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,Szerkesztõi üzenet
Boldog új évet kívánok mindenkinek! Remé-
lem nektek is jól kezdõdött a 2000. esztendõ.
A Krónika szempontjából az elõzõ év kicsit
döccenõsen ért véget, gondolom mindenki
észrevette, hogy a decemberi AK borítója ki-
csit csúnyára sikerült. Nos, maga a kép – Vi-
da László munkája – jó, nyomdatechnikai
okok miatt sikerült félre a borító. Bízom ben-
ne, hogy az AK-val kapott táblás HKK mellék-
let mindenit kárpótolt érte, és a Démonkirály
dühe c. Feist-könyv borítóján a kép eredeti
színeiben fog tündökölni.

Decemberi ígéretemhez híven, ezúttal az
összes beérkezett apróhirdetést leközöltük,
és a KG-s aprók is az újság végére kerültek, a
TF-es és ÕV-s hirdetések mellé. Várjuk az ÕV-s
hirdetéseket is, hiszen – legnagyobb örö-
münkre – a játék elsöprõ sikert aratott. Sikeres
a KGK is, az AK hasábjain ezúttal pár felmerült
kérdésre válaszol a tervezõ, Szücsy Dániel.

Borítóképünket a Fekete Péter nevû ultra-
ritka HKK lap grafikáját, ezúttal Gõgös Károly
festette.

Mindenkinek jó szórakozást az olvasáshoz!

TTTTAAAARRRRTTTTAAAALLLLOOOOMMMM
LONE STAR FELSZERELÉSEK 2
Pár csemege

ÛRHAJÓK 8
A KG-n

VI. GALAKTIKUS LÉGIPARÁDÉ 10

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK 12
Középpontban a KGK

VERSENYBESZÁMOLÓK 18
Beholderes versenyek

ÚJ VERSENYEK 20
Februárban

KÉRDEZZ-FELELEK 22
HKK egyetem

ALTERNATÍV JÁTÉKSZABÁLYOK 24
A HKK-hoz

HOGYAN CSINÁLJAM? 27
HKK feladvány

A SZÍVRABLÓ 30
Õsök Városa novella

NYAFOGÓ NEFELEJCS 35
Levelezése

ÕSÖK VÁROSA 38
Végre elindult!

A DÉMONKIRÁLY DÜHE 40
Regényrészlet

GHALLA NEWS 43
Ghalla hírei

STATISZTIKA 43
TF-FEJLESZTÉSEK 44
XII. TF-TALÁLKOZÓ 46
KT-TALLÓZÓ 47
TF-VARÁZSLATOK 48
NETES LICIT 51
APRÓK 52
TF, KG, ÕV

49. szám
2000. 
január



RUGER THUNDERBOLT NEHÉZ PISZTOLY
A Kutatási és Fejlesztési Igazgatóság Technikai Kutatási
Osztályának vitathatatlanul legígéretesebb terméke, mely
rövidesen feje tetejére állíthatja az egész kézifegyvergyár-
tást. Bár a fejlesztés és a tesztek teljes mértékben a Kuta-
tás és Fejlesztés objektumaiban és számítógépein folytak,
a Lone Star híján volt a sorozatgyártáshoz szükséges gyár-
tókapacitásnak. Állítólag igen szigorú feltételekkel kötöt-
tek szerzõdést a Ruger-rel. A gyártás elsõ évében csak a
Lone Star-nak adhatnak el fegyvereket, mégpedig az elõ-
re meghatározott (és igen alacsony) áron. A periódus vé-
gén a Ruger már saját csatornáin is terjesztheti az árut, a
neki megfelelõ összegért.

>>>>>(Figyeljétek a dátumot, cimborák. A szerzõdés
2054. június 6-án köttetett, és bár a Ruger már kiadott a
kezei közül néhány mintapéldányt hónapokkal korábban,
ezt a cuccot legálisan csak 2055. június 6-án szerezhetitek
be.)<<<<<

– Dodd (13:49:04/9-7-54)

>>>>>(Szerinted mennyire törõdnek a legalitással
azok, akik ezeket az oldalakat olvassák...?)<<<<<

– Gunhead (02:16:09/9-8-54)

A Thunderbolt kifejlesztése egy olyan problémát hiva-
tott orvosolni, amellyel a Lone Star intézkedõ rendõrei-
nek világszerte szembesülniük kellett. A bûnözõk rend-
szeresen felülmúlták õket tûzerõben, rendszeresített
oldalfegyvereikkel (általában Ruger Super Warhawk-ok,
vagy Colt Manhunterek) pedig képtelenek voltak áthatol-
ni az ellenfél által viselt páncélzaton. Néhány helyen vál-
toztattak a játékszabályokon, és automata fegyvereket
rendszeresítettek, de ez ugyanannyi új problémát ered-
ményezett, mint amennyit megoldott.

>>>>>(Érthetõbben: jóval több ártatlan járókelõt terí-
tettek le az eltévedt lövedékek. Sorozatlövéskor elfelejt-
heted a célzást, és ha kezdõdik a tánc, csak szórod a lõ-
szert ész nélkül mindenfelé.)<<<<<

– Gunhead (02:19:01/9-8-54)

A tervezõk leginkább arra törekedtek, hogy megoldják a
rövid sorozat, illetve sorozat üzemmódban tüzelõ fegyve-
reknél fellépõ célzási problémákat. A Thunderbolt nehéz
pisztolyból kizárólag rövid sorozat lõhetõ ki; a ravasz min-
den egyes meghúzásakor három lövedék repül ki a fegyver
csövébõl. Ami a Thunderboltot különlegessé teszi, az a hi-
hetetlen tûzgyorsaság, amely több, mint 1500 lõszer má-
sodpercenként. Mindez azt jelenti, hogy a három lövedék
0.002 másodperc alatt hagyja el a fegyver csövét, jóval az-
elõtt, hogy a fegyver elmozdulna. A visszarúgás eltûnése kö-
vetkeztében pedig mindhárom kilõtt golyó a célt találja el.

>>>>>(1500 lövedék másodpercenként? Az én csúzlim
csak álmodhat ilyenrõl...)<<<<<

– Compex (19:43:24/9-8-54)

>>>>>( Volt szerencsém tesztelni az egyik ilyen játék-
szert, és el kell hogy mondjam, a Lone Star príma munkát
végzett. A fegyver kissé nehéz, de hamar hozzá lehet szok-
ni. A ravasz megrántásakor csak egy pokoli csattanást hal-
lottam, a dörrenések olyan közel hamar követték
egymást, hogy a fülem – vagy az agyam – nem tudta meg-
különböztetni õket. Visszarúgás híján mindhárom löve-
dék a húsz méterre levõ cél közepébe csapódott be – de
ennek az árát késõbb kellett megfizetnem. Miután egy tel-
jes tárat ellövöldöztem, úgy éreztem, mintha a karomon
egy troll ment volna végig szöges bakancsban.)<<<<<

– Crosshairs (23:30:00/9-9-54)

>>>>>(Honto? Hol tudok egy ilyent szerezni?)<<<<<
– Waki (06:30:45/9-10-54-)

>>>>>(Mondjuk kiszeded egy hullamerev Lone Star
zsaru kezébõl, aki már nem tart rá igényt.)<<<<<

– Hardcastle (09:57:28/9-10-54)

>>>>>(Egyenlõre még nem rendszeresítették minden-
hol, valamint sok zsaru nem szívesen cseréli ki a jó öreg
Manhunterét valami teljesen újra. De mindez csak idõ
kérdése.)<<<<<

– SPD (14:37:32/9-10-54)
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>>>>>(A következõkben néhány, a Lone Star által elõszeretettel használt esz-
közzel ismertetném meg a nagyközönséget. Ezek ismeretében talán minden for-
rófejû balek kétszer is meggondolja, kikezdjen-e a zsarukkal. Ha azonban a do-
log elkerülhetetlen, sosem árt tudni, mi van az ellenfél tarsolyában.)<<<<<

– Lombardi

NOVÁK GÁBOR



Szabályok

A Thunderboltot kétféle kivitelben gyártják: az elsõ
beépített lézercélzóval (+250 nuyen), míg a másik fegy-
verkapcsolattal (+400 nuyen) rendelkezik.

Megjegyzés: A harci forduló elsõ rövid sorozatában
nincs visszarúgásból adódó célszámmódosítás, a második
rövid sorozat azonban +4 módosítót kap.

ADATFÉRGEK
A Mátrix biztonsági specialistái és a biztonsági dekások
úgynevezett adatférgeket használnak a „törvénytisztelõ
hálózat-használók és a rendszeren élõsködõ bûnözõk”
megkülönböztetésére. Az adatféreg nem más, mint egy
apró program, amely feljegyzéseket készít az általa meg-
fertõzött kiberdekk összes tevékenységérõl. A féreg a ki-
bertérben láthatatlan, és szinte nem is foglal memóriát.
Még a legalaposabb keresõprogramok is a rendszer ener-
giaingadozásának tudják be a jelenséget.

>>>>>(Megpróbálni egy adatféreg nyomára akadni
olyan, mintha egy szem virágport keresnél Arizónában, a
legforróbb nyári napon.)<<<<<

– Core Tex (17:26:08/9-17-54)

A féreg ráakaszkodik a dekás perszonájára, és az elsõ
adandó alkalommal betölti magát a dekk PIMP-jébe. Pél-
dául, ha a dekás valamilyen érzékelõ segédprogramot
használ, a beérkezõ jelekkel együtt oson be a kiberdekk-
be. Amint bejutott a PIMP chipjébe, azonnal feljegyzi a
dekás összes mûveletét. Az adatokat egy tömörített fájl-
ban a dekk memóriachipjében helyezi el, hozzákapcsolva
egy már létezõ fájlhoz vagy alkalmazáshoz.

>>>>>(Egy sima listázás nem mutat ki semmit, tehát ne
várjátok, hogy a chipen megjelenik egy KOMPROMITTÁLÓ
nevû fájl, vagy valami hasonló baromság. Esélyesebb, ha a
fájlok méretét vizsgálod meg. Ha tudod, hogy egy bizonyos
program pontosan 64 Mp helyet foglal, és hirtelen 64.01
Mp-ra nõtt a mérete, akkor már kezdhetsz gyanakodni. Per-
sze, a féreg programozója sem hülye, és úgy állította be a
kis játékszerét, hogy ha lehet, folyamatosan változó méretû
fájlokhoz csatolja a feljegyzéseit.)<<<<<

– Cracker Bob (12:26:34/9-13-54)

A tömörített fájl csak idõpontokat, dátumokat, HTH-
számokat, RECS-címeket, és elérési kódokat tartalmaz.
Kis mérete miatt nehéz felfedezni, még a memóriaterület
változásait folyamatosan figyelõ programokkal, vagy fej-
lett víruskeresõkkel is. A vírus folyamatosan újítja a fel-
jegyzéseket, és megpróbálja mindig a legutóbb használt
fájlhoz vagy alkalmazáshoz csatolni. A felhasználó számá-
ra csupán egyszerû fájltöredéknek tûnhet, mely a kü-
lönbözõ programok gyakori használatától jön létre.

Amint a tömörített fájl eléri a programozó által beállí-
tott méretet, a féreg letölti a HTH-ra, és elküldi a Lone
Star-nak. A dekás számára a menekülõ adatcsomag a per-
szonájából kiugró, gyorsan távolodó szikrának látszik. Az
átvitel villámgyorsan játszódik le, ezért a dekás csak igen
nagy mázlival tudja megtámadni a vírust, mielõtt az eltûn-
ne a kibertérben.

>>>>>(Az egyedüli halálbiztos védelem, ha már a vadá-
szat közben figyelemmel kíséred minden megnyitott és
bezárt programod méretét. Használj valamilyen grafikus
segédprogramot, amely ábrázolja a programjaid helyét a
memóriachipen. A vírus elég ravasz, de át lehet verni. Ha
egy régebben nem használt alkalmazás megváltoztatja a
helyét valami minimális méretnövekedés miatt, akkor
megvan a madárka. A tömörített naplófájl egyszerûen el-
különíthetõ és törölhetõ, de maga a féreg a PIMP chiped
állandó vendége marad. Hogy megszabadulj tõle, ki kell
cserélned az egész PIMP-et, vagy törölnöd, és újrakódol-
nod a chipet.)<<<<<

– Switchback (12:31:37/10-18-57)

>>>>>(Némelyik adatféreg csak néhány napig marad a
dekkeden, nem várja meg, amíg összejön bizonyos
mennyiségû adat. Miért foglalkoznának régi hírekkel,
nem igaz, cimbora? Bizonyos férgek ellenben szép hosszú
naplófájlt hoznak össze, mielõtt lelépnének. Ezek a víru-
sok nagyok és lassúak, de ha sikerül elküldeniük az ada-
tokat, felmérhetetlen károkat okozhatnak. Az ilyen
hosszú, részletes fájlok alapján a GridSec* ügynökei a ké-
sõbbiek folyamán is bármikor azonosíthatják a de-
kást.)<<<<<

– Zig (03:37:16/10-21-54)

*Más néven Division of Matrix Security – a Lone Star
Mátrixvédelemmel foglalkotó osztálya

>>>>>(Tehát ne csodálkozz, ha egy GridSec zsaru úgy
kezd cselekedni, mintha nyitott könyvként olvasna a gon-
dolataidban. Valószínûleg ezt is teszi.)<<<<<

– Rodge (18:37:28/10-23-54)

>>>>>(És hogyan fertõzik meg a GridSec dekásai a cél-
pontot? A Star valószínûleg nem enged szabadjára billi-
ónyi férget a Mátrixban, ugye?)<<<<<

– Dingo (14:52:00/10-25-54)

Típus
Elrejthetõség
Mód
Lõszer
Sebzés
Súly
Ár
Elérhetõség
Utcai index

Npi
4

RS
12(t)

12S (Rövid sorozat módban)

2.75
1000 nuyen

14/12 nap
3
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>>>>>(Márpedig jó néhány ezek közül a Lone Star kü-
lönösen fontos csomópontjain van elszórva. Azt is hallot-
tam, a GridSec módosított egy teljesen szimpla támadó-
programot, hogy célba juttassa a férget. Ha egy GridSec
dekás harc közben eltalál, de te a vártnál kevésbé sérülsz
meg, lehet hogy éppen egy férget nyertél meg magad-
nak.)<<<<<

– Rodge (19:05:10/10-25-54)

SZABÁLYOK
Ha a dekás olyan csomópontba téved, amelyben adatfér-
get helyeztek el, a fertõzés esélyét a JM határozza meg. Ha
a fertõzés a történet szerves részét képezi, akkor termé-
szetesen nincs szükség kockadobásra.

A GridSec dekások némelyike támadóprogramot használ
az adatféreg célba juttatására. Az ilyen támadóprogramok 4.
szintûek, ikonjuk pedig általában egy fényesen világító vívó-
tõr. A program által eltalált célpont egy sebzésszinttel kiseb-
bet sebzõdik, de megfertõzõdik a féreggel.

A karakter csak akkor fedezheti fel a fertõzést, ha aktí-
van keresi. A féreg megtalálásához sikeres Számítógépel-
mélet próbát kell dobni, melynek célszáma 8-12, attól
függõen, milyen régóta gyûjti a vírus az adatokat.

Amikor a féreg elküldi az összeszedett, tömörített ada-
tokat, a mûvelet észrevételéhez sikeres próbát kell tenni
az éppen aktív érzékelõ segédprogram szintjével. A próba
célszáma 9 („könnyû” adatféregnél), vagy 7 („nehéz” adat-

féregnél).Egyetlen siker esetén
a karakter már kiszúrja a szök-
ni készülõ vírust. A karakter-
nek egy körön belül harcba
kell vele szállnia, különben ha-
tótávon kívülre kerül. Az adat-
csomag Test értéke 2, Elkerülé-
se pedig 6 (fürge kis fattyú). A
kapott sebzést a Test értékével
rezisztálja. Ha a dekás megöli a
programot, minden rendben
(ettõl függetlenül a féreg to-
vábbra is a PIMP-ben tanyázik).
Ha nem sikerül az elsõ körben
elintézni, az adatok eljutnak a
Lone Star-ig.

A dekásnak ki kell cserél-
nie a PIMP chipet, ha meg akar
szabadulni az adatféregtõl.

ESCHER HUROK
Az egyszerûen csak „hurok”-
nak nevezett miniatûr program
erõsen emlékeztet egy adatfé-
regre, célba juttatása is hason-
lóképpen történik. Azonban
ahelyett, hogy magában a kiber-
dekkben tanyázna le, átvándo-
rol a processzoron, egészen a
dekás adatjack-jéig, és beírja
magát a külsõ-agykérgi pro-
cesszorba, amely a dekás szá-
mára lehetõvé teszi, hogy vizu-
ális agyközpontja „lássa” a
Mátrix jeleit. Amint elérte cél-
ját, a vírus elindít egy egyszerû-

nek tûnõ grafikus hurkot. Ezáltal a dekás például hirtelen
egy lépcsõn találhatja magát, amely egyik irányban sem ér
véget. Ez az illúzió egészen addig tart, amíg a dekás ájultan
nem esik össze, vagy el nem távolítják az adatjack-jét. Talán
mondani sem kell, hogy az ilyen hurok alkalmatlan idõ-
pontban való megjelenése sérüléssel, vagy akár halállal is
végzõdhet, úgy az ártatlan kívülállók, mint az érintett dekás
számára. Ha a hurok például akkor csap le, amikor a dekás
éppen egy autó volánja mögött ül, a jármû feletti kontroll
elvesztése miatt könnyen okozhat súlyos sérülést, vagy vé-
letlenül akár meg is ölhet valakit.
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>>>>>(Az én Hamilton cimborám is megnyert magá-
nak egy Escher Hurkot. Váratlanul egy négyszög alakú
szobában találta magát, melynek minden falán egy-egy aj-
tót látott. Benyitott az egyiken, és egy hasonló szobába
jutott. Tovább haladt, és megint egy ugyanolyan szobát ta-
lált, négy ajtóval. Mi persze észrevettük, hogy mozdulat-
lanná dermed a billentyûzete fölött. Kicsatlakoztattuk, de
továbbra sem akart magához térni. Bedobtuk az autóba,
és elhajtottunk vele egy ismerõs dokihoz, aki kicserélte a
feji kiberverét.)<<<<<

– Sounder (15:38:16/10-24-54)

>>>>>(Tehát a hurok úgy mûködik, mint egy perma-
nens kilökési sokk.)<<<<<

– Zig (17:56:09/10-25-54)

>>>>>(Hé, én még ilyen kilöké-
si sokkról nem hallottam. Mire
akarsz ezzel célozni, Zig? Talán van
valami, amit nekünk is tudnunk
kéne?)<<<<<

– Fie (22:17:06/10-25-54)

>>>>>(A vírus egy huszadik szá-
zadi mûvészrõl, M.C. Escher-rõl
kapta a nevét. Mûveinek célja az
agy és az érzékszervek becsapása
volt.)<<<<<

– Book (16:27:01/10-30-54)

>>>>>(Úgy értesültem, az Esc-
her Hurok egyik verzióját már fel-
használták harci segédprogram-
ként a Manhattani, Bostoni, és
Torontói kísérleti bázisokon. Hop-
pá, vissza az egész. Most néztem
meg a dátumot, és az infó már
több mint egy hónapos. Az Escher
Hurok harci program már a hátsó
udvarodban lehet.)<<<<<

– Core Tex (00:04:56/10-31-54)

>>>>>(Híreim szerint a GridSec
olyan támadó programokat és jegeket fejlesztett ki, ame-
lyek célba juttatják a hurkot. Ezáltal ezek a vírusok nem
lebegnek szabadon a csomópontokban, és nem esnek ne-
ki az engedéllyel közlekedõ dekásoknak.)<<<<<

– Rodge (19:07:01/11-1-54)

>>>>>(Cserébe viszont a feji kiberverbe befészkelõ-
dött hurok bármikor aktivizálódhat, nem fontos hozzá a
Mátrixban lenned. Betöltik az agyad a képek, és máris
olyan, mintha kómában lennél. Jól mondta a fickó, nem
túl kellemes, ha vezetés közben ér a dolog.)<<<<<

– Niles (11:03:55/11-3-54)

SZABÁLYOK
Akárcsak az adatférgek esetében, a GridSec dekások itt is
támadórutinokat használnak a vírus célba juttatására. Az
ilyen programok 4. szintûek, Mátrix ikonjuk pedig egy
pörgõ, csillogó lövedékeket kibocsátó számszeríj. Az elta-
lált célpont egy sebzésszinttel kisebb sérülést szenved el,
de megfertõzõdik a vírussal.

A Játékmester dönthet úgy, hogy bizonyos jegek is ké-
pesek a vírussal megfertõzni célpontjukat. Ilyen esetben
figyelembe kell venni, hogy ezek a jegek különösen rit-
kák, viszonylag alacsony szintûek, sebzésük pedig ugyan-
csak egy szinttel alacsonyabb.

Az adatjack-ben rejtõzõ hurok bármikor mûködésbe

léphet (azaz amikor a Játékmester jónak látja). Az aktív
hurok egyik pillanatról a másikra betölti a dekás agyát a
különös képekkel. Az aktuális képet a Játékmester hatá-
rozza meg, de mindig valamilyen végtelenített ábrának
kell lennie. A dekás ilyenkor képtelen bármit is tenni egé-
szen addig, amíg úrrá nem lesz a hatáson, vagy a hurok fel
nem függeszti mûködését. Ha a hurok dekázás közben tá-
mad, a dekás azonnal kilökõdik (a hurok azonban nem
szünteti meg mûködését).

A hurok támadásának elsõ körében az áldozat nem
rezisztálhatja a hatást. Minden ez utáni körben Akaraterõ
próbát tehet, melynek célszáma a vírus kidolgozottságá-
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tól függõen 8-12 lehet. Egyetlen siker esetén a dekás már
visszanyeri a kontrollt teste felett, és megszünteti a táma-
dást. A hurok futása minden egyes alkalommal 10-20 kö-
rig tart. Lejártakor az áldozat magához tér, de a program
továbbra is az adatjack-jében marad. A hurok ritkán tá-
mad 24 órán belül egynél többször, de a Játékmester ezt
bármikor megváltoztathatja.

A hurok eltávolítására az egyetlen biztos módszer az
adatjack cseréje, de némi munkával e nélkül is meg lehet
szabadulni a kellemetlen vendégtõl. A hurok megsemmi-
sítéséhez két próbadobás szükséges. Az elsõ egy Biotech-
nika(6), a második pedig egy Számítógép(10).Ha mind-
két dobás sikeres, a fertõzést sikerült megszüntetni; ha
bármelyik próba sikertelen, a vírus a helyén marad. A pró-
bákat dobhatják különbözõ karakterek, de mivel a mûve-
let komolyabb orvosi beavatkozást igényel, ezek egyike
sem lehet az áldozat. A beavatkozás idõtartama 6 óra, de
Esszenciába nem kerül.

Az a pletyka, miszerint a GridSec dekások külön prog-
ram segítségével képesek egy bizonyos területen belül ak-
tiválni a hurkot, még nem nyert bizonyítást, de a hír igaz
is lehet.

EGYÉB ESZKÖZÖK
A Star-os fiúk rengeteg trükkös játékszert vetnek be a bû-
nözõk ellen. A következõ cuccok leírását egy Torontóba
tartó céges termékkatalógusból szereztem. Ideírtam az
árakat is, hátha valakinek esetleg egyszer szüksége lesz
hasonló ketyerékre. Most jut eszembe, némelyik cucc
kapható a sarki játékboltban...

MÛANYAG SZALAG (10 DB/CSOMAG)
A zsaruk ezzel a magas szakítószilárdságú mûanyag szállal
a gyanúsított bokáit és csuklóit kötik össze, majd egy fóli-
ahegesztõ-szerû eszközzel rögzítik a végeket.

Ára: 3 nuyen

BILINCS
A már jól ismert eszköz, anyaga lehet fém vagy mûanyag.
Ha már választhat, Barátságos Õrmester természetesen fé-
met használ, pláne ha allergiás vagy rá.

Ára: 40 nuyen

BÉNÍTÓ BILINCS
Bokára vagy csuklóra helyezhetõ. A belé ültetett elektro-
nika segítségével bénító fájdalmat sugároz a végtagokba,
ha az áldozat megpróbálja használni ujj-, vagy karpengé-
it, esetleg egyéb, hasonló jellegû végtagi kibervereit.

Ára: 2500 nuyen (korlátozott)

BLOKKOLÓ BILINCS
A vezetõ mûanyagból készült bilincs olyan elektromos
mezõt generál viselõje végtagjai körül, amely fizikai sérü-
lés nélkül használhatatlanná teszi azokat, a beléjük ülte-
tett kiberverekkel együtt. Ez a hatás egészen addig tart,

amíg a bilincset el nem távolítják. A bilincs saját energi-
aforrással rendelkezik, melynek töltete 6–8 órára elegen-
dõ, de bármely Lone Star kirendeltségen újratölthetõ. A
katalógus ugyan nem említi, de az áldozat ilyenkor nem
érzi túl jól magát – úgy is mondhatnánk, kínok között fet-
reng. Csoda, hogy a bilincs mellé nem adnak szájpecket
az áldozat, vagy füldugót az intézkedõ zsaruk számára.

Ára: 1800 nuyen (korlátozott)

JELZAVARÓ
A jelzavarót szíjakkal lehet a páciens fejéhez rögzíteni. A
zavaró megakadályozza a feji rádióadók és telefonok meg-
felelõ mûködését, sõt, az ilyen eszközeit használni kívánó
bûnözõnek kínzó fájdalomban lesz része.

Ára: 1200 nuyen/szint

JACKBLOKKOLÓ
Apró szerkezet, amely kialakításánál fogva könnyen bele-
illik az üres chip- vagy adatjack-be. A belsejében található
gyanta behelyezés után pillanatokon belül szilárdan a
jack falához rögzíti. Rendszerint a renitensebb dekások
megrendszabályozására használják. A blokkoló eltávolítá-
sához egy biotechnikában járatos személyen kívül a meg-
felelõ oldószer (10 nuyenért bármelyik szakboltban kap-
ható) is szükséges.

Ára:100 nuyen

VARÁZSLÓMASZK
A varázslómaszk egy könnyen a fejre illeszthetõ, egyszerû
mûanyag csuklya. Megakadályozza a varázslót a látásban,
és tartalmaz egy vastag légzõcsövet is, amely levegõhöz
juttatja a viselõt, de lehetetlenné teszi számára a beszé-
det. A maszk az orrnyílásokat is szabadon hagyja, a
könnyebb légzés miatt. Fülhallgatójába beépített fehérzaj-
generátora akár 90 decibel erõsségû zajt is képes elõállí-
tani, emellett pedig képtelenség pár pillanatnál tovább
bármire is koncentrálni (például varázslásra vagy asztrális
projekcióra).

Ára: 200 nuyen
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KÉPESSÉGHUZALOZÁS-ZAVARÓ
A normális képességchiphez hasonlóan csatlakoztatható
képességzavaró a chipjack-be helyezve zavarójeleket to-
vábbít az áldozat képességhuzalozása felé. A hatás ugyan
csak addig tart, amíg a zavarót el nem távolítják, azonban
a jackblokkolóval együtt alkalmazva az igen nehézkessé
válik.

Ára: 200 nuyen (korlátozott)

VÉRELEMZÕ
Ez a hordozható készülék megtalálja a vérmintában az al-
kohol vagy kábítószer nyomait, valamint a tiltott kiberve-
rek vagy bioverek (gyorsított vagy huzalozott reflexek,
izomhelyettesítés) jelenlétére utaló vegyszereket és hor-
monokat. A rendõrök vérmintát vesznek egy kis mûanyag
csõbe, majd azt az analizáló oldalában levõ nyílásba he-
lyezik. A készülék egy percen belül elvégzi a szükséges
vizsgálatokat. Bár a katalógus nem említi, az elemzõ felje-
gyez olyan személyes adatokat is, mint vértípus, Rh-fak-
tor, géntípus stb. A kis drága vizsgálatának alapossága mi-
att egy a millióhoz az esélye annak, hogy két különbözõ
vérminta tesztje azonos végeredménnyel végzõdjön (ez
persze itt, Seattle-ben azt jelenti, hogy akár három egyfor-
ma is lehet).

Ára: 300 nuyen

DNA-ELEMZÕ
A DNA-elemzõ körülbelül akkora, mint egy telefonkagyló.
A mintát tartalmazó tárgylemezt a készülék erre szolgáló
nyílásába helyezve, az összehasonlítja a DNA-t a memóri-
ában tároltakkal. Az elemzõt a rendõrök kizárólag gyanú-
sítottakon használják, a bûncselekmények helyszínén ta-
lált mintákon soha. Azokat mindig elszállítják, és a Lone
Star bûnügyi laborjában vizsgálják meg.

Ára: 1500 nuyen

KIBERVER-ÉRZÉKELÕ
A hordozható kiberver-érzékelõ szíve egy mikropro-
cesszor, hozzákapcsolva egy monitorral és egy hang- illet-
ve elektromágneses hullámok érzékelésére képes, pálca-
szerû vizsgálókészülékkel. Az érzékelõ detektálja a
vizsgált személy kibervereit, és megjeleníti az adott mó-
dosítás jellemzõit, teljesítményét, korlátait stb. Az adatok
pontossága nagyban függ a beültetés típusától. A szokvá-
nyos és korlátozott kiberverek nem-organikus részei sok-
kal könnyebben érzékelhetõk, mint a szerves, vagy nö-

vesztett implantok. Némelyik Alfa vagy Béta osztályú ki-
berver szerves borítást tartalmaz, amely megnehezítheti a
felfedezést. Az érzékelõ nagyobb, kifinomultabb verziói
megtalálhatók Észak-Amerika számos repülõterén.

Ára: 5000 nuyen

SZABÁLYOK
BÉNÍTÓ-BILINCS
A karpenge vagy egyéb, hasonló jellegû kiberver kienge-
désekor a használónak körönként 5S sérülést kell rezisz-
tálnia. A sebzés fizikai, de csak az adott végtagot érinti,
nem az egész testet. A sokk következtében azonban az ál-
dozat ugyanakkor 4K kábulás sérülést is elszenved.

KIBERVER-ÉRZÉKELÕ (3. SZINTÛ)
A különbözõ kiberververek esetén az alábbi célszámokra
kell dobni a sikeres érzékeléshez:

Nem szerves beültetések: 3
Szerves beültetések (bioverek): 6
Alfa vagy Béta osztályú kiberverek: 6

JELZAVARÓ
A jelzavaró (Szint)S kábulás sebzést okoz viselõjének min-
den alkalommal, amikor az a fejébe ültetett kommuniká-
ciós eszközöket akarja használni.

JACKBLOKKOLÓ
A jack kitisztításához sikeres Biotechnika(6) próba szük-
séges. A mûvelet alapideje 90 perc, elosztva a próba során
elért sikerek számával.

KÉPESSÉGHUZALOZÁS-ZAVARÓ
A viselõ minden aktív szakértelem próbájának dobására
(azokra is, amelyek nem a képességhuzalozásból szár-
maznak) annyi büntetést kap, ahányadik szintû a képes-
séghuzalozása.
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A kezdõ játékosok még csak három hajótípus közül vá-
laszthatnak, de fejlettebb agyú hajó építésekor a lehetõsé-
gek száma ugrásszerûen növekszik). Véleményem szerint
kezdetben a két szélsõséges hajócsoport valamelyikét cél-
szerûbb választani, mint a középutat képviselõ Scorpion
szériát. A harcorientáltságúak számára a Cyclon sorozat,
míg szállítással/kereskedelmmel (pénzszerzéssel) foglal-
kozóknak a Mercator/Galleon hajók válnak be jobban.
Szintén ez utóbbi hajókkal érdemes repkednie azoknak
is, akik korai kolonizálással szeretnék megszerezni a Pszi
képességet. A Scorpionokkal az a baj, hogy igazán egyik
feladatra sem alkalmasak, kicsit „szenvedve” lehet csak
elõrejutni velük.

Az igazán jó ûrhajókat csak szektorugrás után lehet el-
készíteni, a Typhoon Warrior például szinte alig valamivel
gyengébb a jelenleg legnépszerûbb Soldiernél. Mivel a
program hajóagy alapján generálja az ellenfeleket, nem
kevesen választották azt az utat, hogy négyes agyú hajóval
száguldoznak és így a blokádoknál igen jó eredményeket
érnek el.

Elõbb-utóbb azonban tovább kell lépni, és akkor me-
gint új döntést kell hozni a választáskor. Az ötös agykate-
gória kibõvül egy újabb választási lehetõséggel, ez pedig
a K.U.K.A. Ez a hajó azoknak való, akiket egyáltalán nem
érdekel az ûrharc, csak roncsozással, menekültszállítással
szeretnének foglalkozni. Harcosoknak ott a már említett
Soldier, csak a kalózkodást kedvelõk maradnak hoppon.
Az eredeti koncepció szerint számukra a Cobra Falsh/Sun
kettõs lett volna a megfelelõ hajó, de a gyakorlat hamar
bebizonyította, hogy sajnos ez nem így van. Egy kalózha-
jónak elég nagy tûzerõvel kell rendelkeznie ahhoz, hogy
akivel harcol meneküljön, és megfelelõen gyorsnak kell
lennie, hogy utolérje a zsákmányt. A Cobra-k nem igazán
feleltek meg a célnak, aki mégis ragaszkodott a kalózko-
dáshoz, annak hatos agyú hajóra kellett váltania.

A hatos agykategóriában már 9 hagyományos hajó kö-
zül lehet választani, azonban ezek a hajók csak a Gollam
és Oronikos szektorok mûhelyeiben készíthetõk el – meg-
szerzésükhöz tehát szektort kell váltani, ami nem is olyan
könnyû... Persze aki már váltott, az nem habozik sokáig,
hamar kiválasztja a neki tetszõ típust; általában a Fullán-

kot. Ki tudja miért, ebben a kategóriában ez a legnépsze-
rûbb hajó a szabad kapitányok között. Ezen a szinten már
mindegyik hajónak van specialitása, a hatalmas panelû
Tûzszekér például immúnis a rombolásra és az ionbénító
fegyverek is nagyrészt hatástalanok vele szemben.

A Légiparádé három-három új katonai hajóval bõvítet-
te ki az ötös és hatos kategóriát, és az új jövevények ala-
posan felborították az eddigi erõegyensúlyt. (A játékosok
– jogos – kérése az volt, hogy a fejlõdés ne a panelra kon-
centrálódjon, hiszen nem kevés olyan ellenfél van a játék-
ban, amelynek páncélzata többszörösen meghaladja a já-
tékosét. Hiába van a játékosnak sokkal nagyobb tûzereje,
neki fogy el elõbb a páncélzata és eredménytelenül elme-
nekül.) A hajók információit bárki megszerezheti, de le-
gyártatni majd csak az arra jogosultak tudják õket. Jogo-
sultságot az LP gyõztesei kaptak, valamint a közeljövõben
Birodalmi Pontért is megszerezhetõ lesz. Az új hajók (lásd
a táblázatot) nem kiugróan jobbak az eddigieknél, csak
jobban ki vannak „hegyezve” egy adott célra. Elképzelé-
sem szerint a Spion-ok kalózkodásra is sokkal inkább
használhatóak, mint eddig bármi más, egyedüli hátrányuk
a viszonylag apró raktér. A két Juggernaut hajó az, ami
leginkább erõsnek tûnik, de szerettem volna végre jól
használható kereskedõhajókat is a játékban. A hatos agyú
hajóknál már megszokott pluszok hiányoznak a három
katonai hajóról, de ezt a hátrányt remélhetõleg bõven el-
lensúlyozzák a már meglévõ bónuszok...

RADECZKI CSONGOR

Û R H A J Ó KÛ R H A J Ó K
A KÁOSZ GALAKTIKÁBAN
A játékosok által leginkább preferált tárgy a cikk témája: az ûrhajó. A fegyver-
rendszerek viszonylag hamar átszerelhetõk, könnyen lecserélhetõk, de egy ûrha-
jót sokkal hosszabb ideig használ mindenki. Ha valamelyik típus mellett döntünk,
akkor ez hosszú idõre meghatározza, hogy milyen utat követünk a játékban.

MAGYARÁZAT A TÚLOLDALI
TÁBLÁZATHOZ
A – pontosabb fegyverzet (+1 célzás)
B – +25% radarzavaró
C – +3 konténer rejtett raktér
D – csökkentett elfogási esély
E – 10 VIP kabinkonténer és – 3 TVP/hiperugrás
F – nincs rombolás, kisebb bénítási esély
G – 10 százalékos beépített álcázóberendezés
H – +6 COZ jellegû javulás minden fordulóban
I – 12-es zsilip, 10 TVP-s leszállóegység
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érdekel az ûrharc, csak roncsozással, menekültszállítással
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Soldier, csak a kalózkodást kedvelõk maradnak hoppon.
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centrálódjon, hiszen nem kevés olyan ellenfél van a játék-
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Birodalmi Pontért is megszerezhetõ lesz. Az új hajók (lásd
a táblázatot) nem kiugróan jobbak az eddigieknél, csak
jobban ki vannak „hegyezve” egy adott célra. Elképzelé-
sem szerint a Spion-ok kalózkodásra is sokkal inkább
használhatóak, mint eddig bármi más, egyedüli hátrányuk
a viszonylag apró raktér. A két Juggernaut hajó az, ami
leginkább erõsnek tûnik, de szerettem volna végre jól
használható kereskedõhajókat is a játékban. A hatos agyú
hajóknál már megszokott pluszok hiányoznak a három
katonai hajóról, de ezt a hátrányt remélhetõleg bõven el-
lensúlyozzák a már meglévõ bónuszok...

RADECZKI CSONGOR
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� A Légiparádén többen nehezményezték, hogy a prog-
ram csak 20 azonos típusú fegyvert kezel egyszerre. A
játék korai szakaszában ennek nem volt jelentõsége,
de a panelméretek növekedésével és a fegyverméretek
csökkenésével számos esetben elõfordult, hogy valaki
több mint 20 azonos minifegyvert is felrakott hajója a
paneljára. A módosult programkód még ezt a számot
is könnyedén lekezeli: pontosan 49 darab azonos
fegyver a felsõ határ. Ha az az érték sem lenne elegen-
dõ, szíves-örömest megváltoztatom a számot, de meg-
látásom szerint erre jó darabig nem lesz szükség.

� A találkozón felmerült pár tárgy (Orgonov hajtómû,
Adian manõvervezérlõ, Mallory hajtómûagy stb.) mû-
ködõképességének kérdése. A probléma onnan ere-
deztethetõ, hogy ezek az egyedi jellegû tárgyak nem
mindig mûködtek kielégítõen a programban, számos
alkalommal reklamáció forrásai voltak. Nem volt más
hátra, egyesével végig kellett nézni õket, hogy min-
den szempontból megfelelõen mûködjenek. Az en-

ciklopédiákban leírtak szerint próbáltam az összes
tárgyat megvizsgálni, hogy maradéktalanul ellássák
funkcióikat. E sorok megjelenésekor már egyik tárgy
sem funkcionál „panelcsökkentõként”.

� A kolonizáció a játék egyik jól kidolgozott feladatso-
rozata. A kolonizálandó bolygók elszaporodásával
szükségessé vált, hogy fokozódjon az újratelepítés. Ez
csak egyféleképp oldható meg: a kolonizáció ezentúl
félévente újra és újra végrehajtható. A végén a juta-
lom természetesen ezúttal sem marad el, de értelem-
szerûen más lesz.

� A Katonai Akadémián végre megint lehet tanulni, a
megfelelõ képzettségû pilóták jelentkezhetnek. A je-
lenlegi szektorokban már csak az ötödik és a hatodik
szint tananyaga érhetõ el, a továbbtanuláshoz már
szektort kell váltani. Emlékeztetõül: az ötödik szintre
való jelentkezéshez 16-os manõverezésre és öt tanu-
láspontra van szükség a tandíjon felül.

RADECZKI CSONGOR

E L S Û  K É Z B Û L
F E J L E S Z T É S E K  A  J Á T É K B A N

SZÁM HAJÓ NEVE AGY MANÕVER SEBESSÉG MÉRET ENERGIA RAKTÉR PANEL PÁNCÉLZAT ÁR (1000 IG£) EGYÉB
2 Cyclon Spark 3 6 100 5 40 40 42 90 200
6 Mercator Gamma 3 3 80 10 28 80 27 70 180
7 Scorpion Lightning 3 4 80 8 35 65 32 80 195
8 Galleon Gold 3 2 80 14 25 120 22 65 170

58 Typhoon Warrior 4 8 120 5 55 45 50 110 400
61 Cobra Flash 4 6 100 8 45 75 37 100 370
64 Elysium Tanker 4 5 80 10 35 110 32 80 350
67 Olimposz Iliász 4 3 60 14 30 130 28 70 350
59 Typhoon Soldier 5 10 130 5 60 52 57 120 700
62 Cobra Sun 5 8 110 8 50 80 45 110 650
65 Elysium Brent 5 6 90 10 40 115 37 90 620
68 Olimposz Heraklész 5 4 70 14 35 140 32 75 600
70 K.U.K.A. H-1 5 3 50 20 30 170 25 60 680
60 Viharszárny 6 12 140 6 65 60 65 130 1000 A
63 Csillaglovas 6 10 120 8 55 85 55 120 1050 B
66 Profitvadász 6 8 110 8 50 120 45 110 1000 C
69 Gyûjtögetõ 6 6 90 12 50 150 40 95 1000 D
79 Stellarion 6 11 120 7 60 70 55 110 950 E
80 Tûzszekér 6 10 110 7 60 60 70 140 1000 F
81 Mongúz 6 12 140 6 120 75 48 120 1050 G
82 Fullánk 6 14 140 5 60 55 60 129 900 H
83 Blackhole 6 4 60 22 35 200 28 70 1000 I

88 Warship A-2000 5 10 120 6 90 52 60 160 1500
89 Warship A-2001 6 12 130 6 120 52 60 180 1900
90 Spion Penta 5 13 130 4 60 40 60 140 1500
91 Spion Hexa 6 15 150 4 80 40 60 160 1900
92 Juggernaut 5 5 8 90 18 70 170 40 120 1500
93 Juggernaut 6 6 10 100 18 80 180 44 140 1900
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A Légiparádé ügyességi versenyszáma az elõzõhöz vetél-
kedéshez hasonlóan a legénység 16 különbözõ képessé-
gét tette próbára. Ez a vetélkedõ mindig is sokkal nehe-
zebb volt, mint a harci számok, ugyanis itt nem számít a
pénz és a technikai ellátottság, mindenki csak saját magát
okolhatja vereségéért. Évrõl évre azok a kapitányok nye-
rik a versenyt, akik nem egy-egy képességet fejlesztenek
kiugróan magasra, hanem – az arany középúton járva – ki-
egyensúlyozott legénységet mondhatnak maguk mögött.
Itt nem számít, ha valaki késõbb indult a játékban, 20 for-
dulónként van kategóriadíj. Az idei versenyen a 20-tól
140-ig terjedõ fordulóhatárokban a következõ kapitányok
nyertek:

Az abszolút kategória elsõ helyét Dirty Lowe nyerte,
míg a második helyen két azonos idõvel befutó induló:
Solovan Ali és Hamy kapitányok végeztek. A nyertesek
számos értékes jutalomtárggyal gazdagabban térhettek
haza, mindezek mellett még TNO pontokat is kaptak.

Az LP harci versenyszámainak kiírása számos újítást
tartalmazott, mind közül kiemelkedett a Reflex ágyú sze-
repeltetése. (Emlékeztetõül: ez egy olyan – csak szimulá-
torban létezõ – fegyver, ami az ellenfél tûzerejének egy-
nyolcadának megfelelõ lézerágyúként mûködik.)
Bevezetését az indokolta, hogy a Légiparádékon annyira
elszaporodtak a hatalmas tûzerejû ûrhajók, hogy a még
kezdetben látványos – és ezért roppant izgalmas – légicsa-

ták egy harci körös, „ki tud egyszerre nagyobbat lõni az
ellenfélbe” stílusú harccá degradálódtak. A Reflex megje-
lenése kõ-papír-olló jellegû taktikázást tett lehetõvé a fel-
szerelkezésben, hiszen a Full Reflex lelõtte a Full Fire ha-
jótípust, a Full Fire lelõtte a szûkített fegyverarzenált és ez
utóbbi pedig mindig gyõzött a Full Reflex-el szemben.

Mindez jót tett a versenynek, hiszen még a végsõ
gyõztes Eriokróm Fekete T kapitány is számos alkalom-
mal hagyta el vesztesként a csataszimulátort. A hajóagyak
szerinti kategóriákban a következõk végeztek az élen:

Jutalmuk a szokásos TNO, valamint az utolsó három
kategóriában speciális, katonai hajók információi.

A háromfõs flották versenyében nem történt változás,
a sorsolási és pontozási rendszer mindenki megelégedé-
sére mûködött. Egyértelmûen ez az a versenyforma ahol
a legtöbb lehetõség van a taktikázásra. Egy trió könnyen
veszíthet amiatt, hogy egyik tagjuk nem tartja be a megbe-
szélt tatktikát, csak a minden szempontból kifogástalan
csapatoknak van esélyük a gyõzelemre. Az abszolút kate-
gória gyõzteseirõl elmondható, hogy fegyelmezett – és
egyszerû – taktikájuk meghozta számukra a várt sikert.
Prostatikus Jeltz, Mermalior és Jaq Mirror kapitányok
egyöntetûen a Full Reflex taktikát követték – egy apró
módosítással. Hajóikon a 15-19 Reflex ágyú mellé még
egy viszonylag kis sebzésû, de hatásos ágyút (Cobra ion-
bénító vagy Yangora Pho) is elhelyeztek. Számításaik azon

1-es agy – Alexa Tharkass
2-es agy – White Gabe
3-as agy – Sceletron
4-es agy – Fekete Uszony
5-ös agy – Plannie L. Wingo
6-os agy – Eriokróm Fekete T

20 – Bob Lawanski
40 – George Lawanski

60 – Cheserar
80 – Madame K
100 – Formica

120 – Mex Nuada
140 – Hardar

VI.GALAKTIKUS
LÉGIPARÁDÉ

Az immár hatodik alkalommal megrendezett esemény is-
mét nagyszerû alkalommal szolgált a kapitányok közötti
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megadja a lehetõséget arra, hogy képességeit felmérje.
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A 6. Légiparádé egyéni gyõztese kiváló taktikai ér-
zékkel szerelte fel hajóját a nevezetes eseményre.
A Reflex ágyú és az ajándéktárgyak kitiltása telje-
sen új módszereket tett szükségessé.

A Harlequinen csak 2 Reflex, 6 Vipera IO ionbé-
nító és két Mandra VI. állvány kapott helyet, ennek köszönhetõen a tûzereje viszonylag kicsi. EFT kapitány böl-
csen úgy döntött, hogy a pajzsokat egy az egyben PoliShell Kappa rétegekkel helyettesíti. Mint késõbb kide-
rült, a döntés azért volt jó, mert a védõrétegek nem fogyasztanak energiát, és mindenfajta fegyverrel szemben
egyformán hatásosak. A magas alapenergiát Emocell biztosította, és a pajzsok nélkül nem kellett a fegyverek
energiaellátása miatt aggódni akár még hatkörös harc esetén sem. A két állvány Kraptun Killer rakétákkal ör-
vendeztette meg az Antimiss nélkül indulókat, ezzel a kapitány számos ellenfelét gyõzte le a harcok során.

A Viperák – vagyis az ionágyúk – ellen nem volt igazán jó pajzs a kiírás miatt, szinte alig volt olyan ver-
senyzõ a magasabb agykategóriákban, aki ne használt volna ilyesfajta fegyvert. A két Reflex pedig arra utal,
hogy a Full Fire és a Full Reflex taktika között kellett megtalálni az arany középutat.

Mindez nem lett volna elegendõ a gyõzelemhez, de a legénység is rendesen kitett magáért. A pilóta 23-as
manõverezése és a katona 18-as nehézfegyver szakértelme alaposan kivette részét a gyõzelembõl. Itt látszott
igazán annak elõnye, ha valaki a pszi képessége helyett a harci képességeire pakolja a gyakorláspontokat.

Alaptípus: Fullánk
Páncélzat: 300
Alapenergia: 140+24/kör
Panel: 60
Manõverezõképesség: 14
Méret: 5
Átlagos tûzerõ: 141

alapultak, hogy hasonló jellegû ellenfél esetén a Reflexek
nem sebeznek semmit, viszont a kis ágyú döntésre viszi a
dolgot. Az elmélet bevált, nem is egy alkalommal fordult
elõ olyan hatkörös csata, amiben egy ellenféllel szemben
25-0 arányban nyerték a csatát.

A flották versenyének további kategóriájának gyõzte-
sei:

A gyõzteseknek újfent gratulálunk és remélhetõleg a
következõ parádén is hasonlóan kiélezett csatákban dõl
el az elsõség!

Pár mondat még a találkozóról. Egy találkozó nem le-
het meg programok nélkül és az idei alkalommal a játéko-
sok igazán nem panaszkodhattak a rendezvényekre. A tri-
via versenyen hatalmas küzdelem alakult ki, végig fej-fej

mellett találgattak a játékosok. A végén hatalmas hajrával
Nacsa Tamás lett a befutó, elsõ helyét az ûrhajók kiváló is-
meretének köszönhette. Jutalma 2 extra- és egy ingyen-
forduló. A második helyen hatos (6!) holtverseny alakult
ki, ami a mezõny kiegyensúlyozottságát – és a játékosok
felkészültségét – mutatta. Az ô jutalmuk fejenként 1-1 in-
gyenforduló.

A hagyományos csapatversenyen végül 9 csapat in-
dult, hatalmas küzdelemben az Inszektoid Szabad Csapa-
tok végzett az élen. Mivel elõzõ alkalommal is õk gyõztek,
lassan kibérelhetik az elsõ helyet maguknak. Jutalmuk 2
ingyen- és egy extraforduló.

Az aukció ezúttal három részre oszlott, elsõként csak
a peremszektorok kapitányai licitálhattak. Azért itt is rep-
kedtek a milliós ajánlatok, bizonyítva, hogy nem kevés
gazdag játékos van a kezdõk között is. Az aukció második
fázisa teljesen nyílt volt, mindenki bekapcsolódhatott. En-
nek köszönhetõ, hogy tízmillió alatt szinte alig kelt el
tárgy. Az utolsó tételsor a szövetségek számára készült, itt
még speciális eseményekre (bázisáthelyezés) is lehetett li-
citálni. Ezt követte a Légiparádé fordulóinak kiosztása,
majd a találkozó egy kellemes hangulatú beszélgetéssel
lezárult.

Találkozunk júniusban!
RADECZKI CSONGOR

155 pontosak – Hamy, J és Red Mortimer Jr.

120 pontosak – Sir Stone, Voluman a Kalóz
és Karnoégetõ Inixisz

90 pontosak – Thomas Venture, Frederick
Stoenhart és Vilhelm von Kartad

60 pontosak – Lord St.Pauli, George
Lawanski és Alan McLaren kapitányok
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A Dezintegtáláson cerebrita ikon van,
de inszektoid a felirat. Akkor most me-
lyik az igaz?
Sajnos ez az egyetlen lap, amit sikerült vala-
hogy eldefininálni, a lap faja inszektoidnak
számít, a második kiadásban ez már helye-
sen fog megjelenni.

Nincsenek egyedi karakterek? Egyszerre
lenn lehet három Chaby Strongom vagy
három Marduk Kuriosom?
Más játékokkal ellentétben a KGK-ban nin-
csen ilyen megkötés, csak bonyolítaná a já-
tékot, és az ilyen lapok sokkal gyengébbek
lennének.

Ha van lent két, kötelékes, kettes pán-
célzatú hajóm és az egyikbe belelõnek
hármat, akkor kötelezõ-e szétosztanom
a sebzést a hajóim között, vagy dönthe-
tek úgy, hogy csak a találatot kapott ha-
jóm semmisüljön meg.
Rád van bízva, hogy a sebzéseket szétosz-

tod-e vagy sem.

Ha a kifizetési fázisban kap sebzést egy
ûrhajóm, akkor tudok-e még tüzelni ve-
le, vagy egybõl sérültbe fordul?
Nem fordul egybõl sérültbe, csak a tüzelési
fázis végén fordul el, tehát tudsz vele lõni.

Ha van három Kereskedõm egy cirká-
lón, akkor összesen 6 creditet adnak?
Igen, hatot adnak. Egyféle legénységbõl
akárhány fent lehet egy hajón, és mindegyik
hatása érvényesül és összeadódik.

Csapda csak akkor sülhet ki, ha magát a
csapdát támadom? Ez így elég gyengé-
nek tûnik.
Igen csak akkor lehet aktivizálni egy csapda
lapot, ha sikeresen bombázzák, de sze-
rintem nem gyenge, csak nagyon jól kell
használni õket, például egyéb hasznos bázi-
sokkal kombinálva nagyon jól lehet blöfföl-
getni. Egyébként van egy lap, amivel direkt-
be is lehet csapdákat aktivizálni: Spontán
aktivizálódás, 7 fejlesztés, és aktivizálódik
az összes csapdád.

Maximum hány bázisom és legénysé-
gem lehet egyszerre játékban?
Ez nincs korlátozva, akármennyi bázist és
legénységet kijátszhatsz.

Ha egyszer támadtam, idézhetek újra és
az újonnan megidézet ûrhajómmal tá-
madhatok-e megint?
Igen, egy körben akárhányszor játszhatsz ki ûr-
hajókat és támadhatsz velük, ha aktívak. Sõt,
ha a csata alatt nem fordul használtba egy ûr-
hajód, akkor azzal is támadhatsz megint.

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK
A KÁOSZ GALAKTIKA KÁRTYÁRÓL
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A Felülbírálásra az van írva, hogy sem-
legesíteni lehet vele egy megszakítást. A
szabálykönyvben pedig azt olvastam,
hogy a legénységek, bázisok és fegyver-
zetek kifizetése megszakításnak számít.
Lehet-e a Felülbírálással semlegesíteni
mondjuk egy legénységet.
Nem, ez sajnos egy kicsit félreérthetõ a sza-
bálykönyvben. A felülbírálást csak megszakí-
tás típusú lapokra lehet kijátszani, nem pe-
dig megszakításként létrejövõ lapokra.

Egy körben maximum hány lapot húz-
hatok?
Akármennyit, ha van rá credited.

A Triciplita árnyharcossal megtehetem-
e, hogy a kifizetés után használom,
majd az ellenfelem kezdõ fázisában me-
gint használom? Így kettõvel kevesebb
creditet fog kapni?
Nem, mivel az van a lapra írva, hogy az el-
lenfeled következõ kezdõ fázisában egy cre-
dittel kevesebbet kap, és mivel te az õ kez-
dõ fázisában használod, ez nyilván majd
csak az ez utáni kezdõ fázisában fog érvé-
nyesülni.

Lehet-e zarg ûrhajóba xeno legénysé-
get rakni?
Természetesen lehet, nincs olyan megkö-
tés a játékban, ami elõírná azt, hogy egy
hajóba csak azonos fajú legénységet le-
hetne rakni, ez igaz a fegyverzetekre is, le-
het õket kombinálni.
A Mamut I. nevû ûrhajóra az van írva,
hogy 6 méretnyi helyet foglal a hangár-
ban. Ez azt jelenti, hogy 6 fegyverzetet
illetve legénységet rakhatok rá?
Nem, a szövegbõl egyértelmûen kiderül,
hogy csak ennyi helyet foglal, tehát ugyan-
úgy 3 fegyverzet, legénység rakható rá,

mint az összes többi cirkálóra. Ez igaz az In-
diánra is, bár nulla helyet foglal, de lehet rá
rakni egy fegyverzetet vagy legénységet.

Az Öngyilkosság egy cerebrita lap, még-
is az illusztráción egy ûrcápa látható,
miért van ez?
Sajnos van egy pár kártya ahol a lap faja és
az illusztráció nem illeszkedik egymáshoz,
ez azért van, mert miután elkészült egy rajz,
elõfordult, hogy játékegyensúlyi szempon-
tok miatt a tesztelés során meg kellett vál-
toztatni a faját és idõhiány miatt már nem
volt mód az illusztráció újrarajzolására. A
második kiadásban az ilyen illusztrációk ter-
mészetesen újra lesznek rajzolva.

Álcázás képesség a sorozatlövés képes-
ség ellen mûködik-e?
Nem, az álcázás csak olyan képességek és
hatások ellen jó, ahol célpontot kell kijelöl-
ni, a sorozatlövés szövegében pedig ez nem
található meg.

A szabálykönyvben a felszerelési fázis
leírásánál nem szerepel az, hogy milyen
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sorrendben szerelnek fel a játékosok. Ez
nagy vitára adhat okot.
Ugyan nincsen pontokba szedve a felszere-
lési fázis, de a logikusan, ahogy egymást kö-
vetik a mondatok, következnek egymás
után a felszerelési fázis lépései.

A Hitel hány creditet ad, ha az elsõ kö-
römben játszom ki?
Egyet mivel az van a lapra írva, hogy annyi
creditet kapsz amennyit az elõszõ kezdõ fá-
zisodban kaptál, ez pedig ebben a köröd-
ben volt és mivel ez a játék elsõ köre csak 1
creditet kaptál.

A sebesség szerinti cselekvésnél mi tör-
ténik, ha mindenki mindig passzol?
Ha az egyik játékos után a másik passzolt,
akkor az elõször passzoló játékos még cse-
lekedhet, de ha õ is passzol, akkor vége a
tüzelési fázisnak, magyarul három passz
után jön a bombázási fázis.

Rakhatok-e fegyverzetet az ellenfelem
ûrhajójára?
Nem, csak a saját hajóidra rakhatsz fegyver-
zetet.

A Légvédelmi üteg akkor is tüzelhet, ha
tüzelési fázisban nem tüzelek az ellenfe-
lemre?
Igen, akkor is lõhet, csak annyi a kikötés a
lapon, hogy tüzelési fázisnak kell lennie, te-
hát ki kell jelölni védekezõ ûrhajókat, ekkor
már lesz tüzelési fázis, lehet használni a Lég-
védelmi üteget.
Miben különböznek az esemény lapok
altípusai?
Semmiben, nincsen rájuk külön szabály,
ezek csak gyûjtõcsoportok, amikre más la-
pok hivatkozhatnak.

A Gaia tûzgyorsító 0 alá is viszi a sebes-
séget?
Nem, a KGK-ban a 0 a legkisebb szám, de
egy esetleges másik pozitív hatásba beleszá-
mít a 0 alá esõ rész is. Tehát ha egy 2-es se-
bességû ûrhajómon van egy -4-es Gaia tûz-
gyorsító és rakok rá egy +3 sebességet adó
másik fegyverzet, akkor az ûrhajómnak 1-es
lesz a sebessége.

Ha a Vendetta képessége semlegesítõdik
egy körre (pl. a Szériahajók lap miatt),
és akkor teszek fel rá fegyverzetet, mi
történik kör vége után ezekkel?ó
Ilyenkor a fegyverzetek rajta maradhatnak,
hiszen a Vendettára csak az van írva, hogy
nem rakhatsz rá fegyverzetet, nem pedig az,
hogy nem lehet rajta fegyverzet.

A lopakodás képesség definíciója nem
zárja ki annak a lehetõségét, hogy védõ-
ként sebzés helyett bombázhassunk. Ez
ugye nem mûködik?
Természetesen nem.

Mikor jelenik meg az elsõ kiegészítõ?
Várhatóan a júniusi TF találkozón fog meg-
jelenni az elsõ KGK kiegészítõ, Ámokfutam
néven, és 160 féle új lapot fog tartalmazni.

A következõ számban várhatóan egy árlista
fog megjelenni a KGK-ról, de lehet, hogy ma-
rad hely egy olyan listának is, amin az összes
lap megtalálható szöveggel és paraméterek-
kel, ikonokkal együtt. Addig is várok minden
további kérdést a következõ e-mail címre: ga-
mecenter@mail.elender.hu, vagy erre a leve-
lezési címre: Cybertech Design Kft. Buda-
pest, 1364, Pf. 360. Köszönjük a kérdéseket:

SZÜCSY DÁNIEL és LIPTÁK LÁSZLÓ
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MEGJELENIK FEBRUÁRBAN

REGÉNY A HALÁLPAPOK 
RIDEG VALLÁSÁRÓL...
Egy új nap kezdõdött. Sokuk számára életük utolsó napja. Mikor a papok
feltették a kérdést, hogy ki kíván résztvenni a Hit Próbáján, elõször Za-
ub jelentkezett. Rögtön Raul is elõlépett. Ezt látva, kis habozás után, Vi-
gor is rászánta magát. Rajtuk kívül még hárman jelentkeztek. Az utolsó
egy öt-hat éves kisfiú volt. Fel se fogta, hogy mire vállalkozik. Igazából
csak a többieket követte. Megkérdezték tõle, hogy valóban felkészült-
e a megmérettetésre. Õ szemlesütve egy félénk, halk igennel vála-
szolt.

Ezek után mind a hat áldozatot kivezették a cellából. Elindultak
velük a Próba színhelyére.

Raul az egyik elágazónál megpillantotta Rabart. A fogdamester
rosszalló tekintettel meredt reá. Arcáról leolvasható volt, hogy azt
gondolja, még egyáltalán nem áll készen a küzdelemre. Búslakodva
csóválta fejét. Raul nem törõdött vele. A bosszú majd erõt ad – gondolta.

Egy rozsdás vaskapu elõtt megálltak, és mindegyiküknek a kezébe nyomták a
Halál Isten szent szimbólumát. Raul óvatosan forgatgatta a parányi, jéghideg csont-
koponyát. Olyan élethûnek látszott, mintha nem is valamilyen állat csontjából
faragták volna ki, hanem egy valamikor élt, apró ember koponyája lett
volna. Ezenkívül azonban nem vélt felfedezni a koponyán semmi-
lyen szokatlant. Pedig az egyik pap rövid beszédet tartott, melyben
nem gyõzött áradozni a szimbólum hatalmáról és a benne rejlõ erõk-
rõl.

– Ez egy kapu Istenhez! Ezen keresztül áramlik belétek a Fekete
Egy energiája, hogy olyan dolgokra legyetek képesek, melyekrõl halan-
dó ember még csak nem is álmodik. Váljatok eggyé a szent szimbólum-
mal! Ismerjétek meg a hit erejét, és használjátok fel helyesen! Bent, az
ajtó mögött a halál szolgája vár rátok. Rajtatok áll vagy bukik, hogy
gyõzedelmeskedtek-e. Kívánom, járjatok szerencsével! – mond-
ta, és kinyitotta a vasajtót.

Dögletes bûz csapta meg orrukat, melyet az elõt-
tük lévõ hosszú, sötét folyosó árasztott magából. A hat
gyerek megszeppenve toporgott. Egyikük se akart elsõ-
ként belépni. Raul nagyon hihetetlennek találta a hely-
zetet. Nemrég még egyszerû parasztgyerekként élte
nem éppen izgalmas, de gondtalan életét. Most pedig itt
áll remegõ lábakkal, sorstársait kémlelve, a Halál Isten
egyik kolostorában. Kezükben a halál szimbóluma, és lel-
kükben egy olyan Isten iránti imádat, akit nem is ismer-
nek. És akiben ez a hit nem elég erõs, az ma menthetetle-
nül elpusztul.
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Könyv címe Bolti ár 1-2 könyv 3 vagy több
esetén könyv esetén

RAYMOND E. FEIST REGÉNYEI
Vérbeli herceg 898 Ft 760 Ft 670 Ft
A király kalóza II. 998 Ft 950 Ft 850 Ft
A sötét királynõ árnyéka 1098 Ft 990 Ft 850 Ft
A kalmárfejedelem titka 1198 Ft 1090 Ft 950 Ft

EARTHDAWN REGÉNYEK
C. Kubasik: A vágyódás gyûrûje 698 Ft 590 Ft 520 Ft 
C. Kubasik: Anya meséje 698 Ft 590 Ft 520 Ft
Talizmán (Novellák) 698 Ft 660 Ft 590 Ft
Nigel D. Findley: Az elveszett kaer 798 Ft 760 Ft 690 Ft

SHADOWRUN REGÉNYEK
Jak Koke: Idegen lelkek 689 Ft 660 Ft 590 Ft
Jak Koke: Krómba Zárva 848 Ft 810 Ft 720 Ft
Jak Koke: Üres éter 798 Ft 760 Ft 690 Ft

SHADOWRUN SZEREPJÁTÉK KIEGÉSZÍTÕK
Árnyékmagyarország 1200 Ft 600 Ft 500 Ft 
Végzetes DNS (modul) 438 Ft 400 Ft 350 Ft 

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

BATTLETECH REGÉNYEK
Robert Thurston: A klán törvénye 698 Ft 590 Ft 450 Ft 
Robert Thurston: Vérnév 698 Ft 590 Ft 450 Ft 
Robert Thurston: Sólyomgárda 698 Ft 590 Ft 450 Ft 
M. A. Stackpole: Farkastörvény 798 Ft 760 Ft 690 Ft
M. A. Stackpole: Veszélyes feladat 898 Ft 850 Ft 790 Ft

IAN FLEMING: JAMES BOND 007
Casino Royale 629 Ft 440 Ft 350 Ft 

ROBERT JORDAN – AZ IDÕ KEREKE SOROZAT
A világ szeme I. 798 Ft 670 Ft 550 Ft
A világ szeme II. 998 Ft 840 Ft 700 Ft
A nagy hajtóvadászat I. 1198 Ft 1090 Ft 950 Ft
A nagy hajtóvadászat II. 1198 Ft 1090 Ft 950 Ft

EGYÉB REGÉNYEK
Graham Edwards: Sárkányvihar 998 Ft 840 Ft 700 Ft 
Ken Grimwood: Idõcsapda 750 Ft 520 Ft 410 Ft 
William Shatner: Delta Kutatás 798 Ft 670 Ft 600 Ft 

Újévi katalógusunkban közel 70 könyvbõl válogathatsz, és már a Cherubion kiadó, valamint a Codex sorozat

könyveibõl is vásárolhatsz.

A kedvezmény mértéke függ az egyszerre megvásárolt könyv mennyiségétõl. Minden könyvnél két árat tüntettünk fel.

Az elsõ (a drágább) arra az esetre vonatkozik, ha egy vagy két darab könyvet vásárolsz (persze nem kell egyformát),

a második (az olcsóbb) arra, ha 3 vagy több könyvet veszel egyszerre. Kérjük, hogy olyan könyvet NE rendelj, amit

nem látsz ebben a listában!

A VÁSÁRLÁSRA HÁROMFÉLE LEHETÕSÉGETEK VAN:

11 MINDEN JÁTÉKOSUNKNAK LEHETÕSÉGE VAN ZSETONNAL FIZETNI.

Ehhez nem kell mást tenni, mint az UL hátulján feltüntetni, hogy mit szeretnél vásárolni. (Természetesen e-ma-

ilben is megírhatod a rendelésedet a beholder@mail.datanet.hu címre.)

22 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. A feltüntetett árak tartalmazzák a postaköltséget is. Kérjük, hogy számolj

pontosan, ha kevesebb pénzt küldesz, akkor NEM tudjuk a megrendelt árut elküldeni! Címünk: Beholder Kft. 1680.

Budapest, Pf. 134.

33 UTÁNVÉTELLEL SZERETNÉL RENDELNI.

E-mailben vagy levélben írd meg a neved, címed, és a megrendelendõ könyveket. Mi egy héten belül postáz-

zuk a könyvet. Az árát a postásnak kell fizetned. (Ez a kedvezményes ár + 350 Ft postaköltség-hozzájárulás.)

BEHOLDER ÁRULISTA
EZ AZ ÁRLISTA 2000. MÁRCIUS 15-IG ÉRVÉNYES!
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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 470 Ft 
Gene DeWeese: A béke õrei (Star Trek)

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

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

639 Ft 540 Ft 510 Ft 
Fényévek (Sci-fi antológia) 690 Ft 580 Ft 550 Ft 
Fényévek II. (Sci-fi antológia) 699 Ft 630 Ft 560 Ft 
Sandy Schofield: Halálcsapda (Aliens)

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

599 Ft 510 Ft 480 Ft 
Robert A. Heinlein: Starship Troopers

659 Ft 560 Ft 530 Ft 
K.W. Jeter: Szárnyas fejvadász 2. 659 Ft 560 Ft 530 Ft 
Joan D. Vinge: Lost in Space 649 Ft 580 Ft 520 Ft 
Edwin Aldrin – John Barnes: A csillagok fiai I-II

1399 Ft 1260 Ft 1120 Ft
Williem Gibson: Idoru 699 Ft 630 Ft 560 Ft

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

690 Ft 660 Ft 590 Ft 
R. A: Salvatore: A démon ébredése 660 Ft 640 Ft 570 Ft 
R. A: Salvatore: A sötét sereg 750 Ft 710 Ft 640 Ft 
R. A: Salvatore: Démonlélek 850 Ft 810 Ft 720 Ft 
P. N. Elrod: Én, Strahd (AD&D Ravenloft) 790 Ft 760 Ft 680 Ft
Robert Weinberg: A vörös halál karneválja (Vérháború 1)

790 Ft 760 Ft 680 Ft
Dragonlance: Margaret Weis és Tracy Hickman könyvei
A múlt és jövõ ura 590 Ft 590 Ft 500 Ft 
Találkozások 590 Ft 590 Ft 500 Ft 
Ikrek hatalma 590 Ft 590 Ft 500 Ft 
Ikrek próbája 590 Ft 590 Ft 500 Ft 
Pusztulás 590 Ft 590 Ft 500 Ft 
Háború 590 Ft 590 Ft 500 Ft 
J. Robert King: Vérszövetség (Planescape)

750 Ft 710 Ft 640 Ft 
A kõbe zárt kard – Az Excalibur legendái

690 Ft 660 Ft 590 Ft 

CHERUBION KIADÓ
Poul Anderson: A tengernép gyermekei

698 Ft 660 Ft 590 Ft
Terry Pratchett: Bûbájos bajok 698 Ft 660 Ft 590 Ft
Allen Newman: Interregnum 698 Ft 660 Ft 590 Ft

AZ EURÓPA KIADÓ KÖNYVEI
Stephen Lawhead: Végtelen fonat (Albion dala 3)

980 Ft 930 Ft 830 Ft 

CODEX
Legendák Könyve II. 748 Ft 710 Ft 640 Ft
Dale Avery: Hollók (Legendák Könyve III)

798 Ft 760 Ft 680 Ft

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

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

798 Ft 760 Ft 680 Ft 
R. A. Salvatore: A negyedik mágia visszhangjai

798 Ft 760 Ft 680 Ft

A VALHALLA KIADÓ KÖNYVEI
Átkozott esküvések (MAGUS novelláskötet)

699 Ft 660 Ft 590 Ft 
Hideg karok ölelése (MAGUS novellaskötet)

749 Ft 710 Ft 640 Ft
Erioni regék (MAGUS novelláskötet) 699 Ft 660 Ft 590 Ft 
Jan van Boomen: Morgana könnyei (MAGUS)

699 Ft 660 Ft 590 Ft 
Orson Scott Card: Végjáték 2 699 Ft 660 Ft 590 Ft 
Dale Avery: Renegát (MAGUS) 749 Ft 710 Ft 640 Ft
Raoul Renier: Pokol 749 Ft 710 Ft 640 Ft
Margaret Weis és Tracy Hickman: Sárkányszárny

699 Ft 660 Ft 590 Ft 
Margaret Weis és Tracy Hickman: Sárkányszárny II.

699 Ft 660 Ft 590 Ft
Margaret Weis és Tracy Hickman: Elf csillag I.

749 Ft 710 Ft 640 Ft
Roland Morgan: Mágikus vihar 749 Ft 710 Ft 640 Ft 
Roland Morgan: Sárkányháború 699 Ft 660 Ft 590 Ft
David Drake: A tõr 699 Ft 660 Ft 590 Ft 

HATALOM KÁRTYÁI
Alappakli (IV. kiadás) 850 Ft 
Isteni Szövetség kiegészítõ 650 Ft 
Ezüsthajnal 650 Ft 
Árnyékhold 650 Ft
Aranyforrás 650 Ft
Chara-din visszatér (Cseh nyelvû) 650 Ft
Dobozos társasjáték 2490 Ft

HKK CSILLAGKÉPEK
Halak 200 Ft 
Kos 200 Ft 

HKK INVÁZIÓ
Khor földje 200 Ft 
Kalandozók városa 200 Ft 
A földanya paradicsoma 200 Ft 
Az óriások földje 200 Ft 
A mágia létsíkja 200 Ft 

A Csillagképek és 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 tudunk felelõsséget vállalni.

• Ha olyan Csillagképek vagy Invázió kiegészítõt rendelsz meg, ami már

kifogyott, akkor automatikusan a legközelebb megjelenõt küldjük el helyette.

KÁOSZ GALAKTIKA KÁRTYAJÁTÉK
Alappakli 998 Ft 

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!
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ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!



A Beholder Kft. legutóbbi, különleges versenyét novem-
ber 27-én rendeztük. A résztvevõk, szám szerint 80-an,
megkapták a decemberben megjelenõ dobozos HKK Tár-
sasjáték kétszer 40 lapos paklijait, 40 „világos” és 40 „sö-
tét” lapot, mindenki ugyanazokat a lapokat. Ezekbõl rak-
tak össze egy-egy világos és sötét, legalább 30 lapos
paklit. A világos pakliban Raia, Elenios, Sheran és Fair-
light kaptak helyet, a sötétben a másik négy szín. A lapok
között régiek és újak is szerepeltek, a fele lény volt, és vi-
szonylag egyszerûeket használtunk.

A játékban az egyik jelentõs különbség volt a megszo-
kottól, hogy mindenki elég pontosan tudhatta, mivel ját-
szik az ellenfél. Egyszerûbb is volt, mivel nem kellett pak-
lilistát írni, csalásra sem volt semmilyen lehetõség. A
másik érdekesség a lebonyolításban rejlett: egy forduló-
ban 2 meccset vívtak, mindenki egyet a sötét paklijával a
világos ellen, egyet a világossal a sötét ellen. Mivel így sok
döntetlen született volna, egy gyõzelem és egy vereség
esetén az döntött, hogy melyik játékos maradt több ÉP-
ben, amikor gyõzött. Ez érdekes taktikázásokra adott al-
kalmat. Már az elsõ meccset is igyekezett a gyõztes minél
több ÉP-ben befejezni, a másodikban pedig elõfordult,
hogy a jobban álló játékos még nem ütötte be a végsõ csa-
pást, elõbb igyekezett több ÉP-re gyógyulni, mint
amennyiben ellenfele megnyerte az elsõt. Olyan is akadt

(én Kovács Jánostól láttam elõször), aki direkt megölte
magát (pl. Arhomad varanggyal vagy Sötét erõk idézésé-
vel), így elveszítve a 2. meccset, de megnyerve a fordulót,
félvén attól, hogy az ellenfél esetleg túlságosan felgyógyul
(viszonylag sok gyógyuló lap volt mindkét pakliban). Ter-
mészetesen a 2:0-ás gyõzelem egy kicsit többet ért, mint
az ÉP különbséges, így ilyen esetek csak ritkán fordultak
elõ. Érdekes még, hogy így is sikerült egy-két fordulóban
döntetlent elérni.

Most nem rendeztünk külön profi és amatõr kategóri-
át, de külön díjaztuk a versenyzõk 2 csoportjának egy-egy
legjobb amatõr játékosát, õk Jobbágy István és Bagi Sán-
dor voltak. A versenyt, hasonlóan az egy héttel ezelõtti-
hez, veretlenül nyerte Hucker Szabolcs, a gyõriek kiváló-
sága. A második Fábián Balázs, a harmadik Szeitz Gábor,
a negyedik pedig Jánvári András lett.

A nem használt 10 lap között elsõsorban a 2-2 épület,
bûbáj és tárgy, valamint a 4 ezeket leszedõ lap volt az
élen, talán a Gemina amulettje volt kivétel, ebbõl szinte
mindenki használt legalább egyet. Aki a lények közül ha-
gyott ki, az vagy a legkisebb, 1/1 vagy 1/2-es, vagy a leg-
nagyobb, 9-ért jövõket választotta, de a lények nagy része
bent volt a paklikban. Megoszlottak a vélemények a Mes-
ter büntetése, a Sötét erõk idézése, a Gigaököl, a Gyógyu-
lás temploma tekintetében. A leszedõ lapokat használták
talán legkevésbé, inkább csak második játszmában kap-
tak szerepet. A verseny igen érdekes meccseket hozott,
sok gondolkodással, jó idõzítésekkel. A játék megunha-
tatlanságára jellemzõ, hogy a bírók is, mivel kevés prob-
léma akadt, ráérõ idejükben mintegy 14 mérkõzést bo-
nyolítottak le, nagy elszántsággal és koncentrálással, bár
tét nélkül.

HAGYOMÁNYOS VERSENY
A Beholder Kft. legutóbbi versenyét december 18-án ren-
deztük, 19 profi és 31 amatõr résztvevõvel. A versenyen a
szokásos 4 tiltott lapon kívül (A mágia létsíkja, Pszi, Te-
ológia, A falak ereje) minden lapot lehetett használni. Itt
hívnám fel mindenki figyelmét, hogy a januári versenyün-
kön újra szavazunk a tiltott lapokról, aki részt kíván ven-
ni, feltétlenül jöjjön el!

A verseny a kontroll és a horda típusú paklik nagyjá-
ból kiegyensúlyozott küzdelmét hozta, ebbõl a két fajta
pakliból volt a legtöbb, természetesen számtalan variáci-

HHHHKKKKKKKK    TTTTÁÁÁÁRRRRSSSSAAAA SSSSJJJJÁÁÁÁTTTTÉÉÉÉKKKK

ÉRDEKESSÉGEK A VERSENYRÕL
• Kovács András A sötétség idejével a 4.

körben 14-et ütött, az ötödikben már meg is
nyerte a játékot. Ez itt igen különleges
ritkaságnak számított.

• Hucker Szabolcs a döntõ második meccsén
az elsõ 6 körben 2 jól idõzített
Tudatrombolással és 2 Mester büntetésével
lepte meg ellenfelét, hamar meg is nyerte a
mérkõzést.

MINDEN AMATÕRT ÉS PROFIT VÁRUNK
A BEHOLDER KFT. VERSENYEIN, 

CSEKÉLY NEVEZÉSI DÍJJAL, JÓ HANGULATTAL
ÉS ÉRTÉKES NYEREMÉNYEKKEL!

18 Alanori Krónika – V. évf. 1. (49.) szám



AAAA     gggg yyyy õõõõ zzzz tttt eeee ssss     pppp aaaa kkkk llll iiii
(Leah-Elenios-Sheran-Raia)

SSSS zzzz aaaa bbbb áááá llll yyyy llll aaaa pppp ::::     
Kettõs erõbedobás

1 Sötét motyogó
3 Molgan
3 Sheran védõsárkánya
3 Gitonga
3 Sárkánybébi
3 Ekhnagorhu
3 Tudatfaló
3 Óriás denevér
2 Szerelemsárkány
3 Szörnybûvölés
3 Mandulanektár
3 Az igazság próbája
3 Manacsapda
3 Morgan pálcája
3 Ködmangó
2 Szörnyidomítás
1 A levegõ síkja

KKKK iiii eeee gggg éééé ssss zzzz íííí tttt õõõõ     pppp aaaa kkkk llll iiii ::::

1 Fekete lyuk
2 Az idõrabló érintése
2 Mágiatörés
3 Az igazság pillanata
3 A béke szigete
3 Acéldarázs
3 A gonosz árulása
2 Sötét motyogó
1 Pozitív létsík

óban, még a használt színek sem voltak egy-
ségesek. Az etnikum paklik kissé visszaszo-
rultak, a profik között most csak 1 varkaudar
és 1 manó paklit láttam.

Megjegyezném még, hogy mostanában a
Kettõs erõbedobás szabálylap a legnépsze-
rûbb a korábbi Bõség zavara helyett, ez jel-
zi a meccsek hosszának (örvendetes) növe-
kedését is.

A profik között Rém András gyõzedel-
meskedett, veretlenül. Érdekes paklival ját-
szott, leginkább repülõ paklinak monda-
nám, nagyjából horda jellegû pakli, de a
szokásosnál kevesebb, szinte kizárólag repü-
lõ lénnyel, és Leah, Chara-din helyett inkább
Eleniosra, Sheranra támaszkodva (feltehetõ-
leg ebben szerepet játszik az igen népszerû
Gonosz árulása is). A paklit és kiegészítõjét
oldalt láthatjátok.

A második helyen Korányi Tibor végzett,
Fairlight-Elenios-Raia-Sheran kontrollpakli-
val, amely a jól bevált Mester büntetése-
Álomvirág alapra épült, Kettõs erõbedobás-
sal segítve, még 2 Bûbájmásolást is használt.
Az ölõ szekciót a szokásos Gömbvillámokon
kívül csak 2 Lord Fezmin erõsítette, utóbbi is
valószínûleg inkább a lapelõny miatt került
be. Sheranból a Mandulanektár és Sheran
védõsárkánya tûnt igen erõsnek az ismert
Járvány mellett. Számomra meglepõ volt,
hogy nem használt Energiaitalt. A harmadik
Baross Ferenc lett, Leah-Chara-din-Elenios-
Tharr hordával, melyben nem használt Köd-
mangót, sem Morgan pálcáját, viszont volt a
pakliban Vidám manó, Idõ hercege és Mor-
gan átkozott ajándéka. A negyedik helye-

zést Kovács Attila szerezte meg, Leah-Chara-
din-Fairlight-Raia dobató kontroll paklival,
mindössze 5 lénnyel és néhány sebzõ varázs-
lattal ölt, újdonság a Dimenziók háborúja.

Az amatõröknél pontveszteség nélkül
Torzsa Sándor diadalmaskodott, hagyomá-
nyos jellegû (Ködmangó, Morgan pálca, Li-
dércúr, Notermanthi, Molgan, Troll Lady,
Kronobogár stb.) Leah-Chara-din-Elenios-
Tharr hordával, használt Mágikus pulzánst,
Óriások földjét is, és mindössze 4 darab va-
rázslatot, 2 Kísérteties bajnokot és 2 Mor-
gan átkozott ajándékát. A második Koskár
László lett, Raia-Elenios-Fairlight-Chara-din
kontrollpaklival, lények közül 2-2 Griffõni-
xet, Lord Fezmint, Banyapókot és Fairlight
állovagját használt, a legjobb irtásokkal és
ellenvarázslatokkal kiegészítve (a VP pusztí-
tás sem hiányozhat, most éppen a 3 Tudat-
rombolás, 2 Direkt kontaktus a divat). A
harmadik helyen Kalaidzidisz Krisztosz vég-
zett, jól összerakott gyógyuló, Farilight-She-
ran-Raia-Dornodon tárgypaklival, Földanya
gyümölcseivel. Vérfolyammal, A kapzsiság
átkával és Végsõ visszaszámlálással ölt,
használt Katalina lombikját és Három
kívánság gyûrûjét is. A negyedik helyen Da-
rabi Zoltánt köszönthettük, õ Chara-din-
Dornodon-Fairlight-Raia kontrollpaklival ját-
szott, Chara-din káoszlovagot, Agydarálót
és Okulüpaj robbanó gömbjét használt. Ez-
úttal az amatõröknél az 5-8. helyezetteket is
díjaztuk.

Mindenkit várunk a versenyeken!
MAKÓ BALÁZS

ÉRDEKESSÉGEK A VERSENYRÕL
• Szemerényi Tibor 666 (hatszázhatvanhat) lapos, Chara-din-

Dornodon-Leah paklival indult! Bár csak 1 fordulóban tudott
gyõzni, és a keverés sem volt egyszerû, rendkívül impozáns volt fél
méter magas paklija, és a paklielfogyás veszélye sem fenyegette,
valamint változatosak voltak a meccsei.

• Erdey-Grúz Tibor 1 max. ÉP-ben gyõzött, 2 Oroszlánüvöltés, 1 Elsõ
vér és 1 Halvány reménysugár segítségével.

• Korányi Tibor 1 Mester büntetésétõl 12 ÉP-t sebzõdött, ezután
Mandulanektárral 10-et gyógyult.

MINDEN AMATÕRT ÉS PROFIT VÁRUNK A BEHOLDER KFT. VERSENYEIN, 
CSEKÉLY NEVEZÉSI DÍJJAL, JÓ HANGULATTAL

ÉS ÉRTÉKES NYEREMÉNYEKKEL!
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ÚJJ VERSENYEK
januárban és februárban

PÁROS VERSENY
Idõpont: január 29. szombat 10 óra

(nevezés 9-tõl).
Helyszín: Gyöngyös.
Szabályok: Tiltott lapok: A falak ereje,
A szürkeállomány aktivizálása, Káosz-
mester, Kovácscéh, Mágiafaló, Morgan
pálcája, Notermanthi, Sötét kastplom,
Szent kulacs, Transzformáció, Tudatkor-
bács, Tudatturbó, Ördögi mentor, a po-
litika lapok, szabálylapok, helyszínek és
ultratitkák.
Nevezési díj: 500 Ft/pár.
Érdeklõdni lehet: Tornay Tamás

: 37-314-447.

PÁROS VERSENY
Idõpont: január 29. 11 óra 

(nevezés 10-tõl).
Helyszín: Gyõr.
Szabályok: Páros verseny közös õr-
poszttal. Fénymásolt lapokat is lehet
használni.
Nevezési díj: 800 Ft/pár.
Díjak: ultraritka, paklik.
Érdeklõdni lehet:
Hucker Szabolcs 96-424-109.

JELLEMEK HARCA
Idôpont: február 5. szombat 11 óra

(nevezés 10-tõl).
Helyszín: Elysium.
Szabályok: A pakliban csak azonos
jellemõ istenek lapjai szerepelhetnek a
színtelen és Bufa lapok mellett. Jó: R-E,
Semleges: S-T-F, Gonosz: L-D-C.
Nevezési díj: 550 Ft 
(Hölgyeknek ingyenes).
Díjak: Ultraritka lap, paklik.
Érdeklõdni lehet: A Dungeon
szerepjáték- és kártyaboltban.

PÉCSI õRÜLET
Idõpont: január 30. vasárnap.
Helyszín: Pécs.
Szabályok: Négyféle típusú lapot lehet
használni: Varázslat, Lény, Épület, Tárgy.
Minden típushoz választani kell egy színt
(lehet színtelent is), és abból a típusból,
csak a választott színbõl lehet lapokat
használni. Tehát így egy pakli maximum
négy színõ lehet, és a Bufa, valamint a
színtelen is külön színnek számít. Amely
lapok nem tartoznak bele a 4 kategóri-
ába, azok nem használhatók a versenyen.
Nevezési díj: 500 Ft.
Díjak: Ultraritka, paklik.
Érdeklõdni lehet: Fábos Zsoltnál
06-72-253-055/3320-as melléken,
vagy Fenyvesi Krisztiánnál.

ULTRÁK NÉLKÜL
Idõpont: január 29. 10 óra 

(nevezés 9-tõl).
Helyszín: Békéscsaba.
Szabályok: Hagyományos verseny.
Tiltottak az ultraritka lapok is.
Nevezési díj: 400Ft.
Díjak: Ultaritka, paklik.
Érdeklõdni lehet: 06-66/325-583
(Gomba), gomba@pluto.szikszi.hu

ISTENEK HÁBORÚJA
Idôpont: január 30. vasárnap 11 óra

(nevezés 10-tôl).
Helyszín: Elysium.
Szabályok: Egyszínõ verseny.
Nevezési díj: 450 Ft.
Díj: Ultraritka lap, paklik.
Érdeklôdni lehet: a Dungeonban,
Torzsa Sándornál 204-9863, Fábián Pé-
ternél 333-3143 (este 8 után).

KGK VERSENY
Idôpont: február 12. szombat 11 óra

(nevezés 10-tõl).
Helyszín: Elysium.
Szabályok: A standard versenyszabá-
lyok érvényesek.
Nevezési díj: 450 Ft 
(Hölgyeknek ingyenes).
Díjak: paklik.
Érdeklõdni lehet: A Dungeon szerep-
játék- és kártyaboltban.

HAGYOMÁNY JEGYÉBEN
Idôpont: február 5. vasárnap 10 óra

(nevezés 9-tõl).
Helyszín: Miskolc.
Szabályok: Hagyományos verseny.
Nevezési díj: 450 Ft.
Díj: Ultraritka lap, paklik.

HATALOM KORLÁTOZÁSA
Idõpont: február 12. szombat 10 óra

(nevezés 9-tõl).
Helyszín: Gyöngyös.
Szabályok: Hatalom korlátozása.
Nevezési díj: 400 Ft.
Érdeklõdni lehet: Tornay Tamás 

: 37-314-447.

A HAGYOMÁNY JEGYÉBEN
Idõpont: februrár 12. 11 óra 

(nevezés 10-tõl).
Helyszín: Gyõr.
Szabályok: Hagyományos verseny.
Nevezési díj: 400 Ft.
Díjak: ultraritka, paklik.
Érdeklõdni lehet: Hucker Szabolcs
96-424-109.

ELYSIUM VERSENYNAPTÁR
január 23. vasárnap: Star Wars
január 29. szombat: Star Trek
január 30. vasárnap: HKK

február 5. szombat: Dungeon HKK
február 6. vasárnap: Star Wars
február 12. szombat: Dungeon KGK
február 13. vasárnap: HKK
február 20. vasárnap: Star Wars
február 26. szombat: Star Trek
február 27. vasárnap: HKK

március 4. szombat: Dungeon HKK
március 5. vasárnap: Star Wars
március 11. szombat: Dungeon KGK
március 12. vasárnap: HKK
március 19. vasárnap: Star Wars
március 25. szombat: Star Trek
március 26. vasárnap: Dungeon HKK

A versenyek, – ha külön nem jelöljük –
egységesen 11-kor kezdõdnek. (Nevezni
10-tõl lehet.) Érdeklôdni lehet a helyszí-
nen, : 239-2506, vagy Szegedi Gábor-
nál a 06-30-9-245-850-es számon.

A bajnok manifesztációja
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HAGYOMÁNY JEGYÉBEN
Idôpont: február 13. vasárnap, 11 óra

(nevezés 10-tôl).
Helyszín: Elysium.
Szabályok: Hagyományos verseny.
Nevezési díj: 666 Ft.
Díj: Ultraritka lap, HKK kiegészítõk.
Érdeklõdni lehet: az Elysiumban.

LEGÚJABB NEMZEDÉK
Idõpont: februrár 26. 10 óra 

(nevezés 9-tõl).
Helyszín: Békéscsaba.
Szabályok: Csak az Aranyforrás, Ár-
nyékhold és az Inváziók lapjai használ-
hatók.
Nevezési díj: 400Ft.
Díjak: Ultaritka, paklik.
Érdeklõdni lehet: 06-66/325-583
(Gomba), gomba@pluto.szikszi.hu

ISTENI SZÖVETSÉG
Idõpont: február 27. vasárnap, 11 óra

(nevezés 10-tôl).
Helyszín: Elysium.
Szabályok: Isteni szövetség.
Nevezési díj: 666 Ft.
Díj: Ultraritka lap, HKK kiegészítõk.
Érdeklõdni lehet: az Elysiumban.

SZABÁLYOK
EGYSZÍNÛ VERSENY: A pakliban csak egy isten lapjai

szerepelhetnek a színtelen és Bufa lapok mellett. Tiltott lapok:
A mágia létsíkja, a Tiltott mágia csak a kiegészítõben lehet.

FRISSEN BONTOTT PAKLIK VERSENYE: A helyszínen
megvásárolt csomagokból kell összeállítani a paklit.
A nevezési díj magában foglalja a kártyák árát is.

HAGYOMÁNYOS VERSENY: min. 45 lapos pakli, max. 4 szín,
pontosan 20 lapos kiegészítõ, egy fajta lapból maximum
3 darab. 
Tiltott lapok: A mágia létsíkja, Pszi szakértelem, Teológia,
A falak ereje. Tiltott mágia csak a kiegészítõben lehet.

ISTENI SZÖVETSÉG: A pakliban csak két isten lapjai
szerepelhetnek a színtelen és Bufa lapok mellett.

PÁROS VERSENY: Két-két pár játszik egymással. A párok
egymással szemben ülnek, csak hangosan beszélhetik meg
a stratégiájukat (kódok, utalások nélkül) és nem nézhetik
egymás lapjait. A pakliépítésre a hagyományos verseny
szabályai vonatkoznak (négy szín és három lap korlát, tiltott
lapok stb.). Nincs közös õrposzt, nem közösek a
komponensek, nincsenek közös lapok. A páros versenyeken
bármelyik itt leírt szabályt meg lehet változtatni, csak a ver-
senykiírásban szerepeljen a változás.

HATALOM KORLÁTOZÁSA: Csak gyakori és nem gyakori
lapokat lehet használni, ritkákat és ultraritkákat nem. Nem
használhatók a Csillagképes, Inváziós és AK-s lapok,
a Földanya amulettje, a Mirtusz koszorú és a Hatalom
szövetsége sem.

NEVEZÉSI DÍJ: A Hatalom Szövetségének tagjait a nevezési
díjból 25%-os kedvezmény illeti meg, kivéve a frissen bontott
paklik versenyét, ahol 100 Ft-os kedvezmény jár.

VERSENYHELYSZÍNEK
BÉKÉSCSABA – IFI HÁZ,

36. terem , Derkovits
sor 2.

CEGLÉD – Ceglédi
Mûvelõdési központ,
Kossuth tér 5/a kaszinó
5-ös terem.

DUNGEON – Budapest,
Erzsébet krt. 37.
(az udvarban),

: 351-6419.
ELYSIUM – 1132 Bp.

Csanády u. 4/B.
(bejárat a Kresz G. u.
felõl),

: 239-2506,
06-30-9-245-850.

GÖDÖLLÕ – Next-Door
Szerepjáték Klub, 
Petõfi Sándor
Mûvelõdési Központ,
a HÉV Szabadság téri
megállójával szemben.

GYÖNGYÖS – Kolping
Oktatási Központ,
Török Ignác u. 1.

GYÕR – Petõfi Sándor
Városi Mûvelõdési
Központ, Árpád u. 44.

HATVAN – Next-Door
Szerepjáték Klub, 
Grassalkovich
Mûvelõdési Központ

KÖRMEND –
Mûvelõdési Központ
(a városház mögötti
utca)

MISKOLC – Kossuth
mozi, Astreia Ifjúsági
Klub.

NAGYKANIZSA – Erkel
Ferenc Mûvelõdési
Központ, Nagykanizsa,
Ady u. 5.

PÁSZTÓ – Next-Door
Szerepjáték Klub,
Pásztó Fõ út 102.

PÉCS – Esztergár L. út
19. III.emelet 302.

SZEGED – Objektum,
Pulcz u. 57.

ZALAEGERSZEG –
Pázmány Péter u. 4.
(„Nagy Zöld Kapu”)

NYÍREGYHÁZA – Váci
Mihály Mûvelõdési
Ház, Ifjúsági Centrum.

VALHALLA PÁHOLY
KÖNYVESBOLT –
Nyíregyháza,
Széchenyi u. 1.

: 42-318-477

ISTENEK HÁBORÚJA
A BEHOLDER KFT. VERSENYE AMATÕR ÉS PROFI KATEGÓRIÁVAL!

HA MÉG NEM VOLTÁL VERSENYEN, ITT AZ IDEJE, HISZEN AZ AMATÕR KATEGÓRIÁBAN TE IS NYERHETSZ!

33 000 Ft pénzdíj • 2 gyûjtõdoboz kártya az amatõr
kategóriában

Idõpont: 2000. február 19., 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: Minden pakliban csak egy isten lapjai szerepelhetnek 
a színtelen és Bufa lapok mellett. Tiltott lapok a szokásosak.

Amatõr és profi kategória: Két kategóriában lehet indulni: a profik között bárki
indulhat, míg az amatõr kategóriában nem indulhatnak a tesztelõk és azok, 

akik 2000-ben legalább két pontszerzõ versenyen végeztek az elsõ háromban, 
illetve pesti pontszerzõ versenyen legalább háromszor voltak az elsõ nyolcban.

Nevezési díj: 400 Ft (tagoknak 300).

Díjak: A profi verseny pénzdíjas: I. díj 15 000 Ft, II. díj 10 000 Ft, III. díj 5000 Ft,
IV. díj 3000 Ft. 

Az amatõr kategóriában 2 gyûjtõdoboz Árnyékhold.

Érdeklõdni lehet: levélben a Beholder Kft. 1680 Budapest, Pf. 134,
vagy e-mailben a beholder@mail.datanet.hu címen.
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Mi történik akkor, ha a Halálóri-
ás a Semmibe kerülne (pl.: Vég-
képp eltörölni, A halál angyala
stb.)?
Ugyanaz, mintha a gyûjtõbe kerülne.

Mi történik akkor, ha a Halálóri-
ás valamilyen rárakott laptól vagy
jelzõtõl kerülne a gyûjtõbe (pl.:
méreg, Járvány stb.)?
A Halálóriás szövege nem mond
semmit a rárakott lapokról és jelzõk-
rõl, így azok az óriáson maradnak.

Megakadályozhatom-e Az eretne-
kek bosszújával egy színtelen,
nem-varázslat lap kijátszását?
Igen, Az eretnekek bosszúja nem
csak a varázslatokra, hanem bármi-
lyen típusú lapra vonatkozik.

Kötelezõ-e célpontot választanom
a Fürdõnek, ha van rá lehetõsé-
gem?
Igen, ez sajnos nem akarás kérdése,
a lap utasít rá.

Olcsóbban játszhatom-e ki az Illú-
ziósárkányt és a Fantomsárká-
nyokat, ha játékban van egy Sár-
kányok kora?
Nem, a Sárkányok kora a sárkányok
idézési költségét csökkenti. A fenn
említett két lap viszont varázslat,
amikre nem hat a Sárkányok kora.

Áldozhatok-e tartalékban levõ
lényt, vagy építkezhetek-e vele,
ha játékban egy Öldöklés?
Az Öldöklés szövege szerint a játéko-
sok kötelesek a lehetõségeik szerinti
maximális számú lénnyel támadni.
Vagyis, amíg az õrposztod nincs teli,
addig a lényeid nem tehetnek mást,
mint hogy bemennek az õrposztba
támadni. Ha már teli van az õrposz-
tod, akkor a tartalékban levõ lényeid
bármit tehetnek. Az áldozást viszont
nem korlátozza az Öldöklés, tehát
minden korlátozás nélkül kijátsz-
hatsz áldozásos idézési költségû la-
pokat. Nem mentesít az Öldöklés az
alól sem, ha egy varázslat vagy hatás
miatt fel kell áldoznod egy lényedet.

A tovább lõtt Gömbvillám varázs-
latnak vagy hatásnak minõsül? Le
lehet-e szedni így olyan lényt, ami
nem lehet varázslat célpontja?
A tovább lõtt Gömbvillám is varázs-
latsebzésnek minõsül, a továbblövés
a varázslat végrehajtásának része,
ezért célozhatatlan, vagy varázslattal
célozhatatlan lényekre nem lehet to-
vábblõni.

Gyógyítja-e Hajnali Harmat a
gazdáját akkor, ha õt sebezték, és
õ ettõl meghalna?
Igen. Hajnali Harmat képessége
bármely lényed sebzõdésére vonat-
kozik, így saját magára is. Amikor te-
hát Harmat sebzõdött, te azonnal
gyógyulsz a sebzéstõl, ezután ha nem
gyógyítod meg Hajnali Harmatot, az
a gyûjtõbe kerül.

Bérmunkánál kinek kell kifizetni
a képességek használatának költ-
ségét?
Természetesen a lap gazdájának. Õ
használja a képességet, de hogy ho-
gyan, azt te mondod meg. Te adod
meg a képességek célpontját sor-
rendjét stb., de nem tilthatod meg
egy képesség használatát.

Egy Kontármunka kijátszása után
Hajnali Harmat minden megseb-
zett lény után gyógyít rajtad, vagy
csak egy után?
Mind után gyógyít.

Pár kérdés Treem feljegyzéseirõl:
1. Mennyi az alap idézési költsége?
Ha a pakliban kézben vagy gyûjtõben
van, akkor a lehetõ legkisebb érték,
vagyis 0. Ha játékban van, akkor
annyi, amennyi komponensért kihoz-
tad.

DANI ZOLTÁN

1999 © Beholder Kft.1999 © Beholder Kft.

Ha a játékból a gyûjtôbe kerülne
(kivéve feláldozástól) vagy visszakerülne
tulajdonosa kezébe, a halálóriás ehelyett

passzívan a tulajdonosa tartalékjába kerül, és rakj
rá egy jelzôt, ami -1 sebzést és -1 ÉP-t jelent.

„Leah mágikus óriásait képtelenség elpusztítani: halálukkor
mindig újjászületnek, igaz, mindig más és

más formában.” – Fairlight
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1997 © Beholder Kft.1997 © Beholder Kft.

A játékosok semmilyen módon nem
gyógyulhatnak, és kötelesek a lehetôségeik
szerinti maximális számú lénnyel támadni.
Ha az Öldöklés az asztalról egy varázslat

vagy hatás eredményeképp a gyûjtôbe
kerül, a varázslat vagy hatás gazdája

sebzôdik 5 ÉP-t.

2
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2. Mi történik akkor, ha közvetet-
ten kerül a játékba (pl. Rekre-
áció, Kovácscéh stb.), hány lapot
kell olyankor rárakni?
Ilyenkor az idézési költsége 0 lesz,
vagyis nem lehet rá lapot tenni.

3. Elõ tudom-e keresni Heuréká-
val?
Igen, mivel a Heuréka az alap idézési
költségre vonatkozik, és a ?-es lapok
alapidézési költsége a lehetõ legki-
sebb érték.

4. Mi van akkor, ha úgy húzok la-
pot, hogy az nem a kezembe ke-
rül (pl.: Fantomharcos, Titkos ri-
tuálé)?
Ilyenkor is választhatsz a feljegyzése-
ken levõ lapok közül, de értelemsze-
rûen ilyenkor nem marad a kezedben.

5. Mi történik a rárakott lapokkal,
ha Treem feljegyzéseit vissza kell
vennem a kezembe?
Ha Treem feljegyzései elhagyja a játé-
kot (kézbe, pakliba, gyûjtõbe, Sem-
mibe kerül), a rárakott lapok a gyûj-
tõbe kerülnek.

6. Mi történik, ha lemásolom egy
Duplikátummal?
A Duplikátumot egy komponensért
játszottad ki, így egy lapot rakhatsz rá.

Vitsúhé lencséi:
1. Az alap vagy a módosított idé-
zési költséget kell figyelni a len-
cséknél?
Minden olyan lap esetében, mely si-
mán idézési költségre hivatkozik, az
alap idézési költséget kell figyelembe
venni.

2. Bepasszivizálhatom-e a Vitsuhé
lencséit, ha Hatalom szavával
szeretnék reagálni az ellenfél egy
varázslatára, és nincs varázspon-
tom?
Nem. Egyrészt a passzivizálás és a
Hatalom szavának kijátszása két cse-
lekvés, másrészt a lencsék passzivizá-
lása nem reakció. Viszont azt megte-
hetem, hogy még korábban, amikor
enyém a cselekvés joga, passzivizá-

lom a lencséket, és ezután ebben a
körben bármikor ellenvarázsolhatok
a Hatalom szavával 0 varázspontból.

3. Ki játszhatok-e a Vitsúhé len-
cséivel ingyen egy olyan varázsla-
tot, aminek nem módosíthatom
az idézési költségét (pl.: Napki-
rály ajándéka)?
Igen, mivel a lencsék nem az idézési
költséget csökkentik, hanem lehetõ-
vé teszik, hogy egy körben egyszer
ingyen kijátszam a varázslatot.

Kinek kell teljesíteni a kijátszási
feltételt, ha egy Feltámasztással
az ellenfél gyûjtõjébõl akarok fel-
támasztani egy Napkirályt?
Mindig annak kell teljesítenie a feltételt,
akinek az oldalán a játékba kerül az a
lény, aminek kijátszási feltétele van. Mi-
vel a Feltámasztás ahhoz rakja a lényt,
akinek a gyûjtõjében volt, így az ellen-
félnek kell teljesítenie a feltételt.

Használatom-e az Árnyékhold ké-
pességét, ha nincs lap a kezemben?
Nem, olyan hatásokat, amikhez lapot
kell dobni, csak akkor használhatsz,
ha van mit dobnod hozzá. Ilyenkor
ugyanis a lap dobás a hatás költségé-
nek része.

Az Õshangya királynõ semlege-
sít-e egy õshangyára már koráb-
ban kijátszott Átkot?
Nem, de a késõbbiekben az az õs-
hangya is célozhatatlan lesz.

Drágítja-e az Álomõrzõk lap a
Végítéletet?
Nem, mert a Végítéletnek te vagy a
célpontja.

Használhatom-e a Merényletet egy
célozhatatlan lényre?
Igen, mivel a Merénylet célpontja
nem a lény, hanem a képessége. Ép-
pen ezért nem drágítja pl. az
Álomõrzõk sem.

A Tiszta játék vonatkozik-e az El-
zárásra, A béke szigetére és a Po-
zitív létsíkra?
Az elsõ kettõre igen, mivel bizonyos
lapok kijátszását tiltják. A síkra nem,
mivel a helyszínekre nem hatnak az
egyéb lapok.

1999 © Beholder Kft.
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pP: Ebben a körben egy fix
varázspont költségért kijövô varázslatot
ingyen kijátszhatsz a kezedbôl, akkor, ha
pontosan eggyel kevesebb VP-d van, mint
ennek a varázslatnak az idézési költsége.

„? # ! ...Csak egy VP hiányzott!” – Vitsúhé
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1998 © Beholder Kft.

Amennyi szörnykomponensért kijátszod (max. 7), annyi lapot a paklid tetejérôl a Feljegyzésekre tehetsz képpel felfelé.Ha bármikor egy lapot húzol, ehelyettkiválaszthatsz egy lapot ezek közül, és a kezedbeveheted. Ezek a lapok nem számítanak játékbanlevônek, de ha a Treem feljegyzései elhagyjaa játékot, a gyûjtôbe kerülnek a lapok.
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1997 © Beholder Kft.

Az ellenfél X célpont lapja (X legalább 1), amely

rendelkezik aktiválást kívánó speciális képességgel,

ezeket ebben a körben a te utasításaid szerint használ-

ja, az általad meghatározott sorrendben és fázisokban.

Egy lapot csak egy képesség használatára utasíthatsz.

Az ellenfeled minden fázisban elôször az általad

meghatározott képességeket próbálja használni, és csak

ezután játszhat ki más lapokat ill. használhat egyéb

hatásokat. Az ôrposzt és a tartalék közötti mozgatásra

ill. támadásra nem kényszerítheted.

X+1
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KEZEDBEN A SORSOD
Elsõ olvasásra kicsit vadnak tûnhet a dolog, de ebben
a játékformában kezdetben nincs paklid! A játékosok
összeállítanak egy-egy pontosan harminc lapból álló
paklit. A pakliösszeállítás általános szabályai itt nem ér-
vényesek, tehát mind a nyolc színt, és a színtelen lapo-
kat is lehet használni, de a sokszínûség hátránya, hogy
sajnos minden lapból csak egyet tehetsz be. A szabály-
lapok használatát nem javaslom. A mindenképpen til-
tott lapokról, és az általam tilalmi lis-
tára javasolt lapokról lentebb írok.

A paklikat a játékosok a játék el-
kezdésekor a kezükben tartják. (Ter-
mészetesen érdemes a lapokat fel-
használhatóságuk, és besorolásuk
szerint csoportosítani, hogy ne kell-
jen minduntalan mind a harminc
lapot átlapozni, ha ki szeretnél ját-
szani mondjuk egy azonnali varázs-
latot.) Mint írtam a játékosoknak
nincsen paklijuk, de természetesen
a pakliba visszajuttatott lapok
késõbb a hagyományos módon fel-
húzhatóak lesznek. Például, ha va-
laki egy Újrahasznosítással vissza-
keveri a gyûjtõjében lévõ lapokat,
akkor már lesz mibõl húzni. 

Nagyon fontos szerep jutott a
gyûjtõnek. Abban az esetben, ha egy játé-
kosnak bármikor a játék során legalább tíz lap van a
gyûjtõjében, a fõ fázisában, körönként egyszer maxi-
mum három általa választott lapot a gyûjtõjébõl vissza-
keverhet a paklijába. Ez ugyanúgy önálló cselekmény-
nek számít, mint mondjuk egy varázslat kijátszása,
vagy egy aktiválást kívánó speciális képesség használa-

ta, tehát a lapok visszakeverésére az ellenfél reagálhat.
Jól fel lehet ezt a szabályt használni arra, hogy a gyûj-
tõben lévõ éppen szükséges lapot visszatesszük, így
azt a következõ körünkben fel fogjuk húzni. Figyelem!
Nem kötelezõ három lapot visszakeverni, lehet keve-
sebbet is, vagy egyet sem.

A játékszabályok leírásával végeztünk is. Persze, ha
nem vezetünk be tiltásokat, akkor egy-egy jó idõben
kirakott A mester büntetése, vagy egy jó idõben elsü-

tött Önfeláldozás, esetleg egy Morgan
ítélete hamar romba döntheti a já-
tékot. Ezért az alábbi tiltás min-
denképpen kötelezõ: Tilos hasz-
nálni minden olyan lapot,
amelynek szöveges leírásában sze-
repel, hogy egy célpont játékosra
vonatkozik a lap, vagy képesség ha-
tása. Akkor is tiltott az adott lap, ha
nem szerepel a szövegében szó sze-
rint az, hogy „célpont játékos”, de a
lap hatásából egyértelmûen ez kö-
vetkezik. Pl. a Varázslatlopás, és az
Önfeláldozás csupán azt írja: „az el-
lenfél”, természetesen ezek a lapok is
tiltottak. Erre azért van szükség, hogy
ne kelljen kilométeres lista a konkrét
tiltott lapokról. Azok a lapok, melyek
nagyon erõsek ebben a játékkörnye-
zetben, a tiltás hatására nagy valószí-

nûséggel úgy is kiszûrõdnek. Ne használjátok azokat a
lapokat, amelyek lapot küldenek a semmibe! Harminc
lap nagyon gyorsan elfogy, ha mindenki Fekete lyukat,
vagy Gyászbeszédet használ. A helyszíneket sem érde-
mes betenni. (Nagyon könnyû leszedni õket, ha más is
játszik helyszínnel, illetve nagyon nehéz, pontosabban
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1998 © Beholder Kft.

Repül. 
Büntetés: @2. =+: 2-es álomlehelet. Ellenfele annyiálomjelzôt kap, amennyi VP-t elköltesz, de maximum 2-t költhetsz el. Az ellenfél,ha kapott álomjelzôt, a harci képességekhasználata után azonnal passzívan a tartalékba kerül.
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AA  HHKKKK--HHOOZZ
AALLTTEERRNNAATTÍÍVV  JJÁÁTTÉÉKKSSZZAABBÁÁLLYYOOKKAALLTTEERRNNAATTÍÍVV  JJÁÁTTÉÉKKSSZZAABBÁÁLLYYOOKK
Bizonyára sokan vannak közületek, akik állandó baráti körben, ugyanazok-
kal az ismerõsökkel, heti gyakorisággal összeülve játszátok a HKK-t. Szinte
minden lapját ismeritek az állandó partnereiteknek, tudjátok szokásaikat, ki-
ismertétek már játékstílusukat, kedvenc kombóikat. Az ilyen és ehhez hasonló
játékkörnyezetben a legnagyobb problémát az jelentheti, hogy bizonyos idõ el-
teltével a játékosok már nem lelik igazán örömüket a hagyományos szabályok
szerint lejátszott partikban. Nekik szól ez a cikk. Azoknak írtam, akik hozzám
hasonlóan szeretnek minden újdonságot kipróbálni. Akik egyéb okok között
azért is nagyon várják az új AK-t, mert bíznak benne, hogy új, és még újabb öt-
leteket meríthetnek a cikkekbõl, a versenybeszámolókból, a paklileírásokból.
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lehetetlen, ha más nem játszik velük.)
Javaslom tiltani a bûbájokat is, de ha ra-
gaszkodtok hozzá, csak azokat tiltsátok
le közülük, melyek sebzést okoznak,
vagy engedjétek azokat használni, ame-
lyeket egy másik lapra kell kijátszani.
Erre a tiltásra azért van szükség, mert a
bûbájok illetve az ellenük való védeke-
zés, egysíkúvá teszi a játékot. Elveszi
azt a varázst, mit egyébként ez a játék-
forma a gyorsaságával, változatosságá-
val, és sokszínûségével létrehoz.

A sok-sok tiltás után néhány szó ar-
ról, hogy mit is érdemes beletenni ezek-
be a furcsa paklikba. Mivel a direkt seb-
zést viszonylag egyértelmûen kiszûrtük,
az ellenfelet nem lehet csak úgy agyon-
lõni egy jól irányzott Tudatkorbáccsal,
vagy Tûzgolyóval. Maradnak tehát a jól
bevált lények. Ideális lény lehet a Sav-
gólem, hiszen kihozásával könnyû ki-
egészíteni tízre a már gyûjtõben lévõ
lapjainkat, olcsó, és jól használható ké-
pességei vannak. Hasonló megfontolás-
ból érdemes pl. a Szorrátor bogárt,
vagy az Erdei tündért beválasztani. Min-
denképp olyan lényeket igyekezzünk
összeszedni, amelyeknek idézési költsé-
ge alacsony, lehetõleg nincs kihozási
feltétele, egy vagy több támadási formá-
tól védett, és jó nagyot lehet vele ütni.
Ilyen például a Rubingólem, mely azért
is hasznos, mert a felgyülemlett SZK-in-
kat el lehet vele költeni. Jól jöhet a Sö-
tét motyogó, vagy a Gránit õrszobor,
mert állandóan visszatérnek a játékba. A

célozhatatlan lények, mint az Elemi rin,
vagy a Pszi-elementál, szinte leszedhe-
tetlenek. Nyolc-tíz lénynél többre nem
lesz szükségünk, inkább válasszunk uni-
verzális, jól használható, sokoldalú és
lehetõleg azonnali varázslatokat, mint
amilyen az Árnyéktûz. Tegyünk be egy-
két tárgyat, mert SZK-nk úgy is lesz, egy-
pár univerzális lapleszedést, pár ellen-
varázst, és már készen is vagyunk. Nincs
is más hátra, csak kipróbálni a játékot.
Alapfeltétel, hogy elõzõleg pontosan
beszéljétek meg a tiltásokat, mert egy-
egy félreértés tönkreteheti a partit. Ha a
barátod már negyedszer ver meg min-
denkit ugyanazzal a kombinációval, ak-
kor a kombó alaplapját nyugodtan tilt-
sátok le. A kombinációk így is borzasztó
erõsek lehetnek, hiszen a játék kezde-
tén minden lap a kezedben van.

Végezetül leírok egy példát a pakli-
listához (lásd oldalt). A zárójelben lévõ
betûk a lap istenét jelölik. Biztos, hogy
ennél sokkal jobb összeállítás is létezik,
és szándékosan nem tettem bele egyet-
len kombót sem. Törje a fejét minden-
ki egy kicsit.

A TÍZ MESTERLÖVÉSZ
Megosztanék egy másik különlegesnek
számító, de kipróbálásra érdemes já-
ték-metódust is a kíváncsiskodókkal.
Minden vérbeli, megrögzött, elvakult
kártyás, szóval minden HKK kártyás
nagy dilemmája, hogy mit is kezdjen az
évek során felgyülemlett, és az égvilá-
gon semmire sem jó, felesleges lapja-
ival? Mire lehet jó például az a 28 db Li-
la brekk, ami felhalmozódott az idõk
során? Az Ironman versenyek csak rész-
ben nyújtanak enyhet erre a problémá-
ra, egyébként is sok olyan játékos van,
aki minden lapját sajnálja elemészteni,
még az ominózus Lila brekket is. Nos,
nekik ajánlom ezt a játékformát.

Dobjátok össze barátaiddal a feles-
leges (értsd: az optimális három dara-
bon felül lévõ) gyakori és nem gyakori
lapjaitokat. Nem baj, ha több száz lap is
összejön. Szedjétek ki azokat, amelyek
túlságosan specifikusak, használatuk
nem, vagy csak nagyon körülményesen
lehetséges, illetve a játék szempontjá-
ból teljesen haszontalanok. Azt nektek
kell eldöntenetek, hogy melyik lapot

1999 © Beholder Kft.
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Büntetés: @2. 

Ha a kronokukac nem

áldozástól kerülne az asztalról a gyûjtôbe,

eldobhatsz egy lapot a kezedbôl: ekkor a

kronokukac a gyûjtô helyett a kezedbe kerül.

(A Büntetés ilyenkor nem érvényesül.)

„Saját idôcsapdája van, ezért nem tudjuk

elpusztítani!” – Zu'lit

5

4
1

Szorrátor bogár (C)
Savgólem (L)
Álomtündér (E)
Szõrös bozsó (S)
Rubingólem (T)
Sheran védõsárkánya (S)
Kronokukac (E)
Halálóriás (L)
Banyapók (C)
Rabszolga (F)
Hangrobbanás (E)
Mentális csapás (E)
Robbanó üstökös (R)
A halál szava (C)
Elszabadult indulat (T)
Gránátcsapda (C)
Halálcsapda (L)
A sebek beforrnak (R)
Agybénítás (F)
Manacsapda (R)
Újrahasznosítás (T)
Elmúlás (S)
A középszer pusztulása (R)
Totális háború (T)
Az orgorók átka (S)
Erõegyensúly (S)
Parittya (T)
Az élet könyve (R)
Új remény (S)
Szörnyvisszaidézés (L)
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ítélitek meg haszontalannak, és melyiket hagyjátok
meg. Ízlések és pofonok. Van, aki használhatatlannak
tartja a szintlépéseket, van aki – ha lehetne – tízet is a
paklijába tenne. Ha ezzel elkészültetek, ott tornyosul
elõttetek egy halom lap, amit a legtöbb HKK játékos
csak „tapétá”-nak, vagy „szemét”-nek titulál. Nevezzük
ezt a hatalmas adag lapot a címre utalva, stílusosan
NÉP-nek. Késõbb majd, más játékformáknál ezt a kár-
tyahegyet így fogom nevezni.

Mint abban a bizonyos film-
ben, a NÉP-nek itt is szüksége van
megmentõkre. Õk lesznek a Tíz
mesterlövész. Válasszatok ki a sa-
játjaitok közül tíz darab tetszõle-
ges, de egymástól különbözõ la-
pot. Nem lehetnek egyformák,
hisz a mesterlövészek is mind kü-
lönböztek egymástól. Igyekezze-
tek jól használható, sokoldalú,
önmagukban is erõs lapokat vá-
lasztani. Egy-két parti után úgyis
látni fogjátok, hogy mire van iga-
zán szükségetek. Nincsen szükség
lapok letiltására, egyetlen lap eb-
ben a játékkörnyezetben nem tudja
eldönteni a meccset.

A játék kezdetén meg kell kever-
ni a NÉP lapjait, és egyetlen hatal-
mas pakliba rendezni. Akkor opti-
mális a NÉP mennyisége, ha
játékosonként kb 80-120 db lapja
van. Ha ennél több lapotok jött
össze, akkor javaslom abból a bizo-
nyos Lila brekkbõl, és a többi lap-
ból is maximum fejenként három-
három darabot a NÉP-be tenni. A
megkevert közös pakliból fog húz-
ni mindenki. Senkinek nincs tehát
saját paklija, de mindnekinek van
saját gyûjtõje. A parti elkezdése
elõtt rakjátok le az asztalra képpel
felfelé a mesterlövészeiteket, te-
hát az elõre bekészített, bivalyerõs
lapjaitokat. Õk ebben a játékkörnyezetben valóban
mesterek lesznek a NÉP között, elhihetitek. Minden já-
tékosnak mindig joga van látni, hogy a többieknek
még mennyi mesterlövésze van, és mik azok. Ezek a la-
pok is kézben lévõknek számítanak minden szempont-
ból. Akkor, ha egy lap hatására, mint pl. a Roxati zár-
faló, véletlenszerûen kellene kézbõl lapot választani,
akkor, a kiválasztásig a mesterlövészeket is kézbe kell
venni.

Egy játékos egy adott körben csak egy mesterlö-
vészt hozhat játékba. Ha egy mesterlövész valamilyen
módon a gyûjtõbe kerül, az adott partiban már nem

térhet vissza a játékba semmilyen módon, a legegysze-
rûbb, ha a semmibe teszitek. Bizony, a hõsök is halan-
dók, nem teremnek minden bokorban. Jól meg kell te-
hát gondolni, hogy mikor vetjük be egy-egy ászunkat a
harcba.

VÉRHÖRGÕ ZÁSZLÓALJ
Beszédes a cím, és nem kizárólag a figyelemfelkeltés

végett. Ez a játékforma nem csak bará-
ti partiban mûködõképes, de akár ver-
senyt is lehet rendezni ezekkel a sza-
bályokkal.

E játékban nem használhatóak a
színtelen, és a kétszínû lapok (kivételt
képeznek a szabálylapok). A paklik
kétszer negyven, tehát összesen
nyolcvan laposak, és mind a nyolc
színbõl tíz-tíz különbözõ lapot tartal-
maznak. Ezek a tízlapos, egyszínû kis
csomagok a Szakaszok. Kezdetben a
játékosok négy Szakaszt kevernek
egy pakliba, ezzel kezdõdik a játék, a
hagyományos módon. Ha bármikor
egy komplett Szakasz egy játékos
gyûjtõjébe kerül (tehát mind a tíz
azonos színû lap ott van), az egész
Szakaszt azonnal ki kell emelni a
gyûjtõbõl. Ebben az esetben, ha a
játékos akarja, erõsítést kérhet, és
az éppen aktuális kör végén egy
ötödik, a kezdõ Zászlóaljában ben-
ne nem lévõ Szakaszát belekeverhe-
ti a paklijába. Ez nem kötelezõ, de
nem túl hasznos dolog, ha nem él a
lehetõséggel, mert ezt csak abban a
körben teheti meg, amikor a Szaka-
szát kivette a gyûjtõbõl. Nem valami
épületes dolog húsz lappal játszani,
bár erre is lehetne paklit építeni!

Minden forduló után minden já-
tékos köteles lecserélni egy-egy Sza-
kaszt a Zászlóaljából, egy másik „pi-
hent” Szakaszra, tehát olyanra, amely

a kezdõ pakliban nem volt benne.

VÉGEZETÜL EGY FELHÍVÁST 
SZERETNÉK KÖZZÉTENNI:
Ha közületek valaki mûködõképes szabályokat tud ki-
dolgozni a háromszemélyes (kettõ az egy ellen folyta-
tott) HKK meccsekre, mindenképpen jelentkezzen! Fi-
gyeljetek oda a játékegyensúlyra! Amennyiben
lehetõségetek van kipróbálni a kitalált szabályokat, pró-
báljátok is ki! A tapasztalatokra is kíváncsi vagyok. Cím:
2751 Nagykõrös, Pf. 140.

JANCSÁR JÁNOS
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Kijátszási feltétele, hogy legyen

játékban lényed. Neked és célpont

játékosnak fel kell áldoznia annyi általa

választott lényét, hogy csak annyi lénye

maradjon játékban, amennyi kettôtök

közül a kevesebb lényt birtokló

játékosnak van.
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Egy rád támadó, az ôrposzton átütô, általadválasztott lény a sebzéskiosztás után passzívana tartalékodba kerül, ezután te leszel a gazdája. A lény sebzése nem lehet nagyobb,mint 2+X, ahol X a csapdakészítésszakértelmed.
„Ha választhatnál, hogy halál vagy rabszolgaság, temelyiket választanád?”
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Novemberi feladványunk mellõl lema-
radt a készítõ neve: Reinholz Ádám. A
feladatnak több helyes megoldása is
volt, ezek közül most kettõt írok le.

1. Következik az én köröm: kapok 5
VP-t, sebzõdök hármat a mestertõl,
felhúzom a Teljes fordulatot. (+5
= 12 VP, -3 = -1 ÉP)

2. Kijátszom az Állati félelmet, az Õrzõ
lord passzívan a tartalékba kerül. (-
2 = 10 VP)

3. Lélekszívom az Õrzõ lordot. 
(-6 = 4 VP, +1 = 0 ÉP)

4. Most már szabad az út a Haarkon
dühe elõtt: lelövöm vele az ellenfe-
lemet, mindketten -3 ÉP-be kerü-
lünk.

5. Kirakom a Kisebb zant, lemásolva
vele az ellenfél Erdei manóját.
A zan a kör végén a gyûjtõbe kerül,
és én a manó képessége miatt fel-
gyógyulok 1 ÉP-be. GYÕZTEM!

A MÁSIK MEGOLDÁS:
1. Még az ellenfél körében az Állati féle-

lemmel, a Haarkon dühével és a Lé-
lekszívással ledobom az Õrzõ lordot.

2. Következik az én köröm: kapok 5
VP-t, sebzõdök kettõt a mestertõl,
felhúzom a Teljes fordulatot. 
(+5 = 12 VP, -2 = 0 ÉP)

3. Kirakom a Gnóm mágust, majd jö-
het egy Teljes fordulat. 
(-6 -3 = 3 VP)

4. Kirakom a Kisebb zant, lemásolva
vele az ellenfél Erdei manóját.

5. Az ellenfél vadászkutyái és a ban-
kárja passzívak. Az Ében munkafe-
lügyelõvel nem tudja lelõni a má-
gusomat, sõt a saját manóját sem, a
védekezési bónusz miatt, így ütök
egyet. (Az is jó megoldás, ha kira-
kom a Kürtöt és aktivizálom vele a
Teljes fordulattól passzívvá vált rab-
szolgát. A felügyelõ vagy a rabszol-
gát lövi le, vagy a zannal másolt
manót, de az egyik be tud ütni.)

6. A zan a kör végén a gyûjtõbe kerül,
és én a manó képessége miatt fel-
gyógyulok 1 ÉP-be. GYÕZTEM!

Sajnos a rejtvénynél a Mágiafalóról
nem írtuk külön le, hogy a módosított
szabályok szerint használjuk, vagyis a
képessége csak aktívan mûködik, de
szerencsére a legtöbb játékosunk tisz-
tában volt ezzel.

Szerencsés nyerteseink: Marofka Má-
tyás Abonyból, Bíró Edit Békésszen-
tandrásról és Mucsi Zoltán Szegedrõl.
Nyereményük két-két csomag Árnyék-
hold. Gratulálok!

Ezúttal egyik játékosunk, Jancsár Já-
nos rendhagyó rejtvényt készített:
A haveroddal baráti meccset játszotok,
ezért nem használjátok a négyszín-
korlát szabályt. Ellenfeled paklija már
elfogyott, neked még három lapod
van a paklidban. A gyûjtõtökben nincs
lap. Ellenfelednek 1 ÉP-je és 4 VP-je
van, nincsen SZK-ja. Neked 1 ÉP-d,
9 VP-d, és 2 SZK-d van. Most kezdõdik
az elsõ fõ fázisod. Érzed, nyerned kell
még ebben a körben, ezért lesz, ami
lesz, kijátszod a kezedbõl A kockázat
árát. (Marad tehát 7 VP-d.) Felhúzod
az utolsó három lapot a paklidból.
Puff neki! Egyik sem ritka, nem csillag-
képes, inváziós, AK-s vagy egyéb külön
kiadott lap. (Mindegyik alapkiadásba
vagy valamelyik „hagyományos” kiegé-
szítõbe való gyakori vagy nem gyakori
lap.) A feladvány megfejtése, hogy va-
jon melyik három lapot húztad, és ho-
gyan kell játszanod, hogy nyerj a kör
végéig? Segítségül eláruljuk, hogy el-
lenfeled nem reagált semmivel A koc-
kázat árának kijátszására, tehát ismét
Te cselekedhetsz. (Több megoldás is
lehetséges!)

Beküldési határidõ:
1999. február 11.

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

KÉZBEN LEVÕ LAPJAID:
• Káoszmester (C)

KIJÁTSZOTT LAPJAID:
• Quwarg (D)
• Láthatatlanság köpenye (E)

A Quwarg az õrposztban van.
A Láthatatlanság köpenye aktív.

ELLENFELED KEZÉBEN
LEVÕ LAPOK:

• Állati félelem (F)
• Gemina balzsama (S)
• A sebek beforrnak (R)
• Agybénítás (F)
• Manacsapda (R)
• A gyenge ereje (F)

ELLENFELED
KIJÁTSZOTT LAPJAI:

• Trikornis herceg (R)
• Fekete lyuk (-)

A Trikornis herceg az õrposztban
van, 2 gyengülés jelzõ van rajta.
A Fekete lyuk aktív.

DANI ZOLTÁN
Beküldési határidõ:

1999. február 11.
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Illusztráció: Lipták László
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Illusztráció: Nagy Krisztina
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Illusztráció: Szász Gábor
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Illusztráció: Szász Gábor
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Illusztráció: Bôjthe Csaba
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A torzszülött végre csapdába esett. A régóta tartó, keserves üldö-
zéstõl talán eltompulhattak az érzékei, mert bár eddig minden
esetben tökéletesen választotta meg a kusza járatok közül a szá-
mára legjobbat, most olyan üregbe suhant be, aminek nem volt
több kijárata. A galetki vadász óvatos léptekkel közelítette meg a
nyílást, és elégedett mordulással nyugtázta, hogy kényelmesen
befér rajta.

Nem félt. Bízott hatalmasra növesztett, izmos termetében,
melyet nem rondított el sem tüskékkel, sem gyapjas szõrrel.
Ösztönös esztétikai érzéke, mely fejlettebb volt a galetkik több-
ségénél, azt sugallta neki, hogy nincs szebb a sima, bronzbarna
bõrnél, mely alatt hihetetlen méretû izmok feszülnek. E csodás
alakhoz széles állú, markáns, kopasz fej tartozott, a homlokból
elõbukkanó két kicsi szavacskával. A vadász négy végtaggal bírt,
oszlopszerû lábai, kiegészítve az erõs, pikkelyes támasztófarok-
kal szinte lehetetlenné tették, hogy kilendüljön függõleges hely-
zetébõl. Jobb karja óriási, karmos mancsban végzõdött, mellyel
iszonyatos ütést tudott mérni arra, akit elõzõleg elkapott bal
csápjával. Ez a végtagja volt a kedvence. Hosszú, sima izmok al-
kották, melyek hihetetlen gyorsasággal tudták a csápot az áldo-
zat köré tekerni, hogy megszorítva kipréseljék belõle az életet.

A galetki vadász szembe állt a nyílás bejáratával, majd ma-
gasra emelte a vaskos növényi gyökerekbõl font hálót. Gyakor-
lott mozdulatokkal kifeszítette a csapdát, végül mély lélegzetet
vett.

– Most jön a neheze... számodra, torzszülött! – mormolta
kárörvendõ vigyorral. Már hosszú órák óta kergette áldozatát já-
ratról barlangra, de az olyan fürge és ügyes volt, hogy ez idáig
csupán elsuhanó árnyékát pillanthatta meg. Így nem tudta pon-
tosan, mit szorított most sarokba, mégis bízott tapasztalatában,
erejében és persze szerencséjében, hogy le tudja gyõzni a torz-
szülöttet.

Felhajtotta a hálót és átbújt alatta. A tökéletes sötétség nem
zavarta, érzékei jelezték számára, hogy az üreg egyenes és nem
túl mély. A talaj enyhén lejtett, valahol víz csöpögött a sziklára
egyhangúan.

Infralátása halvány hõfoltokat mutatott a sziklatömbök kö-
zött. A torzszülött az imént még itt lehetett, nyomai gyorsan ki-
hûlõ „emléket” hagytak hátra. A galetki megfontolt léptekkel in-
dult a járat belseje felé. Hirtelen különös zaj ütötte meg a fülét.
Számtalan vadászata során ezernyi különbözõ torzszülöttel ta-
lálkozott már össze. Amikor azok érezték a vadász személyében
közeledõ veszélyt, mind másképpen igyekeztek félelmetessé

tenni önmagukat. Volt torzszülött, amelyik torkaszakadtából
bömbölt, már-már megrepesztve a puhább kõzeteket, vagy
olyan túlvilági hangon nyöszörgött, sóhajtozott, mintha ezer
kárhozott lélek közeledne a semmibõl. Néhányan vadul kapar-
ták a járatok falát, menekülni akarva, vagy irtózatos bûzt pöf-
fentettek testük förtelmes belsejébõl, remélve, hogy a vadász
megundorodik prédájától.

Ez a torzszülött azonban sírt.
A galetki döbbenten megtorpant, hátha rosszul hall. A járat

végén egymásra hengeredett sziklatömbök mögül olyan pana-
szos zokogás tört elõ, mintha egy elárvult galetki csemete kö-
nyörögne szeretetért.

A vadász dühösen mordulva megkeményítette a szívét. Csak
nem fog megszánni egy alávaló torzszülöttet, csak mert ilyen
megrendítõen sír a nyavalyás életéért? Csápját és tüskés öklét
támadásra emelve elõre lépett, s közben bosszúsan azt kívánta;
bárcsak képes volna süketté tenni magát.

A zokogás ugyanis megérintette a lelkét, bármennyire is
igyekezett nem figyelni rá. Elérte az utolsó, régi omlásból szár-
mazó tömböt. A torzszülött ott kucorgott mögötte. Nem próbált
menekülni, friss járatot fúrni, vagy kitörni. Nem harcolt, bár
nyöszörgõ, árva hangjával máris jobban elgyengítette a vadászt,
mint egy sûrû, bódító gázfelhõvel.

A galetki elszánta magát az utolsó lépésre. Megkerülte a
sziklatömböt, és várta, hogy zsákmánya mégis megkíséreljen
valamit, bármit, ami harcra, élni akarásra utalna.

Azután csak állt, és végtelennek tetszõ ideig nézte a sarok-
ban kucorgó, megrettent, kicsi és törékeny lényt, amely még
szánandóbban zokogott, mint eddig. A hatalmas galetki végül
durva külsejét meghazudtoló gyöngédséggel karjaiba vette
„zsákmányát”, s óvatos léptekkel elindult vele a járat nyílása fe-
lé. Vastag ajkait becézõ szavak hagyták el, mire a széles mellka-
sához bújó, kicsiny lény hálás dorombolással válaszolt, és átha-
tó, bódító hangon ezt suttogta:

– Vigyél a tieid közé, galetki, és rejts el, védelmezz meg.

*  *  *

– Feketedjen el minden tõgy, amihez kezed ér, s lobbanjon
lángra minden kicsinyét szoptató, aki önmaga közelébe enged
téged! – visította legsértõbben rikácsoló hangján Kalafonia, mi-
közben neki tüzesedve rázta nyeszlett testét. A szemközt álló ga-
letki színtelen, nyálkásan puha alakja rázkódott a felháborodás-
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tól. Óriási szemei, melyekre egymás után két szemhéjat tudott
leereszteni (egy áttetszõt, és egy vastag szaruval fedettet), most
gyorsan pislogtak. Kalafonia ezt látva önelégülten tette vékony
csípõjére kezeit.

– Na, mi lesz, rusnyaság?! – pimaszkodott. – Elakadt a bû-
zös leheleted, igaz?!

A galetki fehér bõrét egész testén vérvörös pír borította el, s
fogatlan száját kitárva bömbölte:

– Ne találjál ennivalót!
A két versengõ galetkit körülálló bámészkodók felhördültek

a hihetetlenül hatástalan és szellemtelen átok hallatán. Kalafo-
nia vigyorogva széttárta vékony karjait, és megadta ellenfelének
a kegyelemdöfést:

– A torzszülöttek válasszanak meg díszvacsorájuk fõ fogásá-
nak, lassú tûzön pirítva!

A tejivó galetki indulattól lucskos teste megrándult, amint a
vesztett átokszóró párviadal lélekenergiát szívott ki belõle, és át-
sugározta azt Kalafoniába. A tömeg szétoszlott, végül a csillám-
ló cseppkövektõl határolt terecskén az önmagával szörnyen elé-
gedett Kalafonia maradt egyedül, de nem sokáig merenghetett
zavartalanul önnön nagyszerûségén. Sötét csuhás, kecses alak
tûnt fel a cseppkövek között, mezítelen lábait méltósággal téve
egymás elé. Mikor néhány lépésre Kalafoniától megtorpant, a
szolga már sejtette, hogy ismét dorgálásban lesz része.

– Mondd, mi történt itt? – kérdezte szigortól száraz hangon
Atvy Morodur, a Szellemszem Tisztogató Klán megbecsült tagja.
– Régóta megtûrlek magam mellett szolgámként, mert azt
mondtad; tanulni akarsz. Legutóbb ötven jó aranyamba került,
hogy a papokkal levétessem rólad az Iszony Köreinek mágikus
átkát, és te esküdtél, hogy hamarosan visszaadod ezt a vagyont. 

Kalafonia próbált közbe szólni, de Atvy Morodur apró kéz-
mozdulata csöndre intette.

– Az imént megküzdöttél egy tejivó galetkivel átokszórás-
ban...

– És gyõztem! – kiáltott közbe mégis Kalafonia. Mestere
azonban dühösen villantotta rá átható tekintetét.

– Igen, gyõztél, de az érte járó jutalmat nem aranyban zse-
belted be, hogy aztán törleszthesd adósságodat, hanem egy ma-
rék féreg, rovarban és lárvában, ami számodra csemege, szá-
momra viszont veszteség. Ne tagadd, láttam! – Morodur haragja
hirtelen megvetésbe csapott át. – Miért volna nekem szükségem
ilyen haszontalan szolgára, aki többet árt, mint használ?!

Kalafonia mélységes kétségbeeséssel tördelte ujjait. Mestere
éppen hátat akart fordítani a reménytelen kis galetkinek, mikor
az élénken csillogó szemekkel magasra szökkent.

– Megvan, uram! Elmegyek a Palotába, és kérek egy igazán
veszélyes, bonyolult feladatot, amit...

– Amit szellemes átkok szórásával lehet teljesíteni?! Mert,
hogy ehhez értesz egyedül kiválóan, semmi máshoz. – Atvy Mo-
rodur dühösen csóválta a fejét. – És mit gondolsz, hány aranyat
fizetne a féregszint elöljárója egy ilyen... kalandért?

A szolga úgy rogyott vissza a ledõlt cseppkõre, mint akinek
kihúzták testébõl az összes csontot. Mestere hirtelen megszán-
ta, hozzá lépett és a vállára tette csodálatos érzékenységû kezét.

– Kalafonia, nekem szükségem van arra a pénzre, nem
mondhatok le róla.

A szolga bólintott.
– Már döntöttem – mondta, és varázslatosan változó hang-

színei közül most a „keserûen halálra szántat” választotta. –
Néhány hét múlva, ha még élek, kezedbe adom, amit rám köl-
töttél.

Atvy Morodur ugyan nem értette, mit találhatott ki Kalafo-
nia, de annyira már kiismerte szolgáját, hogy ne dõljön be gyá-
szos, rosszat sejtetõ hanghordozásának, így nyugodt szívvel en-
gedte távozni õt.
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Pedig a mester most az egyszer tévedett.

*  *  *

Kalafonia tudta, hogy amire elszánta magát, az szinte a biz-
tos pusztulást jelenti számára. Miközben meggörnyedve elvon-
szolta magát iménti dicsõséges átokszórásának helyszínérõl,
halványan reménykedett benne, hogy mestere, Atvy Morodur
megszánja, és rákérdez: „Hová is indulsz te most ily’ megkese-
redve, Kalafonia fiam?” És akkor õ elmondaná, micsoda kegyet-
len megoldást talált adóssága törlesztésére. Megvallaná bizony,
mire Morodur végtelen bölcsessége és jó szíve unszolására
nyomban visszatartaná szegény szolgáját, lemondva inkább az
ötven aranyról, ami nagy vagyon ugyan, de mégsem akkora,
hogy elveszítse miatta legkedvesebb –mivel egyetlen!– szolgáját.

Csakhogy Atvy Morodur egy árva sóhajjal sem érdeklõdött
Kalafonia tervei után. Így a mindig vidám galetki életében tán
elõször nem szökdécselt, füttyögött, danolászott, miközben bar-
langja felé vonszolta bánattól sorvadó testét. A szûk üregben
magához vette apró, csatos dobozkáját, amiben mindig tartott
néhány kövér lárvát, ujjnyi vastag fúróbogarat, színes szárnyú,
ízes rovart, hogy a nehéz idõkben se maradjon finom falatok hí-
ján. Más vagyonkája nem is igazán akadt a kékes fényt árasztó
milgand gömbjét, és a csonttõrt leszámítva.

Mikor utolsó pillantást vetett barlangjára, Kalafonia szeme-
ibõl két könnycsepp gördült le, s nedvesítette meg gyér szakállát.

*  *  *

– Mit tettél, te átkozott?! – bömbölte magából kikelve a galet-
ki vadász. Elkeseredett indulat egész testét remegésre késztette,
még vaskos csápja is csak úgy tudott mozdulatlan maradni, hogy
szorosan rácsavarodott egy sima oldalú cseppkõre. – Meg tudod
magyarázni, miért ölted meg Roenjét? És a többieket elõtte?

A kicsiny torzszülött a lakóbarlang legbelsõ sarkában kucor-
gott. A vadász kiismerte már annyira, hogy tudja: mindjárt fáj-
dalmasan sírdogálni kezd. A galetki gyilkosság azonban túl volt
azon az erkölcsi határon, amit még a durva lelkû vadász el tu-
dott nézni zsákmányának.

Összeszedte hát minden erejét, és elindult, hogy még az-
elõtt végezzen a torzszülöttel, mielõtt az zokogni kezd. Hatalmas
testével a kicsiny lény fölé tornyosult, és felemelte tüskés man-
csát. Egyetlen csapás elegendõ lett volna.

Ekkor azonban a torzszülött megérintette a közelében lévõ
milgandot. Az ezüstös fény bevilágította törékeny alakját, finom
bõrét, lágy domborulatait. A galetki fájdalmasan felnyögött a rá-
törõ vágytól. Ütésre emelt mancsa lehanyatlott, és remegõ aj-

kakkal hagyta, hogy gyilkos indulata szerelmes hévvé alakulva
ölés helyett ölelésbe taszítsa.

*  *  *

Kalafonia megkönnyebbülten sóhajtott, mikor végre sike-
rült kipréselnie testét a szûk nyíláson. Mögötte a sötét, sáros já-
rat alaposan megkínozta, de a kis galetkinek semmi kedve nem
volt hozzá, hogy a mások által használt, széles és kényelmes já-
ratokat használja célja eléréséhez.

Most keskeny sziklaperemre jutott ki, amirõl lenézve szédü-
lés fogta el. A látvány mégis lenyûgözte. Lábai alatt hatalmas
barlangcsarnok tárult ki, amelynek túlsó falait nem is lehetett
látni, pedig az átlagosnál jóval erõsebb milgandok lebegtek min-
denfelé. A mélyben cseppkövek erdejében keskeny utak futottak
középirányba, mintha a barlangcsarnok „agyának” küllõi volná-
nak. A gigantikus terem teteje éppen úgy sötétségbe veszett,
mint a túlsó oldala. Csak néhány különösen vaskos, belógó
cseppkõ jelezte, hogy azért odafönn is „van valami”.

Kalafonia összevonta dús szemöldökeit, hogy jobban lásson.
A sziklaperemrõl kihajolva végre megpillanthatta a csarnok kö-
zepén álló, egyetlen óriási cseppkõbõl kifaragott ovális épületet,
ami miatt idáig gyötörte magát az õsi, elfeledett munkajáratban.

– Az Aréna! – suttogta Kalafonia önmagának, izgalomtól el-
csukló hangon. A szegény kis galetki számára az aréna minden
szint legfélelmetesebb épülete volt, ahol –tán éppen ezért– még
soha nem járt. Õ nem áhítozott harcokban szerzett, véres dicsõ-
ségre. Megelégedett azzal, ha néha a csatornaszinten elejtett
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egy-egy hártyás lemúrt, vagy óriáscsótányt. Az Arénában azon-
ban e kettõnél sokkal veszélyesebb torzszülötteket is fogva tar-
tottak, idomítottak és dühítettek, hogy a vállalkozó kedvû galet-
kik megküzdhessenek velük.

Kalafonia, aki jól csupán az átokszóráshoz és a lakóbarlang
csinosításához értett, álmában sem gondolta volna, hogy valaha
is az Arénába akarjon lépni. Pedig most éppen eme végzetes
tettre határozta el magát.

A sziklafal meredeken zuhant le alatta a mélybe, kapaszko-
dókat alig kínálva. Kalafonia mégis mászni kezdett lefelé, mi-
közben igyekezett nem gondolni az alant ülepe felé meredezõ,
tûhegyes cseppkövek erdejére.

– Oh, bölcs õseim, milyen kár, hogy egy ilyen legendás szik-
lamászás után még ma el kell pusztulnom!

Miután szerencsésen talajt ért, hogy ne kínozhassa tovább az
önsajnálat, a kis galetki utizsákját a vállára lendítette, és megin-
dult az Aréna boltíves bejárata felé. A magas cseppkõ-erdõbe vá-
gott úton senkivel nem találkozott, de már messzirõl megpillan-
totta a két strázsát. Kalafonia kihúzta magát, és megpróbált olyan
hetyke képet vágni, amilyen csak kitelt tõle. Megköszörülte a tor-
kát, beállította legdörgõbb hangját és üdvözlést kiáltott.

A két õr döbbenten bámult le apró fajtársára. Az egyik négy kü-
lönbözõ karjával sorra megdörgölte szemeit, míg a másik iszonyú
vigyorra húzta a száját, elõvillantva borotvaéles, sárga agyarait.

– Hát te meg mi járatban vagy erre, picinyem?! – érdeklõ-
dött az elsõ õr, akinek rettenetes izmai majd’ szétvetették bõr-
vértjét. – Talán csak nem önkéntes vacsorának jelentkezel a
torzszülöttjeink gyomrába?!

Kalafonia úgy döntött, hogy nem vesz tudomást a sértésrõl,
pedig már a nyelve hegyén volt egy remek átok.

– Be akarok menni! – mutatott az Aréna sötét kapujára. –
Mennyi aranyat lehet nyerni, ha a galetki legyõz itt egy torzszü-
löttet?

A két strázsa egymásra nézett, így tudakolva a másiktól,
hogy álmodnak-e.

– Te akarsz itt megküzdeni egy torzszülöttel?! – a második
õrszem éles füttyentést hallatott agyarai közül, mire a kapualj-
ba vésett barlanglyukból egy harmadik galetki csoszogott elõ. Ez
a fickó még nagyobb volt társainál is, bozontos fején vaskos
szarvak ültek, és három karja karmos mancsokban végzõdött.

– Strázsamester úr, ez a nyápic küzdeni szeretne – mond-
ta, röhögését alig leplezve az elsõ õr. – Van raktáron valami ne-
ki való? Mondjuk a saját árnyéka?

Kalafonia agyát vörös köd borította el, s élesen felsikoltott:
– Vizeljenek a te árnyékodra az orgling disznók, és túrják

tested az ebédjük közé!
Az átok hallatán a galetki felhördült, és ütésre emelte egyik,

pörölyre emlékeztetõ karját. Ekkor azonban a strázsamester
közbelépett.

– Állj! Ha küzdeni akar, küzdeni fog. Ismertek ti olyan tör-
vényt, amelyik kimondja, hogy bárki eltilthatná galetki testvérét
a harctól?

A két õr bosszúsan morogva nemet intett.
– Mert én sem. – bólintott a strázsamester, majd Kalafonia

felé nyújtotta egyik mancsát. – Kérem a féregszinti Arénába be-
lépõdíjként fizetendõ tizenöt aranyat!

A kis galetki ábrázata mélységes csalódásba torzult
– Errõl... Errõl egészen megfeledkeztem – motyogta kétség-

beesve. – A küzdelem nevezési díja egészen kiment a fejembõl.
– Mégis, mit gondoltál, testvér?! – kiáltott rá az elsõ õr olyan

indulattal, hogy Kalafonia egész testében összerándult. – Azt
képzeled, hogy az Aréna vadászai puszta szívességbõl gyûjtik be
nekünk a legveszélyesebb torzszülötteket?

– És az õrök, ganéjtakarítók, idomárok ingyen fáradoznak
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itt?! – állt társa oldalára a második õr. – A torzszülöttek takar-
mányáról még nem is szóltunk! Ezek mindent összezabálnak,
amirõl te még csak nem is álmodsz, s azt is meg kell vásárolni
a gyûjtögetõktõl!

A strázsamester látta, hogy ismét kezdenek elszabadulni az
indulatok. Mintha megszánta volna ezt a szerencsétlenül topor-
gó kis galetkit, közelebb lépett hozzá, s jóindulatúan szólt:

– Az Arénát bizony fenn kell tartanunk valamibõl, ezért
nem engedhetlek be ingyen. Különben sem hinném, hogy vál-
lalhatnál olyan küzdelmet, amiért komolyabb jutalom jár gyõ-
zelem esetén. Legfeljebb egy jámbor sziklozuggal engedhetné-
lek össze, azért viszont nem fizetnek a nézõk.

– Akkor elvesztem – nyögte Kalafonia.
– No, várj csak! – a strázsamester bosszankodva csóválta

hatalmas fejét. – Ha jól sejtem, pénzre van szükséged. Talán
adósságba keveredtél?

A kis galetki megszégyenülten bólintott.
– Értem – az õrök parancsnoka együtt érzõn sóhajtott, s a

száján kiáradó levegõtõl Kalafonia hajszálai megborzolódtak. –
Volna egy megoldás, ha nem is a leggyorsabb. Az Arénának
szüksége lenne egy új ganajozóra.

– Az elõzõ túl közel ment a méregféreg ketrecéhez – röhö-
gött fel kajánul az elsõ õr, de a strázsamester szúrós pillantása
csöndre intette. Kalafonia gondolkodás nélkül kijelentette:

– Vállalom! Alá kell írnom valamit?

*  *  *

Atvy Morodur szolgája másnap ébresztõ elõtt nyugtalan ki-
áltásokra, döngõ lábak zajára riadt fel. Álma mély és kellemes

volt, hiszen megúszta a számára biztos pusztulást jelentõ küz-
delmet, viszont kapott munkát, aminek bérébõl –ha nem is ha-
mar- kifizetheti mesterének az adósságát.

A ganajozók szállása nyomorúságos üreg volt az Aréna ko-
mor sziklájának járatokkal, termekkel telefúrt mélyén. Alig né-
hány fal választotta el attól a hatalmas csarnoktól, melyben a ra-
bul ejtett és küzdelemre váró torzszülötteket tartották
különbözõ, jellegükhöz alkalmazkodó ketrecekben, gödrökben,
medencékben, mágikus erõterek szorításában.

Kalafonia munkatársai mind olyan galetkik voltak, akik vala-
mi oknál fogva „kevesebbnek” számítottak az átlagnál. Volt közöt-
tük egykori vadász, akit a csatornaszinten alaposan „megkóstol-
tak”, s a pokoli súlyveszteséget még nem heverte ki. Más ganajozó
mentális támadás áldozata lett, s bizony ettõl kissé elhülyült. 

Morodur szolgája feltápászkodott vackáról, és nyugtalanul
hallgatta a folyosókról beszûrõdõ, zaklatott kiáltásokat.

– Valami nagy baj történt – szólt a sötétben valaki, akit szintén
felébresztett a kiabálás. – Talán elszabadult az egyik torzszülött.

Kalafonia úgy döntött, nem várja be tétlenül heverészve, hogy
esetleg valami iszonyú a közelébe lopózzon. Milgandját elõvéve a
folyosóra lépett, majd elindult a hangok irányába. Hamarosan egy
nagyobb, de félreesõ üregbe jutott, amit valaha takarmányraktár-
nak használtak, de már régen nem járt erre senki. Most azonban
vagy fél tucat galetki állt körül valamit, ami a földön hevert. Tõlük
származtak az izgatott kiáltások, dühös morgások.

– Mi csinálhatta ezt?
– Soha nem láttam még ilyet.
– Biztos, hogy az összes torzszülött a helyén van?
– Magam ellenõriztem, de különben sincs közöttük olyan,

amelyik ilyet tudna mûvelni.
Kalafonia, alacsony termetének köszönhetõen végre átvere-

kedte magát a bámészkodók között. A látványtól azonban szinte
megkövült: a raktár padlóján egy valaha hatalmas galetki hullá-
ja hevert. Két csápját szétvetette, törzse furcsán megcsavarodott
a halál pillanatában. Bõrvértje középen kettéhasadt, mintha
mágikus karom sújtott volna le rá. Mellkasának közepén óriási
seb tátongott, mint véres barlang.

– Kitépték a szívét – nyögte Kalafonia. Ami mégis a legbor-
zalmasabb volt, hogy a hulla arca boldogságtól sugárzó mosoly-
ba merevedett, és megtört fényû szemei úgy bámulták a plafont,
mintha a leggyönyörûbb dolgon állapodtak volna meg a végsõ
pillanatban.

– Szegény Roenje – súgta a körben álló galetkik egyike. –
Legalább három napja fekszik itt. És õ a harmadik, akit így...

Kalafonia sietve megfordult, hogy mihamarabb távol kerül-
hessen a borzalmas helytõl.

Folytatjuk...



NNyyaaffooggóó  NNeeffeelleejjccss  lleevveelleezzééssee  22..

ÉÉddeess  EEggyyeettlleenn  SSzzüülleeiimm!!

LLaassssaaccsskkáánn  hháárroomm  hheettee  vváárroomm  hhiiáábbaa  aa  vváállaasszztt  eellõõzzõõ  lleevveelleemmrree,,  mmiikköözzbbeenn  kkiiccssii  sszzíívveemm  rréémmüülltteenn  ddoobboogg,,
ss  ggyyeerrmmeekkii  lleellkkeemm  eeggyyrree  mmééllyyeebbbbeenn  ssüüllllyyeedd  bbeellee  aa  kkééttssééggbbeeeessééss  ssööttéétt  mmooccssaarráábbaa……  IIsszzoonnyyaattooss!!  EEll  sseemm
ttuuddjjááttookk  kkééppzzeellnnii,,  hhooggyy  mmiillyyeenn  bboorrzzaallmmaass  ddoollggookk  ttöörrttéénnnneekk  iitttt  vveelleemm!!

NNeemm  mmúúlliikk  eell  nnaapp  aannééllkküüll,,  hhooggyy  nnee  kkeelllleennee  vvééddeellmmeezznneemm  ttöörréékkeennyy  éélleetteemmeett..  AA  mmúúlltt  hhéétteenn  eeggyy  TTrraa--
aarrdd  nneevvûû  ggaalleettkkii  rroonnttootttt  bbee  aa  bbaarrllaannggoommbbaa,,  ééss  sszzóó  nnééllkküüll  eell  aakkaarrtt  ppuusszzttííttaannii……  KKééssõõbbbb  ––  jjóóvvaall  aazzuuttáánn,,
hhooggyy  eellttaakkaarrííttoottttaamm  áájjuulltt  tteessttéétt  nnyyoommoorrúússáággooss  llaakkhheellyyeemmrrõõll  ––  eeggyy  ppaannaasszzkkooddóó  lleevveelleett  kkaappttaamm  ttõõllee,,
hhooggyy  mmiiéérrtt  bbáánnttaamm  eell  vveellee  iillyyeenn  ccssúúnnyyáánn..  KKii??  ÉÉnn??  EEllnnéézzéésstt  kkéérreekk,,  ddee  iitttt  vvaallaammii  ffééllrreeéérrttééss  lleehheett::  õõ  eeggyy  rreett--
tteennttõõ  iizzoommzzaattúú  ppuusszzttííttóóggéépp,,  aakkiinneekk  aakkkkoorraa  ffaarrkkaa  vvaann,,  mmiinntt  eeggyy  jjoohhhhttuukkuull,,  éénn  mmeegg  eeggyy  kkiiccssiinnyy,,  ttöörréékkeennyy,,
sszzeennddee  kkiissggyyeerreekk  vvaaggyyookk,,  aakkiitt  aa  lleeggsszzeebbbb  áállmmáábbóóll  vveerrtt  ffööll  eezz  aazz  eerrõõsszzaakkooss  eeggyyéénn……  

ÉÉss  TTrraaaarrdd  mméégg  aa  kkeelllleemmeesseebbbb  mmooddoorrúú  ggaalleettkkiikk  kköözzéé  ttaarrttoozziikk::  uuddvvaarriiaass  vvoolltt  aa  mmaaggaa  bbáárrddoollaattllaann  mmóódd--
jjáánn..  MMoorrpphheeuuss,,  eeggyy  ááppoollaattllaann,,  ttoorrzzoonnbboorrzz  aallaakk  ––  aakkiinneekk  eeggyy  ffééllrreeéérrttééss  ffoollyyttáánn  bbeettéévveeddtteemm  aa  bbaarrllaannggjjáá--
bbaa  ((oollyyaann  eeggyyffoorrmmáákk  eezzeekk  aa  llyyuukkaakk))  ––  rrööggttöönn  nneekkeemm  uuggrrootttt,,  hhooggyy  áálllljjaakk  kkii  vveellee  mmáásszzóóvveerrsseennyyrree..  HHáátt  mmii--
nneekk  nnéézz  eennggeemm??  TTaalláánn  úúggyy  nnéézzeekk  éénn  kkii,,  mmiinntt  aa  sszzáánnaallmmaass  kkaallaannddoozzóókk??!!  NNoo  mmiinnddeeggyy,,  aaddddiigg  eerrõõsskkööddöötttt,,
aammíígg  mmiinnddkkeetttteenn  ffööllmmáásszzttuunnkk  eeggyy  sszziikkllaaffaalloonn..  SSzzeeggéénnyy,,  ffééllúúttoonn  eeppiilleeppsszziiááss  rroohhaammoott  kkaappootttt,,  ééss  aazzttáánn
ccssooddáállkkoozzootttt,,  hhooggyy  ssookkkkaall  üüggyyeesseebbbb  vvaaggyyookk  nnáállaa……  ÉÉss  ppeerrsszzee  sszzeebbbb  iiss..

UUggyyaannccssaakk  ggyyoorrssaabbbbaann  mmáásszzoomm  SShhiirroojj  TTeejjiinnáánnááll,,  aakkii  aallaappjjáábbaann  vvéévvee  eeggyy  bbáájjooss hhööllggyy  lleennnnee  ((tteettsszzee--
nneekk  aazz  iillyyeenn  õõzziikkeetteekkiinntteettûû  lláánnyyookk)),,  ddee  vvaallaahhooggyy  aakkcceennttuussssaall  bbeesszzééll..  FFuurrccssáánn  eejjttii  aa  JJ  bbeettûûtt::  mmiinntthhaa  mmiinn--
ddiigg  LLYY--tt  mmoonnddaannaa  hheellyyeettttee  ((hhaa  eesseettlleegg  ttaalláállkkoozzttaattookk  mmáárr  vveellee,,  ttuuddjjááttookk,,  mmiirrõõll  bbeesszzéélleekk))..  KKiiccssiitt  iiddeeggeessíí--
ttõõ..

SSzzóóvvaall  eekkkkoorr  mmáárr  nnaaggyyoonn  mmaaggaassrraa  kkaappaasszzkkooddttaamm  ffööll,,  ééss  kkeezzddeetttt  eelleeggeemm  lleennnnii  aa  ddoollooggbbóóll,,  ddee  hhiirrttee--
lleenn  eeggyy  ÁÁrrnnyyéékk  nneevvûû,,  mmeegglleehheettõõsseenn  kkíísséérrtteettiieess  ffiigguurraa  uuggrrootttt  eelléémm  aazzzzaall,,  hhooggyy  „„mmáásszzáásstt  vvaaggyy  éélleetteett””,,  mmiitt
tteehheetttteemm  hháátt,,  mmáásszzttaamm..  MMiiuuttáánn  õõtt  iiss  mmaajjddnneemm lleeggyyõõzztteemm,,  mmeeggáállllaappííttoottttaamm,,  hhooggyy  ggyyöönnggééccsskkee  tteesstteemm
rreennddkkíívvüüllii  tteelljjeessííttmméénnyyeekkrree  kkééppeess  vvéésszz  eesseettéénn..

VViisssszzaaiinndduullttaamm  vvoollnnaa,,  ddee  aahhooggyy  lleennéézztteemm  aa  sszzaa--
kkaaddéékk  sszzéélléénn,,  ccssaakknneemm  eelláájjuullttaamm..  ÉÉrrzzéékkeennyy  sszzíívveemm
hheevveesseenn  ddoobbooggootttt  aa  mmaajjdd’’  sszzáázzmméétteerreess  mmaaggaassssáágg  lláátt--
ttáánn..  AAzz  iisstteenneekkrree!!  NNeemm  iissmmeerriikk  eezzeekk  aa  mmáággiikkuuss  ffeellvvoo--
nnóó--bbeerreennddeezzéésseekkeett??  HHooggyyaann  mmeennjjeekk  llee  iinnnneenn??!!  NNyyaaffff!!

SSzzeerreennccsséérree  eezzeenn  aa  tteerraasszzoonn  iiss  ttaalláállttaamm  eeggyy  eelldduu--
ggootttt  jjáárraattoott,,  aammeellyy  hhaattáárroozzoottttaann  lleejjtteennii  llááttsszzootttt..  EElliinn--
dduullttaamm,,  ss  nnééhháánnyy  ppeerrcc  uuttáánn  vvéékkoonnyy  lláábbsszzáárraaiimm  rree--
mmeeggtteekk  aa  ffáárraaddttssáággttóóll..  NNeemm  vvaaggyyookk  éénn  aallkkaallmmaass  aarrrraa,,
hhooggyy  ssööttéétt,,  bbüüddööss,,  ggöörröönnggyyööss  ffoollyyoossóókkoonn  kkeerreesssseemm  rree--
mméénnyyvveesszztteetttteenn  aa  hhaazzaaffeelléé  vveezzeettõõ  uuttaatt……  ÉÉss  aakkkkoorr,,  aa
kkééttssééggbbeeeessééss  lleeggssööttéétteebbbb  ppeerrcceeiibbeenn,,  aammiikkoorr  mmáárr  aazztt
hhiitttteemm,,  hhooggyy  sseemmmmii  sseemm  lleehheett  rroosssszzaabbbb,,  aa  ssoorrss  bbeebbii--
zzoonnyyííttoottttaa,,  hhooggyy  kküüllöönnöösskkééppppeenn  ggyyûûllööll  eennggeemm::  bboorr--
zzaallmmaass  ffeenneevvaaddaakk  ttáámmaaddttaakk  rráámm……  EEggyyeettlleenn  rree--
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mméénnyyssééggeemm  vvaann  ccssaakk,,  hhaa  mmeegg  aakkaarroomm  vvééddeennii  aazz  éélleetteemmeett::  vveelleemm  sszzüülleetteetttt  kkééppeessssééggeemm,,  aa  ggyyöönnggééccsskkee
eelleekkttrroommooss  lleehheelleetteemm..  DDee  mmiitt  kküülldd  iillyyeennkkoorr  aa  vvééggzzeett,,  aammeellyy  iissmmeerreettlleenn  ookkbbóóll  mmiinnddiigg  aa  lleeggsszzeerreetteettrree--
mmééllttóóbbbb,,  lleeggggyyáámmoollttaallaannaabbbb  ggaalleettkkiikkeett  ssúújjttjjaa  sszzöörrnnyyûûssééggeess  hhaarraaggjjáávvaall??  NNooss,,  tteerrmméésszzeetteesseenn  oollyyaann  sszzöörr--
nnyyeetteeggeekkeett,,  aammeellyyeekk  ttöökkéélleetteesseenn  iimmmmúúnniissaakk  aazz  eelleekkttrroommoossssáággrraa..  AAddootttt  eesseettbbeenn  mmééllyyssééggii  ggnnóómmookkaatt..
CCssaakkiiss  vvaallaammeellyyiikk  jjóóssáággooss  iisstteenn  vvaaggyy  iisstteennnnõõ  kköözzbbeennjjáárráássáánnaakk  kköösszzöönnhheetteemm,,  hhooggyy  mmiinnddhháárroomm  aallkkaalloomm--
mmaall  éélleettbbeenn  mmaarraaddttaamm,,  ééss  vvééggüüll  aa  ggoonnoosszz  ggnnóómmffaajjzzaattookk  hhaaggyyttáákk  eell  hhoollttaann  aa  ccssaattaatteerreett..  MMáássooddsszzoorrrraa  mmáárr
kkéésssseell  hhaarrccoollttaamm::  aa  ttúúlléélléésséérrtt  kküüzzddõõ  ggaalleettkkii  mmeesseesszzeerrûû  ffeellffeeddeezzéésseekkrree  kkééppeess!!  ÉÉnn  ppééllddááuull  eezztt  aa  ggyyiillkkoollóó
eesszzkköözztt  hhoosssszzúú  kküüzzddeelleemm  eerreeddmméénnyyeekkééppppeenn  ccssaavvaarrttaamm  kkii  aazz  eellssõõ  rréémmsséégg  mmeeggmmeerreevveeddeetttt  kkeezzéébbõõll..

NNeemm  aakkaarrllaakk  uunnttaattnnii  ttiitteekkeett  aazzzzaall,,  hhooggyy  mmiillyyeenn  bboorrzzaallmmaass  rreetttteenneetteekk  ttáámmaaddttaakk  mméégg  rráámm,,  mmiikköözz--
bbeenn  bbéékkéésseenn  hhaazzaaffeelléé  ssuurrrraannttaamm,,  aa  lléénnyyeegg  ccssaakk  aazz,,  hhooggyy  iissmméétt  bbeebbiizzoonnyyoossooddootttt  aa  mmeesséékk  iiggaazzssáággaa::  aa  lleegg--
kkiisseebbbb,,  lleeggrrookkoonnsszzeennvveesseebbbb  ffiiúú  vvééggüüll  mmiinnddiigg  ggyyõõzzeeddeellmmeesskkeeddiikk  ((hhaallllaannii  sseemm  aakkaarrookk  aazzookkrróóll  aa  mmooddeerrnn
mmeesséékkrrõõll,,  aammeellyyeekkbbeenn  aa  ffõõhhõõss  mmeegghhaall……  MMiiccssooddaa  sszznnoobb  fföörrmmeeddvvéénnyyeekk  eezzeekk??!!))..  ÍÍggyy  ttöörrttéénntt,,  hhooggyy  vvééggrree
eeggyy  iissmmeerrõõss  hheellyyrree  éérrkkeezztteemm::  eeggyy  mmeegglleeppõõeenn  jjóóll  ssiikkeerrüülltt  kkrrééttaarraajjzz  ddíísszzíítteettttee  aa  tteerrmmeett..  MMáássooddppeerrcceekkiigg
ggyyöönnyyöörrkkööddtteemm  bbeennnnee,,  mmiirree  rráájjöötttteemm,,  hhooggyy  eezztt  éénn  kkéésszzíítteetttteemm  nnééhháánnyy  hhéétttteell  aazzeellõõtttt!!  HHáátt  ppeerrsszzee,,  mmáárr
llááttttaamm  iiss  aa  hhaattaallmmaass  hháárroommkkeezzûû  sszzoobbrroott,,  aammeellyy  eeggyy  jjóókkoorraa  kkõõttáállccáátt  ttaarrttootttt  aa  kkeezzéébbeenn……  NNooss,,  eeddddiigg  ssee
tteettsszzeetttt,,  ddee  aammiióóttaa  lleegguuttóóbbbb  jjáárrttaamm  iitttt,,  rreetttteenneetteess  ccssaattaa  ddúúllhhaattootttt  aa  tteerreemmbbeenn,,  mmeerrtt  aa  sszzoobboorrbbóóll  iitttt  iiss,,
ootttt  iiss  lleettöörreeddeezztteekk  ddaarraabbookk,,  éérrttéékkeess  kkaappaasszzkkooddóókkaatt  nnyyúújjttvvaa  aannnnaakk,,  aakkii  ffööll  aakkaarr  mmáásszznnii,,  mmeeggnnéézznnii,,  mmii
vvaann  aazzoonn  aa  ttáánnyyéérroonn……  FFúúrrttaa  aazz  oollddaallaamm  aa  kkíívváánnccssiissáágg..  TTuullaajjddoonnkkééppppeenn  lleehheettssééggeess,,  hhooggyy  nneemm  iiss  oollyyaann
mmeeggaalláázzóó  ddoolloogg  ffööllmmáásszznnii,,  ééss  kküüllöönnbbeenn  ssee  llááttnnáá  mmeegg  sseennkkii……  IIddááiigg  jjuuttoottttaamm  aazz  eellmmééllkkeeddééssbbeenn,,  aammiikkoorr
eeggyy  iirrttóózzttaattóó  mméérreettûû  kkõõttöömmbb  eellvváálltt  aa  ffaallttóóll,,  ééss  rráá  kkeelllleetttt  jjöönnnnöömm,,  hhooggyy  iissmméétt  aa  vvaaccssoorráájjáánnaakk  nnéézz  eennggeemm
vvaallaakkii!!  FFeellkkéésszzüülltteemm……  ééss  úúggyy  eellffuuttoottttaamm,,  hhooggyy  aa  rréémmsséégg  ttaalláánn  mméégg  mmiinnddiigg  aazzoonn  ttöörrii  aa  kkõõffeejjéétt,,  hhooggyy  mmii--
kkééppppeenn  lleehheett  vvaallaakkii  iillyyeenn  vvaallóósszzíínnûûttlleennüüll  ggyyoorrss..  KKééssõõbbbb  ttuuddttaamm  mmeegg,,  hhooggyy  eezz  eeggyy  kkaattaappuulltteerr  vvoolltt..  HHáátt,,
eennggeemm  mmiinnddeenneesseettrree  mmáárr  aa  llááttvváánnyyáávvaall  iiss  ssiikkeerrüülltt  vvaallóóssáággggaall  kkaattaappuullttáállnniiaa……

MMáássnnaapp  rreeggggeell  aazzttáánn  hhiihheetteettlleenn  mmeegglleeppeettééss  éérrtt::  eeggyy  eellbbûûvvööllõõ  hhööllggyy  llééppeetttt  bbee  aa  bbaarrllaannggoommbbaa!!  KKéékk
BBrrooccccoollii  vvaallóóddii  úúrriinnõõ,,  aakkiivveell  mméégg  oollyyaannnnaakk  iiss  éérrddeemmeess  sszzóóbbaa  eelleeggyyeeddnniiee,,  aakkii  aa  RRúúvvaall  ttiizzeeddiikk  sszziinnttjjéérrõõll
sszzáárrmmaazziikk..  ÉÉrrddeekkeess  ddoollggookkaatt  mmeesséélltt  aazz  iitttteennii  ttáápplláállkkoozzáássrróóll,,  ííggyy  vvééggrree  mmeeggttuuddttaamm,,  hhooggyy  mmeerrrree  vvaann  aa
zzööllddssééggeesskkeerrtt……  TTuuddjjááttookk,,  eeddddiigg  mmiillyyeenn  fföörrtteellmmeess  ddoollggookkkkaall  vvoollttaamm  kkéénnyytteelleenn  ttáápplláállkkoozznnii??  EEzztt  iinnkkáábbbb
eell  sseemm  mmoonnddoomm,,  mmeerrtt  rréémmeesseenn  sszzééggyyeelllleemm,,  hhooggyy  aazz  ééhhsséégg  mmiirree  vveetttt  rráá……  DDee  KKéékk  BBrrooccccoolliinnaakk  kköösszzöönn--
hheettõõeenn  vvééggrree  ttaalláánn  íízzlléésseess  ééss  eehheettõõ  eennnniivvaallóókkaatt  iiss  ffooggyyaasszztthhaattookk..  NNeemm  hhiisszzeemm,,  hhooggyy  mmeeggffeelleellnnee  aa  lleeggkkéé--
nnyyeesseebbbb  eellõõíírráássookknnaakk  iiss  aazz  iitttteennii  vveeggeettáárriiáánnuuss  kkeerrtt,,  ddee  aazzéérrtt  rreemmééllhheettõõlleegg  vvaallaammeennnnyyiirree  bbeettaarrttjjáákk  aa  lleegg--
ffoonnttoossaabbbb  hhiiggiiéénniiaaii  eellõõíírráássookkaatt..  NNeemmssookkáárraa  eellllááttooggaattookk  ooddaa  iiss..  AA  bbrrookkkkoolliikkeeddvveellõõ  lláánnyy  vvééggrree  mmééllttóó
sszzeelllleemmii  ppaarrttnneerreemmnneekk  bbiizzoonnyyuulltt,,  ddee  ssaajjnnooss  hhaammaarroossaann  ttáávvoozzootttt..  ÉÉnn  iiss  öösssszzeesszzeeddeellõõzzkkööddtteemm  hháátt,,  hhooggyy
eeggyy  üüddííttõõ  kkiiss  ssééttáátt  tteeggyyeekk  aa  kköörrnnyyéékkeenn..  NNaaggyyoonn  üüggyyeelltteemm  aarrrraa,,  hhooggyy  ccssaakk  sszzéélleess  ééss  vviilláággooss  ffoollyyoossóókkoonn
mmáásszzkkáálljjaakk,,  ss  ––  mmiikköözzbbeenn  mmaaggaassrrööppttûû  ffiilloozzóóffiiaaii  eellmmééllkkeeddééssbbee  mmeerrüülltteemm  aazz  éélleett  ééss  aa  vviilláággmmiinnddeennsséégg  kkoo--
mmoollyy  kkéérrddéésseeiivveell  kkaappccssoollaattbbaann  ––  eeggyysszzeerr  ccssaakk  eeggyy  kküüllöönnööss  kkaappuu  eellõõtttt  áállllttaamm::  aazz  ÕÕssöökk  CCssaarrnnookkaa!!

NNyyoommbbaann  rraavvaasszz  tteerrvv  sszzüülleetteetttt  aannggyyaalliiaann  ookkooss  kkiiss  ffeejjeeccsskkéémmbbeenn::  aa  CCssaarrnnookkoonn  kkeerreesszzttüüll  ttaalláánn  ssiikkee--
rrüüllnnee  ááttjjuuttnnoomm  eeggyy  oollyyaann  sszziinnttrree,,  aahhoonnnnaann  vviisssszzaattéérrhheetteekk  aa  ggyyöönnyyöörrûûssééggeess  RRúúvveell--hheeggyyssééggbbee!!  BBee  iiss  ssuurr--
rraannttaamm  aazz  aajjttóónn,,  ddee  ssaajjnnooss  mmáárr  vváárrttaakk..  EEggyy  eellhhaannyyaaggoolltt  kküüllsseejjûû,,  bbiikkaaffeejjûû  aallaakk  áálllltt  vveelleemm  sszzeemmbbeenn,,  aakkii  kköö--
zzööllttee,,  hhooggyy  ccssaakk  aakkkkoorr  mmeehheetteekk  ttoovváábbbb,,  hhaa  ggyyoorrssaabbbb  vvaaggyyookk  aa  mmaaccsskkáájjáánnááll..  

––  EEggyy  ffrráásszztt!!  ––  ffeelleelltteemm  uuddvvaarriiaassaann,,  ddee  aa  cciiccuuss  mmáárr  eell  iiss  sszzáágguullddootttt,,  eennggeemm  mmeegg  dduurrvvaa  kkeezzeekk  ttaappiinn--
ttaattllaannuull  kkiillöökkddöösstteekk  aa  ffoollyyoossóórróóll..  HHiiáábbaa  mmoonnddttaamm  mmeegg  nneekkiikk  õõsszziinnttéénn,,  hhooggyy  mmeeggyyeekk  éénn  mmaaggaammttóóll  iiss..

HHáábboorrooggóó  lléélleekkkkeell  hhaaggyyttaamm  ootttt  eezztt  aa  hheellyyeett  ––  iitttt  aa  lleeggaallaappvveettõõbbbb  jjooggookkaatt  sseemm  vveesszziikk  ffiiggyyeelleemmbbee::  hhoo--
vvaa  lleesszz  ííggyy  aa  ggaalleettkkii  mmééllttóóssáágg??!!  ––,,  ééss  eeggyy  kküüllöönnöösseenn  mmooccsskkooss,,  ppóókkhháállóóss  tteerreemmbbeenn  ssiikkeerrüülltt  vvaallaammiillyyeenn  nnöö--
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vvéénnyybbee  bbeelleebboottllaannoomm..  AAhhooggyy  jjoobbbbaann
sszzeemmüüggyyrree  vveetttteemm  ––  ss  vviisssszzaaeemmlléékkeezztteemm
aazz  eellöölljjáárróó  lleeíírráássáárraa  ––,,  mmeeggáállllaappííttoottttaamm,,
hhooggyy  eezz  aalliigghhaanneemm  mmiittuulleenn  ffûû!!  TTaalláánn,,  hhaa
tteesszzeekk  vvaallaammiillyyeenn  sszzíívveessssééggeett  TThhuunniill  BBaall--
ttaarrooggnnaakk,,  aakkkkoorr  õõ  sseeggíítt  aabbbbaann,,  hhooggyy  eellkkee--
rrüüllhheesssseekk  eerrrrõõll  aa  bboorrzzaallmmaass  hheellyyrrõõll!!  LLeellkkee--
sseenn  rroohhaannttaamm  aa  ppaalloottáábbaa  aa  ffûûvveell,,  ééss  aazz
eellöölljjáárróó  sseeggíítteetttt  iiss……  AAddootttt  hhuusszzoonnöött  aarraa--
nnyyaatt..  HHúú,,  mmiiccssooddaa  bbõõkkeezzûûsséégg……  NNeemm  éérrttii
sseennkkii,,  hhooggyy  éénn  aa  ttiizzeeddiikk  sszziinnttrrõõll  sszzáárrmmaa--
zzoomm,,  ss  nneemm  eeggyy  mmooccsskkooss,,  ccssaattoorrnnaallaakkóó  kkaa--
llaannddoozzóó  vvaaggyyookk??!!

SSookkaatt  ttûûnnõõddtteemm  eezzeenn……  AAzz  iillyyeenn  aallaa--
ccssoonnyyrreennddûû  kköözzöössssééggeekkbbeenn,,  mmiinntt  aa  TTeerroonn--
hheeggyyssééggbbeellii,,  áállttaalláábbaann  aa  ppéénnzz  uurraall  mmiinnddeenntt..
HHaa  mmeeggffeelleellõõ  vvaaggyyoonntt  ggyyûûjjttöökk  öösssszzee,,  aakkkkoorr  bbiizzttoossaann  lleeffiizzeetthheetteekk  vvaallaakkiitt,,  ééss  vviisssszzaasszzáállllííttttaattoomm  mmaaggaamm  aa
RRúúvveellbbee……  HHmm..  EEzzeenn  mmeerreennggvvee  iinndduullttaamm  hhaazzaaffeelléé,,  ééss  aammiikkoorr  eellhhaallaaddttaamm  aazz  ÕÕssöökk  CCssaarrnnookkaa  eellõõtttt,,  úúggyy
ggoonnddoollttaamm,,  mmeeggkkéérrddeezzeemm  aazztt  aa  bbiikkaaffeejjûû  iilllleettõõtt  aazz  áárrffoollyyaammookkrróóll..  ÕÕsszziinnttéénn  sszzóóllvvaa  ffooggaallmmaamm  ssiinnccss,,  mmeekk--
kkoorraa  iitttt  aa  ppéénnzz  éérrttéékkee..  DDee  aammiinntt  bbeelléépptteemm,,  aazz  aa  nnaaggyy  mmaarrhhaa  eellddoobbttaa  aa  mmaaccsskkáájjáátt,,  aakkii  vvaadduull  ffúújjvvaa  eellrroohhaanntt,,
eennggeemm  mmeegg  kkiivváággttaakk  aannééllkküüll,,  hhooggyy  mmeeggvváárrttáákk  vvoollnnaa,,  mmiitt  iiss  aakkaarrookk  ttõõllüükk..  NNyyaaffff!!  DDúúllvvaa--ffúúllvvaa  nnyyoommoorrúússáá--
ggooss  ootttthhoonnoomm  ffeelléé  vveetttteemm  aazz  iirráánnyytt..  ÚÚttkköözzbbeenn  kkeetttteenn  iiss  eelléémm  uuggrroottttaakk,,  hhooggyy  áálllljjaakk  kkii  vveellüükk  vveerrsseennyyrree
((hhoollmmii  éébbeerrssééggeett  eemmlleeggeetttteekk..……  HHáátt  nnoorrmmáálliissaakk  eezzeekk??));;  mmiiuuttáánn  mmeeggaalláázzóó  fföölléénnnnyyeell  lleeggyyõõzztteemm  aa  BBööllöömm--
bbéérrtt  ((aakkii  rreetttteenneetteessnneekk  ttaarrttjjaa  mmaaggáátt,,  hhoollootttt  ccssaakk  eeggyy  nnaaggyy  mmeelláákk)),,  ééss  mmaajjddnneemm nnyyeerrtteemm  AArriiuuss  eelllleenn  iiss,,  kkiiss--
sséé  mmeeggnnyyuuggooddvvaa  ffoollyyttaattttaamm  uuttaammaatt..  TTöörréékkeennyy  ffeellééppííttéésseemm  eelllleennéérree  aalliigghhaanneemm  éénn  vvaaggyyookk  aa  lleeggéélleettkkééppee--
sseebbbb  ggaalleettkkii  eezzeenn  aa  sszziinntteenn::  iinntteelllliiggeenncciiáámm  ppóóttoolljjaa  ssuuddáárr  ééss  sséérrüülléékkeennyy  tteesstteemmbbõõll  eerreeddõõ  hhááttrráánnyyaaiimmaatt..

NNééhháánnyy  llééppééssnnyyiirree  aa  bbaarrllaannggoommttóóll  ttaalláállkkoozzttaamm  FFeenniixxsszzeell..  MMeesséélltteemm  mmáárr  rróóllaa??  SSaajjááttssáággooss  ffiigguurraa..  MMeegg
vvaann  rróóllaa  ggyyõõzzõõddvvee,,  hhooggyy  mmiinnddeennkkii  aazz  õõ  kkaallaannddjjaaiirraa  kkíívváánnccssii,,  eezzéérrtt  hheetteennttee  eeggyysszzeerr  kkiiáállll  aa  sszziinntt  kköözzeeppéé--
rree,,  ééss  ffeennnnhhaannggoonn  eellmmeessééllii,,  mmii  ttöörrttéénntt  vveellee..  TTuullaajjddoonnkkééppppeenn  ttaannuullssáággoossaakk  aa  ffoollyyaammaattooss  bbaallllééppéésseeii……
MMoosstt  ppééllddááuull  mmeeggttuuddttaamm  ttõõllee,,  hhooggyy  hhaa  vvaallaakkii  ssookkaatt  ssüünnddöörröögg  aa  bboolltt  kköörrnnyyéékkéénn,,  aakkkkoorr  ootttt  iiss  mmeeggkkéérriikk
eeggyy  sszzíívveessssééggrree,,  aammiitt  FFeenniixx  sszzeerriinntt  éérrddeemmeess  tteelljjeessíítteennii  ((vviisssszzaattaasszzííttóó  eezz  aa  sszzoollggaalleellkkûûsséégg,,  nneemm??)),,  ééss  aazztt  iiss,,
hhooggyy  aa  TThhuunniill  BBaallttaarroogg  áállttaall  aaddootttt  mmáássooddiikk  kküüllddeettéésshheezz  kkööttééll  sszzüükkssééggeelltteettiikk..  VVaallaammii  PPyyrraammiidd  nneevvûû  bbrruu--
ttáálliiss  aallaakkrróóll  iiss  bbeesszzéélltt,,  ddee  hhooggyy  mmiillyyeenn  sszzöövveeggöösssszzeeffüüggggééssbbeenn,,  aarrrraa  mmáárr  nneemm  eemmlléékksszzeemm..  NNaaggyyoonn  bbáággyyaaddtt
vvoollttaamm..

EEzzzzeell  iissmméétt  vvééggéérree  éérrtteemm  eeggyy  iisszzoonnyyaattooss  nnaappnnaakk,,  ííggyy  llaassssaann  áálloommrraa  hhaajjttoomm  rrookkoonnsszzeennvveess  ffeejjeemmeett..
NNaaggyyoonn  ssookkaatt  ggoonnddoollookk  rrááttookk!!  BBiizzttooss  vvaaggyyookk  bbeennnnee,,  hhooggyy  hhaammaarroossaann  ttaalláállkkoozzuunnkk,,  mmeerrtt  kkii  ffooggookk  jjuuttnnii
iinnnneenn,,  mméégg  hhaa  aazz  éélleetteemmbbee  kkeerrüüll,,  aakkkkoorr  iiss!!  AAzzéérrtt  íírrhhaattnnááttookk..  LLeehheettssééggeess,,  hhooggyy  nneemm  jjuuttootttt  eell  hhoozzzzááttookk
aazz  eellssõõ  lleevveelleemm??  EEzzeenn  aa  sszziinntteenn  oollyy  mmiinnõõssíítthheetteettlleenn  aa  kköözzbbiizzttoonnssáágg,,  hhooggyy  aazztt  iiss  eell  ttuuddoomm  kkééppzzeellnnii,,  hhooggyy
aa  ppoossttáásstt  mmeeggeettttee  eeggyy  kkaattaappuulltteerr……  ZZookkooggnnoomm  kkeellll,,  hhaa  bbeelleeggoonnddoollookk,,  mmiillyyeenn  rreemméénnyytteelleenn  aa  hheellyyzzee--
tteemm……  NNyyaaffff!!

ÖÖlleell  ttiitteekkeett  aa  hhaalláállllaall  vviiaasskkooddóó  aapprróó  ffiiaaccsskkááttookk::

NNeeffeelleejjccss
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KÁOSZTÁRGYAK
Néhányan már találtak káosztárgyakat a játékban! Ezeket
onnan lehet megismerni, hogy a „káosz” szó szerepel a
nevükben. Tehát pl. a „jég lemezpáncélja” nem káosz-
tárgy, így nem semmisül meg felköltözéskor.

KÉPESSÉGPONTOK
Sokak számára nem teljesen érthetõ, hogyan is mûköd-
nek a képességpontok. A TF-fel ellentétben, itt egy szak-
értelem nem egy 1 KNO elköltésétõl nõ meg eggyel.
Egyrõl kettõre 1, kettõrõl háromra 2, háromról négyre 3
stb. KNO kell. A karakteretek indulásakor minden tulaj-
donságotok egy. A gép minden tulajdonságra elköltött 3
KNO-t. Mivel a tulajdonság 1 volt, 1+2 (összesen 3) el-
költésétõl 3 lett. Ha még 2 KNO-t elköltesz, nem 5 lesz,
hanem 3/2, azaz még 1 kno kell ahhoz, hogy eggyel
megnõjön. Minél magasabb tehát egy tulajdonság, annál
nehezebb fejleszteni.

HÍRNÉV
A TF találkozón a legtöbben azt kérdezték tõlem, ho-
gyan lehetséges, hogy XY-nak 50-es hírneve van, neki
pedig 2-es. Az, hogy miért lehet hírnevet kapni, részlete-
sen szerepel a 2. szabálykönyvben. Most csak annyit,
hogy a legtöbb hírnév a rekordokért és a „társasági éle-
tért” jár. Tehát a nagy hírnevû játékosok valószínûleg so-
kat portyáznak.

„ELPUSZTÍTHATATLAN” LÉNYEK
Szinte minden játékos találkozott már valószínûleg
olyan lénnyel, amely „elpusztíthatatlannak” tûnt. Telje-
sen immúnis volt a leheletére, ezért csökevényes végtag-
jával ütötte, vagy vastag bõrén egyeket sebzett. Minden
szinten él legalább két lény, amelyet egy adott támadási
formával nem lehet legyõzni. Ez is arra serkenti a játéko-

sokat, hogy ne csak egy dologhoz értsenek. Persze, nem
kell kétségbe esni: egy lehelõ karakter már 3-as végtag
mérettel legyõzheti ezeket a lényeket. Az ütõ karakter-
nek több lehetõsége is van: vagy kinöveszt egy leheletet
(no de ugye nem ezért indult ütõ karakternek), vagy van
tüskés bõre (a vastag bõrû lények általában ütnek), vagy
van bûze. Ha egyik sem, akkor talán a legkézenfekvõbb
a végtagunkra sebzõ mérget növeszteni, vagy felnövelni
a végtag méretet 7-re, ezzel már le lehet gyõzni egy szik-
lozugot is, ha szerencsénk van.

JÁTÉKSTÍLUS
Azért az jól látható, hogy a játék eléggé más így, 1500 já-
tékossal, mint a tesztelésen volt 10 karakterrel. Sok játé-
kos próbál kiemelkedni a „szürke tömegbõl”, és nem a
karakterét optimalizálgatja, hanem igyekszik valami
egyedülálló dolgot mûvelni. Így fordulhatott elõ, hogy
volt, aki az elsõ fordulójában négyszer ment be az aré-
nába, más szinte minden TVP-jét portyázásra költötte.
Volt olyan, aki próba szerencse alapon, a szabálykönyv-
ben leírtak alapján látatlanban kipróbálta a Felnõtté Vá-
lás Ceremóniáját, és olyan is akadt, aki csak az elsõség
kedvéért már a harmadik körében felköltözött! Ehhez
persze sok szerencse is kellett a Csarnokban, és nem hi-
szem, hogy ezt a rekordot hamar megdönti valaki (bár
elméletben lehetséges, hiszen a lárvaszint Csarnoka na-
gyon kicsi). Hogy karakterfejlõdés szempontjából
mennyire érdemes ezt csinálni, arról a véleményem az
elõzõ Krónikában olvasható.

A portyázási tevékenységek nagyjából egyformán
népszerûek. Ha a 8-as paramétert használod, akár barát-
ságosan mész beszélgetni, akár átokszórni szeretnél,
vagy szakértelem versenyt, nagy valószínûséggel találni
fogsz partnert. Persze, ha a fentiekbõl többet is meg-
adsz, annál biztosabban. 

ÕÕÕÕ SSSS ÖÖÖÖ KKKK     VVVV ÁÁÁÁ RRRR OOOO SSSS AAAA     ––––     EEEE LLLL IIII NNNN DDDD UUUU LLLLTTTT !!!!
Amikor ez a cikk készül, december közepe van, és most látjuk már valamennyi-
re, mekkora sikere van az új játéknak. Örömmel látjuk, hogy az ÕV felülmúlta
várakozásainkat, a karakterek száma meghaladja az 1500-at! Az alábbiakban
néhány gyakrabban felmerült kérdéssel, problémával szeretnék foglalkozni.
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Nem kevés persze azok száma sem, akik a harcot
kedvelik. Nem egy karakter az összes kapott kno-ját a le-
heletére rakta, hogy le tudjon gyõzni négy kör alatt egy
galetkit. 16 kno-ból 6-os leheletet lehet csinálni, ez négy
kör alatt várható értékben 38 sebzés, míg egy kezdõ ga-
letkinek 41 van, így pont nem elég! Az 1. fordulóban
gyûjtött 3-4 kno-ból pedig már nem lehet a leheletet to-
vább növelni, legfeljebb utána. Persze akinek szerencsé-
je volt, így is nyerhetett. És mivel a csapdák nagyon nép-
szerûek, azért jócskán pusztultak a portyázók.

Érdekes némelyik tolvaj hozzáállása az ájuláshoz. Azt
mondják, nem gyógyítanak magukon a portyázás során,
ha elájulnak, csak 5 TVP-t vesztenek, és még mindig job-
ban járnak, mintha gyógyítgatnák magukat. Ennek per-
sze a tolvajból a lélekenergiát kinyerõ karakter külön
örül. Ez a stratégia a magyarázata a 2. forduló utáni 13
ájulásnak. Hogy mennyire célravezetõ, én nem tudom
megítélni, mindenesetre a tesztelés során senkinek sem
jutott ilyesmi az eszébe.

INFORMÁCIÓ
Nagyon érezhetõ persze az információ áramlása is. Akik
a 2. fordulójukat hétfõn kapták, azok felírták a netre,
hogy milyen küldetés kaptak. A keddiek közül már volt,
aki meg is próbálta rögtön teljesíteni a neki szóló étke-
zéses feladatot, és szerdán már publikus volt, hogy elsõ
nekifutásra nem lehet teljesíteni!

Érdekes volt azt olvasni, a játékosok hogyan próbál-
ják kitalálni, hogy mitõl függ, kapnak-e õskövet. A kedé-
lyeket szeretném megnyugtatni: a program gondosan
ügyel rá, hogy az õskövek kiosztása egyenletes legyen,
senki sem fog hátrányba kerülni.

BUGOK
Nagy örömömre szolgált, hogy az ÕV-n semmilyen ko-
moly bug nem volt, annak ellenére, hogy ilyen sok játé-
kos indult. Talán a „legkomolyabb” az volt, hogy a bolt
alap-árukészletét (bõrpáncél, kemény bõrpáncél stb.)
nem lehetett a boltba való belépés után AZonosítani, de
ezt a hibát is javítottam.

ELLENÕRZÕ SZÁM
TF-es beidegzõdés, hogy a 4 és 5 jegyû számokat nem
számoljátok bele az ellenõrzõ számba. Kérlek, tegyétek
meg!

MÁSODIK SZABÁLYKÖNYV
A 2. szabálykönyv munkaverziója már december elején
felkerült a honlapunkra. Számítottunk a segítségetekre,
hátha észrevesztek olyan hibákat, amelyek elkerülték a
figyelmünket. Ez így is történt, ezúton köszönjük az e-
maileket. Így most már egy többé-kevésbé tökéletes sza-
bálykönyv került a nyomdába.

Ezt a könyvet a felköltözést követõ fordulótokban
kapjátok meg (tehát nem abban, amikor felköltöztök).
2. szabálykönyvbõl játékosonként (tehát nem karakte-
renként) küldünk egyet! Amikor a második karaktered
költözik fel, nem kapsz még egy szabálykönyvet. Nincs
benne semmi titok, amit egy frissen induló játékos nem
tudhatna, de ez a több, mint 80 oldalas könyv olyan ha-
ladó szabályokat tartalmaz, amelyek túl „tömények” egy
kezdõnek, és a kezdõ szinten semmi szükség nincs rá-
juk. Még a „hardcore” játékosok sem tudják elsõ olvasás-
ra megemészteni, és nem akartunk senkit elijeszteni a
lehetõségek sokaságával. A könyv a honlapunkon
(http://www.beholder.hu) bármikor elolvasható.

Ha valakinek valamilyen okból még egy 2. szabály-
könyvre van szüksége, akkor az UL-en, az SZB2 spec.
kóddal kérhet, de ez 15 zsetonba kerül.

ÕV OLIMPIA
Sokan kérdezték a TF találkozón, hogy jövõre lesz-e ÕV
Olimpia. Természetesen! Most decemberben még nem
sok értelme lett volna a 2. fordulós karaktereknek.

Az ÕV Olimpián a kategóriák szintenként lesznek, te-
hát azok harcolnak egy kategóriában, akik azonos szin-
ten laknak. Természetesen nem harcos vetélkedõket is
tervezek.

Csapatverseny a 2000 nyári Olimpián még biztos,
hogy nem lesz, de a késõbbiekben, amikor már gyako-
ribb lesz a varázslathasználat, mindenképp szeretnénk
az Olimpián ilyet is csinálni (a 2. szabálykönyvbõl láthat-
tátok, hogy bõven van a játékban csapatra, területre ha-
tó varázslat).

A nyári TF találkozóra ÕV tesztcsata generátort nem
tervezünk.

TIHOR MIKLÓS



– Most mi lesz? – kérdezte Miranda.
Macros lefelé mutatott:
– Arra!
A három mágus magasan a felhõk fölött lebegett, alat-

tuk pedig hullámzó víz terült el több száz mérföld széles-
ségben. Pug tekintetét arra a pontra fordította, amerre
Macros mutatott, és megpillantotta a Smaragd Királynõ
flottáját.

– Hatalmas – mondta Miranda.
– Több, mint hatszáz hajó – tette hozzá Macros. –

Majdnem hétszáz.
– Valami olyan helyen kellett megépíteniük, amirõl

nem tudtunk – vélekedett Pug. Õ is, akárcsak Miranda, fi-
gyelemmel követték kémjelentéseket, melyeket Calis ügy-
nökei küldtek Novindusból. 

– Egy tervre van szükségünk – mondta Miranda.
– Halld a tervet! – mondta Pug. – Alászállok, hogy

szembeszálljak a Smaragd Királynõvel és pantathiánus
szolgáival. Amikor bezárják a csapdát, amit nekem állítot-
tak, ti ketten lejöttök, és meglepetésszerûen lecsaptok rá-
juk.

– Nem! – tiltakozott Macros. – Csak én jövök. Egyedül.
Amikor Miranda tiltakozni készült, Macros így szólt:
– A te feladatod az, hogy kihozz minket onnan, ha el-

képzelésünk csõdöt mondana.
A nõ egy pillanatig fontolgatta a hallottakat, és ahogy

a szél hátrafújta a haját, Pug arra gondolt, hogy még so-
sem látta ilyen szépnek.

– Jól van – mondta végül Miranda.
Pug gyorsan megcsókolta, és így szólt hozzá:
– Tégy mindannyiunkra visszahívó varázslatot!
– Hová megyünk, ha sietve kell távoznunk? – kérdez-

te Miranda.
Pug már korábban átgondolta ezt a kérdést.
– Elvandarba – felelte. – A világon a tündéknek vannak

a legjobb gyógyítóik, és lehet, hogy szükségünk lesz rájuk.
Ugyancsak õk ismerik a mágikus védelem legjobb formáit,
arra az esetre, ha valami követni próbálna bennünket.

Miranda bólintott:
– Bolondság lenne azt mondani, hogy légy óvatos –

mondta, és megcsókolta apja arcát. – Légy óvatos!
Aztán egy szenvedélyes csókot adott Pugnak.
– Maradj életben!
Miközben Macros és Pug a flotta felé ereszkedtek,

Macros megkérdezte:
– Csak nem após lesz belõlem?
– Ha valahogy túléljük... – felelte Pug.
– Akkor gondoskodom róla, hogy túléld!
– Számítok rá! – mondta Pug, Macros pedig felneve-

tett.
– Mit szándékozol tenni? – kérdezte az öreg varázsló.
– Azt hiszem, az a legjobb, ha egyenesen szembefor-

dulunk velük – gondolkozott Pug. – Bizonyára arra számí-
tanak, hogy e hely és a szoros között érkezem.

– Talán csak a szorosnál várnak.
– Az túl késõn lenne. Ha nem sikerül, nem lesz idõnk

átszervezni védelmünket, ha viszont most megyek...
– Én mit csináljak?
– Állj készen arra, hogy eltereled a figyelmüket. Nem

tudják, hogy visszatértél – mondta Pug, majd az orra alatt
mormogva hozzátette: – Legalábbis remélem.

– Ha bajba kerülök – folytatta hangosan –, csinálj va-
lamit, ami esélyt ad nekem a menekülésre, de ne kockáz-
tasd a saját épségedet! Inkább hagyd Mirandára, hogy
mindkettõnket kihozzon!

– Megteszem, amit tennem kell – felelte Macros.
– Akkor kezdjük! – zárta le a beszélgetést Pug.
Eltûnt Macros szeme elõl, és a varázsló tudta, hogy

Pug most megpróbál a lehetõ legközelebb jutni a Sma-
ragd Királynõ hajójához, anélkül, hogy felfedné magát.

I. rész – részlet

Raymond E. Feist: A démonkirály dühe
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Macros kiterjesztett érzékeivel kinyúlt, és megkereste Pu-
got, majd követte a flotta felé.

Pug lesiklott, az ellenség elõvédje fölé. A flotta elején
húsz hadihajó V alakot formált. Mindkét oldalon ugyan-
csak húsz hajó vigyázott a hajóhad szélére. Hátul egy raj-
nyi gyorsabb hadihajó cirkált oda-vissza, készen arra,
hogy elõresiessenek, és bármelyik oldalnak támogatást
adjanak, ha szükséges.

Pug meglátta a Smaragd Királynõ hajóját, amely szállí-
tók hatalmas gyûrûjében siklott. Mágikus látását használ-
va megpróbálta megkeresni célpontját.

Mintha csak egy kristályon át nézné, mágikus érzéke-
lésének lencséin keresztül meglátta a királynõt: épp há-
romsoros evezõs gálya közepére helyezett trónján ült. Kö-
rülötte a legördögibb lények alkottak díszõrséget, akiket
Pug valaha is látott. A rothadás felhõje áradt belõlük, füst-
ként gomolyogva körülöttük.

Két férfi állt a királynõ két oldalán. A jobbján lévõ
mozdulatlan, dermedt harcosban Pug Fadawah táborno-
kot vélte felismerni. Úgy állt ott, mintha kõbõl faragták
volna. Fejét kopaszra borotválták, csupán egyetlen hajfo-
nat hullott a hátára. Sebhelyes arcán Pug meglátta a jele-
ket. Ezekrõl azok meséltek neki, akiknek szembe kellett
nézniük Muraddal, a mordelek törvényen kívüli törzsfõ-
nökével, amikor Arutha herceg az Ezüsttövis növénye
után kutatott, hogy megmentse jegyese életét.

A királynõ másik oldalán egy köpenybe burkolt alak
állt, aki ránézésre pantathiánus lehetett. Pug nem látott
arcot a lény csuklyája mögött. A mágus óvatosan energi-
anyalábokat küldött a hajóra, hogy kitapogassa az esetle-
ges ellenintézkedéseket. Rátalált a hajó és a többi, közeli
és távoli ügynök közötti párbeszéd hullámára, és mûköd-
tek ott keresõvarázslatok is, amelyeket azonban Pug
könnyen kikerült.

Ettõl gyanakodni kezdett, ezért alaposabban megvizs-
gálta ezeket a varázslatokat. Ahogyan azt gyanította, ráta-
lált a védelem második hálójára is, amelyeket ravaszul az
esetlen keresõvarázslatokkal álcáztak. Nem kellett volna
sok, hogy elindítsa õket.

Áttanulmányozta ellensége védelmi rendszerét, és
elõkészítette a támadást.

Pug összegyûjtötte energiáit, felkészülve arra, hogy
porrá zúzza a hajót. A többi hajóval és a rajtuk utazó kí-
gyópapokkal akkor akart foglalkozni, amikor már végzett
a királynõvel. Miközben gyûltek körülötte az energiák,
Pug egy ismeretlen forrásból származó, idegen természe-
tû kutató erõt érzett magán.

A hajó utasai hirtelen futkosni és mutogatni kezdtek.
A fedélzeten néhány csuklyás alak tûnt fel, akik védõva-
rázslatok kibocsátásába kezdtek.

De már elkéstek. Pug elengedte a misztikus energia
hatalmas sugarát, amely elég volt ahhoz, hogy a hajó ha-
lotti máglyaként lángra lobbanjon. A robbanás vakító
fénnyel és fülsiketítõ zajjal járt, de ahogy fellobban a láng,
Pug rájött, hogy végzetes hibát követett el.

– Meneküljetek! – kiáltotta Macrosnak és Mirandának.
– Ez csapda!

Az energiakisülés egy ellenvarázslattal találkozott,
amelyet magába a hajó anyagába szõttek bele. Heteken
keresztül gyilkolhatták áldozataikat, hogy létrehozhassák
ezt a varázslatot. Ez volt a legkörmönfontabb mágia, ame-
lyet a pantathiánusok véghezvittek, mióta csak Pug oly
sok évvel ezelõtt, elõször találkozott velük. A vitorlavá-
szon, a fedélzet kátránya, a hajótestben a szögek és az ár-
boc fája, mind ellenvarázslattal voltak átitatva. Az elhárító
és a riasztó energiák, meg a pantathiánus papok varázslá-
sa, mind csupán álca volt, hogy elrejtsék ennek az agya-
fúrt mágiának a nyilvánvaló nyomait.

Pug védelme alig ért valamit, amikor saját varázslatát
fordították ellene. A tûzgömb eredeti pályáján visszafelé
kezdett repülni, keresve a forrását. A férfi körül vad erõk
tomboltak amelyek elvakították és megsüketítették, kevé-
sen múlott, hogy eszméletét nem vesztette. Csupán a ref-
lexeire támaszkodhatott, amint megpróbált távolabb ke-
rülni a hajótól. Pugot vörös lángok nyaldosták, és csak
elképzelhetetlen ereje és ösztönei óvták meg attól, hogy
egy pillanat alatt elégjen.

Ekkor a hajón tartózkodók megindították saját táma-
dásukat, és Pugott elborította a kín.

Miközben azért harcolt, hogy elkerülje a következõ
fájdalomhullámot, egy alak öltött testet Pug elõtt. A táma-
dó így szólt:

– Jelentéktelen mágus! Talán azt hitted, hogy nem
tudtunk a szánalmas kis tervedrõl? Te csupán bábu vagy
egy olyan hatalmas játékban, amilyet el sem tudsz képzel-
ni! Most pedig pusztulj!

Ebben a pillanatban Pug meglátta igazi ellenfele arcát.
Rés támadt az illúzión, mely eddig a Smaragd Királynõ ké-
pével kápráztatta szemét. Egy démon rejtõzött az arany
trónus felett, a gálya fedélzete alatt. Karmos kezébõl bûvös
lánc vezetett a pantathiánus és Fadawah tábornok nyaka
körül szoruló, mágikus gallérhoz. Mindketten a démon el-
lenõrzése alatt álltak, és csak tehetetlenül néztek felfelé. 

– Jakan vagyok! Én fogok uralni mindent!
Pugot teljes testében megrázta a fájdalom, ahogy vé-

delmezõ varázslatát letépték róla. Testén a ruha lángra ka-
pott, és a bõre égni kezdett. Megperzselt és felhólyagzott
tüdejébõl sikoltás tört fel, szeme pedig összeaszott a fejé-
ben. Kétségbeesetten próbált menekülni, de a fájdalom
annyira elhatalmasodott rajta, hogy minden önuralmát el-
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vesztette. Elméje elmenekült a fájdalom elõl. Érezte,
amint a sötétség összezárul körülötte, közben pedig zu-
hanni kezdett a levegõben.

Ekkor két kar ragadta meg. Pugból halálhörgés tört
elõ, és ahogy valaki fent magával ragadta, minden pillanat
kín volt a számára.

– Vigyél ki minket innen! – üzent Macros Mirandának.
Pug lángoló bõrét még a jeges levegõ is égette, miköz-

ben belezuhant a sötétségbe.

– Életben marad? – kérdezte Miranda, és félelem ült ki
az arcára.

– Nem tudom – felelte Tathar.
Dominic és Nathan szörnyülködve nézték azt a dol-

got, ami egykor Pug volt. Szénné égett teste füstölt, és
több helyen átütöttek fehér csontjai.

– Az is csoda, hogy még mindig él – mondta Acaila.
Most Nakor nyomakodott elõre.
– Ebben a férfiben nagyon erõs az élet. Erõsen kötõ-

dik ide. Segítenünk kell neki.
Nakor egy pillanatra a feje fölé tette a kezét, majd va-

rázsolni kezdett. Kezét Pug mellkasára tette, a szíve fölé,
és így szólt:

– Minden erõtökre szükségem lesz.
Elvandar Varázsszövõi azonnal sodorni kezdték a má-

giájukat. Dominic is megtett minden tõle telhetõt. A leg-
erõsebb gyógyító varázslatot használta, amit csak ismert.

Nakor érezte, ahogy átjárja az erõ, amely a karjaiból
Pug mellkasába áramlott. Jobb tenyere alatt Nakor érezte
Pug szabálytalan szívverését, ami lassan erõsödni kezdett,
mintha száraz szivacsként inná a Nakortól és a többiektõl
kapott erõt.

Bár Nakor teste megremegett az áramló erõtõl, mégis
összpontosított, és megpróbálta meglátni az energia hely-
zetét Pugban.

– Egyikõtök tegye kezét Pug fejére! – mondta.
Acaila úgy tett, Nakor pedig egy pillanatra behunyta a

szemét.
Egyre többen jöttek a tünde tisztásra, hogy tanúi le-

gyenek a gyógyításnak. Tomas is a nézõk gyûrûje felé kö-
zeledett, azok pedig utat engedtek neki, hogy odamehes-
sen barátjához. Nakor kinyitotta a szemét, és így szólt:

– Jól van. Tedd a kezed a torkára! Megégette a tüdejét,
és segítségre van szükségem.

Nakor újra behunyta a szemét, és Pugba irányította az
áramló erõt.

Az idõ múlt, és lassan hajnalodott, de õk még mindig
dolgoztak, órák óta ott térdeltek, és engedték saját testük
gyógyító energiáit és Elvandar õsi mágiáját a sebesült má-
gus testébe.

Dél körül Nakor már remegett, és ekkor egy ismerõs
kéz fonódott a karjára.

– Mester? – szólalt meg Sho-Pi.
– Jól vagyok – felelte Nakor. – Csak egy kis pihenésre

van szükségem.
– Átveszem – ajánlotta fel Nakor tanítványa, és kezét

Pug mellére téve, felvette mestere testhelyzetét.
Ekkor Miranda jött oda. Megviselt arcából és vöröslõ

szemeibõl Nakor azonnal látta, hogy sírt.
– Életben marad? – kérdezte a nõ.
– Nem tudom – válaszolta Nakor. – Egy gyengébb em-

ber azonnal elenyészett volna. A legtöbb erõs ember pe-
dig mostanra halt volna meg. Benne viszont van valami,
ami életben tartja – a tisztás füvén fekvõ férfire nézett, és
folytatta: – Most nagyon aprónak és sebezhetõnek látszik,
nem igaz?

– De igen! – válaszolta Miranda indulatosan.
Nakor felsóhajtott. Szemmel láthatóan kimerült az

erõfeszítéstõl.
– Minél tovább marad itt, annál nagyobb az esélye,

hogy életben marad. Valamennyien gyógyító energiát ára-
moltatunk bele, és amíg megvan benne az élni akarás, ad-
dig élni is fog. Egyszer megmondtam Nicholasnak, hogy
egyes emberekben gyenge, másokban erõs az élet. Olya-
nokban, mint én, az apád, vagy te, erõsnek kell lennie,
ahhoz, hogy ennyi ideig életben tudjunk maradni, de
Pugban még ennél is több van.

– Azt hiszem, életben marad – tette még hozzá, meg-
próbálva megnyugtatni Mirandát.

Miranda Nakor szemébe nézett:
– Te sem hiszed, igaz?
Nakor megpróbált vigyorogni, de nem sikerült neki.
– Nem hiszem. Mindent megteszünk, ami tõlünk telik.

De sebe oly súlyos, hogy még nem láttam embert, aki ezt
kibírta volna.

Szemében mély sajnálat tükrözõdött, de azután
visszaszorította kétségeit, és a megszokott, vidám álarcot
öltötte magára.

– De hát mit tudok én? Csak egy szerencsejátékos va-
gyok, aki ismert néhány trükköt, Tathar és a többi Va-
rázsszövõ pedig megfeszítve dolgozik.

Az isalani atyaian megszorította Miranda kezét.
– Biztosan rendbe fog jönni!
A nõ Nakor arcába nézett, és látta, hogy az elõbb csak

fecsegett, de azért értékelte a gesztust, ezért bólintott,
majd apjához lépett, és megállt mellette.

Nakor a távozó Miranda után nézett, majd lepillantott
Pug arcára, repedezett, nedvedzõ bõrére, a megfekete-
dett végtagokra.

– Ha viszont így is lesz, még sokáig nem fog harcolni.

Raymond E. Feist: A démonkirály dühe

megjelenik február közepén42
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A Túlélõk és Kalandorok magazinja 2000. január

a 2000. január 6-i adatok alapján

Megszakítva az átlagstatisztikák
sorozatát, ezúttal ismét egy

hagyományos, minden karaktert
átfogó statisztikát közlünk.

Ember 15,4%
Elf 12,9%
Törpe 8,0%
Árnymanó 7,6%
Troll 9,5%
Gnóm 6,7%
Alakváltó 16,1%
Kobudera 17,6%
Mutáns 6,3%

Víziharc 27
Ökölvívás 41
Szúrófegyver 43
Vágófegyver 34
Ütõfegyver 44
Lõfegyver 37
Dobófegyver 37

Legtöbb skalp 19
Legtöbb szörny 4345
Legtöbb TP 6258098
Leggazdagabb 46496 arany
Legtöbb ÉP 568
Legtöbb tudatpont 87
Legtöbb varázspont 1553
Legtöbb pszipont 282
Legnagyobb hit elsõ számú avatár

Halhatatlanság 5%
Leah 11,1% eljövendõ pap
Dornodon 12,9%    kisebb pap
Raia 16,2% felszentelt pap
Elenios 6,8%    kisebb pap
Sheran 12,8%    kisebb pap
Tharr 24,7%    kisebb pap
Fairlight 11,8% eljövendõ pap
Chara-din 3,5%     hittérítõje

Erõ 103
IQ 58
Ügyesség 54
Egészség 60
Szerencse 62

Min. Erô: 6
Min. IQ: 6
Min. Ügyesség: 7
Min. Egészség: 1
Min. Szerencse: 4

Legjobb 777
Leggonoszabb 666
Jó 17,3%
Semleges 62,9%
Gonosz 19,9%

Férfi 79%
Nõ 21%

Rejtõzködés 137
Nyomkövetés 117
Lopás 107
Mászás 44
Csapdakészítés 57
Csapdaészlelés 43
Gyógyítás 129
Titkosírás 46
Felderítés 130
Szörnyidomítás 31
Teológia 98
Taumaturgia 107
Szerencsejáték 16
Harcmûvészetek 40
Szkanderozás 39
Zene 103
Szörnyismeret 49
Pszi 48
Zárnyitás 32
Vadászat 200
Bányászat 53
Testépítés 110
Úszás 40
Ordítás 32
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� Aki a varázslatok rovatot elolvasta, és ismeri a halott-
hívás varázslatot, valószínûleg rájött, hogy érdemes a
varázslatot a Thargodan csatamezõn kipróbálni...
Vannak egyéb módosítások is, tüzetesen olvassátok
át az összes varázslat enciklopédiáját, mert a játékon
belül nem tudjuk õket kiküldeni mindenkinek újra.

� Kérdezték tõlem, hogy bug-e, hogy a fogadóban egy
bizonyos szint után a szerencsejáték nem fejlõdik.
Nem, ez nem hiba. A kaszinóban bizonyos szintû sze-
rencsejáték fölött a nyerési esély 50% fölött van, és
ezt ugye mindenki tudja, mit jelent. A fogadóban tör-
ténõ szerencsejátékkal túl könnyû lett volna ezt a ha-
tárt mindenkinek elérni, és ezáltal egy automatikus
pénzforráshoz jutni. Azzal, hogy kno-t kell a szeren-
csejátékra költeni, vagy drága pénzen a kaszinóban
edzeni, így talán már nem éri meg a tápolóknak.

� Nemrégiben egy KT egy új képességet fejlesztett ki,
amellyel akár +50%-os erõsségû szörnyeket is gene-
rálhatnak. Mindez egy érdekes problémát vetett fel
(szerencsére csak a csatorna keleti oldalán), amelyet
nem láttunk elõre. A szörnyerõsítõ algoritmus, mint
annak idején leírtam, akkor lép életbe, ha egy
szörnynek az ép-je meghaladja a maximális lehetsé-
gest. Ahányszor 10 ép-vel több az ép-je, annyi plusz
támadást, védekezést, sebzést stb. kap. Ez egy na-
gyon jól mûködõ heurisztika általában. Pl. egy óriás
csontváznak 100-120 ép-je van. Egy 200 ép-s óriás-
nak +80 ép-je van a max. lehetségeshez képest, tehát
+8 támadás, védekezést és sebzést kap. A csatorna
túloldalán azonban vannak ún. csapatszörnyek, ame-
lyek több lénybõl állnak (Chara-din fatty, õrjárat stb.)
és így nem ritka a 800-1000 ép, az aránylag alacsony
sebzés (de sok támadás) mellett. Most képzeljétek el,
hogy valaki 50%-kal „felteker” egy õrjáratozó kato-
nát. Az õrjáratnak összesen max. 900 ép-je van, és
õrönként D8+8-at sebeznek. +50% az +450 ép-t je-

lent, ami +45 sebzés! Látható, hogy a fenti, az erede-
ti céloknak megfelelõen használt heurisztika egy új
KT képességnél hogyan forgatja fel fenekestõl a
programot!

A megoldás persze kézenfekvõ, a plusz sebzés, tá-
madást és hasonlókat nem a megnövekedett ép
mennyiség alapján kell számolni, hanem ezt is száza-
lékosan kell növelni, mint ahogy ezt meg is csinálom,
addig pedig javaslom, hogy ne nagyon kössön senki
az õrjáratokba, úgysem azért róják Alanor utcáit,
hogy leöldössék õket.

� A kihívás tornyában és a labirintusokban megtanul-
ható varázslatokkal egy kicsit feje tetejére állt az iste-
ni küldetésekért kapott varázslatok rendszere. Eddig
ugyanis minden papi varázslatot csak egyetlen mó-
don lehetett megkapni, most azonban már nem. Ere-
detileg úgy gondoltam, hogy mire valaki a kihívás
tornyában megszerezne egy varázslatot, addigra már
istenétõl is megkapta. Ezért a kihívás tornyában ke-
zeltem csak ezt, ha olyan varázslatot kapott volna a
delikvens, ami megvolt neki, kapott helyette másva-
lamit.

Sajnos, a fenti elképzelésem nem teljesen vált be,
így istenüktõl néhányan olyan varázslatot kaptak,
amelyet a kihívás tornyában már megszereztek. Ezt a
problémát végül korrigáltam, akár istenedtõl, akár a
kihívás tornyában olyan varázslatot kapnál, ami meg-
van, a program mindenképp megpróbál egy másik
varázslatot keresni helyette, ha semmi egyéb értel-
mes ötlet nincs, akkor az egylövetû isteni küldetést.

FIGYELEM! A labirintusokban megtanulható va-
rázslatokra nem vonatkozik, hogy a labirintus adott
pontján a karakternek mindenképp új varázslatot
kell kapnia. A labirintusokban csak lehetõség van egy
új varázslat megszerzésére – ha az a varázslatod már
megvan, nem történik semmi.

� Mint a játékvezetõi üzenetbõl olvashattátok, lezárult
a szavazás, és bevezettük a csatamezõkre való korlá-
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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 között keresgélhetsz (legújabb HYPER, MAP),
bejelölheted táborhelyed a gigantikus Ghalla-térképen,
rendszeres KT-találkozók, 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.
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Ezen hirdetés felmutatójának
10% kedvezményt adunk
a Beholder Kft.
termékeinek áraiból!
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tozást. Ezek szerint friss és õsi csatamezõn, ha 25-ös
valamelyik közelharc fegyveres szakértelmed, seme-
lyik fegyver szakértelmed sem fejlõdik. A Thargodan
csatamezõkön ugyanez a korlát 36-os. Ha a lõfegyver
szakértelmed 25 (pl. elfek), a többi csak 21, a szakér-
telmek normálisan fejlõdnek.

Hogy miért éreztük szükségesnek a változás beve-
zetését, azt a szavazás enciklopédiájában leírtam, és
a szavazás alapján kiderült, hogy a játékosok többsé-
gének is ez a véleménye. Többen kérdezték viszont,
miért nincs lehetõség a 25-ös korlát elérése után az
alacsony fegyveres szakértelmeket fejleszteni a csata-
mezõn.

A játékban minden fegyver szakértelmet egyszerre
fejleszteni sokkal nehezebb, sokkal kevésbé kifizetõ-
dõ, mint egy szakértelmet gyorsan felnyomni minél
magasabbra, és utána a többit gyorsan „utánahúzni”.
Ha megváltoztatnánk a korlátozást, akkor a szavazás-
sal nem értünk el semmit, minden TF-es karakter lá-
tástól mikulásig csatamezõzne, amíg el nem éri a mi-
nimum 25-öt minden szakértelemmel. Nem éri
hátrány azokat, akik mindhárom szakértelmüket
egyenletesen, véres verítékkel fejlesztették. Akik csak

egy szakértelemre koncentrálnak, de az még nem ér-
te el a 25-öt, azok is válthatnak stratégiát, vagy egy-
szerûen csak nem veszik fel a *24-es szakértelmüket
25-re. Legfeljebb azok panaszkodhatnak, akik na-
gyon sok forduló óta túrják már a csatamezõket, egy
szakértelmük 24 fölött van, de a másik kettõ 10-15
környékén. Ez a játékosoknak azon csoportja, amely
már alaposan kitápolta magát, és egy szava sem le-
hetne, de ha van rá igény, esetleg meg tudom csinál-
ni a programban, hogy ezek a karakterek „visszadeg-
radálják” a szakértelmüket 24-re, és így semmilyen
mondvacsinált hátrány ne érje õket.

� Mindezek mellett, alternatívaként bekerül a játékba,
hogy a fejlettebb másznivalóknál, ha a minimális má-
szásnál a mászásod legalább néggyel nagyobb, akkor
plusz egy szörny támad rád. Ezzel a változtatással a
másznivalók csata/TVP aránya is javul.

� A keleti egyensúlytartás céljából néhány új, erõteljes
szörnyet tervezünk, hogy a csatamezõ nélküli (eset-
leg vadászattal történõ) mászkálás is bõven hozzon
tp-t a konyhára.

TIHOR MIKLÓS
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A TF találkozókra mindig nagy izgalommal és várakozással ké-
szülünk. Bevallom, én egy kicsit mindig félni is szoktam, hátha
valamilyen programhiba lesz az olimpián, amit nem vettem
észre, vagy hogy hányan fogják a szememre hányni, hogy régóta
beadott ötleteik, javaslataik miért nem kerültek be a program-
ba. De azt is el kell ismernem, hogy mindig kellemesen csaló-
dok, mert a szemrehányások helyett inkább dicséreteket kapok
és megértõ javaslatokat, meg persze kérdések tömegét az infor-
mációra éhes játékosoktól. Az egyhetes készülõdés stressze után
mindig azt mondom, megérte: nekem mindig nagy öröm látni
a rengeteg játékost, akit a mi játékaink szórakoztatnak, akiknek
az élete részét képezi valami, amit mi hoztunk létre. Különösen
jól esett, hogy láttam, mennyi embert érdekel az Õsök Városa,
és örültem, hogy mindenkinek nagyon jó véleménye volt róla –
hiszen két évi munkám van benne, és szombaton volt a megí-
télés napja.

Talán csak én éreztem így, de szerintem a mostani TF talál-
kozó különösen jól sikerült, minden pergõn, gördülékenyen
ment, és programokban sem volt hiány. A színpadon zajló tré-
fás ötpróbán a játékosok is, mi is nagyon jól szórakoztunk. Há-
romfõs csapatok indulhattak, az erõ próbáján ketten tartották a
harmadikat, az egészségen minél távolabbról kellett a csapat-
nak egy gyertyát elfújnia, az ügyesség hulahopp karikázásból
állt, az IQ próbán szavak nélkül kellett tárgyakat, fogalmakat el-
mutogatni és a szerencse a szokásos dart dobálás volt. A legjob-
bak tudás gyöngyét kaptak. A nyertes csapat felállása: Fábián
Balázs, Simon Dániel, Szeitz Gábor.

A csatagenerátornál szokás szerint hosszú sor állt. Köszö-
nöm a segítséget az utolsó pillanatban beugró operátoroknak,
sajnos a gyorskezû, tapasztalt segítõnk az utolsó pillanatban
mégsem tudott eljönni. Egyébként a csatagenerátorral kapcso-
latban javaslom, hogy ne álljon be reggel rögtön mindenki a
sorba, délután már kevesebben szoktak lenni. Többen kérdez-
ték, hogy jövõre lesz-e ÕV csatagenerátor. Egyelõre nem terve-
zem, az ÕV-ben ugyanis a játékosok amúgy is fõleg a szintjük-
nek megfelelõ lényekkel találkoznak, a macsók meg próbára
tehetik magukat az arénában, és kihívhatják egymást portyázás-
sal, tehát mindent lehet fordulóból csinálni, amit a csatagene-
rátor tudna.

Az aukció különlegességeként – mivel a mikrofon nem volt
túl jó állapotban – Rius segített a levezetésben, dörgõ hangja
messze jobban hallható volt, mint a kihangosított mikrofon.
Számomra az aukción a legmegdöbbentõbb a 11000 aranyért
elkelt zafír védõgyûrû volt. A második legdrágább tételnek a
„mindössze” 7000 aranyért elkelt Bufa páncélja bizonyult. A
tombola Kati vezetésével a szokásos családias hangulatban zaj-
lott. Érdekesség, hogy ugyanaz az ember már másodszor nyer-
te meg a TF találkozón a tombola egyik fõdíját, a pszi követ.

A KG játékosok szokás szerint külön termet kaptak, ahol

Csongor szervezett tréfás vetélkedõket, és itt zajlott a KG
aukció is. A KG család a TF találkozón mutatta be új termékét,
a levelezõs játékra épült kártyajátékot. A gyönyörû grafika na-
gyon sok játékost megragadott, a játékot rögtön meg lehetett ta-
nulni a tervezõktõl.

Természetesen szokás szerint Makó Balázst is ki lehetett
hívni egy HKK partira. Ezúttal a nemrégiben megjelent, a HKK-
t könnyedén tanító HKK társasjáték paklijaival lehetett játszani.
Bár a kártyák egyszerûek, meglepõ, hogy mennyi kombinációs
lehetõséget rejtenek ezek a paklik is, mint ahogy az a november
27-i versenyen is látható volt. Balázst 12 ellenfélbõl mindössze
öten tudták megverni, annak ellenére, hogy mindig az ellenfél
választotta ki, hogy melyik paklival játszik, és mindig az ellenfél
kezdett.

Az Õsök Városának legjobb elnevezéseit kiírtuk a bejárat-
nál egy listára, és a játékosok szavazhattak, melyik a legjobb.
Sajnos, a szavazat rublika nem a totó ellenõrzõ szelvényére ke-
rült, így csak kevesen írták rá a szavazatukat. A helyezetteket in-
gyenfordulókkal jutalmaztuk. A végeredmény egy aránylag kis
szavazótábor eredményei alapján:

1. HELYEZETT: Ében Tüskésgörény, egy iszo-
nyúan büdös, ében tüskésbõrû, pocakos,
intelligens, hatalmas férfiasságú férfi.

2. HELYEZETT: Egy Igazi Hõs, egy halhatalan
példakép, fajtájának gyöngyszeme, a legna-
gyobb galetki férfi.

3. HELYEZETT: Obszervatórika, egy kancsal
de jól kinézõ nõ.

A TF olimpiával kapcsolatban. 1013 résztvevõ volt, ezzel
rekordot nem döntöttünk, de ez a 2. legtöbb résztvevõs verseny
(nyáron valamivel több volt, tavaly decemberben pont 1000).
Sokan indultak csak a játékos versenyekben (nyilván azért, hogy
a csatagenerátorban részt vehessenek), és ezúttal volt 7. kategó-
ria is, a korábbi 6. kategóriás dobogósoknak, persze nyeremé-
nyek nélkül. Bizonyára észrevettétek, hogy az olimpián kevés
változás volt a tavalyihoz képest, fõleg a nyeremények, kicsit a
szöveg és a játékos versenyek képletei változtak. Az olimpiai
program nagyon hosszú ideig fut, és ugye elég ritkán, csak fél
évente. Ezért minden nagy változást nehéz kitesztelni, és poten-
ciálisan magában hordozza a hiba lehetõségét. Nem akarom fe-
nekestül felforgatni az egészet csak azért, hogy valami nagy vál-
tozás legyen, mostanra már kialakult egy jól mûködõ, bevált
rendszer.

Remélem, mindenki legalább annyira jól érezte magát,
mint mi, jövõ nyáron találkozunk ugyanitt!

TIHOR MIKLÓS

XII. TF Találkozó
Ahogy mi láttuk...

XII. TF Találkozó
Ahogy mi láttuk...
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Érdeklõdni a klinsi@makacs.poliod.hu-n
lehet, vagy mentálisan a 1487-en (õ nem
KT-tag, de a legjobb haverom)

PPSSZZIICCHHOOPPAATTÁÁKK  KKÖÖZZÖÖSS  TTUUDDAATT
„„KKeettrreeccéébbõõll  sszzaabbaadduullóó  ddüühhöönnggõõ  õõrrüülltt””

A Pszichopaták közös tudat egy olyan KT,
amelynek bárki tagja lehet. Bárki, aki úgy ér-
zi, hogy korlátozzák szabad akarata gyakorlá-
sában. Aki úgy érzi, korlátok közé van szorít-
va, és ez ellen tenni is hajlandó.

Nem használhatod Istennõdtõl, Eleniostól
kapott kedvenc varázslatodat, a bûvölést? Ed-
digi hittársaid elutasítják haladó (szerintük
eretnek) nézeteidet? Nem emelheted fel az ag-
ressziód 3 vagy 4 fölé? Nem tudatcsatázhatsz
szabadon? Nem lopkodhatsz? Eleged van ab-
ból, hogy valaki kötelez mindenféle dolog
végrehajtására? Nálunk csak egyvalami a kö-
telezõ: erõsödni. Az erõsebb él, a gyengébb el-
pusztul. Ez a törvény. Minél több hatalmat
szerzel, annál erõsebbek leszünk mi is. Ezért
lehetõségeinkhez mérten segítjük tagjaink fej-
lõdését, erõsödését.

Elegünk volt a „civilizációból”. Meg akar-
juk teremteni a saját világunkat a saját törvé-
nyeinkkel. Itt minden nézet pártfogásra lel.
Lehetsz Raia szent lovagja, Chara-din önjelölt
helytartója, vagy akár hitetlen, akit nem érde-
kelnek a felsõbb világok törvényei. Nálunk tá-
mogatásra, megértésre lelsz. Segítünk min-
denkinek, aki csatlakozni akar hozzánk. Azért,
mert ismerjük a kitaszítottság érzését. Nem
akarunk szent háborút hirdetni senki ellen,
csak a saját törvényeink szerint akarunk élni,
azt akarjuk, hogy mások ne avatkozzanak be-
le a dolgainkba.

Mégis hogyan tudnak békében, barátság-
ban élni a különbözõ istenek fanatikus hívei?
Könnyen, miután saját fajtársaik, hittársaik
üldözték el õket. Természetesen azért vannak
bizonyos szabályok, melyek nélkül nem létez-
hetnénk, de ezekrõl majd késõbb.

WWAARRGGPPIINN,,  AA VVIILLÁÁGGÉÉGGÉÉSS UUTTÁÁNNII 88..  ÉÉVV
HHIITTEETTLLEENNEEKK HHÓÓNNAAPPJJAA,,  
TTÚÚLLÉÉLLÕÕKK ÉÉSS KKAALLAANNDDOOZZÓÓKK NNAAPPJJAA,,  ÉÉJJFFÉÉLL

Az utolsó is megérkezett. Eljött végre az idõ. He-
ten álltak a sikátorban. Szótlanul méregették egy-
mást. Lehunyták szemüket és felkészültek a szertar-
tásra. Lassan formálódni kezdett valami a
kasztroplanáris síkon. Egy amorf tömeg üvöltött vé-
gig a síkon. A kalandorok most látták egymást elõ-
ször, mégis mintha régi barátok lettek volna. Sorsuk
e perctõl megváltozott, összefonódott. Egy percig áll-
tak néma csendben emlékezve a szörnyû esztendõkre
a megvetésre a kiközösítésekre, és azon társaikra akik
ma nem lehettek már velük. Végül a vezér megszólalt:

– Egy év múlva ugyanitt találkozunk – mondta, és
elmosolyodott. – Ne feledjétek, tiétek a sorsotok, azt
tesztek amit csak akartok. Amit csak akartok! – ki-
áltott még utánuk.

A tagok hét irányban indultak ki Wargpinból.
Egyikük berúgta a jósda ajtaját majd ordítva rohant
a jós felé, aki menekülni kezdett. A gonosz kalandor,
sátáni vigyorral hagyta futni és feldúlta a jós házát.
Valamelyikük mákrózsákat szórva és vidáman dalol-
va indult a városkapuk felé, ahol õrök harsány haho-
tával fogadták... utoljára életükben... Ketten a hely-
tartói hivatalt rohamozták meg, de egy õrjáratba
botlottak. Pár pillanattal késõbb már csak a kisülõ
DEM ózonillata maradt az õrültek után. A katonák
pedig becipelték a hivatalba halott társaikat.

A vezér keletnek indult a sötét éjszakában. Aki
látta, megremegett léptei láttán. A polgárok behajtot-
ták a spalettákat. Valaki azonban egy sötét sikátorból
elõugrott és pénzt követelt. Dornodon egyik fattya,
egy árnymanó. A vezér szólt:

– Menj, vagy Pusztulj most. A választás a Tiéd.
Az árnymanó döntött, õt nem sértheti meg Raia

papnõje. Egy perc sem telt bele és a gonosz féreg hol-
tan hanyatlott Wargpin köveire. A vezér bosszúszom-
jasan rohamozta meg az erõdöt...

Egyvalaki nyugatnak indult. Dudaszóval hagyta el
a várost. Disszonáns dallamok szakadtak ki a hang-
szerbõl. Az emberek felriadtak otthonaikban, az éj-
szakai fények kihunytak, amerre elhaladt a gonosz
pap. Akik látták az ablakaik résein keresztül, jeges
borzalommal figyelték a nyakában a kígyókból font
kaotikus jelképet...

KK TT -- TT A L L Ó ZA L L Ó Z ÓÓ
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Gondolom, nem kell hosszasan magyarázgatnom, mire is való
ez a varázslat. Azon kívül, hogy mindenkinek isteni küldetése
egy oltár eltörlése, ha egy kényelmes, gyakran látogatott hely-
színre akarjuk istenünk oltárát felépíteni, ezzel a varázslattal
könnyen elbonthatjuk a korábbi tákolmányt. Mindemellett sok
gonosz csak szórakozásból, meg persze papi hitének növelése
céljából irtja az oltártokat.

Az oltár eltörlés ellen több KT képesség is véd, ezért elkép-
zelhetõ, hogy a varázslat alkalmazása elsõ alkalommal nem jár
sikerrel. Használati költsége 5 isteni könnycsepp.

Mivel a varázslat „komponense” egy befogott szörny, a gyógyító
varázslatok közül talán ennek az alkalmazása a legkörülménye-
sebb. Másrészrõl, annyit gyógyít, mint a feláldozott lény élet-
pontja, ami lehet nagyon sok is. Pl. jó kombó a szörnypiacon
venni egy sivatagi doereget, és feláldozni – ez kb. 400 ép gyógyu-
lás, mindössze 12 VP-ért, és 380 aranyért. Ha sok pénzed van,
mindenképp megéri.

Thargodan csatamezõn járó Leah és Chara-din papoknak
javaslom még a V 93 + V 80 <szörny> kombót, egyszerûbb,
mint sötét italt kotyvasztani, bár varázspont igényes.

A vadítás egy tipikus szivató varázslat, ha valakivel ki akarunk
tolni, szétkergethetjük vele a befogott állatait. A varázslat ellen
azonban van mentális mentõdobás, ahol a célpont a szerencsé-
jére varázslat erõ/2 mínuszt kap. A <kire> lehet konkrét ka-
landozó, de faj, vallás illetve KT is. Férfiakra/nõkre (eszetlen
módon) nem lehet a vadítást használni.

A varázslat ellen az állatvédelem teljes immunitást nyújt. Ez
ugyan csökkenti a játékosok szempontjából a vadítás hasznos-
ságát, de lássuk be, egy ilyen durva szívatás ellen (amit ráadá-
sul szörny is használ) kell valamilyen védekezési lehetõség.

MEGJEGYZÉS: nemrégiben javítottam, hogy paraméternek
Chara-din híveit is meg lehessen adni.

Ezzel a varázslattal egy 5x5 mezõ területû térképrészt kutathatsz
át egy vagy két szörnyfajta után. (Azt, hogy kétféle szörny után
kutathatsz, most csináltam meg.) El kell hogy ismerjem, az a va-
rázslat fõleg csak ismeretlen területeken, szörnyfészkek feltérké-
pezésére lehet használni. A gyakran látogatott helyeken ugyanis
mire a következõ fordulót beküldöd, a szörnyet valaki ledarálja.
Több karakter összedolgozásával, interneten keresztül jobban ki
lehet talán használni, pl. az egyik karakter lép délelõtt, több
szörnyészleléssel a lehetõ legnagyobb területet felderíti, utána

SZÖRNYÉSZLELÉS I. (82. varázslat)
Típus: papi
Isten: DRSTF
Hatóidõ: azonnali
TVP: 5 VP: 8
Használata: V 82 <1. szörny> <2. szörny>

VADÍTÁS (81. varázslat)
Típus: papi
Isten: DT
Hatóidõ: inaktív
TVP: 5 VP: 15
Használata: V 81 <kire>

ÉLETSZÍVÁS II. (80. varázslat)
Típus: papi
Isten: LDC
Hatóidõ: azonnali
TVP: 5 VP: 12
Használata: V 80 <szörny>

OLTÁR ELTÖRLÉSE (79. varázslat)
Típus: papi
Isten: LDRESTFC
Hatóidõ: azonnali
TVP: 10 VP: 60
Használata: V 79

TIHOR MIKLÓS

T F - V A R Á Z S L A T O K
FFolytatjuk a TF varázslatok részletes elemzését. A magyarázatokat aolytatjuk a TF varázslatok részletes elemzését. A magyarázatokat a
márciusi Krónikában találod. A leírásokban nemcsak a varázslatokmárciusi Krónikában találod. A leírásokban nemcsak a varázslatok

mûködése szerepel (ez amúgy is benne van az eredeti enciklopédiában, bármûködése szerepel (ez amúgy is benne van az eredeti enciklopédiában, bár
nem árt, ha így szépen sorban össze lehet õket gyûjteni), hanemnem árt, ha így szépen sorban össze lehet õket gyûjteni), hanem sokszor asokszor a

program mûködésével kapcsolatos titkokat is leírok, program mûködésével kapcsolatos titkokat is leírok, 
pl. lopás képlete vagy apl. lopás képlete vagy a kör eleji gyógyulásé.kör eleji gyógyulásé.
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délután lép a másik karakter – akinek az adott szörny leölése, el-
fogása esetleg isteni küldetés – és felkeresi a célmezõt.

Hozzá kell tennem, hogy a játékban a szörnyek akkor jön-
nek létre, amikor egy játékos rálép egy mezõre, és a szörny csak
akkor marad ott, ha az õt „létrehozó” játékos nem tudta leölni.
Tehát pl. színes dözmöngöt szörnyészleléssel keresni valószínû-
leg hiábavaló próbálkozás.

Ezzel a varázslattal, ha SZK parancsot is kiadtál, 10-16 százalék-
kal megnõ a sikeres szörnykeresés esélye. Azt hiszem, ennek a
varázslatnak az elõnyeit nem kell ecsetelnem, akár egy isteni
küldetés, akár egy fontos komponens beszerzése a cél, nem
mindegy, hogy 30 vagy 45 százalék az esély a sikerre. Mivel az
SZK már amúgy is 10 TVP, a varázslat költségét lecsökkentettem
3 TVP-re a korábbi 5-höz képest.

A szörnyidézés egy közkedvelt varázslat – talán azért, mert olyan
sok dologra lehet használni, amire én nem gondoltam, és ami
miatt valószínûleg a varázslatot most már nem merném berak-
ni. Az ilyesmit persze minden játékos szereti.

Az isteni küldetések pl. jóval egyszerûbben megoldhatók,
mint szörnycsábítással vacakolni, egyesek pedig komplex kom-
bókat találnak ki, mint pl. autentikus vámpír megidézése és
maga leszívatása minden kör végén, csak azért, hogy kapjon
+1 max. ép-t. Sajnos, sokrétûsége miatt ezt a varázslatot ma-
gas szintû, erõforrásokban gazdag rabszolgatartók nagyon jól
tudják használni széles lehetõségei miatt.

A szörnyidézés nem mûködik zárt helyen, tenger mezõn,
akkor, ha az adott mezõn már a max. lehetséges számú szörny
tartózkodik (azaz 8), olyan lényre, amelynek nincs kinyerhetõ
komponense, illetve amely kinyeréséhez nem kõkés kell, ezen
kívül nem idézhetõk meg bizonyos mágikus lények (pl. prag-
lonc, triklem drakolder stb.).

A szintszívásról annyit, hogy eredetileg a szintszívást én nem
tápnak terveztem, hanem egy kellemetlenségnek. A játékosok
választhatnak, hogy teljesen elkerülik a szintszívó lényeket éle-

tük végéig, illetve addig, amíg le nem tudják lõni õket, vagy pe-
dig eltûrik az 5 szint vesztést, és utána nyugalmuk lesz. Gyakor-
latban sajnos ez nem így mûködött, iszonyú követelõdzés volt a
leszívott szinteket visszaadó, drágán megvásárolható tárgy után,
ami a shinai gömb. És ez sajnos nem volt elég, sok játékost za-
vart, hogy a szintszívás még így is permanens veszteséggel jár:
több maxép-t, maxvp-t vesztettek, mint amennyit visszakaptak.
Amikor a szintszívás „enyhébb” lett, a mérleg nyelve átbillent –
hiszen képtelenség pontosan kiszámolni, hogy mennyit is vesz-
tett pontosan a karakter (a tárolás és a szintlépéssel való egyez-
tetés pedig olyan sok munka lenne, amit az egész szintszívással
való cirkusz nem ér meg). Amikor picit nyerni lehetett rajta, ak-
kor mindenki ezzel tápolt. Jelenleg valamennyire egyensúly van,
igyekeztem egy picit többet „szivatni” a vámpírokkal, mint
amennyit a shinai gömb és a restoráció visszaad, de ezt persze
megfelelõ ravaszkodással, kellõ kreativitással és megfelelõ erõ-
forrásokkal ki lehet kerülni.

Rendben, nem egy tiltott teleport, csak egy egészen apró varázs-
lat, amely a karakter kaja és vízigényét csökkenti, de ezek
amúgy is könnyen pótolható erõforrások. Szerintem azonban
szükség van ilyen szerepjátékos varázslatokra, nem lehet min-
den egyes papi küldetésért brutális varázslatokat adni. És ez
még mindig jobb, mintha bizonyos küldetésekért egyáltalán
nem járna varázslat.

Sokakat bosszant, hogy a bájital segítségével az Elenios hívõk
gyakorlatilag 100%-kos eséllyel tudnak bûvölni. A fentiekbõl
azonban látszik, hogy az egyszeri bûvölésre szóló mentõdobás
módosító nem olcsó mulatság: az 5 TVP és 25 TVP mellett még
egy mákrózsa, egy kék orchidea és 5 csepp víz is szükséges. Sze-
rintem ez elég szép ár egy varázslat egyszeri használatához.

A bûvöléshez még egy jó hír, a játékosok kérése alapján –
mint ez egy korábbi Krónikában már leírtam – bekerült, hogy a
csábmosoly esetén az FT <Elenios> nem mûködik.

Más kérdés, amikor szerepjátékos, a TF-en házasságot kö-
tött karaktert „erõszakolnak meg” a bájital segítségével. Nagyon
sajnálom, amikor ez elõfordul, de minden jó varázslatot is lehet
rosszra használni.

Egy idõben volt olyan bug, hogy akkor is az íródott ki, hogy báj-
italt kapsz, amikor az Elenios hívõnél nem is volt bájital. Ez a hi-
ba azóta már kijavításra kerül, és megnyugtatok mindenkit, ilyen
esetben nem volt semmilyen módosító, csak a kiírás volt rossz.

BÁJITAL KREÁLÁSA (87. varázslat)
Típus: papi
Isten: E
Hatóidõ: 1 kör
TVP: 5 VP: 25
Használata: V 87

VASSZERVEZET (86. varázslat)
Típus: papi
Isten: RSTF
Hatóidõ: 1 kör
TVP: 0 VP: 8
Használata: V 86

RESTORÁCIÓ (85. varázslat)
Típus: papi
Isten: RS
Hatóidõ: azonnali
TVP: 5 VP: 50
Használata: V 85

SZÖRNYIDÉZÉS (84. varázslat)
Típus: papi
Isten: STF
Hatóidõ: azonnali
TVP: 10 VP: 72
Használata: V 84 <szörny>

SZÖRNYCSÁBÍTÁS (83. varázslat)
Típus: papi
Isten: RESTF
Hatóidõ: táborozás
TVP: 3 VP: 14
Használata: V 83
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A szopókõ a kalandozókra leselkedõ egyik legnagyobb veszede-
lem, nem véletlen, hogy minden isten idõvel segítséget ad a
megsemmisítésükhöz. A szopókõpusztítást javaslom kezdeti pa-
rancsból használni, így kör közben semmilyen károd nem lesz
a kör közben kapott szopókövekbõl.

Mivel Fairlight a villámlás istene, nyilván ad híveinek egy kor-
rekt villámvarázslatot. A villámsújtás ugyan valamivel keveseb-
bet sebez szintenként, mint a villámcsapás (annál D6+1), vi-
szont a villámcsapás max. hatásfokát 20. szinten éri el, így a
magas teológiájú pap villámsújtással is ugyanannyit tud sebez-
ni, mint a varázsló a villámcsapással. Sebzés várható értékek:

villámcsapás: 20x (D6+1) = 20x 4.5 = 90.
villámsújtás: 30x D5 = 30x 3 = 90.

A villámsújtás valamivel kevesebb VP, és az ellenfél nem
szint/3, hanem szint/2 mínuszt kap a mentõdobására, így a si-
ker esélye valamivel nagyobb. A komponenst, a smirglilevelet ta-
lán körülményesebb beszerezni, mint a drótszõrt, de egy villám-
rúnával rendelkezõ Fairlight papnak ez nem jelent problémát.

Az agyburok praktikus varázslat, +5 mentõdobást kapsz men-
tális varázslatok ellen, beleértve a bûvölést, vadítást, agyroppan-
tást, és még rengeteg mókás varázslatot és pszi képességet. Ha
bírod varázsponttal, mindenképp célszerû kezdeti parancsba
(jobbak: kezdeti VV parancsba) berakni. 

Ahogy az Idõ Kereke világában megtiltották a „balefire” nevû ir-

tózatos erejû varázslatot, amely nem csak az ellenfelet pusztítja
el, hanem még a múltját, az idõszálakat is eltörli, úgy kellene
sokak szerint az agyroppantást tiltott listára rakni. Azon kevés
„szívatások” közé tartozik, amely permanens károsodást okoz a
karakternek, és bizony a tulajdonságpajzs sem véd ellene. A
permanens hatása miatt viszont kicsi a mentõdobás büntetése.
Szerencsére, játékosok ritkán használják a körülményes anyagi
komponens (téfea agy) miatt, a szörnyek közül is csak a legve-
szedelmesebbek birtokolják, és ezeket a lényeket általában jobb
békén hagyni.

Sok vita volt arról, hogy mennyire fair dolog, hogy keleti labirintu-
sokban meg lehet tanulni több hasznos „Tharr varázslatot”, köz-
tük a fürgülést, vámpirizációt stb. Az isteni küldetésekért kiadott
varázslatokat és sorrendjüket nem szívesen változtatom meg,
mert ez a változás nagyon sok játékosra hatna egyszerre, túl sok
dolog kavarodna meg. Viszont az idõk folyamán kiderült, hogy né-
hány varázslat túl nagy elõnyt biztosít egy-egy vallásnak, ilyen pl. a
fürgülés vagy a vámpirizáció az olimpián. (Máshol a sáfránypor
komponens és az öregedés miatt nem volt túl gyakran használt.)
Attól, hogy ez a varázslat nagyon sokára, hosszú távon megszerez-
hetõ mindenki számára, attól a Tharr hívõk továbbra is elõnyben
vannak, hiszen hamarabb elsajátíthatják, és mint a fenti fejlécbõl
látható, szinte minden isten úgyis megadja, igaz, nagyon késõn.
Ld. még a Hírek rovatban a Varázslategyensúly c. részt.

A fürgülés egyébként különösen olyan isteneknél válik hasz-
nossá, amelyek a természetellenes öregedést a fiatalítás varázs-
lattal tudják kompenzálni. Tharr hívei, bármennyire is szeret-
nék, nem fognak fiatalítani, hiszen ez nagyon ellentétes Tharr
koncepciójával. A fiatalítás itala hozzáférhetõ, ezenkívül lehetõ-
ség van KT képességbõl varázslatot kifejleszteni, igaz, eléggé bor-
sos pontáron.

Nem is igazi nekromanta az, aki nem animál magának egy-két
zombit! A halotthívást halott karakterekre használhatod, vala-
mint csatamezõkön (új „feature”: Thargodan csatamezõn is –
kombináld az életszívás II-vel!). A varázslat elmondása után
szolgálatodba áll egy élõhalott, amelyet mindenféle hasznos fel-
adatokkal láthatsz el.

Természetesen az így megidézett lény beleszámít a normál
korlátba, amely az egyszerre birtokodban levõ elfogott szörnyek-
re vonatkozik. Viszont nagy elõnyük, hogy nem esznek semmit!

A varázslat anyagi komponense 2 isteni könnycsepp.

HALOTTHÍVÁS (93. varázslat)
Típus: papi
Isten: LC
Hatóidõ: speciális
TVP: 5 VP: 34
Használata: V 93

FÜRGÜLÉS (92. varázslat)
Típus: papi, védekezõ
Isten: LRESTC
Hatóidõ: harc
TVP: - VP: 22
Használata: automatikus

AGYROPPANTÁS (91. varázslat)
Típus: papi, támadó
Isten: DE
Hatóidõ: azonnali
Hatás: 1-2 IQ csökkentés
TVP: - VP: 16
Használata: automatikus

AGYBUROK (90. varázslat)
Típus: papi
Isten: ETF
Hatóidõ: következõ kör elejéig
TVP: - VP: 11
Használata: V 90

VILLÁMSÚJTÁS (89. varázslat)
Típus: papi, támadó
Isten: F
Hatóidõ: azonnali
Hatás: D5 sebzés/szint
Max. hatásfok: 30D5
TVP: - VP: 15
Használata: automatikus

SZOPÓKÕPUSZTÍTÁS (88. varázslat)
Típus: papi
Isten: LDRESTFC
Hatóidõ: azonnali
TVP: 5 VP: 21
Használata: V 82 <mennyiség>
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Acéltû 19
Agyartôr 2213
Alkímiázó üst 966
Álompor 7.1 5.6
Ametiszt medál 31
Amniosz 6.3 5
Arany gyûrû 10
Arany karperec 10
Arany masszariasztó 346 108
Arany papi karkötô 439 56
Arany pikkelyvért 3121
Aranylánc 22
Aranypénz 0.9
Aranytermô ládikó 5143
Aranytû 22
Árnyéktôr 154
Arx formázó minta 375 326
Ásó 52
Bakkuracsizma 28
Bev formázó minta 100 52
Bogyógránát 93 31
Borkonyó bibe 24
Bronzhegyû lándzsa 43
Bronzhegyû nyíl 9.5
Bronzkulcs 22
Bronzpáncél 46
Bronzsisak 32
Bumeráng 14.5
Bányászcsákány 100 81
Bíbor erôöv 263 80
Cru formázó minta 141 113
Csatabárd 111
Csontpozdorja 1702
Csontpálca 52 34
Csuklyavirág 3.5 1.4
Cápaölô tôr 247 80
Denevérszimbólum 27
Dentor bôr 50
Deus ex machina 53
Din formázó minta 140 102
Dobóháló 10.3
Doronyduda 44
Doronytüdô 96
Drótszôr 2.1
Dözmöngszív 20
Dárda 3.3
Egykezes súlyzó 12
Eldaran karkötôje 200 70
Eldereth szilánk 249
Elit csatavért 25
Era formázó minta 1500 454
Esszenciakristály 3473 3376
Ezüst karkötô 10
Ezüst kulcs 29
Ezüst nyaklánc 10
Ezüst papi karkötô 69
Ezüstdarab 15.1 10
Ezüsthegyû lándzsa 63
Ezüsthegyû nyíl 23 7.7
Ezüstkard 121
Ezüstshuriken 24 10.7

Ezüsttollú nyíl 282 191
Ezüsttôr 36
Fairlight köpenye 694 63
Fekete bôrcsizma 42
Fekete csuha 100
Fekete gyöngy 10.8
Fekete kehely 579 183
Fiatalítás itala 275
Fokhagyma 47
Fpi formázó minta 1900 975
Furulya 30
Fémrúd 24
Fûszertartó 6
Fáklya 3.7
Fúvócsô 21
Galachmit 417 379
Gnóm nyílpuska 90
Grifftojás 16.8
Gromak bôr 13.8
Gromak páncél 86
Grákóbôr 238
Gránit ôrszobor 886
Gyenge méreg 3.2
Gyémántsisak 5700
Gyöngymangó 8.9 11.9
Gyöngysor 39
Gyíkfû 5.2
Gyógykenôcs 104 31
Göcsörtös bunkó 28
Gór formázó minta 165 136
Halcsont 32
Harci kalapács 100
Hebrencs csapda 39
Helytartói jogar 156
Hosszú íj 50
Íjcsapda 61
Ilkin érc 47
Isteni könnycsepp 1
Jing-jang fejpánt 221
Jégszív 40
Kaja 0.9 0.5
Kaktuszbogyó 177
Kaktusztüske 1 0.2
Kampós acélszigony 333
Karbin plazma 17.6
Kavaduiszák 10.9
Kavadulebeny 9.9
Kazmár gyökér 71
Ketrec 107
Kinemfogyó tegez 328
Kis aranykulcs 31
Kis vaskulcs 5.1
Kis vaspajzs 49
Koponyaszimbólum 56
Krapixlon fürdôruha 213
Kristályfolyadék 90 44
Kristálygömb 18.1
Kvazár 53 28
Kvazár kard 7800 356
Kvazár kesztyû 751 136
Kvazár pajzs 234

Kvazárpáncél 788
Kvazársisak 368 130
Két kard szimb. 86
Kôkés 2
Kôszem 7.4
Kötél 16.7
Káosz szimbólum 269
Kígyóbôr kesztyû 31
Kígyóbôröv 38
Láncing 119
Lánckesztyû 147 40
Láthatatlan köpeny 713
Lótuszfôzet 31
Lótuszvirág 35 21
Madártoll 1.5
Mandibulakasza 57 25
Manifeszt.nyúlvány 25
Mithril 80 95
Mithril kesztyû 1654
Mithril láncing 2365
Mithril pajzs 1001
Mithril sisak 1337
Moa burát 49 35
Moa gyémánt 737 788
Moa gyöngy 84 46
Moa jádekô 119 205
Moa katalizátor 705 622
Moa obszidián 51 41
Moa rubin 791 675
Moa smaragd 692 722
Moa stuki 805 77
Moa zafír 225 189
Moa üveggömb 16.1 7.9
Mocsári penke 6.6
Morgan pálcája 544
Morgan sipkája 1934
Muezli aranykeze 840 190
Mutáns csont 8.3
Mérg. ubukdobónyíl 10.6
Mérg. ubuktüske 3
Mérg. vas dobónyíl 22 12.6
Mérg. vasnyíl 15.4
Mérgezett tüske 1.8
Mágikus koponya 558 65
Mágusköpeny 3250 2858
Mágusölô 1036
Márványkulcs 31
Mászó karperec 200 172
Mászókampó 60
Mászókarom 27
Mórigyümölcs 30
Nagy aranykulcs 23
Nagy bronzkulcs 20
Nagy vaskulcs 36
Nagy vaspajzs 118
Nehezék 29
Nekrofun medál 2815
Nyu-suriken 8.9
Nyílvesszô 3
Obszidián függô 26
Obszidián karkötô 40

Obszídián tüske 46
Óndarab 4.1
Ónix masszavadító 255 151
Optiri agysisak 718 81
Orgyilkos tôr 14.3
Ostromlétra 48
Õstroll agyaló 2398
Pengepajzs 3072 974
Piranha zsákvédô 78
Pirkit 4
Praglonc hártya 402 457
Pszi-kô 1955 217
Pukkanó tûcsapda 32 14.4
Pular kristály 19.8 32
Purifikátor háj 47 50
Pusztítás botja 2311
Pásztorbot 1349
Púderkô 3.4
Quwarg-tojás 25 3.2
Ragasztó 2.7 2
Raia pallosa 1462
Ramit kô 33
Raptor karom 39
Raptor szablya 61
Regeneráló gyûrû 341 122
Rejtôköpeny 27
Remákszív 143 58
Rhatt páncélja 5119
Roxati zárfaló 801 176
Roxati üvegszem 355 126
Rughar gyûrûje 3103 1765
Réz masszariasztó 67
Réz papi karkötô 22
Rézdarab 5.2
Rézgolyó 2.6
Rézpajzs 21
Rézpáncél 18.2
Rövid kard 64
Rájabôr 53
Rájabôr úszógatya 311
Rákfatty váladék 2.5
Rákpajzs 3
Rókafarok 14.5
Sallank karom 7.7
Sallanknyíl 5.1
Shinai gömb 176 75
Smaragd kulcs 54
Smaragd védôgyûrû 768 637
Spiritusz 3.7
Stuki lövedék 2.6
Sullárhólyag 9.9
Szeksztáns 60
Szent jogar 37 35
Szent kehely 749
Szent kulacs 1007 114
Szerencsetalizmán 1500
Szigony 179 57
Szuper dobóháló 70
Szuperkötél 38
Szvó-ektoplazma 18.3
Szürke bôrkesztyû 59

Szöges bôrpajzs 21
Szöges páncél 75
Szárnyashernyó 8.9
Szívkeresô 3975
Süntüske 1.7
Sötét ital 43
Sáfránypor 43 42
Sárga erôöv 48
Súlyzó 125 92
Tankánykarom 25
Teknôcpajzs 311
Teknôcteknô 110
Thargodan esszencia 99 18.2
Tharr keresztje 962 206
Tharr pajzsa 1569
Tinta 7.8
Tolmokov koktél 35 14.4
Trikornisszarv 17.1
Troll dorong 253
Trákin csákánya 1011
Trófea nyaklánc 42
Tyrex bunkó 2800
Tyrex csont 11 21
Tükör 9.7
Tünde íj 170
Tüske 1.2
Téfea-agy 17.5 16.1
Távcsô 42
Ubuk dobónyíl 9.2
Ubuktüske 1.4
Ugh méreg 2.3 2.2
Umbatari karkötô 48 72
Urgod kesztyûje 1106
Uzbánycsôr 6.5
Vapárág 25
Varkaudar csizma 131
Varkaudar lándzsa 24
Varkaudar páncél 35
Varkaudar szablya 67
Varányszem 17.1
Vas dobónyíl 19.9
Vas fejpánt 40
Vasalt bunkó 134 45
Vascarai csizma 2514
Vashegyû lándzsa 53
Vashegyû nyíl 17.8
Vaskulcs 31
Vassisak 58
Vasvért 180
Vasérc 4.8
Villámszimbólum 13.6
Vizestömlô 15.3
Vámpírtôr 1850 833
Víz 0.5
Vízionárszem 8
Xirnox szív 71 25
Zafir medallion 160
Zafír erôöv 902 293
Zangrozi csizma 598 150
Zöld üveg 14.7
Zárnyitó készlet 30

Az alábbiakban egy igen érdekes táblázatot olvashattok. A lista az internet-es licit alapján készült (aki nem tudná, ez egy olyan
árverésszerû aukció, ahova a karakterek tehetik fel tárgyaikat, hogy aztán más karakterek licitáljanak rájuk), és egy egyszerû képlet
alapján azt mutatja, hogy jelen pillanatban (január 6-án) az egyes tárgyakat milyen értékesnek tartják a kalandozók (aranyban
kifejezve). Az elsõ oszlopban az Alanori csatornától nyugatra kialakult árat láthatjátok, míg a második oszlopban a csatorna keleti
partján használatosat. A listával azért mindenki óvatosan bánjon, mert ahol csak egy-két adásvétel történt, az árak becsapósak
lehetnek (pl. kvazárkard). Ahol nem szerepel ár, ott az adott tárgyat az adott helyszínen még senki nem adta el illetve vette meg.
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ÁTADÓ
Átadó egy 11. fordulós, kobudera férfi, sok

lemaradással. Érdeklõdni lehet: 3200 Gyön-
gyös, Szövetkezet út 1. fsz. 2. Nagy Gábor

Átadó egy 193. fordulós, olimpiai gyõztes,
ember nõ. Tharr bíborosa. 142-es tulajdonsá-
gérték, plusz 28-as MXTU. Magas taumaturgi-
ával és 26 KNO-val. Nincs letápolva. A bankban
3600 aranya van. Nem rabszolgának. A neve
Signy Mallory és a Pentagramma KT tagja.
Ugyanitt átadó egy 267. fordulós, troll férfi.
Tharr fõpapja, 165-ös tulajdonsággal, plusz 28-
as MXTU. Nincs letápolva. Nem rabszolgának. A
neve Csontzúzó, és szintén a Pentagramma KT
tagja. Érdeklõdni lehet: 9431 Nyárliget, Kossuth
u. 2., : 99-371-718. Nagy Zoltán

Átadó egy 21. fordulós, 6. szintû troll férfi, a
neve: Worf. Érdeklõdni a 319-4182-es telefon-
számon lehet (Norbit kérd). Több mint 40 for-
duló lemaradással. (#1300)

Átadó egy alakváltó hölgy, kinek neve Lona
Dolerix. Két fordulós, nagy lemaradással (már-
cius óta nem léptem vele). Ha érdekel telefo-
nálj, vagy írj az alábbi címre: 6400 Kiskunha-
las, Alsóöregszõlõ 40700/4., : 77-428-507.

Hegedûs Máté

Átadó egy troll férfi, neve Silver. 12. fordu-
lós, nagy lemaradással (lassan már egy éve
nem léptem vele). A tulajdonságai: erõ 18, iq 9,
ügyesség 14, egészség 14, szerencse 11. Na
most skubizz csak ide! Ugyanis 265 cm-ével az
egyik legmagasabb kalandozó Ghallán. Ha ér-
dekel a csávó, hát hívj fel, vagy írj az alábbi cím-
re: 6400 Kiskunhalas, Alsóöregszõlõ 40700/4.,

: 77-428-507. Hegedûs Máté
Átadó Noob Saibot, egy 3. fordulós kobude-

ra. Érdeklõdni lehet a következõ címen: 9024
Gyõr, Borsos Miklós u. 1., vagy a (#4193)-as
mentális számon. Hobony Balázs

Üdv kalandozók! Átvennék egy 4-es szint fe-
letti törpét. Ezen a számon tudtok hívni: 99-
320-230, vagy írhattok: 9400 Sopron, Mátyás
kir. u. 34. Elõre is köszönöm:

Zsoldoskatona (#3230)

BUNYÓ, FENYEGETÉS
Kis, nyamvadt, görbe hátú csúszómászók!

Ismét eltûnt a szöges bunkóm az olimpia elõtt.
Csak most semmi eredménye nem lesz alan-
tas, sunyi tetteteknek, mivel most két bunkóm
van, és a másikat KF 3 védi. Lassan kihoztok
sodromból, ami nem illik nézeteimhez, de ez
megér egy választ. A halál jeges szele lengjen
körül benneteket:

Velõtrázó Vaghr (#4855)
Aki még egyszer kreténnek meri nevezni

apámat, Há-pszit, vagy bármilyen negatív jelzõ-
vel illeti, annak velem gyûlik meg a baja! És fi-
am, a Chara-din hívõ Thymus (#2457) szintén
szeretné szétverni az illetõ fejét. (Nem mintha
apu nem tudná megvédeni magát.) D.D.R.!
Hogy boldogan várod az FT-ket? Csak azt felej-
tetted el megírni, hogy hová menjek, hogy talál-
kozhassak veled.

Kampec do’Lorez (#5709)
Vámpírkáim! Megvettem a láthatatlanság

észlelését. Talán elõbújhatnátok! Legyen egy jó
napotok, hajrá: T 5304, VIK 10, némi TU-csatá-
val. Így lesz teljes a szívás. Síri Shi’laka! Kezel-
teted, vagy idõvel elmúlik?
XI. 23. Blu Ortrey Zax (#5304)

APRÓHIRDETÉSEK  •  APRÓHIRDETÉSEK
Az Alanori Krónikában minden TF, KG vagy ÕV játékos ingyen adhat fel apróhirdetéseket, melyeket az
újság végén, fajtánként csoportosítva olvashattok. A hirdetés feladásának módja: egy külön papíron küldd
be a hirdetést az 1680 Budapest, Pf. 134 címre, vagy add fel a fordulóddal együtt. A papír tetejére írd fel,
hogy TF, ÕV vagy KG hirdetésrõl van szó! Hirdetéseket e-mailben is elfogadunk, de csak olyan formában,
amiben windows-os ékezetek vannak, és a word 7.0-ba gond nélkül átmásolható. Legjobb, ha winworddel
írod meg, futtatsz rá egy helyesírás ellenõrzõt, majd csatolod egy mail-hez. A hirdetések megjelenésének
feltételei:

• A hirdetés legyen rövid! (maximum ½ gépelt vagy ¾ kézzel írt oldal.)

• A hirdetés legyen aláírva. Vagy a játékos neve, vagy a karakterszáma szerepeljen a hirdetés alján!

• Legyen kultúrált hangvételû.

• Ne egy embernek szóljon. Azt elküldheted mentális üzenetként is.

• Egy karakternek egy számban maximum három hirdetése lehet, egy játékosnak hat. Ha egy lapon ennél
több szerepel, akkor a saját ízlésünk szerint választunk, majd a többi a kukába kerül. Ha több lapon
érkeznek, akkor a maradékot átrakjuk a következõ számba. Ha azonban rendszeresen a
megengedettnél több hirdetés jön, akkor elõbb-utóbb azok is a kukában végzik.

• Beküldött apróhirdetést nem lehet megváltoztatni, és nem küldünk vissza.

• Utóiratokat ne írjatok, mivel azokat tördelési okok miatt nem tudjuk megjelentetni. Írjatok bele mindent
a szövegbe! Egy szövegtörzset és egy maximum négy szóból álló aláírást jelentetünk meg.

• A LEGFONTOSABB! Olvasható legyen. A karakterneveket lehetõleg nyomtatott betûkkel írd, mivel
azokat még kitalálni sem lehet! Az aláírás szerû karakternév írásokat csak akkor alkalmazd, ha a
karakternevet már olvashatóan leírtad egyszer az adott hirdetésben. Az elírásokért felelõsséget nem
vállalunk!
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Minden eszement figyelmébe! Hagyjatok fel
a kicsinyes próbálkozásaitokkal, hogy rombol-
játok a monolitokat, hiszen semmire nem
mentek vele. Csak Chara-din és a Káosz Lordok
haragját vonjátok magatokra. Figyelmeztetlek
titeket, hogy minden lerombolt Chara-din mo-
nolitért bosszút állok (állunk), és ezzel is csak
Chara-dint erõsítitek, hála Közös Tudatunk ere-
jének. Gondolj rám, ha fele VP-t regenerálsz,
vagy ha rémálmodból ébredsz! A Lelkek Elcsá-
bítója: Solkim Rohit (#1036)

Chara-din hívei! Figyelve írásaitokat azt a
következtetést vontam le, hogy mindenáron
meg akartok halni. Nem baj. Csak azt kérem,
ne legyetek nagyra magatokkal, mert még össze
találom kócolni az „igaz” istenetek fogait. De
ha ezzel nem éritek be, keressétek Vay Déckert
vagy a Sziklaöklök KT tagjait. Ha hozzám jöttök,
kíméletes bánásmódban lesz részetek. Azon kí-
vül, hogy kitépem mindkét lábát a szerencsés-
nek és a hátába szúrom, majd futni hagyom.
Addig ütöm a Chara-din fejeteket, hogy még az
árnyékvilágból is kidöglötök. De azért nincs ha-
rag cukorfalatok, ugye?

Janashita Sadatoke (#3454)
Nyomolult félgek! Mi bajotok az álnymanók-

kal, és mi bajotok a gonoszokkal? Éljenek az
álnymanók meg a gonoszok, meg a gonosz
álmymanók! Éjen a Feminin Galeli és éljen Vla-
gyimil! Majd én megmutatom nektek! Végig
lombolom az egész félszigetet, csak megválom
amíg elmegy ez a szölnyû lambó bogál!
XI. 2. Pamutszemû Krador (#1748)

HUMOR
Két gnóm tudós beszélget:

– Kedves kolléga, hallott már a legújabb bioló-
giai kísérletekrõl? Tudja-e hogyan lehet a libát
megtanítani beszélni?
– ???
– Vegye el feleségül… Ha-ha-ha!
X. 28. Aranyszakáll (#5198)

Mikor van Leah születésnapja? Halottak
napján. Halállovag (#5313)

KAPCSOLAT, KONTAKT
Keresem azt a törpe férfit, akitõl lopni pró-

báltam november 18. körül az (57, 94)-es ko-
ordinátán. Tolvajszemmel láttam egy-két tár-
gyad, és szeretnék veled üzleti kapcsolatba
lépni. Kérlek keress meg a 2024-es mentális
számon. A Fény Testvériségének tagja lehetsz,
úgy vélem. Veszek még ugh mérget, 4 aranyat
adok minden cseppjéért.
XI. 29. Gózer Dwaghul (#2024)

Laurana, te kisvirág, miért nem írsz? Már
két levelemre nem válaszoltál. Mi történt veled?

Lord Raver (#5726)
Mirthyl! Sehogy sem tudlak elérni. Ha olva-

sod e cikket, kérlek keress meg (akkor is, ha
már nem játszol)! Savesav (#4243)

Keresem azt az elf kalandozót, akivel a talál-
kozón beszélgettem a csatagenerátornál való
sorban álláskor. Hogy magadra ismerj: elõször
a goldugar sorszámát kérdeztem tõled, azután
te elmondtad, hogy a 2. fordulódban DEM-et
szereztél, és beírtad a számomat az UL-edre.
Kérlek, keress meg, érdekelnének a csaták és
az átadásra váró gnómod. A címem: Schütt At-
tila, 1194 Budapest, Vas G. u. 114.

Seron (#4517)
Pár hónapja, mióta rátok koncentrálok,

csend a felelet. Tudnotok kell: megpróbáltam.
Shile Rhiannon, Kelögem, Fekete Szél, Niara…
rajtatok a sor. Esténként megtaláltok.

Elinder (#1102), az Árnyéktáncos

SZERELEM
Mindenféle fajú leányzónak! Tegyetek már

be FU parancsot legalább a saját fajotokra! De
ha alakváltó vagy, és nõ, akkor rám is. Ezt a FU
1928 paranccsal érheted el. Thor (#1928)

SEGÍTSÉG
Kalandozók! Pusztán gyûjtõi szándékkal ke-

resem az alább felsorolt számú varázslatok in-
fóját a (#2156)-os mentális számra: 129, 152,
186-188, 196, 198-207, 211-223.

Thoron-Laure
Leendõ Elenios hívõk! Ha segítségre van

szükségetek, ne habozzatok, keressetek meg,
segítek, hogy Ti is a Szerelem és Csábítás Isten-
nõjének követõi lehessetek. Várom leveleiteket.
Jelenleg Libertantól nem messze templomot
építek. Elenios eljövendõ papja:
XII. 12. Atlantiszi Athali (#3815)

Tisztelettel megkérem bármely druidát, ki a
Túlélõk Földjét járja, hogy írjon nekem isten-
nõjérõl, esetleg Közös Tudatáról, melynek tagja.
Ezen kívül írjatok információkat Raiáról, Bufá-
ról és Rhattról! Thor (#1928)

Üdv mindenkinek! Krontel vagyok, az alak-
váltó. Több dolgot is szeretnék kérdezni
(mondani), ezért sorszámozok. 1. Miben lehet
tárolni spirituszt? 2. Hol vannak olyan varázsló-
tornyok, ahol varázslatot lehet tanulni (venni)?
3. Van olyan hely, ahol lehet DEM-et szerezni a
varázslótornyon kívül? 4. Hogyan lehet megsza-
badulni egy burástyatojástól? Kérek mindenkit,
hogy ezzel a válasszal siessen, nehogy túl késõ
legyen! 5. Magasabb (15-20.) szintû Fairlight
papokkal leveleznék. Faj nem számít, de leg-
jobb, ha alakváltó az illetõ. 6. Le tudná valaki
írni 10-tõl az alakváltó képességeket (azaz a tig-
roszlán karmoktól? 7. Segítek kezdõknek: bár-
melyik isten beáldozásához, tárgyak elkészíté-
séhez, küldetésekhez. 8. Milyen szörnyfészkek
vannak Qvill és Shaddar között? 9. Vapár cser-
jét keresek a fent említett két város között. 10.
Hogyan lehet pszi, ordítás és szkanderezés
szakértelmet szerezni? 11. Levelezõ társakat
keresek az ÕV-n! Aki akar, írhat a címemre is:

1157 Budapest, Nyírpalota út 55. fsz. 1. Búcsú-
zom, Fairlight áldása legyen veletek, fõleg azzal,
aki Fairlight hívõ! Írjatok minél többen!

Krontel (#4153)

SZÖVETSÉGEK, KT-K
A Nagy Fehér Alakváltó Törzsfõnök újra je-

lentkezik. A minap a Csupasz Sünmedvében si-
került fülvégre kapnom két paraszt beszélgeté-
sét. Mondhatni tanulságos és elgondolkoztató
volt, ezért megosztom veletek.
– Na né má! Ugyé ném mondod komolyan?
– De igön, oszt böszélik mindön fölé…
– Méghogy a Máffia urálmá álá fogja vonni a vá-
roskát? Na né röhögtess má!
– Mégis mit gondolsz, miért nöm hallani róluk
mostanság semmit? Miért vannak úgy a háttér-
ben? Azért mört valami nagy dologra készül-
nek.
– Lehet, hogy készülnek válámire, de biztos,
hogy nem a városokát ákárják az uralmuk álá
vonni, ehhez túlságosán kevesen vannak!
– Igen, de ott vannak sögítségül nökik a…
És ez nem pletyka, hanem a való igazság. Én,
mint a Maffia oszlopos tagja, bizton állíthatom
ezt nektek. Aki nem hiszi, az majd megtudja,
de lehet, hogy már késõn… Üdvözlettel:
X. 8. Westy (#4378), az egyetlen

A Zénes KT már nem aktuális, de azért kö-
szönöm annak az egy embernek, Ezüsthajú
Egonnak, hogy érdeklõdött. Éljenek a Technika
Ördögei! Bocsy

EGY ÚJ HANG CSENDÜL

Gyenge még a hangom
Lantom húrja furcsán pendül

A szél messzire viszi az álmom
De a sötétbõl egy új hang csendül.

Barátom a dalban
Egy csodaszép szeretõ

Együtt él velem
Pedig egy hatalmas mindent elsöprõ erõ

Dalnok vagyok én is
Egy elf az összhangzatok közül

Vannak verseim köztük akad szép is
Melyek ott lebegnek a széttört szívek körül

Az Összhangzatban rejlõ érzés
Amit lantom segítségével varázsolok elõ

Nem veszélyes, nem félelmetes, békés
Akár az erdõ mélyén megbúvó fenyõ.

Az Összhangzat KT nevében:
Öngyilkos Álom(#3297)

Mélyen átélte az elõadott történetet, ez nem
is véletlen, csak így érhette el a kívánt hatást. A
közönség a rabja volt, együtt dobbant vele a szí-
vük, egyszerre vettek lélegzetet. A harmónia tö-
kéletes, minden pillanat egy véget nem érõ má-
mor a dal varázsában. Az Összhangzat KT
nevében: Vrandol Sayn Karad (#4620)
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Figyeltél? Hallhattad hangunkat. Gondol-
kodtál? Már csak lépned kell. Megteszed? A Fe-
kete Lobogó alatt várunk Rád. Hogy kik? A Végí-
télet Várói. Elinder Thanatos (#1102)

Hozzátok szólok troll fajtársaim, ti, kik e ne-
mes fajba tartoztok, és még nem köteleztétek el
magatokat egy KT-nak sem. Alakítsuk meg a
troll faj második Közös Tudatát, és itt kérem a
Kvazársziklák Népe KT támogatását akciónk-
hoz. Minden „ifjonc” és tapasztalt testvérem ér-
deklõdését várom. Címem: Kovács Norbert,
1118 Budapest, Brassó u. 169-179. D/1.

Moloh (#1300), a troll
Csöváz mindenkinek! Közeledvén KT-érett-

ségemhez (az írás idején 40. forduló) úgy dön-
töttem ideje keresni egy hozzám és karakte-
remhez illõt. Humán Páholy! Ha vagytok,
légyszi írjatok a mentálomra valami ismertetõt,
belépési feltételeket, meg ilyesmiket (persze
csak ha van hely számomra). Mivel az újságban
nem láttalak eddig titeket, kénytelen voltam
keyboardot ragadni és megírni a levelet. Egyéb-
ként a hyperben pillantottalak meg benneteket,
mint az egyetlen Ember (figyeljétek a nagybe-
tût!) faji KT-t. Szóval, ha egy tagotok venné a fá-
radtságot, és írna, szívesen lennék tagja a csa-
patnak. (Zárójelben jegyzem meg: Nem tudom
ki találta ki a LIN nevét, de a környékükrõl is el-
riasztott. Egyáltalán nem humoros, inkább
shit.) Mad Max (#3159), az õrült

Kalandozók, Ghalla népe! Ezúton szeretném
köszönteni a legújabb Közös Tudatot, a Techni-
ka Ördögeit! Remélem ti tudtok majd hatni a
fõistenre, és lesznek végre változások, újítások
a Túlélõk Földjén! Sok sikert, kitartás!
XII. 12. Solkim Rohit (#1036)

Láttam egy álmot: egy bíborszínû sárkány
hívott. Te is meg akarod tudni a sárkány titkát?
Akkor KT-alapítás céljából keresd fel Metam
Orpheust (#1974) vagy engem:

Síri Shi’laka (#1042)
Sajnos a tisztán vallási Bufa KT nem jöhet

létre, de alakul egy új általános KT, ami az õsi
istenek tanait követi: Rhatt és Bufa tanait. A KT
célja nem a tápolás, hanem a béke és harmó-
nia megteremtése a fajok és vallások között. Ha
érdekel, írj a (#3052)-es mentális számra!

Lord Kis Se
Több dologban is „elképesztõ” árnymanó

leány KT-t keres. A jelleme semleges, az istene
Sheran, lopni nem tud. A magassága 93 cm. A
neve: Csenevész. Ha valamely KT-ban szívesen
látnak, akkor kérem írjanak.

Csenevész (#2112)
Üdv mindenkinek! Leah hívõ vagy? Nincs

KT-d? Válaszd a Végítélet Váróit! Még van szabad
hely. Ha kérdésed van, keresd Elinder Thana-
tost (#1102), Tyron Yarellt vagy engem. Leah
kísérje utatokat. Daniel Mcload (#5519)

Valaki megmondaná, hogy a bánatba lehet,
hogy egy gonosz KT-ból Chara-din KT legyen?
Megalakultunk, kevés TU-ért fejlesztettünk táp-
képességeket, utána na jó, akkor most legyünk
CHD KT? Nem vagytok már így is eléggé tápolva,
esetleg hiányzott az EK 42 vagy a hit védelme? A
T, EK 2 parancsokat, valamint a hozzászóláso-
kat és a monolit-koordinátákat az (#5738)-as
számra kérem címezni. Ymmor-Thal

VERS
    MAGÁNYOSAN

A madarak repülnek az égen
Párjukat keresik már régen.
Meg is lelik a tágas légben

És repkednek lebegve víg kedélyben.

Az antilop szökdell vidáman, szertenéz
Megtalálni a hozzá illõt oly nehéz!

Mégis mikor az idõ tova halad
A pár együtt messzire szalad.

Körbenézek és tovamegyek búsan, csendesen
Éjszaka magányosan a földre fekszem.

Reggel még magányosabban tova indulok
És közben leendõ páromra gondolok.

Hatalmas vagy Elenios, szépséges úrnõm
Hozzád imádkozom most esendõn.
Tedd vidámmá magányos életem
Úrnõm egy tárat adj énnekem!

Zsebfelmetszõ Jack (#5404)

ÜZLET
Beáldozási tárgyakat vennék korlátozott

mennyiségben. Fizetés készpénzben, Gatinban.
Hívja az 5-6-0-0 Zelmort, most a Sheran-mun-
katársak jóvoltából zöld szám, tehát önnek egy
aranyába sem kerül. Figyelmeztetés: a tárgyakat
nem áll módunkban visszaadni, és minden
tárgyból csak 10 darabot veszünk át, a többi ára-
jánlatot elutasítjuk, és errõl nem vagyunk köte-
lesek tájékoztatni önöket. Zelmor (#5600)

Keresek a kõhegyû lándzsánál valamivel
brutálisabb fegyvereket. Fizetés bármiben, ami
a 20-as x koordináta és Shaddar között növény-
bõl, földbõl vagy szörnybõl kinyerhetõ, és ne-
ked szükséged van rá. De jó lenne ezek elkészí-
tési módja is. Ha érdekel, két-három forduló
múlva Shaddarban leszek. Thor (#1928)

Tisztelt kalandozók! Szükségem lenne pár
bronzcuccra (mint pl.: bronzpáncél, bronzhe-
gyû lándzsa, bronzpajzs). Fizetés aranyban (a
bolti ár 1,25-szeresét is hajlandó vagyok megfi-
zetni). Savesav (#4243)

Üdv! Gatin környékén vennék/lopnék DEM-
et. Akit az elõzõ érdekel, az keressen meg men-
tál számomon, akit az utóbbi, az legyen olyan
szíves és álljon 6 mérföldnyire keletre Gatin fõ-
terétõl. Elõre is köszönöm!

Ash Lambert (#3871)

Még mindig keresek roxati zárfalót!
XII. 12. Solkim Rohit (#1036)

Wargpin környékén ónt vennék! De csere is
érdekel! El visz (#5719), Leah inkvizítora

EGYÉB
Idézek: „Kedves hölgyek a Femini Galeri-

ben! Ha szükségetek van egy erõs kézre, vagy el
kell kísérni valamelyikõtöket valahova, akkor
csak szóljatok! Igaz, hogy csak kezdõ, mind-
össze elsõ fordulós troll vagyok, mégis szeret-
nék segíteni.” Brrr! Ha egy ilyen hirdetést olva-
sok, kiráz a hideg. Nem értem, egy ilyen kis
csövi, hogy írhat ilyen hirdetést! Õszintén nem
tudom, hogy egy ilyen karakter hogy véd meg
egy nõt, akár egy gátvakondtól is. Ezért Trollmi-
nátornak igazat adok. Szóval kis csövik, ti csak
ne szóljatok bele a nagyok dolgába, hanem in-
kább hallgassatok és tanuljatok tõlünk! Más.
Síri Shi’laka, te pedig maradj csöndbe, és ne írj
hülyeségeket! Na csá! El visz (#5719)

Jho! Az még csak rendben van, hogy száz
Songoku és 180 Krilin és tudom is én hány zse-
ni teknõs, meg Vegita Songokubi-maki mászkál
Ghallán, de az már tényleg smúrság, hogy vala-
ki regényekbõl lopott nevekkel játszik. Kedves
20 Tanisz, 130 Nord, 40 Kitiara, 38 Gandalf,
nem érzitek, hogy ez lopás, vagy egyszerûen
nincs annyi fantázia bennetek, hogy egy nevet
kitaláljatok? Akik ilyen nevekkel játszanak, egy-
szerûen tolvajok. Ráadásul még fantázia sincs
benne. Janashita Sadatoke (#3454)

Figyelem! A TF-talin az Álomõrzõk asztalán
találtam egy elhagyott TDK magnókazettát. An-
nak a szerencsésnek a címére fogom elpostáz-
ni, aki meg tudja mondani, melyik album tar-
talma hallható a kazin. A megoldást a
következõ telefonszámon várom: 280-8642.

A megtaláló
Állandóan leugatják a jó írókat (Ubifej, Gra-

ham, sötöbö), és utána még rinyálnak, hogy
szar a GN. Ha jól számolom, én is elloptam ez-
zel a megjegyzéssel a sok „értelmes” írás elõl
három sort. Üdv: Zelmor (#5600)

Bosszú fûtötte, mely végtelen volt szívében,
s így állandóságot alkotott elégedettségével.
Gondolataikkal feküdt és ébredt, hogy éhségü-
ket felhasználhassa… Fivérével tökéletes kont-
rasztot alkottak, hogy bevégezzék, amiért túlél-
ték a mészárlást… Készültek a pusztításra…

Rhyun Dang’h és Daywalker
Csajok! A saját érdeketekben fogadjátok

meg a tanácsomat! Ha összefutnátok egy KU-
BO.-DON. 5. nevû szélhámossal, egy szavát se
higgyétek! Sajnos én bedõltem az aljas szok-
nyavadásznak. Azt hittem õ nem olyan mint a
többi férfi. Tévedtem. Mesélt, bókolt, hízelgett,
de miután megkapta amit akart, gyorsan lelé-
pett. Azóta sem jelentkezett. Tárgyi emlékem
viszont maradt tõle… Darlan (#2529)
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Erdauin bárdjai, költõi! Meg tudnátok ma-
gyarázni, miért nem vagytok képesek lemonda-
ni a Tûzvihar témájáról? Miért kell nekem (és
mindenki másnak) azzal a ténnyel szembesül-
ni, hogy minden harmadik vers Dornodon is-
tenné válásáról szól? Annak örülök, hogy az iro-
dalmat éltetitek, még annak is, hogy a
Tûzviharról írt mûveitek közt akad igazán jó is,
de attól még ugyanaz a sablonná vált téma ma-
rad. Hol van a szárnyaló szellem? (Szerintem
egyre távolabb, negatív értelemben.) Értsétek
meg: ez így már nem épületes! Valamint érde-
kel, hogy az Összhangzat KT mikor alkot már a
nyilvánosság mezején. Mert eddig a legtöbb
elismert-jutalmazott költõ tudtommal a Pen-
tagramma Testvériségének a tagja (pl.: a híres
Távoli Vizek). Hegyes pennát, ihletet kíván:
X. 2. Tyron Tarell (#2254)

És vagyunk, létezünk, gyarapodunk, mi
Chara-din hívei. Urunk velünk van, és minél
inkább mocskolják, kritizálják ostoba szavaik-
kal igaz hitünket, mi annál inkább biztosak le-
hetünk abban, hogy tartanak tõlünk. Nekünk
akarják elmondani mi is az a káosz? Velünk
akarják elhitetni, hogy pusztulásra vagyunk
ítélve? Ne figyeljetek az átkozottak szavaira! Te-
gyétek, amit Chara-din kér tõletek! Építsétek a
monolitokat, szenteljétek az oltárakat, csináljá-
tok a küldetéseket, legyetek hûek az igaz isten-
hez! Ha pedig támadnak benneteket, védjétek a
hitet, és mutassátok meg a káosz hatalmát! Úgy
legyen! Chara-din dicsõségéért:
XI. 1. Há-pszi (#1556)

Üdv minden kalandornak! Itt, ezeken a so-
rokon szeretnék tisztázni néhány dolgot, és le-
írni a véleményem (én is számozom, ez már
olyan divat, vagy mi). 1. 2 jó, 3 semleges, 3 go-
nosz isten van, tehát a puding teljesen felesle-
ges. 2. Nem az a legjobb nõszerzõ módszer,
hogy azt állítod: Támogatom az FG-t! 3. Gratu-
lálok annak, aki Tharr hívõ létére a mágiával
akar foglalkozni! (Igaz Longlard!) 4. A massza
követõi helyezzék el a monolitjaikat a hátsó fe-
lükben! 5. Lopás: gusztustalan, de fõleg azok-
tól, akik nem árnymanók. (Itt megjegyzem azt
is, hogy bocsi az én lopásaimért. Fairlight kül-
detés.) 6. Az FD-rõl: szerintem mindegyikük
egy szerepjátékos egyéniség. Ne cseszegessétek
õket! 7. Na üdv! A véleményeket a következõ
„helyekre”: Tarkovács Barnabás, 2043 Buda-
örs, Pf. 3, : 23-420-938.

Savesav (#4243)
Meg kell védenem Dolorest, bár szerintem

nem szorul védelemre. Teljes mértékben igazat
adok neki. Ne sírjon az, aki a a szerepjáték sa-
va-borsát abban látja, hogy belép a legtáposabb
KT-ba, és kihasználva azt VIK 10 paraméterrel
csörtet. Egyébként sok sikert tesó!

Sepp „Panzer” Dietrich (#5340)

Hé emberek, és egyebek! Mivel a karácsony-
ról meg az új évrõl lekéstem, a húsvét meg még
messze van: kellemes névnapot mindenkinek,
még akkor is, ha az nem most van! Más. Elcse-
rélném a szögletes köveimet (2) kvazárkardra.
Ha érdekel a csere, keress meg! Na üdv: Anas-
tasius Focht (#1253)

Kellemes karácsonyi ünnepeket, és kalan-
dokban, TP-ben, vérben, aranyban, szopókõ-
ben dús új évet kívánok a Beholder Kájefté
munkatársainak, a Túlélõk Földje minden ka-
landozójának, kalandhozójának és gondolko-
dójának! Remélem, nem egyszerre adják le az
összes írásomat, mert megtelne egy egész GN!
Unalmas lenne egy értelmes kalandozó leveleit
olvasni egy egész hónapon át. Az árnymanó tol-
vajoknak üzenem, hogy elõször magasságban
érjék el a tengerszintet, és csak utána kötöz-
ködjenek. Persze „értelmes” írások jöhetnek.
Na csövi! Zelmor (#5600)

Szeretnék az illetékesek elõtt tisztázni né-
hány dolgot a halállal kapcsolatban, még mi-
elõtt további röhejes jelzõket aggatnátok. A ha-
lál egy fogalom, annak ellenére, hogy egy Föld
nevû planétán nõi és férfi alakban (és még
másban is) van megtestesítve. A halál Ghallán
különben is kevésbé jelentékeny dolog, hisz
egyrészt Leah „kegyesen” visszaenged az élõk
sorába, másrészt minden túlélõ potenciálisan
halhatatlan jelölt. És bizony az abszolút hata-
lom alapkövét, az öröklétet már többen is el-
érték (az más kérdés, milyen áldozatok árán),
lásd az ex-Nordot, Fairlightot stb… És ha el-
mondhatjuk azt, hogy maga az élet, a létezés
egy pozitív, jó dolog (minden külsõ tényezõt ki-
zárva), az ettõl megfosztó esemény, a halál, egy
erõteljes negatívum. Az említett külsõ tényezõk
mibenlététõl függ életed lényege, ha ez pozití-
vumokból áll, a halál könyörtelen, ha csupa
csupa negatívum, akár megváltásként, kegyes
halálként is definiálható, de még ebben az eset-
ben is az ember (elf, troll stb.) élni akar, hisz ki
az, ki a nemlét iszonyatára vágyik. Egyszóval
kérlek kedves barátom, Síri Shi’laka, ne nevezd
a halált élõlénynek, különben kiadok rá egy
FOG parancsot, és betöröm hátasnak, hehehe-
hö! Ezenfelül megkérek mindenkit, kik efféle
témával óhajtják „mérgezni” a GN már így is
halódó színvonalát, hogy a továbbiakban is te-
gye meg (úgyse lesz vége, míg ki nem éljük raj-
ta mélyre ásó filozofizmusunkat), bízva a fordí-
tott pszichológia kétes kimenetelû elvében. És
végül: megkérem a legutóbbi olimpia III. és IV.
kategóriájának elsõ 3-6 helyezettjeinek valame-
lyikét, küldje el nékem azon karakterlapjának
másolatát, mely állapotában benevezett. Elõre
is köszi, és nagyon sürgõs lenne. Fairlight fény-
lõ keze óvja lépteiteket!
Slyver Phoenix (#1880), mostantól csak Sly

Üdv mindenkinek! Daniel Mcload vagyok.
Szeretnék megkérni minden olyan hithû Leah
hívõt, akit érdekel egy új Leah KT. A KT célja: Le-
ah nevét megtisztítani a félreértelmezések
okozta mocsoktól, és példát mutatni a halál va-
lós természetének. Azt elõre leszögezném:
semmi bajunk a Pusztítás Prófétáival és a ha-
sonló KT-kal. Ezúton szeretnék megkérni min-
denkit (fõleg a fent említett KT-k képviselõit),
hogy írják meg mi a véleményük a KT-król. Vé-
gezetül szeretném minden érdeklõdõnek aján-
lani Mufffaló Bill cikkét (GN70, 56. o.). 100%-
ig egyetértek vele. Ha valami kérdésed van,
keresd Tyront (#2254), vagy Elindert
(#1102)! Végül ne feledd: Az élet gyors, de a
mi erényünk a türelem. A leendõ Végítélet Vá-
rói KT tagja: Daniel Mcload (#5519)

Végre! Sikerült még egy Tharr templomot
felszentelni, méghozzá a (76, 55)-ös mezõn,
úgy, hogy hittársak lehet bátran használni. Kö-
szönöm a társaknak a segítséget, hogy a már
egy éve aktuális küldetésemet sikerült a segítsé-
gükkel teljesíteni. Külön kösz Max de la Pitnek,
aki vállalta a megterhelõ szervezõmunkát. Nél-
küled nem sikerült volna! Más. Eladok ezüst
papi karkötõt és Tharr keresztet, vennék pszi
követ. Megint más. Észrevettétek már a TF köl-
tõt megszégyenítõ megfogalmazását a sorok kö-
zepette? Pl.: „csáprágó csattan csípõd közelébe-
n”. Végül: hajrá vértestvérek, drowk,
Összhangzat, Feminin Galeria! Moa kutató KT!
Nektek is szurkolok. Ti vagytok az igaz szerepjá-
tékosok a szememben. Ja, valamit kihagytam!
Kösz az egyik KT-társamnak az infókat, bár
nem tudom ki volt, azért volna egy tippem…
És az utolsó: Fekete Druidák! Azért vagytok
nyálasok, mert attól, hogy szerepjátékosan ját-
szotok, és véditek a természetet, még nem ké-
ne GN-enként 3 hirdetést írni errõl. Már min-
denki unja! K. d. M. (#2828)

Keresek épülõ Fairlight templomot, és tuda-
tom mindenkivel, aki hasonló problémával
küszködik, hogy a (91, 71)-es koordinátán le-
tette egy új Fairlight templom alapköveit (az el-
sõ 300 TVP-t). Akit érint, vagy érdekel a dolog
keressen az 53-356-893-as kasztroplanáris te-
lefonszámon, vagy írjon Kharizmosznak a
(#1954-es mentális számra, esetleg az alábbi
címre: 2751 Nagykõrös, Pf. 140!

Jancsár János
Bölcsnek lenni annyi, mint ismerni saját

halandóságod buktatóit és gyengéit…
Rothdak, a Megtorló (#1170)

Rájöttem, hogy okádék az egész világ. Csak
tudnám, ki rontotta el ennyire a gyomrát!

Síri Shi’laka (#1042)
A véleményekrõl lehet vitatkozni, de a meg-

gyõzõdéseket csak puskalövéssel lehet gyógyíta-
ni. Na pá! Aranyszakáll (#5198)
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Két isten van, akit mindig is éltetni fogok:
Leah és Sheran (és fordítva). Hogy miért va-
gyok mégis Leah pap? Mert a Halál közelebb áll
hozzám. Ha a szabályrendszer engedné, az M
parancsaimban visszatérõ momentumok len-
nének a fák, és egyáltalán a természet csodála-
tát leíró szövegek. Még mínusz védekezést, tá-
madást, mentõket is szívesen vennék, amiért a
természetre figyelnék, és nem az ellenfélre. De
mert erre mód nincs, senki ne vitassa azt,
mennyire is vagyok gonosz! A legtöbben csak
annak a pár sornak néznek engem a forduló-
jukban (ami nem zavar), tehát nincs erkölcsi
alapjuk a kritizálásomra. Ez nem konkrét sze-
mélynek szóló válasz, csupán a TF jelenlegi
szemléletmódjára adtam. Örök tiszteletem
azok felé, akik most értõ módon bólogattak!
Üdvözlettel: Tyron Tarell (#2254)

Tharr templom építéséhez társakat keresek
vagy épülõ templomba besegítenék a helytartói
városok környékén. Címem: 9241 Jánossomor-
ja, Bartók B. u. 33. e-mail: lanten@freema-
il.hu Lanten Kiedlen (#5449)

Túlélõk! Láttam Síri Shi’laka-t! Tudjátok, õ
Leah (vagy a Halál? – még nem kapható az An-
tológia, ami felvilágosítana) leghívebb híve. Volt
rajta rézpáncél is! És igen… bakkura csizmát
viselt! Viszont egy dolgot hiányoltam rajta: a
mutáns pók-sullár-orgyilkos trófeák mellett.
Nem hordott koponyaszimbólumot. Kommen-
tár nélkül: Sepp Dietrich (#5340)

Üdv kalandozótársak. Az olimpiám tényleg
nagyon jó volt. Ezt elsõsorban Shai Huludnak
és Sir Vivornak köszönhetem (legközelebb
visszakapjátok), de Denisa is ügyes volt. Ha
Shaddar környékén jársz, vár rád egy FU és egy
csekély összeg, fájdalomdíj gyanánt, de szeret-
ném, ha írnál mentált. Denisa, feltétlenül ke-
ress meg! Qwardloss (#1179)

Minden Fairlight hívõnek, akinek aktuális az
„Építs 300 TVP-t egy templomba!” küldetés
vagy egyszerûen csak elõrébb szeretne jutni a
papi ranglétrán: Fairlight templom épül a (120,
27)-es koordinátán. Fairlight óvja lépteiteket!

: 208-1997 (Zoli). H’Jenn-Ra T’Rang

KÁOSZ GALAKTIKA
Salve kapitányok! Átadó egy xenó karakter,

aki Spacedoggal koptatja az Extos szektort. Jó
felszereléssel és sok pénzzel. 45. fordulós, és a
júniusi LP-n az egyes agyú hajók flottaversenyé-
ben az elsõ helyen végzett flotta tagja volt. A le-
génység szakértelmei jók! : 319-4172.

Jánosi Erik
Ízeltlábúak! Az Infreto szektor 133. (Hets)

rendszerében sürgõsen, érték alatt eladó 2 db
Turbo Beam, 10 db Teppelton rakéta, 2 db Yug-
gon HLO, 10 db AWRD plusz és 2 db pulzar
kristály. Érdeklõdni a (#1184)-es netkódra le-
het. Dögbogár (#1184)

Hé emberek és egyebek! Az „egy bomba a
panelen” effektus nálunk is elég gyakori, Geirg.
Mikor anno két éve elhagytam az akadémiát
már (illetve) még nem voltak zarg bázisok,
mégis láttam bombát egynémely panelen. Hogy
mi a büdös francnak, azt nem kérdeztem. Tisz-
telt Formati Legio! Csak a humánok, padlókak-
tuszok és ûrtücskök jogaiért harcoltok? És a
többiekkel mi lesz? Mr. Templar! Ha ráérsz, a
Formato III. kaszinóit is feltölthetnéd némi
(nemi) friss hússal. Persze az más kérdés, hogy
Mr. Nightblade mit szól Istennõjének eladásá-
hoz. A szövetségekkel mi van? Elég nehéz úgy
tagot toborozni, hogy nem hirdettek. Na mára
ennyi voltam. (Ne örülj! Csak mára!) Üdv:

Anastasius Focht (#1519)
Üdvözlet kapitányok! Szinte mindenki elvé-

gezte vagy jelen pillanatban is folytatja a koloni-
zációt. Mint egy vadászgép kapitánya, kísérõ
küldetést vállaltam a negyedik fázisban. A má-
sodik kísérésem alkalmával furcsa dolog tör-
tént. Megtámadtak minket. Az ellen egy Vörös
kalózt és egy Löwen-A robothajót vonultatott
fel. Talán sokan nem értik mi itt a furcsa. Pusz-
tán annyi, hogy a robotûrhajót belsõ szektoros
kapitányok kapják klános jutalom gyanánt, s a
szeptemberi AK szerint mindössze kettõ talál-
ható belõle a kapitányok között. Vajon milyen
meglepetéseket tartogathat még számunkra a
galaxis? Lord Judge (#2670)

Kapitányok! Öt TVP nem olyan sok, küldje-
tek egy kis infót az „egyéb” tárgyakról! Legfõ-
képp a kézifegyverek érdekelnek. Elõre is kösz!

Zozia (#3007)
Embertársaim! Össze kell fogni az idegenek

ellen. Köztudott, hogy a zargok azért jöttek ide,
mert a mezonok ûzték õket. Kérdem én, mi
lesz ha a mocskos cápák újra kedvet kapnak
egy háborúskodáshoz és megtámadják az átko-
zott, élõsködõ cerebritákat? Akkor majd õk
lesznek a nyakunkon a zargokkal meg mezo-
nokkal együtt. És akkor kifosztják bolygóinkat,
megülik porontyainkat, mert õk is, akárcsak a
többi idegenek faj, velejéig romlottak és gono-
szok. Testvéreim! Fogjunk össze! Mi emberek
vagyunk a legtöbben! Irtsuk a gaz idegeneket és
hárítsuk el a veszélyt, amit õk jelentenek. Kö-
szönöm, hogy meghallgattatok! Üdvözlettel:

Sarakk Bowdell (#4768)
Üdv nektek embertársaim! Nagyon régen,

még a Földön volt egy ember, aki az emberisé-
get külön fajokra osztotta. Ó, az ostoba! Az em-
ber egy faj. Egy dicsõséges faj, aminek fel kell
vennie a harcot az idegen elnyomás ellen. Em-
bertársaim! Még nem késõ! Harcolj te a szebb
jövõért! Csatlakozz az igaz ügyhöz, és keress
meg engem! Köszönöm a figyelmet. Címem:
Hamvai Bence, 6724 Szeged, Cserzy Mihály u.
30. Sarakk Bowdell (#4768)

Embertársaim! Nyíljon ki a szemetek! Le-
het, hogy kiûzzük a zargokat és a mezonokat,
de aztán jön a többi. Ne hagyjuk! Lépjetek be a
Neohumanisták szervezetébe! Köszönöm a fi-
gyelmet! Sarakk Bowdell (#4768)

Na, mi újság fejvadász barátaim? Mibõl fog-
tok megélni, most, hogy Császár Atyuskátok
már a fejpénzt is csökkenti. Kufárkodás vagy
vámolás? Néhány szövetség kénytelen lesz ne-
vet változtatni. Kristály Kereskedelmi Légió RT.,
vagy Kristálykoponya légió? Joes Kyss barátom,
ha gondolod 100 fonttal bármikor kisegíthetlek
vagy alkalmazlak egy rabszolgajáraton felügye-
lõnek. Ha a korbácsot is úgy tudod forgatni,
mint a nyelved, nem fogsz éhen halni. Éljen a
Császár! (Talpig vasban egy börtönbolygón.)

Caution Templar (#1150)

ÕSÖK VÁROSA
Üdvözlet ifjú galetkik! Keresem azon társa-

imat, akik bárdként kívánják élni életüket, akár-
csak én. Legközelebbi célom egy mandolin meg-
vásárlása, azután a Bárdok Klánjába akarok
belépni. Baráti tapasztalatcserét ajánlok bárdtár-
saimnak: minden, a zenével kapcsolatos infor-
mációt (mint TVP-arányú fejlõdés, zenéléskor
kapott leírások) szívesen megosztom az érdeklõ-
dõkkel. Jó hangolást! Seraphina (#3953)

Köszöntelek benneteket galatki társaim! Fiz-
ban vagyok. Nemrég érkeztem meg a lárvaszint-
re, és ez a hatalmas nyomor elszomorít. Javas-
latom: alakítanunk kell egy társaságot, ahol
összegyûjtünk minden információt. Kérek min-
den mágiafalót és puhányt, hogy írjon nekem
levelet és én az összejött infókat mind visszakül-
döm. Minden levére válaszolok. Várom továbbá
minden Salgótarján környéki játékos levelét, va-
lamint azokét, akik szívesen leveleznének egy
alacsony, hosszúszakállú, mókás mágussüve-
ges, pajkos-vidám szemû férfival. Címem: 3137
Karancsberény, Dózsa út 32. Éljenek a galetki
csajok, valamint a barna Amstell és a mentolos
Tik-Tak! Köszönöm a szót! Apropó! Tudja valaki,
hogy mi az a kristályamulett? (#3200)

Üdv néktek ifjú galetkik! Ezen írásom azokhoz
a fiatal társaimhoz szól, akik hozzám hasonlóan
nem rég érkeztek meg a Teron hegy legmélyebb,
legsötétebb barlangcsarnokába, a lárvaszintre.
Szeretnék kialakítani egy olyan baráti társaságot,
akik segítik egymást információkkal, jó tanács-
csal, és ha kell, tettekkel is. Céljaim hosszú távú-
ak, és egymás fejlõdésének elõsegítésén kívül,
ebben a kemény, galetkit próbáló világban, terve-
im közé tartozik egy igazi összetartó, gondolko-
dásmódjában hasonló tagokból álló csapat össze-
kovácsolása. Bárki, akinek felkeltették figyelmét
õszinte szavaim, kérem írjon, s én küldök egy bõ-
vebb tájékoztatót elképzeléseimrõl. Címem: Rádi
Gábor, 3600 Ózd, Vasvár út 8. 2/3.

Gael Ronin a Karom (#6530)


