvészetében. De nagyon gyak-
ran az ölés nem volt szükséges céljai eléréséhez.

Aztán Ryan pillantása a gépbõl kiszálló… dologra
esett.

Legnagyobb részben embernek látszott, de az em-
bertelenség aurája vette körül, amelyet Ryan hideg su-
gárzásként érzékelt. A való világban az ember hatalmas
volt, legalább fél méterrel magasabb Ryannél, olyan
alakkal, amely kibernetikus végtagokról és testrõl árul-
kodott. Tiszta króm a lombikban készült bõr alatt.

Ilyen részlet sosem kerülte el Ryan figyelmét, még a
sötét, bõ ujjú harci ruhán keresztül sem, amit az ember
viselt. Kopasz feje furcsán szimmetrikus és túl kicsi volt
hatalmas vállaihoz és mellkasához mérve. A lábak ará-
nyai is szokatlanok voltak, túl hosszú a lábszár a magas-
sághoz képest.

Ez a fazon nagyrészt gép. Egy kiberzombi.
Már hallott ilyen lényekrõl, de ez volt az elsõ, ame-

lyet hús-króm valóságában látott. Szellemük legnagyobb
része eltûnt és iszonyúan veszélyesek voltak. Robotok,
akik az élõ és halott közötti vékony mezsgyén léteztek.

Az alak egyik kezében felhúzott hálóvetõt tartott,
másik keze jelenleg üres volt, de öveirõl és hevederje-
irõl tekintélyes fegyvertár lógott alá. Az asztrálban az
ember kész tûzijátéknak látszott, annyira fénylett a má-
giától és a gyorsító varázslatoktól. Aurája sötét árnyék
volt a lángok között és Ryan háta megborsózott, amint
rápillantott. Az aurája mintha elkülönült volna a testé-
tõl. Fáziskésésben volt, ha ez egyáltalán lehetséges.



Ryan még sohasem látott ilyesmit. Amerre a kiber-
zombi elhaladt az asztrál mindenütt elhomályosult egy
kicsit. Ez a lény puszta jelenlétével szennyezte az asztrá-
lis teret. A szóbeszéd szerint szinte folyamatossá gyorsí-
tott hatalmas varázslatok szolgáltak béklyóként az olya-
nok szellemének, akik túl sok gépet építettek a
testükbe. Baromi természetellenes.

Aztán észrevette a figyelõszellemet, egy kis vérvörös
szemet, amely a kiberzombi aurája körül lebegett. A szel-
lem meglátta Ryant, pontosan ránézett, de nem mozdult.
Valami más lehetett a feladata. Valószínûleg figyelmeztet
valami mágust vagy sámánt, ha valamilyen asztrális
rondaság kezdene érdeklõdni a robotbigyójuk iránt.

Ryan visszavitte tekintetét a fizikai valóságba és vett
néhány mély lélegzetet, hogy összeszedje magát. Tehát
el akarnak fogni – gondolta, amint tekintete a hálóve-
tõre esett. – Érdekes, ennyivel is könnyebb lesz a mene-
külés. Csak annyit kell tennem, hogy túljussak a robot-
bigyón, mielõtt a helikopter felemelkedik A belsõkkel
könnyen végzek.

A kiberzombi aprólékosan végigvizsgálta a környé-
ket és Ryan hirtelen félni kezdett, hogy álcázó mágiája
nem képes elrejteni hõlenyomatát a teremtmény infra-
vörös pillantása elõl. A tekintet azonban megállás nél-
kül átsiklott fölötte és az ember hozzákezdett a tisztás
vizsgálatához.

Ryan tökéletes csendben és mozdulatlanságban állt,
várta az akció számára legmegfelelõbb alkalmat. Figyel-
te, ahogy a kiberzombi egyik övébõl bénítópisztolyt húz
elõ és a betontömb szélére sétál. A robotbigyó mozgása
higanyszerû volt és gyors, határozott és pontos.

Talán még nálam is gyorsabb – gondolta Ryan, ami
azért volt ijesztõ, mert még sohasem találkozott senki-
vel, Dunkelzahnt kivéve, aki felért volna a sebességével
harc közben. – Jó lesz elkerülni a harcot ezzel az alak-
kal. Korántsem lenne egyértelmû a vége.

Ebben a pillanatban a helikopter rotorjai alatt a szél
üvöltése fülsiketítõvé erõsödött és a jármû lassan emel-
kedni kezdett. Amint elhagyta a talajt, Ryan villámgyors
mozdulattal ugrott a még mindig nyitva álló oldalajtó
felé. Valaki belülrõl kinyúlt, hogy bezárja az ajtót, ami-
kor Ryan kábító méreggel bevont dobótûje a mellkasá-
ba csapódott. Csendes, gyors és nagyon erõs. A dobótû
tövig eltûnt az ember testében, a becsapódás alig halha-
tó koppanása elveszett a rotorok üvöltésében.

Az ember két szívdobbanásnyi idõ alatt megdermedt
és a padlóra zuhant, majdnem kiesve a nyitott ajtón, mi-
elõtt Ryan elkapta volna. Amikor Ryan beért, lefektette
a magatehetetlen õrt a padlóra és átsuhant a test fölött
olyan gyorsan, ahogyan csak mágikusan felgyorsított iz-
mai engedték. Egy másik tût a mágus ernyedt testében
merített meg; ez is humán volt, barna Aztechnology
páncélban, Jaguárõr váll-lappal.

Szerencse, hogy nem ébredt föl, hogy megsüssön egy
varázslattal.

Ryan elõhúzta pisztolyát és finom, begyakorlott
mozdulattal a segédpilóta fejéhez helyezte a csövet.

– Cállete! – suttogta Ryan. – Egy hangot sem, pende-
jo! Vagy az agyaddal dekoráljuk ki a szélvédõt.

A segédpilóta orknak nyilvánvalóan felturbózott
vagy huzalozott reflexei voltak, de ahogy érezte rücskös
bõrén Ryan fegyverének hideg fémcsövét, nem próbál-
kozott semmivel. Lassan felemelte a kezét, engedve
Ryannek, hogy megragadja az Ares Alfa Rohamágyút.

Ryannek nem volt ideje, hogy figyelemmel kövesse a
segédpilótát, úgyhogy nyakon döfte egy dobótûvel. Né-
hány másodperccel tovább tartott, míg a hatalmas test
elernyedt az ülésben, de hamarosan az ork felõl is biz-
tonságban lehetett.

Mindez olyan gyorsan történt, hogy a helikopter
külsõ érzékelõire kapcsolódó rigó észre sem vette. De
nemsokára feltûnik majd neki – gondolta Ryan –, mi-
helyt belepillant a belsõ kamerába. Elhelyezkedett a ri-
gó ülése mögött és pisztolyát a nõ halántékához szorí-
totta. Remélte, hogy a nõ fél a haláltól, mert szüksége
volt valakire, aki vezeti a helikoptert, tehát muszáj volt
nem ölnie. Mindig szerette inkább megbénítani ellenfe-
leit, hacsak nem volt feltétlenül szükséges meghalniuk,
de most még kábítással sem próbálkozhatott. Még ha si-
kerülne is kibogarásznia az irányítást, soha nem repült
még ilyen géppel, és nem örült az ötletnek, hogy ilyen
körülmények között kellene megtanulnia.

A helikopter körülbelül három méterre járt a földtõl
és éppen elõremenetbe kapcsolt volna, hogy megkerül-
je a teocallit, amikor a padló hirtelen megdõlt. A heli-
kopter jobbra fordult, majd újra egyenesbe jött. Ez a ri-
gó még nem tudja, mi az a fájdalom – gondolta Ryan.
Pontosan tudta, melyik ideggócot kellene megütnie.

De a rigónak köze sem volt az egészhez. A szeme
sarkából Ryan épp elkapta a helikopter nyitott ajtaján
behúzódzkodó kiberzombi hatalmas testét. A földrõl
ugrott fel, és a gépre hirtelen ránehezedõ testsúlya
okozta a billenést.

Mi a…?
Ryan megpördült, hogy szemben fogadja ellenfelét,

közben két lövést is leadott, pontosan a kiberzombi fe-
jére. Az azonban gyorsabb volt, és sikerült valamelyest
félrelendülnie. Az egyik golyó a vállát érte, ahonnan fé-
mes kongással pattant le. A másik mellément.

A hálóvetõ akkor nyitott tüzet, amikor Ryan épp elõre-
vetõdött, a háló polikarbon szálai a robbanás lendületétõl
bomlottak ki a levegõben. Túl kicsi volt azonban a jármû,
és nem tudott teljesen kinyílni. Valamivel az Õrjaguár má-
gus merev teste fölött csapódott a helikopter mûanyag
borítású fémfalába. A kemény anyag hangos reccsenéssel
megrepedt az ütéstõl, Ryan azonban megmenekült.

Ryan elõhúzott egy villámfény-minigránátot az övé-
bõl és a kiborg felé hajította. A másik úgy figyelte a felé
ívelõ gránát röppályáját, mintha lassított felvételen néz-
né, mintha elbûvölnék az apró szerkezet pörgõ ábrái. A
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valószínûtlen pillanat egy örökkévalóságig tartott, mint-
ha egy antigravitációs térben forgó meteort figyelnének.
Ryan ekkor vette észre az ellenfele hússzínû alkarjára
tetovált nevet. Szabályos, halványszürke betûkkel az
„ÜSZÖK” szó állt ott.

Aztán a fény sok száz apró nap erejével villant fel a
sötétben. Ugyanebben a pillanatban Ryan a kiberzombi,
Üszök felé vetette magát. Leengedte a vállát, hogy az ug-
rás lendületével belevágódjon a másikba, és kilökje az
ajtón. Üszök feltámadt pillanatnyi kábulatából amint a
gránát felrobbant, Ryan pedig szinte látta kibernetikus
pupilláinak azonnali szûkülését.

Ryan tudta, hogy az elektromos felvillanás csupán a
másodperc törtrészének erejéig cseréli ki a szem számá-
ra túlterhelõ információt a memóriában tárolttal, csak
addig, ameddig az új kép meg nem érkezik az agyba. A
másodpercnek éppen ez a törtrésze volt az a pillanat,
amikor Ryan válla a kiberzombi törzsének vágódott. A
kiborg azonban legalább kétszáz kilót nyomott, mind
kemény fém és szintetikus izomzat. Mintha csak egy
márványszobrot próbált volna feldönteni. Ahogy a köze-
lébe ért, a szintetikus olajok szaga olyan erõvel tolult az
orrába, hogy majdnem öklendezni kezdett.

Lehajolt, és minden erejét megfeszítve még egyet ta-
szított a hatalmas testen. A kiberzombi hátratántorodott,
érzékeinek még nem volt tökéletesen ura. Ki a nyitott aj-
tón, bele a helikopter rotorjának süvítõ szelébe, és a pus-
kapor csípõs szagába. Az utolsó pillanatban Ryan elen-
gedte, Üszök pedig a peremen inogva szabad kezével
kétségbeesetten igyekezett valamilyen fogódzót találni.

Ryan most mágikus támadásra koncentrált, egy ha-
talmas pszichokinetikus csapásra, amelyhez nem kellett
közvetlen fizikai kapcsolat. Kezével olyan mozdulatot
tett, mintha ki akarná lökni ellenfelét az ajtón, és noha
õ maga a helikopter belsejében maradt, ütése betalált,
hatalmasat taszítva Üszök szegycsontján.

A kiberzombi felmordult, amint elérte a lökés ereje.
Hátrahajlott – egy másodperc, és vége. A helikopter már
tíz méterre járt a fák sötét, fenyegetõ tömege fölött. A
zuhanás mindenképpen komoly sérüléseket okozna.
Ekkor azonban Ryan meghallotta az olajozott fém katta-
nását, amint Üszök szabad kezének ujjai hátracsuklot-
tak, és teleszkópos fémujjak kígyóztak elõ. A rendel-
lenesen hajló ujjak körül felszakadt a bõr, összevérezve
a kibújó fémet. A nyújtható ujjak apró, hajlékony kí-
gyókként lövelltek az ajtó felé, és szorosan rácsavarod-
tak a kapaszkodóra. Üszök kitartott.

Ryan a kiborgba ürítette pisztolya tárát, és többször
el is találta, de a Walther golyóinak ereje kevés volt hoz-
zá, hogy átüsse Üszök páncélját. Aztán eszébe jutott a
segédpilóta Ares Alphája. Lehajolt, és felnyalábolta a
fegyvert, épp amikor Üszöknek sikerült megtámasztania
a lábát. Ryan célzott, és tüzelt.

A kiberzombi azonban már visszanyerte az egyensú-
lyát, a hálóvetõt alig követhetõ sebességgel meglendí-

tette, a fegyver agyával eltalálva a rohamágyú csövét. A
golyóáradat ropogva szakadt ki még mielõtt az iszonya-
tos erejû ütés hulláma elérte volna Ryan kezét, hogy ki-
csavarja belõle a fegyvert. Ez a tag tényleg baromi erõs.
Néhány golyó valószínûleg célba ért, mert Üszök meg-
torpant. Aztán a fegyver hangos kondulással a padlóra
esett, és becsúszott az ülések alá.

Ryan megpróbált arrébb lépni, hogy tért nyerjen, de
háta a helikopter falát érte. Egyszerûen nem volt több
hely. A rohadt életbe – gondolta –, most mi a fene lesz?

Üszök újra meglendítette a hálóvetõ agyát, egy skor-
pió gyorsaságával sújtott le Ryanre. Az lehajolt, az ütés
pedig a helikopter falába csapódott, felrepesztette a
mûanyagot, és behorpasztotta a fém tartóvázat. A háló-
vetõ megcsavarodott a csapás erejétõl.

Elzárja a kijáratot – villant át Ryan agyán, ahogy
Üszök hatalmas alakja közelebb nyomult.

Ryan támadása gyors volt és elegáns, egy sodrórúgás
a térdre, amint megpróbálta kibillenteni egyensúlyából
a monstrumot, hogy a kínálkozó pillanat alatt megke-
rülhesse, és el tudjon menekülni. A rúgás azonban csak
az egyik térdet érte, és noha az oldalra meghajlott, ez
nem volt elég hozzá, hogy Üszök felboruljon. 

Aztán a kiberzombi egyik keze rákulcsolódott Ryan
bokájára, kígyóként fonódva rá, még mielõtt visszahúz-
hatta volna. Ryan érezte a krómujjak szorítását az ove-
rallon keresztül, mintha egy hidraulikus satuba került
volna a lába. Megfordult, összehúzta magát, aztán kirú-
gott, telibe kapva Üszök csuklóját, hogy megtörje a szo-
rítást. Eredménytelenül. A kiborg emberfeletti erõvel ki-
tartott, olyan szorosan tartva, hogy kis híján összezúzta
Ryan bokacsontját.

Ryan újra távoli csapását alkalmazta, egy horgot a to-
rokra, csak hogy szabaduljon. Ugyanakkor azonban,
amikor Üszök feje hátracsuklott az ütéstõl, Ryan halk
csikordulást hallott. Pillantása egy pontba szûkült,
amint megbabonázva meredt Üszök csuklójára. Egy ha-
talmas tû siklott lassan elõ, hegyén megcsillant valami
fehér tejszerû folyadék.

A szél megszûnt tombolni, a puskapor szaga semmi-
vé foszlott. Ryan egész léte abba a csendes, finom
cseppbe sûrûsödött, amely a kiberzombi csuklójából
elõtörõ tûn csurrant végig.

Aztán már csak a hosszú jeges tûszúrás lelassított va-
lósága létezett, amint a tû a vádlijába hatolt. Az utolsó
pillanatban vágott bele a felismerés, hogy veszített a
géppel szemben. Az a biztos tudat, hogy Dunkelzahn
egész terve kudarcba fullad, mert most veszített. Kudar-
cot vallottál velem, Mester. Bocsáss meg, ha tudsz.

A jeges zsibbadás végigkúszott a lábán, sorra bénít-
va meg izmait. Utolsó gondolatai eltûntek a feledés sö-
tétségében.

Ryan Mercury megszûnt létezni.

fordította: KÖRMENDY GÁL
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>>>>>[Napjainkban a Felébredt világban egyre inkább gondot
okoz az árnyvadászatokon a mágiahasználóknak, hogy hátrányba
kerülnek a láthatósági tényezõk miatt. Igaz, hogy a felszerelések
között a különbözõ látást segítõ eszközöket magukkal tudják vin-
ni, de ez plusz súlyt jelent, ami egy esetlegesen rosszul sikerült
árnyvadászat esetében hátráltatja õket. A kiberveres megoldás va-
lamivel jobb, mint az elõbb említett, de a használó életesszenciát
fizet az elõnyért ami miatt a mágikus potenciálja sok esetben
csökken. Az alább található két varázslat ebben a hátrányban
igyekszik segiteni.]<<<<<

–Hexenmeister >12:31:06/03-12-55<

Mindkét varázslat ugyanúgy mûködik, mint a kiberveres változata.
Mindkét varázslat személyes változatának kimerülése: [(E/2)+2]E.
A láthatósági módosítók a szabálykönyv 89. oldalán találhatóak.

A csend varázslatot a varázsló csak egy adott személyre tudja el-
mondani. Teljes csendet kreál az illetõ körül és a környezete sem-
mi féle hangot nem hall. (Lásd Vakító fény címû regény) A varázs-
lat személyes változatának kimerülése: [(E/2)]E.

>>>>>[Az alábbi varázslatot is megtaláltam az optikai chipen,
de korábban már láttam a Shadowland mágikus kincstárában. Az
ég óvjon attól, cimborák, hogy meg kelljen tanulni a varázslatot,
és imádkozzatok azért, hogy NE kelljen használni.]<<<<<

–Suhanó >00:23:30/04-03-56<

A varázslat hatására egy rovarirtó felhõ keletkezik a hatóterületen,
mely csak a rovarszellemekre van hatással. A felhõlátás gátoló té-
nyezõjérõl a JM dönt. Minden rovarszellem, amely nem sebzõdött,
megpróbál elmenekülni elõle. Akaraterõ próba szükséges annak
eldöntésére, hogy a többi szellem – elsõsorban a királynõ(k) – ho-
gyan reagálnak. Az akaraterõ-próba célszáma a varázslat ereje.

>>>>>[Ezt pedig a kellemetlenkedõ figyelõszellemek észlelé-
sére javaslom]<<<<<

–Suhanó >00:24:00/04-03-56<

Ez egy hiperérzék-varázslat ami csak és kizárólag a figyelõszelle-
meket jelzi. Ha asztrális háttérsugárzás vagy korlát védi, annak
ereje hozzáadódik a célszámhoz. SULI PÉTER

FIGYELÕSZELLEMEK ÉSZLELÉSE
(Érzékelés)
Típus: Mana
Hatótáv: Kiterjesztett
Célszám: 4
Hatóidõ: Fenntartott
Kimerülés: [(E/2)-1]E

BOGÁR BOMBA
(Átalakító Manipuláció)
Típus: Fizikai
Hatótáv: LT
Célszám: Erõ (E)
Sebzésszint: S
Hatóidõ: Fenntartott
Kimerülés: [(E/2)+1] S

CSEND
(Illúzió)
Típus: Fizikai
Hatótáv: Speciális
Célszám: 4
Hatóidõ: Fenntartott
Kimerülés: [(E/2)+2]E

HÕLÁTÁS
(Érzékelés)
Típus: Mana
Hatótáv: LT
Célszám: 4
Hatóidô: Fenntartott
Kimerülés: [(E/2)+2]S

FÉNYERÕSÍTÕ
(Érzékelés)
Típus: Mana
Hatótáv: LT
Célszám: 4
Hatóidô: Fenntartott
Kimerülés: [(E/2)+2]S

VISSZARÚGÁS ÉS AZ ERÕ
Az alábbi szabály javasolt azoknak a karaktereknek akik-
nek rendkívül magas az Erõ Tulajdonságuk. Ezt a sza-
bályt alkalmazva nem szenvednek el akkora visszarú-
gást, mint a normál Erejû karakterek, mert az erejük
beleszámít a visszarúgásba. (A trollok egyenesen imád-
ni fogják a könnyûgéppuskával ezt a szabályt.)

A novemberi Alanori Krónikából kimaradt az alábbi táb-
lázat, melyet most egy lelkes Shadowrun játékosnak,
Suli Péternek köszönhetõen tudunk leközölni.

ERÕ VISSZARÚGÁS CSÖKKENÉS

1-4 NINCS
5-6 -1
7-8 -2
9-10 -3
11-12 -4

>>>>>[Az alábbi fájlt egy bécsi krapek dekkjében lévõ chipen talál-
tam. Azt hiszem, ez minden mágiahasználót és mágia iránt érdeklõdõt
érdekelni fog. Természetesen formula nincs hozzá, így azt nektek kell el-
készíteni. Megjegyzéseket beleírhatjátok. Jó böngészést!]<<<<<

–Suhanó<19:25:33/04-02-56>
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Arany.
Az emberek õrülete – legalábbis kezdetben csak az

övék. A régi idõkben csupán egy fém a sok közül. Nem
rozsdásodott, és az áramot is elég jól vezette. Azután a ce-
rebriták – az õ végtelen bölcsességükben – felhozták az ûr-
be a barbár embereket. Nem kellett sokáig várni, míg min-
den idõk legvadabb kalózai, a renegát nemeshalak egyszer
csak meglepõdve azt tapasztalták, hogy valaki megtámad-
ta õket! Nem a fejvadászok, nem a birodalmi hatóságok,
hanem a primitív, szilaj emberek. Mégpedig azért az ara-
nyért, amivel a cápák – kényszerbõl – befedték a tengerek
mélyérõl startoló hajóikat. A nemeshalak – nem lévén el-
rontói semminek sem, ami a harccal és a tõkefelhalmozás-
sal áll kapcsolatban – azonnal felvették a kesztyût.

Azóta bõven folyt vér az aranyért, és ettõl megnõtt a
sárga fém értéke. Ma már a xenok és a cerebriták kivéte-
lével bármelyik faj hajlandó gyilkolni érte.

Arany!
A lány remegve megtorpant a sötét gerinccsatorna elá-

gazása elõtt. A mélybe vezetõ keskeny járatban szinte go-
molygott a feketeség. Még sosem jött le ilyen mélyre a vá-
ros alá. Kétségbeesetten körülnézett, de nem látott
semmit. Felülrõl viszont mind jobban erõsödött a mocs-
kos betonon csattogó vasalt talpú csizmák hangja. A ban-

da mindjárt ideér, és akkor neki vége. Ha szerencséje van,
akkor azonnal megölik, ha nincs, akkor elõtte rettentõen
megcsonkítják. Õk így játszanak. Csak a játék érdekli
õket, meg talán az…

Arany.
Ha levetné, és a járat elé dobná az ékszereit? Akkor ta-

lán nem üldöznék tovább. Ha csak az aranyra fáj a foguk,
és nem kínozni, megalázni és gyilkolni akarnak. Ha…

Megmarkolta a vastag karkötõt. Most leveszi, és a járat
elé dobja. Mindjárt lehúzza a csuklójáról, és a földre dob-
ja. Még egy pillanat, és a súlyos, drága ékszer belemerül
az olajos iszapba. Aztán jöhetnek a bokaláncok, az orrgyû-
rû, a nyakláncok, a fülbevalók és a köldöktû. Mindjárt le-
veszi õket, és akkor majd nem üldözi tovább a banda. Itt
hagyja az aranyát. Majd szerez újat!

De nem dobta el kincseit. Azon kapta magát, hogy
egyre gyorsabb léptekkel halad lefelé a mélybe. Fent, tíz-
tizenkét szinttel a feje felett már javában tartott a farsang.
Egy keskeny szellõzõaknán lehallatszott a harsány kaca-
gás, a részeg ének, a káromkodás, a zene és a verekedés
foszlányai. A Nagy Farsang! Mert csak minden ötödik év-
ben fordul elõ, hogy a Samobrna bányásznemzetség feke-
te bárkái is kikötnek Last Hope-on. A mélyûr legügyesebb
bányászai tíz napon át mulatnak és tombolnak, hogy az-
után újra eltûnjenek a nagyvilág szeme elõl.

Ez alatt a tíz nap alatt annyi sör, pálinka, szex és kábí-
tószer fogy, mint máskor két-három év alatt. Egy ügyes
lány ilyenkor megcsinálhatja a szerencséjét.

Csak a Rém ne lenne. A lány megborzongott, miközben
vakon bolyongott a folyosón. Mert amikor eljön a Nagy Far-
sang, a mulatozás zaja felébreszti a rettenetet is. Kibelezett
asszonyok, legyilkolt állatok maradnak a nyomában.

Azt mondják, a sötét folyosókat kedveli.
Hirtelen az az érzése támadt, hogy valaki figyeli a sö-

tétben. Megfordult, és megpillantotta lent a két vörösen
izzó szemet.

Egy hosszú sikoltásra még maradt ideje.

Arany.
Véget ért hát a kellemetlen utazás. Van Dark kapitány

elégedetten szemlélte a paneljén csillogó érméket, és már
el is feledkezett ellenszenves utasáról.

Nazarbej albíró még egy undorodó pillantást vetett az
Öt Oroszlán kapitányi hídjára.

„Nem mindenki egyenlõ.”
Titkos kiegészítés a Galaktikus TörvénykönyvhözE
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– Igazán örülök, hogy kikerülhetek errõl a leprateleprõl
– fordult Nazarbej a fõtanácsnokhoz, aki vigyázzállásban
várta a zsiliphez vezetõ folyosón. – El sem tudom képzelni,
hogy az inkognitó ennyire fontos lehet! A Hivatalban vala-
melyik kollégámnak alighanem agyára ment a titokzatosko-
dás, azért választott ki egy szabad kapitányt. Nevetséges!

– Igenis, nagyuram! – Nisenko éppen csak hogy nem
lihegett a szolgálatkészségtõl. – Városunk vezetése bol-
dog, hogy a lehetõ legnagyobb luxust és kényelmet bizto-
síthatja Önnek, már amennyire egy ilyen zord bányatele-
pen, mint a mienk, ez egyáltalán lehetséges. Reméljük,
ezzel elõsegítjük az ügy gyors kivizsgálását.

Kompon, az albíró féleszû szolgája elcsörtetett a ta-
nácsnok mellett, és a kezében tartott súlyos fémládával
alaposan oldalba taszította. Nisenko felszisszent a fájda-
lomtól, de a széles mosoly nem tûnt el az arcáról.

– Innen azonnal a Kormányzó palotájába megyünk.
Még ma találkozhat vezetõinkkel, és ott lakik Jagurkán, a
Samobrna hetmanja is. Sajnos nincsen olyan színvonalas
szállodánk, ahol nagyuram méltó körülmények között
lakhatna. Már gondoskodtam róla, hogy a lakosztályában
a palota konyhájának legjobb ételei, a legkiválóbb borok
és természetesen – a tanácsnok lehalkította hangját – a
legodaadóbb hölgyek várják. A mi lányaink szektorszerte
híresek ügyességükrõl, már ha szabad ilyent mondani.

– Igen, hallottam róluk – felelte a vendég enyhe rosszal-
lással. – Nem mintha én leereszkednék a csõcselék közé,
de ha a nyomozás úgy kívánja, akkor kénytelen leszek kö-
zelebbi kontaktusba kerülni ezekkel a... hölgyekkel.

– Ahogy kívánja, uram. Egészen biztosan – Nisenko
felsóhajtott magában. Már megint egy korrupt és élvhaj-
hász bürokrata a szektor központjából. Idejön, szaglászik
egy kicsit, azután egy félmilliós számlát hátrahagyva dol-
gavégezetlenül távozik.

A Rém pedig tovább gyilkol.

Az Aranyrög sötét volt, zsúfolt és büdös.
Van Dark már akkor érezte, hogy baj lesz, amikor

megengedte embereinek, hogy kitegyék lábukat a kikötõ-
bõl. „A Belvárosba menjetek, oda nem engedik a bányá-
szokat. És ha lehet, kerüljétek a bajt!”

Nem lehetett.
Last Hope volt a kisbolygók övezetének legnagyobb

települése. Bár egy aszteroida sziklájából vésték ki, és
szûk, sötét folyosóin még egy inszektoid dolgozó is kla-
usztrofóbiát kapott volna, a település gazdagságáról le-
gendák szóltak. Legalább kétszáz bányatelep hordta ide a
drágakövet, uránt, a nemes gázokat, a rezet és az aranyat.
Last Hope védelmi rendszere nem egyszer megfutamítot-
ta a kalózokat, de még a zarg támadókat is. Ez a sötét vi-
lág több adót fizetett be a császári kincstárba, mit két tu-
catnyi agrárbolygó együttvéve. Cserébe a helybeliek csak
annyit kértek, hogy a hatóságok ne nagyon háborgassák

õket. A piac és a bányászököl gyorsan és hatékonyan el-
rendezte a hétköznapok dolgait.

Csak a Rémmel nem mentek sokra.
Lõfegyvert senki sem viselhetett, még egy szabad kapi-

tány sem. Van Dark arra számított, hogy a belváros járata-
iban az õrség fellép a randalírozókkal szemben, de téve-
dett. Alighanem fentrõl kaptak utasítást arra, hogy hagyják
„fogyasztani és szórakozni a kedves látogatókat”. Az Öt
Oroszlán kapitánya elég gyorsan elért a megbeszélt helyre.
Amikor legutóbb erre járt, a kocsma még elég tûrhetõ hely-
nek számított. Útközben három nagyobb verekedésnek le-
hetett tanúja. A Samobrna tagjai minden alkalommal ben-
ne voltak. Nem lehetett nem felismerni õket. Fekete
ruhájukban, az arcukat eltakaró fehér maszkkal élesen elü-
töttek a többi bányásznemzetség tarka öltözékû tagjaitól.

Doloresnek néhány ilyen fekete fickóval támadt kelle-
metlensége. Amikor a kapitány belépett az ajtón, a navigá-
torlány éppen eltûnt az asztal alatt, miközben a részeg bá-
nyászok értetlenül bámulták a padlón vinnyogva fetrengõ
társukat. Levetett fehér maszkjaikat áthúzták vállapjuk
alatt, így jól látszottak eltorzult, kiütésekkel és gennyes
sebhelyekkel borított arcvonásaik. Míg a többi bányász
harsányan röhögve kommentálta a jelenetet, addig né-
hány obrnás a lány után vetette magát. Van Dark belépett,
és kihasználva, hogy senki sem figyel rá, lassan közelebb
húzódott. Szintetikus bõrkabátja alá nyúlt és kikapcsolta a
hóna alá erõsített tengerészkard biztosítóját.

Jason pilóta és Abdul, a hajó hadmûveleti tisztje ekkor
ért vissza a nagyterembe.

– Mi van? Csak hugyozni megyek, és ti nekiestek a
nõmnek? – kiáltott fel Jason. Kezében azonnal megvillant
a Mefisztón készített rugóskés.

– Sose voltam a nõd! Mi a fenére vártok? – Dolores
torkon vágott egy bányászt, és megpróbálta elérni a pul-
tot, de elgáncsolták.

Abdul csak egy pillanatig szemlélte az eseményeket.
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Halványkék arcán egyetlen izom sem mozdult, amíg vil-
lámgyorsan elemezte a helyzetet, és meghozta a gyõzelem-
hez vezetõ döntést. Számára ez a verekedés ugyanolyan
harc volt, mint amikor az ûrben rakétákkal és lézerekkel
küzdött a zargok ellen. Észrevette kapitányát, és egy bic-
centéssel jelezte neki, hogy kiket kellene megtámadni.

Jason ekkor már a padlón feküdt, igaz, nem egyedül.
Néhány obrnás vasalt csizmával készült alakítani valamit
az arcán, de szerencséjére a többi bányász sem akart ki-
maradni a mulatságból. Gyûlölt vetélytársaikra vetették
magukat. A csapos egy gombnyomással átlátszó pajzsot
engedett az italok elé, majd hátradõlt és kíváncsian szem-
lélte az eseményeket. Hirtelen ötlettel felerõsítette a ze-
nét. Hadd érezzék igazán jól magukat a vendégek!

Van Dark elvigyorodott, kihúzta rövid kardját, és a tö-
megbe vetette magát.

Arany mindenütt.
A tanácsterem falait hatalmas képernyõk borították,

azt a látszatot keltve, mintha a telep vezetõi egy karcsú to-
rony tetejérõl szemlélnék a kikötõ nyüzsgõ forgalmát. A
gyakori meteorzáporok miatt Last Hope lefelé, a mélybe
terjeszkedett, és a kikötõ erõterekkel oltalmazott kapuit
is több méter vastag acéllapokkal erõsítették meg.

Az illúzió tökéletesre sikerült. Nisenko fõtanácsnok
elégedett pillantást vetett a sziklából kiemelkedõ teleszkó-
pos antiG tornyok körül sorakozó bárkákra. Jó évet zártak
a bányászok, jutott elég pénz a mulatásra. A zarg háború,
a mutáns lázadások és a Napkereszt egyházán belül kitört
torzsalkodás miatt Õ császári fensége, de a helyi hatalmas-
ságok is vagyonokat költöttek új fegyverrendszerek telepí-
tésére. Az igazán nagy összegeket persze a fegyvergyáro-
sok tették zsebre, de azért Last Hope sem
panaszkodhatott. Még egyetlen Nagy Karnevál alkalmával
sem tapasztaltak ekkora forgalmat. A város vezetése rész-
vénytársaságként mûködött. A fõtanácsnok gyors számí-
tást végzett. Ennyi látogató után biztos, hogy megduplázó-
dott az õ személyes vagyona is! A távoli kékesen ragyogó

nap irányából járõrhajók tértek vissza a telepre. Fürgén
megkerülték a képeket közvetítõ mûholdat. A vezérgép pi-
lótája tisztelgett az átlátszó fülkében. Tudta, a város veze-
tõi imádják az ilyesmit, és valamelyikük biztosan ott ücsö-
rög a képernyõk elõtt. Azt nem is sejthette, hogy
alakiasságának ezúttal az egész Nagytanács tanúja volt.

Jagurkán, a Samobrna hetmanja összevont szemöl-
dökkel folytatta beszédét:

– Idén ötször annyi pénzt hagyunk itt, mint öt éve. Ha
nem kell az arany, csak szóljanak. Másutt majd örülnek
nekünk!

– Lord hetman – próbálta egy tanácsnok csillapítani az
óriási termetû, hírhedten agresszív bányászvezért –, sem-
mi ilyesmirõl nincs szó. Az ön népe városunk megbecsült
vendége. De a szóbeszéd! Egy alapos vizsgálat mindent
tisztázhatna!

Jagurkán felpattant karosszékébõl. Hatalmas öklével
az asztalra csapott. Az egzotikus csemegékkel borított tál-
kák a magasba pattantak, néhány karcsú hengerkehely
felborult. A hetman ujjain lévõ vastag gyûrûk mély karco-
kat hagytak a csillogó páncélüveg lapon.

– Azért jártunk ide, mert itt teljes immunitást élvez-
tünk! Emlékezzenek az egyezségünkre! Szó nélkül fize-
tünk, cserébe nincsenek kérdések, nincsenek hittérítõk,
nincsenek vámosok, nincs egészségügyi vizsgálat. Ara-
nyért nyugalmat akarunk!

– De lord hetman, értse meg, a Rém!
– Ha valami bajuk van a saját utcáikkal, akkor küldje-

nek le több rendõrt. Ha pedig félnek bemenni az õsi jára-
tokba, akkor gázosítsák el az alsó várost! Odahaza mi is így
szabadulunk meg a kártevõktõl! Ne minket zaklassanak!

Jagurkán dühödten kivonult a terembõl. Ahogy a kris-
tályajtó becsapódott utána, Nisenko odafordult Nazarbej
albíróhoz.

– Látja, megmondtam. A telep titkosszolgálata min-
dent átkutatott. Csak a Samobrna termeit és a fekete bár-
kákat nem tudtuk ellenõrizni.

Az albíró szinte nem is figyelt rá. Egyre azokon a höl-
gyeken járt az esze, akik a szobájában vártak rá. Alig vár-
ta, hogy elszabaduljon innen.
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– Nem értem, miért kellene a
derék bányászokat zaklatni. Csinál-
ják inkább, amit mondott, gázosít-
sák el az alsó csatornákat. Akkor a
Rém is elpusztul.

– De nagyuram, az alsó város-
ban, a nyomornegyedekben leg-
alább ötvenezren élnek. A Rém csak
ötévente gyilkol. Nem éri meg…

– Ugyan már, mit számít a csõcse-
lék. Legalább tisztul a levegõ. Most
megbocsátanak az urak, vissza kell
vonulnom egy kis idõre. Várnak az új
titkárnõim. Remélem, már elõkerült
a szolgám. Ha maguk találják meg,
akkor nyugodtan küldjék le az alsó
részekbe, mielõtt engedik a gázt.

Nisenko összeszorított foggal
nézett a birodalmi tisztviselõ után.
„Ez még az elõzõknél is nagyobb
bunkó!” – gondolta.

– Mi lenne, ha megfogadnánk a
Birodalom javaslatát? – kérdezte
egy tanácsúr. – Rengeteget spórol-
hatnánk. Gondoljanak csak az újra
feldolgozható hús értékére…

Arany.
Arany ömlött a résekbõl. Forró, perzselõ sárga folyam.
Van Darkot a csuklójában égõ fájdalom ébresztette ön-

tudatra. A csillogó álom véget ért. Felnyögött, és kinyitot-
ta a szemét. Semmi sem változott. Tökéletes, áthatolhatat-
lan sötét vette körül. Megvakult volna? Valahonnan jeges
szél fújt. A kapitány lassacskán újra érezni kezdte a testét.

Azt kívánta, bár csak ne lenne így.
Mindene sajgott. Megduzzadt csuklói valósággal fel-

robbantak a kíntól, amikor óvatlanul mozdulni próbált.
Teste himbálódzni kezdett. Bilincsekhez erõsített láncon
lógott a semmiben! Felüvöltött a fájdalomtól.

– Kapitány! Jól vagy? – Abdul hangján nem érzõdött a
kín. „Persze”– gondolta Van Dark. – „A katonákat megta-
nítják legyõzni a szenvedést. Azért ilyen drágák!”

– Hát persze! – sziszegte. – Pépesre vertek a bányászok,
aztán meg valaki mérges gázzal nyomatta tele a tüdõmet.
Miért lenne bármi bajom is? Csak éppen megvakultam.

– Nem, uram. Csak sötét van itt.
Van Dark megkönnyebbülten felsóhajtott, és leengedte

fejét. Ettõl megint kilengett, de most elfojtotta az üvöltést.
– Hol van az az itt?
– Egy kútban lógunk. Az elmúlt félórában senki sem

járt erre. Felkötöttek, aztán itt hagytak. De miért? Nem em-
lékszem, hogy valami ilyen súlyos dolgot követtünk volna
el. Nem öltünk meg senkit. Legfeljebb a pilóta kése…

– Jason, Dolores?
– A navigátor nincs itt, a mefisz-

tói ott lóg a csontvázak mellett.
– Hol lehet Dolores… Mi mel-

lett lóg Jason?
– Kitapogattam a lábammal.

Akad itt néhány megbilincselt csont-
váz meg hulla. A huzat miatt nem
érezni a szagukat.

– Ki kell innen jutnunk. Meg
kell keresnünk a lányt, aztán, ha
megvan, ráérünk kideríteni, mi-
ként kerültünk ide. Mert kiderít-
jük, ki szúrt ki velünk, ezt ígérem!

Abdul – a sötétség leplét kihasz-
nálva – szélesen elmosolyodott.
Ilyennek szerette a kapitányát. Kap-
zsi, mint minden kereskedõ, de ha
elönti a bosszúvágy, akkor nem is-
mer akadályt.

– Nem lesz egyszerû, uram. Egy
acélrúdon lógunk. A bilincseket
csak mágneslappal lehet kinyitni.

Némán lógtak egy darabig. Egy-
szer csak halk motoszkálást hallot-

tak a magasból. Fent halvány izzás
támadt, de Van Darkot még ez is elvakította.

– Kapitány. Hihihi. Oroszlánhajó kapitánya, hallasz?
A rúd megremegett. Zúgás támadt, és az ûrjárók emel-

kedni kezdtek a kútban. Egy kattanás, és a rúd elfordult
egy nyitott erkély irányába.

– Ez a vihogás…
A rúd megbillent, a bilincsek nyikorogva csúszni kezd-

tek. Van Dark ismét felüvöltött. A felcsattanó trágár károm-
kodás jelezte, hogy Jason is magához tért. Hideg kõlapra zu-
hantak. Néhány holttest is melléjük esett. A huzat már nem
vitte el a bûzüket. A kapitány öklendezni kezdett. Erõs ke-
zek ragadták meg, és egy szélesen vigyorgó arc meredt rá.

– Szia, kapitány. Hihihi. Örülök, hogy látlak. Hihihi.
– Ez a bolond! A seggfej Nisenko szolgája! Gagafiú, te

szedtél le minket? – Jason is feltápászkodott. – A bilincset
is ki tudod nyitni?

A féleszû Kompo csak vigyorgott.
– Képzeld kapitány, megfogtak, és bezártak. Mond-

tam, hogy félek a sötétben, de csak nem engedtek ki. Hi-
hihi. Azt mondták, már nem fogok sokat félni, mert jön a
gáz. Mijaz a gáz, kapitány? Te mindent tudol!

– A telep alatt lehetünk, egy börtönnek és vesztõhely-
nek használt járatrendszerben – dörmögte Abdul. – Nézzé-
tek a hullákat. Nem az éhség, hanem mérges gáz végzett
velük. Errefelé tehát ez a szokás. Logikus a járatok miatt.

– Igen, igen! – helyeselt nyáladzva Kompo. – Mérges
gáz. De ne féljél, kék ember. Aszonták, hogy addigra úgy-
is megesz a Rém! Hihihi.

Vége az elsõ résznek
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Szinte mindenkinek. A hajótípustól függetlenül könnye-
dén végigcsinálható a kolonizáció bármilyen hajóval, ám
ha harci hajónk van, akkor mindenképpen kell pénz a
megfelelõ felszerelésre. Az ötös agyú hajók közül a legne-
hezebb dolga talán a Sun tulajdonosoknak lesz. Míg a leg-
könnyebben valamilyen nagy hajóval, például Silverrel,
Golddal, K.U.K.A.-val vagy Blackhole-lal boldogulhatunk.
Ha valaki elkezdi a kolonizációt, akkor illik azt befejezni
is, hiszen a bolygó csak akkor válhat újra lakottá, ha az
egy bolygónál lehetséges 14 kolonizálóból legalább hét
végigviszi a betelepítés öt fázisát. No persze, semmi sem
kötelezõ. A kolonizáció elkezdését azoknak is javaslom,
akik nem terveznek hosszabb távú közremûködést, hi-
szen már az elsõ fázisban lehetõségük van archeodrom
komponensek fellelésére. A kolonizáció az anyagi gon-
dokkal küszködõkön is segíthet a 2., 3., 4., és 5. fázisok
után járó tetemes pénzjutalommal.

A Napkereszt Egyházzal a KAP 14 parancs segítségével ve-
hetjük fel a kapcsolatot, és õk bármikor készséggel – va-
jon önzetlenül? – közlik a szektorban éppen betelepíthe-
tõ bolygók listáját.

Ez a kolonizáció elsõ valódi választása, ami talán minden
más döntésnél nagyobb hatással lehet a újratelepítésünk
hatékonyságára. Mindenképpen olyan rendszert vá-
lasszunk, amirõl rendelkezünk térképpel, és lehetõleg
minél több környezõ rendszerét ismerjük. Ha több ilyen
is van a listában, akkor másodlagos szempontunk az le-
gyen, hogy milyen tárgyak kaphatók a rendszerben, nem
baj az, ha a kolonizációnak mind a roncsozós, mind az
esetleges harci vagy szállítós részére fel tudunk készülni a
rendszerben kapható – tehát eladható – tárgyak segítségé-
vel. Tájékozódjunk szektorbeli ismerõseinktõl, hogy me-

lyik helyeken mennyien kezdtek bele a kolonizálásba, hi-
szen igencsak kellemetlen lehet, ha mire odaérünk kolo-
nizálni, elkél az utolsó kolonizációs hely is.

A kolonizálás optimális esetben 4 fordulót vesz igénybe, de
amennyiben harci feladatokat választunk a szállítás helyett,
készüljünk legalább 7 fordulóra. Nagyobb balszerencse
esetén ehhez akár további 3-4 forduló is hozzáadódhat.

A kolonizálásban elsõként a kolonizálandó bolygó fölé
kell repülnöd, és kiadnod a KOL parancsot. Ennek hatá-
sára megkapod a kolonizálandó terület térképét, majd a
második KOL parancs hatására leszállsz, és a labirintus
egyes pontjára kerülsz. A labirintusban összesen 5 bomba
található, illetve 5 csoport menekült lelhetõ fel. Amennyi-
ben szeretnél továbblépni a 2. fázisba, a bombákat hatás-
talanítani, a menekülteket evakuálni kell.

A bombák hatástalanítása egyes agyú hajóval a leg-
könnyebb, hiszen a MIB hatástalanítók (melyeket a KOL
parancs kiadásakor automatikusan megkapsz) végzik el
helyetted a munkát. Ha legalább kettes agyú hajód van,
mindenképpen fel kell venned egy katonát. A felvétel pil-
lanatában a katonának sajnálatos módon nincs tûzszeré-
szeti szakértelme – ami a bombák hatástalanításához
kellene –, de az elsõ bombánál – akár sikeres a hatástala-
nítás, akár nem – megkapja, és lehet KNO-zni. A magam
részérõl, ha a továbbiakban nem akarsz alaposabban el-
merülni a bombák rejtelmeiben, 3-as tûzszerészetet
javaslok. Ez már viszonylag nagy esélyt nyújt a hatástala-
nításra, amit a bombák egymás után többszöri felkeresé-
sével érdemes tovább növelni. Ami a menekülteket illeti,
csoportonként 20-an vannak, ami négy konténert jelent,
így 20 szabad raktérrel elvileg már elsõre kihozhatod a
menekülteket. Ez persze csak abban az esetben sikerül,
ha nem töltöd meg hajód gyomrát a városban talált
egyéb cumókkal. Egy csoportot csak akkor evakuálsz ki,

1. FÁZIS

MENNYI IDÕT VESZ IGÉNYBE?

HOL ÉRDEMES KOLONIZÁLNI?

HOL LEHET KOLONIZÁLNI?

KINEK ÉRDEMES KOLONIZÁLNI?

Arról írnék most pár szóban, hogy a kb. egy éve teljes gõzzel beindult
újratelepítési munkálatokban hogyan érdemes részt venni. Elõre
szólok, hogy az írásomban megpróbálok minden bennem felmerült
kérdésre kitérni, így azoknak, akik kedvelik az újdonságokat, a
meglepetéseket, nem feltétlenül érdemes végigolvasniuk cikkemet.
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ha mind a húszan beférnek a hajódba. A menekülteket
FEV paranccsal evakuálhatod, amennyiben a parancs
nincs meg, érdemes felkeresned egy blokádot, és evaku-
álni egyet, hogy megismerd.

A bombák a 3-as, 15-ös, 21-es, 23-as, 27-es, a menekül-
tek pedig a 11-es, 14-es, 19-es, 24-es és 26-os refponto-
kon lelhetõk fel. A labirintusban több helyen található 10-
20 ezer IG£ értékû, maximum 5-6 konténert lefoglaló,
kereskedelmi forgalomban kapható tárgy, illetve tárgyak.
A roncsban hagyott tárgyakért, menekültekért vissza lehet
jönni. Ha a labit az LM 1-gyel elhagytad és elrepültél, bár-
mikor visszajöhetsz az orbitális pályára, és egy KOL pa-
rancs segítségével leszállhatsz a földre. Ilyenkor, ha még
nem fejezted be az elsõ fázist, újra a roncs 1-es refpontjá-
ra kerülsz. Állítólag a bombák hatástalanítása után már la-
ikusok is bemerészkednek a kihalt városba, így az ottha-
gyott tárgyaknak nyoma vész, ha elhagyod a város
területét. Ha minden menekültet elszállítottál és az utol-
só bombát is hatástalanítottad, automatikusan felveszed a
kapcsolatot az egyházzal – ez 5 TVP-be kerül –, hogy meg-
tudd a második fázis célbolygóját.

Ebben a fázisban a hulladékokat szállítod el (vagy segítesz
a szállításban) a rekolonizálandó bolygóról. A célbolygót
a már fent említett módon kapod meg. A legfontosabb el-
dönteni, hogy kísérni óhajtod a szállítóhajókat, vagy a sa-
ját hajódat pakolod meg hulladékkal, majd szállítod el azt
a szemét megsemmisítéséért felelõs bolygóra. Ezt a dön-
tést természetesen a hajó raktere alapján érdemes meg-
hozni, hiszen a szállítandó hulladéknak a mennyisége
– külsõ szektorban 300, belsõ szektorban 600 – a kíséré-
seknek pedig a sikeres száma van kijelölve feladatként.
Így tehát nyilvánvalóan érdemesebb szállítani, ha 6 vagy
kevesebb menetbõl meg tudod csinálni azt, és valószínû-
leg érdemesebb kísérni, ha a szállításhoz legalább nyolc
fordulás kellene. Hét fordulás esetén még mindig a szál-
lítást javaslom, hiszen a kísérés könnyen sikertelen lehet
– ha elmenekülsz egy csatából –, és a szállításnál a javítás-
ra sem kell TVP-t költeni. Segítségül itt egy kis táblázat ah-
hoz, hogy mennyi raktér szükséges a szállításhoz:

Egy szállítási kör 4 parancshelyet igényel:
KOL konténer
HU célbolygó orbitálisa
KOL
HU kolonizálandó bolygó orbitálisa
Amennyiben a kísérést választod, fontos, hogy jól fel-

szereld a hajódat. A felszerelés összeállításakor a legfon-
tosabb tényezõ az, hogy minél kevesebb hajó elõl legyünk
kénytelenek elmenekülni. A kísérés mindig legfeljebb egy
csatát jelent abban az esetben ha más bolygókat – szük-
ségtelenül – nem ejtünk útba. A felszerelésünket vá-
lasszuk meg úgy, hogy akár sokat sebzõdve, de lehetõleg
minden hajót le tudjunk lõni. Ehhez egy viszonylag ki-
sebb pajzsot, valamivel nagyobb tûzerõt javaslok. Fontos
azonban, hogy legyen rajtunk valami pajzs, hogy így a ha-
jónk agyához képest erõsebb ellenfelekkel is eséllyel
szálljunk szembe. Plusz egy forduló – egy sikertelen csata
eredményeképpen – semmiképpen nem kifizetõdõ. Min-
dig repüljünk maximális páncélzattal, vagy ahhoz közel
egy FJ 90 40 beállítással. Ötös agyú hajóra mindenképpen
rakjunk fel legalább kettes fotonpajzsot, hiszen a Wywern
ezzel már legyõzhetõ. Kevés pajzsunk táplálását – ha lehet
– inkább cellákkal oldjuk meg, hogy a panelünkön több
hely maradjon egy masszívabb tûzerõhöz. A Kront gamma
a felszerelésbõl semmiképpen nem hagyható ki, hiszen a
célbolygó minden esetben más rendszerben van, mint az
induló égitest.

A feladatot 18 parancshelybõl és némi TVP-bõl meg-
oldhatod akár egy fordulóban is a

KOL
HU célbolygó, célbolygó orbitálisa
HU kolonizálandó bolygó orbitálisa
parancssorok hatszori ismétlésével. Mindez a javításo-

kat is beleszámolva mintegy 350-400 TVP-t igényel. Érde-
mes esetleg eggyel többször próbálkozni, hogy az esetle-
ges vesztes csatát, rettegett ellenfelet beleszámolva is
teljesítve legyen a fázis. 

A harmadik lépés a legkönnyebb az újratelepítés folyama-
tában, ugyanakkor a legnehezebb is. Össze kell szedned
négy konténer Oated Plazmát (265), két konténer Deuté-
riumot (266), három konténer Heurékomoxidot (267),
és egy konténer Antihisztoidot (268), majd a bolygó fö-
lött, amit lakhatóvá szeretnél tenni, kiadni a KOL paran-
csot.

A feladat könnyû, mert kevés parancshelybõl és kevés
TVP-bõl megoldható, mégis nehéz, hiszen össze kell gyûj-
tened – ismerõseidtõl – a kolonizálandó bolygó körüli
rendszerek leírását, vagy legalább azt, hogy a fent említett
tárgyak hol kaphatók. És persze a jólinformáltságodon
fog múlni az, hogy 5 hiperugrással szeded össze a kom-
ponenseket, vagy pedig kettõvel megúszod.

A negyedik fázis hasonlatos a másodikhoz. A célbolygót
szintén automatikusan, 5 TVP árán kapja meg a kolonizá-
ló kapitány az elõzõ fázis sikeres teljesítése után. Az egyet-
len lényegi különbség az, hogy itt visszafelé kell építõele-
meket szállítani. A mennyiségek megegyeznek a második
fázisban látottakkal. Ebben a fázisban már a kísérés is

4. FÁZIS

3. FÁZIS

Fordulások száma Szükséges raktér
Külsõ szektorban Belsõ szektrorban

7 43 86
6 50 100
5 60 120
4 75 150
3 100 200

2. FÁZIS
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négy parancshelyet igényel. Elõnye, hogy indulás elõtt
mindig le lehet szállni javítani. A javasolt parancssorok:

HU célbolygó, célbolygó orbitálisa
KOL
HU kolonizálandó bolygó orbitálisa
KOL

Tehát fontos, itt már a második KOL parancs nem hagyha-
tó el!

Az utolsó fázis csak nevében különbözik a 4. fázistól,
amennyiben a kísérést választjuk. Ugyanúgy visszafelé
kell hat fordulót tennünk, de a hajók, melyeket kísérünk,
ezúttal embereket szállítanak.

Amennyiben azonban a szállítást választjuk, adódhat-
nak különbségek. Azoknak, akik már sokat evakuáltak, fõ-
muftikat kell letelepíteni (konténerben ugyanannyi, szám
szerint a munkások fele), akik szállításával igen szép
pénzt lehet kaszálni.

Az elsõ fázis jutalma a lent talált felszerelések, esetleges
archeodrom komponensek, leírások (a terminálból).

A második, harmadik, negyedik, ötödik fázisért az egy-
ház fizet valamennyit. A kapott jutalom a rangösszegedtõl
függ. A pénzösszeg egyre nagyobb a késõbbi fázisoknál.

A kolonizálás végsõ jutalma számomra még igazi meg-
lepetés volt. A pszi képesség alapjaira tanítanak meg az
egyház képviselõi. A pszi a kapitány képessége. Mindig,
amikor a pszi képesség fejlõdik egy szintet, kapsz egy új
pszi képességet. A pszi nemcsak a roncsozóknak és keres-
kedõknek van hasznára, hanem a harcosokat is sok tekin-
tetben segíti.

Kellemes, de fõleg jövedelmezõ újratelepítést kívánok
minden kapitánynak

KÓCOS

JUTALMAZÁS

5. FÁZIS

Kolonizáló kapitányok
1. fázis: 150 kapitány
2. fázis: 47 kapitány
3. fázis: 21 kapitány
4. fázis: 32 kapitány
5. fázis: 22 kapitány
Befejezte a kolonizálást:
229 kapitány

A kolonizálás alatt álló
bolygók szektorok
szerinti bontásban:
(A 6. fázis jelenti az újra-
kolonizált bolygókat.)

Infreto (1)
0. fázis: 7
1. fázis: 11
2-6. fázis: 0

Tropina (2)
0. fázis: 11
1. fázis: 7
2. fázis: 1
3-6. fázis: 0

Extos (3)
0. fázis: 6
1. fázis: 9
2. fázis: 0
3. fázis: 1
4-6. fázis: 0

Bropea (4)
0. fázis: 5
1. fázis : 15
2. fázis: 1
3-6.: 0

Cogalia (5)
0. fázis: 9
1. fázis: 10
2. fázis: 1
3-6. fázis: 0

Hectica (6)
0. fázis: 8
1. fázis: 12
2-3. fázis: 0
4. fázis: 1
5-6. fázis: 0

Formato I. (7)
0. fázis: 10
1. fázis: 14
2-6. fázis: 0

Formato II. (8)
0. fázis: 7
1. fázis: 19
2-6. fázis: 0

Formato III. (9)
0. fázis: 13
1. fázis: 13
2-6. fázis: 0

Trento (20)
0. fázis: 2
1. fázis: 1
2-4. fázis: 0
5. fázis: 1
6. fázis: 5

Albion Olea (22)
0. fázis: 3
1. fázis: 4
2-5. fázis: 0
6. fázis: 4

Gollam (24)
0. fázis: 3
1. fázis: 2
2-6. fázis: 0

Oronikos (26)
0. fázis: 5
1-6. fázis: 0

Fajok szerinti pszi megoszlás
inszektoid: 17
karnoplantusz: 15
xeno: 16
õrcápa: 35
cerebrita: 30
triciplita: 38
ember: 78

10-nél nagyobb pszi:
86 kapitány

Szövetség szerinti pszi megoszlás

JMU: 16 kapitány 57 %
Káosz Galeri: 20 kapitány 47 %
HAL-álmadárkák: 7 kapitány 30 %
Csillaggárda: 26 kapitány 68 %
Hóhérok: 8 kapitány 32 %
Testvériség: 11 kapitány 50 %
Szárnyas Pusztítók XC: 8 kapitány 80 %
ISZCS: 8 kapitány 66 %
Acélszív: 12 kapitány 92 %
Gyémántklán: 14 kapitány 77 %
NecroTech Inc.: 4 kapitány 36 %
Szindikátus: 2 kapitány 40 %

SSSSTTTTAAAATTTTIIIISSSSZZZZTTTTIIIIKKKKAAAA  AAAA  KKKKOOOOLLLLOOOONNNNIIIIZZZZÁÁÁÁCCCCIIIIÓÓÓÓRRRRÓÓÓÓLLLL
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ELSÕ KÉZBÕL
KÁOSZ GALAKTIKA FEJLESZTÉSEK ÉS ÚJÍTÁSOK

ELSÕ KÉZBÕL
KÁOSZ GALAKTIKA FEJLESZTÉSEK ÉS ÚJÍTÁSOK

FEJLESZTÉSEKFEJLESZTÉSEK
•Az eltelt egy hónapban sajnos nagyon sok
idõmet vették el a javítások, de végre sikerült
néhány nem túl nagy, de bosszantó hibának
a végére járnom. Ráadásul vannak olyan dol-
gok, amik nem túl látványosak, de folyamato-
san fejlesztésre szorulnak. Ilyenek például a
klánok, amelyeknél természetesnek tûnik,
hogy folyamatosan magasabb szintre léphet-
tek és újabb és újabb küldetéseket kaphat-
tak. Nekem viszont le kell programoznom
ezeket, és mivel folyamatosan bõvíteni kívá-
nom a feladatok körét, hogy minél érdeke-
sebbek legyenek, a tesztelésre is idõt kell for-
dítanom. A klánbeli szintlépéskor és a
Birodalomtól kapható jutalmak is egyre vál-
tozatosabbak, hiszen ti magatok is inkább er-
re szavaznátok, mint mondjuk egy újabb
ágyúra, amit egyszerû berakni a játékba, de
egy idõ után unalmassá válik. Némelyik tárgy
leprogramozása kifejezetten bonyolult, mint
például az FSTech A1 álcázó volt. Ez a tárgy
indukált arra, hogy megemlítsek néhány kü-
lönleges tárgyat, amelyet itt vagy ott lehet
szerezni. Az FSTech A1 ugyanis amellett,
hogy felezi az álcázás csökkenésének mérté-
két, képes arra is, hogy teljesen más azonosí-
tójelet sugározzon, mint egyébként a sajátja
lenne. Tulajdonosa megváltoztathatja az ûr-
hajó típusát, de álcázhatja magát zargnak,
mezonnak, kereskedõnek vagy akár egy má-
sik szabad kereskedõnek is. Ilyenkor a VD,
VM, BA, T parancs – az FBA, FT nem! – az ál-
cázásnak megfelelõen mûködik. Tehát hiába
támadsz te meg mindenkit, akinek egynél na-
gyobb a priusza, ha a kalóz egy feddhetetlen
szabad kapitánynak álcázza magát, mégsem
nyúlsz hozzá egyetlen ágyúlövéssel sem. A
barátságosság egyetlen esetben mond csõ-
döt: hiába álcázod magad egy szövetség tag-
jának, a szövetség egy valódi tagja fel tudja is-
merni, hogy itt sumákság van. Így ha a
közeljövõben azt látod a fordulódban, hogy
országos jó barátod egyszer csak le akar vá-
molni, akkor az nem programhiba: a have-

rod álcája alatt valaki más rejtõzik! Ha mégis
meg akarjátok tudni, ki lehetett az, meg lehet
nézni a forduló végi találkozáslistát, ki az, aki
ott szerepel, de a fordulódban elvileg nem
futottatok össze vele. Ám vigyázat, a listában
nem lehet több 15 névnél, és az is szerepel,
akivel két forduló között egy helyen táboroz-
tál. Egy másik érdekes tárgy a Lõwen-A robo-
tûrhajó, mely méreténél fogva leginkább
csak a nagy kereskedõhajókba fér be. A hajó
mindig felszáll, amikor csatába keveredsz, és
flottában harcoltok. A Lõwen-A alapban telje-
sen fegyvertelen, de lehetséges panelt és
minden más egyebet is szereltetni rá. Persze
sem a robothajó, sem a kiegészítõ felszerelé-
sek megszerzése nem olyan egyszerû. Egy
másik kereskedõknek való tárgy a protokoll
robot, amely nemcsak a BE parancsok költsé-
gét csökkenti, hanem segítségével azt is meg-
határozhatod, milyen típusú kereskedelmi
kalandokat szeretnél leginkább kapni. Sokan
hiányolták, hogy a vadászoknak lehetetlen
legális eszközökkel jó elfogóhoz jutni. Nos,
az Ariadne radarzavaró-elfogó éppen nekik
készült. És hogy hol lehet ezt vagy a többit
megszerezni? Csak próbálkozzatok!
•A NecroTech Inc. hittérítõ droidokat helye-
zett el néhány bolygó kikötõjében, akik a
Napkereszt Egyháza ellen szóló röpiratokat
osztogatnak. Az ötletet tovább szándékozom
vinni, meg lehet támadni a robotokat, de át is
lehet programozni õket. Egyébként mindig
örülök, ha egy szövetség – vagy szabad kapi-
tány – olyan ötlettel áll elõ, amely szerepjáté-
kos, és nem tápolásra törekszik. Ez különö-
sen tetszik, mert jól illeszkedik a világba.
• Végre elkészült a katonai akadémia! Az
akadémiának különbözõ szintjei vannak,
amelyek eléréséhez nemcsak pénzre és tanu-
láspontra van szükség, hanem megfelelõ ma-
nõverezés szintre is. Az elsõ szinten még csak
a csata lefolyását ismertetik, a legfelsõn már
saját manõvert is definiálhatsz. Persze elõbb
meg kell találni, hová telepítették az akadé-
miát...

MAKÓ KATALIN
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•A Napkereszt Egyháza heve-
sen tiltakozik, és provokációt
emleget, a Birodalom hallgat, a
hivatali szervek pedig nem
tesznek semmit. És hogy mi
váltotta ki az egyház haragját?
Néhány nappal ezelÕtt robotok
jelentek meg több bolygó leg-
fontosabb kikötÕjében, és Nap-
keresztellenes papírokat oszto-
gattak. A röpcédulákon
elsorolták az Egyház minden
valódi és vélt bÕnét, és lázító jelszavakkal ellene buz-
dították a polgárokat. A papírokon az Igazságosztó
Szent Jobb Rendháza aláírás szerepel, de ezt a szerve-
zetet hivatalosan sehol sem jegyezték be. Viszont min-
denki által ismert a NecroTech Inc. éles egyházelle-
nessége, s az általuk hangoztatott érvek kísértetiesen
hasonlítanak a droidok által osztogatott cetliken lé-
vÕkkel. Persze ez véletlen is lehet...
•Úgy látszik, a mezonoknak igen nagy szükségük van
a galaktikánk energiájára, mert újabb, eddig ismeretlen
típusú hajókat rendeltek az energiatovábbítók védelmé-
re. Az AMO Caesar sokkal nagyobb, mint az eddig legfé-
lelmetesebb Supernova és állítólag plazmaágyúkkal is
felszerelték. Bár a név a hajók közti hierarchia csúcsát
jelzi – hisz a caesarból származik a császár szó –, félÕ,
hogy a remény most is – mint mindig – csalóka: a mezo-

noknak még jócskán lehet tartalé-
kuk.
• Serex Butomi, az emlékezete-
sen brutális cerebrita kettÕs gyil-
kosság hajdani nyomozója igen
kellemes, jól fizetÕ állást kapott
egy biztonsági cégnél, amely szá-
mos állami vállalatnak dolgozik.
Rossznyelvek szerint azt díjazták
a zsíros állással, hogy Butomi
nemrég visszavonta perét, ame-
lyet a Birodalom ellen indított,

amikor felfüggesztették, majd elbocsátották állásából.
Butomi annak idején eljutott a fekete cerebriták egy
csoportjához, akik bosszúból fajtájuk holocaustjáért, a
Birodalom szétzúzását tÕzték ki célul. A per nyilván
nem tett volna jót a Császárság jóhírének, érthetÕ,
hogy olcsóbb megoldás volt jóvátenni a rendÕr elleni
hibát. Liina Lahmi újságírónÕt, aki annak idején segítÕ-
társa volt Butominak az ügy megszellÕztetésében, nem
volt olyan könnyÕ megvásárolni, és könyvet tervez a
mentális erÕk nélkül született cerebriták kiirtásáról.
Máris számtalan ajánlatot kapott a könyvkiadóktól,
akik az ilyen valószínÕsíthetÕ bestsellerekért akár még
a STAG-gal is szembeszállnának.

Vagy azzal talán mégse? Bár a kormány igyekszik
elfojtani a botrányt – és féken tartani a könyvkiadó-
kat –, Lahmi szerint ez a lehetÕ legrosszabb megoldás.

BIRODALMI HÍREK

BBroth Tal Piccon kapitány a IV. Légiparádé elõtt egy
biztosnak tûnõ raktárban elhelyezte féltve õrzött

kincseit. A radarzavaróját, zsilipjét, hiperhajtómûvét és
archeo-komponenseit... Ezek után egy helyi orgazda segít-
ségével kialakította egyedi tervezés szerint a hajóját: felke-
rültek az LG Nandák, LG Cromin Phot-ok és LG Antimate-
rek. Miután sikeresen jelentkezett a versenyre, visszatért a
bolygóra, hogy visszaszerelje „hétköznapi ruhájába” a ha-
jót. Ekkor érte a meglepetés: a bolygó körül blokád alakult
ki, ami háromszori próbálkozásra sem engedett. Szomorú-
an vette tudomásul a dolgot, majd egy jó hónap múlva –
szelencerombolás közben – ismét meglátogatta a planétát,

kicsit nagyobb önbizalommal. Ekkor már sikerrel járt, si-
keresen lerázta mind a Fekete Halált, mind a Sírásót.

ccetvadász Tharkas, az egyik gárdista ûrcápa kapi-
tány egy blokád elleni harc során egyedül végzett

egy Zarg Démonnal. Hogy mi ebben az érdekes? Az,
hogy mindezt Warriorral, egy négyes agyú hajóval tette.

mméltó bosszút vett Lordas kapitány, a Szellemcápa
parancsnoka a Dezintegrátor nevû xeno hajón.

Majd két héttel azután, hogy a Dezintegrátor elfogta és le-
adta a hatóságoknak (ezzel megszûnt a priusza, és a Dez-
integrátor 160000 IG£ kapott), neki is sikerült elfognia a
xeno hajót. A zsákmány sem volt mindennapi: 5 osmium.

H Í R B Ö R Z E
É r d e k e s  e s e t e k e t ,  t ö r t é n e k e t ,  r e k o r d o k a t  t a r t a l m a z ó  a d a t b á z i s .

A  h i t e l e s s é g é r t  k e z e s s é g e t  v á l l a l  a z  ö s s z e á l l í t ó j a :  A n o n y m u s



Esperanza Torcalli gyönyörõ nõ volt. Kreol típus: fekete göndör
haja a derekát verte, amelyet bárki átfoghatott volna két kezével.
Hosszú, karcsú lábai bárkit megbolondítottak volna, de Esperan-
za nem törõdött vele: egyetlen ember érdekelte, a Bíborrend

egyik leghíresebb kapitánya, Vittorio Mastrani. A házasságuk annak ellenére tökéletes volt, hogy Mastrani nagyon kevés idõt töltött otthon, hi-
szen a klán nem sok magánéletet engedélyez. Esperanza szívbõl gyõlölte az õrhajókat, olyan féltékenyen nézett rájuk, mint egy másik nõre.
Attól félt, hogy egyszer elveszik tõle... és igaza volt: egy napon férje nem tért vissza a Bíborrend flottájával, odaveszett egy Gránitkígyók el-
leni rajtaütésen. Esperanza nem sírt, nem jajveszékelt és nem átkozta férje barátait, ahogy egy normális nõ tette volna. Összeszorította a fo-
gát, egy késsel lenyisszantotta hosszú copfját, és edzeni kezdett. Nem volt már tinédzser, ha azt akarta, hogy felvegyék az akadémiára, for-
mába kellett hoznia magát. És felvették, kitüntetéssel végzett. Bár nem kivételeztek vele, igen hamar magasra verekedte magát a Bíborrend
klán hierarchiájában, elismerték konok kitartását. Esperanza kedvenc hajója egy Viharszárny volt, amelyeket Kígyószemekkel szerelt fel. A Kí-
gyószemnek viszonylag alacsony a sebzése (átlagos tõzereje 9), de ionágyú és rendkívül erõs a bénítási hatékonysága, kb. 80 százalékos.
Esperanza 12 Kígyószemet szerelt fel a hajóra, s melléjük egy Ariadne radarzavaró-elfogót, tehát inkább a kalózok elfogására specializálta ma-
gát, nem igyekezett õket minden áron szétlõni. Természetesen különös figyelmet fordított a Gránitkígyókra: szeretett szemébe nézni minden
elfogott kalóznak, talán a férje gyilkosát kereste, azt remélte, hogy megérzi, melyikük volt. Hamarabb meghalt, mintsem megtalálhatta volna...

A Bíborrend klán a nõ halála után rendszeresítette a klánban Esperanza hajóját, és elnevezte Özvegynek. A felszerelést majdnem telje-
sen változatlanul hagyták, mindössze Esperanza Torcalli halálán okulva a pajzsok számát növelték meg, és fajtájukat változtatták meg. Az Öz-
vegyre egészen példátlan módon Dark Eagle pajzsokat szereltek, az Acélsasok klán ezzel tisztelgett Esperanza Torcalli emléke elõtt.

Manõverezõképesség: 12
Alaptípus: Viharszárny
Páncélzat: 130
Alapenergia: 65
Panel: 65
Belsõ méret: 60
Veszélyességi besorolás: 6
Méret: 6
Átlagos tûzerõ: 108
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Özvegy

FELHÍVÁS
MINDEN SZABAD KAPITÁNYNAK!

Ezúton szeretnénk Önökkel tudatni, hogy
Judge Chris, a Testvériség Réme nagyszabású
versenyt hirdet a Testvériség Kalózszövetség
megfenyítésére. A verseny gyõztes az a kiváló

fejvadász lesz, aki az adott idõszakban a legtöbb
Testvériség tagot eliminál, vagy ad át a

rendõrségnek. Az elsõ helyezettnek járó díj:

1 000 000 IG£.
A verseny földi idõszámítás szerint január 30-án

kezdõdött, és a következõ Légiparádét
megelõzõ hónap utolsó napjáig tart.

Az eredményeket tanúsító hajónapló részleteket
a következõ földi címre kell küldeni:

Kovács Krisztián 2760 Nagykáta, Bartók B. u. 2.,
vagy hedgehog@extra.hu, esetleg személyesen
is át lehet adni a következõ TF/KG találkozón.

JUDGE CHRIS, A TESTVÉRISÉG RÉME

HELYREIGAZÍTÁS
Igencsak elcsodálkoztam, mikor hajóm adatait megpil-
lantottam a legutóbbi számban. A csodálkozásom oka
pedig a valóságtól való eltérések nagy száma volt. Nem
szeretném, ha akár egyetlen kapitány is félrevezetve
érezné magát, ezért kérem, közöljék le a helyes adatokat.

Leközölt adat Helyes adat
Páncélzat 130 135
Panel 63 68
Átlagos tõzerõ 217 247

Persze a szövegben is akadtak apróbb elírások, szíves
engedelmükkel ezt is korrigálnám. „... 6 Pluto és Mars
generátor társaságában...” Helyesen 6 Pluto és egy Mars
generátor társaságában. „A három pajzs együtt 9-es
lézer- és foton védelmet adott, és 6-ot szedett le minden
ionsebzésbõl.” Helyesen a két pajzs együtt 6-os lézer- és
fotonvédelmet adott, és 4-et szedett le minden ionseb-
zésbõl.

A nevem helyesen leírva Sha’zo Wax, ez háromból
kétszer jól szerepelt. Elõre is köszönöm, hogy a korrek-
cióra lehetõséget biztosítanak.

SHA’ZO WAX KAPITÁNY



16

STATISZTIKÁK
Kereskedelmi keret: 1763287
légi gyõzelmek: 3179
idegen hajók ellen: 2754
zargok ellen: 2344
mezonok ellen: 568
egyéb hajók ellen: 549
kapitányok ellen: 47
földi gyõzelmek: 290
sikeres kalózkodás: 272
priusz: 16037
hírnév: 10424
összes menekült: 1262787
összes lelõtt zarg: 271857
összes kalóz: 7381

SZAKÉRTELMEK, RANGOK
kereskedelem: 6 
szerencsejáték: 18 
karizma: 20 
pszi: 20 
õrhajó vezetés: 10 
manõverezés: 20 
javítás: 15 
leszállás: 10
hiperugrás: 15
robotika: 10
programozás: 10
mõszaki érzék: 4
kézi fegyverek: 12
nehéz fegyverek: 21
tõzszerészet: 10
elsõsegély: 7
gyógyítás: 4
álcázás: 9
szerkezetek: 6
felfedezés: 5
idegen technikák: 6
geológia: 5
kereskedõ rang: 12
kalóz rang: 12
harci rang: 19

KLÁN RANGOK:
Global Impex: 4/888
Galactic Trade: 3/700
Gránitkígyók: 2/398
Szabad Skorpiók: 2/220
Bíborrend: 5/1450
Acélsasok: 4/1070

KLÁNTAGOK (100 KLÁNPONT)
Global Impex: 12
Galactic Trade: 15
Gránitkígyók: 6
Szabad Skorpiók: 8
Bíborrend: 53
Acélsasok: 57

LELÕTT HAJÓK
Dracus Delta: 1
Uhuru X9: 1
Zarg Magmatágító: 1
Bolhapiac: 1
AMO Baron: 2
Szamuráj: 3
Zarg Térfaló: 3
Zarg Galaxisugró: 5
Zarg õrtorzító: 8
AMO Supernova: 9
Zarg Portyázó: 10
Shin Le Mei: 12
Hluppert Trade: 14
AMO Cavaliere: 15
AMO Marquese: 17
Hunter: 20
A-95 Mamut II.: 23
A-94 Mamut I.: 23
AMO Noble: 25
AMO Sakál: 26
Karvaly XJ35: 29
AMO Sánta: 29
AZO Tornádó: 39
Sasfiók: 46
Leviathan: 54
Merc-Han’t: 58
Halálos Orca: 65
AZO Szikra: 68
AMO Tigris: 70
AMO Sikoly: 71
Lézengõ Lajhár: 72
AZO Táncos: 76
AMO Dúvad: 77
AMO Acélpille: 81
AZO Hiúz: 84
Tigris II.: 88
AZO Sebész: 95
Havanna Szelleme: 97
POL-15 Ikarus: 105
G.T.R.: 108
Héja XJ35: 120
AZO Ragadozó: 121
Zarg Démon: 151
Sötét Elfogó: 160
Shin-To Corp.: 167
Harpoon Corp.: 172
Indián: 196
AMO Brutal Bug: 201
Mélység Ördöge: 204
AMO E.C.M.D.E.F.: 212
AMO Gyilkos: 230

FAJOK
inszektoid: 5 %
karnoplantusz: 4 %
xeno: 10 %
õrcápa: 13 %
cerebrita: 10 %
triciplita: 12 %
ember: 43 %

HAJÓK
Cyclon Unario: 33 %
Cyclon Spacedog: 2 %
Cyclon Spark: 6 %
Typhoon Warrior: 1 %
Typhoon Soldier: 5 %
Scorpion Sting: 24 %
Scorpion Thunder: 3 %
Scorpion Lightning: 4 %
Cobra Flash: 8 db
Cobra Sun: 1 %
Mercator Alpha: 9 %
Mercator Beta: 18 db
Mercator Gamma: 21 db
Elysium Tanker: 7 db
Elysium Brent: 4 db
Galleon Silver: 1 %
Galleon Gold: 1 %
Olimposz Iliász: 9 db
Olimposz Heraklész: 3 db
K.U.K.A. H-1: 19 db
Viharszárny: 6 db
Gyõjtögetõ: 2 db
Stellarion: 1 db
Tõzszekér: 4 db
Mongúz: 1 db
Fullánk: 4 db
Blackhole: 2 db

ARCHEOKOMPONENSEK
Pulzar kristály: 598
Ózmium: 527
Coburn szál: 471
Thalapron: 578
Tieberson fókusz: 375
Szupravezetõ: 522
Benzol plazma: 27
Drikvát: 29
Polyhedron: 46
Roktarit: 37
Everalid-prés: 40
Jammum-tiazol: 40
Legtöbb archeokomponens: 97

KLÁNTÁRGYAK
Purplion ionágyú: 28
Dark Eagle pajzs: 24
Torso G-3 hiperhajtómõ: 2
Red Ring Antimiss pajzs: 8
Lighting Steel fotonágyú: 7
Adian manõvervezérlõ: 4
Ar’themis célradar: 4
Ariadne radarzavaró-elfogó: 2
Mallory hajtómõagy: 16
Magic Box: 4
Parlando protokoll android: 1
Kairekald-féle transzporter: 0
Kaméleon álcázó: 3
Aiolosz hajtómõagy: 1

EGYÉB JUTALMAK
Giga Beamek: 859
Delaware pajzs: 21
FSTech A1 álcázóberendezés: 2
Fulmour pajzs: 0
Hiplar plazmaágyú: 2
King jr. radarzavaró: 46
Lõwen-A robotõrhajó: 0
MIB Ares ionágyú: 131
MIB Harcade lézerágyú: 78
MIB Harcade-pho fotonágyú: 0
MIB Heracles fegyverkapcsolat: 9
Makarov I. p.navigációs chip: 16
VIP Minimal utaskabin: 1
Vircheck mátrixdeck: 6LEGTÖBB...

elszállított menekült: 30418
zarg blokádból kilõtt hajó: 2071
mezon gyõrõbõl kilõtt hajó: 399
napcella: 1361
napcella rombolás: 93
hipertérben kilõtt mezon hajó: 66
hipertérbe szállított bomba: 27
energiatovábbítóba lõtt bomba: 80

BELSÕ SZEKTOROK LÉTSZÁMA:
Gollam: 33
Oronikos: 9

KG STATISZTIKA – 1999. MÁRCIUS 1.
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•Üdvözlet mindenkinek! Kedves Dave! Örülök,
hogy méltó ellenfelet ismerhettem meg benned.
Remélem, a köztünk zajló vita eleget tesz a so-
kak által annyira vágyott „intelligens eszmecse-
re” követelményeinek. Most pedig a lényeg.
Azok, amiket te az AK 37. számában leírtál, saj-
nos csak részigazságok. Elõször is a pénz. Itt
vannak a kilõtt hajókért járó fejpénzek, valamint
a blokádpusztításért járó jutalmak. Most, hogy
kijött az újfajta MIB ágyú (amiket a Gigák helyett
adnak) el tudod képzelni, hogy rövid idõn belül
milyen értékesek lesznek a régi, jó öreg Gigák?
Ebbõl aztán majd lehet pénzt csinálni. A követ-
kezõ sarkalatos pont a peremhercegek kérdése.
Ebben igazad van, tényleg semmi nyoma, hogy
visszatértek volna. Azonban ennek oka a játék
háttérvilágának kidolgozatlansága, ami ellen a
Napkereszt nem túl sokat tehet. A legfontosabb
azonban az, hogy a Birodalom uralma legitim.
Az egyház hatalma azonban egy vallási ideoló-
gián fekszik, amely a hitre alapozva nyer legi-
timitást. El tudod képzelni, mi lenne, ha egy val-
lási ideológia kerülne uralomra? Arról nem is
beszélve, hogy hol lenne már akkor a legitimi-
tás. Belegondolni is rossz. Ezenkívül nincs ren-
des bürokráciája és igazgatási gyakorlattal sem
rendelkeznek. A kolonizálásról csak annyit, hogy
mi, cerebriták nem örülünk annyira, hogy „ki-
árusítják” több évszázados titkunkat, a pszit. A
megoldás az lenne, hogyha mind az egyház,
mind a birodalom felülkerekedne elõítéleteiken
és az eredendõ bizalmatlanságon, és egyesített
erõvel küzdenének egy jobb jövõért. (Tudom,
hogy álmodozó vagyok, de remélem, csatlako-
zol hozzám egy napon.)
I. 31. Jacques Parkon (#2334)

•Tisztelt kapitányok! Ezúton szeretnék gratu-
lálni a Testvériségnek az általuk kiírt verseny-
hez. Egyúttal – amennyiben elfogadják –,
„megfejelném” az általuk felajánlott összeget
még 1 millió IG£-tal. Ugyanakkor útjára indíta-
nék egy másik mókát is. A jelige: A hóhért
akasztják. Ebben bizonyos idõponton belül kell
sikeresen megvámolni a lehetõ legtöbb Testvé-
riség tagot a lehetõ legtöbbször, nehogy unat-
kozzanak. A fõdíj itt is 1 millió IG£. A forduló-
kat, illetve azok fénymásolatát a következõ KG
találkozóra, vagy június 15-ig a karakterszá-
momra várom. Éljen a NecroTech, a fekete ce-
rebriták és a Gránitkígyók!

Vili a Pszicsuklyás (#5019)

•Sziasztok Kapitányok! Sajnálattal kell közöl-
nöm, hogy a Testvériség nem egyezett bele az
õ versenyük általam való szponzorálásába. Vi-
szont a második része ettõl függetlenül érvé-
nyes. Vili a Pszicsuklyas (#5019)

•Kedves ellenségeim! Kérlek, ne vádoljatok
gonoszsággal. Én mindent megteszek, amit az
általatok nagyra tartott birodalom is tesz, sõt
még többet is. Már november óta vészjeleket
fogtam a Formato II. 114. Benuf bolygójáról.
Sajnos ez rajtam kívül nem érdekelte sem a ka-
tonaságot, sem szektorunk hõs vadászait. Mivel
sem katona, sem vadász, de még csak hõs sem
vagyok, azt csináltam, amihez értek, azaz meg-
kezdtem a menekültek kimentését. A bolygó
munkaképes lakosságát sikerült a környezõ
csillagrendszerek bányáiban elhelyeznem. A
bánya nemcsak jó meleg hely, ahogy Iván T.
barátom is mondaná, hanem bombabiztos óvó-
hely is, ha a zargok támadnának. A lakosság
maradéka azonban januárban odaveszett. Erre a
szektor birodalmi vezetése olyan gesztust tett,
hogy még ma is elfutja a könny a szememet, ha
rágondolok: a kérdéses napot gyásznappá nyil-
vánította. Drága jó Császár Atyuskánk, dicsérjük
a jó szívedet! A végtisztességet azért én is meg-
adtam. Elmormoltam egy pogány imát a Hiper-
tér démonaihoz, és áldozatként kidobtam a zsi-
lipbõl egy erre a célra fenntartott, ifjú
vadászpilótát. In memorian 11. Benuf. Nem fe-
lejtünk. Caution Templar (#1150)

•Réges rég feltettem egy kérdést: ki sebezte
a legtöbbet a zarg inváziós bázisokban? Azóta a
kutya sem jelentkezett ez ügyben. Esetleg szé-
gyenlõsek vagytok? Vagy tényleg azt kell hin-
nem, hogy én sebeztem a legtöbbet? Hiszen a
hallgatás beleegyezés. Hát akkor kedves höl-
gyeim, uraim, kedves tricipliták, íme a verseny
elsõ, második és harmadik helyezettjei: 1. Aci-
de el Assassin kapitány (#1458) 5237 pont,
2. Van Der Marsh kapitány (#3484) 5120
pont, 3. Halálbáró kapitány (#3528) 2280
pont. Úgy néz ki, hogy ez a végeredmény. Tu-
dom, hogy vannak, akik nem értenek egyet ez-
zel az eredménnyel, de ez kit érdekel? Na pá,
picinyeim! Xeno rulez! Tudja valaki, hogy hol a
fészkes fenébe kóvályog Larissa Starlight
(k)isasszony? Tisztelettel:

Acide el Assassin (#1548)

•Keresem azt a flottázó csapatot, amely részt
vett a 124-es csillag blokádjainak felszámolá-
sában. Jacques Parkon (#2334), 

a Napkorong Fénye kapitánya

• „A jelenlegi Birodalomban egy jó dolog
van. Hasznot lehet húzni belõle. Ezt teszik a
Piccon-fivérek is.” Mek és Broth

• A gépelõ droidra ráférne némi szerviz. A
Joes névben csak egy „s” betõnek kell szere-
pelnie. És nem azt írtam, hogy „gondok a Nec-
roTechre”, hanem „gondolok a NecroTechre”.

Joes Kyss (2606)

•Hé, emberek és egyebek! Örömmel tuda-
tom veletek, immár egy éve annak, hogy egy
leselejtezett, elavult Cyclon Undoritóval elõ-
ször hagytam el a Formato szektor Icellgung
csillagának Tenaki holdját.

Anastasius Focht (#1519)

•Üdv, kapitányok! Dave-hez intézném az aláb-
bi soraimat. Úgy tõnik, hogy te jól megetted a
Napkereszt propaganda szövegét: mi nem va-
gyunk harcosok, mi békés lelkiatyák vagyunk,
nem értünk mi a háborúhoz. Azt persze elfelejtet-
ték megemlíteni, hogy örökös belharc dúl a püs-
pökök között, és a csatacirkálóikkal egymást irt-
ják, ahelyett, hogy a zarg blokádok vagy a mezon
gyõrõk ellen fordítanák õket. Persze, hogy telje-
sítsék az újjáépítés tervét, elvégre fillérekért be-
szerezhetnek pár bolygót, hogy lázadást szítva
gyengítsék a Birodalmat! Elhiszem, hogy vannak
igazi szerzetesei az Egyháznak, de a Napkeresz-
tet vezetõ püspökök 90 %-át csak a hatalom ér-
dekli – õket kívánja a Kristály Légió kirúgni a
püspöki székbõl. A Birodalom pedig igenis tesz
az idegenek ellen. Hány milliárd IG£-ot osztott ki
a lelõtt idegenekért, hány milliárd font értékõ ju-
talmat adott nekünk? A birodalmi flotta hajói pe-
dig tudtommal ott vannak a mezon blokádoknál,
nekik kell energiabombát szállítani. Éljen a csá-
szár! Joes Kyss (2606), Crystal Star

• Foton, ha mondom, segít a gondon
már egy köbcenti a pajzsmutatót

nullára biccenti.
És megint én pazarlom a sorokat. Közérdekõ in-
formáció: névváltoztatás. Új név, új személyi-
ség. Egy hirdetést már adtam fel a régi neve-
men, de mint késõbb kiderült, ennek a névnek
eredeti tulajdonosa nõ volt (egy férfi kapitány
mégsem rohangálhat nõi névvel), úgyhogy
mindenki vegye úgy, mintha azt a hirdetést e
néven és számon írták volna. Amúgy meg töb-
bet már nem fogok lépni vele, ha valakit érde-
kel, szóljon. És ha valaki a (#1072)-es számra
írt volna, azt tegye meg a (#4160)-ra is! Lá-
nyok! Továbbra is írjatok! És nem hiszem, hogy
csak Dave, Ivan... tud hirdetést írni. A címem:
Opra Szabó Csaba, Budapest, Bársonyos u. 19.
II. 2. Shaba Kurgan (#4160) ex-Nofretiti

•Tisztelt kapitányok! Én ugyan nem KG-zek,
de érdekelne a játék. Ezért megköszönném, ha
valaki elküldené fordulója fénymásolatát! Cí-
mem: Gergely Tamás, 1163 Budapest, Edit u.
27. Köszönettel:

Garg Garagar (#5949) a TF-rõl

• „A Testvériség hivatalos honlapja a
http://www.nexus.hu/testveriseg címen talál-
ható meg. Minden, ami publikus és említésre
méltó.” Testvériség

Hírekk aa KKáosz GGalakktikka vvilágábból



Khór (4): Nagyon jó ork/varkaudar, mindkét képessége reme-
kül használható. Az egyetlen hátránya, hogy csak orkokkal vagy

varkaudarokkal játszó pakliban lehet jól használni. A tesztelés
alatt számtalanszor jött kapóra az a képessége, hogy stabilizálja a

helyszíneket (értelemszerûen általában Khór földjét). A laphúzós
képességét pedig szinte mindig jól tudtam használni. Igaz, hogy az
orkok, de fõleg a varkaudarok kicsit drágák, de Varkaudar fétissel,
Khór földjével, és a júniusban megjelenõ új varkaudarokkal együtt
már nemcsak húzni lesz VP-nk, hanem arra is, hogy kijátszuk az így
húzott lapokat.

Kru-bla (3): Önmagában ez sem túl erõs, de ha már kinn van két
orkom, akkor már 5 VP-ért egy 3/5-ös kalandozóhoz jutok, ami elég
jó befektetésnek tûnik. Persze elõször ki is kell rakni azt a két or-
kot, és ha késõbb lelövik õket, akkor Kru-bla is szintet veszít.

Szepuku (5): A mai hordáktól hemzsegõ idõszakban király lap. A
tesztelés alatt háromért lõttem vele a Notermanthit. Elég jó volt. A
hordák általában nagy sebzésû lényeket használnak, és ettõl még
Morgan pálcája sem véd.

Ork csontkovács (3): A Duer-orkkal mindenben megegyezik, ki-
véve azt, hogy van egy ingyen plusz képessége. Ork pakliba bizto-
san beraknám.

Ork akrobata (3): A csontkovácsnál szerintem kicsit gyengébb,
de a Duer-orknál mindenképpen erõsebb. Használjunk mellette
Ork katapultot!

Ork katapult (4): Orkos pakliba kiváló kivégzõ lap. Ha már
kinn van egypár orkom, és valami miatt nem tudok velük ütni,
akkor ezzel a lappal akár egy kör alatt is meg tudom ölni az el-
lenfelemet.

Ostrom (3): Érdekes lap! Ha az asztalon fölényt tudunk kialakí-
tani, vagy az ellenfél kezét eldobatjuk (pl. egy dobató paklival),

1999 © Beholder Kft.1999 © Beholder Kft.
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Kijátszási feltétele, hogy játékban legyen orkod,

varkaudarod, vagy Kho^r földje. 

@1: Kho^r földjére tégy egy stabilitás jelzôt. Minden

elôkészítô fázisodban végy le egyet, amíg a helyszínen

stabilitás jelzô van, semmilyen módon nem lehet másik

helyszínt játékba hozni. 

@1: Húzz egy lapot, és mutasd meg. Ha a lap nevében

szerepel az „ork”, vagy a „varkaudar” szó, vedd a kezedbe,

egyébként dobd a gyûjtôbe. Ezt a képességet 

egy körben max. 3-szor használhatod.

7

2
4

Ork katapult

tárgy

Il
lu

sz
tr

ác
ió

: F
is

ch
er

 T
am

ás

Ork katapult

tárgy

Il
lu

sz
tr

ác
ió

: F
is

ch
er

 T
am

ás

1999 © Beholder Kft.
1999 © Beholder Kft.

@2, áldozd fel egy orkodat: 

célpont lény vagy játékos kettôvel több

ÉP-t sebzôdik, mint amennyi az ork

sebzése volt.

„Ha elfogyott a muníció, ezek az ôrültek saját

társaikat kezdték lövöldözni ránk.” 

1

18 Alanori Krónika – IV. évf. 3. (39.) szám

A Krónikával együtt megjelent a legújabb In-
vázió, a Khór földje. Gondolom, senki sem le-

põdött meg azon, hogy fõleg orkok és varka-
udarok szerepelnek benne, de azért a mini
kiegészítõ tartogat egyéb meglepetést is. Is-
mét – a már megszokott módszerrel – érté-
kelem a lapokat. A pontozás alapja to-
vábbra is a hagyományos verseny, de

egy-egy gyengébb lap pontszámát erõsí-
ti, ha egy más versenyfajtán (pl. Ha-
talom korlátozása, egyszínû paklik
stb.) jól használható az adott kártya.

DANI ZOLTÁN



Alanori Krónika – IV. évf. 3. (39.) szám 19

akkor érdemes használni. Vigyázzunk vele, mert
kétélû fegyver lehet, ugyanis ránk is vonatkozik!

Varkaudar hadúr (4): A Varkaudar mágus után
az elsõ olyan varkaudar, melyet nem csak etnikum
pakliban érdemes kipróbálni. 6 VP-ért gyakorlati-
lag 3/3-as célozhatatlan lény. Ez így, mondjuk a
Szõrös bozsóval összehasonlítva, túl szépen hang-
zik, de szerencsére van egy-két hátránya is. Ha
nincs VP-nk (pl. egy Tudatrombolás után), akkor
már nem célozhatatlan, és a négy VP sem elég biz-
tosan a megvédéséhez. Mindenesetre azért használ-
ható lapnak tartom.

Védõmágia (5): Egy Ellenvarázslat univerzálisabban
használható nála, de egy lényes pakliba az Agybénítás-
nál sokkal jobb. Két varázspontért megakadályozni
egy Mentális robbanást? Szerintem ez elég jól hangzik!
Szóval hordákba, egyéb lényes paklikba „cool” lap.

Vérkör (4): Egy újabb kártya, amiket elsõsorban az etni-
kum paklik (troll, ork, varkaudar, stb.) fognak használni.
Elsõsorban a nagy lényes, irtós paklik ellen jön jól, ha a
lényeink célozhatatlanok lesznek. Bár elég nagy szívás, ha
lemágiatörik, mivel így három ÉP-nk bánja, de szerencsé-
re a kijátszási feltétele miatt Molgannal nem lehet vissza-
vetetni. Láttam kombózni Jerikóval is. Amíg a Vérkör
kinn van, addig Jerikóval semmit sem lehet tenni.

Végül egy kis elõzetes a májusban megjelenõ, Kalando-
zók városa Invázióból. Természetesen lesz benne több ka-
landozó is: Sanual, akinek beépített Õsi ellentétje van;
Hajnali Harmat, aki nemcsak gyógyít rajtad, hanem meg-
felelõ körülmények között a gyûjtõbõl is visszajöhet; az
Íjászmester, aki a tartalékból lényt és játékost is lövöldöz-
ni tud; Avengir, aki a lényeidet ért sebzéseket átvállalhat-
ja magára. Persze a kalandozókon kívül lesznek még más
lapok is, mint pl. a lényeket zsugorító Kicsinyítõ lencse,
vagy a gnóm-húzós pakli alapja, a Gnómlak.

A HKK ÁRLISTÁRÓL • A HKK ÁRLISTÁRÓL • A HKK ÁRLISTÁRÓL
Bár igyekeztünk kihangsúlyozni, de még egyszer leírjuk, hogy a Krónikában megjelenõ HKK árlistákhoz semmi közünk nincs,
ezeket egy-egy bolt állítja össze, és azért közöljük õket, mert rengeteg olvasónk kéri, hogy legyen a Krónikában árlista. A
februári árlistában például sok kártya mellett jóval kisebb ár szerepelt, mint a tavaly augusztusiban. Ez nem azt jelenti, hogy
a laponkénti árak „BUX indexe” csökkent vagy valami hasonló, csak azt, hogy a pesti boltok komoly árharcot vívnak egymással
a laponkénti piac birtoklásáért, és ezért néha rövid távon komoly engedményeket kínálnak a csak gyûjtõk számára értékes
lapokból (a versenylapok ára nem sokat változott). Azt hiszem, a nyugati kártyajátékok árlistáit sok-sok bolt eladási árainak
átlaga alapján állítják össze, nem csak egyetlen bolt aktuális áraiból kiindulva. Mi azonban itt, kicsiny Magyarországon
örülünk, ha egyáltalán hajlandó valamelyik bolt az árlistát megcsinálni. A jövõben beindítunk egy olyan akciót, amelynek
keretében több boltból begyûjtjük az áraikat, és ezeket összegezve adunk közre egy árlistát.

Addig is felhívjuk mindenkinek a figyelmét, hogy egy kártya árlista nem annyira a lapok univerzális eladási árát hivatott
tükrözni, hanem a lapok egymáshoz viszonyított értékét. Hiszen a legtöbb ember az árlistát a cserékhez használja. Én azonban
továbbra is javaslom, hogy a lapok értékét az alapján mérlegelje, hogy milyen a viszonylagos ritkasága, és mennyire népszerû
a lap a lakóhelyén, és ne az árlistából induljon ki, mert akkor esetleg rosszul járhat, pláne, ha egy nyomdahiba alapján
bonyolítja a cserét – az augusztusi krónikás lista összeállítója pl. az életszívó kard mellé 150 helyett 1500 Ft-ot írt...
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Kijátszási feltétele, hogy feláldozd

3 ÉP-d, és passzivizáld egy lényedet.

Egyetlen, a passzivizált lény altípusával

megegyezô altípusú lényed sem lehet

célpontja varázslatnak, vagy hatásnak.

Ha a lénynek nincs altípusa, a Vérkör

az ilyen nevû lényekre hat.

3 Szepuku
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Célpont szörny annyi ÉP-t sebzôdik,
amennyi a sebzése. A kör hátralevô

részében ez a szörny már semmilyen
módon nem gyógyulhat.

„Amikor a zombi ráébredt nemlétének
kilátástalanságára, véget vetett

nyomorúságának.”
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KKOOMMBBÓÓKK
„Én csak korbácsolni szeretek.”

– az elvakult HKK pszi(cho) rajongó
A most következõ pakli érdekessége, hogy szinte csak gya-
kori és nem gyakori lapokból áll, így bárki össze tudja rak-
ni magának. Nyilvánvaló tehát, hogy ha versenyen aka-
runk indulni vele, akkor a hatalom korlátozása
versenytípus a legmegfelelõbb számunkra. Sajnos – sze-
rencsére – (a kívánt rész aláhúzandó) a mostani Káosz-
mesterektõl, Mágiafalóktól és más varázslatszivató lé-
nyektõl hemzsegõ világban kissé kockázatos a vele való
játék.

Annak ellenére, hogy viszonylag könnyû készülni elle-
ne, szinte minden versenyen találhatunk ezzel a koncep-
cióval induló játékost. A paklit különféle mutációi képes-
sé tették arra, hogy a normál típusú versenyeken is
eredményt lehessen elérni vele. Mostanában ugyanis iszo-
nyú mennyiségû irtás kell ebbe a pakliba is a különbözõ
szivató lények (Káoszmester, õrzõ lények) ellen. Ez elen-
gedhetetlenné tette Chara-din bekerülését a pakliba. De
elõször talán térjünk vissza a gyakori–nem gyakori ver-
senykörnyezetre.

A színösszeállítással nem sok gondunk lesz. Raia-Ele-
inos-Fairlight elengedhetetlen, a negyedik szín szabadon
választott, de az Árnyékhold megjelenésével Chara-din

lett a legerõsebb

(Troglodita törzsfõ, Átok). A pakli alapja a Pszí szakérte-
lem. Ebbõl mindenképpen 3 kell bele. Nem árt, ha ezek
közül minél többet húzunk, ezért a 3 Tudati fejlesztés is
fontos, ami ráadásul mentális. 2 Tanulékonysággal tá-
mogatva már nem lesz gond a szakértelmekkel. A pakli
Tudatkorbáccsal öl, ebbõl is kell vagy 3 darab. Nem árt
a megfelelõen nagy pszi szakértelem, ezért a Tudatturbó
elengedhetetlen. A kombó hiányzó lapjainak kikeresésé-
re a Pszi ernyõ a legmegfelelõbb, de ez még mindig ke-
vésnek bizonyult, ezért 2 Szuperpszí is kell bele. A kom-
bó ennyi lapból áll, a többi a megvédésére kell.
Nyilvánvaló, hogy ez csak ellenvarázslatokkal lehetséges,
hiszen a Pogányirtás, Kürtszó, Sebek beforrnak mind-
mind megöli a paklinkat, ha az ellenfél ki tudja játszani
õket, Destabilizátort használni esztelenség. Kell tehát 3-
3 Manacsapda, Agybénítás és Ellenvarázslat. Persze ha
egy körben túl sokat kell counterelnünk, akkor nem ma-
rad varázspontunk nyerni, tehát valamivel meg kell olda-
ni, hogy az ellenfél ne szólhasson bele a kombóba. Erre
a célra az Elzárás és a Tudatrombolás a legmegfelelõbb.
Mivel a Tudatrombolás sokkal univerzálisabban használ-
ható, mindenképpen hármat használjunk belõle. Elzá-
rásból többnyire elég kettõ. Mind a kombó lapjainak,
mind az ellenvarázslatok számának megnövelésére hasz-

náljunk 3 Múltidézõt. Még egy pár húzó lap nem
árt, hogy hamar felhúzzuk a kombót. Erre a célra
a Látomás a legmegfelelõbb, de ebbõl is elég ket-
tõ. Ez eddig 38 lap, a többi mind lényirtás legyen.
Ez azért fontos, hogy védve legyünk a különbözõ
varázslatszivató lényektõl, valamint, hogy a gyors
hordákat kissé lelassítsuk velük. A gyenge ereje
mindenképpen jónak tûnik, mivel az elsõ három
körben ellenvarázsolhatunk is vele. Hármat hasz-
náljunk belõle, csakúgy mint a Troglodita törzs-
fõnökbõl, ami a Mágiafalót és a Káoszmestert hi-
vatott taccsra tenni. Az utolsó lap nálam A halál
csókja, de mindenki nyugodtan válogasson maga
a lényirtások közül, ha úgy érzi, hogy az adott
versenykörnyezetben másokra lesz szüksége. Ki
lehet esetleg próbálni Chara-din helyett Dorno-
dontól A gyenge pusztulását és a Kontármunkát.
Szabálylapnak mindenképpen A bõség zavara
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Közvetlenül azután 

játszhatod ki, hogy valaki megpróbált

kijátszani egy varázslatot. Kijátszási

feltétele, hogy feláldozd annyi ÉP-det,

amennyi a célpont varázslat idézési

költsége. A varázslat nem jön létre,

csak a gyûjtôbe kerül.
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A játék kezdetekor minden 

játékos +3 lapot húz.
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ajánlott. Kész is a pakli, már csak játszani
kell megtanulni vele.

Kezdetben csak várni kell és passzolni,
még ha nagyon nyomul a horda, akkor
sem kell mindenáron lelõni mindent, hi-
szen a mi paklink is meglehetõsen gyors,
ha nem pazaroljuk a varázspontot lényir-
tásra, könnyen nyerhetünk akár a 3. kör-
ben is. Ha az ellenfél játszik Mágiafalóval,
Káoszmesterrel, akkor ez fokozottan igaz,
hiszen ha lelövünk minden mást, akkor
nem marad irtásunk a szivató lényekre. A
felhúzott szakértelmeket semmi esetre
sem kell kirámolni a kezünkbõl, hiszen el-
lenfelünk még a side elõtt is könnyen le-
szedheti azokat. Érdemesebb inkább elzár-
ni, vagy tudatrombolni elõtte. Ha nincs a
kezünkben a kombó, de az ellenfél is co-
unterekkel játszik és nekünk két Elzárás is
van a kezünkben, nyugodtan játsszuk ki az
egyiket, ellenfelünk kénytelen ellenvará-
zsolni, hiszen fél tõlünk. A Tudatrombo-
lásnál ez fokozottan igaz, mivel az mara-
dandó kárt okoz ellenfelünknek. Ha már
nálunk a kombó, csak várni kell, amíg az
ellenfél nem hagy magának elég VP-t. Ek-
kor elzárjuk vagy tudatromboljuk, majd
nyerünk. Gondolom, senkinek nem kell
túl sokat magyarázni, hogyan. Lerakunk
egy-két Pszi szakértelmet, tudatturbó-
zunk, és tudatkorbáccsal szétlõjük. Na-
gyon oda kell figyelni arra, hogy mikor mit
keresünk elõ a Pszi ernyõvel. Erre azért
némi intelligenciával bárki rájöhet, de pél-
dául, ha van nálunk két Tudatkorbács, és
kellene egy harmadik a nyeréshez, viszont
Szuperpszit még nem húztunk, inkább azt
keressük elõbb, sokkal nagyobb az esélye,
hogy találunk. Aztán Szuperpszivel kike-
ressük a Tudatkorbácsot.

Pár szót szólnék még arról is, hogy mi-
lyen pakli ellen hogyan játsszunk. A hata-
lom korlátozása versenyen fõleg nagylé-
nyes kontrol paklikkal játszanak. Ez ellen
nyugodtan várhatunk addig, amíg már csak
pár ÉP-nk hiányzik. Az idõ itt nekünk dol-
gozik. Ha ellenfelünk nyerni akar, lerak 20
VP-bõl egy nagy lényt, és máris kevesebb
varázspontja van counterelni. Ekkor Elzár-
juk, és lelõjük szegényt. Ez a fajta pakli
nem elég gyors, így esélye sincs nyerni elle-
nünk. A másik elterjedt paklitípus a ’98 má-
jusi krónikában leírt Sötét kastplomra

épül. Alapból ezt a paklit is megverjük, side
után viszont annyi gusztustalansággal ked-
veskedhet nekünk, ami jelentõsen lerontja
nyerési esélyeinket. Mindenképpen készül-
jünk ez ellen a pakli ellen! Aztán van még a
horda. Szerencsére ezzel nem sokan indul-
nak, pont azért mert sok a kontrol pakli,
ami a hordát beveri. Ha nem húzunk elég
jól, menthetetlenül megvernek a kevés lé-
nyirtás miatt.

A kiegészítõ paklinkba mindenképpen
kell Mágiatörés, fõleg a Tiltott mágia mi-
att. Átok, amivel könnyedén elvehetjük a
Mágiafaló és az õrzõ lények képességeit,
valamint egy Túlélõk földje. Azért csak egy,
mert amíg nem nyerünk, addig semmilyen
sík nem zavar, de a végén nagyon tud za-
varni a Pozitív sík, és az Óriások földje. Ké-
szüljünk még egy másik pszi pakli ellen is.
Itt cseréljünk színt, Chara-dint Dornodon-
ra. A Pusztító végzet és a Dornodon vissza-
vág remek lapok ez ellen. Horda ellen rak-
junk be még lényirtást tetszés szerint.
Mivel az ellenfél túl könnyen tud cserélni
ellenünk (kiveszi a lényirtásokat) ezért te-
gyünk a kiegészítõbe pár jó izmos lényt is.

A pakli megjelent pár normál típusú
versenyen is, itt fõleg annak köszönheti él-
mezõnyben való szereplését, hogy szinte
senki sem készült ellene, Kürtszóval szinte
senki nem játszik a Mágiafaló miatt. Ha itt
akarunk elindulni vele, mindenképpen
rakjunk a pakliba Direkt kontaktust, A ha-
talom szavát és Mentális robbanást. Mos-
tanában a hagyományos versenyeken nem
érdemes túl sok ellenvarázslatot használni,
de a kiegészítõ pakliban mindenképpen
sok legyen belõlük.

HHAATTAALLOOMM
KKOORRLLÁÁTTOOZZÁÁSSAA::
3 Tudatturbó
3 Pszi szakértelem
3 Tudati fejlesztés
2 Tanulékonyság
3 Tudatkorbács
2 Szuperpszi
3 Pszi ernyõ
3 Manacsapda
3 Agybénítás
3 Ellenvarázslat
3 Tudatrombolás
2 Elzárás
3 Múltidézõ
2 Látomás
3 A gyenge ereje
3 Troglodita törzsfõ
1 A halál csókja
SSzzaabbáállyyllaapp::
A bõség zavara

HHAAGGYYOOMMÁÁNNYYOOSS
VVEERRSSEENNYY::
3 Tudatturbó
3 Pszi szakértelem
3 Tudati fejlesztés
2 Tanulékonyság
3 Tudatkorbács
2 Szuperpszi
3 Pszi ernyõ
2 Direkt kontaktus
3 Agybénítás
3 A hatalom szava
3 Tudatrombolás
2 Elzárás
3 Múltidézõ
2 Látomás
3 A gyenge ereje
3 Troglodita törzsfõ
2 Mentális robbanás
SSzzaabbáállyyllaapp::
A bõség zavara
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Célpont szakértelmet lemásolja. 
Tekintsd úgy, mintha azt a szakértelmet

játszottad volna ki. Ha az elôkészítô
fázisodban elköltesz @2-t, meg-

változtathatod a Tanulékonyságot, egy
újabb, az asztalon levô szakértelmet

másolhatsz le vele (lehet ugyanaz is).

2
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IISSTTEENNEEKK
HHÁÁBBOORRÚÚJJAA::

3 Optiri agysisak
3 Pszi szakértelem
3 Tudati fejlesztés

3 Tanulékonyság
3 Tudatkorbács

2 Szuperpszi
3 Pszi ernyõ

3 Direkt kontaktus
3 Hatalom Szövetsége

3 Tudatrombolás
2 Elzárás

2 Borúra derû
3 Látomás

3 Rohanó idõ
3 Illúziósárkány
3 Szörnybûvölés

SSzzaabbáállyyllaapp::
A bõség zavara

KÁRTYA-, TÁRSAS- ÉS SZEREPJÁTÉKBOLT

• HKK, Magic, Star Wars és M.A.G.U.S. lapok
hatalmas választékban. Ritka lapokból több mint
húsz dosszié!

• A telefonos megrendeléseket postai utánvéttel
elküldjük.

• Nálunk játszhatsz a legeredményesebb
HKK játékosokkal: Papadimitropulosz Alex,
Sass Tamás, Kis Borsó Csaba.

sci-fi és
fantasy

regények

NNNNYYYYIIIITTTTVVVVAAAA::::
HHHH----PPPP::::     11110000––––11118888
SSSSzzzz::::     11110000––––11114444

AKCIÓ!

Aki 

meglátogat

minket

március 30-ig,

ajándékot is

kap.Új címünk: 1053 Budapest, 
Kossuth Lajos u. 14–16.
(A régi bolttal ferdén
szemben, az utca túloldalán,
az udvarban vagyunk.)
Tel.: 317-65-82

eeeellllkkkkööööllllttttöööözzzzttttüüüünnnnkkkk!!!!

Egyesek szerint a paklit az egyszínû ver-
senyre is össze lehet állítani, természetesen
Eleniosból. Szerény véleményem szerint
versenyen ez elég öngyilkos vállalkozás, de
mazochisták esetleg kipróbálhatják. Itt a
Tudatturbó helyett kénytelenek vagyunk
Optiri agysisakot használni. Azonban
szörnykomponens termelõ lap Eleniosból
csak a Mirg van, Ami egy elég bizonytalan
dolog, mivel egy Fairlight pakli A gyenge
erejével még a kontaktus után is lelövi. Ha
van belõle, akkor használjuk inkább a Ha-
talom Szövetsége nevû Bufa lapot. Tovább
rontja a helyzetet, hogy Eleniosnak nincs
egy ellenvarázslata sem. Ezt persze az Elzá-
rás és a Tudatrombolás kivédheti. Minden-
képpen használjunk három Tanyulékony-
ságot, hogy Optiri agysisak nélkül is
legyen esélyünk nyerni. A lényirtások is vál-
toznak, Elenios spiolerei jutnak szóhoz: az
Illúziósárkány, esetleg a Szörnybûvölés.
Kipróbálhatjuk még a Hangrobbanást is.
Mellesleg a bûvölt lényeket is feláldozhat-
juk komponensért, az Optiri agysisak ki-
játszásához. Használjunk Rohanó idõt is,
hiszen a húzástól felgyorsul a paklink.

Baráti játékban nem igazán fognak sze-
retni, ha ezzel a paklival játszol, de min-
denképpen érdemes egyszer kipróbálni, a
hatás nem fog elmaradni. Ha túl sokat ját-
szol vele, hamar megunod a pszit, hiszen
mindig ugyanabból áll a játék, csak ugyan-
azzal a lappal tudsz nyerni benne. Minden-
kinek sok sikert kívánok.

SZEITZ GÁBOR

1996 © Beholder Bt.
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Célpont játékos sebzôdik 2 ÉP-t, pluszannyit, ahányas a pszi szakértelmed.„Koperniknek nem okozott örömet a fájdalom,amit a másik arcán látott. Szenvtelenül nézte,ahogy ellenfele összerogy, aztán meditálnikezdett.” – Shiu’rin a másik világokról
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Elérkezett a végsõ csapás ideje! Veled együtt lép be a barlangba
Lord Nehwon, Worpropt és Elsynia. Egymásra néztek: szavak nélkül
is értitek egymást. A járat kiszélesedik. A dögletes bõzõ teremben
sötét árnyak mozdulnak. Ellenfeleitek egy lidérclord, egy ében íjász
és egy taalru herceg. [ld. enc.]
*** 1. KÖR *** Az ében íjász felemeli a halál fekete íját, és lõ.
Sikeres lövés (37 sebzés)! Az ében íjász a halál fekete íjával lövi
Elsyniát. Mellé! Összegyõjtve mágikus energiáit, a taalru herceg el-
varázsol egy idézést. A taalru herceg megidéz egy talriai behemó-
tot. Heves kézmozdulatok közepette a lidérclord elmormol egy lá-
vafolyamot. Lord Nehwon elmormol egy titánok szele varázslatot.
Végtagjaid megerõsödnek (+15 a méretükre). Lord Nehwon elmor-
mol egy elemi védelem varázslatot. Worpropt a mágia különös
nyelvén mormol. Létrejött egy földelementál idézése! Worpropt
megidéz egy földelementált. Elsynia ellõ egy elbájolás varázslatot.
A taalru herceg csatlakozik Elsynia oldalához. Ledöntesz a torkodon
1 berserker italát. Támadásod megnõ (+200%). Lassulsz (-20%
védekezés). Megiszol 1 sebezhetetlenség italát. (+70% védeke-
zés). Az ében íjász 39 sebzést kap a lávafolyamtól. A lávafolyam
nincs látható hatással a taalru hercegre. A lidérclord 21 ép-t sebzõ-
dik a lávafolyamtól. A lávafolyam nincs látható hatással Lord Neh-
wonra. Worpropt sebzõdik 3 ép-t a lávafolyamtól. Elsynia immunis
a lávafolyam varázslatra. 8 életpontnyit sebzõdsz a lávafolyamtól.
A talriai behemót 20 sebzést kap a lávafolyamtól. A földelementál
12 sebzést kap a lávafolyamtól. Regenerálsz (+5 ép).
*** 2. KÖR *** Az ében íjász a földelementált próbálja távolról el-
találni. Talált (64 sebzés). Az ében íjász a földelementált próbálja tá-
volról eltalálni. Mellé! A lidérclord elõhív egy halál csókja varázsla-
tot. Lord Nehwon sebzõdik 100 ép-t. A taalru herceg elkerülte a
varázslatot. Sikerült elkerülnöd a varázslat hatását. Worpropt 100 ép-t
sebzõdik. Elsynia sebzõdik 108 ép-t. A földelementál elkerülte a va-
rázslatot. Magában motyogva, Worpropt létrehoz egy jégvihart. Ma-
gában motyogva, Elsynia létrehoz egy elbájolást. A talriai behemót
csatlakozik Elsynia oldalához. Az ében íjász 34 ép-t sebzõdik a láva-
folyamtól. A jégvihar és a lávafolyam eredményeképp létrejön egy
forró gõzfelhõ. Az ében íjász 36 sebzést kap a forró gõzfelhõtõl. A ta-
alru herceg sebzõdik 1 ép-t a forró gõzfelhõtõl. A földelementál a li-
dérclord felé mozog. A földelementál sebzõdik 27 ép-t a forró gõz-
felhõtõl. A lidérclord 27 sebzést kap a forró gõzfelhõtõl. Lord Nehwon
megközelíti a lidérclordot. Lord Nehwon 12 ép-t sebzõdik a forró gõz-
felhõtõl. A lidérclord irányába mozogsz. 15 életpontnyit sebzõdsz a
forró gõzfelhõtõl. Worpropt 11 sebzést kap a forró gõzfelhõtõl. Elsy-
nia 19 sebzést kap a forró gõzfelhõtõl. A talriai behemót 35 ép-t seb-
zõdik a forró gõzfelhõtõl. A taalru herceg az ében íjászt támadja. Az
ében íjász megtántorodik. A földelementál a lidérclordot támadja.
Lord Nehwon a lidérclordot támadja. Rajtad a sor, ütöd a lidérclordot.
Meglóbálva zúzol a jobb csápoddal (49 ép-t sebeztél.). Roncsolod a

bõrét. Rávágsz a bal csápoddal (52 ép-t sebeztél.). Vámpirizálsz
(+8 ép). Nehezen bírja a szagodat (3 sebzés.). A talriai behemót
ében íjászt támadja. Regenerálsz (+5 ép)
*** 3. KÖR *** Magában motyogva, a lidérclord létrehoz egy sö-
tét halált. 172 életpontnyit sebzõdsz. Heves kézmozdulatok köze-
pette Worpropt elmormol egy isteni haragot. A lidérclord 38 ép-t
sebzõdik. Az ében íjász 40 sebzést kap. A taalru herceg sebzõdik
14 ép-t. A talriai behemót sebzõdik 42 ép-t. Az ében íjász hörögve
elterül. Lord Nehwon elmormol egy animáció varázslatot. Az ében
íjász csatlakozik Lord Nehwon oldalához. (agyatlan zombiként). Az
ében íjász 30 sebzést kap a forró gõzfelhõtõl. A taalru herceg elin-
dul Elsynia felé. A taalru herceg ellenállt a forró gõzfelhõ varázslat-
nak. A lidérclord 34 ép-t sebzõdik a forró gõzfelhõtõl. A földele-
mentál 30 ép-t sebzõdik a forró gõzfelhõtõl. Worpropt 15 sebzést
kap a forró gõzfelhõtõl. Elsynia elindul a taalru herceg felé. Elsynia
sebzõdik 14 ép-t a forró gõzfelhõtõl. Lord Nehwon 12 sebzést kap
a forró gõzfelhõtõl. A talriai behemót 22 ép-t sebzõdik a forró gõz-
felhõtõl. 18 ép-t sebzõdtél a forró gõzfelhõtõl. A lidérclord holtan
terül el. Az ében íjász és a talriai behemót egymással harcolnak.
A taalru herceg és Elsynia egymással harcolnak. Elsynia megtánto-
rodik. Regenerálsz (+5 ép).
*** 4. KÖR *** Worpropt elõhív egy energiafolyam varázslatot.
A taalru herceg megtántorodik. A taalru herceg 61 sebzést kap. He-
ves kézmozdulatok közepette Lord Nehwon elmormol egy gyógyító
szellot. Gyógyítja Lord Nehwont (+25 ép). Az ében íjász gyógyul
25 ép-t. Ennek eredményeképp gyógyulsz 25 ép-t. Gyógyítja Worp-
roptot (+25 ép). Elsynia gyógyul 25 ép-t. Gyógyítja a földelemen-
tált (+25 ép). Az ében íjász 40 ép-t sebzõdik a forró gõzfelhõtõl.
A taalru herceg immunis a forró gõzfelhõ varázslatra. A földelemen-
tál 23 ép-t sebzõdik a forró gõzfelhõtõl. Megindulsz a taalru herceg
irányába. Már ott is vagy! 11 ép-t sebzõdtél a forró gõzfelhõtõl.
Elsynia 9 sebzést kap a forró gõzfelhõtõl. Worpropt 4 ép-t sebzõdik
a forró gõzfelhõtõl. Lord Nehwon 10 ép-t sebzõdik a forró gõzfelhõ-
tõl. A talriai behemót 33 sebzést kap a forró gõzfelhõtõl. Az ében
íjász és a talriai behemót egymással harcolnak. Taalru herceg és
Elsynia egymással harcolnak. Elsynia megtántorodik. A földele-
mentál a talriai behemótot támadja. A talriai behemót holtan terül
el. A tetem nagy durranással szétrobban. Lord Nehwon sebzõdik
61 ép-t. Az ében íjász 59 ép-t sebzõdik. A földelementál 61 ép-t
sebzõdik. Támadod a taalru herceget. Odacsapsz jobb csápoddal
(69 ép-t sebeztél.). Odacsapsz bal csápoddal (66 ép-t sebeztél.).
Vámpirizálsz (+8 ép). Bõzöd fojtogatja (20 sebzés.). A taalru her-
ceg halálhörgés közepette a földre zuhan. Regenerálsz (+5 ép).
Ismét látványosan gyõzedelmeskedtél. Nagy szikrázás közepette
beléd áramlik némi lélekenergia (+73%). Elrakod a zsákmányt,
ami 224 arany, a tudás nyársaló lándzsája, a halál fekete íja és az
elektromosság arany fülbevalója. [ld. enc.]

Mit is olvastál most? Egy mintacsatát a Beholder Kft. legújabb 
levelezõs játékából! Ha többet akarsz a játékról megtudni, lapozz! 2233
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Egy éve egy új levelezõs játékon dolgozom, melynek neve az Õsök
Városa. Ez egy fantasy játék, amelybe igyekszem minden eddigi tu-
dásomat és tapasztalatomat belesûríteni. Az új játékot persze nem
a TF helyett csinálom, hanem mellette: jelenleg az idõm egyfor-
mán oszlik meg a két program között. Az Õsök Városában sok
olyan dolog lesz, ami a TF-en nincs, és persze a TF-en is jócskán
vannak dolgok, amelyekhez hasonlóval sem fogsz az Õsök Városá-
ban találkozni: tehát ez egy teljesen különálló és más jellegû játék,
függetlenül attól, hogy történetileg a TF távoli jövõjében játszódik.

Ebben a távoli jövõben a Ghallai civilizációt szinte teljesen meg-
semmisítette egy kívülrõl érkezõ, idegen életforma. A háború túl-
élõi egy óriási hegylánc barlangrendszereibe húzódtak vissza, és ott
élnek már évszázadok óta, az Ellenségtõl rettegve. A túlélõk leszár-
mazottai, a magukat galetkinek hívó humanoid lények sajátos hi-
erarchiát alakítottak ki. Városuk az Õsök Városa, ennek legalsó
szintjén, a lárvaszinten élnek a fiatal galetkik, és feljebb, magasabb
szintre csak azok kerülhetnek, akik rátermettségüket bizonyítják.
A fiatalokat kemény próbáknak vetik alá, így akarják kinemesíteni
hosszú idõ alatt azokat a mágus és pszionicista galetkiket, akik az
Ellenséget le tudják gyõzni és vissza tudják hódítani a bolygót.

A galetki nem az egyetlen faj, amely a hegyekbe húzódott
vissza, de speciális képességük folytán, amivel testüket növeszteni,
formálni, megváltoztatni tudják, uralkodó fajjá léptek elõ. A hegyek
mélyén a túlélés nehéz, de a galetkik törvénye tiltja, hogy megöljék
egymást, ezért a többi fajra, a torzszülöttekre vadásznak, amelyek
javarésze egyszerû szörny, de vannak köztük értelmes fajok is.

A játékban te is egy ilyen galetkit alakítasz, akit a serdülõkort elér-
ve elszakítottak szüleitõl, és egy újonnan kolonizált Hegy lárva-
szintjére költöztettek. A túlélésen túl feladatod, hogy bizonyítsd rá-
termettségedet, és büszkeségévé válj szüleidnek és nemzetednek.
Mint galetki, képes vagy újabb és újabb végtagokat növeszteni –
csápokat, karmokat, mancsokat és még ki tudja, mi mindent –,
ezeket a végtagjaidat egyre nagyobbra növelni, egyre ügyesebben
használni, sõt, minden egyes végtagodhoz speciális képességet is
növeszthetsz, mint pl. különbözõ mérgezések, vámpirizáció, ma-
naszívás. Képes leszel tüzet, jeget, villámot, savat vagy gázt lehelni
ellenfeleidre, különbözõ immunitásokat kifejleszteni, tüskéket
növeszteni, bõrödet megvastagítani. Tulajdonságok, szakértelmek
tömege áll rendelkezésedre, amelyek mindegyikét külön-külön
fejleszthetsz, hogy növeld a hatékonyságát.

Természetesen lehetõség van rengeteg varázslat elsajátítására,
de a nagyobb hatalmú varázslatoknál el kell döntened, hogy az
Elemi, Szellemi vagy Nekromanta iskolát választod, nem lehetsz
egyszerre mindháromnak követõje.

A harc során egyszerre több ellenféllel is szembekerülhetsz, sõt, ne-
ked is lehetnek saját szolgáid, akik a harcban segítenek. A csatatér
több részre van osztva, vannak közelre és vannak távolra ható táma-
dások, területre ható varázslatok. Harc közben megidézhetsz más
lényeket, átmenetileg a magad oldalára állíthatod az ellenség szol-
gáit, élõholtként animálhatod az elesetteket, vagy feltámaszthatod
õket. Tûzfalat vonhatsz magad köré, amelyen a rád támadóknak át

AA  HHAARRCCRREENNDDSSZZEERR
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Õsök városa
A Beholder Kft. új levelezÕs játéka

Az alábbiakról elõször a ’98 decemberi TF találkozón beszéltem, 
és most végre – az elõzõ oldalon olvasható bemutató csatával együtt – 

nyomtatásban is olvashatjátok.
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kell menniük, sebezhetetlenné teheted magad gránitkemény bõr-
rel, vagy elõhívhatod az isteni harag villámait. A torzszülöttek sok-
szor egymást segítve támadnak rád, pl. a rovarsámán óriáscsótá-
nyokat hív segítségül, hogy azok megvédjék, amíg õ varázsol rád.

A harcokban való viselkedésedet külön harci programokkal és
varázslatlistákkal szabályozhatod, a különbözõ szituációkban való
viselkedésedet sokkal hatékonyabban meghatározhatod, mint a
TF-en. Ha legyõzöl egy ellenfelet, lélekenergiát kapsz, amelyet – a
kör végén kapott képességpontokkal egyetemben – szakértelmeid
és tulajdonságaid fejlesztésére fordíthatsz.

Bár a galetkik nem ölhetik meg egymást, de szabadon megküzd-
hetnek, ha az egyik kihívja a másikat. Így aztán gyakran fogsz
megküzdeni más karakterekkel, de szerencsére a vesztes nem

szenvedhet komoly kárt – nem vesztheted el a tárgyaidat, nem
halhatsz meg, legfeljebb elájulsz. Persze ha felkeresed egy másik
galetki barlangját, nem kötelezõ megküzdenetek, ha akarjátok,
összemérhetitek szakértelmeitekben való jártasságotokat, átkokat
szórhattok egymásra, sõt, pszionikus csatát is vívhattok. Még a ba-
ráti beszélgetésre is lehetõség van, és lesznek esetek, amikor ér-
demesebb ezt választanod a harc helyett! 

Lesznek olyan feladatok, amelyeket a játékosok csak egymás-
sal összefogva tudnak végrehajtani (pl. különlegesen erõs fõ-
szörny legyõzése). Ezt a KG-s flottázáshoz hasonló ún. többszemé-
lyes parancsokkal lehet majd végrehajtani, de ez általában csak
1-1 tevékenységet jelent, nem 10-20 parancsot.

A játékosok különbözõ Klánokba tömörülhetnek, amelyektõl
küldetéseket kapnak, illetve saját szövetségeket alapíthatnak. A
szövetségek, a TF-fel ellentétben, sajnos nem fejleszthetnek ki
majd egyedi képességeket, de lehetõség lesz pl. szövetségen belü-
li saját olimpia rendezésére az arénában.

A pszionikus csata egy külön világ, rengeteg taktikázást igényel, az
ész legalább annyit számít, mint a pszionikus szakértelmek szint-
je. Külön-külön fejlesztheted pszionikus támadó és védekezõ ké-
pességeidet, stratégiákat határozhatsz meg a pszionikus küzde-
lemben való viselkedésedre. Lesznek titkos pszionikus
képességek és stratégiák, amelyekrõl elõször akkor fogsz hallani,
amikor egy szörny használja õket veled szemben!

A játék során rengeteg küldetést fogsz kapni, ezek egy része telje-
sen véletlenszerûen generált, mások elõre megtervezettek és a
szinthez kötöttek. A küldetések során nemcsak harcolnod kell, sor
kerülhet tulajdonságpróbára, ajtókat, ládákat kell kinyitnod, csap-
dákat felderíteni, gondolkodást igénylõ feladványokat megfejteni.

A játékban kb. 50 000 különbözõ varázstárgy létezik, amelyek
minden elképzelhetõ és elképzelhetetlen tulajdonsággal felruház-
hatnak. Külön érdekességet jelentenek a minden szinten megtalál-
ható gyógyfüvek, amelyekbõl több mint ötven különbözõ varázsitalt
lehet készíteni. A receptek felfedezése minden bizonnyal a teljes já-
tékos társadalom összefogását kívánja majd.

A játékban nincs külön térkép, amelyen mozogsz, minden köröd vé-
gén a barlangodba térsz vissza, de azért nincs hiány felfedeznivaló-
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ban: minden szinten fel kell térképezned az õsök csarnokát, amely
rengeteg kihívást rejteget. Ha sikeresen eljutottál az õsök csarnoká-
nak a szívébe, csakis akkor költözhetsz a következõ szintre.

A szinteken persze nemcsak a küzdõ galetkik élnek: van itt
bolt, ahol tárgyakat adhatsz vehetsz, aukciós ház, ahol felesleges
varázstárgyaidat más galetkiknek árverezheted el, varázslótorony,
akadémia (a különbözõ szakértelmek elsajátítására), templom
(ahol meggyógyítanak), palota, ahol küldetéseket kaphatsz és egy
aréna. Az arénában egyre erõsebb torzszülöttekkel küzdhetsz meg,
illetve mindig megpróbálhatod legyõzni a szint jelenlegi bajnok ga-
letkijét. És persze a TF-hez hasonlóan, itt is lesznek olimpiák.

A játékosok fontosabb cselekedeteikért (és ez nem feltétlenül egy-
egy torzszülött elpusztítását jelenti) hírnevet kapnak. Ha elsõként ta-
lálsz fel egy új varázsitalt, ha magasabb szintre költözöl, ha felülmú-
lod cifra átkok kitalálásában galetki szomszédodat – mindezekért
hírnév-növekedés jár! A szintekrõl illetve a teljes játék leghíresebb
karaktereivel történt eseményekrõl a fordulóid elején fogsz hallani.

Az Õsök Városában sok olyan „feature” lesz, amelyeket a TF-en
sajnos technikai nehézségek miatt nem lehetett megvalósítani
(pl. parancsismétlés, makrók definiálása). Alapvetõ törekvésem,
hogy a játék kiegyensúlyozott legyen, egyforma esélye legyen min-
den játékosnak, annak is, aki egy karakterrel játszik, és annak is,
aki öttel. Fontos számomra, hogy a játékosok számára sok, egyfor-
mán vonzó alternatíva legyen arra, hogy hogyan játsszanak.

(Ha akarod, egy elemi leheletet fejlesztesz tökélyre, ha aka-
rod, egyetlen, brutálisan erõs végtagot fejlesztesz, vagy sok kiseb-

bet, és késõbb persze specializálódhatsz a mágiára vagy a giroki-
netikára is. Még vegetáriánus karaktert is indíthatsz, aki szakérte-
lempróbákra hívja a többi kalandozót, és nem biztos, hogy a for-
dulóid kevésbé lesznek érdekesek vagy nem fogsz annyira
fejlõdni, mint egy sokat harcoló karakter – hiszen sok küldetés-
ben egyáltalán nem kell harcolni, hanem „békebeli” szakértelme-
id lesznek inkább a fontosak.)

Az Õsök Városa terveink szerint angol nyelven is játszható lesz
majd, úgyhogy elõfordulhat, hogy a játék indítása után néhány hó-
nappal már külföldi játékosokkal is összeakadsz a játékban. A já-
tékot indításától kezdve már lehet e-mailben is játszani, ugyanúgy,
mint a TF-et és a KG-t.

A játékról így, ízelítõül ennyit szerettem volna elmondani, de mos-
tantól minden Krónikában lesznek folyamatos hírek a játékról. Az
Õsök Városának tervezett indítása: õsz, ha elkészül a szabály-
könyv, természetesen minden TF- és KG-játékosnak ingyenesen
elküldjük. Ha már most valamilyen kérdésed van a játékkal kap-
csolatban, nyugodtan írd meg a Beholder Kft. címére levélben
vagy e-mailben, és a következõ számok híranyagát már igyek-
szünk úgy összeállítani, hogy a kíváncsiságotokat kielégíthessük.

TIHOR MIKLÓS

VVÉÉGGÜÜLL......
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Robi rejtvénye elég egyszerûre sike-
rült, ugyanis többféle megoldást is
találtak az élelmes játékosok. Még
azok számára is nyilvánvaló volt,
hogy Kyrát használni kell a megol-
dáshoz, aki nem ismeri Neumann
Robit, a feladvány készítõjét, és nem
tudja, hogy Kyra az õ karaktere. Min-
den helyes megfejtés alapeleme volt
a Kyrával ellopott Mentális robbanás
és az Árnyékvilág. Nézzük meg a Ro-
bi által kitalált megoldást, aminél az
általatok talált megoldások némelyi-
ke kicsit egyszerûbb volt!

1. Kezdõdik a köröm: A mester bün-
tetésétõl sebzõdök 6 ÉP-t, és ka-
pok 6 VP-t 
(3 - 6= -3 ÉP, 14 + 6 = 20 VP)

2. Kijátszom Kyrát (20 - 7 = 13 VP)
3. Használom Kyra képességét, és el-

lopom az ellenféltõl a Mentális
robbanást. (13 - 3 = 10 VP)

4. Mivel minden varázslatom három-
mal olcsóbb (-2 a sík miatt, -1
Sysania Selune miatt), ezért elég
szabadon garázdálkodhatom a va-
rázslataimmal. Múltidézem a gyûj-
tõbõl az Árnyékvilágot.
(10 - 1= 9 VP)

5. Kijátszom az Árnyékvilágot.
(9 - 2 = 7 VP)

6. Visszavetetem a Kardszárnyú poc-
komat, mivel a rárakott lap az el-
lenfélé, így ez nem jelent akadályt
Molgannak. (7 - 2 = 5 VP)

7. Egy szebb jövõ képét elõrevetítve,
kijátszom a Mentális robbanást
ezzel leszedve magamtól Sysania
Selune-t, Kyrát, az Arató csatta-
natot és a Planetáris õrdémont,
emiatt sebzõdök 4 ÉP-t (-3 - 4=
-7 ÉP), ellenfelem pedig gyógyul
4 Ép-t (6 + 4 = 10 ÉP).

Nála is hullanak azonban a lények:
leesik 7 Db. Chara-din fattya és
egy Mnebolath, így sebzõdik 8 ÉP-t
(10 - 8 = 2 ÉP) én pedig gyógyu-
lok 8 ÉP-t. (-7 + 8 = 1 ÉP)

8. Végül Lymona láthatatlanul beüt,
sebez 2 ÉP-t a MuGrak-képzõd-
mény segítségével. (2 - 2 = 0 ÉP)
NYERTEM!

A hibás megfejtések általában nem
számoltak Lymona hátrányával, azaz
hogy minden lényed -1 ÉP-t kap,
ezért ha leesik az õrdémon (ami
+1 ÉP-t ad a lényeidnek), meghal a
Kardszárnyú pocok is. Arra szinte
mindenki rájött, hogy Lymonát és
Elenios lovagnõit nem viszi el a
Mentális robbanás. Az elsõt azért
nem mert avatár, és a robbanás csak
szörnyekre és kalandozókra hat,
a másodikat pedig azért, mert immú-
nis a mentális varázslatokra.

Szerencsés megfejtõink: Németh
Tibor Dombóvárról, Majnik Szabolcs
Kaposvárról és Szabad Gábor Gyön-
gyösrõl. Nyereményük két-két cso-
mag Árnyékhold. Gratulálunk!

Márciusi feladványunk a következõ:
Ellenfeled éppen vigyorogva rakta rá
a Járványt utolsó reménységedre,
Fairlight állovagjára, majd közölte
veled, hogy te jössz. Hát igen, most
tényleg jó lapot kell húzni, hogy
megnyerd a játékot! Van 1 ÉP-d,
3 VP-d, ellenfelednek 7 ÉP-je és
20 VP-je van, egyikõtöknek sincs
szörnykomponense. Az ellenfél
gyógyulási fázisában jártok, nyerj
mielõtt az ellenfeled következne!

Beküldési határidõ: 
1999. április 12.

A KEZEDBEN LEVÕ LAPOK:
• Az idõ kereke (E)
• Okulüpaj robbanó gömbje (C)

KIJÁTSZOTT LAPJAID:
• Fairlight állovagja (F)
• Varkaudar íjász (D)
• Notermanthi (C)
• Varkaudar szolgálólány (D)

A PAKLID SORRENDBEN:
• Sheran szentélye (S)
• A kockázat ára (R)
• Mösze tornádó (T)
• Kísérteties bajnok (C)
• Örök kábulat (E)
• A bajnok manifesztációja (-)
• Molgan (L)

A GYÛJTÕD:
• Molgan (L)
• Halálmadár (L)
• Troglodita törzsfõnök (C)
• Óriás patkány (L)
• Mösze uralkodó (L)

Minden lényed a tartalékodban
van. Fairlight állovagja és a Noter-
manthi passzív, a többi lapod aktív.

ELLENFELED
KIJÁTSZOTT LAPJAI:

• A kapzsiság átka (F)
• Mágiafaló (L)
• 2 db Pszi elementál lord (E)
• Molad szellem (C)
• Járvány (S)

ELLENFELED GYÛJTÕJE:
• Mágiafaló (L)
• A szirének éneke (E)

Minden lapja aktív, a Mágiafaló a
tartalékban van, az összes többi
lénye az õrposztban. Nincs lap a
kezében. A Járvány Fairlight ál-
lovagján van.

DANI ZOLTÁN
Beküldési határidõ:

1999. április 12.
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Ha van a játékban egy Ragyogó Ronom,
áthozhatom-e Hendialával az ellenfe-
lem Ronját?
Igen. A neves kalandozókról szóló szabály azt
mondja ki, hogy csak akkor játszhatok ki
neves kalandozót, ha ugyanaz a kalandozó
nincs játékban az én oldalamon. Itt azonban
nem kijátszásról van szó, tehát így lehet egy-
szerre két vagy több ugyanolyan neves kalan-
dozóm játékban.

Mágikus védekezése lesz-e Sutor Krago-
ru tornyának, ha kijátszom egy Élõvá-
rost?
Nem, az Élõváros hatására az épületek elvesz-
tik minden speciális képességüket, így Sutor
Kragoru tornya is elveszti azt, hogy mágikus
strukturális pontja van.

Kijátszhatom-e a Quwarg bolyt Délibáb-
bal?
Nem. A késõbbi félreértések és problémák el-
kerülése végett, az olyan épületeket, amelyek-
nek kijátszási feltétele, hogy csak valamilyen
típusú lény építheti, csak „hagyományos mó-
don” lehet kijátszani. Azaz a Quwarg bolyt
csak quwarggal lehet építeni, nem lehet kiját-
szani Délibábbal, Épület teremtéssel, A föld
síkjával, stb.

Növeli Borax király a kalandozóim mér-
gezését, ha van egy Skorpió klánom?
Igen. A Skorpió klán a mérgezés speciális ké-
pességet adja a kalandozóimnak, Borax király
pedig a speciális képességek szempontjából
növeli a kalandozók szintjét.

Ha sikeresen kijátszom egy Mösze tor-
nádót, gyûjtõbe kerülnek-e a játékban
levõ Pszi elementál lordok?
Igen, a Pszi elementál lordok minden szem-
pontból pszi elementáloknak számítanak.

Hánnyal módosíthatom a számokat egy
varázslat szövegében, ha három Általá-
nos randomizációt játszok ki rá?
Csak eggyel. Mindhárommal ugyanazt a szá-
mot módosítom, mivel az Általános rando-
mizáció nem változtatja meg véglegesen a
kártyát, csak a kártya a randomizáció módosí-
tásának megfelelõen jön létre.

Általános szabály: azon lapok kijátszási felté-
tele, melyeket akkor játszhatok ki, ha X lapom,
lényem, stb. a gyûjtõbe került, csak akkor telje-
sül, ha ezek a lapok az asztalról kerülnek a
gyûjtõbe. Ezeket a lapokat nem lehet kihozni
úgy, hogy a kezembõl dobom el a lapokat (pl.
Savgólem), vagy a paklimból dobálok (pl. Óri-

áspatkány, Lidércúr). Az elõzõ Alanori Króni-
ka Kérdezz-felelek rovatában már szerepelt er-
re egy példa: a Bosszúálló esete, de most álta-
lános szabályként is megfogalmaztuk.

Lapmódosítások
1999. április elsejével két lapnak megváltoz-
tatjuk a szövegét. Ezek a lapok – a módosított
szöveggel – a június elején várható kiegészítõ-
ben újra meg fognak jelenni. A helyes szöve-
gek (a változtatásokat kiemeltük):
Alkalmazkodás: Végignézheted a paklidat, és
kiválaszthatsz belõle max. kétszerannyi lapot,
mint ahány VP-t pluszban elköltöttél. Ezeket a
lapokat dobd a Semmibe! Ezután a paklidat
keverd meg.
Mágiafaló: Nem lehet célpontja azonnali
varázslatoknak. Ha a Mágiafaló aktív és
van lény a gyûjtõdben (ami nem Mágiafaló)
senki nem játszhat ki azonnali varázslatot.

Végül pár módosítás a tiltott lapokkal kapcso-
latban. 1999. április 1-tõl egyetlen tiltott lap
lesz a versenyeken: A mágia létsíkja. A Tiltott
mágia továbbra is csak a kiegészítõben hasz-
nálható. Az ultraritkák csak abban az esetben
tiltottak, ha a versenyhirdetésben ez külön ki
van emelve. Az Alkalmazkodást ismét lehet
használni, a fentebb leírt módosítás szerint.

DANI ZOLTÁN
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1998 © Beholder Kft.1998 © Beholder Kft.

Ha van lény a gyûjtôdben (ami nem
Mágiafaló) sem te, sem célpont ellenfeled

nem játszhat ki azonnali varázslatot.

„Kerk hegyeivel nehéz dolguk volt az Ezüstmágusok-
nak, de ez inkább a véletlen mûve volt, nem a fél-
nomád pásztoroké, hisz ôk sem ismerték a hegy

ôslakóinak titkát.” – Dong fóliáns
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A  H A G Y O M Á N Y  J E G Y É B E N
Idõpont: 1990. március 20. 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 verseny, melyen, két kategóriában lehet indul-
ni: a profik között bárki indulhat, míg az amatõr kategóriában nem indul-
hatnak a tesztelõk és azok, akik 1998-ban legalább két pontszerzõ verse-
nyen végeztek az elsõ háromban, illetve pesti pontszerzõ versenyen
legalább háromszor voltak az elsõ nyolcban. A szokásos tiltott lapok mel-
lett tilos az ultraritkák használata is.
Nevezési díj: 400 Ft (tagoknak 300).
Díjak: A profi verseny pénzdíjas: I. díj 15 000 Ft, II. díj 10 000 Ft,
II. díj 5 000 Ft, IV. díj 3 000 Ft. Az amatõr kategóriában kártyadíjak lesznek.
Érdeklõdni lehet: levélben a Beholder Kft. 1680 Budapest Pf. 134 címen.
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A Beholder Kft. legutóbbi versenyét február 20.-án ren-
deztük. A verseny különlegessége volt, hogy minden lap-
ból csak egyet lehetett a pakliban (a szokásos négy szín
korlát mellett), és ultraritka lapokat is használhattak a já-
tékosok. A verseny sokaknak nagyon tetszett, nem voltak
4. körös ölések, se pasziánsz paklik, se igazán gyilkos hor-
dák. A játék a régi idõkre emlékeztetett, gyakran volt,
hogy az ellenfelek 20-20 VP, és/vagy 10 lap mögül pislog-
tak egymásra. Nagy szerep jutott az ellenvarázslatoknak
(annak a néhánynak), Tudatrombolásnak, Direkt kon-
taktusnak (Kis Borsó Csaba pl. alapból játszott Zarknod
pecsétjével és Igazság pillanatával). A színekben abszo-
lút változatosság volt, minden színt láttam használni, ta-
lán Fairlight, Elenios és Chara-din voltak a legnépszerûb-
bek. Néhányan az ultra-ritka A szabadság árára
alapoztak (ez a szabálylap megengedi, hogy bármennyi
színt használj a pakliban, nem lehet Õsi rúnázni, de 15
ÉP-vel kezdesz), ám ez a koncepció nem bizonyult igazán
erõsnek. Természetesen „minden jót bele” típusúak vol-
tak a paklik, de megoszlottak a vélemények a legjobb la-
pokat illetõen. A legtöbb pakli kontroll típusú volt, vi-
szonylag kevés, nagy lénnyel, és a legkülönfélébb
irtásokkal, ellenvarázslatokkal, VP és lapfogyasztókkal.
Voltak azért hordák is, és olyan paklik is, amelyekben kis
és nagy lények vegyesen szerepeltek. A szokásosnál na-
gyobb szerepet kaptak a bûbájok és tárgyak is, szinte min-
den pakliban szerepelt egy-kettõ. Az újabb lapok közül fõ-
leg a lovagok, az Árnyékhold, a Hatalom szava és a
Szerelemsárkány voltak népszerûek. Érthetõen nem na-
gyon voltak koncepciós paklik, bár láttam jól megalkotott
Fairlight kalandozós paklit is a profik között. A játékok
meglehetõsen változatosak voltak a más-más felhúzott la-
pok miatt.

Sajnos, eléggé kevesen jöttek el a versenyre, a 28 pro-
fi mellett mindössze 22 amatõr indult! Számunkra ez igen
meglepõ, hiszen a jelentõs díjak (ultra-ritka és nagy ku-
pac kártyák) megnyeréséért nem kell a profikkal megküz-
deni, és a versenyek is igen jó hangulatúak. Hogy minél
többen jöhessenek, lecsökkentjük a nevezési díjakat! (ld.
a Beholder Kft. versenyhirdetését ebben, és minden más
Krónikában). Folyamatosan vigaszdíjakat sorsolunk ki a
versenyen végig ott maradók között.

A profi kategóriában, veretlenül, Bognár Balázs gyõ-
zött. Pakliját (és kiegészítõjét) oldalt láthatjátok (feltehe-
tõleg máskor is lesz ilyen verseny, érdemes hát böngész-

ni). Itt kell megkövetnem a korábbi gyõztes Sass Tamást,
aki elmondása szerint nem azért nem engedélyezte pakli-
ja leírását, mert fél, hogy azzal verik meg, hanem hogy
mindenki gondolkozzon saját pakliösszeállításon (ezt
persze nem zárja ki a gyõztes pakli megtekintése sem). A
második helyen Korányi Tibor végzett E-F-T-C paklijával, a
harmadikon Szeitz Gábor (R-E-F-D), a negyediken pedig
Kis Borsó Csaba (C-F-E-R), mindhárman kontroll paklik-
kal, de erõs eltérésekkel a használt lapokban.

Az amatõröknél Baross Ferenc gyõzött, C-S-R-F, hor-
dajellegû paklijával. A második Lukács Erika lett (lányok
figyelem!) T-C-F-E kontroll paklival. A harmadik helyen
Révész Tamás (C-S-L-R), a negyediken Hucker Szabolcs
végzett.

Gyertek, próbáljátok ki a versenyzést!
MAKÓ BALÁZS

A GYÕZTES PAKLI
Ellenvarázslat

Az agy kifacsarása
Agybénítás

A hatalom szava
Manaégés

Direkt kontaktus
Tudatrombolás

A szirének éneke
Energiatüske

Szörnybûvölés
Éhínség

Szerelemsárkány
Pszi õselementál

Molad szellem
Troglodita törzsfõnök

Szabad madár
Árnyékrája

Rõtmanó
Elenios lovagnõje
Fairlight állovagja
Leah halállovagja

Bufa lovagnõje
Sötét motyogó

Vérszomjas csüldõ
Óriás denevér

Troll Lady
Tigroszlán

Molgan
Illúziósárkány
A halál csókja

Mentális robbanás
Apokalipszis

Chara-din lesújt
Energiakoncentráció

Okulüpaj robbanó gömbje
Örök kábulat
Kataklizma
Átok
Haarkon dühe
Halvaszületett
Lélekszívás
Árnyékhold
A holtak bosszúja
Hangrobbanás
A gyenge ereje

KIEGÉSZÍTÕ:
Jégcsóva
Sötét erõk idézése
Jégcsapás
Kémhálózat
Túlélõk Földje
Lefegyverzés
Leah csontmarka
Árnyéktûz
Földharc
A mester büntetése
Hiábavaló áldozat
Sötét Föld
Bûbájoldás
Élõholt mágus
Varázslatlopás
Tudati égetés
Szemmelverés
Csipkerózsika álma
Tisztogatás
Szívroham

A sokszínûség jutalma •••••••••••••
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ÚJJ VERSENYEK
márciusban és áprilisban

HATALOM KORLÁTOZÁSA
IdÕpont: 1999. március 27. 
szombat 10 óra (nevezés 9.30-tól).
Helyszín: Békéscsaba, Ifiház, Derkovits
sor 2. Casino. Az állomástól az Andrássy
úton végig a McDonald’s-ig, utána balra,
majd jobbra, a creditansalt bank mögött.
Szabályok: Csak gyakori és nem gyakori
lapokat lehet használni. Nem használhatók
az AK-s, csillagképes, inváziós,
TF-találkozós lapok és a Hõskorszak
kiegészítõ lapjai, valamint a Hatalom
Szövetsége és az Alkalmazkodás.
Nevezési díj: 400, tagoknak 300 Ft,
lányoknak ingyenes.
Díjak: A szokásos ígérgetés.
ÉrdeklÕdni lehet: Gál Zoltán 
(66) 437-854 és Lipták Mátyás 
(66) 452-383 (Maco-t kérd!)
A versenyen indulási jogot lehet szerezni a
Nemzeti Bajnokságra.

100 000 PONTOS VERSENY
IdÕpont: 1999. március 28. 11 óra
(nevezés 10-tõl).
Helyszín: Kölcsey Ferenc Mõvelõdési Ház,
sarki terem, Debrecen, Hunyadi J. u. 1-3. 
A 31-es busszal az állomástól 4 megálló.
Szabályok: A legújabb Krónikában közölt
árlista alapján (1 forint = 1 pont) állítható
össze a pakli, ami nem haladhatja meg a
10 000 pontot, valamint tiltottak a követ-
kezõ lapok: Lidércúr, Molgan, Mágiafaló,
A mágia létsíkja, Alkalmazkodás. 
(Tiltott mágia csak a kiegészítõben lehet.)
Nevezési díj: 400 Ft.
Díjak: ultraritka lap és paklik.
ÉrdeklÕdni lehet: Nagy Barna (52) 428-
810, e-mail: emc@freemail.c3.hu
Támogatja: A Világok Háza
szerepjátékklub és a Káoszfellegvár.

PÁROS VERSENY
IdÕpont: 1999. március 20.
szombat 10 óra (nevezés 9-tõl).
Helyszín: Zalaegerszeg, 
Pázmány Péter u. 4. („Nagy Zöld Kapu”).
Szabályok: Hagyományos, svájci
rendszerõ 5 fordulós, 3 játszmás verseny a
szokásos tiltott lapokkal. A pár paklijainak
ugyanabból a 2 színbõl kell állnia (+Bufa
és színtelen lapok), az ÉP és az SZK közös,
az õrposzt és a VP nem. Minden pakliban
legalább 12 lénynek kell szerepelnie.
Nevezési díj: 700 Ft páronként
Díjak: ultraritka lap, paklik.
ÉrdeklÕdni lehet:
Balogh Ákos, tel.: 20-950-78-10, 
e-mail: turulmadar@drotposta.hu

HKK VERSENY
IdÕpont: 1999. március 28. 
vasárnap 10 óra (nevezés 9-tõl).
Helyszín: 
Pécs, Esztergár L. út 19. III. em. 302.
Szabályok: A paklinak tartalmaznia kell
minden kiegészítõbõl legalább egy lapot,
és legalább egy alappaklis lapnak is kell
benne lennie. Az összes Csillagkép egy
kiegészítõnek számít, mint ahogy az
Invázió is. Minden más szabály megfelel a
hagyományos verseny szabályainak.
Nevezési díj: 500 Ft.
ÉrdeklÕdni lehet: 72-253-055/3320-as
melléken Fábos Zsoltnál, vagy Fenyvesi
Krisztiánnál.

ÚJ NEMZEDÉK
IdÕpont: 1999. április 17. 
szombat 10 óra (nevezés 9.30-tól).
Helyszín: Békéscsaba, Ifiház, Derkovits
sor 2. Casino. Az állomástól az Andrássy
úton végig a McDonald’s-ig, utána balra,
majd jobbra, a Creditansalt Bank mögött.
Szabályok: Csak az Isteni Szövetség,
Ezüsthajnal és Árnyékhold lapjait lehet
használni. Tiltott lapok az ultraritkák.
Nevezési díj: 400, tagoknak 300 Ft,
lányoknak ingyenes.
Díjak: A szokásos ígérgetés.
ÉrdeklÕdni lehet: Gál Zoltán 
(66) 437-854 és Lipták Mátyás 
(66) 452-383 (Maco-t kérd!)

ÁPRILISI BOLONDSÁG
IdÕpont: 1999. április 24. 10 óra
(nevezés 9-tõl).
Helyszín: Bartók Béla Mõvelõdési Ház,
Miskolc, Andrássy u. 15.
Szabályok: A nevezés után a nevezõktõl
kapott lapokból mindenki kap
véletlenszerõen választott 25 lény és 25
nem lény lapot, és ebbõl kell minimum 30
lapos paklit kell összerakni. A négy szín és
a három lap korlát nem érvényes. 
Tiltott lapok a politika lapok.
Díjak: ultraritka, paklik.
Nevezési díj: 450 Ft +50 különbözõ lap
(25 lény és 25 nem lény lap, politika
lapokat nem fogadunk el).
ÉrdeklÕdni lehet:
Valhalla Páholy Könyvesbolt, Miskolc,
Telefon: (46) 411-528.

A SZABADSÁG ÁRA
pénzdíjas verseny

IdÕpont: 1999. április 25. 
vasárnap 11 óra (nevezés 10-tõl).
Helyszín: Elysium kártya és szerepjáték
klub. Budapest XIII. Csanády u. 4/b.
(bejárat a Kresz Géza u. felõl).
Szabályok: Permanensen érvényben van
egy Szabadság ára szabálylap. Mindenki
15 ÉP-vel kezd, és akárhány színt
használhat. Lehet használni bármilyen
szabálylapot is, de az Életenergia és az õsi
Rúna nem befolyásolja a Szabadság árának
hatását. Tiltott lapok: A mágia létsíkja.
Nevezési díj: 666 Ft (tagoknak 500 Ft).
Díjak: 
1 gyõjtõdoboz Árnyékhold, ultraritka lap, 
az elsõ helyezett számára 10 000 Ft.
ÉrdeklÕdni lehet: Cyber World, 
1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 14-16.
(az udvarban). Tel.: 317-6582

HAGYOMÁNYOS VERSENY
IdÕpont: 1999. március 6. 
szombat 11 óra (nevezés 10-tõl).
Helyszín: Gyõr, Petõfi Sándor Városi
Mõvelõdési Központ, Árpád u. 44.
Szabályok: Hagyományos, svájci
rendszerõ verseny. Tiltott lapok a
szokásosak plusz az ultraritka lapok.
Nevezési díj: 400 Ft
ÉrdeklÕdni lehet: 
Hucker Szabolcs 96-424-109

A bajnok manifesztációja
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Figyelem! 1999. április 1-tõl
egyetlen tiltott lap lesz a ver-
senyeken: A mágia létsíkja.

A Tiltott mágia továbbra is csak
a kiegészítõben használható.
Az ultraritkák csak abban az

esetben tiltottak, ha a versenyhir-
detésben ez külön ki van emelve.

Az Alkalmazkodást ismét lehet
használni, a Kérdezz-felelek

rovatban leírt módosítás szerint.



ÚJJ VERSENYEK
márciusban és áprilisban

AZOK A RÉGI SZÉP IDÕK
IdÕpont: 1999. április 3. 
szombat 11 óra (nevezés 10-tõl).
Helyszín: Gyõr, Petõfi Sándor Városi
Mõvelõdési Központ, Árpád u. 44.
Szabályok: Csak az elsõ kiadás és
a Hõskorszak lapjait lehet használni.
Nevezési díj: 400 Ft
ÉrdeklÕdni lehet: 
Hucker Szabolcs, 96-424-109

HAGYOMÁNYOS VERSENY
IdÕpont: 1999. április 11. 
vasárnap 11 óra (nevezés 10-tõl).
Helyszín: Elysium kártya és szerepjáték
klub. Budapest XIII. Csanády u. 4/b.
(bejárat a Kresz Géza u. felõl).
Szabályok:
Hagyományos hatfordulós verseny.
Nevezési díj: 550 Ft. (tagoknak 420 Ft).
Díjak: ultraritka lap, Árnyékhold paklik.
ÉrdeklÕdni lehet: Cyber World, 
1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 14-16.
(az udvarban). Tel.: 317-6582

ELYSIUM VERSENYNAPTÁR
1999. április 3. szombat: Dungeon HKK
1999. április 4. vasárnap: 

Cyber World/Elysium Magic
1999. április 10. szombat: 

Cyber World M.A.G.U.S.
1999. április 11. vasárnap: 

Cyber World HKK
1999. április 17. szombat: M.A.G.U.S.
1999. április 18. vasárnap: Star Wars
1999. április 24. szombat: Star Trek
1999. április 25. vasárnap: Elysium HKK

A SOKSZÍNÕSÉG JUTALMA
IdÕpont: 1999. március 20. 10 óra
(nevezés 9.30-tól).
Helyszín: Nyíregyházi Ifjúsági Centrum , a
Megyei Mõvelõdési Házban (az állomástól
a 7-es busszal a Korona szállóig).
Szabályok: Minden fajta lapból csak
egyet lehet használni.
Nevezési díj: 350 Ft
ÉrdeklÕdni lehet: Valhalla Páholy
könyvesbolt, Nyíregyháza, Széchenyi u. 1.
Telefon: (42) 318-477

HAGYOMÁNYOS VERSENY
IdÕpont: 1999. április 3. 
vasárnap 11 óra (nevezés 10-tõl).
Helyszín: Elysium kártya és szerepjáték
klub. Budapest XIII. Csanády u. 4/b.
(bejárat a Kresz Géza u. felõl).
Szabályok: Hagyományos verseny,
melyen indulási jogot lehet szerezni az
1999-es nemzeti bajnokságra. Tiltott
lapok: Alkalmazkodás. 
Tiltott mágia csak a kiegészítõben lehet.
Nevezési díj: 450 Ft. 
(tagoknak 350 Ft, lányoknak ingyenes).
Díjak: Ultraritka lap, Árnyékhold paklik.
ÉrdeklÕdni lehet: 
Dungeon Szerepjáték- és Kártyabolt, 
Budapest, Erzsébet krt. 37. (az udvarban). 
Tel.: 351-6419 vagy 20-967-8936

HATALOM KORLÁTOZÁSA
A Kaposvári Országos Szerepjáték
Találkozón

IdÕpont: 1999. március 27. 
szombat 9 óra.
Helyszín: Kaposvár, 
Rippl-Rónai József SZKI, Virág u. 32.
Szabályok: Csak gyakori és nem gyakori
lapokat lehet használni.
Nevezési díj: 250 Ft.
További programok: MAGUS
szerepjáték és kártyaverseny, Codex,
Warhammer és Werewolf bemutató,
Beneficium elõadás.
ÉrdeklÕdni lehet: 
82-320077, 82-311-577, 
e-mail: kszsz@egon.gyaloglo.hu és
coc@ludens.elte.hu
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A  M Á G I A  M É L T Ó S Á G A
Idõpont: 1999. április 17. 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: A versenyen nem lehet használni azokat a tár-
gyakat és épületeket, melyeknek idézési költsége egynél
kisebb, azokat az egyéb lapokat, melynek idézési költsége
háromnál kisebb, valamint azokat a kártyákat, melyek idé-
zési költségében a ? vagy az X szerepel. Két kategóriában
lehet indulni: a profik között bárki indulhat, míg az amatõr
kategóriában nem indulhatnak a tesztelõk és azok, akik
1998-ban legalább két pontszerzõ versenyen végeztek az
elsõ háromban, illetve pesti pontszerzõ versenyen leg-
alább háromszor voltak az elsõ nyolcban. Tiltott lapok:
A mágia létsíkja és az ultraritkák. A Tiltott mágia csak kiegé-
szítõben használható.
Nevezési díj: 400 Ft (tagoknak 300).
Díjak: A profi verseny pénzdíjas: I. díj 15 000 Ft, 
II. díj 10 000 Ft, III. díj 5 000 Ft IV. díj 3 000 Ft.
Az amatõr kategóriában kártyadíjak lesznek.
Érdeklõdni lehet: levélben a Beholder Kft. 
1680 Budapest Pf. 134 címen.

A  M Á G I A  M É L T Ó S Á G A
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A júniusban megjelenõ 6. kiadású alappaklival együtt lát
napvilágot a Magic új, drasztikusan átdolgozott „Klasszi-
kus” (Classic) szabályrendszere. A neten már olvasható vál-
tozások nagy vitákat váltottak ki a játékostársadalomból: a
legtöbb játékosnak nem tetszett, úgy érezték, a változások
túl drasztikusak, sok szabály pontosan az ellenkezõjére vál-
tozott, így a régi játékosoknak a játékot gyakorlatilag újra
kell tanulniuk. A Wizards of the Coast szakemberei szerint
a változásokra azért volt szükség, mert így a játék jóval egy-
szerûbben, könnyebben megtanulható lesz az új játékosok
számára, anélkül, hogy a varázsából vesztene. Azt mondják,
hogy igazi változás nem történt, csak néhány, a játékot fö-
löslegesen bonyolító szabályt (pl. interrupt, damage pre-
vention) távolítottak el. Sok játékos viszont azt állítja, hogy
a változások következményei beláthatatlanok, több száz la-
pot kell „újraerrátázni”, a megjelenést követõ hónapokban
állandó szabályviták lesznek a versenyeken. Nos, lássuk,
mik is ezek az „apró” változások:

1.1.Megszûntek az interruptok. Ez persze nem jelenti
azt, hogy nincs többé Counterspell, csak annyit,

hogy mostantól az interruptokat is instantoknak kell te-
kinteni. Pl. ha az ellenfelem kijátszik egy varázslatot, erre
én reakcióképp elõkereshetek egy Intuitionnel egy Coun-
terspellt, és azzal megszakíthatom a varázslatot. Ha ellen-
felem ellõ egy Lightning Boltot, és én erre Power Sinket
varázsolok, akkor õ erre még reakcióképp nyugodtan be-
lém küldhet 2 Lightning Boltot.

2.2.Megszûnt a mana source fogalma. Ez egy nem túl lé-
nyeges változás, nagyjából annyit jelent, hogy meg-

szûnt a Dark Ritual kiváltságos helyzete, visszasüllyedt a
normál instantok közé.

3.3.Megszûnt a damage prevention fázis. Helyette a dama-
ge prevention varázslatokat bármikor lehet használni,

és ekkor „a levegõben lebegni kezd” egy pajzs, ami fel tud-
ja fogni a késõbbiekben érkezõ sebzést. Pl. egy Prodigal
Sorcerer belelõ a Tundra Wolfomba. Erre én reagálok
(nem damage prevention fázis!) egy Healing Salve-val. A
levegõben lebegni kezd egy 3-as pajzs a Tundra Wolf elõtt,
amibõl egyet lebont a Prodigal lövése. A Tundra Wolfon
marad még egy 2-es pajzs, ami a kör hátralevõ részében
még két sebzést ki tud védeni! A koncepció érdekes, de
nem vagyok benne biztos, hogy a pajzsok állapotának je-
gyezgetése egyszerûbb a damage prevention fázisnál. Új le-
hetõség: Ellenfelem az upkeepemben ellõ egy Mana Shor-

tot, erre én az összes manámat beleforgatom a vörös védõ-
körömbe. Ezután õ támad a lényeivel, Lightning Boltokat
lõ belém, de mindezeket sorban felfogják az elõttem lebe-
gõ pajzsocskák, hiába volt Mana Short jóval korábban.

4.4.Az artifactok elforgatva is mûködnek. Ez az új szabály
nem sok magyarázatot igényel, és nem is csinál mást,

mint kinyír néhány paklikoncepciót: az ún. lock paklik egy
része, amelyek az Icy Manipulatorral elforgatták a How-
ling Mine-t és a Winter Orbot, nem mûködnek többé.

5.5.Nulla életpontnál azonnal meghal a játékos. Egyszerû
szabálynak látszik, de nem mindig az! Ha két vörös já-

tékosból mindketten 3 életponton vagyunk, bizony az ve-
szít, aki elsõként kilövi a Lightning Boltot! Ugyanis erre az
ellenfél reakcióképp ellövi a sajátját, és így az fog elõször
létrejönni. Azt hiszem, kevés egyéb szituáció van, ahol je-
lentõsége lenne ennek a szabályváltozásnak (sajnos egy ki-
váló type 1-es lap, a Mirror Universe értelmét veszti).

6.6.A harc sebzéskiosztás lépése és a harc vége között le-
het használni azonnalikat. Ez a legtöbbeknek nem

egy feltûnõ változás, de én például örülök, hogy végre el-
költhetem a harcban elpusztult Su-Chiból kifolyó manát
arra, hogy húzhassak a Jayemdae Tome-mal.

7.7.Új idõzítés. Korábban a varázslatokkal és hatásokkal
reagáltak a játékosok egymás varázslataira és hatása-

ira, és amikor már senki nem akart semmit csinálni, akkor
ezek a varázslatok és hatások szép sorban végrehajtódtak
visszafelé, közben maximum damage prevention fázis jö-
hetett létre. Az új szabályokkal viszont a végrehajtódás so-
rán, minden egyes varázslat, illetve hatás végrehajtása után
újabb varázslatok és hatások láncreakcióját lehet kezdeni!
Erre példa az Intuitionnel elõvett Counterspell, vagy a kö-
vetkezõ eset: van a játékban egy Orim, Samite Healerem
(3-at preventál elforgatásra), a kezemben van egy Twiddle.
Ellenfelem kezében két Lightning Bolt. Régi szabályok: El-
lenfelem egymásra reagálva belelövi a két boltot a papba,
az elsõ végrehajtása után preventálhatok (de minek?), de
a Twiddlét már nem használhatom, a healer meghal. Új
szabályok. Ellenfelem ellõ egy boltot, mire a pap reakci-
óképp felhúz egy pajzsocskát, mire ellenfelem reakci-
óképp újabb boltot lõ, mire én reagálok egy Twiddlével.
Elõször visszafordul a pap, és mielõtt a végrehajtás folyta-
tódna, én ismét betekerem a papot, hogy újabb pajzsocs-
kát rakjak fel. Ezután létrejön ez a pajzsocska, jön a bolt,
jön az új pajzs, jön az új bolt, a pap él és virul.
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8.8.Az untap, upkeep és draw nem külön fázisok,
egyetlen fázis az egész, tehát az upkeepben ki-

nyert manád még a húzás fázisban is meglesz. Az,
hogy a fõ fázisból 1. fõ fázis, harc fázis és 2. fõ fázis
lett, inkább technikai változás, hiszen a harc elején és
végén eddig is volt manaburn.

9.9.A harc fázis is a feje tetejére állt: ha egy védõ lény
elfordul harc közben, akkor az továbbra is okoz

sebzést. Ezenkívül a sebzés kiosztás megtörténtekor
még lehet mindenfélével reagálni, pl. egy Unsummon-
nal is! Két White Knight üti egymást, én a sajátomat
Unsummonolom, a tiéd mégis elpusztul!

10.10.Ha jól értettem, nincs többé az a szabály, mi-
szerint egy permanens képességét nem hasz-

nálhatod addig, amíg ki nem fizetted a fenntartási ill. a
kijátszáskori költségét. Tehát a Demonic Hordes még
akkor is leszed egy földet, ha nem forgatod be neki a
manát, és a Lake of the Dead akkor is tud manát termel-
ni egyszer, ha nem áldozol neki mocsarat kijátszáskor.

Persze csõstül vannak fogalomváltozások is, a fast effectet
mostantól pl. instantnak hívják, a summon helyett creatu-
re szerepel a képek alatt. Ebben is valószínûleg annyi lo-
gika van, mint abban, amikor annak idején a „bury” szócs-
kát elkezdték egy kétsoros mondattal helyettesíteni
(amelyet a mai napig sokan elnéznek). Az idézési beteg-
ség kifejezés is zavarhatott valakit, mert a „summoning
sickness” (ss) helyett mostanában azt írják, hogy „ha a kö-
röd kezdete óta az irányításod alatt van”. Az ss-sel lejövõ

lényekre egyébként már egyszer kitaláltak egy elnevezést
(celerity), most ez is megváltozott (haste). A 6. kiadás to-
vább egyszerûsödik, mennie kell pl. a Dark Ritualnak és
a Ball Lightningnak.

Végül: a fentiek nem a Wizards of the Coast hivatalos
szabálygyûjtemény-kivonata, hanem saját elemzésem és
értelmezésem a netes hírek és a 6. kiadás szabálykönyve
alapján, ezért kérem, hogy senki ne nyisson vitát a bírók-
kal a versenyeken, a fentiekre hivatkozva. Lehet, hogy
még nem látom át teljesen a változásokat, és tévedtem va-
lamelyik szabályértelmezésben.

TIHOR MIKLÓS

Az elsõ egész napos multimodul szerepjáték verseny a Kispesti Vigadóban
(1191 Budapest, Fõ u. 22.), melyben a csapatok egy idõben ugyanabban a

kalandban vesznek részt, interaktív módon. A játék egy alternatív fantasy világban
játszódik az AD&D 2. kiadású szabályrendszere alapján.

Idõpont: 1999. március 6. szombat, 9 órától.
Nevezni lehet egyénileg vagy csapatokban, február 28-ig minden

vasárnap a helyszínen.
Belépõdíj: 800 Ft, mely tartalmazza az ebéd árát is.

Képzeld el, hogy megtalálod a kincsesbarlangot, csakhogy ott a
sárkány, vagy nem tudsz bemenni a döglött sárkánytól!

Megeshet, hogy az útonállók a szomszéd asztalnál ülnek!
Érdeklõdni és jelentkezni a Kispesti Vigadóban lehet. Telefon: 282-5656
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Érdeklõdni és jelentkezni a Kispesti Vigadóban lehet. Telefon: 282-5656
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– Jó újra vízen lenni, de a tétlenségtõl egy idõ után
unalmas lesz, mint egy malomtó. – A hajó oldalra dõlt. Az
aes sedai automatikusan áthelyezte az egyensúlyát, úgy
tûnt, még csak észre sem vette a dolgot. – Ma én adok
nektek leckét. – Egwene ágyára fészkelte magát. Maga alá
húzta a lábát. – Ülj le, gyermekem. 

Egwene leült, de Nynaeve megpróbált talpra kászálódni.
– Azt hiszem, kimegyek a fedélzetre.
– Azt mondtam, ülj le! – csattan fel az amyrlin. Hangja

mint az ostor. Nynaeve ennek ellenére tovább emelkedett
ültébõl, a tengeribetegségtõl ingadozva. Még mindig két
kézzel kapaszkodott az ágyba, de már majdnem állt. Eg-
wene ugrásra készen várt, hogy elkaphassa, amikor elesik.

A javasasszony azonban lehunyta a szemét, és lassan
visszaereszkedett a fekhelyére.

– Azt hiszem, inkább mégis maradok. Kint bizonyára
nagyon szeles az idõ.

Az amyrlin vakkantásszerû nevetést hallatott.
– Hallottam, hogy olyan a vérmérsékleted, mint egy

halászmadárnak, aminek torkán akadt egy szálka. Sokan
úgy vélik, jót tenne neked egy kis novíciaként eltöltött
idõ, bármennyire is túlkoros vagy hozzá. De én azt mon-
dom, ha tényleg olyan tehetséges vagy, mint hallom, ak-
kor megérdemled, hogy beavatott légy. – Megint nevetett.
– Mindig is azon voltam, hogy megadjam az embereknek,
amit megérdemelnek. Igen. Azt hiszem, rengeteget fogsz
tanulni, amint a Fehér Toronyba érünk.

– Inkább tanulnám meg egy õrzõtõl a kardforgatást –
morogta Nynaeve. Nagyot, görcsöset nyelt. – Van valaki,
akin szívesen kipróbálnék egy kardot.

Egwene szúrósan nézett rá. Vajon az amyrlinra gon-
dolt – ami ostobaság lenne, amellett veszélyes is – vagy
Lanra? Ahányszor csak megemlítette elõtte az õrzõt, min-
dig rádörrent.

– Kardot? – így az aes sedai. – A kardokat sosem tartot-
tam sokra. Még ha képzett vívó is lennél, gyermekem,
mindig akadnak férfiak, akik épp olyan jól képzettek, csak
még sokkal erõsebbek is nálad. De ha kardot akarsz... –
Felemelte a kezét. Egwene felhördült. Még Nynaeve sze-
me is kigúvadt. Egyszer csak, a semmibõl, megjelent ben-
ne egy kard. Mind a pengéje, mind a markolata furcsa, ké-
kesfehér színû volt, és valahogy... hidegnek tûnt. – A
levegõbõl teremtettem, a Levegõ segítségével. Van olyan
jó, mint a legtöbb acélpenge, sõt, a többségüknél még
jobb is. Még sincs sok haszna. – A fegyver darabolókéssé
változott. Nem zsugorodott: egyik pillanatról a másikra
vált azzá. – Na ez például már jó valamire. – A kés köddé
vált, a köd pedig lassan eloszlott. Az amyrlin üres kezét az
ölébe fektette. – De mindkettõ megformálása több ener-
giát emészt, mint amennyit ér. Sokkal egyszerûbb, ha ma-
gaddal hordasz egy jó kést. Meg kell tanulnod, mikor
használd a képességed, mint ahogy azt is, hogy hogyan.
És hogy mikor jobb valamit úgy elintézni, ahogy bárme-
lyik hétköznapi nõ tenné. Halbelezésre hadd gyártsanak
késeket a kovácsok. Ha túl gyakran, túl szabadon haszná-
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lod az Egyetlen Hatalmat, könnyen elõfordulhat, hogy
túlságosan is megszereted. Az pedig nem vezet jóra. Kez-
desz egyre többre vágyni belõle, és egyre nagyobb lesz a
veszély, hogy egyszer túl sokat szívsz magadba belõle.
Annyit, amennyit még nem tudsz uralni. Az pedig kiéget-
het, mint egy kibelezett gyertyát, vagy...

– Ha már muszáj elsajátítanom ezt az egészet – vágott
közbe hûvösen Nynaeve –, akkor szívesebben tanulnék
legalább valami hasznosat. Ezek mind... mind... „Kavard
meg a levegõt, Nynaeve. Gyújtsd meg a gyertyát, Nynaeve.
Most oltsd el. Gyújtsd meg újra.” Piha!

Egwene behunyta a szemét. Nynaeve. Kérlek. Könyör-
göm, fogd már vissza magad egy kicsit. Ajkába harapott,
nehogy hangosan is kimondja.

Az amyrlin egy ideig hallgatott.
– Hasznosat – mondta végül. – Valami hasznosat. Az

elõbb kardra vágytál. Tegyük fel, hogy egy férfi karddal tá-
mad rám. Mit tennék? Valami hasznosat, abban biztos le-
hetsz. Azt hiszem, ezt.

Egwene egy pillanatra mintha különös izzást látott
volna az ágya túlsó végén ülõ nõ körül. Aztán sûrûsödni
kezdett körülötte a levegõ. Semmi különöset nem látott a
környezetében, érezni viszont nagyon is érzett. Próbálta
felemelni a karját. Épp csak megmoccant. Mintha nyakig
kemény zselében ülne. Csak a fejét tudta mozgatni.

– Engedjen el! – csikorogta Nynaeve. Dühösen villo-
gott a szeme, jobbra-balra csapkodott a fejével, a teste
többi része azonban szobormerev maradt. Ezek szerint
nem egyedül õt kötötték gúzsba. – Engedjen el!

– Hasznos, nem igaz? És az egész csak egy kis levegõ –
csevegett az amyrlin, mintha egy tál teasütemény fölött
beszélgetnének. – Jó nagydarab férfi, izmos, és kardja
van, de annyit sem ér vele, mint a szõrrel a mellén.

– Mondom, engedjen el!
– És ha úgy gondolom, hogy nem jó helyen van, akár

fel is emelhetem.
Nynaeve dühödten rikoltozva próbált szabadulni, de

lassan a levegõbe emelkedett, továbbra is ülõ helyzetben.
Végül már a plafont érte a feje. Az amyrlin elmosolyodott.

– Sokszor eltûnõdtem, nem lehetne ezt valahogy repü-
lésre használni. A feljegyzések szerint valamikor tudtak re-
pülni az aes sedai-ok, a Legendák Korában, de az sajnos
nem derül ki, hogy pontosan hogyan. Mindenesetre biztos
nem így. Ezzel a módszerrel nem mûködik a dolog. Ha két
kézzel, jól megragadsz egy ládát, ami annyit nyom, mint te
magad, talán fel tudod emelni. Erõsnek tûnsz. De maga-
dat, akárhogy fogod is meg, nem tudod felemelni.

Nynaeve vadul tekergette a fejét, de nyaktól lefelé egy
porcikája sem mozdult.

– A Fény égessen el, engedj már el!
Egwene nagyot nyelt. Remélte, õt nem emelik fel.
– Na szóval – folytatta az amyrlin. – Ott a nagy, szõrös

férfi, satöbbi. Mégsem árthat nekem. Én viszont azt teszek
vele, amit akarok. Miért is ne? Ha olyan kedvem van – elõ-
rehajolt, Nynaeve-re szegezte a pillantását; már nem tûnt

túl barátságosnak a mosolya –, akár fejjel lefelé is fordít-
hatom, és elfenekelhetem. Így...

Az amyrlin hirtelen hátrarepült. Olyan erõvel csapó-
dott a falnak, hogy jó arasznyit pattant vissza róla a feje.
Aztán úgy maradt, mintha odaszegezték volna.

Egwene döbbenten bámult. Kiszáradt a szája. Ez nem
igaz. Csak képzelõdöm.

– Igazuk volt – mondta az aes sedai kissé erõlködve.
Mintha nehezére esett volna lélegezni. – Mondták, hogy
gyorsan tanulsz. És azt is, hogy csak úgy lángol benned a
harag, hajt, hogy minél gyorsabban kibontakoztathasd a
valódi képességeidet. – Küszködve vett levegõt. – Nos,
elengedjük egymást, gyermekem?

Nynaeve a plafonnál lebegett. A tekintete lángolt.
– Most rögtön elenged – csattant föl –, vagy külön-

ben... – ekkor hirtelen döbbenet ült ki az arcára. És két-
ségbeesés, mintha valami nagyon fontosat veszített volna
el. Hangtalanul tátogott.

Az amyrlin felült, a vállát masszírozta.
– Nem tudsz még mindent, nem igaz, gyermekem? A

minden századrészét sem. Nem is gyanítottad volna, hogy
elvághatlak az Igazi Forrástól. Továbbra is érzed, de annyi
esélyed sincs megérinteni, mint halnak a holdat. Ha ele-
get tanultál, hogy teljes jogú nõvérré emeljünk, egyetlen
nõ többé nem lesz képes ezt tenni veled. Minél erõsebb
leszel, annál több aes sedai kell majd, hogy akaratod elle-
nére pajzsot vonjon köréd. Nos, van már kedved tanulni?

Nynaeve becsukta a száját, vékony vonallá préselte az
ajkait. Zord tekintettel állta a másik nõ pillantását. Az
amyrlin sóhajtott.

– Ha csak egy hajszálnyival is kevesebb lehetõség rej-
lene benned, gyermekem, a novíciaasszonyhoz irányíta-
nálak, és megparancsolnám neki, hogy életed végéig tart-
son magánál. De megkapod, amit érdemelsz.

Nynaeve szemei elkerekedtek. Kiáltásra nyílt a szája, de
alig hagyta el a hang a torkát, már az ágyára is huppant, nagy
puffanás kíséretében. Egwene összerezzent. Igencsak vé-
kony matracuk volt, alatta pedig kemény fa. A javasasszony-
nak azonban épp csak megfeszült az arca. Úgy maradt,
ahogy volt, ülve, mindössze áthelyezte egy kicsit a testsúlyát.

– És most, hacsak nem kívánsz még némi bemutatót,
elkezdhetjük a leckét. Vagyis inkább folytathatjuk.

– Anya? – szólalt meg Egwene elhaló hangon. Õ nyak-
tól lefelé még mindig moccanni sem tudott. 

Az amyrlin kérdõen nézett rá, majd elmosolyodott.
– Ó, bocsáss meg, gyermekem. A barátnõd túlságosan

is lekötötte a figyelmem.
Hirtelen újra tudott mozogni. Felemelte a karját, csak

hogy lássa, tényleg képes rá.
– Nos, készen álltok? Hajlandóak vagytok tanulni?

Mindketten?
– Igen, Anya – vágta rá gyorsan Egwene.
Az aes sedai Nynaeve felé fordult. Felhúzta a szemöldökét.
– Igen, Anya – mondta pillanatnyi habozás után, össze-

szorított fogakkal a javasasszony.
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Könyv címe Bolti ár 1-2 könyv 3 vagy több
esetén könyv esetén

SHADOWRUN REGÉNYEK
Vakító fény 698 Ft 590 Ft (59) 520 Ft (52)
Magányos farkas 698 Ft 590 Ft (59) 520 Ft (52)

SHADOWRUN SZEREPJÁTÉK KIEGÉSZÍTÕK
Grimoire 1100 Ft 800 Ft (80) 660 Ft (66)
Árnyékmagyarország 1200 Ft 600 Ft (60) 500 Ft (50)
Végzetes DNS (modul) 438 Ft 400 Ft (40) 350 Ft (35)

RAYMOND E. FEIST REGÉNYEI
Ezüsttövis 798 Ft 600 Ft (60) 500 Ft (50)
Vérbeli herceg 898 Ft 760 Ft (76) 670 Ft (67)

BATTLETECH REGÉNYEK
Halálos örökség 750 Ft 600 Ft (60) 520 Ft (52)
A vér szava 750 Ft 600 Ft (60) 520 Ft (52)
Elveszett sors 750 Ft 600 Ft (60) 520 Ft (52)
A klán törvénye 698 Ft 590 Ft (59) 520 Ft (52)
Vérnév 698 Ft 590 Ft (59) 520 Ft (52)
Sólyomgárda 698 Ft 590 Ft (59) 520 Ft (52)

EARTHDAWN REGÉNYEK
A vágyódás gyûrûje 698 Ft 590 Ft (59) 520 Ft (52)
Anya meséje 698 Ft 660 Ft (66) 590 Ft (59)

Könyv címe Bolti ár 1-2 könyv 3 vagy több
esetén könyv esetén

TÚLÉLÕK FÖLDJE REGÉNYEK
Kitaszítottak 478 Ft 450 Ft (45) 400 Ft (40)

IAN FLEMING: JAMES BOND 007
Casino Royale 629 Ft 440 Ft (44) 350 Ft (35)

ROBERT JORDAN – AZ IDÕ KEREKE SOROZAT
A világ szeme I. 798 Ft 670 Ft (67) 600 Ft (60)
A világ szeme II. 998 Ft 840 Ft (84) 750 Ft (75)

EGYÉB REGÉNYEK
Graham Edwards: Sárkányvihar

998 Ft 840 Ft (84) 750 Ft (75)
Ken Grimwood: Idõcsapda

750 Ft 520 Ft (52) 410 Ft (41)
William Shatner: Delta Kutatás

798 Ft 670 Ft (67) 600 Ft (60)

AZ EURÓPA KIADÓ KÖNYVEI
Stephen Lawhead: Az édenkert háborúja (Albion dala 1)

980 Ft 930 Ft (93) 830 Ft (83)
Stephen Lawhead: Az ezüst kéz (Albion dala 2)

980 Ft 930 Ft (93) 830 Ft (83)

A tavaly kipróbált kedvezményes vásárlási rendszer sikeresnek bizonyult. A postaköltség kiszámolása
azonban idõnként problémás volt, ezért 1999. április 15-ig az alábbi kedvezményes megrendelési rend-
szer érvényes termékeinkre. Az akció során nemcsak az összes könyvünk rendelhetõ meg kedvez-
ménnyel, hanem egyéb kiadók kiadványai is. A kedvezmény mértéke függ az egyszerre megvásárolt
könyv mennyiségétõl. Minden könyvnél két árat tüntettünk fel. Az elsõ (a drágább) arra az esetre vonat-
kozik, ha egy vagy két darab könyvet vásárolsz (persze nem kell egyformát), a második (az olcsóbb) arra,
ha 3 vagy több könyvet veszel egyszerre. (Ez a kedvezmény csak azokra a könyvekre vonatkozik, ahol
két ár van feltüntetve!)

A VÁSÁRLÁSRA HÁROM LEHETÕSÉGETEK VAN:
1. ZSETONNAL FIZETSZ
A TF- és KG-játékosoknak lehetõsége van zsetonnal is fizetni. Ehhez nem kell mást csinálni, mint az UL
hátulján feltüntetni, hogy mit szeretnél vásárolni. (Természetesen e-mailben is megírhatod a rendelésedet.)

2. ELÕRE FIZETSZ BELFÖLDI POSTAUTALVÁNYON
Ebben az esetben a csekk hátulján a „Közlemények” rovatban sorold fel a megrendelt könyveket. Add
össze a kedvezményes árnál feltüntetett összegeket, figyelembe véve a darabszámot! Ezt az összeget
küldd el nekünk és kb. egy hét múlva megkapod a könyveket.

3. UTÁNVÉTELLEL SZERETNÉL RENDELNI
E-mailben vagy levélben írd meg a neved, címed, és a megrendelendõ könyvek címét. Mi egy héten be-
lül postázzuk a könyvet. Az árát a postásnak kell fizetned. (Ez a kedvezményes ár + 350 Ft postakölt-
ség-hozzájárulás.)

BEHOLDER ÁRULISTA
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Könyv címe Bolti ár 1-2 könyv 3 vagy több
esetén könyv esetén

A MÖBIUS KIADÓ KÖNYVEI
Diane Carrey: Kísértethajó (Star Trek)

589 Ft 500 Ft (50) 470 Ft (47)
Gene DeWeese: A béke õrei (Star Trek)

619 Ft 520 Ft (52) 490 Ft (49)
Carmen Carter: Hamlin gyermekei (Star Trek)

639 Ft 540 Ft (54) 510 Ft (51)
Vonda N. McIntyre: Khan haragja (Star Trek)

639 Ft 540 Ft (54) 510 Ft (51)
Fényévek (Sci-fi antológia)

690 Ft 580 Ft (58) 550 Ft (55)
Fényévek II. (Sci-fi antológia)

699 Ft 690 Ft (69) 560 Ft (56)
Sandy Schofield: Halálcsapda (Aliens)

639 Ft 540 Ft (54) 510 Ft (51)
Robert Shackley: A halál árnyékában (Aliens)

599 Ft 510 Ft (51) 480 Ft (48)
Robert A. Heinlein: Starship Troopers

659 Ft 560 Ft (56) 530 Ft (53)
K.W. Jeter: Szárnyas fejvadász 2.

659 Ft 560 Ft (56) 530 Ft (53)
Joan D. Vinge: Lost in Space

649 Ft 640 Ft (64) 520 Ft (52)

A SZUKITS KIADÓ KÖNYVEI
Edo van Belkom: Õrjítõ éhség (Werewolf)

690 Ft 660 Ft (66) 590 Ft (59)
R. A: Salvatore: A démon ébredése

660 Ft 640 Ft (64) 570 Ft (57)
J. Robert King: Vérszövetség (Planescape)

750 Ft 710 Ft (71) 640 Ft (64)
A kõbe zárt kard – Az Excalibur legendái

690 Ft 660 Ft (66) 590 Ft (59)
DRAGONLANCE SOROZAT
Margaret Weis és Tracy Hickman: A múlt és jövõ ura

590 Ft 590 Ft (59) 500 Ft (50)
Margaret Weis és Tracy Hickman: Találkozások

590 Ft 590 Ft (59) 500 Ft (50)
Margaret Weis és Tracy Hickman: Ikrek hatalma

590 Ft 590 Ft (59) 500 Ft (50)
Margaret Weis és Tracy Hickman: Pusztulás

590 Ft 590 Ft (59) 500 Ft (50)

A BENEFICIUM KIADÓ KÖNYVEI
Regnum hermeticum (Ars Magica novellás kötet)

798 Ft 760 Ft (76) 680 Ft (68)

Könyv címe Bolti ár 1-2 könyv 3 vagy több
esetén könyv esetén

A VALHALLA KIADÓ KÖNYVEI
Átkozott esküvések (MAGUS novelláskötet)

699 Ft 660 Ft (66) 590 Ft (59)
Erioni regék (MAGUS novelláskötet)

699 Ft 660 Ft (66) 590 Ft (59)
Jan van Boomen: Morgana könnyei (MAGUS)

699 Ft 660 Ft (66) 590 Ft (59)
Orson Scott Card: Végjáték 2

699 Ft 660 Ft (66) 590 Ft (59)
Margaret Weis és Tracy Hickman: Sárkányszárny

699 Ft 660 Ft (66) 590 Ft (59)
Roland Morgan: Mágikus vihar

749 Ft 710 Ft (71) 640 Ft (64)
David Drake: A tõr 699 Ft 660 Ft (66) 590 Ft (59)

HATALOM KÁRTYÁI
Alappakli (IV. kiadás) 820 Ft (82)
Chara-din visszatér kiegészítõ 600 Ft (60)
Isteni Szövetség kiegészítõ 560 Ft (56)
Ezüsthajnal 600 Ft (60)

HKK CSILLAGKÉPEK
Skorpió 200 Ft (20)
Nyilas 200 Ft (20)
Bak 200 Ft (20)
Vízöntõ 200 Ft (20)
Halak 200 Ft (20)
Kos 200 Ft (20)
Bika 200 Ft (20)
Ikrek 200 Ft (20)

HKK INVÁZIÓ
Kho^r földje (megjelenik március közepén) 200 Ft (20)

A Csillagképek és az Invázió megrendelésére még két

külön feltétel vonatkozik:

* Fajtánként legalább 3 csomagot kell rendelni belõle.
Ha ennél kevesebbet rendelsz, akkor a küldeményt nem
tudjuk ajánlva küldeni, és az ebbõl eredõ kárért sem tu-
dunk felelõsséget vállalni.

* Ha olyan Csillagképek vagy Invázió kiegészítõt rendelsz
meg, ami már kifogyott, akkor automatikusan a legköze-
lebb megjelenõt küldjük el helyette.

Az ár mellett zárójelben a zsetonban számított ár található. 
(Ne felejtsd el, hogy 1999. január 1-tõl kezdve 1 zseton = 10 Ft!)

Címünk: Beholder Kft. 1680 Budapest, Pf. 134
A KEDVEZMÉNYEK 1999. ÁPRILIS 15-IG ÉRVÉNYESEK.



AZ EDDIG MEGALAKULT KÖZÖS TUDATOK LISTÁJA
9101 Álomôrzôk Jó 1993.11.23. 3821 Jerikó Egy Fônix
9102 Vasalt Bunkók Semleges 1993.12.23. 1506 Kôfejû Beldor Egy eltaposott quwarg
9103 Serény Múmiák Gonosz 1994.01.07. 4709 Ithril Egy mosolygó angyalka rózsaszín bugyiban
9104 Viharlégió Semleges 1994.01.27. 4540 Álomvirág Egy tornádó örvénylô tölcsére
9105 Lélektisztító Irgalmas NôvérekRaia 1994.02.13. 3448 Darkseid Egy halványan vibráló nyunyónyûvô vikócmajom
9106 Arany Magisztrátus Fairlight 1994.03.27. 4116 Tour Wen Varázskönyvbôl ömlô aranyló hatalom
9107 Ezüst Kígyó Szövetsége Fairlight 1994.04.08. 1719 Tûztövis Két kört formázó ezüst kígyó
9108 Naplovagok Raia 1994.06.01. 4415 Edward a kiváncsi Fehéren izzó tûzgömb
9109 Északi Druida Szövetség Sheran 1994.06.15. 5300 Kárász Egy tölgyfakoszorú
9110 Zan Rendje Általános 1994.06.21. 2074 Harq al-Ada Bézs alapon édeskés illatú halálsikoly
9111 Ördögi Kör Dornodon 1994.07.25. 4538 Ilinir Doaron Koponyák gyûrûjében fekete obszidián denevér
9112 Mesterek Bandája Árnymanó 1994.07.25. 2434 Lop-Nessy Eszti Egy kincsekben dúskáló, vigyorgó Árnymanó
9113 Pusztítás Prófétái Leah 1994.07.25. 5646 Grath Morphus Egy kasza
9114 Pöröly Rend Általános 1994.08.15. 2195 Killer Thorn Egy sújtásra emelt pöröly
9115 Igazság Keresôi Általános 1994.08.18. 3472 Dalamar Egy Lélekmérleg
9116 Ördögi Kör Leah 1994.09.05. 3149 Philatorix Denevérek gyûrûjében fekete obszidián koponya
9117 Hófarkas Klán Általános 1994.09.14. 2271 Quetzalcoatl Egy hófehér farkasfej
9118 Két Kard Testvérisége Tharr 1994.09.19. 1375 Worm Földbe szúrt kard
9119 Kvazársziklák Népe Troll 1994.11.07. 1931 Otoaak Egy véres csatabárdot nyalogató Troll
9120 Változás Gyermekei Alakváltó 1994.12.14. 5545 Harvester Agenor Egy nekrofun-bonsai
9121 Szamócák Általános 1995.01.04. 5551 Atomvillanás Szamóca
9122 Vashegyek Nemzete Törpe 1995.01.18. 4761 Kazimir Hatalmas hegyek ormai mögött lenyugvó Nap
9123 Acél Öklök Kobudera 1995.01.24. 3403 Ashkenor Otthonát védelmezô Jáde-sárkány
9124 MAFFIA Gonosz 1995.01.27. 3112 Kova Kardra tekeredô, kitárt szárnyú háromfejû sárkány
9125 A Korona Bajnokai Általános 1995.02.14. 4842 McNewast Egy koronára fonódó kígyó
9126 Aranysárkány Raia 1995.03.09. 3612 Babsaláta Aranysárkány
9127 A Pentagramma Testvérisége Általános 1995.03.17. 3430 Yasmina Lángoló Pentagramma
9128 Vérvörös Légió Tharr 1995.04.10. 2183 Rodin fia Danair Mindent elsöprô hömpölygô ármádia
9129 Illúzió Mesterei Általános 1995.06.19. 2444 Fealefel Throm Kékes fényben úszó, derengô szellemalak
9130 Idô Porszemei Általános 1995.06.27. 2788 Kaqxar Kaleidoszkóp
9131 Éjharcosok Általános 1995.07.10. 1170 Rothdak a Megtorló Éjfekete kardról vörös vércsepp csapódik a porba
9132 Csontbrigád Általános 1995.08.02. 4822 Laza Padka Mindent átható csapatszellem
9133 Smaragd Sasok Alakváltó 1995.08.08. 3519 Roberto Egy tûzoszlopon átrepülô ALAKVÁLTÓ
9134 Fény Testvérisége Jó 1995.08.09. 4105 Avina Fényt tükrözô kristályvizû tó
9135 Mágia Örökösei Gnóm 1995.09.21. 2932 Benedict Egy kristálygömb belsejében épülô mágustorony
9136 Kerekkorsó Rendje Általános 1995.10.05. 1724 Téla Oriens Néhány, tengernyi sörben tántorgó, és daloló alak
9137 Sheran Múmiák Sheran 1995.10.18. 2289 Askelson az Örzô MOSOLYGÓ RETTENET RÓZSASZÍN BUGYIBAN
9138 Szeretet Vándorai Elenios 1995.10.19. 2164 Gwyldyn Csôrében mákrózsát tartó galamb
9139 Erdôk Vándorai Elf 1995.10.26. 3813 Banális Ájlbibek Szellôjárta fûzfaliget a csillagos ég alatt
9140 Ördögi Kör Dornodon 1996.01.26. 3026 Xeldor Dortin Koponyák gyûrûjében vérvörös denevér
9141 Igaz Barátok Semleges 1996.04.17. 2370 Hantherni Larissa Lelkekben élô Igaz Barátság
9142 Üdvhadsereg Általános 1996.05.09. 4057 E-Sika-Ho Idôs asszonyt szopógödörbe segítô ifjú harcos
9143 Ordo Mutantum Mutáns 1996.05.15. 5266 Jáde Egyszarvú Nemesi díszekben pompázó Puhos Kópos
9144 Sziklaöklök Kobudera 1996.12.02. 1328 Febster Egy kolostort védelmezô Jáde-sárkány
9145 Humán Páholy Ember 1996.12.02. 1444 Aranysárkány Egy tûzförgetegbôl kilépô ember
9146 Vértestvérek Általános 1996.12.27. 5089 Kék sequator W.D. Sírkövön fekvô vörös rózsa
9147 A Káosz Lordjai Gonosz 1997.05.06. 1701 Zanarchista Prédára lesô drónkeselyû
9148 Sötét Inkvizíció Apostolai Gonosz 1997.05.07. 3833 Halálhozó Leoford Egy koponya, mely szemüregében haláltusádat látod
9149 Mélysötét Vándorai Elf 1997.05.15. 3429 Faithful Tanthalas Egy csillogó szemû obszidián pók
9150 Ars Magica Általános 1997.05.30. 2849 Qusaimódó Egy mágikus viharban meditáló varázsló
9151 Ghalla Gyermekei Általános 1997.07.31. 4562 Beneditta Egy PSZÍ jel
9152 Összhangzat Általános 1997.11.11. 2363 Enyasio Lant, mit angyal s ördög tart
9153 Árnymenôk Árnymanó 1997.11.19. 5273 Khis Pisock Árnymanó feje felett tündöklô glória
9154 A Földelem Urai Tharr 1998.04.28. 5491 Rôtszakállú Guta Izzó magmából elôtörô gránit monolit
9155 Fekete Druidák Sheran 1998.06.24. 5147 Darochaar Bíborhold elôtt álló trikornis herceg
9156 QUWARG Általános 1998.07.28. 2884 Venom Egy acélkolosszust kibelezô vicsorgó QUWARG
9157 A FÉNY hordozói Jó 1998.08.12. 3158 Wassermann Bobó Sötét fellegeken áttörô dicsfényt körbeálló alakok
9158 Feminin Galeria Általános 1999.02.23. 3176 Silina Óriás bilborchidea
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• A licitre összesen 4173 tétel érkezett, ebbõl eddig 3240 elkelt, 602 pedig visszakerült eredeti tulajdonosához.
• Az eladások összértéke 772720 arany.
• Összesen 1093 karakter vett részt a liciten. 842 vevõnk és 766 felajánlónk volt.
• Eddig 270 féle tárgy került fel.

LEGDRÁGÁBB TÉTELEINK:
1 db szívkeresõ 5101 aranyért
1 db szívkeresõ 5012 aranyért
1 db fpi formázó minta 3252 aranyért
1 db mágusköpeny 3250 aranyért
1 db Rughar gyûrûje 3103 aranyért
1 db pengepajzs 2900 aranyért
1 db mágusölõ 2850 aranyért
1 db nekrofun medál 2815 aranyért
1 db mágusölõ 2600 aranyért
1 db vascarai csizma 2514 aranyért

A LEGNÉPSZERÛBBEK AZ ELADOTTAK KÖZÜL:
110 tétellel: kaja

97 tétellel: obszidián karkötõ
90 tétellel: réz papi karkötõ
90 tétellel: galachmit
86 tétellel: ezüst papi karkötõ
74 tétellel: pular kristály
70 tétellel: thargodan esszencia
68 tétellel: shinai gömb
67 tétellel: umbatari karkötõ
63 tétellel: remákszív
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Nos, lezárult a VIII. – és minden valószínûség szerint
hosszú idõre az utolsó – kalandozók számára kiírt
aukciónk. Sajnos nagy érdektelenség kísérte az árve-
rést, mindössze 84 licit érkezett, melyek közül több is
érvénytelen volt. Egyes tételek annyira alacsony áron
keltek el, hogy az Aukciós Ház veszteségként könyvel-
hette el a tranzakciót. Mindezek arra a döntésre kény-
szerítettek bennünket, hogy bizonytalan ideig szüne-
teltessük a hasonló árveréseket. Legközelebb csak
akkor kerül sor hasonló aukcióra, ha a kalandozók tö-
megesen jelentik be rá az igényüket. Bízom benne,
hogy ez mihamarabb bekövetkezik, addig is nézzünk
egy-két érdekességet a VIII. aukcióról!

Legtöbben, szám szerint tizenegyen, a mágia teker-
csére licitáltak, de hasonló érdeklõdés kísérte a
Tyrkiai mászógépet, a tudás gyöngyét és az élõ he-
gyi rákot is.
Legdrágábban elkelt tételünk ezúttal a tudás gyön-
gye volt 1215 arannyal.
A xirnox szívekre és a lótusz fõzetekre csak egy-egy
licit érkezett, azok is érvénytelenek voltak.
Összesen 10 érvénytelen licit érkezett, amibõl hét
nyertes lehetett volna, csakhogy a licitálóknál nem
volt meg a szükséges pénz.

További kellemes kalandozást kíván önöknek az Auk-
ciós Ház és szerény alügynöke:

KRAPIXLON TIHAMÉR

Hagyományainkhoz híven ismét közzéteszünk egy
összesítõ táblázatot a licitekrõl.
(A számok a licitált összegeket jelentik; a vastag be-
tûvel szedett áron keltek el az egyes tételek. A dõlt
betûvel szedett árat a vásárló nem tudta (volna) kifi-
zetni.)

1. 56, 21
2. 200, 112, 63, 18
3. 343, 200, 150, 101, 83
4. 789, 500, 166, 90, 50
5. 400, 125, 59, 50
6. 256, 166, 5, 2
7. 211
8. 400, 250, 106, 103
9. 389

10. 611, 311, 300, 202, 155, 126, 119, 111, 52
11. 152, 75, 6
12. 111
13. 305, 222
14. 666, 612, 333, 300, 200,
15. 322, 1
16. 172, 11
17. 907, 800, 500, 444, 425, 

400, 300, 200, 185, 50, 40
18. 500
19. 1256, 1215, 1214, 688, 412, 346, 303, 20
20. 1222, 800, 678, 600, 517, 

376, 163, 156, 152, 1
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T F  V A R Á Z S L A T O K
Ígéretünkhöz híven minden számban kicsit részletesebben foglalkozunk a TF varázslataival.
• A varázslatok leírásánál az „Isten” mezõ azt jelenti, hogy mely istenek adják meg a varázslatot isteni

küldetések teljesítéséért. L=Leah, D=Dornodon, R=Raia, E=Elenios, 
S=Sheran, T=Tharr, F=Fairlight, C=Chara-din.

• Ha egy varázslat leírása a varázslat szintjére hivatkozik, akkor az a következõképp számítható ki: Papi
varázslat: papi rang + teológia/3 + jellembónusz

• Ahol a jellembónusz: jóknál egy 1–6, gonoszoknál egy 1–5 közötti érték, a jellem függvényében. A 777-
es jóság és 666-os gonoszság ezenfelül +2-t ad ehhez a bónuszhoz. A papi karkötõk 1–5 közötti bó-
nuszt biztosítanak.

• Rúnavarázslat és pszi képesség: (szakértelem+1)/2
• Talán ide kívánkozna még egy nagy titok, a teológia és taumaturgia fejlõdésképlet, de errõl csak akkor

lehet szó, ha a Krónika példányszáma tovább emelkedik :).

Ígéretünkhöz híven minden számban kicsit részletesebben foglalkozunk a TF varázslataival.
• A varázslatok leírásánál az „Isten” mezõ azt jelenti, hogy mely istenek adják meg a varázslatot isteni

küldetések teljesítéséért. L=Leah, D=Dornodon, R=Raia, E=Elenios, 
S=Sheran, T=Tharr, F=Fairlight, C=Chara-din.

• Ha egy varázslat leírása a varázslat szintjére hivatkozik, akkor az a következõképp számítható ki: Papi
varázslat: papi rang + teológia/3 + jellembónusz

• Ahol a jellembónusz: jóknál egy 1–6, gonoszoknál egy 1–5 közötti érték, a jellem függvényében. A 777-
es jóság és 666-os gonoszság ezenfelül +2-t ad ehhez a bónuszhoz. A papi karkötõk 1–5 közötti bó-
nuszt biztosítanak.

• Rúnavarázslat és pszi képesség: (szakértelem+1)/2
• Talán ide kívánkozna még egy nagy titok, a teológia és taumaturgia fejlõdésképlet, de errõl csak akkor

lehet szó, ha a Krónika példányszáma tovább emelkedik :).

Az éber kakukk a tõled lopni próbálók lopás szakértelmé-
re -5-öt ad. Hogy jobban érthetõ legyen, ez nagyjából mit is
jelent, egy rövid fejtegetés a lopásról. Az alap lopásérték:

lop = lopás szakértelem + 1 - 2/3 * az áldozat szintje + módo-
sítók

Lehetséges módosítók (a teljesség igénye nélkül):
• láthatatlan tolvaj +5
• lakott terep -3
• árnymanó KT tagja +2
• szent liget -3
• varázslat (éber kakukk, stb)
• õrzõ lény (lénytõl függ)
• lopott tárgy arany értékétõl függõen (min. 7 arany érték esetén

-4, min. 10 arany érték esetén -8, stb., de ez csak az egyedi
tárgyra vonatkozik, tehát 100 db madártoll lopása esetén
nincs módosító)

• arany: felezi az esélyt, a fenti módosítók után
• KF-elt tárgy (csak KT képességgel!): felezi az esélyt

Amennyi „lop”, annyiszor 10% esély van a sikerre, de maxi-
mum 80-90% (ehhez jöhet 20-as lopás felett minden 10 lo-
pásonként +1%). Ha valakinek nincs lopás szakértelme, a
siker esélye mindentõl függetlenül 20%, ha Fairlight lopj
aranyat küldetését teljesíti, a siker esélye minimum 10%.
MEGJEGYZÉSEK: Hogy a varázslat kicsit népszerûbb le-
gyen, eltöröltem a TVP költségét (ugyanez igaz az éber va-
dászkutyára és a planetáris õrdémonra is).

Mint minden kör elejéig tartó varázslatot, ezt a kör fo-
lyamán bármikor felrakhatod, és attól kezdve következõ
kör elejéig meglesz. Ez azt jelenti, hogy nem kötelezõ kör
végén elmondhatod, elvarázsolhatod akár a kör elején is,
ha attól félsz, hogy nem marad rá elég VP-d!

Az auralátással olyan kalandozók nevét és karakterszámát
is megtudhatod, aki egyébként nem mutatkozik be, mert
agresszív, harcoltok egymással, te láthatatlan vagy, vagy
esetleg éppen lopsz tõle, és ezért nincs alkalmatok egy
baráti kézfogásra.

Vitathatatlanul a TF legnépszerûbb gyógyító varázslata, ol-
csón, komponens nélkül sokat gyógyít, egyetlen hátránya,
hogy magasabb szinten már nem fejlõdik tõle a teológia az
alacsony varázslási költség miatt. A gyógymógy D4 * szint élet-
pontot gyógyít, maximális hatásfokát már a 10. szinten eléri.
MEGJEGYZÉS: a gyógymógyot labirintusban is használ-
hatod, sõt, ha van FGY-d, az automatikusan a gyógymó-
gyot használja, ha labirintusban vagy. Ha nincs elég pa-
rancshelyed a sok gyógymógy elmondásához, de van
bõven VP-d és tudod, hogy sok ÉP-d fog hiányozni, jó
trükk lehet útközben beugrani egy régi labirintusba, fel-
gyógyulni, és rögtön kijönni.

GYÓGYMÓGY (5. varázslat)
Típus: papi
Isten: RESTF
Hatóidõ: azonnali
TVP: 5
VP: 6
Használat: V 5, illetve gyógyító totem esetén EK 116 <életerõ> 5.

AURALÁTÁS (4. varázslat)
Típus: papi
Isten: LREC
Hatóidõ: 1 kör
TVP: 5
VP: 8
Használat: V 4

ÉBER KAKUKK (3. varázslat)
Típus: papi
Isten: RSTFC
Hatóidõ: kör elejéig
TVP: 0
VP: 6
Használat: V 3

TIHOR MIKLÓS



A varázslat korábbi verziója (1 kalandozóra/fajra hat) túl-
zottan használhatatlan volt, ezért a tolvajszemet 1 körig
tartó varázslattá tettem, nem kell paramétert megadni,
mindenkinek a hátizsákját végiglesed, akivel csak találko-
zol, sõt, annak is, akitõl lopni próbálsz! A TVP költség is
megszûnt, viszont a VP költség 5 helyett 8 lett (de ez so-
kak szerint nagyobb elõny, mint hátrány...).
MEGJEGYZÉSEK: a tolvajszem sorban megy a tárgylistá-
don, minden tárgynál, amely értéke legalább 1 arany, és
nincs beKF-elve, van 50% esély, hogy megjelenik. Össze-
sen 4-8 tárgyat leshetsz így ki. Itt ragadom meg az alkal-
mat, hogy röviden írjak arról, hogyan tárolja a TF a tárgya-
kat. A tárgyak egy listában vannak elhelyezve. Ha
mondjuk van 20 féle tárgyad, és a listában a 2.-at eldo-
bod, akkor lesz egy üres hely a listádban. Ha legközelebb
tárgyat szerzel, akkor az ide fog kerülni, a 2. helyre. A ka-
rakterlapon persze a tárgyakat típus szerint rendezi, de az
azon belüli sorrend az, ahogyan a listában vannak. Ezt
csak azért írom le, mert sokszor kérdezték tõlem, hogy
vajon mitõl függ, hogy milyen sorrendben jelennek meg
a tárgyak a karakterlapon.

Emlékszem, annak idején az alkímia kedvenc varázslatom
volt, mert állandóan túl volt terhelve a karakterem, és váro-
si teleport nem lévén, 10-20 fordulónként egyszer, ha beté-
vedtem a városba. Alkímiázó karakterem már a kezdetek
kezdetén több pénzzel szaladgált emiatt, mint alkímiázni
nem tudó karakterem, aki egyszerûen csak eldobálta a feles-
leges szemetet. Az alkímiának minden kényelme mellett egy
városi teleportáló karakter számára két hátránya van: a TVP
költség, és az a bizonyos 10% esély, hogy az alkímiázás ered-
ménye egy marék homok lesz. A TVP költséget az õ számuk-
ra csökkentettem 5-rõl 3-ra. A 100 darab madártolladból pe-
dig továbbra sem alkímiával érdemes aranyat csinálni.
MEGJEGYZÉS: Az alkímia varázslatot késõbb az alkímiázó
üst nevû varázstárgy kiválóan helyettesíti, ugyanis nemhogy
nem kerül TVP-be a használata, de hibázni sem hibázik. Per-
sze, az alkímiázó üst megszerzése nem egyszerû feladat.

Átkozott tárgyat (pl. szopókõ) alkímiával sem lehet át-
változtatni.

A vámpirizációt akkor fogod használni, ha a jobbkezes
fegyver elsõ ütésével legalább <min. sebzés>-t okozol.
Ha nem adsz meg 3. paramétert, akkor minden esetben
használod. A vámpirizációt max. <ismétlés> számszor
(ami maximum 9999 lehet) újra felrakod az olyan harc vé-
gén, amikor használtad, ilyenkor nem költesz el TVP-t.

Az vámpirizációval szerzett gyógyulás képlete:
osztó = 10 - szint/4 
ha osztó < 5, osztó = 5
gyógyulás = sebzés/osztó + 1

Mint látható, a vámpirizáció maximális hatásfokát – az oko-
zott sebzés 20%-kának gyógyítását – 20-as szinten éri el.

MEGJEGYZÉSEK: A vámpirizációt sokan irigylik, akiknek
az istene ezt a varázslatot nem adja meg. Azonban a torta
nem annyira finom, mint amilyennek látszik: ha a vámpi-
rizációd még nem maximális hatásfokú, vagy ha nincs
elég varázspontod, vagy ha nem harcolsz elég nagy ször-
nyekkel, akkor a vámpirizáció hatásfoka jócskán alatta
marad pl. a gyógymógynak.

A vámpirizációt varázslatot tudja a vámpírtõr és a vám-
pírkard nevû varázsfegyver, ezenkívül a csatorna túlolda-
lán van egy labirintus, ahol bárki megtanulhatja.

Az áldomás varázslat +4 támadást ad, és a vámpirizáci-
óhoz hasonlóan, automatikusan megújítod maximum
<ismétlés> számszor. Harmadik paraméterként megad-
hatsz egy szintet, ha ennél alacsonyabb szintû szörnnyel
harcolsz, akkor arra a harcra az áldomás „kikapcsol”, és
így a harc végén sem kell megújítanod. Kalandozók ellen
az áldomást mindig használod.
MEGJEGYZÉS: Hiába adod ki az áldomást akár 9999-es
ismétlés számmal (és ez vonatkozik a vámpirizációra is),
ha elfogy a varázspontod, akkor az áldomás elmúlik a leg-
közelebbi alkalommal, amikor megújítanád, és legköze-
lebb újra ki kell adnod a parancsot.

ÁLDOMÁS (6. varázslat)
Típus: papi
Isten: DRTC
Hatóidõ: köv. harc
TVP: 5/0
VP: 5
Használat: V 6 <ismétlés> <szint>

VÁMPIRIZÁCIÓ (1. varázslat)
Típus: papi
Isten: LDTC
Hatóidõ: köv. harc
TVP: 5/0
VP: 8
Használat: V 1 <ismétlés> <min. sebzés>

ALKÍMIA (7. varázslat)
Típus: papi
Isten: LDF
Hatóidõ: azonnali
TVP: 3
VP: 7
Használat: V 7 <tárgy> <mennyiség>

TOLVAJSZEM (2. varázslat)
Típus: papi
Isten: D
Hatóidõ: 1 kör
TVP: 0
VP: 8
Használata: V 2
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SZAVAZÁS
A KT képességek némelyikének köszönhetõen a TF játék-
egyensúlya felborult, és egyre több játékos kérte, hogy va-
lamit tegyünk a rend helyreállítása érdekében. Az alábbi
négy lehetõség született:

1. Maximalizáljuk az egy körben regenerálható
TU-t MXTU/7*2-ben.

2. Megszüntetjük azokat a KT képességeket, ame-
lyek erõforrásra tudják a TU-t konvertálni.

3. Megszüntetünk minden KT képességet.
4. Minden marad a régiben.
(Részletesebb magyarázatot ld. ezekrõl az 1999. januári Krónikában.)

Természetesen még fel lehetett volna vetni 5., 6., stb. le-
hetõségeket, bonyolultabb, sokkal kevésbé átlátható mó-
dosítási javaslatokkal, de úgy éreztük, hogy a helyzetet
legjobban csak egy jól átlátható, egyszerû, de globális
döntéssel lehet megoldani.

A SZAVAZÁS VÉGEREDMÉNYE
1. 2. 3. 4.

Elsõsorban: 235 (171) 190 (146) 70 (42) 175 (151)
Másodsorban: 227 (181) 269 (189) 55 (40) 114 (97)
Harmadsorban: 166 (123) 176 (146) 126 (89) 194 (147)
Negyedsorban: 41 (34) 26 (23) 411 (333) 184 (115)

A fenti táblázatból leolvasható, hogy elsõsorban hányan
szavaztak az 1., hányan a 2., hányan a 3., és hányan a 4.
megoldásra. Utána látható, hogy kinek mi volt a vélemé-
nye a másodlagos, harmadlagos és negyedleges alternatí-
váról. A zárójelben az olvasható, hogy a szavazók közül
hány volt KT tagja.

Ha valaki csak SZV 1-gyel szavazott, azt is elfogadta a prog-
ram, 1000-nek értelmezte, és persze a 3333 is mûködött, ek-
kor mind a négy helyiértéked a 3-as oszlopot növelte.

Mint látható, a nyertes az 1. opció, azaz a TU regene-
rálás maximalizálása, 235 szavazattal, a bizonyos képessé-
gek eltörlése (190 szavazat) és maradjon minden a régi-
ben (175) szavazat nagyjából ugyanannyi volt, viszont
másodsorban sokkal többen támogatták a 2-est, mint a 4-
est. Mint várható volt, kevesen szavaztak az összes KT ké-
pesség megszüntetésére (70).

Kiderült az is, hogy nincs arról szó, hogy a nem-KT ta-
gok szavaztak meg valamit: a KT tag–nem-KT tag arány
nagyjából ugyanannyi volt mindenhol, sõt, fõként a KT ta-
gok szavaztak.

Mit jelent a szavazás eredménye? Március 1-tõl minden
olyan KT képesség, amely a TU regenerálást növeli, vagy

akár valamilyen feltételtõl függõen, kör közben ad plusz TU-
kat (pl. árnymanó KT), maximum annyi TU-t adhat plusz-
ban, mint amennyit normálisan regenerálnál. Kérem mind-
azokat, akik eddig 8-10 TU-t regeneráltak, és márc. 1-tõl csak
2-4-et fognak, ne bombázzanak levelekkel, miszerint az õ TF-
es karrierjük csõdbe ment, és vegetáriánusok lesznek vagy
világgá mennek, esetleg abbahagyják a játékot: hamarosan
rá fognak ébredni, hogy egy karakter képes akkor is létezni,
ha nem jut tetszõleges mennyiségû TU-hoz. Azt hiszem, an-
nak sincs értelme, hogy valaki a szavazás eredményén fel-
buzdulva, rögtön írjon egy levelet, hogy szerinte mégis in-
kább mit kellett volna csinálni, a játékosok többsége már
döntött, hogy mit szeretne, demokratikus szavazással. Meg-
értjük persze, hogy bármi is a változás, annak valaki nem fog
örülni, de ez így van már Ádám és Éva óta.

Viszont! Minden KT vezetõ benyújthat egy levelet, amely-
ben:
1. kérheti képessége pontértékének módosítását.
2. kérheti képessége módosítását.
3. kérheti képessége lecserélését.
4. leírhatja maximum 3 másik KT-képességrõl, hogy sze-

rinte ott miért fog még mindig kilógni a lóláb a változ-
tatások mellett is, és mit kellene tenni a „gatyába rá-
zás” érdekében.

Csak és kizárólag a KT-vezetõk írjanak egy ilyen levelet, és
legkésõbb április 30-ig küldjék el címünkre! A levél elküldé-
se elõtt kérjék ki a KT tagságának a véleményét, a tagok ön-
állóan ne írjanak külön ilyen levelet. A levélen szerepeljen a
KT és a KT-vezetõ neve és sorszáma. Erre a levélre azért van
szükség, mert nyilvánvaló, hogy szükséges néhány apróbb
változtatás is a megváltozott környezetben, és ehhez a ti se-
gítségeteket szeretném kérni. A leveleket április végén elbí-
ráljuk, de: KT-képességet csak nagyon indokolt esetben en-
gedünk lecserélni (pl. a Viharlégió külön képességbõl
kifejlesztette, hogy a Tudati lenyomat helyett a Tudati ger-
jesztés legyen meg neki – ennek nyilván nem sok értelme
van az új szabályok szerint); és olyan képesség pontértékét
nem módosítjuk, amelyet a KT már legalább 1 éve használ.

A könnyebb feldolgozás érdekében a KT-vezetõ írja le,
hogy milyen képességei vannak a KT-nak, melyiket mikor
fejlesztették ki, és hány pontos képesség volt (ha tudja).

Reméljük, hogy a lehetõ legkevesebb változtatással a lehe-
tõ legnagyobb mértékben sikerül jobbá tennünk a játékot.

TIHOR MIKLÓS
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A KT-SZAVAZÁS VÉGEREDMÉNYE
Február 15-én megtörtént a legutóbbi szavazás értékelése, és mint arról
már röviden tájékozódhattatok a játékvezetõi üzenetbõl, megszületett a

végeredmény. Elõször is, rövid emlékeztetõül, hogy mirõl is szavaztunk...



AA
– Végre! – kimerülten rogytam a földre, ez a csata min-

den erõmet fölemésztette. Az a nyavalyás szörnyeteg kis
híján végzett velem. Képtelen vagyok akárcsak megmoz-
dulni is, nem hogy bekötözni a sebeimet. Pedig van belõ-
lük bõven. A bal karomat már csak néhány foszladozó bõr-
cafat tartja a helyén, a mellkasomból jó tenyérnyi darabot
téptek ki a dög karmai, az arcom szinte csíkokra van szag-
gatva, az egész testemen mindenütt kisebb-nagyobb se-
bek. Nincs erõm, nincs erõm mozdulni, nincs erõm még
ahhoz sem, hogy legalább a vérzést csillapítsam.

Lassan valami kábulatféle kerít hatalmába, arra gondo-
lok, nemsokára elvérzem, és meglátom majd õt, a hatal-
mas Leah-t, akit eddig hûen követtem. Még néhány perc,
és végre megtapasztalom mindazt, amiben eddig csak hit-
tem. Imádkozni kezdtem hozzá, adjon nekem erõt, hogy
méltósággal lépjek át a birodalmába, ne engedje, hogy a
feltámadó életösztön holmi sikoltozásra kényszerítsen.

Valami nincs rendben. A szent szimbólumom hideg és
fénytelen. Nem érzem azt a békét és nyugalmat, ami min-
dig eláraszt, ha imádkozom hozzá. Leah nem figyel szava-
imra! Elfordítja tõlem orcáját, és nem fogadja könyörgé-
semet.

Nem halhatok meg, így nem, még nem! Meg kell tud-
nom, miért fordult el tõlem az én istenem!

Kétségbeesésem erõt adott, megpróbáltam feltápász-
kodni, de nem sikerült. Újra és újra próbálkoztam, mind-
hiába. Ám ahogy kapaszkodó után tapogatózva megragad-
tam egy bokor lecsüngõ ágait, furcsa dolog történt.
Megéreztem az ágakban lüktetõ életerõt, tudatomban pe-
dig jól ismert, jéghideg hang dörrent:

– Érted már, ostoba halandó?
És igen, értettem. Leah nem fordult el tõlem, de még

nem enged meghalni.
Élnem kell, mert tervei vannak velem, itt az élõk kö-

zött. Megtanított hát egy újabb varázslatra, amelynek igéi

immár ott lapulnak az elmémben, csak ki kell mondanom
õket. Ép karommal görcsösen markoltam az ágat, és mo-
tyogni kezdtem a szavakat. Végre kimondtam az utolsó
szótagot is. Érzem, hogy a kezem, a karom egyre hide-
gebb, a szívem dobogása pedig lassan átveszi a lüktetés
ütemét. Biztosan elrontottam a varázslatot, valamelyik
szót eltévesztettem. Végem van. Nincs erõm újra kezdeni.
Hirtelen úgy éreztem, villám csapott belém. Majd újra és
újra. A szívem iszonyú sebességgel kezdett verni, a sze-
mem elé vörös fátyol hullott, megpattant néhány hajszál-
ér. Vér íze a számban, a testem görcsösen megfeszül, kis
híján elharaptam a nyelvem. Nem voltam felkészülve ek-
kora adag nyers energia befogadására. Ehhez képest a
vámpirizáció sokkja gyerekjáték.

Elájultam.

Most itt ülök, teljesen „épen”, még sebhelyek sincse-
nek a testemen. A bokor, ami alatt feküdtem, megfekete-
dett csonk csupán.

Igaz hát, amit az õsök regéltek, aki erõs az õ hitében, azt
maga a természet gyógyítja, önmagát sem kímélve. Hála né-
ked, Leah, és néked is, Sheran, amiért megengedted gyer-
mekednek, hogy életét adja értem, a kitaszított tündéért!

MUFFFALÓ BILL (#2398), Leah inkvizítora

RENDHAGYÓ STATISZTIKÁK
Ezúttal néhány különleges statisztikával szeret-

nénk a kíváncsi TF játékosokat meglepni! Az ada-
tok 1999. február 18-i frissességûek.

A TF-en összesen 543 tárgy, 225 varázslat, 282
szörny, 168 KT-képesség, 95 labirintus és 447 iste-
ni küldetés van február 18-án. A program szövegei
összesen 2.1 Megabyte-ot tesznek ki, ami 2.2 mil-
lió leütés – ez nagyjából egy 7-8 kötetes regény-
ciklusnak felel meg. A fõ program, amely a TF-for-
dulókat hozza létre, 107195 programsorból áll, és
mérete mindössze 602 Kilobyte – ennek oka, hogy
a program Borland C++ segítségével, DOS alatt
készült és készül, nem pedig Windows alatt – Win-
dows mellett a TF-program sokkal nagyobb és las-
sabb lenne, és persze ugyanazt tudná, mint most.
Az egyéb segédprogramok (és ide tartoznak az
adatbázis kezelõktõl kezdve a statisztikai progra-
mokon keresztül egészen a szövegindexelõkig
minden) összesen 2.2 Megabyte-ot tesznek ki.
A TF adatbázisainak mérete (térkép, játékos és ka-
rakter adatok, KT-k, varázslatok meg minden)
összesen 45 Megabyte.

TIHOR MIKLÓS
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– Gumiembör, gumiembör, mi van a mellyeden?
– Halkabban, Giak! Fáj a fejem – válaszolta Waherf és

bizonytalanul dülöngélve maga mögött hagyta a trollt. Ha-
talmas barátja azonnal utána sietett. Tegnap este versenyt
ittak, és szokás szerint az alakváltó veszített. Amint a troll
utolérte a férfit, tekintete ismét a tetoválásra tévedt.

– Naa, gumiembör! Mond má’ ee! – kérlelte Giak,
mint egy mesére éhes gyermek.

– Jól van, de csak akkor, ha utána békén hagysz! Úgy ti-
zenöt évvel ezelõtt történt. Egyik régi barátommal, Bodin-
nal éppen hazafelé tartottunk a kocsmából... – kezdte az
alakváltó, immáron sokadszor különös történetét. Az évek
során néha hozzátett, néha kihagyott valamit; Giak legna-
gyobb örömére, aki megunhatatlannak találta a csodálatos
mesét és szinte minden nap elmondatta barátjával.

A sötét árnyék hangtalanul suhant át az õsi oszlopok
között. A kriptákból kiáramló mérges gõzökben alakja el-
mosódott, szinte láthatatlanul tette meg a találkozóhely-
hez vezetõ utat. Egy közeli dohos sírkamrához lépett. Né-
hány furcsán kimért mozdulatot tett és halkan elsuttogott
egyetlen szót az õsi mágia nyelvén. A vastag, nyálkás kosz-
réteg alatt valami halvány, zöldes fénnyel felderengett,
majd azonnal ki is hunyt. A kripta ajtaja lassan, nyikorog-
va felnyílt. Az árnyék belépett az öreg épületbe és elindult
lefelé a nedves csigalépcsõn. Mire az ajtó becsukódott
mögötte õ már a kripta alatti nyirkos, csúszós folyosón
tartott célja felé. A lelkén elhatalmasodó pánik egyetlen
külsõ jeleként kissé megremegett. Félt... egyre jobban
félt! De még mielõtt teljesen hatalmába kerítette volna a
félelem, erõt vett magán, áttört a gyávaság hálóján és to-
vábbhaladásra kényszerítette testét. A folyosó végén egy
vörös ötszög világított. Nem elõször járt már itt, tudta,
mit kell tennie, mégis ideges volt. Nem a „ház” gazdájától
félt, hanem volt mestere mondanivalójától. Tudta, hogy
fontos, nagyon fontos ügyrõl lehet szó, ha éppen most, a
háború közepén hívta õt. Ráállt az ötszögre és kimondta
az utolsó varázsigét, majd egy villanás kíséretében eltûnt.

– Itt vagyok, mester – vetette hátra csuklyáját, ami ar-
cát takarta.

A rövid, szõke hajú, fiatal varázsló kérdõn nézett maga
elé, oda ahol mestere és leghûségesebb tanítványai ültek.

– Ülj le! – mondta némi hallgatás után az öreg varázsló.
Õsz hajszálai, rideg, szürke szemei még akkor is kö-

nyörtelen külsõt kölcsönöztek volna neki, ha arcát nem
borítják sebhelyek.

– Ülj le közénk, Banedon! – ismételte meg türelmetlenül.
A fiatalabbik szép lassan leült, miközben körülnézett a

teremben. Olyan érzése támadt, mintha utoljára látná ezt
a helyet. A fekete márványépületet, melyet a föld alá épí-
tettek, évszázadok óta átjárta a feketemágia hatalma. Most
mégsem érezte a falakból áradó fagyos gonoszságot, mint
máskor, csak egy egyszerû, hétköznapi szobának tûnt szá-
mára a szentély. Az egyik sötét sarokban mocorgott vala-
mi. Banedon szemét erõltetve ki tudott venni néhány ket-
recbe zárt rongyos alakot.

– Kik azok a roncsok ott? – kérdezte.
– Komponensek – morogta félhangosan az öreg mes-

ter, majd hangját felemelve folytatta. – Mind itt vagyunk,
ideje hát, hogy elmondjam miért hívtalak ide titeket. Nem-
régiben belenéztem a jövõbe... A jövõ nem hoz mást, csak
halált és pusztulást – kiáltotta. – Egyetlen esélyünk van. Ha
megszálljuk ezeket a kalandorokat, a jövõ nagy túlélõit,
életben maradhatunk. Amikor eljön majd az idõ, átvesszük
a hatalmat a testük és Ghalla felett! A háború az egész világ
vesztét fogja okozni. A tisztítótûz után azonban marad né-
hány szerencsés, új és mégis régi istenek fognak megjelen-
ni, a mágia hatalmasabb lesz, mint valaha, és mi is hatalma-
sabbak leszünk! Megkerestem a jövõ túlélõit, hogy
varázslataik, segítségével õrizzék lelkünket, míg újra erõsek
leszünk és akkor visszatérünk, mint a múlt mágusai.

– Szóval így történt. Soha nem tudtuk meg, milyen sö-
tét erõk áldozatai lettünk, és hogy milyen csoda folytán
menekültünk meg. Csak ez a jel maradt – mutatott Wa-
herf a tetoválásra, azzal a mozdulattal, amit már sokszor
tett meg története elmesélése közben.

A jel – egy koponyát a csõrében tartó varjú – mintha
csak erre várt volna, hirtelen felizzott. Az alakváltó teste
görcsbe rándult, a földre rogyott és nem mozdult többet.
Giak Leah papja volt, tudta, mi a halál. Érezte, ahogy ba-
rátja lelke elhagyja testét. Istene segítségével még egyszer
beszélni akart vele, de mielõtt megtehette volna, az alak-
váltó felkelt.

– Gumiembör, ezt hogy csiná’tad?
– Az én nevem nem gumiembör, hanem Banedon –

válaszolta ridegen az alakváltó.

Vangorf gróf nemrég jutalmazott meg egy kobuderát a
szvó-ektoplazmákért és éppen pihenni tért volna szobájába. 

– Miért zavarsz, lidérc – förmedt rá a gróf az ajtónállóra.
– Bocsáss meg, de ha megfigyeléseim pontosak,

megtörtént az, amire évek óta vár. – A gróf korához

VICTOR VICTORIS (#3834) és MAGUS MAXIMUS(#2080)
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cseppet sem illõ fürgeséggel rohant le a hosszú lépcsõ-
soron és szinte betörte a laboratórium ajtaját. A lidér-
cek pánikszerûen suhantak el a gróf útjából a szoba kü-
lönbözõ sarkaiba. Vangorf megállt a legnagyobb asztal
elõtt és vizsgálni kezdte az egyik lombikot, melyet veze-
tékek kötöttek össze különbözõ kémcsövekkel, amik-
ben furcsán, természetellenesen fortyogott valami. A
gróf arcán megjelent egyik ritka, õszinte mosolya. Sike-
rült! Évekbe telt, de sikerült. Ha lassan is, de visszatér-
nek mint a múltban, úgy a jövõben is felépülnek a feke-
te márványtornyok. Eljön az idõ, amikor újra a csõrébe
veszi a kopnyát a varjú.

Vangorf elindult lefelé a lépcsõsoron, a labor felé,
ahol vártak rá különbözõ testekbe bújt társai. Az elmúlt
hetek alatt többségük újjáéledt. Azonban néhányuknak
még kell egy kis segítség a visszatéréshez. A gróf leért a la-
boratóriumba és keresztülvágott az immár porosodó
kémcsövek között. Mormolni kezdett a mágia nyelvén.
Nagyon nehezen ment, hisz már nem volt fiatal, és rég
nem használta e csodálatos tudományt. Még jóval a világ-
égés elõtt érintkezett a hatalommal utoljára, amikor meg-
idézte lidércszolgáit. Hosszú ideig nem gyakorolhatta va-
rázslásait különben az ezüst mágusok felfedezték volna.
Még Symulf halála után sem akarta használni egyre job-
ban megcsappanó erejét, tartott a Boraxot körülvevõ má-
gusoktól. Sokat dolgozott, hogy a szvó-ektoplazmák fel-
használásával segítse társai visszatérését. Így már nem is
maradt ideje a mágiára. Harmadszorra sikerült csak meg-
formáznia a mágikus rúnákat, és megtalálnia a helyes ki-
ejtést, de a padló alatti rejtett lépcsõsor végén már hibát-
lanul mormolta az utolsó titkos ajtót nyitó varázslatot. A
termet, ahová érkezett, fekete márványoszlopok tartották
körben, így a szentély közepén egy kerek tér alakult ki,
ahol a padlón vörösen izzott egy pentagramma. A fény fel-
felé száguldott a levegõben, és a plafonon is felvillant az
ötágú csillag pontos mása. Vangorf néhány percig lenyû-
gözve figyelte az eseményt, fejét lehajtotta a látvány elõtt.
Életében elõször egy apró könnycsepp csordult ki a sze-
mébõl és halkan a földre hullt. Mikor felnézett, már körü-
lötte álltak fekete csuhás társai.

– Köszönjük neked, Vangorf. Kitartásodnak hála, ren-
dünk megmenekült a pusztulástól – mondta a kobudera-
testbe bújt mester. – Neked itt kell maradnod a váradban,
és folytatnod kell a munkádat többi társunk kiszabadítá-
sáért. Én és tanítványaim elindulunk, felépítjük a Holló
rend új tornyait és elõkészítünk mindent, hogy amikor
mindannyian visszatérünk, hatalmunkat megszilárdíthas-
suk. Banedon, te szolgáddal hírül viszed e világ minden
lakójának érkezésünket, hogy újra suttogva és félelemmel
ejtsék ki rendünk nevét.

– Fuss, Giak, fuss! – hallottra a troll a háta mögül, mi-
közben egy bíborgörényt rúgott fel futtában. Rohant to-
vább az életéért, egyre mélyebbre az erdõben.

Az ágak felszaggatták ruháját, testét rengeteg seb borí-
totta. A következõ pillanatban már repült a robbanástól,

amit igazából a bíborgörény érzett meg. Giak feltápászko-
dott. A homlokából a szemébe csorgott a vér, orrát az
égett hús bûze csavarta. Tovább rohant, nem akart úgy
járni, mint a szörny. Tudta, hogy Waherf kergeti, de ez
nem az a gumiembör volt már, akit õ megismert.

Két hete dolgozott a megváltozott gumiembörnek.
Nagyon furcsa dolgokat parancsolt neki, és amikor ellene
szegült volna, Waherf vagy Banedon egyetlen mozdulattal
bénította meg. Aztán börtönbe záratta. Az elsõ adandó al-
kalmat kihasználta és kitört a cellájából. Két õrt puszta
kézzel megölt. Kijutott az udvarra, hatalmas izmait megfe-
szítve felemelte a rácsot, majd kirúgta a kaput és már ro-
hant is a város felé. Azaz csak rohant volna, mert a furcsa
szárnyakkal repülõ gumiembör hamarosan utolérte. Giak
teljesen kétségbe esett. Régi barátja, az egyetlen igazi ba-
rátja meg akarta ölni. Banedon élvezte a helyzetet. Úgy
irányította a trollt, mint a bolhakutya az alpesi tehéncsor-
dát. Giak már azon gondolkodott, hogy föladja, tegyen
vele a gumiembör, amit akar, amikor egy tisztásra ért. Az
egyik közeli domb tetején meglátott valamit csillogni a fû-
ben. Halvány reménysugár derengett föl elõtte. Legvégsõ
energiáit felhasználva botladozott tovább a domb felé. A
félelembõl merítve erõt elrugaszkodott, és elérte azt, ami
a domb tetején hevert. Görcsösen megmarkolta a kis fém-
dobozt. Megmenekült, hiszen a valódi isteni beavatkozás,
egy D.E.M. volt a kezében. Kajánul vigyorogva fordult
szembe üldözõjével. Banedon a domb tetejével egy szin-
ten lebegett, egyik kezével Giakra mutatott, és különféle
szimbólumokat írt a levegõbe, másikban pedig valami fur-
csa anyagot tartott. Giak arcáról tovatûnt a mosoly és im-
már csodálkozással vegyes félelemmel várta sorsát. Hirte-
len egy lángoló golyó röppent ki az alakváltó kezébõl.
Giak ezüst színû haja lángra kapott, ruhája égett, a bõrét
lángnyelvek mardosták.

Banedon pár másodpercig élvezettel figyelte a troll
fájdalmas arckifejezését, amikor a D.E.M. fehéren villanva
elteleportálta a szerencsétlent. Az alakváltó elégedetten
nyugtázta, hogy a tûzgolyója vagy a testébõl felszabaduló
energia teljesen elhamvasztotta áldozatát. Visszarepült a
kastélyba, amit idomított ongóliantokkal és hegyigóli-
átokkal építettek fel néhány óra leforgása alatt. Mestere
az északi bástyán várta.

– Elvégeztem a feladatot, mester. Megöltem az egyik
legnagyobb ellenfelünket.

– Jól van, fiam. Mostantól nem ejtünk foglyokat, az el-
lenség sorsa halál! Menjünk a belsõ szentélybe, ideje felé-
leszteni a rendet – mosolyodott el a mester, és tanítványá-
val együtt kezdték el mormolni a teleportáció varázsigéit.

Giaknak ismét szerencséje volt, a D.E.M. Libertanba
közelébe dobta. Berohant a fogadóba és mesélni kezdett
volna. De túl kimerült volt, rongybabaként esett össze az
ivó kellõs közepén, összetörve néhány asztalt és széket.
Még mielõtt elvesztette volna eszméletét, motyogott a
kocsmárosnak valami koponyáról és varjúról.

Nincs vége...
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Nos, azt hiszem, elég régen jelentkeztem már a hihetetlen
esetekkel, de manapság ennyi idõ kell ahhoz, hogy pár érde-
kes hír eljusson hozzám. Nézzük akkor a mostani termést!

J elentkezett Öcsi, a feltaláló kedvû troll. Eddig össze-
sen 255-ször próbált meg feltalálni valamit, azaz kb. 4

naponta próbálkozott meg a feltalálással. Összesen 21 al-
kalommal már túl fáradt volt ahhoz, hogy bármi az eszé-
be jusson (Értsd: nem volt TVP-je.), 10-szer egyéb okok
miatt nem jutott az eszébe semmit, de 224 alkalommal si-
került legalább leülnie és gondolkodnia (értsd: végrehaj-
tódott az F parancs). A 224-bõl 68-szor sikerült is valamit
feltalálnia, 7 alkalommal nem volt elég okos, hogy kitalál-
jon valamit, 149 alkalommal pedig egyéb okok miatt nem
sikerült a feltalálás. A legtöbbet a királyi koronával bajló-
dott, ugyanis 52 forduló folyamán próbálkozott a feltalá-
lással, de négyszer eredménytelenül. Nem volt hozzá elég
okos. De ötödszörre már sikerült, igaz, a sikertelen felta-
lálások között sokat okosodott (7-tel nõtt az IQ-ja). Eddig
összesen 2240 TVP-t költött az F parancsokra, és 5156 TP-
t kapott értük. Öcsi most sem ül nyugodtan a babérjain,
jelenleg a vasalt bunkót próbálja feltalálni, csak azt nem
érti, hogy miért nem sikerül neki.

J elentkezett az egyik korábbi rekordtartónk: Ymmor-
Thal, az uzbányölõ, aki már 265-nél tart a megölt uz-

bányok sorában.

R ydm Ysad Anser 39 adag kaját szerzett kilenc nap
alatt anélkül, hogy huzamosabb idõt töltött volna

vadászattal. (Nem volt E parancsa.) A titok nyitja: három
kultúrmasztodon és némi automatikus gyûjtögetés.

P ályázó levelek: a leghatalmasabb nõ: Aranyhajú Aph-
rodité 256 cm és 480 kg, a legkisebb kalandozó: Eny-

veskezû Leila 95 cm, a legmagasabb férfi: Silver 265 cm.

K ampec do’Lorez érdekes hívõje Tharrnak, a háború
és a Föld urának. Alig hogy megérkezett Erdauinra,

már be is áldozott neki (2. forduló), és gyorsan megépí-
tette elsõ oltárát (4. forduló). Ezután sokáig nem foglal-
kozott istene küldetéseivel, másfél év múlva teljesítette az
elsõt (65. forduló). Eközben már kétszer próbált kiáldoz-
ni Tharrtól, de nem jött össze neki a dolog. Mindeneset-
re most már ministráns, de az is lehet, hogy mégis kiáldo-
zik istenétõl.

E lõre készülve istene küldetésére, Atlantiszi Athali már
közvetlenül a bûvölés varázslat megszerzése után el-

mondott egy bûvölést egy vas dobónyílra. A küldetéséhez
azonban a barátaitól kapott vasdobót, így már teljesen el-
feledkezett az elméjében lapuló aktív bûvölésrõl, amikor
legnagyobb megdöbbenésére, majd másfél év elteltével
(52 forduló), aktivizálódott a varázslat. Legnagyobb sajná-
latára azonban „áldozata” fejrázva mondott nemet a ked-
ves kérésnek.

H allottam már arról, hogy valaki kiáldozás közben
megölt egy büntetõ pragloncot. Tudtommal azon-

ban erre eddig csak a kobuderák voltak képesek a Sasho-
rog kí technikával. Thord, a Pusztító azonban fegyverrel,
mégpedig egy tyrex bunkóval végzett az õt megbüntetõ
praglonccal.

E züst Sólyom egy nap összefutott két varkaudar behe-
móttal is. Az elsõ 242 ép-t szorított rajta, míg a máso-

dik „csak” 148-at. A nap végére mindenféle gyógyítás nél-
kül, csak a vámpirizáció segítségével még így is elég jól
érezte magát (188 életpontban táborozott).

S zintén Ezüst Sólyom egy nap alatt négy kalandozóval
harcolt, közülük hárman bírták megsebezni. A kalan-

dozók 544 ép sebzést okoztak rajta. Azonban õ sem ma-
radt adós, csak a DEM mentette meg az egyiküket.

S zerencse a szerencsétlenségben: Issu Banth 15 szopó-
kõ gazdájaként belesett egy szopógödörbe, de mielõtt

még annak kártékony hatása érvényesült volna, ügyesen
kiugrott belõle.

E l k é p e s z t õ
avagy hihetetlen és soha nem hallott

esetek Erdauin krónikáiból.
Papírra vetette: TreemTreem
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EGY HELY, AHOL:
találkozhatsz a barátaiddal, ha játszani akarsz 
(de akkor is, ha nem),
nem néznek bolondnak, ha a karaktered élményeirôl
mesélsz,
nem hívják a zsarukat, ha Shadowrunozni kezdesz,
újat vehetsz a kockád helyett, ha cserbenhagyott,
csereberélheted, kiegészítheted, eladhatod, 
de leginkább használhatod kártyagyûjteményedet,
TF-es és KG-s infók közôtt keresgélhetsz (legújabb HYPER, MAP),
bejelölheted táborhelyed a gigantikus Ghalla-térképen,
rendszeres KT-talákozók, versenyek, jelmezbálok és író-olvasó találkozók vannak,
szerdánként a Star Wars kártyások találkoznak (minden hónap 3. vasárnapján hivatalos
verseny!),
szinte mindent megtalálsz, ami a jó játékhoz kell.

EEGGYY  HHEELLYY,,  AAHHOOVVÁÁ  ÉÉRRDDEEMMEESS  BBEENNÉÉZZNNII..

Ezen hirdetés felmutatójának
10% kedvezményt adunk
a Beholder Kft.
termékeinek áraiból
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Címünk: 

CAMARILLA KFT. 

1132 Budapest, Csanády u. 4/B

Bejárat a Kresz G. u. felôl

Nyitva: keddtôl 

vasárnapig 

10.00-22.00

ÁTADÓ
Átadó egy 12-13. fordulós ember nõ karak-

ter, 14-nél kicsit jobb tulajdonságátlaggal. 5.
szintû lesz akkorra, mire a hirdetés megjele-
nik (valószínûleg). 84 a max. ÉP-je, szúró,
ütõ, lõfegyver szakértelme 3-as, az ököl és a
vágó 1-es. Magas nyomkövetés (7) és gyógyí-
tás (5). Semleges jellemû. Az 535-ös gránitto-
ronynál van. Alap felszerelés, semmi extra.
Csak az utolsó fordulóját tudom odaadni. Sür-
gõs! A címem: 1173 Budapest, Újlak u. 46.
4/14. tel.: 257-0568. Nagy Dániel

Átvennék „minél jobb állapotban lévõ” Vi-
harlégiós avagy Serény Múmia karaktert!
Ugyanitt átadó egy, a közeljövõben születendõ
mutáns. A részleteket levélben vagy telefonon.
Cím: 8725 Iharosberény, Rákóczi út 12/a
tel.: 82-494-454. Novák Tamás

Kalandozók! Aki tud egy magasabb szintû
(legalább 13. szint) átadó karakterrõl, az le-
gyen szíves írjon, vagy telefonáljon nekem.
Nem rabszolgának. Faj, jellem, hit teljesen
mindegy. Nagyon megköszönném, ha valaki
tudna ilyen karaktert ajánlani. Tel.: 79-427-
153 (nyugodtan kérd Westyt vagy Szilvesztert).
Üdvözlettel: Westy (#4378), az egyetlen

BUNYÓ, FENYEGETÉS
Chara-din hívei! Bár még csak kezdõ va-

gyok (15. forduló), de az AK-ból és a HKK-ból
ismerem Chara-dint, és utálom. Irtani fogom
az összes Chara-dint követõ kutyát. Más. Ké-
rem az Abacs nevû kalandozót, ha még em-
lékszik rám, írjon.
I. 26. Daniel Mcload (#5519)

Tharr szent nevében ezennel totális hábo-
rút indítok az alávaló tolvajok ellen. Megbün-
tetek mindenkit, nemre, fajra, bõrszínre való
tekintet nélkül. Csatlakozz te is! Bosszuld meg
sérelmeidet, de legalábbis fogd meg a tolvajt!
Szemet szemért, fogat fogért. Legyen olyan
közbiztonság a vadonban, mint a városokban!
Szoktassuk le Ghalla népét a lopásról! Ti, igaz-
ság harcosai, Tharr követõi, csatlakozzatok
hozzánk!

D. D. R. (#2801), a bosszúálló

Hozzád szólok most, törpe túlélõtársam,
aki Qvill és Gatin között megtámadtál. Hosszú
õsz hajad eleinte bölcsességre engedett követ-
keztetni, szemed csillogása pedig elszántságot
tükrözött. Nem értem, hogy mire volt ez jó?
Nem hiszem, hogy erre szükség volt! Kí tudá-
somat most elõször használtam egy kalando-
zó ellen (remélem utoljára). Kérlek írd meg,
barátom, hogy ha valamivel megbántottalak!
Csak azt kérem, hogy beszéljük meg a dolgot
(és persze ne ugorj nekem megint). Ha rá-
érsz, akkor Qvillben találkozhatnánk néhány
forduló múlva. Addig is írj!

Sato San (#1451), fekete druida
Kalandozók! Az õsi isten eljött, féljétek a

nevét! Solkim Rohit
Na, ide figyelj, te copfos, ezüsthajú, zöld

szemû kobudera férfi, aki január 20-29. között
Qvillben megtámadtál egy törpe kalandozót.
Gondolom, magadra ismertél. Ha vagy olyan
bátor, írd meg a karakterszámodat, vagy egy
helyet és idõpontot (és ajánlom, hogy hozz
magaddal DEM-et), hogy „testeden bizonyít-
hassam meg karom erejét”! Vagy pedig vedd
lejjebb az agressziódat, és hagyj fel a sérült ka-
landozók zaklatásával! Thorin (#3759)
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HUMOR
A troll bemegy a Csupasz sünmedvébe:

– Mennyibe kerül itt egy szoba? – kérdezi.
– Az a fekvéstõl függ – válaszol a fogadós.
– Hát, ha nem kerül sokba, én legszívesebben
a jobb oldalamon feküdnék.

Téglaport csomagolt a gnóm boltos színes pa-
pírba, és bolhaporként árulja. Gyorsan fogy a
por, már alig van belõle, amikor egy kobude-
ra megkérdezi:
– Mondja, hogyan kell használni a port!
– Meg kell fogni a bolhát, és egy csipetnyit az
orrába kell tenni, és akkor megdöglik.
– Micsoda? Hiszen ha megfogom, akkor
agyon is nyomhatom!
– Agyonnyomni! Az is jó!
I. 31. Bon’sai’kaine (#5438)

Bemegy az árnymanó a gyógyszertárba:
– Cavintont kérek.
– Mennyit?
– Mibõl mennyit?

Garg Garagor (#5949)
Egy kobudera szerint:

• Mi mutatna jól egy árnymanón? Egy vágás a
nyakán.
• Hogy nézne ki jól egy árnymanó? Kitömve.
• Mit csinál az árnymanó, ha megtudja, hogy
levitték a koporsók árát? Öngyilkos lesz.

Trollnak gyereke születik. Azt mondja:
– Állítólag hasonlít rám.
Erre a felesége:
– Nem baj, az a lényeg, hogy egészséges.

Janashita Sadatake, a kobi
Hé haverek. Mocst érkectem a mekégett

fõdrõ oct segiccsetek ety kezdõnek. Asz alábbi
hacnavehetetlen tárgyakra lenne szükségem.
Arany papi karkötõ, gromakpáncélja, vámpír-
tõr, zafir erõöv meg ijesfajták. Van mék ety va-
lami de act csak halkan merem kimondani.
Pssszi!!! kõ. Cserébe tudoka dni bordacsontot
mek varányszemetet meg esetleg kavadule-
benyt is. Segíccségeteket várja a még ismeret-
len K.U. (#3639)

Milyen hormonjai vannak egy trollnak?
Gátló és serkentõ. A gátló gátolja az agyi mû-
ködést, a serkentõ pedig serkenti a gátlót.
• Mire használják a trollok a kopasz árnyma-
nókat? Golyósdezodornak.
• Mi hozta la a fáról az összes fajt, kivéve a trol-
lokat? Az evolúció. És a trollokat? A gravitáció.

Mirell (#2812)

KAPCSOLAT, KONTAKT
Merre jársz, Niara? Sehogy sem tudlak el-

érni. Ha hallod szavaim, kérlek keress fel!
Elinder Thanatos (#1102)

Árnymanó, normál, fekete hajú, bajuszos
férfi! Nemrég a (94,75)-ön jártál, és ott egy
alakváltót láttál. Ott pedig: a körülmények sze-
rencsétlen közrejátszásaképpen nem mûkö-
dött az álcázás képességem, ezért megszaba-
dítottál féltett kincsemtõl: egy gyönyörû,
mutatós csecsebecsétõl, legszentebb pular
kristályomtól, pont attól, melyet a mamám-
nak szántam anyák napjára. (Nagyon beteg
szegény, talán a végét járja.) Ha te a kristá-
lyomtól megválnál, elhiheted, jól járnál, ma-
gas áron visszavásárolnám, busásan megju-
talmaználak, akárcsak utána a mamámat. A
betyárbecsület nevében írd meg levélben
(#2240), hogy mit teszel, vagy mit adsz el,
vagy hívj (343-4916 István)!
I. 25. Formlos Taézij (#2240)

Érdi és környéki játékosokat (TF, Magic,
HKK, stb.) keresek. Nem hiszem, hogy én va-
gyok az egyetlen. Írjatok, vagy hívjatok! 23-
363-692, Szekfû László, vagy(#2398) Mufffa-
ló Bill. Más. Vangorf (#71, 70) környékén
elég sok „néma” rúnakõvel találkoztam. Ha
valaki tud róluk valamit, írjon! Elõre is köszi!

Mufffaló Bill (#2398)
Kedves ismeretlen hölgy! Nemrégen óvat-

lanul rábukkantam rejtekhelyedre, ahol tete-
mes mennyiségû ovimon bogyót tároltál és
egy bronzhegyû lándzsát. Nekem ezekre a tár-
gyakra nincs szükségem. Bocsánat kérésed
biztosítékában a fent említett cuccokon kívül
20 aranyat és egy ezüst nyakláncot is elrejtek
az ovimon bogyók számának megfelelõ kó-
don. (Természetesen a helyszínen.) Bocsána-
tért esedezve:
I. 22. Delamarth (#3736)

Ördögi Körösök figyelem! Van egy (kis)
szövetségesetek. Aki a TF legerõsebb karakte-
re (lesz). Mellette persze vannak még karak-
terek (nagyobbak), akik segíteni fognak min-
denben. Ez nekem szinte személyes dolog
(bosszú). Erre én a legelsõ karakterem elindí-
tása óta fel vagyok esküdve. Az okot nem sze-
retném leírni, mert szerintem legjobb hirte-
len, de szembõl támadni. Kérek mindenkit
(az Ördögi Körön belül), hogy hívjon, mentá-
lozzon vagy írjon az alábbi címekre: 2174 Ver-
seg, Petõfi u. 20., tel.: 28-439-889, (#2174),
(#5517), (#1694), (#1020), (#5846).

Kármán Tamás
Szívesen leveleznék (elsõsorban zalaeger-

szegi) kalandozókkal. Korra, nemre, fajra,
hitre és jellemre való tekintet nélkül. Én egy
elf nõ vagyok, egyelõre semleges. E-mail cí-
mem: treus@hotmail.com, vagy mentálozza-
tok a (#2088)-as számra. A nevem Ledy Jes-
sica Treus, de barátaimnak csak: Jessy

Kiskunhalasi kalandozók jelentkezését vá-
rom a (#4888)-as mentál számra. Ha írtok,
azt is írjátok meg, hogy játszotok-e valami sze-
repjátékot, mondjuk Shadowrunt vagy
M.A.G.U.S.-t! Longlard (#4888)

SZERELEM
Reménytelen szerelemmel szívemben ke-

resem Ghalla szépét kinek neve uty tudom
Bellatonna. Bár én csak ety gnóm vatyok ki
néha hüjéket gagyog de szívem rézõ és testem
csodás. Hinnye ez nem is rimel. Na minegy ó
Bek A Tonnám órák óta nézegetem képedet
mán annyit simogattam szinte csak a fejed
láccik. A többi mán lekopott. Na most mán én
is lekopok. Szerelmem jelentkezz. Hidd el ve-
lem érdemes éni. Uty hivnanak Ubifej néni.
Hát nem csodás! Egyedül vagyok mán Jég Ág-
nest is kihajtottam. Jelenkezz jelentkezz óh te
csodás két grifftojás. Ó mit is becélek mán
megint. Hun ez a két tojás? Ó szerelmem de
csodás... Ubifej (#3969), a piperkõc

SEGÍTSÉG
Üdvözlet Ghalla népe! „Kezdetben minden

olyan új volt” és most is az! Ha valaki segítene
egy kezdõ kobudera karaktert, nagyon megkö-
szönném. Érdekelne varázslás, harcmûvészet,
épületek, tárgyak, szörnyek. Kérem, hogy a
koordinátákat az 501-eshez viszonyítva adjá-
tok meg. Itt jegyezném meg, hogy levelezõ-
partnereket keresek. Ja, és még érdekelne a
beáldozás és a térképek is. Jó kalandozást! Ja
és nagymenõk, fogjátok vissza Gagarathot,
mert ha egy „nagy és erõs” kalandozó, mint õ,
irtja a gyengéket, az nem ide való! Gondolkod-
jon el mindenki, ha az õ karakterét még gyen-
gén megölte volna egy nagyász...

Lord cseng Quan To (#4015)
Az 534-es ember tanya környékén keresek

Raia rúnakövet. Aki tudja, hogy hol találok
egyet, az kérem segítsen. Erre a címre várom
a leveleket: Horicsányi Tivadar, 2023 Duna-
bogdány, Kossuth L. út 92. vagy az (#5781)-
es mentális számon.
II. 3. Mon Okrom, a gnóm (#5781)

Chara-din hívei! Szeretnék beáldozni a ká-
osz istenének, de nem ismerem a rúnakövek
koordinátáit. Segítsetek! kioman@egon.gya-
loglo.hu Morgana (#4886)

Tisztelt kalandozó! Ha elkötelezted magad
a természet védelmében, akkor neked szól-
nak e sorok. Nem kertelek tovább, a lényegre
térek. Beáldozási tárgyak: móri cserje, rókafa-
rok, szárnyas hernyó. A móri cserje nem
okozhat gondot, a rókafarkat a tazunkaróká-
ból szedhetjük a dombságokon, a szárnyas
hernyót a rát-fáról lehet szedni mászókarom-
mal. A mászókarmot tigroszlánfogból kell ké-
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szíteni. Ezeket felleheted még a vegyes bolt-
ban bármelyik városban (44, 98), (45, 62),
(42, 28). Az oltárépítés 240 TVP, egy mezõn
csak egy oltár állhat, erdõben nem épülhet
ilyen. Az áldozásért 200 TP-t, az oltárépítésért
180 TP-t kapsz. A beáldozáshoz szükséges rú-
nakõ koordináták: (33, 27), (48, 29), (43,
62), (48, 58), (45, 96), (47, 92), (41, 71),
(58, 75), (50, 85), (34, 92), (38, 93). Az elsõ
három küldetés: 1. Áldozz 50 korty vizet! 2.
Ölj meg egy gyilkos sallankot! 3. Imádkozz
50 %-os megterheltség alatt! Köszönöm a ta-
nácsokat Tápmentes Megabye-nak, Marcho
von Saacknak és Minas Sulnak. Továbbá kö-
szönöm Gr Lendornak és Hasfelmetszõ Jack-
nek az óriási segítséget. Büszke vagyok rá,
hogy ismerhettem õket.

Shihe Rhiannn (#4226)
Tisztelt leendõ hittársaim! Segítsetek, hogy

beáldozhassak a hatalmas Chara-dinnak.
Minden infó érdekel. Várom a Lordok jelent-
kezését is.
II. 22. Mordon (#2685)

SZÖVETSÉGEK, KT-K
Fontos dolgok mindenkinek! 1. Figyelj a

sorrendre! Elõször lopj és utána demeztess!
2. Gazdag akarsz lenni? Nagyon gazdag? Rette-
netesen gazdag? A hatalmas gazdagság eléré-
sének két alapfeltétele van: a. légy árnymanó
(ha árnymenõ is vagy egyben, még jobb) b.
lopj. Amennyi energiával kinyírsz egy hatal-
mas szörnyet, hogy kivághasd a vacak belét
(feltéve, hogy nem lopták el az árnymenõk a
kõkésed is), és eladod a gnóm boltosnak pár
aranyért, legalább fél tucat szerencsétlent
foszthatsz ki, több száz aranyra szert téve így
(jobb esetben több ezer, több millió, billió,
trillió, csillió... nem, nem õrjít meg a pénz,
hazugság) 3. Ne köss bele árnymenõbe! Mire
mész vele, ha kinyírod (úgyse sikerül, de ha
mégis)? Van 1500-2000 ap-je a bankban, ami
elég akár kéttucat orgyilkos felfogadására is...
4. Ne rettegjetek! Csak ha már egy szál gatyá-
ban mentek a boltba (nem vásárolni, hanem
árulni)... 5. A gatyát soha nem lopjuk el. (fel-
mentve ezen aranyszabály (arany...) alól Setét
Patesz.) 6. Ha mégis, akkor nem mi voltunk.
7. Lopjatok minél többet és legyetek árnyme-
nõk! Hisz tudjátok: Ghallán kétféle kalandozó
létezik. Van aki áldozat és vannak az árnyme-
nõk. Valaki, aki utálja az aranyat (ha kevés
van belõle). Üdv: Freddy (#4338)

Azt vetted észre, hogy hiányzik az erszé-
nyedbõl pár száz rongyos arany? Rájöttél, hogy
sok ezren kizsákmányolnak? Most pedig azt
hiszed, hogy ennél már nincsen rosszab... Té-
vedtél. Árnymenõk (#9153)

...És eljövend a nap, midõn a Fekete Dru-
idák soraikba fogadának. Távozz tõlem, világi
hívság! El innen, gyarló eszmék! Mától testvé-
rem lészen minden lélek, ki becstelen gyaláz-
kodással vagy szeges bunkójának betyáros su-
hogtatásával nem inzultálja személyemet vagy
lélektársaim becses személyét. Ezen úton fo-
lyamodom megbocsátásért mindazon nemes
hölgyek és urak irányába, kiket önérzetükben
otromba módon megsértettem volt! Jómagam
keblemre ölelém e világot, és megbocsájték
mindeneknek (kivéve persze a gyevi bírót és
azt a névtelen pakcabetyárt, aki leszólta az én
csodás versemet). Uralkodjék békesség testvé-
reim! Oriza Triznyák (#2888), 

Úrnõnk jámbor híve
Árnymanók! Tekintettel a személyem irán-

ti loyalitásra és segítõkészségre, szükségét
éreztem, hogy figyelmeztessek benneteket a
közelgõ, hmmm... kellemetlenségre. Mint is-
meretes, a termomágikus világégés rengeteg
természeti törvényt borított fel, és múltunk
egy részét örökre eltörölte. Az viszont talán
nem mindenki elõtt ismeretes, hogy a Kiégett
Földön még mindig nem ért véget a folyamat:
termomágikus és kasztroplanáris viharok
dúlják a világot. Jó és megbízható forrásból ér-
tesültem arról, hogy újabb, nagy erejû mági-
kus vihar közeleg a Yaurr Birodalom és Erda-
uin felé. A vihart legtöbben észre sem fogjátok
venni, de ti, kedves testvéreim, mind egy szá-
lig hamuvá fogtok égni! (Sziklák mélyérõl
hangos ováció, felszabadult öröm hallatszik.)
Egy menekülésre alkalmas metódus létezik
csak, add fel árnymanó léted és légy árnyme-
nõ. Így megmenekülhetsz, hiszen csak az
árnymanók halnak iszonytató és borzalmas
halált. Tehát ha elkerülnéd inkább a véget,
lépj be hozzánk! Kérünk mindenkit, õrizze
meg nyugalmát, és lehetõségeihez mérten te-
gyen azért, hogy a vihar kevesebb áldozatot kí-
vánjon! Õfensége:

I. U.M.A. (#5569), az árnymenõ
„A dallam az összhangzatból születik, a

test élõ fókusza segítségével egy hangszeren
át jelenik meg az anyagi világban. Igen
nagy utat tesz tehát meg, és ez ad nekünk
lehgetõséget arra, hogy erejét, hatalmát ma-
nipuláljuk.” – Részlet Vrandol Sayn Karad
„Az összhangzat” c. munkájából.

Vrandol Sayn Karad (#4620)
Hallom, alakul a nõi KT. Remélem, sok jó

troll nõ fog beállni! Olyan jó lenne! Fú, még
belegondolni is öröm! Remélem, mire ez a
cikk megjelenik, már létezik és vegetál a Bil-
borchideás jelvény. Végezetül: dögöljön meg,
aki a nevemet használja! Üdv:

Death Machine (#3673), a troll

Hozzátok szólok most leendõ (fekete) dru-
idák! Ha ti is fel akarjátok ölteni a „Bíborhold
elõtt álló trikornis herceg” KT-szimbólumun-
kat, akkor keressétek Darochaar (#5147)
fõdruidát (KT-nk vezetõjét), vagy a fent emlí-
tett szimbólum viselõjét! De csak abban az
esetben, ha tényleg elhivatott druidái vagytok
a Földanyának! Ha szerette Úrnõnk szent hi-
téért tenni tudtok (és akartok is). Lapuló, kö-
zépszerû druidákra, illetve hatalomra éhes, a
virág szimbólumot megszégyenítõ Dalamar-
félékre nincs szükségünk! Mi nem fogunk rá-
tok „vadászni”, mint egyes KT-k, kiknek tagjai
3 „skalp” után +1 MXTU-t kapnak. Még vala-
mi: Bár nagyon tiszteljük Északi Druida test-
véreinket (sõt részünkrõl nagyon szoros szö-
vetségi viszonyban állunk velük), mégsem
vagyunk úgymond „kezdõ kistestvérkéik”, ha-
nem egy teljesen önálló szövetség vagyunk
minden tekintetben! Mi – egyelõre – nem  tu-
dunk Szent Tölgyet ültetni, mert tulajdonkép-
pen mi vagyunk szeretett Földanyánk Szent
Tölgyei. Ha szavaink meggyõztek, csatlakozza-
tok a hitben fanatikus elit druidákhoz, vagyis
hozzánk! Fekete Druidák (#9155)

Ismét jelentkezik a Nagy Fehér Alakváltó
Törzsfõnök. Elég sok minden történt az el-
múlt egy évben KT-k terén. Az egyikbõl ki, a
másikba be, stb. Valami azt súgja, hogy meg-
találtam azt a KT-t, ahova igazából tartozom.
Még anno KT-érettségem elérésekor is e KT
tagja akartam lenni, de egy-két földi halandó-
ra hallgatva lemondtam errõl a szándékom-
ról. Már megbántam, de most 2 év elteltével
beléptem eme KT-ba. Most buzgón és kíván-
csian nézek a jövõ elé Kardra tekeredõ, kitárt
szárnyú, háromfejû sárkány jelvényt viselve.
Ezennel üdvözlök minden jelenlegi és jövõbe-
li KT-társamat! Gonosz vagy, hallgass a szíved-
re és gyere, lépj be közénk! A MAFIA KT min-
den olyan kalandozót vár, kinek „gonosz vér”
csörgedezik az ereiben. A belépéssel kapcso-
latban írj a KT-fõnöknek, Kovának (#3112),
vagy nekem, esetleg valamelyik Kardra tekere-
dõ, kitárt szárnyú, háromfejû sárkány jelvényt
viselõ gonosznak! Siess, mert a KT taglétszá-
ma rohamosan növekszik... Üdvözlettel:
II. 19. Westy (#4378), az egyetlen

Figyelem! Aki még nincs KT-ban, az kérem
keressen meg (ha a legjobb KT-t szeretné vá-
lasztani). Amint meglesz a 7 ember (már né-
gyen vagyunk), rögtön meg tudjuk alapítani a
„Cosa Nostrá”-t Egyik érdeklõdõ sem jár
rosszul. A tagoknak szinte jackpot lesz. (Kérlek
titeket, mutassuk meg a többieknek, hogy ennyi
KT után is létre lehet hozni még egyet, a „legjob-
bat”.) Kármán Tamás, tel.: 28-439-889:

(#5846)
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Tisztelt sötét elfek, leendõ KT-társaim! Is-
mételten megkérem a Mélysötét Vándorai faji
KT-ba jelentkezõ leendõ tagokat, hogy a belé-
péssel kapcsolatban ne engem keressenek
meg, hanem az alábbi alvezéreket (vallás sze-
rint): Fürge Gyopi – Fairlight ház (#1606),
Nehwon – Leah ház (#1657), Daemon
– Dornodon ház (#5654), Üssük ki 200-al
– Tharr hívõk (#1077) (Chara-din és Sheran
hívei tetszés szerint keressenek patrónust a
felsoroltak közül). Egyrészt így gyorsabb, más-
részt én nem tudok – mint KT vezér – beaján-
lani, csak beengedni tagokat, vagyis tõlem hi-
ába kéred... Tõlük tudhatsz meg többet a
KT-képességekrõl, a belépés és a tagság felté-
teleirõl. Továbbra is kötelezõ a semleges-go-
nosz jellem, a 14 MXTU elérése, a feletted ál-
lónak való engedelmesség. Kilépéskor MXTU
nem vihetõ ki, és passzív tagokra nincs szük-
ségünk. Az Elsõ Ház nevében:

Faithful Tanthalas (#3429)
Tisztelt uraink! Sokan reagáltak önök közül

a „Girl Power” kifejezésre agresszív hangon,
vagy magyarázatot követelve. Azonban egyetlen
üzenet sem érkezett lányoktól, mely védelmez-
te volna önöket velünk szemben. Ezt, ha nem
is határozott, pozitív, támogató jelnek, de ígé-
retes elõzménynek tartjuk. Hiszen Dei egy szál
maga kezdte – Yasmina segítõ szavaival melye-
ket ezúton is köszönünk – a Galeria szervezé-
sét, s ma már létezünk. Itt ragadnánk meg az
alkalmat, hogy köszönetet mondjunk azon
„árulóknak” titulált – önök szavait idézve –
férfiaknak, kik támogató hangvételû sorokat
írtak. Köszönjük, s ha nem is válaszoltunk,
nem felejtjük el. Továbbá megnyugtatunk
minden, magát érintve érzõ férfit, hogy ama-
zon stílusú tagjaink mellett megtalálhatóak a
kedvesebb, gyengédebb szavú lányok is. (Azon-
ban nem keverendõk össze az õsi szakmát ûzõ
nõkkel!) Végezetül ezúton utasítunk vissza
minden becsmérlõ, trágár kifejezést, mely
szellemi vagy testi képességeinket, tulajdonsá-
gainkat minõsíti. A fenti sorok semmiféle sér-
tõ szándékú kifejezést nem szándékoztak köz-
zétenni, ha ez mégis megtörtént volna,
elnézést kérünk! Feminin Galeria

Évezredekkel ezelõtt még a Nagy Sárkány-
isten uralkodott a halandók felett. Azonban tá-
voznia kellett, de hátrahagyott hét mágikus
erejû gömböt. Ezeket nevezzük a sárkány sze-
meinek. A gömbök eltûntek, de mi – a Sár-
kányszem KT tagjai – már hozzákezdtünk a
felkutatásokhoz, miközben rég elfeledett
harcmûvészi fogásokat dolgozunk ki, amik
szinte már varázslatok. Légy te is tag és légy
Sheran sárkány tanítványa! Felvétel:

Grend Kill (#4209), a sárkánymester

Üdv Ars Magicások! Corus Kwa Tamar va-
gyok és három és fél év játék után úgy döntöt-
tem, hogy be kéne lépnem egy KT-ba. Én az
Ars Magicát választottam, és írtam az egyik KT-
tagnak, hogy be szeretnék lépni. Õ vissza is írt,
hogy rendben, de a sors közbeszólt, és akinek
írtam már jó ideje nem lépett. Kérném segít-
ségeteket, hogy ha lehet ajánljon be valaki a
KT-tokba. Jelenleg Libertan körül vagyok. Aki
tud nekem segíteni, az kérem írjon (#2654)-
es kalandozó számra vagy a címemre: Blasko-
vics Bálint, 1173 Budapest, Pesti út 60/a fszt.
2. Üdvözlettel: Corus Kwa Tamar (#2654)

Üdvözlök minden Dornodon hívõt vagy még
hitetlen kalandozót. Örömmel tudatom, hogy
egy új Dornodon KT van alakuló félben a Pusz-
tító Tûz Lovagjai néven. Ez a KT teljesen más
mint a többi, a céljaink Dornodon tûzmágiájá-
nak használata és fejlesztése. A KT alapjában
véve egy lovagrendre fog hasonlítani, és a tagjai
lesznek Dornodon és a Túlélõk Földje elsõ lo-
vagjai. Tehát, ha te akarsz lenni a hit védelme-
zõje, a pusztító tûz mestere, a „jók” gyilkosa, az
isten ostora, a szüzek megrontója, akkor ne ha-
bozz és jelentkezz ebbe a KT-ba. Siess, ha az
alapító tagok között akarsz lenni! Bõvebb infor-
mációt a (#1751)-es karakterszámon kap-
hatsz mentálisan Sir Falor con Crevintõl, vagy
ifj. Vitéz Ferenctõl, a 2027 Dömös, Szent István
u. 4. címen (tel.: 20-944-0798)
I. 28. Sir Falor con Crevin (#1751)

Üdvözöllek, vándor! Hozzád szólok, aki
magányosan, társak nélkül járod utadat. Hoz-
zád, akinek tudatában nincsen jelen mások
halvány esszenciája. Hozzád, aki még nem vá-
lasztottál magadnak Közös Tudatot. Talán se-
gíthetek... Olyan baráti társaságba vágysz, ahol
meghallgatnak, segítenek problémáidon, ahol
a Te érdeked épp olyan fontos mások szemé-
ben, mint az önmaguké? Olyan Tudatba sze-
retnél lépni, ahol egyenlõ jogokkal bírsz mint
a többiek, ahol demokratikusan döntenek a
képességek fejlesztésérõl, és közösen végzik
ezt? Olyan szövetségbe lépnél, melyet a kalan-
dozók többsége elismer és megbecsül, bármi-
kor szívesen fogad bajtársnak? Ha így van, ak-
kor messze kerüld el az Üdvhadsereget! Ha
viszont olyan bandába szeretnél „tartozni”,
ahol nem törõdnek veled, ahol totális autok-
ratikus vezetés van, ahol olyan képességet fej-
lesztenek, ami a vezetõt és rabszolgáit tápolja,
amelyik ok nélkül szerencsétlenséget okoz
minden szembejövõnek, megtaláltad, amire
szükséged van. Vigyázz testvér, ne kövesd el
azt a hibát, amit én! Egy volt Üdvhadsereg tag,
aki négy hónap állandó várakozás után végül
megunta a vezetõ aljasságát, és kényetlen volt
ERKI-zni: Catastropher (#4404)

A januári GN-ben az a vád érte a KT-nkat,
hogy nem válaszolunk a jelentkezõk leveleire.
A sértett esetének felderítésére már megtet-
tem a kellõ intézkedéseket, de hogy a problé-
mát elkerüljük, kérek mindenkit, hogy ha te-
heti, az alábbi címre írjon ez ügyben:
Kolarovszki Zoltán, 5720 Sarkad, Jókai u. 51.
Úgy vélem, hogy eddig is legjobb tudásom sze-
rint válaszoltam a jelentkezõk kérdéseire, és
minden tudásommal igyekszem, hogy ezután
is így legyen. Az Összhangzat KT (#9152) ne-
vében: Vrandol Sayn Karad (#4620)

A látszat csal, de a csaló nem látszik.
Illúzió Mesterei (#9129)

Be szeretnék lépni egy Elenios KT-ba. Ké-
rem segítsetek! Tel.: 99-311-319. (#2371)

Érezted már úgy, hogy szellemek figyelik
lépteidet? Látszat és valóság. Te tudod, hol a
határ? Illúzió Mesterei (#9129)

Gonosz kalandozók, figyelem! A MAFFIA KT
hamarosan eléri a 60 fõt, de van még pár hely.
Ha csatlakozni szeretnél hozzánk, ne habozz,
ragadj tollat, papírt és írj Kovának (#3112),
vagy Kytávnak, vagy nekem, esetleg valamelyik
Kardra tekeredõ, kitárt szárnyú, háromfejû
sárkány jelvényt viselõ gonosznak! Siess, ha
nem akarsz lemaradni! Üdvözlettel:
II. 19. Westy (#4378), az egyetlen

Kedves barátaim! Sok év telt már el a Világ-
égés óta. Nem számoljuk, már nem is kell,
hogy számoljuk mennyi, hiszen az új világ
már szinte mindenki számára elfogadott, kéz-
zel fogható valósággá vált. Itt van hát az ideje,
hogy múltunkat hátrahagyva új életet kezd-
jünk, és virágzó földdé teremtsük Erdauint!
Mi, a technika Ördögei (hivatalosan még nem
létezõ) Közös Tudat tagjai egy igazán szerepjá-
tékos célt, nevezetesen a moa tudomány és
kultúra vizsgálatát tûztük ki célul magunk elé.
Elvünk, hogy ami nekünk hasznos, az csak jót
hozhat Erdauinnak. Ha Te is tevékeny tagjává
szeretnél válni tudós társaságunknak, kérlek
keresd meg a képviselõnket irányító játékost!
Gyülekezzünk a „Kék égen kondenzcsíkot hú-
zó moa röpcsi” jelkép alatt, hogy minél elõbb
elkezdhessük munkánkat: a múlt feltárását
és a jövõ megteremtését!” Címem: 8105 Pét-
fürdõ, Mikes Kelemen u. 39. Kiss Viktor

Kedves Zan Rendje tagok! Szeretnék belép-
ni a KT-ba, ezért írok. Tudom mit kell ten-
nem, viszont nincs meg a két ajánlásom. Kér-
lek, írjatok nekem, és segítsetek abban, hogy
tudattársatok legyek. Címem: Urbán Miklós,
1113 Budapest, Karolina u. 34/b, e-mail:
urban@posta.bethlen.hu vagy wahad@ne-
xus.hu. Köszönöm:
I. 23. Khull Wahad (#5346), a gonosz
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Testvéreim, trollok! Nemsokára megalakul
a második troll KT, mivel a Kvazársziklák népe
hamarosan be fog telni, vagy már betelt. Ha
érzitek az ereitekben buzgó, izmaitokat feszí-
tõ õsi troll vért, gyertek és csatlakozzatok hoz-
zánk! Címem: Török Hunor, 5540 Szarvas,
Szabadság út 1-3. Bunkós Baxi (#3977)

Várunk minden igaz törpét, aki hajlandó
lenne az Õsök tanítását követni, és feltámasz-
tani emléküket. Lépj be közénk, és folytasd
tisztán eddigi bûnös életedet! Csak rád vá-
runk! Gobó Munnfann (#1156), 

Dezsnya-Dözsi-Rex (#2801), 
Thorin (#3759)

ÜZLET
Eladnám 80 db drótszõrömet és még né-

hány apróbb holmim. Villámmániások elõny-
ben! A cikk megjelenésekor Libertanban le-
szek. Csere is érdekel, kellene ezüst papi
karkötõ (ráfizetéssel), vas, pirkit. A déli Van-
gorfnál is megoldható az üzlet! Fischl Jenõ
Csaba, 8861 Szepetnek, Kossuth u. 28.

Hasfelmetszõ Jack FD (#5191)
Eladó egy villámszimbólum és 30-40 drót-

szõr Qvill környékén. Érdeklõdni a 27-362-
075-ös telefonszámon lehet (keresd Tamást).

Tamás
Fölösleges tárgyaimat elcserélném! Amim

van: 3 kaktusztüske, 3 mákrózsa virág,
13 drótszõr, 1 vadásztatu bõr, 4 varányszem.
Ami érdekel: sünmedve tüske, mandibula
penge, kötél. Ahol elérhetõ vagyok: 1. 534-es
környékén, 2. (#5781)-es mentális számon,
3. Horicsányi Tivadar, 2023 Dunabogdány,
Kossuth L. út 92. címen.
II. 3. Mon Okrom, a gnóm (#5781)

Kvazár sisakot vennék! Irányár 500 arany.
Tel.: 99-311-319. Nikimanó (#1703)

Pszí követ vennék! Hívj, biztosan meg tu-
dunk egyezni! Tel.: 99-311-319. (#1862)

VERS
   IMA ISTENNÕMHÖZ

Elenios! Hogy tehetted?
Érzed, mily kétségbeesett a fohász?
Szent háborúra hogy szólíthatod fel

szeretõ híveidet egész Ghallán?

Nem, nem! Soha, érted?
Társam ellen én lándzsát
soha nem ragadok meg,

hiába kéred.

Tán sötét a lelke, igazad van,
de hát nem látod, mit én?
Lelke mélyén ott pislákol
szeretetre vágyó kis fény.

Hitem, szívem most is Tiéd,
nem ingott meg szeretetem,

de nem értelek: hogy kérhetsz
tõlem s híveidtõl ilyet?

Raiát értem, s Tharrt, Dornodont:
harc életük, s tudják

miért ontják egymás vérét,
bár õk sem ezt várták tán.

De Úrnõm? Te miért?
Hisz’ szeretetben élem életem,

Ezt Te adtad nekem,
s most elvennéd hirtelen?

Vér fog folyni, s mindez miért?
Oh istenek!

Tán könnyebb lenne
az életünk nélkületek.

Amanda (#5958)
Most, hogy a Jók és Rosszak egymásnak estek,

S szónokaik hevülten prédikálnak sok ezernek,
Barbárok módjára földünkön vérfürdõt rendeznek;

Saját igazságuk nevében senkit sem kímélnek.

Rohamozzuk az erõdöt, öljük meg azt,
Szemembõl ily beszéd könnyeket fakaszt,
Szívem már csak békés nyugalmat akart,

Midõn elértem ide túlélve pusztító tûzvihart.

Újra vér öntözi a meggyötört földet,
Hogyan vessünk e küzdelemnek véget?

Ádáz gyûlöletük forró, szinte éget,
S ha tehetik, másba oltják a halálos mérget.

Meddõ vitájuk húrját pengetik,
Elborult elmével életül tengetik,

Fanatikus láztól izzanak szemeik,
Vértõl csillognak fegyvereik.

Kerüld hát õket vándor,
Ha teheted maradj tõrük távol.

S ha szívedben az élet vágya lángol,
Kívánd, lelkükbe csillagok oltsanak békés

nyugságot.
Tisztelet minden bárdnak s énekmondónak,
de mindenek felett a tollforgatónak, amiért lé-
nyük egy darabját papírra vetve csodát lopnak
szürke életünkbe. Tisztelettel:

Vörös Lao (#5802)

EGYÉB
Hej arcok! Melyik enyveskezû lopta el egy

forduló alatt 7 süntüskémet, a beáldozásra vá-
ró rezemet, és felállított hebrencs csapdámat?
Az eset február 2, és 10. között a (95, 76)-on
történt. A cuccokat visszavásárolnám.
II. 15. Ylmor (#4177)

Ahhoz a kalandozóhoz szólok most, aki
„Leah hû követõje” és Esmeralda Bagheera
nevében mocskolódó leveleket írogat. Sürgõ-
sen hagyd abba a TF-et, és fordulj szakorvos-
hoz! Úgy néz ki, hogy a TF nem neked való.
Régebben nem volt ilyesmi, és most sincs rá
szükség.
I. 25. Yoro Okiyi (#2826)

Általában újságon kívül szeretem rendezni
az ügyeimet, de most kivételt teszek. Nehwon,
te istennõmet és hitemet mocskoltad (GN
60), ezt pedig nem hagyhatom szó nélkül.
Elõször is: Sheran nem feltétlenül a vihar és a
tombolás istennõje, annál inkább a természe-
té és a vízé. Ha valóban saját szféráját akarná
gyöngíteni, minél több növény és állat kiirtá-
sát kérné híveitõl. Másodszor: jelentkezzen az
a druida, aki a szerencse TF-elés miatt áldo-
zott be, és azonnal megkapja a szerencsetaliz-
mánomat! Ha tápos módjára gondolkozom,
Sheran lenne az utolsó, akire szavaznék.
A druidák között nem sûrûn találsz tápbajno-
kokat (lásd: Dalamar), igazi, elhivatott sze-
repjátékosokat annál inkább (lásd: Nardaal).
Harmadszor: „lusták vagyunk jellempontokat
szerezni, és k...ra félünk a tisztítótûztõl”. Szó-
val mi valójában gonoszok akarunk lenni,
csak nyomottak vagyunk hozzá? Sok barom-
ságot összehordtál már, de ekkorát még soha.
Te persze sohasem értheted meg, milyen ér-
zés az életet szolgálni, hiszen már evilági (re-
mélhetõleg rövid) életedben a Halált bálvá-
nyozod. Ezért talán sajnálom kéne téged, de
én csak undort és megvetést érzek. A Fekete
Druidákhoz hasonlóan én is keresztes hadjá-
ratot hirdetek a hozzád hasonló „kertészlel-
kek” ellen. Aki a virágot nem szereti, jó elf
nem lehet. Tehát hajrá!
XII. 20. Oriza „Dzsihád” Triznyák (#2888)

Árnymanók, fajtársaim. Mutassuk meg en-
nek a földnek hogy mi vagyunk a legösszetar-
tóbbak. Olvasom a legutóbbi Ghalla szépe ver-
seny végét. A legszebb ember nõ, a legszebb
elf nõ, a legszebb troll nõ. Jó, hogy ilyen nincs!
Na mindegy. Szóval hol vagyunk mi? Ha legkö-
zelebb ilyen verseny lesz szavazzatok rám és
én elviszem a pálmát a sok kikent-kifent pa-
csuliszagú malac elõl. Trollok ti is szavazzatok
rám, úgyis mindig utánam futtok. Tudjátok:

Lábam görbe, arcom rút
Mégis minden Troll utánam fut.

Árnymanó testvérek, velünk az erõ
Én mondom ezt, Isteni Búfa, a bombanõ.

Továbbá felszólítok minden árnymanó bará-
tot, lépjetek be az árnymenõk közé, hogy tel-
jen be a létszám, és alakulhasson a következõ
faji KT. Isteni Búfa 

Elenios élõ képmása (#3649)
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Az utóbbi idõben mintha ismét elõkerült
volna a GN egyik nagy vihart kavart témája, a
„tápolás kontra szerepjáték” ügy. Mivel egyre
többen és egyre többet szidják az úgynevezett
tápos karaktereket, gondoltam, néhány hely-
reigazítás nem ártana, ugyanis jó pár ócsárló
enyhe(?) fogalomzavarban szenved. 1. A leg-
fontosabb szabály: A TF (elsõsorban) nem
szerepjáték, hanem, egy optimalizáló stratégi-
ai játék. Ha ezt észrevette valaki, akkor már jó
úton van a „tápolós játékstílus” megértésé-
hez. A kettõt egyébként nagyon jól össze lehet
egyeztetni! Nem az az igazi szerepjátékos, aki
azzal „dicsekedik”, hogy milyen gyenge a ka-
raktere. Szerintem a legfanatikusabb szerep-
játszók a hitetlen karakterek, persze nem a
most indultakra gondoltam. 2. Nem az a tápos
karakter, aki a kezdõket irtja a varázslótor-
nyoknál. Ez egy gonosz figurától szerepjáték is
lehet, de a legtöbbször sajnos szimpla perver-
zió. Egy igazi tápos karakter nem fog nyugatra
caplatni, hogy a hatalmas démontetûket és
rambó bogarakat kergesse. 3. Az sem biztos,
hogy a téged földbe döngölõ karakter agyontá-
polt, 10 rabszolga segítette figura, csak kicsit
magas volt a VIK-ed és az agressziód, ugye!
Elõfordul az ilyesmi, nem kell megsértõdni.
Hát röviden ennyi lett volna. Én sem vagyok
éppenséggel táptalan (43. forduló 14. szint),
de még soha nem támadtam meg senkit, és
nem voltak a VI paramétereim 5 felett. Egyéb-
ként Sepp Dietrich (#5340) féltestvére va-
gyok. Üdv, öcsi!
II. 24. Dolores (#2228)

„...Ám nem lehet a játék véres ütközet,
ahogy könnyed mámor sem. A játék a játszó-
társaké is. Róluk tudomást nem venni: a játék
halála.” Sei Shin

10 kaja fejenként az elsõ 5 jelentkezõnek,
teljesen ingyen. Ha akarod a kaját, írd meg a
(#4546)-os mentális számra a neved, a cí-
med, a fajod és egy abszolút koordinátát Van-
gorf körül. Ha benne vagy az elsõ ötben, akkor
megírom, hogy mikor és milyen kódra rejtet-
tem el a kaját. A legutóbbi hirdetésre csak
hárman jelentkeztek, nem hiszem, hogy csak
ennyien vagytok, akiknek szükségük van 10
kajára. Úgyhogy bátran lehet jelentkezni. Kí-
vánjatok nekem jó vadászatot. Más. Aki tud
nekem szerezni mászókampót, azt megjutal-
maznám. Sziasztok!
I. 19. Kradar Drogo (#4546)

Dornodon templom építéséhez keresek
társakat, illetve ha van még hely egy másik
templomban, akkor szívesen segítenék a tata-
rozásban. Soós Balázs, 6720 Szeged, Deák F.
u. 24-26. tel.: 62-315-702.

Zsebmetszõ Joe (#1041)

Kedves játékostársaim! Már én is készültem
a Tanához hasonló hirdetést feladni. Sokan
összetévesztik a játékos és a karakter fogalmát.
Pl. amikor Mufffaló Bill le kezdi mondani, hogy
minek szidjuk Nardaalt, õ egy egyéniség. Persze,
mint játékos az, de könyörgöm, a Leah pap ka-
rakterem veregesse hátba ezt a fanatikust? A
másik, amikor a karakterek alapján ítélik meg a
játékost, és ebbõl egy csomó sértõdés szárma-
zik. A harmadik példa pedig, amikor egyes em-
berek karakterei csak azért vannak jóban, mert
játékosaik haverok. Gyerekek, vessünk már az
igénytelen játéknak véget! Legalább azt tegyük
meg, hogy külön beszélünk a saját illetve a ka-
raktereink szájával. Tehát egy karakter ne
mondja, hogy ez meg az milyen jó szerepjátékos
(ld. pl. Little Negró), mert a karakterek nem
szerepjátékoznak. Jó ötlet Tantól az, hogy ha
mint játékos van mondanivalód, írd oda a cikk
végére a saját neved, és így mostantól a legdur-
vább cikken sem fog senki megsértõdni, esetleg
csak a karakter, ha a karaktered nevét írod alá.
További jó játékot és fõként szerepjátékot kíván:

Csaba alias Síri Shi’laka (#1042)
Figyelem! Sajnálattal közlöm azokkal, akik

levelezésben álltak Csisztinár Zsuzsival, hogy
kis barátnénk megkapta a német ösztöndíjat,
tehát eltávozott körünkbõl. Esmeralda Baghe-
erát (#3195) mostantól én irányítom. Zsuzsi
puszil mindenkit, és „akinek nem tudtam ír-
ni, attól bocsi, de sietni kellett az utazással”.
Javaslom, inkább várjátok meg, míg lesz ál-
landó lakcíme, de ha sürgõs, címezzétek ne-
kem, és az elsõ adandó alkalommal elküldöm
Csisztinek. Címem a régi: 2481 Velence, Sza-
bolcsi út 61/a. Csordás Attila

A hittérítésrõl. Másodszor és utoljára. Nem
véletlen, hogy Nardaal reagált az elsõ cikkemre,
ugyanis elsõsorban éppen a Nardaal-féle, hab-
zó szájú, fröcsögõ, fanatikus hittérítõ szövegek
ellen szándékoztam fellépni. Szerintem az effé-
le hittérítésben (rangtól függetlenül) semmi
szép és jó nincs. Szerintem egy karakter is se-
gíthet annak (nem csak a játékos), aki egy má-
sik istent akar követni. Sõt, egy jó jellemû  ka-
landozó esetében ezt nem is találom olyan
meglepõnek. De a 3. pont a legjobb: amikor a
hittérítõ „rásegít” a nem létezõ „szunnyadó ér-
zésekre” azzal, hogy telebeszéli az áldozat fejét.
Én mindenkibõl kinézek annyit, hogy önállóan
is tud dönteni ebben a kérdésben. Ha nekem is
sikerült, akkor másoknak is sikerülni fog an-
nak eldöntése, hogy kit is kövessen. Utóirat he-
lyett ezúton szeretném megköszönni mindenki
szavazatát, aki rám szavazott a Westy-féle verse-
nyen. Különösebben nem változtatott meg. A
hozzáállásommal együtt maradok aki voltam:
I. 25. Yoro Okiyi (#2826), Raia tanítványa

Minden Chara-din ellenes fanatikusnak!
Jobb lenne, ha átlátnátok a helyzetet (bár tu-
dom, hogy a gyilkolás vágytól elborult aggyal
ez nehéz), s elfogadnátok, hogy a dicsõséges
Chara-din immár a pantheon tagja! A többi is-
tenecske „beengedte” õt, csakúgy, ahogy azt
egyszer egy Dornodon nevezetû emberrel is
megtették már. Ha ezek után attól tartasz,
hogy a nagyszerû Chara-din elpusztítja a vilá-
got, akkor saját imádott istenecskéd döntését
vonod kétségbe. A Hetek már elfogadták a Di-
csõségest, fogadd le hát te is! Azt persze nem
tagadom, hogy Chara-din világuralomra tör-
ne, de kérdezem én, melyik másik istenecske
nem érez így? Raia talán nem örülne, ha nem
lenne egy gonosz lélek sem, mindenki õt kö-
vetné, teljes lenne a béke, s a nyugalom? Vagy
nem az Dornodon célja, hogy õ legyen mind
közül a leghatalmasabb, s mindenki más az õ
talpnyalója? A választ ti is tudjátok... A különb-
ség csak annyi, hogy Chara-dinnak erre ki-
sebb az esélye, hiszen kevesebb a követõje, s
ezen oknál fogva könnyebb is õt és híveit tá-
madni. Persze mindenkinek szuverén joga,
hogy kit gyûlöl és kit akar kiirtani, csak akkor
ne bújtassátok olyan köntösbe, mintha ezzel
valami hatalmas és nemes cselekedetet vin-
nétek véghez, hanem vállaljátok, hogy végre
ráakadtatok egy még könnyû prédára, akin ki-
élhetitek gyilkolási vágyaitokat!
1. 26. Thord, a pusztító (#1343)

A barátságos játékstílussal kapcsolatban
Tihor Miklós állásfoglalása egyértelmû:
„...NEM fogok a TF-be egy olyan szakértelmet
berakni, amelynek segítségével a játékosok
ezentúl harc nélkül gyõzhetik le a szörnyeket
(még akkor sem, ha ez a módszer valamivel
kevésbé elõnyös, mint harccal). Ebben való
elhatározásomban a már ismertetett okok
mellett még az is megerõsített, hogy az elmúlt
hat év alatt a sok-sok ezer játékos egyike sem
szeretett volna semmi hasonlót, és nem aka-
rok óriási energiát ölni olyan fejlesztésbe,
amely csak a játékosok csekély hányadát érde-
kelné.” Nos ez van. Az eddigi mentális üzene-
teket azért köszönöm.
II. 17. Aranyszakáll (#5198)

Dear kalandozók! Szeretnék szólni, hogy
mivel neten nyomulok, ezért nem igazán jut-
nak el hozzám a mentális üzenetek. Ha meg-
kérhetnélek titeket, akkor a leveleket a
spurs@frremail.c3.hu címre vagy a Lukácsi
Péter, 6090 Kunszentmiklós, Mészöly Pál u. 4.
címre írjátok. Így sokkal hamarabb és bizto-
san megkapom a leveleket.

Fejreccsentõ (#3517) 
és Nightwolf (#3492), a Quwarg



Üdv normális kalandozók! Ti, kik egyre keve-
sebben lesztek. Kevesebben, hisz vagy elüldöz-
nek titeket vagy nem hagynak békén, és addig
bolondítják az agyatokat, míg ti is elnormáltala-
nodtok. Szegény Orlan, végre kezdi megtalálni
az igazi énjét, kezd normális lenni, de Ti nem
hagyjátok békén. Nehwon az értelmetlen dolga-
ival sorvaszt, pedig neki közeli „ismerõse” áldoz
csak azért Sherannak, hogy szerencsét TF-eljen,
aztán átáldozzon Chara-dinnak... Igaz druidák
nem ezért áldoznak be, a Fekete Druidák közt
soha nem lesznek ilyen alakok. Sheran kü-
lönben megteheti, hogy kidönt egy fát, hisz Õ te-
remtette. De egyetlen gonosznak sincs joga nö-
vényt irtani, hisz õk nem teremtettek semmit.
Okiyi pedig nem tud mit kezdeni magával, szid-
ja hát a Fekete Druidákat. Nardaallal van baja,
de a Fekete Druidákat szidja. És Nardaal a bun-
kó. Nardaal nem szidja az Acél Öklöket, sõt, de
mégis csak Nardaal a bunkó, Okiyi meg a hõs.
Hogy van ez? Ja és mi rögtön válaszolunk a leve-
lekre, nem félév késéssel! Pedig mi csak bunkók
vagyunk... Na üdv, és jó kalandozást az új eszten-
dõben is! A Virágok Védelmezõje:
I. 11. Hasfelmetszõ Jack (#5191)

Ghalla becsülettel teli férfijai! Hõs lovagok!
Csak kacagok rajtatok. Alena „megszégyeníté-
se” miatt tucatnyi levelet kaptam, melyben
egyesek gratulálnak, de néhány dalia párbajra
hív, noha megmondtam, hogy nem vagyok ag-
resszív. (Ki mondta, hogy az vagyok? Lehara-
pom a fejét annak az állatnak!) Hát mit lehet
tenni... Megírtam nekik merre járok, hogy ne
kelljen kristálygömbözni, aztán jön a válasz:
az túl messze van, nem érek rá, más dolgom
van.☺ Szóval ennyit a hölgy becsületérõl! Ami
nem volt, azt nem kell eltemetni. A legelszán-
tabbaknak egy fityiszt és egy gúnyos mosolyt
küldök. További jó kalandozást Beren Pered-
hil, Távoli Vizek és Xadornix apósom!
I. 12. Scati (#1731)

Hát ilyen még a mesében sincs! A megszállók
eltakarodnak, az õrjáratok eltûnnek, eltörlik az
adókat, a Túlélõk Földje felszabadul, végre egy
idõre rend és béke uralkodhatna... Erre ti mit
csináltok? Hát persze, hogy elkezditek egymást
irtani! Megkérek mindenkit, hogy ne vegyen
részt a „Szent Háború” nevû õrültségben! Ez fõ-
leg a semlegeseknek szól, hiszen isteneik meg-
követelik, hogy maradjanak távol a jók és gono-
szok ostoba harcától. Akárki is gyõz, a másik
oldal nem fog eltûnni, de még gyengülni sem.
Ha már mindenáron vért akartok ontani, kutas-
sátok fel az egész téboly kiagyalóit, és lógassátok
fel õket a tornyocskáik csúcsára! Ott legfeljebb a
dögkeselyûknek árthatnak. Bár – velem ellentét-
ben – az õ gyomruk mindent bevesz...
XII. 18. Esmeralda Begheera (#3195)

Mielõtt elkönyvelne a nagy többség, szeret-
ném megmagyarázni a druidákat sértõ hirdeté-
sem. A cikk megírása elõtt arra jutottam, hogy
a szimpla felmérés, még ha az ember csak ma-
ga elõtt szeretné is tisztán látni az adott dolgok,
majdnem mindig érdektelenségbe fullad. Így
hát megírtam azt az undormányt, hogy legyen
valamilyen elképzelésem a TF-en jelenleg ját-
szó druidákról. Félig-meddig sikerült is, bár
igazán komoly leveleket (azaz pl. Kárász leve-
lét) nem kaptam. Sikerült felmérgelnem a
Druidákat, néhányan írtak is, mondhatom
öröm volt olvasni a párbajra hívásokat, lehülyé-
zéseket. Itt említeném meg Nardaal levelét:
szerintem élete egyik legtökéletesebb levelét al-
kotta meg miattam. Bátran merem ajánlani
minden (leendõ) Sheran hívõnek, mert ez a le-
vél leírást, tényeket közöl, és nem üres fanatiz-
must. Raimund inkább a szerencse TF-elésen
húzta fel magát, azóta talán megnyugodott va-
lamelyik szent tölgy alatt... Hasfelmetszõ Jack
meg könnyedén eldobta addigi barátságunkat,
ez valószínûleg annyit is ért akkor. Mindegy...

Szeretném még tovább fejtegetnia  dolgot,
de azt hiszem, nem lehetséges: túl hosszúra
nyúlt már így is. De végezetül a felmérésem is
megosztanám veletek: szerintem jelenleg a
Sheran hívõk nagy része valóban szerepjátékos,
ami elég pozitív a mai Túlélõk Földjén. Legyen
ez a végszó! Üdvözlettel az, akinek nyugodtan
írhat mindenki, mert válaszolok:
I. 20. Nehwon

Üdv, Ghalla nyáladzó aljanépe! (Hú, ez nagyon
UMA-s lett!) Az alakváltók netovábbja szól hozzátok.
Örömmel vettem észre, hogy a trollok és az árnyma-
nók sikeresen kiirtották egymást, síri csend s hulla-
szag, és már csak a „Hagyjátok már a fenébe ezt a
hülye vitát... csöpp, csöpp”-féle utózöngéket hallani.
Persze ez nem egy ilyen levél akar lenni, úgyhogy
gyorsan másvizekre evezek. Már több mint 40 fordu-
lós vagyok, és még nem áldoztam be. Ezt a táptalan-
ságot. Kénytelen leszek a fúvócsövemmel fõbe lõni
magam. Fúvócsõ! Hát ennyire gyökér lennék? Pedig
már találtam is egy szép Dornodon rúnakövet itt, a
tengerparton, ahol a madár se jár. De hogy a döz-
möng meg a városok hol lehetnek.... Semmi vész,
kitartás, lázas kutatás a senki földjén. Itt mindenki a
víznek ment, vagy mi? Más. Rascakkot (lusta voltam
megnézni, hogy írják) meg ne szidjátok, csak az ar-
ca nagy, de amúgy normális! Megint más. A Maffiába
csak félisteneket vesznek fel, vagy esetleg pelenkás
személyem is nemsokára eséllyel pályázhat egy ki-
sebb posztra? Kösz, hogy olvastatok, remélem nem
voltam túl fárasztó! Vár rám a csatorna, meg a Thar-
godan fõ-potrohok. Ciao:

Ramon, a Hiúz (#1908)
Éljen Chara-din, Ghalla megmentõje!

Csibirka (#2737)

Nehwon! Szavaid helytelenek. Kérdem én,
hány tomboló vihart láttál eddig? De ti is túlélõ
társaim, láttátok már egyáltalán, hogy milyen a
földanya haragja? Mert ha igen, akkor tudhat-
játok, hogy ez milyen ritka eset, s talán azt is,
hogy erre miért van szükség. A viharnak, az ár-
víznek, a vulkán kitörésnek, a földrengésnek
mind-mind meg van az oka. Ha Sheran úgy
gondolja, hogy erre szükség van, akkor kinyil-
vánítja az erejét. Ki vagy te halandó, hogy meg-
kérdõjelezed egy isten bölcsességét? De ha
már az isteneknél tartunk, akkor a halál ura
miért engedi vissza a túlvilágról leggyûlöltebb
ellenségeit (pl. Raia papjait)? Leah nem kény-
szerít senkit halálra, de Sheran sem kötelez ar-
ra, hogy élj! Mindkét isten bölcs és következe-
tes. Kérdem újra: ki vagy te? Másfelõl
megvetlek valótlan állításaid miatt, melyekrõl
fogalmad sincs. Harmadszor pedig idéznék a
hirdetésedbõl: „Az összes isten hülyén van
megcsinálva.” Az istenek nem „megcsinálva”
vannak, az istenek olyanok, amilyenek, és
ezen antiszerepjátékos világnézeted sem vál-
toztat semmit. Talán elõbb gondolkozz, aztán
fejtsd ki gondolataidat! S fogadj el egy tanácsot:
Ne kérdõjelezd meg egy isten bölcsességét!

Sato San (#1451), fekete druida
Na jól van, miért kell szidni Nardaalt? Aján-

lom figyelmetekbe a netes vendégkönyvet
(Nardaal és én vs. Acélkarú Solonar). Bár el-
képzelhetõ, hogy mire ez megjelenik, vita meg
is oldódott. Jó, persze, most mondhatjátok,
hogy Nardaal csak egy „bunkó”, de felhívom fi-
gyelmeteket arra, hogy senki sem tökéletes.
Személy szerint igen sok dologban nem értek
egyet Nardaallal, de õ nagyságrendekkel szim-
patikusabb, mint Solonar, akinek akkor jut
eszébe fenyegetõzni, amikor már eltelt majd-
nem két hónap a lopási kísérletem óta. Csak
ennyit szerettem volna mondani. További jó
kalandozást kíván: Bon’sai’kaine (#5438),

a Sheran hívõ kobudera
Kedves Leah papok! Ne használjatok DEM-

et! Leah nem véletlenül kéri, hogy áldozzátok
fel õket. Sheran hívõk! Tinektek csak annyit,
hogy a DEM felrúgja a természet törvényeit.
Igaza van Fekete Szél barátomnak, pusztítsuk
el ezeket az átkozott szerkentyûket, és kérjük
meg Boraxot, hogy legyen már bejutási mód
az Olimpiára.

A DEM az élet hazugsága
A DEM a halál kicsúfolása
Hát kijelentem én ezennel

Le minden koszos DEM-mel!
Síri Shi’laka (#1042)

Az igaz lovag nem a vértjérõl, hanem a cse-
lekedeteirõl ismerszik meg.

Barbapapa (#3406)

55GN – 63.
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Oszt mondják néhányan, hogy agresszív va-
gyok, pedig nem is. Nem bántok én senkit
(még a tetves manókat is csak tudatilag), aki
engem sem bánt. Loptál tõlem? Hazudsz! Nem
tudsz átjönni a csapdámon! Ha meg igen, és
lopsz is valamit, fogadd gratulációmat (még ha
korcs manónak is születtél), és légy boldog a
zsákmányoddal. Bûvölsz? Tudod, az egy etikát-
lan dolog. Egyrészt nem illik az Úrnõ híveihez
(inkább valami sötét lelkû teremtményhez),
másrészt vallásod többi tagját égeted... Most
adjam ki a FT 994 1-et? Á, dehogy... Hiszen
nem vagyok én agresszív. Miért is vagyok za-
bos, ha tõlem, Fairlight papjától bûvölnek? A
pénz miatt. Hogy azt nem lehet bûvölni? De-
hogy nem. Mit is bûvölhetsz tõlem? Vagy olyat,
ami nekem nem kell, vagy olyat, ami az élet-
ben maradásomhoz szükséges, vagy igazi érté-
keket. Utóbbiért haragszok, hiszen a vagyo-
nomhoz, a pénzemhez piszkáltál. Az életben
maradáshoz való kellékek (pl. varázskompo-
nensek), szintén a pénztermeléshez kellenek,
hiszen velük gyõzöm le a szörnyeket, és sze-
dem el tõlük a trezsört. Ami pedig nem kell, az
Hulladékban van, és a boltosok adnak érte szé-
pen csengõ aranyakat. Megfosztanál eme
mennyei zene hangjaitól? Ugye nem. Szóval,
ha bûvölsz tõlem (legyen az 1 db ubuktüske,
vagy 1 drótszõr, ugye kedves Li’Lee Lung, vagy
egyéb legalább 1 arany értékû tárgy), te viseled
a következményeit, és nem biztos, hogy meg-
éri. Persze én nem haragszom, hiszen „kifizet-
ted” utólag a zsákmányod árát, ezáltal kvittek
vagyunk. Persze van megoldás a problémádra:
BA 9119. Ne feledd! Egy Fairlight hívõtõl ara-
nyat bûvölni nem egy betegbiztosítás.
II. 9. Scatman, a troll (#1731)

Ezúton szeretnék köszönetet mondani né-
hány kalandozónak: Fan Thomas, Rsczakk és
egy „olyan-sötét-elf-akinek-sikerült-mondan-
dóját-kulturáltan-közölni”. Visszaadtátok a já-
tékkedvemet. (És bocs, ha késõn válaszolok!)
Köszönet illeti még azt a trollt, akitõl 23 kaját
emeltem el (régen), és azt a törpe férfit, aki-
nek eltûnt a rézpajzsa. Egy 2 arannyal szegé-
nyebb (zöld szem, göndör haj, kecskeszakáll)
árnymanónak: írj! Kevesen vagyunk errefelé.
Üzenem minden Gatin közelében tartózkodó
kalandozónak: 1. Tartsatok magatoknál rezet,
ónt illetve drótszõrt, mert ezeknél csak értéke-
sebb tárgyakat lopok! 2. Minden jónak: gyor-
san szüreteljetek az álomvirágról, mert bár
mostanában nem nagyon érek rá, de azért
mindenképpen szakítok idõt a kiirtására! A
gonoszoknak üzenem, hogy ha valaki elõttem
irtja ki, az írjon nekem! Szívélyes üdvözlettel:

Csibirka (#2737), az árnymanó

Kedves kalandozók! Mostanában azon
gondolkoztam, hogy mire jó a TÁP. A TÁP csak
arra jó, hogy elrontsuk vele a játék örömét, és
persze felvágni a barátok elõtt, hogy egy fordu-
lómban 4 ongóliantot öltem. Ere a másik: Na
és én egy triklem drakoldert. Nos szerintem
idáig fog süllyedni hamarosan ez a játék. Ha a
barátaimmal MAGUS-ozunk, mindig végig rö-
högjük az egészet, és jól szórakozunk, nem
pedig egymást szidjuk, öljük. Aztán ami a leg-
fontosabb: a karaktereink egyáltalán nem tá-
posak. Ja, és ami a legfontosabb, szeretném
javasolni, hogy a KT képességeket ne a tápo-
lásra használjátok, hanem a játék érdekeseb-
bé tételére. Minden kalandozót kérek, hogy
ezen gondolkozzon el. Razul (#4185)

Kedves troll férfiak, ember nõk, kobudera
férfiak, elfek, gnómok, stb.! Bár személyesen
sajnos nem ismerlek titeket, de ezúton szeret-
ném megköszönni azt a halom cuccot és
pénzt, mellyel támogattátok, támogatjátok és
támogatni fogjátok anyagi ügyeimet és a bank-
számlámat. És ne felejtsetek csapdát állítani,
mert különben nem nõ az észlelésem! Árny-
manók! Ha nem akarjátok, hogy halálra lop-
janak titeket az Árnymenõk, legyetek ti is
árnymenõk! Csak egy kattintás... (Na, hogy ez
honnan jön ide, nem tudom!) jelentkezni Pi-
socknál (#5273) lehet. „Ki ide belépsz, loopj,
loopj, loopj!” Még több üres erszényt, s több
teli Menõ-bankszámlát! Üdv:
I. 30. Freddy Kruegher (#4338)

Óda a gúvadt szemû csontváz lordhoz, mely
az undorító hullatemetõben él és motoszkál:

Megy a csontváz lord, mendegél,
védelmezi vadászterületét,

Röppen az energiatüske – durr
kilyukasztja fejét,

Követi két pár dobónyíl
beleállnak csontjába,
Találkozik öklömmel

transzformálnék, de hiába:
– „A másik kigúvadt szemmel borul a földre.
Meghalt.” Csak arra vigyázzatok, nehogy be-
nevezzek a Bárdversenyre...
I. 19. Lüke Szálybaver (#2135)

Üdv mindenkinek! A múltkor feladtam egy
hirdetést, ami arról szólt, hogy örömmel fo-
gadnám olyan kalandozók leveleit, akik szíve-
sen segítenének egy kezdõnek. Nos, két levelet
kaptam, és most meg szeretném köszönni a
levelek íróinak az önzetlen segítségét és a nagy
információmennyiséget. Egyszóval puszi a ha-
sadra Rettegett Iván és Tigris. Egyébként a
múltkori hirdetésem még nem elavult. Ja, ha
olvasod ezt a hirdetést, és Baján vagy a kör-
nyékén laksz, írj! Mirell (#2812)

Ha valakinek nem válaszoltam volna a le-
velére (mentális), akkor legyen szíves írjon
megint! Sajnos a posta elvesztette pár forduló-
mat. Kösz! Khis Pisock, a NagyMenõ

Kalandozók! Ne várjatok addig, míg Chara-
din monolitjai elhomályosítják az eget, legye-
tek most az õsi isten papjai! Áldozzatok be
Chara-dinnak! Keressétek a Káosz Lordjait,
vagy Solkim Rohitot (#1036), Chara-din hû-
séges követõjét! Solkim Rohit (#1036)

Kalandozók! Tharr hívõket keresek temp-
lomépítés céljából Libertan közelében. 
kioman@egon.gyaloglo.hu

Shang Tsung (#4981)
Kezdõ kalandozók, kik a fény útját akarjá-

tok követni! Legyetek Elenios Úrnõ követõi!
Ha szeretnél beáldozni és valamiben segítsé-
gedre lehetek, akkor írj!
II. 16. Atlantiszi Athali (#3815

Remek! Mindenki panaszkodik, hogy szín-
vonal így, színvonal úgy, erre az egyik legértel-
mesebb – szerintem – cikkírót sikerült tollá-
nak eldobására kényszeríteni. Gratulálok!
Nardaal! Ne add fel! Ne feledd:
„A hitet megismerni csak elmélyüléssel lehet,
de megismertetni csak tettekkel tudod.”
II. 18. Ymmor-Thal (#5738)

Tharr templom építésébe szívesen beszáll-
nék. Lehetõleg minél közelebb Huertolhoz, de
ha ez nem megy, az sem baj.
I. 28. Bendor (#1884)

Többiek! Megérkeztem. Szeretnék miha-
marabb Erdauin legvagyonosabb kalandozó-
polgára lenni. Ezért igyekszem minden szem-
bejövõnek észrevétlenül kilopni  akár a
szemét is, tehát példaképem – bizonyos ma-
gister S. P. – nyomdokain járni. Vigasztalásul:
minden tárgyat – a csillogó aranyak kivételé-
vel – visszaadok tulajdonosának, amennyiben
igényli. Az aranyak elvételébõl származó eset-
leges konfrontációk, erkölcsi viták és ellenem
irányuló harci tettek minden formája – mind-
annyiunk nyugalma és békessége érdekében
– szigorúan kerülendõk, orvosilag is ellenja-
valtak. Szívélyes üdvözlettel: Jan (#1705)

Van, aki divatból szid egy fajt (Sir-Szál és a
többiek). Van, aki három rozsdás aranyért.
Akadnak köztünk olyanok, akik harcra hívják
társaikat az elnyomás ellen, de az õ VIK-jük 1-
es (Menyét?). Van, aki kisstílû vitát folytat
unalmas témákban. Azonban akadnak olya-
nok is, akik „túllépnek e mai kocsmán, az ér-
telemig és tovább!”. (Bocs J. A!) Úgy érzem,
én is közéjük tartozom. Érzem, hogy felettük
állok, és a felsõbb kasztba léptem ezáltal. Pe-
dig nem vagyok senki, csak tisztán látok.

BB (#4149)


