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,Szerkesztõi üzenet
Sziasztok! Elõzõ számunknál kicsit fellélegez-
hettem, de ezúttal ismét rám hárul a szer-
kesztõi üzenet megírásának nehéz feladata.
Nos, akkor neki is látok…

Ismét nagy sikerrel rendeztük meg szoká-
sos játékos találkozónkat. Az ott készült felvé-
telekbõl remek összeállítást találtok a hátsó
oldal belsõ borítóján. Többen kérdezték tõ-
lünk – a találkozón és levélben is – , mi lesz a
Krónikával most, hogy Erdõs Árpi távozott a
Beholdertõl. Megnyugtatok mindenkit, az Ala-
nori Krónika továbbra is menetrendszerûen
jelenik meg. Külsõs munkatársként továbbra
is Árpi a tördelõnk, mind a Krónikánál, mind
a könyvek egy részénél. Májusi számunkban
nagy sikert aratott a HKK árlista, ezért igyek-
szünk ezt gyakoribbá tenni. Talán úgy szep-
temberre kialakulnak már a Két világ közt árai
is, és akkor már egy olyan listát kaphattok kéz-
hez, amiben az új lapok is szerepelnek.

Címlapunkon Vida László festményét, A
bolhedor lovagjai címû ÕV regény borítóké-
pét láthatjátok.
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A L A N O R I  K R Ó N I K A  E L Õ F I Z E T É S
Ha játszol valamelyik levelezõs játékunkkal, akkor az UL-ed hátulján kérheted,
és a számládról vonjuk az újság kedvezményes árát zsetonban. Amennyiben
interneten játszol és zsetonnal szeretnél fizetni, küldj egy e-mailt, és szintén
vonni fogjuk az újság árát a számládról. Ha nem játszol nálunk, akkor belföl-
di postautalványon adhatod fel a pénzt, és a csekk hátuljára írd rá, hogy Ala-
nori Krónika elõfizetés, és azt is, hogy melyik számtól. Természetesen a ná-
lunk játszók is fizethetnek postautalvánnyal.



3. rés
z

Írta: GULYÁS ATTILA

Nestor, Szabad Világok Ligája
Semien-erdõség
3057. október 14.

Az újonnan feltûnt támadók teljes sebességgel
egyenesen Gordie felé tartottak. A három könnyû
mech pár lépés után otthagyta a Cyclopsot, amely Ga-
uss ágyúját felemelve egy hatalmas acélgolyót lõtt
Wolfsen Dragonjába. A mech páncélja beszakadt, és
bal karja vad pörgés közepette elrepült. Az acélgolyó
végül a rakétatárolóban állt meg, ahol – mivel nem
volt már muníció –, nem végzett további rombolást.

A rohanó könnyû mechek mellett hatalmas villa-
nással kigyulladt egy fa, és miután kidõlt, két Scarabus
jelent meg a helyén. Minden fegyverükkel tûz alá vet-
ték az oldalt haladó Firestartert, amely a találatoktól
nekidõlt a mellette futó Fireflynak. A Komodo fegyve-
rei is életre keltek, és egyetlen lövéssel lerobbantották
a Cyclops bal lábát. A hatalmas mech eldõlésével egy
idõben lassított le a még állva maradt Firefly.

– Adják meg magukat. Semmi esélyük – üzente
Gordie jéghideg hangon a rohammech pilótájának.

– Azt hiszem, valóban nincs más választásunk. – A
mondatot követõen kigyulladt a Cyclops és a Firefly
pilótafülkéje, és a mentõkabinok az ég felé emelked-
tek, hogy utána a közeli hegyek mögött tûnjenek el. A
jobb karján támaszkodó Cyclops hatalmas robajjal a
földre zuhant.

Unikornis ûrjáró
Az Outreach körüli orbitális pálya
Outreach, Egyesült Nemzetközösség
3057. október 25.

Braddy a lehetõ leghalkabban lépett oda Gordie
mögé, nehogy megzavarja a gondolkodásban. Óvatosan
megbökte a csapzott hajú férfi vállát, mire Gordie olyan
lendülettel fordult meg, mintha megtámadták volna.

– Bocs Garth, nem akartalak megijeszteni – mente-
getõzött, majd sóhajtott egyet. – A Nestoron zsákmá-
nyolt mecheket végre teljesen feltörtük. Kicseréltük
volna bennük a chipeket, de sajnos az épp nem volt
raktáron – mondta fanyar félmosoly kíséretében. –

Ezek tényleg komolyan beszéltek, amikor az akadémi-
án azt mondták, hogy a Ligában a legmegbízhatóbbak
a biztonsági protokollok. Most már mûködik mind.
–Belenézett a férfi szemébe, úgy folytatta mondandó-
ját. – Az utóbbi pár napban igen kevés idõt töltesz ve-
lünk, és a csapat ügyeivel. Történt valami?

A zsoldos zsebébõl egy noteputer került elõ, amit
odaadott Braddynek. Az apró számítógép képernyõ-
jén egy nagy nulla volt látható.

– Ez a pénzügyi egyenlegünk. – Gordie ebbe az
egyetlen tõmondatba belesûrített mindent, amit egy
csõdbe ment zsoldoscsapat kapitánya érezhet. Vissza-
tette a zsebébe a noteputert, és egy darab papírt halá-
szott elõ zubbonyának másik zsebébõl. Ezt is megmu-
tatta Braddynek.

– Egy fogadócédula? Egy mech viadalra akarsz fo-
gadni? De egyáltalán nem biztos, hogy nyersz! –
mondta társa kétkedõen, és arrébb simított egy sze-
mébe lógó hajtincset.

– Ne aggódj, nyerni fogok. Nézd csak meg jobban.
– Lassan átnyújtotta neki a cetlit. Még jó, hogy a Ride-
ren sikerült összefutnom Elder Mordoc egyik ismerõ-
sével, aki megszervezte az egészet, és még nem hiva-
talosan fogadhattam is nála.

– Értem a célzást, de ez kész õrület! Alig lesz idõd
felkészülni a viadalra, miután földet értünk. Biztos
vagy benne, hogy megnyered?

– Mondtam, hogy ne aggódj. Nem ez az elsõ csa-
tám, és van egy meglepetésem leendõ ellenfelem szá-
mára. Végre kicseréltem a félnehéz lézereket impul-
zuslézerekre – válaszolta, majd ördögi mosoly
kíséretében megveregette Braddy vállát.

Liao Aréna
Outreach, Egyesült Nemzetközösség
3057. október 25.

A Hatchetman pilótafülkéjét hõség árasztotta el az
ugrás megkezdését követõen, de Gordie-nak most a
legkisebb problémája a hõség volt. Rögtön, miután
felemelkedett gépével a földrõl, géppuskalövedékek
zápora aprította fel a száraz talajt, melyet egy PPC vil-
láma követett.
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Bármennyire is meglepõ volt, a Daikyu pilótája
nem merte megkockáztatni a túlhevülést, ehelyett
könnyed futással igyekezett minél közelebb kerülni az
egyelõre sértetlen Hatchetmanhez. Gordie az egyik
közeli erdõ felé irányította mechjét, ahol pontosan két
fa közé érkezett. A biztos takarást kihasználva átgon-
dolta a helyzetét.

– A disznó, menekülni próbál! – bosszankodott
magában Chan Li, a hetven tonnás Daikyu pilótája.
Kapkodó mozdulatokkal átkapcsolta a másodlagos
monitorra ellenfele mechjét. A képernyõn egy negy-
venöt tonnás harci gép képe tûnt fel, mellette pedig a
benne található fegyverrendszerek adatai. Ezek az
adatok hamisak. Az elõzõ küzdelmében súlyosan
megsérült a mech, és biztos vagyok benne, hogy en-
nek a Lionsnak nem volt pénze a karokban lévõ két
lézerét impulzuslézerekre cserélni. Ez az ostoba szá-
mítógép megint a szabványos konfigurációkat raj-
zolja ki. Fogadni mernék, hogy ha lecserélné a kar-
ban lévõ félnehéz lézereit egy nehézlézerre, akkor is
ezt mutatná. Azt hiszem, ez után a meccs után be kell
fektetnem egy újabb Cyclops típusú komputerbe. De
elõbb még el kell intéznem ezt a szerencsétlent.

Rápillantott a radarra, és mechjét a tõle kétszáz mé-
terre lévõ piros pont felé irányította. Mivel a pilótafül-
kében már elmúlt a fegyverek használatát követõ irtó-
zatos hõség, Chan úgy döntött, kikergeti ellenfelét az
erdõbõl. Felemelte a Daikyu bal karját, és útjára enge-
dett egy villámot a dupla hûtõegységekkel ellátott PPC-
bõl. A becsapódás helyén lángok gyúltak, de nem lát-
szott mozgás. A piros pont viszont eltûnt a radarról,
majd egy jópár méterrel arrébb ismét megjelent. Ezút-
tal nagy hatótávolságú rakéták keltek útra, és gyújtot-
ták fel a görnyedt fákat. A pont ismét eltûnt, majd me-
gint megjelent. Most már muszáj lesz elõjönnie!

Ellenfele módszere egy cseppet sem lepte meg
Gordie-t, sõt erre számított leginkább. A Rider ûrjáró
kapitányától sikerült megszereznie a legutóbbi Outre-
ach-i küzdelmek holovid felvételeit, és alaposan átta-
nulmányozta Chan Li módszereit. A helyszínnel is tisz-
tában volt, és már majdhogynem el is tervezte, hogy
pontosan mit fog tenni. Miután kikeveredett a PPC
energiájától lángoló fák közül, ismét megállt. Röviddel
ezután rakéták robbantottak apró krátereket a talajba,
és gyújtották fel a mechjétõl jobbra található fák egyi-
két. Ez nem mehet így a végtelenségig. Muszáj lesz ne-
kem támadnom.

Rövid gondolkodás után Gordie beletaposott a

mech ugrórakétáit vezérlõ pedálokba. A Hatchetman
fényes lángcsóva hátán emelkedett a levegõbe, Gordie
pedig hamarosan megpillantotta a rá váró hetven ton-
nás mechet. Repülés közben elõrenyújtotta mechje
karjait, és miután a szeme elõtti célkereszt aranyszínû-
rõl pirosra váltott, megnyomta a bal kezénél lévõ joys-
tick egyik gombját. Az impulzuslézerek egyszerre
kezdték el sugaraikkal felperzselni a talajt, útjukat pe-
dig a Daikyu bal lábán folytatták. Mikor elértek a
mech bokájáig, a gép kibillent egyensúlyából, és dõlni
kezdett. Gordie óvatosan manõverezve ellenfele felé
irányította a Hatchetmant.

A mech kecsesen ért földet, éppen még mielõtt a
Daikyu eldõlt volna. Chan Li meg sem próbálta taplra
állítani a gépet, egybõl tüzelt. A szabadon lévõ jobb
karban levõ gépágyúját a Hatchetman oldalára irányí-
totta, és hatalmas páncélszilánkokat hasított le a mech
törzsérõl.

Gordie válasza sem késett. Felemelte a Hatchet-
man jobb karját, és a fejszével lecsapta ellenfele bal
karját, azután pedig az LB-10X gépágyú lövedékeivel
gyengítette tovább a fekvõ mech páncélzatát.

Chan Li kétségbeesésében minden fegyverébõl tü-
zet nyitott. Nem törõdött a pilótafülkét elöntõ hõség-
gel, sem a karjában terjengõ zsibbadással, megpróbál-
ta egy utolsó lövéssel térdre kényszeríteni ellenfelét. A
jobb kar gépágyújának lövedékei összezúzták a negy-
venöt tonnás gép jobb oldalának páncélzatát, és beha-
toltak a gépágyúhoz. A fegyver azonnal felmondta a
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szolgálatot, nem zúdított újabb golyózáport a vergõdõ
mechre.

Ez így nem mehet tovább! Vagy kivégzem azonnal,
vagy pedig végignézem, ahogy felkel, és szétszed a
gépágyújával. Gordie mindhárom impulzuslézerét el-
sütötte. A sugarak egyenes vonalban kúsztak felfelé a
felkelni próbáló mech mellkasán, majd végül elérték a
pilótafülkét.

A Daikyu mintha csak meggondolta volna magát,
félbehagyta a mozdulatát, és visszahanyatlott a földre.
Gordie mechjében kigyulladt a meccs végét jelzõ zöld
fény, õ pedig elengedte az irányítókarokat, és ellazítot-
ta magát. Nem így kellett volna véget érnie. Remélem,
egyhamar nem találom szemben magam megint ka-
pellánokkal.

Lótusz hotel
Outreach, Egyesült Nemzetközösség
3057. október 25.

– Mit csináltál odabent, Gordie? Már megint újra
kell pingálnom a meched mellén azt a villámot! –
mondta nevetve Beston, és odadobott egy doboz sört
a kócos pilótának. Hangos szisszenés kíséretében nyílt
ki a sörösdoboz, és Gordie örömmel gurította le a tor-
kán a kesernyés nedût, majd biccentett egyet a szintén
iszogató McAdams felé.

– Nem csak ti készültetek ám a gyõzelmemre! –
mondta, és odalépett a szobában lévõ egyik szekrény-
hez. Kivett belõle egy borítékot. Lassan felnyitotta, és
a benne lévõ köteget átadta Rogernek. – Ezek a jegyek
az Outreach-i Szirének Viadalára szólnak. Ez nem egy

szokványos mech viadal lesz, hanem egy stra-
tégiai csata.

Még az Outreach-en is ritkán akadtak olya-
nok, akik szívesen szálltak szembe egymással
szimulált taktikai környezetben, ahol mindket-
ten majdnem csak kizárólag a taktikai érzékü-
ket használhatták. A csata gyakorlatilag két had-
sereg szimulált ütközete volt, amelyeket a két
parancsnok irányított, de lehetõség volt arra is,
hogy bármely mechjüket személyesen is vezé-
reljék. Ezek között a viadalok között is ritkaság-
számba ment a hölgyek összecsapása, amelyre
igen nagy nehézségek árán lehetett csak jegye-
ket kapni, természetesen elég borsos áron.

Mindannyian örültek a kivételesen jónak
ígérkezõ estének.

– Te Gordie, és erre a viadalra fogadtál
már? Szerintem Jennifer Corto fog nyerni.

– Ezt kétlem! – mondta Braddy, aki alapo-
sabban is szemügyre vette a fogadócédulát. –

Ennek a másiknak már ismerõsebb a neve. Õ is a Liga
hadseregében szolgált. Ha jól emlékszem, a Vezérezre-
des még ki is tüntette. Nekem van rá száz C-jegyem,
hogy õ fog nyerni.

– Azon már ne múljon. Az én száz C-jegyem azt
mondja, hogy Jenny fogja gyõztesen elhagyni a szimet!

– Ezt megbeszéltük, de szerintem induljunk, mert
még lekéssük a meccset – mondta, majd kilépett az aj-
tón.

Nagy zsivaj fogadta õket a csarnokban. A helység
minden mérték szerint hatalmas volt. Körülbelül há-
romezer embernek volt hely a bejárattól induló szék-
sorokban, amelyet már majdnem teljesen betöltött az
izgatott nézõsereg. Ennek ellenére nem volt túl nehéz
Gordie-éknak a helyükre jutni, mivel mindegyikõjük
jegye az elsõ sorba szólt.

Miután minden nézõ elfoglalta a helyét, a morajló
tömeg elcsendesedett, egymás után sötétültek el a fa-
lon lévõ lámpák, amíg csak a csarnok közepén levõ
holopódium, és a két parancsnokhölgy holoszimje
maradt megvilágítva. Egy öltönyös férfi sétált be a ho-
lopódium elé, körülnézett, és megszólalt.

– Köszöntök mindenkit az Outreach-i Mech-szövet-
ség által szervezett tizedik stratégiai csatán! Örülök,
hogy ezen az estén sem maradt üres hely a csarno-
kunkban. Ma egy különös viadalt szeretnék bemutatni
önöknek, olyat, amelyben az utóbbi három évben nem
volt az outreach-i közönségnek része. Két versenyzõnk
ezen az estén a gyönyörûséges, fiatal Jennifer Corto, el-
lenfele pedig a rengeteg harci tapasztalattal rendelke-
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zõ, és még mindig elbûvölõ Kathrin Ortosky, aki
a Szabad Világok Ligájában teljesített szolgálatot.

Két reflektor gyúlt a csarnok falán, hogy a két
kinyíló ajtón belépõ nõt megvilágítsa. Az egyik
nõ Braddy mellett sétált el, szõke fürtjei termé-
szetesen omlottak a vállára. Még egy mech-har-
coshoz képest is kivételesen karcsú volt, nem le-
hetett több huszonegy évesnél. Ez a nõ nagyon
jó kell, hogy legyen, ha meg akarja verni az el-
lenfelét. Kecsesen odalépett a mûsorvezetõ mel-
lé, meghajolt, és belépett az egyik holoszimbe.

Közben megérkezett ellenfele is. A fekete hajú
nõ legalább tizenöt évvel idõsebb volt a másiknál,
egyenruháján kitüntetések sora jelezte, hogy ki-
szolgált katona. Õ is követte Jennifer példáját:
meghajolt, és a számára kijelölt holoszimbe lé-
pett. Végül a mûsorvezetõ is meghajolt, és kisétált
az egyik ajtón. Minden reflektor a holopódiumra
irányult. Szép lassan hegyek kezdtek el formálódni a
pódium közepén, és a csarnok falaiba épített hatalmas
monitorok is életre keltek. Óriási fémmonstrumok fog-
lalták el a képernyõket, a holopódiumon pedig egy er-
dõkkel tarkított hegyes-völgyes táj vált láthatóvá. A fala-
kon lévõ hangszórókban felhangzott a csata kezdetét
jelzõ szignál, a mûsorvezetõk pedig megkezdték az iz-
galmasnak ígérkezõ meccs kommentálását.

– Nos, kedves nézõink, mint láthatják, nem min-
dennapi viadalnak nézünk elébe. A kék csapatot az el-
bûvölõ, ám talán még túl tapasztalatlan Jennifer Cor-
to vezeti, a piros csapatot pedig a háborús veterán
Kathrin Ortosky. Nem titkolom, kedves nézõink, hogy
az esélyek Jennifer ellen szólnak, de ki tudja, még mit
tartogat számunkra ez a mai mérkõzés?

A harctér választása senkit sem lepett meg, hiszen
Ortosky választotta, és ezen a helyen töltötte szolgála-
tának utolsó két évét. Azonban ezúttal õ játszotta a tá-
madó szerepét. Serege, egy ezrednyi közepes és nehéz
mech, a síkságot átszelõ folyó mellett állomásozott, és
egyetlen céljuk volt: Corto minden egyes egységének
likvidálása, amely cseppet sem ígérkezett könnyû fel-
adatnak.

Mint minden védõnek, Cortónak is meg volt a le-
hetõsége arra, hogy még a csata kezdete elõtt tetszõle-
gesen elhelyezze az egységeit, amit igen okosan ki is
használt. Erejének nagy részét a katonai bázisánál tar-
totta, a rakétákkal és lézerekkel ellátott tornyok köze-
lében. Mivel õ több mechhel rendelkezett, mint ellen-
fele, megengedhette magának, hogy egyes egységeket
taktikai feladatokkal lásson el.

A bázisát egyszerûen csak Alfa kódnévvel jelölte, és
ugyanezzel a névvel látta el a parancsnoki központjá-
nál elhelyezett védekezõ közepes zászlóaljat is. Erdõ

övezte az épületeket, tehát a bejutást nem volt túl ne-
héz megakadályoznia, csupán arra kellett figyelnie,
nehogy felmorzsolódjon a hadserege a védelemben.
Bár számban felülmúlta ellenfelét, közel sem rendel-
kezett olyan erõs mechekkel, melyekkel egy szemtõl
szembe támadást ki tudott volna védeni. Parancsnoki
mechként egy Cyclops típusú gépet választott, a holo-
szimben is többnyire ezt vezette saját kezûleg.

A holopódiumon az égbolton felkelõ nap jelezte a
csata kezdetét. Elsõnek egy vörös színben pompázó ne-
héz mech-raj indult el a folyón átvezetõ egyetlen híd fe-
lé. Komótos léptekkel közeledett a négy hatalmas csata-
gép, és gyémántalakzatba fejlõdve átkeltek a hídon. Pár
másodperccel utánuk megindult a következõ, majd az
azután következõ raj, ami az elsõ századot alkotta.

A hídhoz legközelebb álló fák megmozdultak,
majd egymás után kidõltek. Négy Catapult állt a fa-
rönkök között, és egyszerre indították el mind a negy-
ven rakétájukat a hozzájuk legközelebb álló raj felé. A
százhatvan rakéta még azelõtt felrobbant, mielõtt elér-
ték volna céljukat, de végül is erre voltak tervezve.
Mindegyik rakéta apró aknákat tartalmazott, melyek
így szinte lehetetlenné tették a nehéz mechek mozgá-
sát. Még mielõtt a nehéz század vissza tudott volna lõ-
ni, újabb százhatvan rakéta indult meg pusztító útjára,
ám ezek a híd túloldalára ürítették tartalmukat, így té-
ve lehetetlenné az átkelést.

A négy Catapult lassú léptekkel hátrálni kezdett,
de eleresztettek még egy sorozatot, amely a hidat hin-
tette tele aknákkal. Ezt azonban már nem úszták meg
válasz nélkül. PPC lövedékek, rakéták és lézersugarak
szaggatták darabokra a legelöl álló mechet, ám mégis
sikerült elég idõt nyernie a társainak, hogy biztonsá-
gos távolságba kerüljenek a támadóktól.
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Két századnyi mech ugratott át a hídon az aknáktól
biztonságos távolságra, hogy megtisztítsák a területet,
és a három közepes mech után eredjenek.

– Micsoda rendhagyó, ám rendkívül taktikus meg-
oldás, kedves nézõink! Ezeknek a csatáknak ez az
egyik legnagyobb elõnye. Nem korlátozták Jennifert a
fegyverválasztásban. Nem tudom, ki választott volna
egy ilyen erõs ellenfél ellen olyan nehéztüzérséget,
melyet igazából nem is vethet be közvetlenül mechek
ellen. – A kommentátor hangját áthatotta az izgalom.
– Kíváncsi leszek, vajon mit talál még ki Ortosky táma-
dásának megnehezítésére.

Miután a két századnyi mech eltakarította az akná-
kat a nehéz mechek elõl, elindultak a három Catapult
után. A négy elöl haladó közepes mechet érte a
legdurvább csapás. Az egyik hegyorom mögül újabb
rajnyi Catapult zúdított rakétazáport a közeledõ
mechekre. Egymás után szakadtak le a kisebb-nagyobb
páncéllemezek, karok hullottak le, végül pedig az
egyik mech felrobbant.

A gép megsemmisülése után társai lelassítottak,
majd – túlerejük ellenére – szervezett visszavonulásba
kezdtek. A rakéták továbbra is záporoztak rájuk, de
minél távolabb kerültek a rejtõzködõ Catapultoktól,
annál kevesebb rakéta találta meg célját. Végül a raké-
tazápor abbamaradt.

A csata ezután egy órán keresztül nem hozott sem-
milyen izgalmat. Corto apró csapatokkal próbálta meg
megzavarni a közeledõ sereget, de mindössze csak egy
rajnyi mechet sikerült ellenfele veszteséglistájára kül-
deni. Egyszer csak lenyugodott a holopódiumon a szi-
mulált nap, és a csata abbamaradt. Egymás után gyul-
ladtak ki a csarnok reflektorai, a bejáratokon pedig
édességet és frissítõt áruló piros-fehér egyenruhás fér-
fiak lepték meg a nézõket finomabbnál finomabb áru-
ikkal.

Braddy az árusok beléptét megpillantva
felállt, és az egyik bejárat felé fordult.

A tömegben ismerõs tekintet villant.
Braddy egy gyors mozdulattal megragadta
az éppen egy elegáns nõvel társalgó Jinx vál-
lát, és mikor az ránézett, az ismerõs férfi fe-
lé biccentett.

Amikor rájött, hogy észrevették, azonnal
felugrott, és megpróbálta a lehetõ leggyor-
sabban keresztülverekedi magát a tömegen.
Kirohant az egyik bejáraton, útközben majd-
nem fellökve egy férfit. Keresztülloholt az
elõcsarnokon, közben hátra-hátrapillantott,
hogy meggyõzõdjön róla, követik-e még.
Mindhárman mögötte voltak.

Nem volt más választása, kirohant az utcára, és be-
fordult a legközelebbi sikátorba. Egy kicsit kifújta ma-
gát, majd ismét futásnak eredt. Már nem is nézett hát-
ra, csak futott és futott. A következõ sarkon balra
kanyarodott, utána pedig jobbra. Ott lekuporodott
egy szemeteskuka mellé. Alig kapott levegõt, égetõ ér-
zés járta át a testét, és egyre csak arra gondolt, hogy az
ördögbe találták meg pont itt, és pont most. Benyúlt
a kabátja zsebébe, és remegõ kézzel elõhalászta a Ma-
user and Gray tûpisztolyát, majd ellenõrizte, hogy
töltve van-e. Miután meggyõzõdött róla, hogy tüzelés-
re kész állapotban van a fegyvere, sóhajtott egy na-
gyot, és lassan elkezdett felegyenesedni. Jobbra né-
zett. A sikátor szegényes világításában egyetlen alakot
sem látott, így biztonságban érezte magát.

Az elsõ csapás balról érte, és egyenesen az állkap-
csára. Ezután ütések érték a hátát, a hasát, a tarkóját,
és a fejét egészen addig, amíg földre nem került, és az
ellenállás utolsó szikrája ki nem aludt elméjében. Ka-
pott egy óriási rúgást a jobb fülére, amely ettõl bor-
zasztóan elkezdett csengeni, és tovább fokozta a ré-
mületét. Azután a rémület elmúlt, és a fájdalom is. És
minden más is…

Komsztár központ
Outreach, Egyesült Nemzetközösség
3057. október 25.

A Komsztár zászlói büszkén lengedeztek az éjsza-
kai szellõben, ám még ekkor sem állt meg az élet a
központban. Braddy, Jinx és Derek Petersen csak pár
perce vártak a püspökre, aki a késõi óra ellenére szin-
te már zavaróan kipihentnek tûnt. Frissen vasalt
egyenruha volt rajta, fehér köpeny, arany színû sze-
géllyel, rajta pedig a Komsztár jelvénye. 
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– Segíthetek önöknek vala-
miben, uraim? – kérdezte egy
Komsztár tisztviselõtõl elvárha-
tó nyájassággal. Braddy szólalt
meg elsõként.

– Egy üzenetet szeretnénk
küldeni. Sürgõs lenne. 

– Gondoltam uraim, hogy
ilyen késõi órán igen fontos ügy
miatt fordulnak a Komsztárhoz
– mondta, és mosolya még nyá-
jasabbá vált. – Kérem, fáradja-
nak utánam az irodámba. – A fo-
lyosó túlsó végén lévõ ajtó felé
intett.

Az iroda tágas volt, a falakon
a Komsztár vezetõinek képe dí-
szelgett, a helységet a tapéta szí-
ne, és az óriási könyvespolc tet-
te még elegánsabbá. A püspök
az asztala mögé lépett, és a szobában lévõ székek felé
intve hellyel kínálta Braddyéket. Miután õk leültek, a
püspök is letelepedett.

– Nos uraim, hová kívánják küldeni azt az üzene-
tet? – kérdezte, miközben bekapcsolta a számítógép-
konzolját.

– Az üzenetet a Borghes II-re szeretnénk küldeni,
de sajnos még nem vettük fel. Megtenné, püspök,
hogy a rendelkezésünkre bocsát egy felvevõt?

A püspök szemöldöke megemelkedett, szeme tág-
ra nyílt. Nyájas arckifejezése gondterheltté vált, és gya-
nakodva válaszolt.

– Van egy rossz hírem, uraim. A Borghes II-t két
héttel ezelõtt lerohanta a Jádesólyom klán. Elvesztet-
tük a bolygóval a kapcsolatot, de állítólag mindenki-
bõl jobbágyot, vagy micsodát csináltak. Sajnos, nem
tudjuk elküldeni az üzenetüket.

Lótusz hotel
Outreach, Egyesült Nemzetközösség
3057. október 26.

A szobába alig hatolt be a fátyolos reggeli fény,
nem ébresztette fel egyiküket sem. Az ajtó lassan nyi-
korogva kinyílt, és a három behajtó a lehetõ legcsen-
desebben belépett a lakosztályba. Mindhárman a leg-
kisebb szoba felé vették útjukat, azonban Petersen
óvatlanul lelökte az asztalon lévõ üvegek egyikét,
amely hangos csörömpöléssel széttört a padlón. Fél
percen belül az összes zsoldos a szobában volt, kari-
kás szemeikbõl látszott, hogy késõn értek a hotelbe.

– Hát ti hol a fenében voltatok? – kérdezte McA-

dams, aki a többiekhez képest még ébernek tûnt. –
Már azt hittük, problémátok akadt a helyi hatósággal.

– Tudod, történt egy-két dolog tegnap este. De mi-
lyen volt a csata?

– Jössz nekem száz C-jeggyel, Braddy – mondta
Beston. – Jenny tényleg nyert. Telerakta a bázisát ak-
nákkal, és eljátszotta ugyanazt, amit a hídnál csinált.
Mikor a vörös mechek besétáltak a bázisra, csupán a
védõ század állta útjukat, azt hitték, hogy a többivel
már végeztek. Pedig épp ott álltak a hátuk mögött. Mi-
re sikerült az arcvonalat megfordítani, a mechek fele
már csak egy rakás roncs volt, és a támadóik már el is
tûntek az erdõben. Ezután még fél órát kergették
Jenny seregét, mire a kislány egyesítette az erejét, és a
különálló rajokat és századokat egyenként szedte da-
rabokra. De tényleg, mi történt veletek?

– Megtaláltuk, akit kerestünk, és ezt... – válaszolt
Braddy egykedvûen, és egy C-jegy köteget emelt elõ a
zubbonya zsebébõl. – Tízezer C-jegy.

– És most mihez kezdtek? – kérdezte Gordie. – Ke-
reshetek megint új pilótákat? – kérdezte Gordie mor-
cos arckifejezéssel.

– Nem egészen, Gordie. A megbízónk… nos, nem
elérhetõ többé. Úgyhogy… ha nem bánnátok, marad-
nánk. Ez a tízezer C-jegy azt hiszem, elég lesz a rajunk
rendbe hozásához.

– Persze, hogy nem bánjuk – válaszolta Gordie. –
Egyébként pedig beneveztem a csapatunkat a másod-
osztályú ligába, de a rendezõk azt mondták, hogy nem
nevezhetünk ezzel a névvel. Tele van Oroszlánokkal a
liga. Úgyhogy, ha nem bánnátok, mi leszünk Gordie
Behajtói…
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Amikor elõször informáltam a Shadowland illusztris
közönségét a Renraku Arkológia „problémájáról”,
üzenetemet színtiszta paranoiámnak tulajdonították.
Miután az igazság napvilágra került, átminõsítették a
Renraku dezinformációs propagandájának – mivel túl
pontos információkkal rendelkeztem, nyilvánvalóan
nem lehettem más, mint a Renraku talpnyalója.

Nem szándékozom felfedni, ki vagyok valójában,
vagy hogy honnan származnak az adatok. Rajtatok
múlik, hogy hisztek-e a szavamnak, vagy kételkedtek
benne, de azt gondolom, a küldemény magáért be-
szél. A tényeket tényként közlöm, saját gyanúimra és
spekulációimra pedig külön felhívom a figyelmet. És
nem, nem én vagyok Sharman Huang.

>>>>>(A fenébe, pedig reméltem, hogy összehoz-
hatok egy randit Dr. Frankensteinnnel.)<<<<<

– Lola

>>>>>(Személyesen is meggyõzõdhettek Fox sza-
vahihetõségétõl, ha elolvassátok a Renraku Arkológia:
Lezárva címû anyagot. Sokat segített nekünk, árnyak-
ban élõknek megérteni, miért vette át az arkológia fe-
letti irányítást otakui segítségével a Deus nevû MI, mi-
közben a Renraku még mindig hétpecsétes titokként
õrzi a részleteket a nagyközönség elõl.)<<<<<

– Captain Chaos
Elküldve: 2060. március 4. 12:31:01 (Kb.)

Akkor hát vágjunk bele a Renraku kivesézésébe. Ám
mielõtt belekezdenék, hadd oszlassak el egy félreér-
tést. Az elmúlt, több mint egy évben a Renrakuval kap-
csolatban többnyire csak az észak-amerikai arkológia
katasztrófájáról esett szó. Az árnyvadászoktól a tõzsde-
szakértõkig mindenkiben csak az maradt meg, hogy a
Renraku mennyire ráfaragott a seattle-i események kö-
vetkeztében. A UCAS területén mindenki azt gondolja,
hogy a cégnek nagyjából be is fellegzett, mert elveszí-
tette észak-amerikai központját, mert Deus, a Démon
MI belülrõl szedi darabokra a társaságot, vagy mert a
cég minden hitelét elvesztette a nagyközönség elõtt.

Lószart.
A Renraku nem megy sehová, cimborák. Kétségte-

len, hogy a 2058-as állapotokhoz képest most a mély-
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ponton van, de ez egy tripla A-s megatársaság. A
Renrakunak egyetlen épület elvesztése – bármilyen
nagy és modern is legyen az – pontosan annyi, mint-
ha Neilnek, az ork barbárnak levágnák egy ujját. Fáj
ugyan, és a gyógyulásig le is lassítja a sérülés, ezért
egy ideig nem képes ugyanakkorát ütni a baltájával –
de ha belekötsz, ugyanúgy egyetlen suhintással le-
csapja a fejed. A Renraku is elveszítette egy fontos
központját, de a cég számtalan másik telephelye Chi-
bától San Franciscón keresztül Bangkokig megfeszí-
tett munkával pótolja a hiányt.

A megatársaság szemszögébõl az arkológia épüle-
tének fizikai elveszítése sokkal inkább jelent PR ka-
tasztrófát. Az elveszített laborok, irodák és gyárak he-
lyére könnyedén építhetõk újabbak, a Renraku pedig
kétségkívül képes lesz elég alkalmazottat és cégrab-
szolgát keríteni, akikkel betömi a hiányt. A cégbe ve-
tett bizalom visszaállítása már keményebb dió lesz, de
a Renraku fizetési listáján találhatók a szakterület leg-
jobbjai. Ha hozzávesszük még azt a tényt, hogy a Vö-
rös Szamurájok jelenleg is az épület visszaszerzéséért
küzdenek – véres, emeletrõl-emeletre haladó, rém-
álomszerû harcok közepette –, akkor könnyen megjó-
solható, hogy a Renraku részvényei nemsokára ismét
elindulnak felfelé.

>>>>>(A mai állás szerint azonban a SCIRE csomó-
pont információinak elvesztése övön aluli ütésként
érte a Renrakut, nem beszélve a Renraku Amerika ve-
zetõsége által hátrahagyott zûrzavarról. A kialakult ká-
oszban jónéhány cégnek sikerült megszereznie a Ren-
raku bizonyos érdekeltségeit. A Transys Neuronet, a
Novatech és az Aztechnology egyaránt a nyertesek kö-
zé tartozott.)<<<<<

– FastJack

Ha engem kérdeztek, a seattle-i fiaskó legkelle-
metlenebb következményének semmi köze magához
az arkológia épületéhez. Az már csak a következmény
volt. A tény, hogy a Renraku rendszereiben már ki
tudja mióta kóválygott egy nyilvánvalóan ellenséges
MI, a végletekig paranoiássá tette a cég vezérkarát. Az-
óta minden fontosabb megbeszélést szemtõl szem-
ben, személyesen intéznek, mert a fejesek nincsenek
meggyõzõdve az elektronikus kommunikáció bizton-
ságáról. Bizony ez kissé felborította a cégvezetõk na-
pi beosztását, akik megszokták, hogy otthonról, egy
forró fürdõ közben bonyolítsák le ezeket a nemzetkö-
zi beszélgetéseket. A kényesebb adatbázisokat lekap-
csolták, és már ahhoz is komoly ellenõrzések soroza-
tán kell keresztülmenned, hogy egy rövid, kódolt

letöltés erejéig hozzáférhetõvé tegyék õket. A Renra-
ku automata kereskedelmi programjai intenzív átkó-
doláson mentek keresztül, és az MI-ktõl tartó ügyfe-
lek számára úgy reklámozzák, mint „speciális
kontrolláló eljárásokkal” készített szoftvereket.

Senki nem tudja, az MI mióta gyûjtött adatokat sa-
ját céljaira a cég rendszerébõl, ezért a Renraku könyv-
vizsgálóinak hada átfésüli az összes fõbb adatbankot,
és összehasonlítja õket az archivált másolatokkal –
manuálisan. Nem kamuzok, Deus lehetséges befo-
lyása miatt tényleg nem bíznak semmit a keresõprog-
ramokra, inkább mindent saját kezûleg vizsgálnak át.
Minden nagyobb kódot, a Mátrix védelmi eljárást és
üzletkötést átbogarásznak az esetleges változtatások,
anomáliák és hibák után kutatva. A 2000. évi átállás
õrülete óta ez a legnagyobb számítógépes kavarodás.

A Renraku problémáitól függetlenül azonban min-
denkit szeretnék figyelmeztetni, hogy a cég kilenc-
venöt százaléka még mindig ép és egészséges. Renge-
teg befektetõi véleményt hallottam már, amelyek a
társaság összeomlását jósolták, és számos árnyvadász
gondolja úgy, hogy amíg a Renraku Deus-szal van el-
foglalva, gyerekjáték lesz egy ellene végrehajtott ak-
ció. A befektetõk legtöbbje azóta tönkrement, a vadá-
szok jó része pedig hullazsákban végezte, mert bár a
Renraku megsérült, de nem vált nyomorékká. Ha le-
het ezt mondani, a cég talán még veszélyesebb, mint
elõtte, mert fokozott gyanakvással tekint mindenkire.

Oké. Akkor most leszállok a hordóról, és rátérek a
tárgyra. Kezdjük az alapokkal: egy kis háttérinfó arról,
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ki futtatja a vonatot, hol találhatók a fõbb irodák, mi-
vel foglalkoznak, és hogyan termelnek profitot a Ren-
raku Computer Systemsnek.

MIKOR
Egy ekkora méretû cég kialakulásának története nem
férne el így ilyen szûkre szabott irományban, ezért
most csak a zanzásított változatot közlöm. A Renraku
a Keruba Internationalbõl, egy szlovéniai központú
katonai konzorciumból nõtte ki magát, amely a hu-
szonegyedik század elsõ negyedének háborús idõsza-
kában alapozta meg a hírnevét. Utat könyökölt magá-
nak a „Nagy Hét” közé, útközben eltakarítva maga
elõl a többi megatársaságot, és egészen a ‘29-es össze-
omlásig meg is õrizte a helyét, amikor a cég alapítója
elhalálozott, kis híján magával rántva a társaságot is.
Ekkor egy Inazo Aneki nevû heves, fiatal cégcápa gon-
dolt egy nagyot, és egy Renraku nevû holdingcégen
keresztül felvásárolta a Kerubát. Eredeti szándéka az
volt, hogy feldarabolja és eladja a céget, de máig tisz-
tázatlan okokból végül mégsem így döntött. A társa-
ság központját Chibába telepítette, átnevezte Renra-
ku Computer Systemsre, majd kinevezte magát
elnök-vezérigazgatónak.

A 2030-as években a Renraku kulcsszerepet ját-
szott a globális információs hálózat Összeomlás utáni
újjáépítésében, így a cég egyre csak hízott és gazdago-

dott. Sajnos azonban a legfontosabb vezetõk jó része
fõként saját zsebére dolgozott, miközben Aneki csak
lubickolt a hatalomban. Viszont rögtön észbe kapott,
amikor néhány fejes megpróbálta kizárni õt a vezetõ-
ségbõl; sikerült hatalmon maradnia, és elhatározta,
hogy felvirágoztatja a céget. Azóta a Renraku olajo-
zott, gördülékenyen futó céges mechanizmussal
büszkélkedhet – sosem vált piacvezetõvé, de mindig
benne volt az elsõ ötben.

Amikor 2058-ban Dunkelzahn meghalt, a sárkány
végakarata a Renraku egyik fõrészvényesévé tette Mi-
les Lanier-t, a Fuchi egykori biztonsági igazgatóját. La-
nier titokban lépett le a Fuchitól (legalábbis úgy
tûnt), és segített a Renrakunak keresztbe tenni addigi
munkaadójának. Belsõs információi, valamint néhány
váratlan technikai áttörés segítségével a Renraku át-
vette a Fuchitól a világ második legnagyobb megatár-
sasága címet (természetesen elsõ a Seader-Krupp).
Azután színre lépett a Társasági Tanács, Lanier-rõl ki-
derült, hogy a Fuchis Villiersnek kémkedik, a Renra-
ku technológiai elõnye semmivé foszlott, egy MI pe-
dig átvette az uralmat a cég észak-amerikai központja
felett. És mi a jó hír? Amikor a Fuchi összeomlott, Shi-
kei Nakatomai elmarkolta, ami még megmaradt a
Fuchi Ázsiából, és csatlakozott a Renrakuhoz – rész-
ben üzleti megfontolásokból, részben hogy bosszút
álljon Richard Villiersen, azon az emberen, aki egy-
aránt kitolt a Fuchival és a Renrakuval (ez utóbbival
Miles Lanier-en keresztül).

RENRAKU COMPUTER SYSTEMS
A többi AAA-s megatársasághoz hasonlóan a Renraku
sem tesz mást, mint ül a fenekén, és irányít számtalan
kisebb céget. Az RCS alkalmazottai kizárólag a cég
legmagasabb szintû vezetõibõl, azok stábjából, né-
hány tucatnyi jogászból, valamint egy hordányi
könyvelõbõl áll, akiknek csak az a dolguk, hogy szá-
mon tartsák, milyen cégek vannak a tulajdonukban,
azoknak a cégeknek mi van a tulajdonában, és ez az
egész pontosan mennyit taksál. Az alább ismertetett
négy részleg mindegyike önálló szervezet (természe-
tesen az RCS kizárólagos tulajdona), melyek az adott
területen fejtik ki mûködésüket.

RENRAKU AMERIKA
Az elsõ számú, legfontosabb részleg Észak- és Dél-
Amerikát is magában foglalja. Eredetileg a seattle-i
SCIRE arkológia adott otthont a fõhadiszállásnak, de
az RA rövidesen átköltözött Manhattanbe, miután bi-
zonyos események... nos, kényelmetlenné tették szá-
mukra a helyet. Az arkológia katasztrófája elõre látha-
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tóan érzékenyen érintette a részleget; egyetlen éjszaka
alatt elveszítette központját, legnagyobb telephelyét,
rengeteg magas szintû vezetõjét, több ezernyi alkal-
mazottját, valamint Mátrix-rendszerének támpillérét.
A részleg azonnal heves toborzásba kezdett, és új te-
lephelyek felállításával, valamint a régiek kibõvítésével
próbálta kompenzálni a veszteséget. 2059 decembere
óta az RA-nak komoly üzleti veszteségeket kellett el-
könyvelni, de mostanra stabilizálódni látszik a helyzet.

A részleg igazgatója Dr. Sherman Huang, akinek a
neve mellé már oly sok alkalommal biggyesztették a
„briliáns” és „excentrikus” jelzõket, hogy akár nyu-
godtan meg is változtathatná a nevét, hogy ezek a sza-
vak is szerepeljenek benne. Nagy valószínûséggel
egyedül õ tehetõ felelõssé az MI megalkotásáért és el-
szabadulásáért.

Az RA leányvállalatai a piac szinte minden szeg-
mensét lefedik: Festival Foods (a Sloppy.Soy, a Vitmoe
és más népszerû termékek elõállítója), Architectural
Dynamics (fõként hivatali épületek gyártásában jeles-
kedik, de nagy valószínûséggel minden eddigi kéglid-
nek az AD a tulajdonosa), a pueblói Iris Firmware
(minõségi hálózati perifériák, chip-olvasók, meg ilye-
nek). A cég irodái megtalálhatók New York Cityben,
San Franciscóban, Sacramentóban, Los Angelesben,
Dallasban, Charlotte-ban, Kansas Cityben, Philadelp-
hiában, Clevelandban, Santiagóban, valamint Buenos
Airesben.

RENRAKU ÁZSIA
A társaság szíve egykoron a Renraku Ázsia volt. Az
évek múlásával azonban egyre több és több figyelem
irányult a Renraku Amerikára (valószínûleg azért,
mert Sharman Huang örömmel közremûködött Inazo
Aneki magánprogramjaiban), az ázsiai részleg pedig
szépen lassan a második helyre szorult. A Fuchis Shi-
kei Nakatomi megérkezésével azonban minden meg-
változott. A saját ázsiai hatalmi bázisát építgetõ Naka-
tomi „rávette” Tev Greenwaldt részlegigazgatót a
korai visszavonulásra, és Surin Supachait, saját bábját
ültette a helyére. A Renraku Ázsia jelen pillanatban a
cég legnagyobb részlege (legalábbis üzleti szemszög-
bõl nézve), és Nakatomi folyamatosan gondoskodik
róla, hogy ez az igazgatótanács egyik tagjának se men-
jen ki a fejébõl.

A fent említett Supachai azelõtt a Fuchi Ázsia Bi-
ofejlesztési Részlegének vezetõjeként tevékenyke-
dett. A Fuchitól való távozáskor Nakatomi bábja enge-
delmesen követte fõnökét, és nagy meglepetést
keltett, amikor Nakatomi õt jelölte a posztra saját me-
nye, Noriko Sakai helyett, aki addig a Fuchi Ázsia igaz-

gatója volt. Nakatomi elégedetlen volt Sakai teljesít-
ményével a cégháború folyamán, úgy érezte, a nõ túl
sok Fuchi Ázsia érdekeltséget engedett át a verseny-
társaknak. Ezért kinevezte a Renraku Kína elnökévé,
ahol azóta is arról álmodozik, hogy egy napon vissza-
szerzi székét Supachaitól.

A Renraku Ázsia néhány jól ismert leányvállalata:
az Ultimax és Shin Chou Kyogo kézifegyvergyárak, az
Underwater Living (a fülöp-szigeteki víz alatti létesít-
mények kivitelezõje), valamint a Wakatta Software, az
adatfeldolgozó- és tömörítõ programok híres gyártó-
ja. A cég irodái megtalálhatók Tokióban, Szöulban,
Chibában, Bangkokban, Hong Kongban, Kuala Lum-
purban, valamint Madrasban és Tajpejben.

RENRAKU AUSZTRÁLÁZSIA
A részleg az 50-es évek elején vált ki a Renraku Ázsi-
ából, amikor az ázsiai szekció még a csúcson volt.
Egyesek azt állítják, Aneki a belsõ konfliktusok mini-
málisra csökkentése érdekében nem szerette volna,
ha bármelyik részleg is túl erõssé válik – ami akár igaz
is lehet, ám kétségtelen, hogy a szétválásnak gazdasá-
gi okai is voltak. Az ausztrálázsiai részleget amolyan
„kalandor” igazgatóságnak tartják, ami azt jelenti,
hogy az ottaniak sokkal kevésbé konzervatív felfogá-
súak a cég többi részlegén dolgozóknál. Amikor a
Renraku az 50-es végek végén egyeduralkodóvá vált a
Mátrixtechnológiában, a cég legforróbb szoftvereinek
és hardvereinek jó része az ausztrálázsiai laborokból
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került ki. Ez a kút azonban azóta kiapadt, és a részleg
számítógépes fejlesztései mára jóval a nehézipari és
mezõgazdasági találmányok mögött foglalnak helyet.
Mégis, a számítógépes srácok egyszerre ezernyi külö-
nös fejlesztésen dolgoznak; ebbõl 999 ugyan fabatkát
sem ér, a maradék egy azonban könnyen lehet, hogy
megrengeti a világot.

Lucy Don kilencedik éve ül az igazgatói székben,
és bizonyos befolyásos források szerint ez lesz neki az
utolsó. Lucy távoli rokona (másod-unokatestvére,
vagy valami ilyesmi) Lucas Donnak, az egyik öltönyös-
nek, aki segített Richard Villiersnek a Fuchi megko-
pasztásában. Látszólag semmi kapcsolat nincs kette-
jük között – azt állítják, soha nem is találkoztak –, de
ez nem akadályozza meg Shikei Nakatomit abban,
hogy Villiers-ellenes keresztes hadjáratának részeként
a nõt tekintse fõ célpontjának a cégen belül. Azóta
próbál keresztbe tenni Lucynak, mióta bekerült az
igazgatótanácsba, és minden eszközt felhasznál a rá-
galmazástól az árnyvadászok felbérléséig. Forrásaim
szerint Lucy visszavonulni készül – nem azért, mert
bármi elõl is rejtõzködnie kell, hanem mert belefá-
radt Nakatomi szarozásába. Miután egész életét azzal
töltötte, hogy felkapaszkodjon a férfiak uralta társasá-
gi ranglétrán, most abbahagyja a további küzdelmet,
hogy kipihenje magát és élvezze a jólétet.

A Renraku Ausztrálázsia központja Sydneyben ta-
lálható, akárcsak a részleg legnagyobb létesítményei.
Egyéb kirendeltségek vannak még Brisbane-ben,
Perth-ben, Christchurc-ban, Bandar Seri Begawanban
(Brunei, cimbora, ha ez segít valamit), valamint Ho-
noluluban. A legtöbb alvállalat pusztán kutatással fog-

lalkozik, és találmányaikkal az anyavállalatot segítik,
ezért nagy valószínûséggel még sosem hallottál róluk.
A három kivétel az Australian Development Coopera-
tive (õk azok, akik ‘47-ben az õslakosok ügyében be-
lenyúltak a darázsfészekbe), a Genecraft, (a bioverek
egyik legrégebbi fejlesztõje), és a Harland & Wolff Na-
utical Designs, amely a gazdag hírességek számára ál-
lít elõ hajókat.

RENRAKU EURÓPA
A Renraku Európa fõként a Keruba International ma-
radványaiból áll, abból a katonai konglomerátumból,
melyet Inazo Aneki annak idején beépített a Renraku-
ba. Egy konzervatív cég még konzervatívabb részlege-
ként az RA az utóbbi évtizedben egyre kevésbé számít
meghatározó tényezõnek az anyavállalatnál. Azonban
a SCIRE katasztrófája változásokat hozott a részleg
életében, mintha odafent rájöttek volna, hogy az RE
igazgatótanácsi üléseire is érdemes némi figyelmet
fordítani, és esélyt adni nekik az újjáéledésre. Viszont
Európában egy új versenytárssal is szembe kell száll-
niuk: a Shiawase Corporationnel, aki komoly elõre-
nyomulásba kezdett a kontinensen, mióta az addig a
Fuchi Páneurópát vezetõ Korin Yamana átigazolt hoz-
zájuk.

Karl Stadt igazgató egy huszadik századi hagyomá-
nyokat követõ, keményfejû, eredménycentrikus veze-
tõ. Elhatározta, hogy akkor is feljebb tornázza a Ren-
raku Európát a cég hierarchiájában, ha beledöglik –
és ha a szívével kapcsolatos orvosi jelentéseknek hin-
ni lehet, ettõl nem is áll olyan messze.

A Securitech International nemrégiben történt be-
kebelezése mellett az RE komoly eredményeket mu-
tathat fel a Mátrix biztonsági eljárások fejlesztése, és a
számítógépes bûnözõk nyakon csípése terén. A rész-
leg irodái nemrég költöztek át Münchenbe (fõként
azért, mert Stadt nem állhatta a berlini anarchiát); a
cég többi nagyobb kirendeltsége Ljubljanában (Szlo-
vénia), Triesztben, Amszterdamban, Madridban és
Moszkvában található.

>>>>>(Renraku Afrika nem létezik?)<<<<<
– Ivory

>>>>>(De igen, viszont csak a Renraku Európa al-
osztályaként; a HQ-juk Oranje-Vrystaatban van. Fõ-
ként mezõgazdasággal, gyógyszeripari termékekkel,
Sivatagi Háborús kiképzésekkel foglalkoznak, vala-
mint azzal, hogy minél jobban kicsesszenek az Ares-
szel, a Shiawase-zel és az S-K-val.)<<<<<

– Shetani
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A föld oltára Ti n
A Halálhozó rikoltása Mu g
A harc ideje Ti g
A hatalom torzulása H r
A helytartó csápja P r
A jövõ alakítása P n
A szerencse hírnöke f n
A szkarabeuszok átka Ma r
A tûz oltára To n
A türelem hírnöke Tu n
Acélgólem Ma n
Anyamotyogó l r
Aranysörényû pegazus r n
Átoksólyom Mu r
Az álmok oltára P n
Az erdõ bosszúja s g
Az istenek hírnöke - n
Baghar kívánsága c r
Bájolás P r
Batkamanó r g
Besúgás c r
Bronzsörényû pegazus f n
Bûvös erdõ - r
Büntetõ K r
Csápos mélységi motyogó l n
Denerissa e r
Drakolich l r
Druida s g
Dzsungel s n
Ében íjász Mu g
Ében thargodan c r
Életkristály K g
Elõnyös üzlet r r
Éneklõ Szarvas e n
Energiasólyom Ma n
Energizáció Ma r
Erõfitogtatás Ti g
Erszényes elkarog e r
Esélylesõ Ti g
Fanatikus szamuráj t g
Felkészülés - r
Forrósítás To r
Frinadali, az akadémikus Ma n
Gladiátor K r
Gyakás d n
Gyengeség - r
Halálaura H r
Hamis arany Mu g
Illúziócsáp P r

Irányíthatatlanság Mu g
Iszonyatos csáp Mu g
Kamazunga Lopotomos Ti n
Káoszgoblin Ti r
Kedvenc Tu r
Kegyvesztés K n
Kicsi a rakás Ti r
Kiélezett küzdelem Ma n
Kobaltpatkány Mu g
Köpõcsõ l g
KriKkus tömeg Mu r
Kronopók e r
Láncvillám Ma r
Lángtenger To r
Láplidérc l g
Leah fõpapja l r
Levi H n
Liumbe s g
Mágikus fegyverzet t n
Mágikus páncélzat r n
Melák, az óriás - n
Mestermágus f r
Meteorhullás Ti r
Mókamester e g
Morgan átka l r
Morgan tanítványa - n
Morzdomigron Ma r
Muhartalpú mameluk t n
Mutáns mágiafaló H g
Napkitörés r r
Napszellem K g
Obszidiánsörényû pegazus l n
Ommó naplója r n
Ork barakk d n
Ork harci szellem d n
Ork korbács d r
Ork kórház d n
Ork kölyök d g
Orthaudox Tu n
Ôsmotyogó császár l r
Partravetett medúza s g
Porp Ylit Ron H n
Protolisk lárva -* g
Pszi-sólyom P g
Quwarg szellem d r
Rejtõ bõr P g
Rox, a csontok ura - n
Sárkány úrnõ - n
Savas esõ Mu r

Sheran trükkje s g
Skarlátia s n
Szende Ughal d r
Szent sólyom r r
Szent taréj K r
Szent Tölgy s g
Szerencsetalizmán f g
Szerencsevadász K n
Sziklaskorpió s g
Szikra To g
Szipolyozó Ti r
Szolga - n
Támadó taktika - r
Termonukleorodon To g
Tesh alligátor s g
Thargodan fenevad c r
Thormedor, vadászmester - n
Titokzatos toronyszoba - n
Toborzás - g
Tohonya Til Ti r
Tolvajok tolvaja To r
Totyogó motyogó l g
Törpe pálinka t g
Tükörsólyom s r
Undok gnómocska f g
Urgod haragja d r
Vadmágikus zóna Mu r
Varangyos béka e g
Varázssólyom K g
Varázsszõnyeg f r
Védekezõ taktika - r
Védõposzáta e g
Vérsólyom To r
Vérszívó H r
Vészmadár H n
Villámkorbács Ma r
Visszahívás Mu g
Visszatartó erõ f r

KÉT VILÁG KÖZT
L A P L I S T A

c – Chara-din
d – Dornodon
e – Elenios
f –Fairlight
l – Leah
r – Raia
s – Sheran
t – Tharr
- – színtelen

Mu – Mutáns klán
To – Tolvaj klán
P – Pszionicista klán
Ma – Mágus klán
H – Halhatatlan klán
K – Katona klán
Tu – Tudós klán
K – Tisztogató klán
-* – klán nélküli

r – ritka
n – nem gyakori
g – gyakori
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RRAIA/KAIA/K AATONATONA
Aranysörényû pegazus (4): Ajjaj! Ezek a pegazu-
sok nem sikerültek túl jól. Elsõre úgy gondolja az
ember, hogy 5-ért 4/4 repül, az gigászi spoiler, de
sajnos nem így van. Ezekkel a paraméterekkel fan-
tasztikus hordalény lenne, de így hogy manát ad az
ellenfélnek, úgy nagyon rossz, hiszen a bónusz va-
rázspontból további irtásokra futja neki, így mi segí-
tettünk az ellenfélnek, hogy leszedje a lényeinket.
Nos persze, ha még egy Melkon is csépeli a gaz el-
len száját, akkor a plusz VP-t rögtön el is pusztítja.

Batkamanó (5): Ezzel a lappal a Tévé maci egyik
sztárját is sikerült bevonni a HKK mindig megújuló
laparzenáljába (az egy dolog, hogy milyen minõ-
ségben). Annak ellenére, hogy egy manó, én még-
sem az ilyen etnikumokba ajánlanám. A horda az,
amibe még el tudnám képzelni, hiszen a controll
által letisztított asztalon lazán megkapja a +2 élet-
pontot, ezzel nehéz perceket szerezve a fent emlí-
tett koncepciónak.

Büntetõ (7): A már sokszor említett Védekezõ tak-
tikás pakliba remek ölõ lap. Az ellenfél sokszor úgy
érzi, hogy nem kell rá irtást elhasználni, és hogy
majd késõbb leszedi, de ezzel nagyot téved, hiszen
lassan, de biztosan darálja le az ellenfelet. Amikor
már kevésben van akkor meg sajnálja, hogy miért
nem lõtte el rá elõbb azt az irtást, ami már a játék
eleje óta a kezében rohad, csak valami nagyobb
cuccra tartogatott.

Életkristály (6): Egy olyan lényes pakliba, amiben
csak úgy szórod a kezedbõl a kisebb-nagyobb lé-
nyeket, esetleg jó szolgálatot tehet. Sötét Földdel,
vagy valamilyen más lénytermelõ lappal együtt ha-
talmas varázspont-gombócokat nyelhetünk le, fõ-

leg akkor, amikor több Életkristály is van az aszta-
lon. Rendkívül érdekes kombót alkothat a Megúju-
lással és valamilyen lényeket termelõ lappal.

Elõnyös üzlet (10): Raiára már ráfért egy kicsit az
erõsítés. Elkészült a legjobb gyûjtõbõl visszavevõ
lap. Olcsó, két lapot is vissza lehet vele venni. Ami-
kor azt mondod, hogy milyen kevés az a nyolc, ak-
kor gondolkodj el azon, hogy mit szoktál múltidéz-
ni, és rájössz, hogy a nyolc nem is olyan kevés.

Gladiátor (10): Gigantikus istencsászár! A tesztelé-
sen még egy idõben négyért jött. Hát ha úgy ma-
radt volna, akkor ez lett volna az elsõ lap, amely 11-
es értéket kapott volna. Így „csak” a 10 pontot
tudom megajánlani neki. A hátrányát ne is figyeljé-
tek. Ráraktok egy testrészt és már semmi gond.

Kegyvesztés (8): Eleged van már abból, hogy a lé-
nyes paklidat szétveri egy védõsárkány, vagy a biz-
tosnak hitt controllodat megalázza néhány kósza
Fairlight állovagja? Hát akkor ezt a lapot neked ta-
lálták ki. Minden célozhatatlan kis pondrót eltaka-
ríthatsz az utadból és könnyûszerrel legyõzheted
az ellenfelet. Ha pedig az ellen nem hoz le egy da-
rab, valamire célozhatatlan lényt sem, akkor egy
laphúzással vigasztalhatod magad.

Mágikus páncélzat (8): Mindenféle gusztustalan
képességgel rendelkezõ lénnyel együtt rendkívül
jó (pl: Zephyndar, Ében íjász stb.). Védekezõ takti-
kával és ezzel, a kis, hátul szemétkedõ lényeket
szinte lehetetlen leszedni, a trogloditák, a Mandu-
lanektár szinte hatástalan ellenük. Galetki pakliba
is nagyszerû, hiszen a játék elején megvédi a Spórá-
kat, segíti a nagyot ütõ kis életpontú galetkijeinket
(pl: Kos rend szerzetese, Werjut). Késõbb pedig Lip-
kinnel oldjuk meg, hogy szinte permanens legyen
a bónusz ÉP.

LAPELEMZÉS

Helló mindenkinek! A szokásos lapelemzõ
cikk második felét ismét mi írjuk – bár nem
hinném, hogy ez nagy meglepetés, tekintve,
hogy az elõzõ részt is mi követtük el. Ha
valaki esetleg nem olvasta volna az elõzõ
részét, akkor mindenképpen tegyen szert
egy múlt havi AK-ra, mert rengeteg hasznos
infó van benne!

BAROSS FERENC és BÁDER MÁTYÁS
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Napkitörés (7): Képzeljétek el, hogy egy kulcsfon-
tosságú pillanatban, amikor pozdorjává törnének
az ellenfél lényei, akkor egy Napkitörést kijátszva
azon izgultok, hogy melyik végletet fogod megdob-
ni a kockával, az egyest, vagy a hatost? Vereség lesz,
vagy gyõzelem? Jelentéktelen kis szúrást éreznek az
arcodon átgázoló lények, vagy pe-
dig agonizálva pusztulnak el? Saj-
nos a lényeges pillanatokban
– Murphy törvénye szerint – úgy-
is kicsit fog dobni az ember, ami-
vel semmi kárt nem okoz. (Per-
sze nem kell elkeseredni, mert
matematikailag az átlag dobás
hatoldalú kockával 3,5, ami
annyira nem rossz). Ha pedig
sok Raia controll lénnyel ját-
szunk, akkor az egyik hátránya
külön jól is jön…

Napszellem (5): Abszolút jó
lény lenne, ha a leheletét nem
csak lények ellen kapná. Így
azonban csak valamilyen korlá-
tozott versenyen szerepelhet
(bár ott se túl elõkelõ helyen).
Természetesen frissen bontott
paklik versenyén megaspoiler.

Ommó naplója (8): A Zén ex-
pedíciós kiegészítõkkel és ezzel
a kiegészítõvel végre a kalando-
zók is felerõsödtek. Ha kedvünk
tartja (és van Ommónk a játék-
ban, vagy van egy fölös szörny-
komponensünk) teljesen ingyen
lehozhatunk egy kalandozót.
Tesztelésen volt, aki a második
körben egy Ommó-Ommó napló-
ja-T. Vlagyimir kombóval nyitott.

Szent sólyom (7): Végre egy olyan lény, ami hatal-
masakat gyógyíthat rajtunk. Laikus szemlélõ rá-
mondaná, hogy hordába ideális gyógyítás, de aki
gondolkodik egy keveset az rájön, hogy hordában
az ellenfélnek hamar kevés ÉP-je lesz, és az alapján
gyógyulni nem túl gazdaságos. Viszont kirepülve
rögtön gyógyíthat minket, csak nehogy egy Kegy-
vesztés, vagy egy Ében íjász szaladjon az arcába.

Szent taréj (8): A galetki paklik új tápja! Végre
nem csak „1-ért húzok egy lapot” testrészek lesz-
nek a használhatóak, hanem a „7-ért nagytakarítást
csinálok” testrészek is. A varázspont gyûjtögetés
alatt szerzett sebeket nagyjából visszagyógyítja, a
kettõ legzavaróbb lapot visszaveteti, kicsit még la-

pot is drágít, plusz még regenerál
a galetkink. Hát kell ennél több?

Szerencsevadász (6): Olyan ga-
letki, ami beépített counter-testé-
szekkel van ellátva? Elvileg nem
hangzik rosszul, csak gyakorlati-
lag kb. minden második alkalom-
mal jön be a védelme. Ha azon-
ban raksz rá testrészeket, akkor
egy esetleges irtáskor elõször
megpróbálod megvédeni a képes-
ségével, és elég csak utána hasz-
nálni a testrészeket (persze csak
akkor, ha nem sikerült eltalálni a
pénzfeldobás eredményét).

Varázssólyom (7): Ha még nem
vettétek volna észre, akkor most rá-
világítok arra, hogy a lények ezzel a
kiegészítõvel történelmet írnak.
Ezt a kijelentést eme aranyos kis
madár is alátámasztja. Az Iszp ele-
mentálhoz tudnám legjobban ha-
sonlítani, de ez kenterbe veri azt,
hiszen csak egyszer ad manát rá-
adásul még repül is. Király!

ELENIOS/ELENIOS/
PSZIONICISTPSZIONICISTAA
A helytartó csápja (8): A Szent
taréj mellett a másik tápos, de

sokért jövõ testrész, amibõl legalább
egy-kettõt kell használni a galetki pakliban. Szerin-
tem egy kicsit jobb, mint a taréj, annak ellenére
hogy ez csak egy lapot iktat ki (de azt le is szedi),
viszont jobban tápolja a galetkit. Illúziócsáppal le-
másolva pedig nemcsak egy hegy méretû lényt ho-
zunk létre, hanem még az esetleges akadályokat is
eltakarítjuk.

A jövõ alakítása (8): Már megint ki kellett adni
egy pasziánsz gyanús lapot. Remélhetõleg ez azért

2001 © Beholder Kft.
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Kézbôl való sikeres

kijátszásakor gyûjtôbe küldhetsz

egy célpont lapot, és gyógyulsz 5 ÉP-t.

A galetki +2 sebzést és +2 ÉP-t kap.

„Ugyan már, a helytartó... Nézd meg, szegénynek

csak egyetlen csápja van!” – Tohonya Til

2001 © Beholder Kft.
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Ha van Ommód
játékban, ingyen kijátszhatod.pP, áldozd fel Ommó naplóját: a kezedbôlingyen kijátszhatsz egy kalandozót.

„Amikor a naplót megtaláltuk, még nem tudtuk,milyen hihetetlen nagy a jelentôsége.”
– Pondi, az ôsmágus
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nem lesz túl durva. Az elsõ három körös korlátozás
nem túl zavaró, legfeljebb a 4. körben lesz kirakva.
Szinte kívánkozik mellé a Szürkeállomány-Fezmin
gépezete kombó. Nagyon remélem, hogy senki sem
fog valami idióta paklit kitalálni rá. (Ha meg igen
gyorsan kitiltjuk a lapot.)

Az álmok oltára (6): Elsõ ránézésre az ember úgy
gondolja, hogy milyen tápos dolog 4-5 varázspon-
tért két lényt elaltatni, ráadásul ezt körönként meg
lehet csinálni. Csak sajnos gyakorlatilag kevés
olyan pakli van, amibe be lehet tenni. Valamilyen
lényes-épületes pakliba jó lehet.

Bájolás (9): Emlékeztek, hogy annak idején, még a
játék hajnalán milyen embertelen, gigászi táp volt a
bûvölés? Az idõ végre elérkezett, hogy azt a kiváló
(de sajnos már nagyon idejemúlt) lapot kicsit fel-
frissítve, a mai kor viszonyaihoz igazítva újra ki le-
gyen adva. Bármilyen lényt el lehet vele bájolni (ki-
véve persze azt, ami nem cserélhet gazdát, vagy
immúnis a bûbájra), az hogy az ellenfélnek van le-
hetõsége 3 VP-ért megakadályozni, az annyira nem
vészes, mert lényes pakli úgy is elkölti a varázspon-
tot, a controll ellen pedig legfeljebb egy kis mana-
pusztítással rásegítünk. Csak az „apró” hátrány mi-
att nem adhattam rá 10 pontot.

Denerissa (6): Igazán eredeti lap. Ha sokszor meg-
hal, akkor átváltozik egy sárkánnyá. Csak sajnos ki-
csit drága, és amíg sárkánnyá nem változik nagyon
kicsi. Egyetlen jó benne, hogy sok irtást kell az el-
lenfélnek rá pazarolnia, hogy végre elpusztuljon.

Éneklõ szarvas (4): Remek side lap
kalandozó pakliba galetkik ellen.
Csak sajnos mindkét pakli meglehe-
tõsen ritka a versenyeken. – persze
könnyen lehet, hogy ez változni fog a
Két világ közt megjelenése után –,
ezért nem adhatok rá egy gyenge kö-
zepesnél jobb „osztályzatot”.

Erszényes elkarog (4): A Gwendolen
után megjelent a Loprak (ami gyakor-
latilag ugyanazt tudta), és végül az Er-
szényes elkarog (ami szintén ugyanazt
tudja). E három közül a Loprak a leg-
jobb, messze jobb mint az Elkarog, de
még azt se használják versenyen, hát

ezt miért használnák. Esetleg még a Vé-
dekezõ taktikás pakliba is befér.

Illúziócsáp (9): Gigászi táp érkezett az eddig sem
elhanyagolható erõsségû testrészek panteonjába!
Teljesen univerzális minden galetki-pakliba, a hely-
zettõl függõen lemásolja a testrészeket. Ha ked-
vünk tartja 1 varázspontért húzunk egyet, vagy egy
újabb Kõvéváltoztató csáppal lepjük meg ellenfe-
lünket, esetleg brutálisan nagyokat ütünk egy le-
másolt Brutális mancssal, ha pedig esetleg nagyta-
karítást kell tartanunk, akkor egy Helytartó
csápját, egy Szent taréjt, vagy esetleg egy Halála-
urát másolhatunk. Ajánlott még mellé egy Lipkin
is, hogy újból lemásolva a lapleszedésként funkci-
onáló testrészeket hatalmas irtást rendezzünk.

Kronopók (7): A Kronobogár után nem kellett
nagy fantázia ahhoz, hogy ezt a lapot megalkossák.
Szinte egy az egyben ugyanaz csak fordított a ké-
pessége, és még akad egy két hátránya is. A Krono-
bogarakat leszedi könnyedén a pók, tehát sajnos
nem lehet egyszerre mindkettõt használni. – a Kro-
nobogár és -pók páros igen durva lenne –, de leg-
alább az ellenfél bogarát kivédjük. Az hogy csak há-
romszor lehet rajta gyógyítani jelentõs gyengítés a
Kronobogárhoz képest, viszont így nem veszítünk
egy Mániától.

Mókamester (7): A már sokszor említett Védekezõ
taktikás pakliba egy remek varázspont termelõ lap.
Öröm lesz nézni, ahogy az ellenfél erõtlenül pró-
bálkozik majd nyerni, miközben mi az õ varázslata-
iból profitálunk.

2001 © Beholder Kft.
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Célpont, X idézési költségû lény

passzívan a tartalékodba kerül, te leszel a

gazdája, amíg a Bájolás rajta van. Ha a lény

gazdája a bájolás kijátszásakor elkölt @3-t, a

Bájolás nem jön létre, csak a gyûjtôbe kerül.

„Az elme hatalma mind közül a legnagyobb: olyan

fenevadakat is képes bûvereje alá vonni, amelyekkel

halandó fegyver nem bírhat.” – Zielot bölcselkedô
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Nevezz meg egy játékban levô testrészt!Amikor az illúziócsápot kijátszod, tekintsdúgy, mintha ezt a testrészt játszanád ki(az idézési költséget kivéve)!
„Hogy nevetséges és csökevényes a végtagom? Hidd el,versenyképes a hatalmas karmaiddal éppúgy, mintZonel mágikus csápjaival, vagy Orein lélekszívómancsaival.” – Kamazunga Lopotomos
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Pszi-sólyom (7): Rendkívül hasonlít a Szent só-
lyomra, csak ez varázspontot csinál nekünk, nem
gyógyítgat. Ráadásul ezt könnyû szívvel ajánlom
akár a hordába is, hogy egy kis bónusz manát ter-
meljen nekünk. Ha elõrelátóan teletömjük a paklit
lapdrágítással, akkor folyamatosan úszni fogunk a
varázspontban, és könnyedén meg tudjuk gyalázni
az ellenfelet.

Rejtõ bõr (6): Nem rossz képességet ad, csak saj-
nos egy nagyon kicsit drága. Ha hordázni akarunk
a galetkikkel, akkor úgyis Werjutot, meg Kos rend
szerzetesét használjuk. Persze esetleg egy 14/14-es
Kenbug is néha szívesen fogadja ezt az ajándékot.

Varangyos béka (3): Aranyos, mókás lap, ami tel-
jesen használhatatlan. Senki nem fogja a jó kis ka-
landozóit passzivizálgatni egy vacak kis béka kedvé-
ért. Ha valaki megoldja, hogy végtelenszer (vagy
legalább 10-szer) aktivizálja egy kalandozóját, majd
a békát akkor esetleg jó lehet.

Védõposzáta (5): Ennek a lapnak egyértelmû cél-
ja, hogy a hordát lassítsa, megvédjen minket a kez-
deti rohamtól, amikor még csak kis, egy életpontos
lények próbálnak fejen zúzni. Sajnos a késõbbi tá-
madás hullám egyszerûen elsodorja, amikor már
Lidércurak és Gladiátorok szaggatják atomokra.
Egy VP-t azonban még így is megérhet, hiszen még
húzni is lehet rá, ha meghal. Ha a játék elején tör-
ténõ összeveréstõl megment minket, akkor megér-
te, de ez elég ritkán fog elõfordulni, hisz még a
horda is pillanatok alatt elintézi valami kellemes kis
irtással.

TOLTOLVVAJ/DORNODONAJ/DORNODON
A tûz oltára (5): A tesztelésen nagyon durva deck-
ek épültek rá, amik szétzúztak elég sok teszt-paklit.
Ám ne feledjük, hogy azok teszt-paklik voltak. Egy
versenyen nem hiszem, hogy eredményes lenne.
De ki tudja, annak idején a Notermanthit is min-
denki leszólta.

Forrósítás (6): Erre a bûbájra igazán érdekes pak-
lit lehet összerakni. Az már a másik kérdés, hogy
milyen lesz a hatékonysága. Egyszínû versenyen
Quwarg ellenállással megtámogatva erõs is lehet.
A kezetekbe adom a döntést, csak annyit mondok,
hogy próbáljátok elõször ki, és csak utána hajítsá-
tok ki.

Gyakás (9): Az orkok megaspoilere! Ha zavar vala-
mi, leszedi, ha nem zavar akkor is. Tesztelésen,
amikor ezzel a paklival játszottam, és épp a két Ork
kölykömet szidtam, akkor megváltásként ért en-
gem a Gyakás felhúzása. Higgyétek el a kijátszási
feltételét lazán lehet teljesíteni, és mindig megtud-
ja fordítani a játék állását. Egyetlen gáz, ha éppen
kéjes vigyorral próbáljuk kijátszani, az ellenfél pe-
dig egy még kéjesebb vigyorral ellenvarázsolja.

Lángtenger (9): Ebbe a kiegészítõbe is sikerült be-
csempészni egy nagyon durva tömegpusztítást.
Megkockáztatom, hogy talán a legjobb az eddig ki-
adottak közül, hiszen nincs olyan 3 ÉP-s lény amit
nem szed le. Sajnos a nagyobb lények ellen nem jó,
de hát ne legyünk telhetetlenek. Ezzel együtt
visszatérõ lap lesz a versenyeken.

Ork barakk (6): A barakk hozzásegít minket az or-
kok gyõzelméhez azzal, hogy 30-as átlagsebzést
produkál nekünk. Csak azért adtam neki hat pon-
tot, mert önmagában annyit sem ér, mint a lapos
lócitrom.

Ork harci szellem (7): Szerintem e nélkül is meg-
van a harci szellem az orkokban, de az tény, hogy a
lap igen jóra sikerült. A képessége nem rossz (sõt ki-
fejezetten jó), és az, hogy még ellenvarázsolthatatlan
is, egyenesen spoiler. A hátrányát talán mondanom
se kell, orkok nélkül ez is csak egy lap a sok közül.

Ork korbács (8): Nagyon meleg lap. A táp benne,
hogy lényt is tud leszedni, ha a helyzet úgy kívánja
(márpedig sokszor kívánja úgy). Használjunk belõ-
le bátran akár hármat is.

Ork kórház (8): Azt nem tudom, hogy miért pont
kórház, és miért nem mondjuk keltetõ, de végül is
nem a neve a lényeg, nem igaz? Ork barakkal meg-
támogatva elég brutális tud lenni. A lényeg, hogy a
kezünk ne fogyjon ki orkokból. Ennek ellenszere-
ként használjuk a már jól bevált Kettõs erõbedo-
bást. Így a kéz és (remélhetõleg) az asztal is tele
lesz orkokkal.

Ork kölyök (8): A kiegészítõ meghozta az új etni-
kum paklit, de pl. az õshangyákkal ellentétben õk
már a HKK õskorában is a színen voltak, csak eddig
még igen csak gyenge formában. Ez a piciny kölyök
igen apró, de mégis létfontosságú részét képzi eme
„faj”-paklinak.
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Quwarg szellem (7): Az Õsquwarghoz hasonló
lap. Quwarg pakliban jobb annál a húzás miatt,
más pakliban gyengébb, mivel kisebbet üt. Quwar-
gok mellé mindenképpen ajánlom.

Szende Ughal (7): Nem rossz ork, de igazán csak
a „második félidõben” vesszük hasznát. A játék kez-
detekor nem a legfelüdítõbb behúzni belõle a hár-
mat, hisz hordázunk vagy mi, he?

Szikra (8): Valljuk be õszintén, ez a lap jóra sike-
rült. Talán nem vetekszik A gyenge erejével, de a
többi nullás lapot tutira kenterbe veri. A második
képessége is ugyanolyan hasznos, mint a sebzése,
bátran alkalmazzuk azt is a gyanútlan ellenfélen.

Termonukleorodon (3): Ismét egy olyan a lap
amelyben legjobban a név fog meg. Nem hiszem,
hogy azon kívül érdemelne valami dicséretet. Ha
valami iszonyatos kombót felfedeztek rá, akkor
szóljatok.

Tolvajok tolvaja (7): Ha az eddigi tolvaj lapokkal
még nem tudtuk volna lenyúlni az ellenfél egész
deckjét, akkor most már semmi akadálya! Ezzel a
lappal bármit lenyúlhatunk a zavaró nem lény la-
pok közül. Ezek után az egyszínû versenyeken a
Tolvaj-galetki pakli versenyképes is lehet.

Urgod haragja (7): Egy másik erõs lényirtás,
ugyancsak a piros színbõl. Igaz egy picit gyengébb,
mint a Lángtenger, de nem haszontalan. Ha drága
a paklid és kell egy hatékony, de olcsó pusztítás ak-
kor mindenképpen érdemes megfontolni. Arra vi-

gyázzunk, hogy az Agybénítás is remekül
countereli.

Vérsólyom (6): Ha az életpont szívatás
nem lenne korlátozva, akkor iszonyú király
lap lenne. Sajnos erre a lapra nem csináltam
decket, sõt ellene se játszottam, de abban
biztos vagyok, hogy nem marad kihasználat-
lanul a képessége.

TISZTOGATISZTOGATÓ/THARRTÓ/THARR
A föld oltára (6): Nem rossz, de nem is az a
nagy ász lap. Annyiban jó, hogy ezt A tûz ol-
tárával ellentétben lehet másolni. A mostani
versenypaklikban nem tudom elképzelni, de
hát azért jön az új kiegészítõ, hogy ez megvál-
tozzon.

A harc ideje (6): Ezt a lapot ki kell próbálni. Aki
szeret nagyokat odaverni annak duplán is a figyel-
mébe ajánlom. A Támadó taktika – 0-ás idézésû lé-
nyek – Katonai gyakorlópája – A harc ideje kom-
bót mindenféleképpen érdemes megjátszani, még
akkor is, ha nem vagyunk oda az ilyen fajta pakli-
kért. Az biztos, hogy ha sikerül kijátszani, akkor
már csak a lényeket kell megoldani.

Erõfitogtatás (7): Ez is egy olyan lap amit ránézés-
re a kukába hajítanék, de a kipróbálása után rájöt-
tem, hogy nagy butaságot tennék ezzel a mozdulat-
tal. Mind a kettõ funkciója nagyon hasznos. Ha
zavar egy lény, akkor az ütését olcsón semlegesít-
jük, ha viszont az ellenfél zavar, akkor õt is könnye-
dén kivégezhetjük ezzel a lappal.

Esélylesõ (4): Szerintem az ilyen a lapok mind
használhatatlanok. Valahogy nem vonz az a tudat,
hogy arra gyúrjak, hogy minél kevesebb lapom le-
gyen. Az viszont biztos, hogy látni fogunk rá idióta
paklikat (pl. Álomvirág – Kettõs erõbedobás –
Esélylesõ).

Fanatikus szamuráj (3): Sokba kerül, kevés az ÉP-
je, csak az õrposztot takarítja, ráadásul még ütni se
tudunk mellette! Ezt a lapot nem sokszor fogjuk vi-
szontlátni.

Földmoraj (5): Nem tudok olyan esetet elképzel-
ni, amikor ezt úgy tudom kijátszani, hogy még meg
is érje. Ennek ellenére sokan az ellenkezõjét gon-
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Repül.

Sikeres kijátszása után

húzhatsz annyi lapot, ahány

quwarg van a gyûjtôdben (de max. 5-öt).

„Százévente egyszer megjelennek az ôsi quwarg szellemek,

és bosszút állnak mindazokon, akik hangyaként tapostak

a quwargokon és bolyaikon.” – szájról szájra

adott Vasalt Bunkó legenda
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Repül.pP: célpont ellenfelednek annyi lesz az ÉP-je,mint a tiéd. Ezt a képességet csak akkorhasználhatod, ha ÉP-d legalább 5.
„A gyengék és sebesültek jelentik számukra a táplálékot– a legaljasabbak az ôsi idôk óta létezô, mágikussólymok közül.” – Zoregblum professzor



dolják, ezért a döntést rátok bízom, ha szerintetek
jó, akkor próbáljátok ki.

Kamazunga Lopotomos (7): Engem rögtön egy
régi lapra emlékeztet, ami hasonlít erre, csak gyen-
gébb és varázslatot akadályoz meg. Ez talán még
annál is jobb, hiszen a varázslatokat 50 féleképpen
lehet megakadályozni, amíg a lényeket nem na-
gyon lehet counterekkel kivonni a forgalomból.
(Tisztelet a kivételnek!)

Káoszgoblin (8): Ha eddig még nem lettek volna
durvák a goblinok, akkor most pont került az „i”-
re. A kijátszási feltételét a goblin-deckben nem ne-
héz teljesíteni, csontunk pedig annyi van, mint a
szemét. Kettõnél többet nem ajánlok belõle, hogy
nehogy rohadjon a kezünkbe, de azt a kettõt min-
denféleképpen.

Kicsi a rakás (8): Durva lénypusztítás. Legjobban
sok kis lény ellen lehet használni, de a Troll ladys
hordát is meg tudja szivatni. Az egyetlen paklitípus,
amit nem fog meghatni, az a controll. Hát igen,
valljuk be, a Zomáron ötért egyet sebezni valahogy
nem éri meg.

Mágikus fegyverzet (6): Sok kis lény, egy-két seb-
zést adó lap pl. Földharc, Mágikus fegyverzet és
már is a nyertünk is. A lényeg, hogy ne counterel-
jék meg, onnantól már sínen vagyunk.

Muhartalpú mameluk (6): A most kijött óriás kö-
vetõvel megtámogatva nagyon durva tud lenni. Ki-
vágod a második körben, és nem hagyod élni az el-
lenfelet. Hát röviden ennyit a használhatóságáról.

Szipolyozó (6): Az agytaposó deck új
alapja? Nem hiszem, de az biztos, hogy
valamire lehet használni. Egy olyan ga-
letki-deckbe, ami használ Tisztogatót,
tuti beraknék kettõt.

Tohonya Til (7): Ha téged nem zavar
az, hogy nincs decked, viszont szeret-
nél átgázolni az ellenfélen, akkor ez a
lap neked való. Egy testrésszel megtá-
mogatva a már-már „leszedhetetlen” ka-
tegóriába tudnám sorolni. De nem csak
galetkibe fér be, a horda is szívesen fo-
gadja a jelenlétét. Egy gáz csak, ha le-
operálják az asztalról, mivel deck nélkül
nehéz nyerni...

Törpe pálinka (7): Nagyon jó, hisz nem csak a tör-
pékkel lehet használni, hanem egy lassúbb deckbe
is befér, ami olcsón akarja visszatartani a lényeket.
Törpékkel együtt használva viszont egyenesen dur-
va. Minden lényt hátra küld és aztán uccu neki, ami
belefér!

SZÍNTELENSZÍNTELEN
Az istenek hírnöke (8): A második legjobb köve-
tõ. Megtestesüléssel együtt nagyon durva (fõleg ha
az elsõ néhány körben jön ki). De még tudjuk még
ajánlani az Õshangya császárt és a kiegészítõ egyik
kegyetlen tápját: az Õsmotyogó császárt is.

Bûvös erdõ (7): Az agytaposós pakli új alapköve,
de hordába is tudom ajánlani (fõleg Pszi- vagy
Átoksólyommal). Különlegessége, hogy többet is
lehet belõle használni.

Felkészülés (3): Mivel a pszit, a Falak erejét és a
Teológiát már kitiltották (sõt még A Sárkány kin-
csét is), ezért ennek a lapnak maximum a horda el-
len van egy kis értelme.

Gyengeség (6): Vajon milyen pakliba kell ezt a tuti
szabálylapot alkalmazni? Csak nem a hordába? De
bizony, a hordába! Micsoda élvezet lesz már a har-
madik körben könnyûszerrel nyerni! Kalandra fel!

Melák, az óriás (8): Egy kicsit talán jobb lett, mint
Rox, nem? Az óriások soha nem voltak rosszak
(csak egy picit drágák), de most akár már zsák
számra szórhatjuk õket a kezünkbõl az asztalra, a
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Kijátszási feltétele, hogy legyen goblinod játékban.

Sikeres kijátszása után célpont ellenfelednek el

kell dobnia a kezébôl annyi lapot, amennyi

szörnykomponensed maradt. A Káoszgoblin

alap sebzése és alap ÉP-je annyi, amennyi lapot

az ellenfél ténylegesen eldobott.

„Érzem, hogy valami még rejtôzik odabent. Valami olyan rémség,

amely túlnô minden borzalmon, amit eddig tapasztaltunk.”

– Dexkill, a pusztító
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A fô fázisában bármely játékosmegszüntetheti 13 max. ÉP és 13 ÉP áldozásárán. Avatárjaid kijátszási feltételének nemkell teljesülni, és minden avatárod idézésiköltsége @2-vel kevesebb. Avatárjaid nemlehetnek célpontjai varázslatnak vagyhatásnak. Több avatárod is lehet játékban.
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sok laphúzás miatt még több óriás jöhet. Nincs is
ennél szebb látvány.

Morgan tanítványa (9): A legjobb követõk rendjé-
bõl érkezett hozzánk. Leah, aki eddig se volt rossz,
most tovább emelkedett az istenek ranglétráján.
Egy szinte tisztán fekete pakli elég durva tud lenni
vele. Gondoljunk csak a most kijövõ motyogókra!
Alig várom már, hogy élesben is kipróbálhassam ezt
a remek lapot.

Protolisk lárva (7): Iciri-piciri kis lényecske, ami
fõleg frissen bontott paklik versenyén fog szóhoz
jutni, de más verseny is hasznos lehet.

Rox, a csontok ura (5): Nem álmodoztatok néha
arról, hogy csontvázakkal veritek össze az el-
lenfelet? Most végre valóra vált az álom
(persze csak baráti játékban).

Sárkány úrnõ (6): A sárkányok ideje eljött,
a kedvenc õshüllõink végre labdába rúghat-
nak (bár elég amatõr szinten). Mindeneset-
re rendkívül élvezetes vele játszani, legalább
egyszer próbáljátok ki.

Szolga (8): Ha eddig úgy érezted, hogy a
kedvenc kalandozóid úgy hullanak mint a le-
gyek, mert borzasztóan kevés az életpontjuk,
akkor ezt neked találták ki. Ráadásul még
meg is mentheti a szintlépéseinket az elmú-
lástól. Használd bátran!

Támadó taktika (8): Minek védekezési bó-
nusz, amikor lehet helyette emberteleneket

zúzni? A lényeink özöne tomboló horda-
ként fogja összetiporni a puhány ellenfél
félelemtõl reszketõ kocsonyás testét.

Thormedor, a vadászmester (5): Érdekes
tárgyas paklit lehet rá építeni, de A sárkány
kincse nélkül már csak gyengébbet. A lé-
nyek egyáltalán nem veszélyeztetnek (kivé-
ve a Grath Morphust), a csapdák pedig bün-
tetnek, ezért a leszedésektõl se kell nagyon
félnünk.

Toborzás (6): Szörnyidomítás kalandozók-
ra, plusz még van egy kis extrája. Sokkal jobb
volt, amíg egyért jött, de egyesek szerint úgy
már túl erõs volt, de ne búsuljunk, mert még
így se annyira rossz. Azért az Ommó naplója
jobb nála.

Védekezõ taktika (7): Remek mókás paklit lehet
rá építeni, sok kis hátul ülõ genyó képességû lényt
(pl: Mókamester, Udvari bolond) felhasználva. Ha
esetleg a +1 ÉP nem elég akkor használjunk Mági-
kus páncélzatot, vagy Planetáris õrdémont, eset-
leg Földharcot. A maradék irtást Bohócmoladdal
semlegesítjük, a lapjait Zephyndarral ellopjuk, a
kezét pedig Káoszfelügyelõvel dobatjuk el. Utána
már azzal nyerünk amivel jól esik. Mi melegen
ajánljuk az Ében íjászt és a Tûz oltárát.

BUFBUFA/BÁRDA/BÁRD
Kivételesen nincs.
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A fô fázisában bármely játékos

megszüntetheti 15 max. ÉP és 15 ÉP áldozás

árán. Ha sikeresen kijátszol egy Leah lapot

a kezedbôl, célpont ellenfelednek 2 lapot a

paklija tetejérôl a gyûjtôbe kell dobnia.

Rakj át 1 lapot a gyûjtôdbôl a Semmibe:

célpont ellenfeled max. 2 általad választott

lapját a gyûjtôjébôl a Semmibe rakhatod.
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Nincs védekezési bónusz,

és minden támadónak kijelölt

lény kap +1 sebzést a kör végéig.

Ha van játékban Védekezô taktika,

a lapok hatása kioltja egymást.
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Kijátszási feltétele: 
legyen játékban kalandozód. Bármelykalandozódat ért sebzést részben vagy egészbenmagára vállalhat, de max. annyit, amennyi azÉP-je. Bármely kalandozódról azonnali hatáskéntátvehet egy rátett lapot vagy jelzôt, ha ôráegyáltalán rákerülhet ez a lap vagy jelzô.Hátrány: nem mehet be az ôrposztba.
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Hátrány: nem mehet be az ôrposztba.Nem kerülhet rá lap vagy jelzô, minden sebzés,ami ôt éri, nullára csökken. Áldozd fel: célpontlény visszanyeri összes hiányzó ÉP-jét.
„A protoliskek a felsôbb szintek rettegett ragadozói, óriásimandibuláikkal úgy vágják át magukat a legkeményebbsziklán, mintha vajat szeletelnének. Szerencsére az alsóbbszinteken legfeljebb a protolisk lárvával találkozhatsz...”
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A Sheran/Tudós szín mindig is a kedvenceim közé tarto-
zott. Sokféle pakliban megállja a helyét, de természetesen
a lények azok, amikrõl most szót fogok ejteni. Nem tu-
dom, hogy mennyire ismeritek az új lapokat, de rengeteg
használható van benne. A pakli alapja maga a szín, ezért
elsõsorban egyszínû versenyre tudom ajánlani (amit le-
írok az ilyen versenyre készül), de a hagyományoson is jól
megállná a helyét. Tehát jöjjön a várva várt deck!

Elõször nézzünk szét a már jól bevált lapok között!
Még mielõtt a konkrét paklit ecsetelném, felhívom a fi-
gyelmeteket arra, hogy NE tegyetek bele szabálylapot. A
koncepció tökéletes arra, hogy bármit darabokra verjünk
vele, ezért holmi szabálylap csak segítené az ellenfelet. A
Gitonga az elsõ lap, ami szembe kö-
szön, õt rögtön be is pakolhatjuk (ter-
mészetesen hármat). Iszonyú durva, a
harmadik körbe kiröppenve eléggé
tudja zavarni az ellenfelet. Õt követi a
lénytakarító Sheran védõsárkánya,
amely a zavaró Leah hordát akasztja
meg, hiszen azt tekintjük elsõ számú
riválisnak. Az irtások közé tartozik az,
amit semmiképpen sem szabad ki-
hagyni: a Mandulanektár. Ez sokszor
a gyõzelmet jelentheti, ezért ne lõjük
el vaktában! (Ez nem azt jelenti, hogy
amikor öt-hat lény üti az arcunkat ak-
kor is a csodát várjuk.) Sajnos a coun-
terek nem tartoznak a zöld szín erõs-
ségei közé, de azért mégis akad egy,

ami nem rossz, a Lohd Haven hikoltása. Ebbõl is a maxi-
mális mennyiséget ajánlom, igaz hogy nem olcsó, de an-
nál hatásosabb és persze lapok leszedésére is kiválóan al-
kalmas. Mivel a lényeket általában mérgezéssel szedjük le
(vagy szanaszét verjük), nyugodtan bele tehetünk egy Po-
zitív síkot. Minket nem zavar, viszont az ellenfelet annál
inkább, ráadásul leszedi az elég zavaró Sötét földet is. A
Kronobogár mindig is egy genyó lap volt, és ezt a paklit
könnyedén haza tudja vágni, úgyhogy fel kell készülnünk
a fogadására. Elenios ellen úgy sem valami durva a Pozi-
tív sík ezért a hikoltás tökéletes a bogár likvidálásához, de
persze nem csak erre kell építeni az eltávolítását. A kulcs
a Természtes kiválasztódás. Kiváló lap a pakliba és nem

csak a bogár ellen jó: a Lidércúrtól a
Fényúrig bármit leszedhetünk vele.
Nos ezzel a bogár kérdést megol-
dottuk. A kihagyhatatlan Melkon az
amirõl még nem sok szó esett (pon-
tosabban egy sem), ezért ezt most
be kell pótolni. Mivel nevesített csak
kettõ fér be, de az a kettõ elenged-
hetetlen. Ez a táp megoldja a legna-
gyobb problémánkat, mely szerint az
ellenfél a varázspontjából sok go-
noszságot tud elkövetni. Érdemes
ezt kirakni elsõként, és csak utána
hozni a többieket, mert mana nélkül
a legtápabb pakli is tehetetlen. A Rú-
vel hegyben kijött egy nagyon erõs
zöld lény, a Rovarsámán. Zavarja a

KKOOMMBBÓÓKK
AZ ERDÕ TÁMADÁSA, 

AVAGY, HOGYAN GYAKJUK SZÉT AZ ELLENFÉL ARCÁT

Kombók jönnek és mennek, de egyvalami soha sem változik meg, mégpedig a horda.
Persze a belerakható lapok skálája nagyon nagy. Az etnikumokat nem sorolnám be
a horda kategóriába, hiába lények, nem az igazi. Az ilyen paklikban egyik lény a
másikra épül, és nem árt, ha az ember húzni is jól tud. (Vagy ha nem akkor segíte-
nek Szemerényi Mester tanításai). A henger paklinak nincs ilyen problémája. Amit
húz, azt tudnia kell hasznosítani. Az olyan deckek, amik valamilyen kombóra épül-
nek a véleményem szerint soha nem lesznek erõsebbek, mint a jól összerakott horda.
A most következõkben egy, az új kiegészítõvel megjelenõ roham paklit írok le nektek.
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Repül.
Ha megsebez egy játékost, az elvesztiösszes VP-jét. Ha eggyel több VP-ért játszod ki,akkor a következô elôkészítô fázisodig nemlehet célpontja varázslatnak és hatásnak.„Melkon nem akarta elhinni, hogy a varázslótoronyban nemlátják szívesen az antimágikus gömbjével.” – Zén: Hogyanfogyott el a második expedíciónk is c. feljegyzéseibôl
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kontrolt, zavarja a lényeket és a hátrányát is a saját ja-
vunkra fordíthatjuk, ha ügyesen játszunk vele. Egy másik
idekívánkozó lap a Rúvelbõl, a Toxikus spóra. Ami lényt
eddig nem sikerült valamilyen okból eltávolítani azt a
spóra megoldja nekünk. A pakliba csak kettõ használatát
javaslom, mert a hordába egy kicsit drága az idézési költ-
sége és a képessége se a legolcsóbb. De ne csüggedjünk,
a használata midenképpen megtéríti a belefektetett bizal-
mat! Most pedig egy nagyon fontos lap következik, egy
lap amely sokszor a mi oldalunkra döntheti a mérleg
nyelvét. Ez pedig az Antimágikus ballaszt. Sajnos csak
kettõ fér bele, mert tárgy és nem biztos, hogy mindig ki-
tudjuk játszani. A használata roppant egyszerû, amikor
úgy érezzük, hogy zavarna az ellenfél varázslata, akkor
egyszerûen kidobatjuk. Attól ne féljünk, hogy esetleg
jobb lapot dobunk el, mint az ellenfél, hiszen a pakli ere-
je a lényeken nyugszik amiket zavarnak az irtások. Ne fe-
ledjük el a ballaszt utolsó képességét sem, miszerint le-
szedi a Szörnybûvölést és a Szirének énekét! Eleniost
ezzel nagyon meg lehet szivatni!

A most következõ lapok mind a legújabb kiegészítõ, A
két világ közt remekmûvei. Nélkülük negyed olyan erõs
lenne a deck. Szerencsére a legtöbb gyakori/nem gyakori,
ezért könnyen beszerezhetõk. A leginkább szembeötlõ új
lap a Dzsungel. Egyet sem szabad kihagyni belõle. Igazi
táp! Ellenvarázsolhatatlan, olcsó és jó a képessége. A kö-
vetkezõ király a Druida. Elsõ ránézésre gyengének tunik,
de higgyétek el, nem az. Elõször is olcsóbbítja a szörnye-
inket, ami a hordába nagyon is jó. Másrészt lazán meghíz-
hat akkorára, hogy õ is részt vegyen az ellenfél szétrop-
pantásában. Harmadrészt pedig tud gyógyítani, amivel
kitudjuk húzni addig amíg valami odakívánkozót nem hú-
zunk. Tehát mondanom sem kell, hogy három kell a pak-
liba. Most következzen az egyetlen új ritka, amibõl kettõt
tennék a koncepcióba. A lények eldurvulása ebben a ki-
egészítõben nagyon is látszik, és ennek a durvulásnak az

egyik oszlopos tagja a Tükörsólyom. A HKK fej-
lõdésével egyre-másra jöttek ki az egyre olcsóbb
és egyre nagyobb hátrányú lények. Gondoljunk
csak bele. A Bundás csirmáz 7-ért 3/3-as volt, és
mindenkinek kellett belõle a három. Mostanra
már csak tapétának jó. Ezzel szemben itt a Tükör-
sólyom, ami egyért 4/4-es, viszont van egy „kis”
hátránya. Emiatt írtam, hogy csak kettõt tegyetek
bele. Ez igazi kivégzõ lap, nem muszáj rögtön az
elsõ körben kijátszani, mert könnyedén a visszájá-
ra fordulhat a dolog. Például Elenios elbûvöli a te
sólymodat, és így te nézhetsz szembe ketto 4/4-es
lénnyel, amiknek abszolút nincs hátrányuk. Szóval
csak óvatosan! Nézzünk szét, hogy mit érdemes
még használni! Hopp, máris a horgunkra akadt:
egy Partravetett medúza. Mit lehet róla mondani?
Tipikus horda lény, kettõ VP-ért 2/2-es, és még mér-
gez is. A hátrányára pedig ne is nagyon figyeljünk,
hiszen mire leesik addigra biztosan lesz utánpótlás.

Ha már így benne vagyunk az olcsó lények témában, ak-
kor semmiképp se hagyható ki a Tesh aligátor. A kijátszá-
si feltételét játszva tudjuk teljesíteni, tehát nem is kell
gondolkozni azon, hogy mennyit is használjunk. (A gyen-
gébbek kedvéért számmal is kiírva: három.) Na már csak
hét hely maradt, ezért bölcsen kell választani. Szerencsé-
re pont van még ennyi használható lap. Elõször is a há-
rom Szent tölgyet kell berakni. Aki elolvassa, hogy mit
tud, az nem is kételkedik a hasznosságában, aki pedig ki
is próbálja, az nem is veszi ki többet a pakliból. A maradék
három helyre pedig egy piciny lényt ajánlok: a Liumbét.
Nagyon óvatosan kell használni, mert különben csúnyán
ráfázhatunk! Akkor érdemes kirakni, amikor rögtön eltud-
juk költeni a tõle kapott varázspontot, mert akkor azt már
semmiképpen nem veszíthetjük el. Ne tartalékoljunk so-
ha VP-t! Ha három vagy annál több manát veszíthetünk,
mert az ellenfél rögtön kifogja használni és ezzel többet
veszíthetünk, mint amennyit nyertünk. Az utolsó lap amit
bele kell rakni az egy szem Orthaudox. A mágikus ütése
rengeteg gondot meg tud oldani, ráadásul még ütni is
elég jól lehet vele.

Hát azt hiszem ezzel meg is van a teljes lista, viszont a
pakli lelke még hiányzik: a sideboard, vagyis a kiegészítõ-
pakli. Mivel kezd elterjedni a 25 lapos kiegészítõ, ezért én
is eme terjedelemben fogok tippeket adni. Nézzük meg
melyik színek zavarnak a legjobban! Talán a kék és a lila
említhetõ meg, mint „elsõ helyet elmarók”, úgyhogy elle-
nük kell összerakni fõleg a side-ot. Az elsõk és legfonto-
sabbak a plusz counterek, amik nem férnek be alapból.
Az egyik az Orrfricskázás. Azért nem ajánlom alapból,
mert az esetek nagy részében nincs rá szükség, viszont
ide mindhármat be kell rakni, hiszen a játékhoz tartozik
az „esetek kis része” is. A másik három ellenvarázslatunk
a már jól bevált Majd legközelebb. Nagy elõnye Chara-din
ellen mutatkozik meg, mert megcountereli a hat igen za-
varó trogloditát is. Tehát a lila ellen mindenképp tegyük
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Szörnyeid idézési költsége @1-vel

kevesebb, de nem csökkenhet így @1 alá.

Ha egy körben legalább két szörnyet

játszottál ki a kezedbôl, a kör végén

rakj rá egy szintlépés jelzôt.

pP: eggyel többet gyógyít rajtad,

mint ahány szintet lépett.
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Nem lehet rá
reakció varázslatot kijátszani.Késleltetett hatás, 2: Minden Sheranlényed kap +2 sebzést és +1 ÉP-t.

„A dzsungelbéli körülményeket nehéz megszokni,de ha alkalmazkodsz hozzá, elrejt és segít.”



be. Elenios nem bõvelkedik (szerencsé-
re) counterekben, viszont annál több
zavaró bûbája van. Hála Földanyának,
aki ezekrõl is gondoskodik, mégpedig
három Egyszerûsítéssel. Az összes kont-
roll ellen kiváló védelmet nyújt a maxi-
mális számú Aurafaló. Ne féljetek be-
rakni, az ellenfelet tízszer jobban fogja
zavarni mint minket, ameddig arra köl-
ti az összes manáját, hogy ezt leva-
dássza, addig a Gitonga egy párszor
biztos megkínálja az arcát. Mivel nem
csak a fentebb említett két szín létezik
ezért a többiekrõl sem illik elfeledkez-
ni. Fairlightnak most már csak egy vala-
mire való egyszínû deckje létezik, ez
pedig a Pénz szentélyes. Erre is csú-
nyán rá tudunk faragni, de egy kis
ésszel ez sem fog bekövetkezni. Arról
ne is álmodjunk, hogy esélyünk van co-
unterben fölé emelkedni, ezért nem is
érdemes megpróbálni. Õ viszont nem
tud mit kezdeni a Földanya amulettel,
hiszen csak az Õrült varázslója tud ve-
le szembeszállni, de mi persze nem va-
gyunk olyan hülyék, hogy az útjába te-
gyük. A lényeg az, hogy miután
kiszórtuk a countereit szépen kiját-
szunk egy, ugyancsak a side-ból bera-
kott Elmúlást. Mivel a tárgyak is elég
zavarók tudnak lenni, ezért be kell ma-
gunkat biztosítani ellenük három tuti
Vételárral. Arra, hogy ebbõl egy-két
manát is kap az ellen, csak azt tudom
mondani, hogy „több is veszett Mo-
hácsnál”. Az egy sík alapból elég, de
összesen kevés ezért két Sötét földet
rakjatok be mindenképpen. Azért kell a
három sík, mert az egyszínû versenye-
ken szinte mindenki általában
kettõt használ, és a hárommal
nem tudnak mit kezdeni. Ha egy
helyszín fennmarad az asztalon,
azzal már jó eséllyel meg lehet
nyerni a játszmát. A maradék két
helyre pedig két Járványt ten-
nék be, hogy ha esetleg egy
ugyan ilyen pakli ellen kellene
játszani, akkor jól jön ez a bó-
nusz lényirtás. 

Végül pedig egy-két szót arról,
hogy hogyan is kell játszani ezzel
a remek paklival. Ha Szemerényi
Mester tanításait követjük, akkor
biztos nem lehet probléma, de én

azért adnék egy két tippet a lelkiisme-
retesebb játékosoknak. Elõször is a leg-
fontosabb az, hogy le tudjuk hordázni
az ellenfelet. Ehhez van elég lényünk,
amit csak ki kell tudni okosan játszani.
A repülõ lények kivételével minden
lényt csak a fõ fázis második részében
érdemes kijátszani, mert egy esetleges
azonnali tömegirtással nem csak az
ütést akadályozná meg az ellenfél, de
még az ütés elõtti lényeket is leszedné
(pl. Anyagi robbanással). A Dzsungelt
akkor érdemes kirakni, ha legalább két
lényünk az asztalon van, mert akkor éri
meg leginkább. Ne foglalkozzunk az el-
lenfél lényeivel, csak a sajátunkra kon-
centráljunk! Ez fontos, mert ha mindig
az irtásokkal törõdünk akkor elbu-
kunk, hiszen úgy is több lénye lesz,
mint nekünk pusztításunk, és elõbb
vagy utóbb biztos ledarál minket. A má-
sik nagy probléma, hogy mikor kell
blokkolva ütni, és mikor kell inkább le-
ütni a lényeket. A véleményem az, hogy
mindig a szituáció szerint kell mérle-
gelni. Nagy általánosságban azt mond-
hatom, hogyha az ellenfél tíz ÉP alatt
van, akkor megéri minél gyorsabban le-
darálni, viszont ha többen, akkor a lé-
nyek leütésére fektessük a hangsúlyt.

Nos, a pakli készen áll arra, hogy
meghódítsátok vele a versenyeket és az
elsõ asztalokat. Ha pedig nem sikerül,
akkor se csüggedjünk, hisz a legfonto-
sabb a játék, nem igaz?

BÁDER MÁTYÁS
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Repül.

2: annyi lesz a sebzése

kör végéig, mint egy másik, játékban

levô lény sebzése most. Ez a sebzés a

kör további részében még módosítható.

„Bah, miféle tudós az ilyen, egyetlen eredeti ötlete sincs,

folyton csak a többieket utánozza!”

– Tohonya Til

PPAAKKLLII LLIISSTTAA::
3 SSheran vvÈdıs·rk·nya
3 GGitonga
3 LLohd HHaven hhikolt·sa
3 DDzsungel
3 DDruida
3 SSzent ttˆlgy
3 TTesh aalig·tor
3 PPartravetett mmed˙za 
3 LLiumbe
3 RRovars·m·n
3 MMandulanekt·r
2 TToxikus sspÛra
2 TT¸kˆrsÛlyom
2 TTermÈszetes kkiv·lasztÛd·s
2 AAntim·gikus bballaszt
2 MMelkon
1 OOrthaudox
1 PPozitÌv ssÌk

KKIIEEGG……SSZZÕÕTT’’ PPAAKKLLII::
3 EEgyszer˚sÌtÈs
3 OOrrfricsk·z·s
3 MMajd llegkˆzelebb
3 AAurafalÛ
3 FFˆldanya aamulettje
3 EElm˙l·s
3 VVÈtel·r
2 JJ·rv·ny
2 SSˆtÈt ffˆld
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Sikeres kijátszásakor kapsz annyi VP-t, ahánySheran lény lapod a liumbén kívül játékban van.Hátrány: ha a játékból a gyûjtôbe kerül,vesztesz annyi VP-t, ahány Sheran lénylapod a liumbén kívü játékban van.
„Amikor Rogan letépte egy bimbóját, hamar kiderült, hogynem csak egyszerû virágról van szó.” – Zén: Hogyanfogyott el a második expedíciónk is c. feljegyzéseibôl



ÚJJ VERSENYEK
júliusban és augusztusban

A HAGYOMÁNY JEGYÉBEN
Idõpont: július 27-29.
Helyszín: Gyõr, Sárkányszívroham.
Szabályok: Hagyományos verseny.
Díjak: ultraritka, paklik.
Érdeklõdni lehet: Lampért Csaba
96-328-471.

A HAGYOMÁNY JEGYÉBEN
Idõpont: augusztus 12., 11 óra
(nevezés 10-tõl).
Helyszín: Elysium.
Szabályok: Hagyományos verseny.
Nevezési díj: 450 Ft.
Díjak: ultraritka, paklik.
Érdeklõdni lehet: Torzsa Sándor
70-316-8667, Fábián Péter 333-3413.

HATALOM KORLÁTOZÁSA
Idõpont: augusztus 25., szombat, 10 óra.
Helyszín: Gyöngyös.
Szabályok: Hatalom korlátozása.
Nevezési díj: 400 Ft.
Díjak: ultraritka és Két világ közt paklik.
Érdeklõdni lehet: Tornay Tamás
37-314-447.

A HAGYOMÁNY JEGYÉBEN
Idõpont: augusztus 4., szombat, 10 óra.
Helyszín: Dombóvár.
Szabályok: Hagyományos verseny.
Nevezési díj: 400 Ft
Érdeklõdni lehet: Juhász Attila,
72-459-233 este 5 után, vagy
ysmon@freemail.hu.

A HAGYOMÁNY JEGYÉBEN
Idõpont: augusztus 6.
Helyszín: Nyíregyháza, Országos
Szerepjáték Találkozó.
Szabályok: Hagyományos verseny.
Díjak: ultraritka, paklik.
Érdeklõdni lehet: Jakab Zsolt
30-243-9649.

AZ ELYSIUM VERSENYE
Idõpont: július 29., 11 óra (nevezés
10-tõl).
Helyszín: Elysium.
Szabályok: Frissen bontott paklik
versenye 3 csomag Két világ köztbõl.
Nevezési díj: 2200 Ft (tagoknak 2000 Ft).
Díjak: ultraritka, paklik.
Érdeklõdni lehet: Az Elysiumban,
vagy Szegedi Gábornál 30-924-5850.

õSÖK VÁROSA
Idõpont: augusztus 4., 11 óra (nevezés
10-tõl).
Helyszín: Elysium.
Szabályok: Csak õsök Városa.
Nevezési díj: 600 Ft.
Díjak: ultraritka, paklik.
Érdeklõdni lehet: Az Elysiumban,
vagy Szegedi Gábornál 30-924-5850.

ISTENEK HÁBORÚJA
Idõpont: augusztus 4., szombat 10.30
óra (nevezés 9.30-tõl).
Helyszín: Szeged.
Szabályok: Egyszínõ verseny.
Nevezési díj: 500 Ft.
Díjak: ultraritka és paklik.
Érdeklõdni lehet: a Camelot
könyvesboltban, Szegeden.

A HAGYOMÁNY JEGYÉBEN
Idõpont: augusztus 26., szombat 11
óra (nevezés 10-tõl).
Helyszín: Eger.
Szabályok: Hagyományos verseny.
Nevezési díj: 300 Ft.
Díjak: ultraritka, paklik.
Érdeklõdni lehet: Camelot Kártyavár
36-321-966.

AZ ELYSIUM VERSENYE
Idõpont: augusztus 26. 11 óra
(nevezés 10-tõl).
Helyszín: Elysium.
Szabályok: Hagyományos verseny. A
szokásos lapokon kívül tiltott a Mánia is.
Nevezési díj: 600 Ft.
Díjak: ultraritka, paklik.
Érdeklõdni lehet: Az Elysiumban,
vagy Szegedi Gábornál 30-924-5850.

A HAGYOMÁNY JEGYÉBEN
Idõpont: szeptember 1., szombat, 10 óra.
Helyszín: Gyöngyös.
Szabályok: Hagyományos verseny.
Nevezési díj: 400 Ft.
Díjak: ultraritka és Két világ közt paklik.
Érdeklõdni lehet: Tornay Tamás
37-314-447.

ISTENEK HÁBORÚJA
Idõpont: július 28., szombat 11 óra
(nevezés 9-õl).
Helyszín: Szentes.
Szabályok: Egyszínõ verseny.
Nevezési díj: 500 Ft, hölgyeknek
ingyenes.
Díjak: ultraritka, paklik.
Érdeklõdni lehet: tel.: 63-400-457,
vagy az új HKK klubban, Szentes, Mágo-
csi u. 1. minden szombaton 13 órától.

KGK VERSENY
Idõpont: augusztus 11. 11 óra
(nevezés 10-tõl).
Helyszín: Elysium.
Szabályok: Hagyományos verseny.
Nevezési díj: 500 Ft.
Díjak: 1. hely 1500, 2. hely 1000 Ft,
ultraritka, paklik.
A nevezési díjon felül lehetõség van
plusz 100 Ft befizetésére. Az így
képzõdött nyeremény alapot a legjobb
helyezést elért befizetõ kapja meg.
Érdeklõdni lehet: Az Elysiumban,
vagy Szegedi Gábornál 30-924-5850.
KG éves ranglista: A 2001-es év
elysiumos versenyein legjobb összered-
ményt elért játékos 10000 Ft pénzdíjat
vehet át az év utolsó versenyén.

AZ ELYSIUM VERSENYEI
július 21. szombat: MAGUS
július 22. vasárnap: Star Wars
július 29. vasárnap: Elysium HKK

augusztus 4. szombat: Dungeon HKK
augusztus 5. vasárnap: Star Wars
augusztus 11. szombat: KGK
augusztus 12. vasárnap: HKK
augusztus 18. szombat: MAGUS
augusztus 19. vasárnap: Star Wars
augusztus 26. vasárnap: Elysium HKK

szeptember 1. szombat: Dugeon HKK
szeptember 2. vasárnap: Star Wars
szeptember 8. szombat: KGK
szeptember 9. vasárnap: HKK
szeptember 15. szombat: HKK
szeptember 16. vasárnap: Star Wars
szeptember 22. szombat: MAGUS
szeptember 30. vasárnap: Elysium HKK

A versenyek – ha külön nem jelöljük –
egységesen 11 órakor kezdõdnek.
Nevezni 10-tõl lehet. Érdeklõdni lehet a
239-2506-os számon, vagy Szegedi
Gábornál a 30-924-5850-es telefonon.
Cím: 1132 Budapest, Csanády u. 4/b –
bejárat a Kresz G. u. felõl.

VERSENYHELYSZÍNEK
BÉKÉSCSABA – IFI HÁZ,

36. terem, Derkovits sor 2.
CEGLÉD – Kossuth Mûvelõdési

Központ, Kossuth tér 5/b 3-as
terem

CYBERWORLD – Margitszigeti
Atlétikai centrum, Café Leger
(a Margit hídnál)

DEBRECEN – Káoszfellegvár,
Vár u. 10.

DUNGEON MINIKLUB –
Budapest, Erzsébet krt. 37. (az
udvarban) tel. : 20-967-8936
(10-18-ig kérd a Dungeon-t).

DOMBÓVÁR – Polgárvédelmi
klub, Szabadság u. 14.

EGER – Camelot Kártyavár,
Kisasszony u. 23.

ELYSIUM – 1132 Bp. Csanády u.
4/B. (bejárat a Kresz G. u.
felõl), : 239-2506,
06-30-9-245-850.

GÖDÖLLÕ – 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

KAPOSVÁR –
Használt Könyvkereskedés,
Dózsa György u. 5.

KÖRMEND – Mûvelõdési Központ
Berzsenyi Dániel u. 11.

MISKOLC – Bartók Béla
Mûvelõdési ház, Miskolc,
Andrássy út 15.

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

NYÍREGYHÁZA – Szabolcs utcai
Móricz Zsigmond Mûvelõdési
Ház

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

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

SIÓFOK – Egyesületek Háza,
Kálmán Imre sétány 3.

SZARVAS – Vajda Péter
gimnázium B épülete,
Vajda Péter u. 26.

SZEGED – Csongrádi sugárút 57.
SZENTES – a kenyérgyár

kultúrhelyisége, Ady E. u. 20.
VALHALLA PÁHOLY

KÖNYVESBOLT – Nyíregyháza,
Széchenyi u. 1. : 42-318-477

VESZPRÉM – Klubkönyvtár,
Március 15. u. 1/a

ZALAEGERSZEG – Pázmány
Péter u. 4. („Nagy Zöld Kapu”)
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Nem lehet célpontja varázslatnak 

vagy valamilyen, az asztalon levô lap

által okozott hatásnak. Az elôkészítô

fázisod során költs el @5-t, különben 

a gyûjtôbe kerül. Ha bármilyen módon

a gyûjtôbe kerül, azonnal 

elvesztetted a játékot.
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Idén ismét megrendezésre kerül a HKK Nemzeti Bajnokság, amelyre a minõsítõ versenyekrõl, illetve
a Hatalom Szövetségének ranglistájáról, meghívással lehet bejutni. A bejutás persze nem olyan
nehéz, az elsõ pár helyre kell bejutnod bármely kvalifikációs versenyen, de az is elég, ha az elsõ húsz
hely valamelyikén végzel a Hatalom Szövetségének júniusban befejezõdõ féléves pontversenyében.
A versenyre nem kell nevezési díjat fizetni, a frissen bontott paklik versenye is ingyenes.

A versenyt a Kondor Béla Közösségi Házban rendezzük (Budapest, Kondor Béla sétány 8.).
Megközelíthetõ Kõbánya-Kispesttõl, a kék (3.) metróvonal végállomásától a piros 136-os busszal.
A hatodik megállónál kell leszállni. Kezdés minden reggel 9 órakor.

A verseny döntõjének szabályai: A játékosokat két nyolcas csoportba osztjuk, akik
egy-egy asztalt ülnek körül. Mindenki kap egy csomag Rúvel hegyet és két csomag Két világ
köztet, kibontja az egyiket, választ egy lapot, majd továbbadja a paklit. A
kapott pakliból ismét választ egyet majd továbbadja. Az elsõ elfogytával a
második és harmadik paklit is hasonló módon válogatják. Az így
kapott lapokból kell egy 40 lapos, max. négy színû
paklit összeállítani, a maradék lapok alkotják a kiegészí-
tõt. Ezután az elõzõ két nap eredménye alapján irányított
sorsolással, egyenes kieséssel folytatódik a verseny.

MINDEN ÉRDEKLÕDÕT ÉS NÉZÕT SZERETETTEL VÁRUNK!

A VERSENY FORMÁTUMA:
1. nap (augusztus 17.): Csak Õsök Városa 

(használhatók a Két világ közt ÕV lapjai is)
2. nap (augusztus 18.): hagyományos verseny
3. nap (augusztus 19.): az elsõ két nap összesítésébõl a legjobb 16

mérkõzik egy speciális frissen bontott paklik versenyén (Válogatáson).

172 000 Ft
összdíjazás!

I. díj: 80 000 Ft
II. díj: 40 000 Ft
III. díj: 20 000 Ft
IV: díj: 10 000 Ft
V-VIII. díj: 2500 Ft

IX-XVI. díj: 1500 Ft

Figyelem! A Nemzeti Bajnokság válogatós versenyén, és a továbbiakban minden általunk rendezett hasonló viadalon és frissen
bontott versenyeken a Két világ közt oltáraira (A föld, Az álmok és A tûz oltára) egyedi szabály érvényes. Ezeken a versenyeken
ezeket az oltárakat a passzivizálásuk mellett még fel is kell áldozni a használtakor, tehát csak egyszer lehet velük „lõni”.

TILTOTT LAPOK: Az alábbi lapok minden
HKK versenyen tiltottak, kivéve, ha a
verseny hirdetésében másképpen
szerepel: A falak ereje, A mágia létsíkja,
A sárkány kincse, Pszi szakértelem,
Teológia. A Tiltott mágia csak
a kiegészítõ pakliban lehet.

EGYSZÍNÛ VERSENY: A pakliban csak egy
isten lapjai szerepelhetnek a színtelen és
Bufa lapok mellett. Tiltott lapok: A béke
szigete, A falak ereje, A mágia létsíkja, A
sárkány kincse, Pszi szakértelem,
Teológia. 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 25 lapos kiegészítõ, egy fajta
lapból maximum 3 db. 

Tiltott lapok: A mágia létsíkja,
Pszi szakértelem, Teológia, A falak
ereje, A sárkány kincse. Tiltott mágia
csak a kiegészítõben lehet.

ISTENI SZÖVETSÉG: A pakliban csak két
isten lapjai szerepelhetnek a színtelen
és Bufa lapok mellett. Tiltott lapok: A
béke szigete, A falak ereje, A mágia
létsíkja, A sárkány kincse, Pszi
szakértelem, Teológia. A tiltott mágia
csak a kiegészítõben lehet.

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.

ÕSÖK VÁROSA: Csak az Õsök városa, a
Rúvel hegy és a Két világ közt lapjait
lehet használni. Tiltott lap: A sárkány
kincse. Használhatók a társasjáték
azon lapjai is, amik az Õsök Városában
is megjelentek.

HATALOM KORLÁTOZÁSA: Csak gyakori
és nem gyakori lapokat lehet használni,
ritkákat és ultraritkákat nem. Nem
használhatók a Csillagképes, Inváziós,
AK-s lapok, a Hatalom Szövetségének
lapjai és a TF-találkozós lapok sem. A
társasjáték azon lapjai is tiltottak,
amiket csak abban adtak ki, illetve
amelyek korábban ritka lapként jelentek
meg.

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.
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Figyelem! Az általunk támogatott HKK versenyeken a következõ pontozást kell alkalmazni: gyõzelem 3 pont (a gyõzelem arányától függetlenül); döntetlen
1 pont; vereség 0 pont. A versenyekrõl küldött beszámolóban a pontszámok mellett kérjük a lejátszott körök számát és a bíró nevét is. Az ultraritkát 15 indulótól
lehet kiadni, kevesebb számú versenyzõ esetén vissza kell küldeni nekünk. Hatalom Szövetsége pontokat, profi besorolást 20 fõtõl lehet szerezni.
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A Két világ közt kiegészítõ megjelenés
elõtti frissen bontott versenyét jú-
nius 9-én rendeztük, örvendete-
sen sok, 96 résztvevõvel. Tesztelõk
szokás szerint nem vehettek részt
a küzdelemben. A két csoportban
lebonyolított versenyen az új sza-
bályok most nem sok zavart
okoztak, mindössze a követõk je-
lentettek újdonságot, és azok
sem igazán ebben a környezet-
ben érvényesülnek. (Bár Mor-
gan tanítványát többen hasz-
nálták.) Minden játékos három
csomag Két világ közt kiegészí-
tõt kapott, ebbõl kellett mini-
mum 35 lapos, színkorlát nél-

küli paklikat összerakniuk.
A rendkívül érdekes

játékok egy problémára is
fényt derítettek: ebben a
környezetben nagyon
erõsnek bizonyultak a
nem gyakori új oltár la-
pok: az Álmok, a Tûz és a
Föld oltára. Különösen ez
utóbbi, mivel ezzel le lehet
szedni az ellenfél oltárait is.
Mivel ezek a lapok kicsit do-
minálják így a frissen bon-
tott versenyt, javasoljuk az
alábbi három korlátozás va-
lamelyikét használni:

1. Az oltárt képességének
használatához fel kell áldozni
(„egylövetû”).

2. Az oltárról VP-ért nem vehetsz le
jelzõt („lassú”).

3. Az oltárokra nem 5 vagy 6, ha-
nem 10 jelzõ kerül mindig („drága”).

Mi ilyen jellegû versenyünkön (pl.
Nemzeti Bajnokság döntoje) az 1. ver-
ziót fogjuk alkalmazni. Még egyszer
felhívnám a figyelmet, hogy ilyen kor-
látozást kizárólag a frissen bontott
versenyekre javasoljuk, bármilyen
más versenyen a lapok normálisan
mûködnek. Ezen kívül, mivel a frissen
bontott versenyen nincs pakliösszeál-
lítás, senkit nem ér hátrány, ha a ver-
seny szervezõje csak a helyszínen –
természetesen a paklik kibontása elõtt
– hirdeti ki a lapokra vonatkozó sza-
bályt.

A legnépszerûbb lapok az oltára-
kon kívül: Druida, Életkristály, Vész-
madár, Pegazusok, Köpõcsõ (és per-
sze minden más irtás-jellegû lap),
Frinadali, A halálhozó rikoltása.

A gyõzelmet végül Dönczi Krisztián
szerezte meg nagy csatában Sass Tamás
elõtt. Krisztián érdekes kombója volt a
Türelem hírnöke mellett használt A ha-
talom torzulása és Bronzsörényû pe-
gazus. Tamás legerõsebb lapjai (az ol-
tárakon kívül) talán a Láncvillám és a
Szkarabeuszok átka voltak.

A harmadik helyen Bori Ferenc, a
negyediken Marofka Mátyás végzett.

Mindenkit várunk a Beholder Kft.
versenyein!

MAKÓ BALÁZS

KKKKÉÉÉÉTTTT    VVVVIIIILLLLÁÁÁÁGGGG    KKKKÖÖÖÖZZZZTTTT

ÉRDEKESSÉG A VERSENYRÕL:
• Fábián Balázsnak 18-at sebzõ Varangyos békája volt.
• Húsvéti Árpád már az 5. körben nehéz helyzetben volt, 5 ÉP-ben haldokolt, amikor egy Vérsólyom és egy Tûz

oltára segítségével hirtelen megnyerte a meccset.
• Panyik Zoltán Õsmotyogó császárra rakott Köpõcsõ segítségével ellenfele teljes pakliját (23 lap) a Semmibe

dobatta. Ugyanõ Õsmotyogó császár + Erõfitogtatás segítségével 16-ot sebzett.
• Dönczi Krisztián leszedte ellenfele követõjét, majd az Erdõ bosszújával +10/+10-et adott lényeinek.
• Szabó Szilárd meccsén 2 Álmok oltára 17 lényt altatott el.

M I N D E N K I T  V Á R U N K  A  V E R S E N Y E K E N !

2001 © Beholder Kft.
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Válassz ki 3 különbözô célpontot

(játékost vagy lényt, vegyesen is lehet)!

Az elsô célpont sebzôdik 4 ÉP-t,

majd a második 2 ÉP-t,

majd a harmadik 1 ÉP-t.

„Kevés galetki ismeri az elektromancerek által

kifejlesztett nagyhatalmú varázslatokat.”

2001 © Beholder Kft.
2001 © Beholder Kft.
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Kijátszási feltétel: csak lény építheti.Kijátszása után tégy rá 5 oltárjelzôt, majdminden elôkészítô fázisodban végy le róla egyet.@x: végy le X oltárjelzôt.pP: az oltárra 5 oltárjelzô kerül, és célpont lap agyûjtôbe kerül, vagy célpont önálló jelzôkikerül a játékból. Ezt a képességet csak akkorhasználhatod, ha nincs rajta oltárjelzô.



Májusi feladványunknak két megoldá-
sa is volt, melyek csak kis mértékben
különböztek egymástól. Most csak a
rejtvény készítõje által kigondolt vál-
tozatot írom le. A varázspontokat nem
írom, mivel abból bõségesen van.
1. Jövök az ellenfél lapjaival. Kiját-

szom a Feltámasztást a saját Öreg
varázslómra.

2. Átadom a varázsló képességét Tal-
botnak.

3. Árnyéktüzezem Talbotot, aki így
már kaphat jelzõket.

4. Én jövök, kapok 96 varázspontot.
Aktivizálódik a varázsló, felhúzom
a Glóriát.

5. Kijátszom az Óriás patkányt, a
három Kopernik a gyûjtõbe kerül.

6. Áttérítem Talbotot Eleniosra, fel-
húzom a síkot.

7. Talbot felépíti a síkot, áldozok ne-
ki 2 életpontot.

8. Kijátszom A moák fénykorát, aktí-
van visszakerül a játékba a Nume-
nati laboratóriuma, a Natali kõ
és A csodák palotája.

9. Feláldozom a Natali követ, Talbot
kap három szintlépés jelzõt.

10. Numenati laboratóriumával
újabb szintlépés jelzõt kap Talbot,
ez már a negyedik.

11. Használom az Öreg varázsló ké-
pességét, aki immár az ötödik
szintlépés jelzõt adja Talbotnak.

12. Túlburjánzás Talbotra, akin ek-
kor már 10 szintlépés jelzõ van.

13. Kijátszom a Hadiszerencsét,
majd használom A csodák palotá-
jának képességét. A dobást a Ha-
diszerencse miatt mindenképpen
tudom háromra vagy négyre mó-
dosítani, így az Öreg varázslóba
lövök hármat.

14. Egy Energitüskével vetek véget a
varázsló rövid, ám dicstelen pálya-
futásának.

15. Kijátszom A hõsök hagyatékát,
és Talbot újabb négy szintet lép,
így teljesítettem a feladatot.

A másik fajta megoldásban, az
Energiatüskével a patkányt lövöm
le. Az így kapott komponensbõl épí-
tem a síkot, és így lesz életpontom a
Glória kijátszásához.

Tipikus hibák: Sokan azt írták,
hogy nem teljesíthetõ a feladat, mi-
vel az Árnyéktûz nem veszi el Talbot
hátrányát, így nem léphet szintet.
Nos a mondta második fele igaz, és
pont erre való a Zafír erõöv. Vissza-
térõ hiba volt még, hogy A hõsök ha-
gyatéka által adott szintlépést is töb-
ben jelzõként könyvelték el. A hõsök
hagyatéka nem jelzõt ad, pont
olyan lap, mint a sima Szintlépés,
vagy a Dupla szintépés. További
rossz megoldás, ha elõkeresem a sí-
kot húzás helyett, mivel ekkor meg-
keveredik a paklim, és nem biztos,
hogy a három Kopernikot dobom el.

Szerencsés nyerteseink: Hamar
István Békéscsabáról, Magyari Zsolt
Miskolcról és Cseresznye Krisztián
Szentendrérõl. Nyereményük egy-
egy csomag Két világ közt. Gratulá-
lunk!

Új feladványunkat Szeitz Gábor
készítette. Neked és ellenfelednek is
11 varázspontotok, 17 életpontotok
és 2 komponensetek van. A te kö-
rödben vagytok, most kezdõdik a fõ
fázisod. Érd el azt, hogy a legköze-
lebbi csere fázisodig az ellenfélnek
ne legye lapja a gyûjtõjében, a pakli-
jában, a kezében és az asztalon.

A megfejtéseket külön papíron,
rajta a neveddel és a pontos címed-
del, küldd el az alábbi címre: Behol-
der Kft., 1680 Budapest Pf. 134

E-mailben NEM lehet megfejtést
beküldeni.

KÖVETÕD:
• Morgan tanítványa

KÉZBEN LEVÕ LAPJAID:
• Az istenek könnye (R)
• Páros gyógyítás (E)
• A fenevad üvöltése (C)
• Gyászbeszéd (R)
• Az utolsó szó (L)
• Urgod haragja (D)
• Káoszkígyó (C)

A GYÛJTÕD:
• Molgan (L)

Nincs kijátszott lapod az asztalon,
a paklid üres.

ELLENFELED KÖVETÕJE:
• Morgan tanítványa

ELLENFELED
KÉZBEN LEVÕ LAPJAI:

• Manacsapda (R)

ELLENFELED GYÛJTÕJE:
• Csápos mélységi motyogó (L)

ELLENFELED PAKLIJA:
• Totyogó motyogó (L)
• Csápos mélységi motyogó (L)

ELLENFELED
KIJÁTSZOTT LAPJAI:

• Bohócmolad (R)
• Tolvajok tolvaja (D)
• Halálaura (L)
• Levi (L)
• A helytartó csápja (E)

Minden lapja aktív, a Halálaura a
Tolvajok tolvaján, A helytartó
csápja pedig Levin van. Lényei a
tartalékban állnak.

DANI ZOLTÁN
Beküldési határidõ:

2001. augusztus 17.
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Illusztráció: Lipták László
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Illusztráció: Fischer Tamás
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Illusztráció: Fischer Tamás
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Illusztráció: Fischer Tamás
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Illusztráció: Gôgös Károly
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Külön laptípusnak számít-e a
szörny és a torzszülött?
Igen. Ha a játékban laptípust kell
megnevezni, akkor mindig a kártya
szövegablaka felett, baloldalt levõ
sort kell nézni. Vagyis: kalandozó,
szörny, avatár, azonnali, általános,
bûbáj lényre stb. Ha azonban egy lap
a szörnyekre hivatkozik, akkor abba
a torzszülöttek is beletartoznak.

Hány gyengülés jelzõt oszthatok
szét a Láplidérccel?
Egyet, ahogy a lap szövegében is
szerepel. Az idézési költségben sze-
replõ X csak a lidérc sebzésébe szá-
mít bele, a gyengülés jelzõk számába
nem.

Mi történik akkor, ha két Bohóc-
moladom van játékban, és az el-
lenfél kijátszik egy Egokínzást?
Az Egokínzástól, aminek egy cél-
pontja van, nem halhat meg mind a
két molad. Ha több Bohócmolad
van játékban, akkor mindig a gazdá-
juk dönti el, melyikre hat a varázslat.

Kapok-e csápjelzõt Frinadali ké-
pességétõl, ha egy galetkimre
használja, és én megvédem azt
egy testrész feláldozásával?
Nem. A sebzõdés és a csápjelzõ
ugyanannak a hatásnak az eredmé-
nye, ha tehát megakadályozom,
hogy a képesség hasson a galetkim-
re, akkor egyik sem jön létre.

Morgan tanítványa követõvel
semmizhetem-e a gyûjtõmet ak-
kor, ha az ellenfélnek nincs lapja
a gyûjtõjében?
Igen, célpont ellenfeled max. 2 lap-
ját semmized ki, azaz jelen esetben
nullát. Ilyenkor egy cselekedettel
egy lapodat semmized.

Visszalõhetek-e a kör végén az el-
lenfelem Boszorkánymesterének
speciális képességével, ha az el-
lenfelem azt a kör elején használ-
ta?
Nem. Ez a képesség olyan mint a
Gömbvillám, akkor rögtön vissza
kell lõni vele, késõbb már nem le-
het.

Kerülhet-e lapra rakható kártya
passzívan játékba a Varázsszõ-
nyeg képességétõl?
Nem, a Varázsszõnyeggel sem lehet
rátett lapot, vagy közvetlenül õr-
posztba kerülõ lényt passzívvá tenni.

Sebzõdök-e akkor, ha visszave-
szem a kezembe egy lapomat,
amelyiken Levi ragasztó jelzõje
van, de Levi már nincs játékban?
Igen, a sebzés ugyanis nem Levi ké-
pessége, hanem a Levi által oszto-
gatható jelzõé.

Mi történik akkor, ha az ellenfél
õrposztjában van egy Kronobo-
gár, és én kijátszom egy Fanati-
kus szamurájt?
A bogár miatt a szamuráj passzívan
kerül játékba, így nem tud egybõl az
õrposztba menni. A következõ kör-
ben, ha aktivizálódik, akkor kell be-
mennie az õrposztba.

Mi történik akkor, ha egy lényrõl
leesik az Irányíthatatlanság bû-
báj?
Visszakerül a tulajdonosához. Min-
den bûvölõ típusú bûbájnál ez törté-
nik, akkor is, ha ez a lapon nem sze-
repel.

A Quwarg bölcsemre Átkot vará-
zsolnak. Használhatom-e a bölcs
képességét az Átokra?
Nem. Elõször létrejön a lap hatása,
majd utána lehetne használni a böl-
cset, de ekkor már az Átok miatt
nem mûködik a képessége.

Mi történik akkor, ha nyolc élet-
pontban vagyok, az ellenfelem
Gyilkos karmokkal felszerelt ga-
letkije rám támad, és én kiját-
szom egy Oroszlán üvöltést?
Ilyenkor sebez elõször a galetki,
utána a Gyilkos karmok, és a teljes
sebzést adja vissza az Oroszlánüvöl-
tés.

A tûz oltára: nem Dornodon isten-
hez, hanem a Tolvaj klánhoz tarto-
zik.

Milyen jellemzõi vannak az Anya-
motyogó által termelt jelzõknek?
Motyogók, élõholtak, nincs bennük
komponens, és nem tudnak KF-elni.

DANI ZOLTÁN

2001 © Beholder Kft.2001 © Beholder Kft.
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@1: célpont lapra kerül egy ragasztó jelzô.
Ha egy lapon ragasztó jelzô van, és azt a gazdája
feláldozza vagy visszaveszi kézbe (akár más lap
által kényszerített hatásra is), sebzôdik 4 ÉP-t.

„A borzalmas ragacs, amit Levi kiöntött a csatornajáratokban,
nemcsak a kóbor torzszülötteknek, hanem a vadászó galetkiknek

is kellemetlen meglepetéssel szolgált.”
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Kedves Viora!

Köszönöm a leveled! És igen, az elõzõt is megkaptam, ám arra elfelejtetted ráírni a barlangod pontos címét, így
egyszerûen nem voltam képes válaszolni. Még a saját szintemen is nehezen igazodom el – a központi csarnok úgy
néz ki, mint egy méhkaptár a több száz galetkilakásból –, hát hogyan is címezhetném meg egy két-három szint-
tel alattam élõ galetkinek az üzenetem! A postaszolgálatunk sem arról híres, hogy különszolgáltatásként megke-
resné az „ismeretlen” címzéssel ellátott borítékok tulajdonosait… Hát, ezért nem kaptál még levelet tõlem. 

Egyébiránt általában válaszolni szoktam, bár tény, hogy rettenetes lemaradásaim vannak. Például szövetségi
társadnak, Iverot Dalaronnak permanensen tartozom – mihelyst hosszú-hosszú késéssel írok neki, õ azonnal vá-
laszol, így én megint azon kaphatom magam, hogy lelkiismeretfurdalásom van. Az ötödik szint kegyetlen, értel-
metlenül kötött házirendje mellett csak reménykedni tudok, hogy ezt valaha be tudom pótolni! Nyaff!

Igen, olvastam érdekes felvetésed a teron-hegyi faliújságon, miszerint esetleg nem felfelé, hanem lefelé költö-
zünk folyamatosan. Hiszen a felvonó, amibe a szintlépéskor tartózkodunk ellenõrizhetetlen irányba indul… És
tulajdonképpen melletted szól az is, hogy ahogy költözünk, a szintek egyre nagyobbnak tûnnek, annak ellenére,
hogy mi is egyre nagyobbra növünk! (És persze borzalmas, gyilkos torzszülemények is egyre nagyobbak! Nyaff!)
Szóval, még alá is lehet támasztani a feltételezésed.

Ellentmondani csak két dologgal tudok így kapásból, és ebbõl is az egyik meglehetõsen bizonytalan lábakon
áll. Ez a tradíció. Hosszú évszázadok óta él népünk a földmély kíméletlen világában, így alakult ki az a rendszer,
amely minket irányít. Szóval szerintem csak feltûnt volna már valakinek, ha ez az egész elmélet egy szörnyû ha-
zugságon alapulna! Hiszen, ha valóban lefelé költözünk, akkor sohasem fogjuk elérni a hõn áhított felszínt, és so-
hasem teljesül az a vágyunk, hogy halomra mészárolhassuk az Ellen-
séget. (Már, ha valakinek valóban ez a legfõbb vágya…) Persze,
ebben a korrupciótól csöpögõ, csakis az izomagyú vandálokat segítõ
Hegyben minden elõfordulhat! Elképzelhetõ, hogy a Teron-hegy tu-
lajdonképpen a Rúvel kifigurázása, és itt minden pont fordítva van?
De azért mégsem túl valószínû.

A másik dolog: úgy emlékszem, hogy még a második szinten kap-
tam egy olyan feladatot, amelyben üzenetet kellett vinnem a követ-
kezõ szintre. Nos, egy titkos folyosón juthattam el oda, és valóban,
folyamatosan emelkedett az út. Ezt azért elég nehéz lett volna meg-
oldani, ha az a bizonyos szint valójában alattam lett volna… Persze,
még azt is el tudom képzelni, hogy egy világméretû csalásnak voltam
az áldozata, át lettem ejtve, és az egész csak a hazugság-rendszer iga-
zolása érdekében történt… Nyaff!

Szóval ez a véleményem az elméletedrõl. Nem tartom valószínû-
nek, hogy igazad van, de nem is tartom teljesen kizártnak.

Szurkolok neked, hogy sok varázsitalt találj fel, habár már így is
rengeteg féle kotyvalék ismert. A mágusok például nyafognak is eleget
(egyszerûen nem értem õket: bevallottan övék a legerõsebb, a vezetõk ál-
tal legtámogatottabb klán a Hegyben, mégis folyton sír a szájuk), hogy
a mágiaellenállás itala tönkreteszi a karrierjüket. Nohát! Nem igazán
tudom sajnálni õket, fõleg, mert az én tulajdonomban nincs ilyen lötty.
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Egyébiránt elképesztõ, hogy egyes törtetõ varázslók mi mindenre képesek, még a fõmágusok lábvizet is elfogyasztanák,
ha áldásos hatása lenne. Nem is beszélve az alig használt szájvizérõl. Gratulálok az ízlésükhöz! Nyaff!

Legutoljára a kalmárok italát találta föl valaki – azt hiszem, Ahriman –, ez azért nem olyan nagyon univer-
zális ital, bár idõnként igencsak jól jöhet. Sajnos, még nem vált ismerté a receptje, jellemzõ, hogy egy ilyen, „nem
annyira hasznos” dologért már nem is erõlteti meg magát a sok törtetõ. Én csak azt látom, hogy – mint minden-
ben, természetesen – itt is szörnyû balszerencse üldöz. Számomra a leghasznosabb növény a sötét mák. Lenne…
Ha találnék ilyet. De nem találok. Nyaff!

Statisztikailag is jól kimutatható módon ebbõl a fûfélébõl találom a legkevesebbet. Pedig ez alapanyag a hõsies-
ség italához (rendkívül hasznos és egész kellemes ízû folyadék), a villámlehelet italához (mondanom sem kell, egy
csomó rémszerzet legyõzéséhez feltétlenül szükségem lenne ilyenre) és a védelem italhoz is (már ha túl akarom élni
az iszonyatos szörnyetegek csapásait). Ezeken kívül csak a fehér gyógyitalt és a hatalom kék italát fogyasztom né-
hanapján (az utóbbi különösen kellemes frissítõ hatású); még szerencse, hogy legalább ezekhez nem szükséges sötét
mák. De már megszoktam, hogy mindenben pechem van, így voltaképpen nincs is miért panaszkodnom. Nyaff!

Hm, említetted, hogy olyan szolgát szeretnél, amely az építkezésben segít neked. Apropó, építkezés! Képzeld,
pár hete elkészült a Tanácstermünk, és már közel harmincketten vagyunk az „elsõ” szövetségünkben! Nem tudom,
hányadikként lettünk kész ezzel az épülettel, de mindenképpen az elsõk között. Most tehát vadul építjük az Istál-
lót, hogy a szolgáink (én jobban szeretem a „követõ” szót) valóban kellemes körülmények között lakhassanak. A
távlati (vagy nem is annyira távlati) cél a Vadászsarok és az Akadálypálya. Szerintem már nincs is messze a nap,
amikor mindkettõvel büszkélkedhetünk!

Persze, a Te ízlésvilágodnak inkább egy füvészkert felelne meg (már ha valóban az italok szakértõjévé kívánsz
válni). Elképzelhetõ, hogy ilyet is építünk, de ez még valóban a távoli jövõ zenéje. (Hûha, a „zenérõl” meg a bárd-
verseny jutott eszembe, amelyet a Tudás Õrzõi szerveznek… Elképesztõ, hogy milyen villámgyors a gondolkodá-
som, alig tudom kordában tartani szárnyaló képzeletemet!) Szóval, Ti ott, a Bölcsek Körében hogy haladtok? Vé-
gül is, én is tiszteletbeli tagja vagyok ennek remek szövetségnek, s remélem, hamarosan személyesen is
megismerhetjük egymást, ha megengeditek, hogy részt vegyek a Tanácstermetekben egy szövetségi gyûlésen.

Na, visszatérve a követõkre, amelyek építkezhetnének is akár. Valóban, az intelligensebb-izmosabb szolgákat
talán be lehetne tanítani ilyesmire is. És ha nekünk, galetkiknek nem szégyen a kemény fizikai munka, akkor ne-
kik sem lenne az. Ám sajnos, a gyakorlatban még nem hallottam ilyesmirõl. Elõször egész biztosan engedélyez-
tetni kellene a Hegy hatóságaival, akik nem néznek jó szemmel semmilyen önálló kezdeményezést. De azért tégy
egy próbát, hátha sikerrel jársz!

Biztos hallottad már, hogy a szolgák elnevezésére az én szövetségem, a Békeidõk Hírmondói kezdeményezé-
sébõl vált valósággá. (Bár a kötelezõ szerénység nem engedi, hogy eláruljam, pontosan kitõl származott az alap-
ötlet, annyit elmondok, hogy a neve kezdõbetûje „N”, és még annyit, hogy „efelejcs”-re végzõdik.) Azonban az a

kétszázhatvan név, amely abban az ominózus listá-
ban található, hamar szûkössé vált, hiszen folya-
matosan jöttek a jobbnál jobb (idõnként mondjuk
hülyébbnél hülyébb…) ötletek, hogy hogyan le-
hetne még elnevezni a szolgákat. Megint össze-
gyûlt pár száz név, úgyhogy újra beterjesztettük a
hatóságok elé, remélhetõleg a közeljövõben már eb-
bõl a lajstromból is lehet választani. De hát olyan
szörnyen lassú a bürokrácia! Nyaff!

Én például szilárdan elhatároztam, hogy máso-
dik követõmet (egy gyönyörû zöld ekindát) Tenger-
szemnek fogom elnevezni (ez természetesen szerepel
ebben a „második” listában). Különös, ámbár szép-
séges teremtmény õ, leginkább a mesék sellõire ha-



sonlít, annyi különbséggel, hogy a haltest végén jókora polipcsápok-
ban végzõdik (ezen közlekedik), és az arcának két oldala vastag pikke-
lyekkel borított. De ez csöppet sem csökkenti fenségességét! A testé-
nek színe valóban olyan, mint a tenger (legalábbis én ilyennek
képzelem a tengert…), a szeme pedig ragyogóan kék. És hosszú, hul-
lámos zöld haja van… Lenyûgözõ bájjal és törékenységgel mozog.
Kár, hogy valami elképesztõen brutális a harcban, attól pedig egysze-
rûen felfordul a gyomrom, hogy a legyõzött ellent rendszeresen elfo-
gyasztja. Jó, Kõfejû, kedvenc élõ cseppkövem is mûvel ilyesmit, de õ
már csak ilyen egyszerû lélek, nem is várok tõle többet. De egy ilyen
gyönyörû, már-már intelligensnek nevezhetõ teremtmény! Nyaff!

Az viszont tény, hogy a csatákban mutatott hatékonysága igen-
csak jól jön. Sokszor én csak megszeppenve nézem, ahogy karcsú kar-
jaival varázsol egyet-kettõt, aztán véres húscafattá darálja az ellen-
séget. Kõfejû közben lelkesen rohangál le-fel a plafonon,
szemlátomást nem tudván eldönteni, hogy neki mit kellene csinálnia,
és általában csak a csata legvégén jut az eszébe. Ilyenkor roppant lel-
kesen a tetemek közé veti magát, és mérges gázt ereget – ami arra teljesen jó, hogy utána percekig ne lehessen meg-
közelíteni a helyszínt… Az az áldott jó szívem, hogy egy ilyen buta, haszontalan (ámbátor igen kedves és hûsé-
ges) jószágot is hajlandó vagyok pátyolgatni! Nyaff! Egész biztosan elpusztulna szegény két szinttel magasabban,
mint ahol a társai élnek. (Tényleg, te nem árultad el, hogy szolgád, Cseresznye tulajdonképpen melyik fajba tarto-
zik. Õ is olyan hasznos, mint Tengerszem, vagy inkább olyan butácska, szórakoztató jószág, mint Kõfejû?)

Szóval kedves zöld ekindám csatlakozása óta sokkal nyugodtabban vágok neki az Õsök Csarnoka félelmetes út-
vesztõinek, hiszen sok csatába igazából be sem kellene avatkoznom. Az én fõ feladatom, hogy a szellemek által
adott, egyáltalán nem szellemes szellemi fejtörõket megoldjam. Képzelheted, milyen boldog voltam, amikor egy
háromismeretes egyenletet tukmáltak rám. Na szép, ilyet még a Rúvel-hegyi Elemi Oskolában sem tanítottak ne-
künk! De aztán hallottam, hogy mások nemigen kapnak ilyen bonyolult feladványt (eltekintve néhány hozzám
hasonló sorsüldözöttõl…). Nos, akkor ez csak a megszokott sorscsapások egyike. Nyaff!

De azért persze megfejtettem (na jó, Tengerszem egy kicsit segített)! Csak azért is! Engem ne nézzenek ma-
dárnak! (Remélem, tényleg nem hasonlítok ezekre a rég kihalt repülõ lényekre.)

Így telnek hát szörnyû hétköznapjaim a kutyaszinten. Szerencsére hamarosan jön az olimpia! Valószínûleg
nem fogok jól szerepelni, de ez nem is érdekel különösebben. Ellenben az igen, hogy én rendezem a Békeidõk Hír-
mondóinak második szövetségi olimpiáját is. Háhá, már elõre dörzsölöm a kezem! Most úgy neveztem el: „A Vég-
zet Útvesztõje”. Remek, nem? Na, majd legközelebb részletesebben is mesélek róla.

Lassan zárom a soraimat. Remélem, nem írtam le olyat, ami bárki számára bántó lett volna. Állítólag ugyan-
is megsértettem valakit az egyik levelemmel… Avvocato Terrasininek hívják az illetõt. Valóban írtam volna ró-
la? Fogalmam sincs, hogyan történhetett, hiszen olyan szerény és visszafogott vagyok. Nyaff! Na mindegy, isme-
retlenül is bocsánatot kértem, remélem, le van zárva az ügy.

Tényleg mennem kell, Kõfejû egy futóval bökdösi az oldalamat. Tengerszem kerített ugyanis valahonnan egy
sakktáblát, és azóta folyamatosan játszani akar. Velem és Kõfejûvel is váltott már néhány tucat játszmát, bár sze-
gény élõ cseppkõ nem igazán eszmei ellenfél, hiszen nincsen esze. Ellenben én! Egyszer már le is gyõztem a zöld
ekindát. Majdnem. Sajnos, a középjátékban elnéztem a királyomat, így mattot kaptam, de ha kicsit kevésbé va-
gyok fáradt, még húzhattam volna pár lépésig, és akkor ki tudja, talán máshogy alakul minden. De majd most!
Egy susztermattal porba alázom Kõfejût!

Minden jót kíván szeretettel:

Nefelejcs
a csillogóan intelligens
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Bradweren fájdalmasan felnyögött, majd felnyitotta a szemét. Egy
sötét barlangfolyosóban feküdt. Bár már hosszú évek óta dolgozott
itt a bányában, mégis csak azt tudta megállapítani, hogy valamelyik
melléktárnában van. De hogy melyikben és hogy került oda, arról
fogalma sem volt. Csak azt tudta, hogy iszonyatos fájdalmat érez a
mellkasában. Bár bozontos szakálla eltakarta mellét, arra azért rá-
jött, hogy komoly seb lehet rajta, mert a szakálla ragacsos a vértõl.
Kutatni kezdett a ruhájában, és gyógyító italt keresett. Végül két tö-
rött üveg közül elõhalászott egy harmadikat, egy sértetlent. A kis fi-
olában sárga lötty volt. Gyorsan levette a dugóját, és megitta a folya-
dékot. Az íze borzalmas volt, de legalább hatásos: érezte, ahogy
összezárul a tátongó seb a mellkasán, és a fájdalom tompa sajgás-
sá enyhült. Nagy nehezen talpra állt, és megpróbálta kideríteni,
hogy mi történhetett. A földön talált egy milgandot, amit gyenge
fényre bûvölt. Lassan elbotorkált a fõtárna felé.

A tárnák elágazásánál iszonyatos látvány tárult a szeme elé. A
többi bányász vérbe fagyva hevert a földön, mindenfelé holttestek,
vérnyomok és törött fegyverek. Nyolc holttestet számolt össze. Né-
hány közülük a barátja volt, de a többit szinte nem is ismerte. A bá-
nyászokon zúzódások és vágások voltak. A támadóknak nyoma
sem volt. Bradweren mindegyikük lelkéért mormolt egy rövid imát,
majd rövid töprengés után azokért is elmondott egy fohászt, akiket
még meg se talált, hiszen lehet hogy késõbb már nem lesz rá lehe-
tõsége. Lassan kezdett neki derengeni, hogy megszólalt a riadó-
kürt, mert megtámadták a bányát, õ meg, hogy a harci helyzetén
javítson elvarázsolt egy tombolást. Az azután lévõ idõszakról már

csak halvány emlékfoltokat tudott volna összeszedni, hiszen a va-
rázslat hatóideje alatt az agyat a harag és a düh vörös köde lepi be
és a vérengzés emlékei az agy mélyére kerülnek. Persze ezeket az
emlékeket is fel lehetett volna idézni, csak ahhoz hosszú órákat
kellett volna meditációval töltenie, és ez az, amire végképp nem
volt ideje. Így már valamennyire megmagyarázhatónak tûnt az,
hogy mit keresett félholtan az egyik melléktárnában.

Hamarosan elindult a bánya bejárata felé. Ahogy közeledett a
bejárat felé, úgy sûrûsödtek a bányászok holttestei. Sõt itt-ott még
néhány orgling rabszolga teteme is hevert. Rajtuk is zúzódások és
vágások. De kik támadhatták meg a bányát – merült fel benne a
kérdés. Remélte hogy a bejáratánál majd többet megtud. Addig
azonban nem jutott el, mert félúton egy sziklaomlás torlaszolta el az
utat. A több mázsa szikla alól néhány végtag lógott ki. Szinte kivétel
nélkül a bányászokat temette maga alá a szikla, de mellettük egy
olyan csáp is kilógott, amit Bradweren nem ismert fel. Abban biztos
volt, hogy egyik bányász sem volt, mert csáppal közel lehetetlen volt
bányamunkát végezni a felépítése miatt, vagy ha már valakinek
csápja van, és bányamunkában használja, akkor sokkal izmosabb
lenne, nem úgy mint az. Az orgling rabszolgáknak pedig meg nincs
csápja. Tehát az egyik támadót is maga alá temette a kõomlás. Ez
némi elégtételt jelentett a bányásznak. Alaposabban körülnézve má-
gia nyomait fedezte fel a falakon, tehát a támadók között képzett
mágiahasználók is vannak, akiknek legalább akkora a hatalma,
hogy a fõtárna tökéletesen megfaragott plafonját beszakítsák.

A vizsgálódásai során az omlás mögül hangokat hallott. Két
lény beszélgetett, de a szavaikat egyáltalán nem értette, mert túl
halk volt ahhoz. Az egyiknek cuppogós, gurgulázó hangja volt, a
másiknak sokkal tisztább, de mélyebb hangja volt. Miféle lények le-
hetnek? Bradweren a cuppogós hangút egy undorító nyálkásan
burjánzó csápokkal borított kelésnek képzelte el, és az alapján a
másikat is hasonlónak festette le a képzelete. Csak az nem fért a fe-
jébe, hogy két ilyen undorító szörny hogy lehet elég intelligens ah-
hoz, hogy beszéljen? Egy kicsit hallgatózott még, bár továbbra se ér-
tett belõle egy szót se, aztán hallotta, hogy egyre halkabbak lesznek,
majd végleg csönd telepedett a bányára. Elmentek.

– Remélem eltakarodott az összes a mocskos csöpögõs fajtád-
ból, örökre! – mormogta halkan a bányász egy halk sóhaj után. Egy
hangosabb érzelemnyilvánítást azért nem mert megkockáztatni,
hátha maradt még néhány lény a közelben. Magában a bányászo-
kat lemészároló masszákat átkozva elindult Bradweren egy másik,
rejtett kijárat felé. A reményét még az is táplálta, hogy hamarosan
meg kell érkeznie egy csapatnak, akik nemcsak utánpótlást hoztak
a bányászoknak, hanem kipihent, friss õröket is. Az egész karavánt
pedig látványosan sok katona kíséri, hogy még a legbátrabb torz-
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szülöttek se merjék megtámadni õket. Azt azonban nem képzelte,
hogy akik a bányát megtámadták elmenekülnek a karaván elõl.
Sõt! Még az is lehet hogy legyõzik a karavánt. Talán már meg is ér-
keztek és ebben a pillanatban is folynak a harcok. Bradweren sietõ-
sebbre fogta lépteit, hogy segíthessen a karavánnak.

A barlangomlás másik oldalán két galetki beszélgetett. Az egyik
egy alacsony rangú katona volt, aki szinte bele se fért az egyenru-
hájába a hatalmas izmai miatt. Lasaelnek hívták. A másik egy véz-
na alacsony, fekete köntösbe burkolózó sötét bõrû galetki volt. Elsõ
pillantásra esetlennek tûnõ férfi azonban az egyik legmagasabb
rangú tagja volt a Mutáns klánnak, ami egyben azt is jelentette,
hogy fajának egy kiemelkedõ harcosa volt, akit születésétõl fogva a
harcra neveltek. Az igazi nevét csak a klánjának fõnökei ismerték,
mindenki más csak Éjvadásznak ismerte.

– Remélem végleg sikerült kitakarítani az összes mocskos
torzszülött férget a bányából. – mondta Lasael, aki hatalmas izmai
ellnére még tapasztalatlan volt egy ilyen kimerítõ ütközethez, sze-
retett volna hazamenni és pihenni.

– Én viszont remélem, hogy nem! – vigyorgott rá Éjvadász. A re-
ménybeli vérfürdõn kívül még remekül elszórakoztatta társa elcsi-
gázottsága is. A katona megrezzent, amikor társa szemébe nézett.

– Vissza kell mennünk a parancsnokhoz, és jelenteni, hogy itt
már nincs túlélõ. – mondta a még mindig borzongó katona.

– Te csak menj vissza nyugodtan – mondta rekedt hangon Éj-
vadász – én még körülnézek egy kicsit.

Utána elindultak a fõtárnán a kijárat felé. Lasael észre se vette
mikor tûnt el mellõle Éjvadász az egyik melléktárnába. Nem is
bánta, hogy nem kell tovább a társaságában maradnia.

Bradweren miközben a legközelebbi rejtett kijárat felé ment,
eszébe jutott, hogy nincsen fegyvere, sõt még páncél sincs rajta. Nél-
külük pedig esélytelen lenne az esetleges csatában. Hogyha a kara-
ván még nem érkezett meg, akkor a támadókkal kell fölvennie a har-
cot, feltéve hogy még itt maradtak. Ha pedig már elmentek, lehet,
hogy hamarosan elõkerülnek a hullazabáló torzszülöttek és azoktól
kell megvédenie magát. A fegyverhez jutás legegyszerûbb módja,
hogyha egy halott társa kezébõl csavarja ki a számára nélkülözhetõ
eszközt. Azonban, amikor elhaladt a halott bányászok mellett, feltûnt
neki, hogy mindegyik módszeresen ki lett fosztva. Még a legkisebb
késeket is elvitték. Ha a fegyverraktárt ki nem rabolták, akkor ott
még akadhat néhány fegyver. Gyorsan elindult a raktár felé.

A bánya bejárata mellett egy csoport galetki állt. A legtöbbjük
vagy a Katona, vagy a Tisztogató klán jelvényeit viselte, a maradék

néhány galetki a Mutánsok klánjába tartozott. Õket kicsit gyanúsan
méregették a többiek.

– Vannak még benn? – kérdezte Salous parancsnok a bányá-
ból éppen visszatérõ Lasaeltõl.

– Nem uram, senki sem maradt ott. – válaszolta kicsit lihegve
a katona. – Illetve Éjvadász még bent van.

– Akkor lassan mehetünk – mondta a parancsnok – Éjvadász
úgy is élvezné, ha egyedül kéne hazatérnie errõl a torzszülöttektõl
hemzsegõ környékrõl.

A parancsnok elkezdte szervezni a csapat indulását.

Éjvadász módszeresen felderítette a bányát. Minden apró résbe
benézett, minden tárnát földerített. Élõlények után kutatott. Mind-
egy volt neki, hogy torzszülöttet, vagy galetkit kap el. Csak a harc iz-
galma, a kifröccsenõ vér és a lélekenergia okozta extázis foglalkoz-
tatta. A „galetki nem ölhet galetkit” törvény csak a városra
vonatkozott, itt nem tartotta érvényesnek. Amúgy is már többször
megszegte. Másrészt, ha megvádolnák, azt mondaná, hogy egy torz-
szülött ölte meg. De különben is ki merné felelõsségre vonni azok
közül a nyomorult katonák közül? Az a puhány Salous? Hirtelen fel-
kapta a fejét. A távolban lépéseket hallott. Elindult a hang – és re-
mélhetõleg a vérben és lélekenergiában gazdag zsákmány – felé. 

Bradweren a kifosztott fegyverraktárban hagyott szemét között
kotorászott. Szinte el se hitte, hogy elvitték az összes fegyvert, pán-
célt és sisakot, ami legalább tûrhetõ állapotban volt. A sok selejtes
kacat közt megakadt a szeme egy kicsit poros és rozsdafoltos bal-
tán. A piszkosságán kívül más baja nem volt. Ha nem is a legkitû-
nõbb fegyver, de legalább harcolni lehet vele. Miközben egy hasz-
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nálhatónak tûnõ, bár kicsit hiányos pikkelyvértet foltozgatott hirte-
len rossz elõérzete lett. Idegesen hátrapillantott a válla fölött, ki a
raktárhoz vezetõ folyosóra. Semmi gyanúsat nem látott, csak egy
kicsit sötétebbnek érezte az árnyékokat. Magában mormogva
visszafordult a páncélhoz, és toldozni kezdte. Egy kavics megcsi-
kordult a háta mögött. Gyorsan hátra kapta a fejét. Ismét semmi.
Bradweren most már elõvigyázatosságból az ajtóval szembe helyez-
kedett, és a fegyverét is a könnyen elérhetõ helyre tette. Érezte,
hogy veszélyben forog az élete, érezte, hogy valami készül, csak
nem sejtette mi. Tudta, hogy figyelik. Ha itt marad, elkapják, és a
közelharcban pedig könnyen lehet, hogy alul maradna. Ha pedig
páncél nélkül menne el, akkor meg könnyedén megölnék. Inkább
az elõbbit választotta. Rosszul döntött.

Éjvadász az árnyakba burkolózva figyelte a páncéllal foglalatosko-
dó bányászt. Nem becsületes harcban akarta megölni. El akarta ejte-
ni, mint egy vadász. De õ nem vadász, hanem gyilkos volt, aki csak a
hatalma nagysága miatt ölte meg a nála gyengébbeket, de néha az
erõsebbeket is. Lassanként egyre közelebb lopakodott a raktárhoz. Ta-
lán még egy kis menekülést is engedélyez neki, hogy kifárassza, és

hogy kiélvezze áldozata rettegését, magába szívja félelmét, érezteti ve-
le, hogy nincs esélye és csak egy halvány reménysugarat hagy neki az
üldözéssel. És persze még volt egy elhanyagolhatóan kis kockázat,
hogy õ marad alul, ami csak érdekesebbé tette a vadászatot.

Kilépett az árnyakból és alig hallhatóan elindult az áldozata fe-
lé, csak annyira ment halkan, hogy a bányász épphogy meghallja a
lépteit. Bradweren felkapta a fejét. A szemében megdöbbenés lát-
szott. Nem erre számított, amikor az elõbb hátra lesett. Éjvadász
vérszomjas vigyora egyértelmûvé tette a szándékát. A bányász a
fegyveréért nyúlt, de csak a hideg követ markolta. Amíg õ elképed-
ve bámulta a másikat, addig az arrébb rúgta a fegyvert. Bradweren
az elsõ meglepetés után talpra ugrott, és képes lett volna fegyver
nélkül küzdeni, és meghalni, hiszen még számára is nyilvánvaló
volt a csata kimenetele. Éjvadász hátralökte az éjfekete köntösét, és
látni engedte förtelmes testét. A vékony, vöröses színû, szikkadtnak
látszó felsõtestbõl két hatalmas kéz nõtt ki, aminek végén késpen-
ge nagyságú acélos csillogású karmok voltak. A bõre olajosan csil-
logott, és lágyan hullámzott, úgy tûnt, mintha bármikor képes len-
ne átalakulni. Bradweren ijedten hátrahõkölt, a harci kedvét
lelohasztotta a látvány és elõtérbe került az életösztöne. El kell me-
nekülnie elõle bármi áron. A halálnál is rosszabbnak tûnt neki az
a végzet, amit a Mutáns jelenthetett. Pánikszerûen a raktár másik
– lakatra zárt – ajtaja felé futott. Éjvadász kacagva sétált utána.
Amikor Bradweren végre széttörte az ajtón a lakatot, és feltépte az
ajtót Éjvadász addigra mögé ért, és lecsapott az áldozata hátára. Az
acélszerû karmok csak épphogy felhasították a bányász bõrét, mert
csak a fájdalom okozás, és a rémületkeltés miatt csinálta. Bradwe-
ren ordítva rohant ki az ajtón, és a legközelebbi kijárat felé futott. 

Éjvadász szórakozottan nézte a karmai végérõl lecseppenõ vö-
rös vért, és ismét felkacagott. Még hagyott neki fél perc elõnyt,
majd utána iramodott. Sokkal gyorsabban futott, mint a bányász,
így hamar be fogja érni. Megölni még nem akarta, ki akarta élvez-
ni a félelmének minden cseppjét, és még kínozni akarta.

Bradweren rohant az egyik vészkijárat felé. Úgy rohant, hogy
még hátra se mert pillantani, nehogy az is lassítsa. A kijárathoz kö-
zeledve hangokat hallott. Tisztán hallható szavakat, amiket ugyan
nem értett, de a hangsúlyból érezni lehetett, hogy parancsok. Biz-
tos az utánpótlás vezetõjének a hangja – gondolta, és remény töl-
tötte el. Ha kiér a karavánhoz, akkor ott már biztos nem meri meg-
támadni az üldözõje. Ha lehet még gyorsabban futott, és
hamarosan a tárna végéhez közeledett. Kirohant a bányából és cso-
portnyi fegyveres alakot pillantott meg. Úgy érezte megmenekült.

Éjvadász hihetetlen sebességgel rohant az áldozata után. Õ is
hallotta a parancsokat, amik a bányán kívülrõl jönnek, és tudta,
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hogy a csapata készülõdik. Tudta, hogy már közel vannak, csak
nem gondolta hogy ilyen közel. El kell kapnia a nyomorult bá-
nyászt, mielõtt kiér a bányából, hiszen hogyha kiér onnan, akkor a
vadászatnak és a szórakozásának vége. Ez bosszantotta és gyorsabb
iramot diktált magának. Egy sarkon befordulva még látta, hogy
Bradweren kimenekül a bányából. Elkésett.

Salous kiadta a parancsot az indulásra. Rendkívül zavarta, hogy
együtt kell dolgoznia a Tisztogatókkal és a Mutánsokkal, akik sem-
milyen fegyelmet nem tanúsítottak, és nehéz volt együtt irányítania
õket a katonáival. A csapata lassan elhagyta a fõbejárat környékét.

Már negyed órája haladtak, amikor egy távoli járatból elõtört
egy rohanó alak. A járat a bánya egyik rejtett kijárata volt.

– Ott van még egy túlélõ! – kiáltott föl az egyik katona, aki leg-
hamarabb észlelte.

– És ezért meg kellett szólalnod? Gyerünk, végezd a dolgod! –
mordult rá Salous parancsnok.

A katona bólintott, és elõvette az íját. Felajzotta, ráhelyezett egy
nyilat és lõtt. A nyíl Bradweren mellkasába fúródott, aki értetlenül
csuklott össze.

Az utolsó gondolataiban Bradweren rájött arra, hogy nem a fel-
mentõ sereggel futott össze, akik katonákat és kipihent bányászo-
kat hoznak, hanem a támadókkal, a galetkikkel, akik meg akarták
szerezni maguknak a törpék bányáját, és úgy látszik sikerrel. Eddig
jutott a gondolataiban, amikor hirtelen erõs szúrást érzett a nyaka
tájékán, majd magával vitte a sötétség. Éjvadász végzett vele.

MÁGUSTANÁCS
„Mint fent, úgy lent és a mélység, úgy
mint a magasság, csak a tagok csodá-
inak kialakítására van teremtve.”

Üdvözöllek galetki!
Abraxas vagyok, a Mágustanács krónikása. Szövet-
ségbeli galetkitársaimmal úgy döntöttünk, hogy az
eddigi „underground” tevékenységünk után belé-
pünk a Teron hegy ezernyi milgandtól világító rival-
dafényébe. Hogy miért most, miért nem elõbb?

A válasz egyszerû: Mi dolgoztunk. Dolgoztunk
a szövetség arculatáért, fennmaradásáért. Mi
megtöltöttük tartalommal azt az ötjegyû számot,
míg más mindenféle hamis ideológiát gyártott,
sarat dobált, és hamis szónoklatokkal mosta TE
és galetki társaid agyát.

A Mágustanács készen áll, hogy TE és galetki
társaid élvezhessék a szövetségünk nyújtotta sok-
sok elõnyt. Mi érted vagyunk, ellentétben más
szövetséggel! Filozófiánk tiszta és érthetõ: Valljuk,
hogy minden mágikus tudomány a titok ismere-
tében gyökerezik. De ezt laikusnak átadni annyi,
mint elveszíteni. A beavatott tud, mer, hallgat.
Gyakran üldözött, de sohasem visszautasított és
legyõzött. A mi tudásunk az õsök öröksége. Ez az

örökség a fény, mely bevilágítja az ösvényt, melyet
minden galetkinek végig kell járnia. Most pedig
olvassátok egyik õsi mesterünk felhívását, miköz-
ben átjárja testeteket a mágia titokzatos ereje:

„Szedjétek össze erõiteket, hogy újítsátok
meg a galetki társadalom szolgálatára való el-
kötelezettségi fogadalmatokat...

Most van a hiány és most van a szükség.
Sürget az óra, és mindenkit hívok közületek,
hogy kapcsolódjatok a Nagyok erõfeszítésébe.
Õk éjjel-nappal dolgoznak azért, hogy meg-
könnyebbítsék a galetki társadalom terhét, és
megszabadítsák mindattól a rossztól és rombo-
lótól, ami jelen helyzetben rejlik. Lehetõséget kí-
nálok nektek, és azt mondom, hogy szükség van
rátok, még a legkisebbre is közületek.”

Ha szövetségünk eszmeisége megnyerte tetszése-
det, a részletekrõl érdeklõdj a két mesternél:

Meskó Gábor, 
9970 Szentgotthárd, Mártírok út 15/A 

06/30/267-4348
Huszár Pál, 

9970 Szentgotthárd, Mártírok út 2. 
06/94/382-774 SZ
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OLIMPIA
Az elmúlt idõszakban az idõm nagy részét az Olimpia elõ-
készítése emésztette fel. Mint láthattátok, a programot ala-
posan kibõvítettük, visszaállítottam a hagyományos és
pankráció versenyszámokat, és bevezettem a pszi kategóri-
át és a csapatversenyt. Szerencsére, a sok bõvítés ellenére
komoly bug nem volt, sajnos a paraméterek változása (a ta-
valyi 3. paraméterbõl lett most a 2.) kicsit bekavart, volt aki
részt vett pl. a harcban, pedig nem akart. Ezenkívül a HP
parancsokon, pszi technikákon is lehet még javítani, remé-
lem a következõ olimpiára minden még tökéletesebb lesz.

JÁTÉKOS VERSENYEK
Tudom, hogy sokan örülnének, ha minden versenynek
teljesen más szövege lenne, mint a KG-n. De míg a KG-n
gyakorlatilag egyetlen szöveg volt, ezt kellett változtatni,
addig az ÕV-n minden egyes próbára tucatnyi alternatív
szöveg van a szakértelem függvényében, ezeket mindig
újraírni rettenetesen sok munka. Remélem, ahogy a szak-
értelmeitek fejlõdnek, megfelelõen változatos szövegeket
fogtok kapni. Kérésetekre megcsináltam, hogy kiíródjon
egy viszonyító szám a versenyközbeni eredményrõl (idõ),
azonban azt, hogy a harci rész listájához hasonló végered-
ményt csináljak, egyelõre nem volt megoldható, a játékos
versenyeket a gép ugyanis nem párhuzamosan generálja,
hanem egymástól függetlenül (mint ahogy a szövegbõl ki-
derül, a versenyzõk se egyszerre indulnak).

CSAPATVERSENY
A csapatverseny egy eléggé egyedi dolog, amihez hasonló
eddig csak a KG-n volt, és sajnos sok félreértés adódott a
nevezés körül. Jövõre igyekszem az enciklopédiát még
egyértelmûbbé tenni. Leírtam, hogy az OLCS olyan, mint
a többi többszemélyes parancs (márpedig azok sem mû-
ködnek, ha a parancsokat kiadók külön szinten vannak),
és hogy a parancs akkor kerül végrehajtásra, amikor min-
denki kiadta (akárcsak a csapataréna). Mindezek ellenére
sokan úgy gondolták, hogy a parancs kiadásakor a gép le-
tárolja a karakterlapjukat. A félreértések nagy részének ez
volt az alapja, remélem jövõre már senki sem rontja el.
Tehát a karakterlapokat a program csak akkor tárolja le,

ha a parancsot a harmadik ember is kiadta. Célszerû tehát
a versenyzõknek nem több hét eltéréssel nevezni, hiszen
megváltozhat harci erejük. Legokosabb a TK-knál is bevált
módszer: „A” játékos fordulója végén beöltözik-vetkõzik,
beállítja HP-it, és utána OLCS. Ugyanez „B” játékosnál, és
utána közvetlenül „C” játékos is kiadja a parancsot.

Akik a nevezésrõl lemaradtak, mind bizonyosak ben-
ne, hogy a nyertesek õk lettek volna. Tudom, ez mindig
így szokott lenni. Remélem, a következõ olimpián már
teljesen egyértelmû lesz a csapatverseny mûködése.

Fontos: az olimpiára sose a határidõ elõtti utolsó for-
dulóban nevezz, hanem legkésõbb eggyel elõtte. Ha bár-
mi elromlik, még lesz idõ korrigálni – márpedig a csapat-
versenynél sok zûr lehet, valaki elrontja a parancsot (pl.
OLCS <kar> <kar> helyett OLCS <szint> <kar>
<kar>-t ír), nem stimmel a harci erõ, nincs arany valaki-
nél, és még sorolhatnám.

A csapatversenyt min. 5 csapat nevezésénél tartottuk
meg, és díjat csak ez elsõ helyezett tagjai kaptak. A nyere-
mény, a hõsi jelvény ékszerként KF-elheto (tehát nem
vesz el helyett az ún. véletlen varázstárgyaktól), +3 mére-
tet ad, és 3 fordulónként kapsz +1 hõsiesség pontot, ha
viseled. A tárgy természetesen nem átadható.

Az egyéni és a csapatversenyre egymástól teljesen füg-
getlenül lehetett nevezni, teljesen eltérõ felszerelésben,
sõt, akár különbözõ szinten is. Aki külön szinten neve-
zett, annak a gép az egyéni és csapatolimpiát külön fordu-
lóba generálta, és ezeknek a fordulóknak a kiküldését kü-
lön kellett kérni, a következõ találkozóra ezt
automatizálni fogom.

A csapatolimpia egyébként jó teszt volt a harc rutinok
legélesebb használatának, ha valaki úgy gondolja, problé-
ma volt a HP-val, küldje vissza a csatát a HP-k leírásával, a
fejlesztés mindig rájuk fér.

PSZI OLIMPIA
Itt a bonyodalom kevesebb volt, mint a csapatolimpiánál.
A pszi olimpián a nevezõk közül csak azok vehettek részt,
akiknek legalább 3-as pszi támadása és pszi energiája volt,
és rendelkeztek pszi támadó képességgel.

A pszi olimpián igazándiból a nyers erõ meghatározó
volt, nem volt olyan pszi technika vagy PT beállítás, ami

ÕÕÕÕ SSSS ÖÖÖÖ KKKK     VVVV ÁÁÁÁ RRRR OOOO SSSS AAAA     HHHH ÍÍÍÍ RRRR EEEE KKKK
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univerzálisan mindenki ellen mûködhetne. Egy nagyon
magas pszi csáppal vagy agyviharral viszont dominálni le-
hetett a mezõnyt, ez persze fõleg kno kérdése volt.

EGYÉB DOLGOK
•• Bizonyos tárgyakat, amelyek nem voltak átadhatóak (és

terveim szerint lophatatlannak kellett volna lenniük, pl.
xenópete), lophatóak voltak. Most már a nem átadható
tárgyak nem is lophatóak.

•• Volt egy programhiba néha az EE X Y X paranccsal (te-
hát kétszer adtad meg ugyanazt a tárgy sorszámot), a hi-
bát javítottam. Akivel ezzel kapcsolatos bug fordult elõ,
kérem haladéktalanul jelezze!

•• Az épületes kalandokhoz hasonlóan, most már a véletlen
kalandokkal is csak körönként egyszer lehet próbálkozni.

•• A véletlen kalandokért kapott lélekenergia a szinttel

arányosan növekszik (a 4. szinttõl kezdve szintenként
+10% bónusz jár, de egész KNO-hoz kerekítünk.)

•• Korlátoztuk az egy szörnybõl lélekenergia szívással le-
szívható energia mennyiségét, a szint függvényében –
legfeljebb szint x 10% szívható. Erre azért volt szükség,
mert alacsony szinten, egy gyakorlatilag ártalmatlan
szörnybõl akár több kno-t is lehetett szívni megfelelõen
magas szakértelmekkel.

•• Ha több szolgád volt, nem mindig kajáltak jól, ezt a hi-
bát javítottam.

•• A 6. szinten egy küldetésben 1 kör alatt kellett megölni
2 nedonkutyát, ezt 2 körre módosítottam.

•• A 6. szinten a pszi entitás néha dob asztrálgyöngyöt, er-
re a változásra egy küldetés miatt volt szükség.

•• Az éhenpusztult élõholt szolgákba „fektetett” kno-t
visszaírtam a kárvallott gazdáknak.

TIHOR MIKLÓS

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.

EEGGYY  HHEELLYY,,  AAHHOOVVÁÁ  ÉÉRRDDEEMMEESS  BBEENNÉÉZZNNII..

Ezen hirdetés felmutatójának
10% kedvezményt adunk
a Beholder Kft.
termékeinek áraiból!
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de leginkább használhatod kártyagyûjteményedet,
TF-es és KG-s infók között keresgélhetsz (legújabb HYPER, MAP),
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rendszeres KT-találkozók, versenyek, jelmezbálok és író-olvasó találkozók vannak,
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10% kedvezményt adunk
a Beholder Kft.
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Címünk: 
CAMARILLA KFT. 

1132 Budapest, Csanády u. 4/B
Bejárat a Kresz G. u. felôl

Nyitva: keddtôl 

vasárnapig 

10.00-22.00



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

RAYMOND E. FEIST REGÉNYEI
Vérbeli herceg 898 760 670
A király kalóza I. 998 950 900
A király kalóza II. 998 950 900
A démonkirály dühe I. 998 950 950
A démonkirály dühe II. 998 950 950
Törött korona 1498 1400 1300
A Birodalom sorozat (Raymond E. Feist – Janny Wurts)
A birodalom leánya 1498 1400 1250
A birodalom szolgálója I. 1198 1140 1020

BATTLETECH REGÉNYEK
Robert Thurston: A klán törvénye 698 620 520
Robert Thurston: Vérnév 698 620 520
Robert Thurston: Sólyomgárda 698 620 520
M. A. Stackpole: Farkastörvény 798 760 680
M. A. Stackpole: Veszélyes feladat 898 850 670
M. A. Stackpole: Született harcosok 948 900 800
M. A. Stackpole: Sötét ármány 948 900 800
M. A. Stackpole: Harcos: En Garde 1198 1140 1020
M. A. Stackpole: Harcos: Riposte 1198 1140 1020
M. A. Stackpole: Harcos: Coupé 1198 1140 1020

SHADOWRUN REGÉNYEK
Robin Mash: Cyberkommandó 898 850 850
Jak Koke: Minden határon túl 898 850 850
Mel Odom: Fejvadászok 898 850 850
Caroline Spector: Végtelen világok 998 950 850
Carl Sargent és Marc Gascoigne:
Fekete madonna 898 850 760
Véres utcák 998 950 850
Shadowrun szerepjáték kiegészítõk
Árnyékmagyarország 1200 600 500
Végzetes DNS (modul) 438 400 350

J. GOLDENLANE KÖNYVEI
Isteni balhé 998 950 850

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

ROBERT JORDAN – AZ IDÕ KEREKE SOROZAT
A világ szeme I. 798 750 640
A világ szeme II. 998 950 850
A nagy hajtóvadászat I. 1198 1150 1100
A nagy hajtóvadászat II. 1198 1150 1100
Az újjászületett Sárkány I. 1198 1090 990
Az újjászületett Sárkány II. 1198 1090 990
Hódít az Árnyék I. 1498 1400 1250
Hódít az Árnyék II. 1698 1590 1390
Mennyei tûz I. 1598 1520 1360
Díszdoboz (2 könyv 4 kötetben) 3490 3490 3490

EARTHDAWN REGÉNYEK
C. Kubasik: A vágyódás gyûrûje 698 590 500
C. Kubasik: Anya meséje 698 590 500
C. Kubasik: Keserû emlékek 898 800 690
Talizmán (ED. Novellák) 698 590 500
Nigel D. Findley: Az elveszett kaer 798 700 600
C. Sargent és M. Gascoigne: Thérai vér 998 900 800
Greg Gorden: Jóslat 998 950 800

TÚLÉLÕK FÖLDJE ÉS ÕSÖK VÁROSA
Harby Riann: Rúvel hegyi legenda 848 800 640
Brian McAllister: Ikercsillagok 848 800 640
Brian McAllister: Két világ közt 998 950 850
S. A. Rosencratz: Jéghideg éj 1098 1000 900
Harby Riann: A bolhedor lovagjai 1198 1140 1020

BEHOLDER AKCIÓ
Philip Kerr: Vakmerõ terv 998 950 750
Chris Stewart: Légicsapás 998 950 750
Philip Kerr: Kaland a világ tetején 1198 1140 1020

EGYÉB REGÉNYEK
Graham Edwards: Sárkányvihar 998 840 600
Ken Grimwood: Idõcsapda 750 520 400
William Shatner: Delta Kutatás 798 670 500

Idei katalógusunkban több mint 100 könyvbõl, hét kiadó által
kiadott regényekbõl 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:
MINDEN JÁTÉKOSUNKNAK LEHETÕSÉGE VAN ZSETONNAL
FIZETNI. Ehhez nem kell mást tenni, mint az UL hátulján fel-

tüntetni, hogy mit szeretnél vásárolni. (Természetesen e-mailben is
megírhatod a rendelésedet a beholder@beholder.hu címre.)

ELÕRE FIZETSZ BELFÖLDI POSTAUTALVÁNYON.
Ebben az esetben a csekk hátulján a „Közlemények” rovat-

ban 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. Kér-
jük, hogy számolj pontosan, mert ha kevesebb pénzt küldesz, ak-
kor NEM tudjuk a megrendelt árut elküldeni! Címünk: Beholder Kft.
1680. Budapest, Pf. 134.

UTÁNVÉTELLEL SZERETNÉL RENDELNI.
E-mailben vagy levélben írd meg a neved, címed, és a meg-

rendelendõ könyveket. Mi egy héten belül postázzuk a könyvet. Az
árát a postásnak kell fizetned. (Ez a kedvezményes ár + 350 Ft
postaköltség-hozzájárulás.)

3

2

1

BEHOLDER ÁRULISTA
EZ AZ ÁRLISTA 2001. AUGUSZTUS 15-IG ÉRVÉNYES!
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Ha csekken elõre fizetve vagy utánvétellel rendelsz könyvet, és nem kapod meg tíz napon belül, akkor kérjük, hogy a helyi postahivatalban érdeklõdj.
Sajnos gyakran elõfordul, hogy a postás nem hagy értesítõt a küldeményrõl, ha nem talál otthon. Ha teheted, e-mailben is érdeklõdj nálunk is a könyvekrõl.



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

A VALHALLA KIADÓ KÖNYVEI
Glen Cook: Fekete sereg 1190 1130 1010
Roland Morgan: Mágikus vihar 749 710 640
Orson Scott Card: Végjáték 2. 699 660 590
Dale Avery: A renegát (M.A.G.U.S.) 749 710 640
Átkozott esküvések 699 660 590
Hideg karok ölelése 749 710 640
Alan O'Connor: Hollóidõk 1290 1230 110
A halál hét arca 890 840 760
Homályhozó 1090 1040 930
David Gammel: Legenda 749 710 640
Gáspár András: Kiálts Farkast 639 610 540
Gáspár András: Két életem egy halálom1190 1130 1010
Ian Watson: Ûrgárdista 590 590 500
Joe Haldeman: Örök háború 599 590 500
Ray O’Sullivan: A sötét térítõ 890 850 760
Philip K. Dick: A kozmosz bábjai 659 630 560
Robert E. Howard: Hõsök kora 599 590 500
Nigel D. Findley: A sötétség gyermekei 699 660 590
William C. Dietz: Kárhozottak légiója 1190 1130 1010
Alan O’Connor: Kék éjszakák árnyai (M.A.G.U.S.) 890 840 760
Erioni regék 890 850 760
MARGARET WEIS – TRACY HICKMAN KÖNYVEI

Sárkányszárny I. 699 660 590
Sárkányszárny II. 699 660 590
Elf csillag I. 749 710 640
Elf csillag II. 749 710 640
Tûztenger I. 890 850 760
Tûztenger II. 890 850 760

CHERUBION KIADÓ
William Blendown: Boszorkányszombat1798 1700 1520
Poul Anderson: Tomboló vihar 598 590 500
Poul Anderson: A tengernép gyermekei 698 660 590
Allen Newman: Interregnum 698 660 590
Jack Vance: A zöld gyöngy (Lyonesse II) 1198 1140 1020

A MÖBIUS KIADÓ KÖNYVEI
Diane Carrey: Kísértethajó (Star Trek) 589 500 470
Gene DeWeese: A béke õrei (Star Trek) 619 520 490
Carmen Carter: Hamlin gyermekei (Star Trek) 639 540 510
Vonda N. McIntyre: Khan haragja (Star Trek) 639 540 510
Fényévek (Sci-fi antológia) 690 580 550
Fényévek II. (Sci-fi antológia) 699 630 560
Sandy Schofield: Halálcsapda (Aliens) 639 540 510
Az idõ hídján (SF novellák) 1290 1220 1100
K.W. Jeter: Szárnyas fejvadász 2. 659 560 530
Joan D. Vinge: Lost in Space 649 580 520
Edwin Aldrin – J. Barnes: A csillagok fiai I-II 1399 1260 1120
Terry Bisson: Johnny Mnemonic 499 490 450
Douglas Adams: Viszlát és kösz a halakat 850 820 730
Douglas Adams: A lélek hosszú, sötét teadélutánja

990 940 850
Douglas Adams: Jobbára ártalmatlan 990 940 850

A CAMARILLA KIADÓ KÖNYVEI
Robin Hobb: Az orgyilkos küldetése I. 1198 1140 990
Robin Hobb: Az orgyilkos küldetése II. 1198 1140 990

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

A CAMELOT KIADÓ KÖNYVEI
Jeff Grubb: Testvérháború (Magic I.) 990 940 840
Lynn Abbey: Síkok vándora (Magic II.) 990 940 840
J. Robert King: Idõfolyamok (Magic III.) 1090 1040 930
Stewart Wieck: Torreador (Vampire) 899 850 760
Gherbod Fleming: Gangrel (Vampire) 990 940 840
Eric Griffin: Tzimisce (Vampire) 890 850 760
Kathleen Ryad: Settita (Vampire) 1090 1040 930
Robert Weinberg: Út a pokolba 1090 1040 930
Diane Duane: Corrivale csillaga (Csillaghajnal I.)

1190 1130 1000
Útmutató a Kamarillához 3990 3790 3390
R. A. SALVATORE: PAP CIKLUS

R. A. Salvatore: Kantáta 1090 1040 930
R. A. Salvatore: Shilmistar árnyai 1090 1040 930

LEGEND OF THE FIVE RINGS
Stephen D. Sullivan: Skorpió 1090 1040 930
A. L. Lassieur: Unikornis 1090 1040 930

A SZUKITS KIADÓ KÖNYVEI
R. A. Salvatore: Számûzött 990 940 840
R. A. Salvatore: Csillagtalan éj 990 940 840
Roger Zelazny: Avalon ágyúi 990 940 840
P. N. Elrod: Én, Strahd (Vampire) 790 760 680
R.A. Salvatore: A démon ébredése 660 640 570
R.A. Salvatore: A démon öröksége 990 940 840
J. Robert King: Vérszövetség 750 710 640
David Ferring: Árnyékfattyak 990 940 840
David Ferring: Konrad 890 850 760
R. A. Salvatore: A világ háta 1090 1040 930
M. Anthony & E. Porath: Rokon lelkek 1190 1130 1010

EGYÉB KIADÓK KÖNYVEI
Vampire the Masquerade 3780 3600 3200

HATALOM KÁRTYÁI
Árnyékhold 750
Dobozos társasjáték 2490
Chara-din visszatér (Cseh nyelvû) 750
Õsök Városa 1090
Aranyforrás 750
Rúvel hegy 750
Két világ közt 750

HKK INVÁZIÓ
A víz síkja 200
A föld síkja 200
A levegõ síkja 200
Zén 2. expedíciója: Árnyékvölgy 250
Zén 2. expedíciója: A romlás mocsara 250
Zén 2. expedíciója: Kristályhegy 250

KÁOSZ GALAKTIKA KÁRTYAJÁTÉK
Alappakli 998

Az Invázió megrendelésére még két külön feltétel vonatkozik:

• Fajtánként legalább 3 csomagot kell rendelni belõle. Ha ennél kevesebbet

rendelsz, akkor a küldeményt nem tudjuk ajánlva küldeni, és az ebbõl eredõ

kárért sem tudunk felelõsséget vállalni.

• Ha olyan Invázió kiegészítõt rendelsz meg, ami már kifogyott, akkor

automatikusan a legközelebb megjelenõt küldjük el helyette.
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A 6. szinten kicsit megnõttek a csarnokban, és random ka-
landokban talált próbák szintjei a kutyaszint próbáihoz
képest, de továbbra is csak tulajdonságokra és zárnyitás-
ra, illetve random kalandokban mászásra és csapdaészle-
lésre kell dobálnunk, akár 13-as de néha 14-es küszöbre
is. Új, érdekesebb varázsitalokat találhatunk, a szörnyek
legyõzésekor járó arany és drágakõmennyiség is több lett.
Valamint a véletlenszerû varázstárgyakból már akár 5.
szintûekre is lelhetünk, ha szerencsénk van. Persze a csar-
nok mérete is megnõtt, már 15x19-es.

Egy kis ízelítõ a fõleg randomkalandokban található
varázsitalokból:

A hatalom bíbor itala (#77), a kék társának nagyobb ki-
adása, ami +4-et ad minden tulajdonságunkhoz a kör
végéig.
A kék manaital (#75), mely meglepõ módon ugyanazt
tudja mint zöld testvére, csak ez már 80 varázsponttal
gazdagítja megivóját.
vagy itt van az õsmágus szájvize (#69), amely a kör vé-
géig +3-at ad minden varázslatunk szintjéhez.

Nos, nézzük át talán a szinten gyakori szörnyeket,
melyekkel mindenki össze fog futni a csarnokban,
vagy vadászatok, random kalandok során.

ORGLING SÁMÁN (#101) + ORGLING DISZNÓ (#84): Az
elsõ körben a sámán megidéz egy orgling kutyát (#42), a
disznó pedig elindul támadni. A kutya, az összes többi
idézett szörnyhöz hasonlóan az elsõ körben még nem
cselekszik, nyugtunk van tõle. Elsõ feladatunk tehát a
disznó megölése, mely nem túl nehéz feladat, lévén csak
65-70 ÉP-vel rendelkezik. A második körtõl a kutya is ak-
cióba lendül, de hát szegényt ismerjük már az alsóbb szin-
tekrõl, nem ellenfél, csak töltelék a csapatba. A sámán –
elég bugyuta módon – a második kör elején titánok sze-

lével támogatja halálra ítélt szövetségeseit. Mivel az org-
lingok meglehetõsen lassúak, egy fejlett galetki könnye-
dén legyorsulja, és megöli õket, így a titánok szele hatását
észre sem lehet venni. A 3. körtõl kezdve 14-es szintû
életszívásával keseríti meg sorsunkat a sámán, szerencsé-
re ez sem túl veszélyes támadási mód. A banda leverése-
kor jutalmunk egy üvegszimbólum (#138) ami azonkívül,
hogy +1mágiát ad, ha viseljük, bizonyára fontos kompo-
nens lesz majd a késõbbi kalandok során.

VOHARAI SZELLEM (#121): Nagyon gyenge szörny, túl
sok sebzést biztos nem fog okozni nekünk. A gond csak
az, hogy mi sem neki. Magas védelme a szint ütõs-mumus
szörnyévé teszi, ha nincs elég magas támadás bónuszunk
(+40% körüli) akkor nem valószínû, hogy a harc 4-5 kö-
rébõl akár egyszer is eltaláljuk. Bûzre persze – akárcsak a
többi élõholt – õ is teljesen immúnis. Az összes lehelettel
szemben magas fokon ellenálló (25-ös immunok), és va-
rázslók ellen sem elveszett, tekintve 15-ös szintû rezisz-
tenciáját. Ha csak nem vagyunk nagyon táposak, akkor te-
hát valószínûleg sokáig húzódik majd a csata ellene, 3-4
körös csatákra számíthatunk. Szerencsére mérete nem túl
nagy, mindössze 50 körüli. Alig sebez meg minket? Sok
körös a harc? Hát akkor meg mi a probléma? Annál töb-
bet fejlõdnek a harci szakértelmeink – vetõdik fel a jogos
válasz. Nos, van itt egy kis gond, ha eltalál minket a voha-
rai szellem, akkor a nevetséges 10-15 sebzés mellett gyak-
ran bejön végtagjára rakott speciális képessége, a rothasz-
tás, melynek eredménye bizony a -1 méret. Szerencsére
csak egy végtaggal támad, de egy 4 körös csatában ez akár
-4 méret is lehet. Hát nem túl kellemes lény, annyi szent!

MÉLYSÉGI ENT (#133): A szint egyik legkönnyebb lénye,
egyedül ütõs karaktereknek okozhat kis meglepetést, 8-as
tüskés, és magas vastag bõrével. Szerencsére semmilyen
gusztustalan támadási formával nem rendelkezik, csak

SZIASZTOK!
Mostani cikkem az Õsök városa 6. szintjérõl, a szolga-
szintrõl fog egy terjedelmes elõadást tartani, melynek se-
gítségével remélem mindenkinek könnyebb dolga lesz a
szinttel, mint nekünk, felfedezõknek volt. A cikk írásakor
még sajnos volt pár kaland, amelyet senki nem fedezett
fel, ezeknek a megoldása rátok vár!

FIGYELEM! Az alábbi anyagban a felfedezés örömét je-
lentõsen károsító dolgok vannak, akinek ez fontos, az ne
olvasson tovább, a többieknek viszont jó tápolást!

ÕÕÕÕ SSSS ÖÖÖÖ KKKK     VVVV ÁÁÁÁ RRRR OOOO SSSS AAAA
AAAA     SSSS ZZZZ OOOO LLLL GGGG AAAA SSSS ZZZZ IIII NNNN TTTT
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mancsával ütöget minket, ha van rá ideje. Lassú, lomha
teremtmény, 90-es mérettel, tehát könnyen leverhetõ 1-2
kör alatt.

GÖRÉNYTEKNÕC (#134): Az elõbbi lény kicsit veszélye-
sebb kiadásban. Végtagján levõ paralizációjával lebéníthat
minket, amire esélye is megvan, tekintve, hogy mérete na-
gyobb (110-120 körül) és vastag bõre is, valamint magas
(23-as) bûze mellett nem túl valószínû, hogy egy kör alatt
megverhetõ. Ha van bûzünk, akkor nem veszélyes, de
bûzzel nem rendelkezõ karakterek rendesen megérzik a
görényteknõc sebzését.

ZOMBI HERCEG (#140): Az elsõ kört egy zombi mester
(#80) megidézésével kezdi. Mágusok, és íjászok persze
még lelõhetik mielõtt megmozdulna, hiszen mérete 100
alatt van. Közelharci karakterek pedig egy HP-vel készül-
jenek, hogy elõször a megidézett mestert támadják, mivel
ellenkezõ esetben a halott herceget a mester egybõl ani-
málja. Ha a zombi mestert megvertük (ami nem lehet ne-
héz feladat), utána a herceg legyõzése már gyerekjáték.
Ha véletlenül eltalálna minket alacsony védelmünk miatt,
akkor sem kapunk tõle nagy pofont, viszont az ütõsök
megérezhetik bénító mérgének hatását (-15% támadás).
Azért nem kell tõle félni, mindenkinek gyenge ellenfél.

SÖTÉT ELF NEKROMANTA (#142) + HALÁL SEKRESTYÉSE
(#156): Ha nem vagyunk elég gyorsak a sekrestyés legyor-
sulásához (aki 15-ös gyorsasággal rendelkezik), vagy nem
tudjuk õt hamar megverni, akkor bajban lehetünk. Fõleg
ha fordulószámunk alacsony, hála a tisztelet végtagspeckó-
nak. A nekro ugyanis titánok szelével támogatja az amúgy
sem keveset sebzõ sekrestyést, aki két végtaggal támad
ránk. Mérete 102-114 között van, és 6-os tüskés bõrével
mindenképp megsebzi az ütõs karaktereket. Amint megse-
bezzük, nekromanta barátja gyógyító szellõjével kb. 20 seb-
zést gyógyít rajta, és saját magán. Ha a nekromanta kis csat-
lósával végzünk is, a terror még mindig nem ér véget. A
nekro ugyanis 10-es életszívásával próbál kivégezni minket,
ütõsöket pedig gránitbõrrel igyekszik visszafogni. A nekro-
mantának szerencsére nincs sok ÉP-je, mindössze 60-70
körül. Gránitbõre pedig csak 2 ütés felfogására képes.

FEKETE ÖZVEGY (#144): Ez a gusztustalan kis pók nem
mással, mint kontaktméreggel harcol ellenünk. Ha nem
gyorsuljuk le, és öljük meg egy kör alatt, akkor nagy való-
színûséggel halottak vagyunk, már persze ha eltalál min-
ket. 90-95 sebzést kell neki bevinni a halálhoz, de figyel-
jünk oda 8-as immunitásaira, és 12-es bûzére is.

Mérgekkel persze ne is próbálkozzunk ellene, ezek nem
igazán hatják meg a kis aranyost.

MUTILÁTOR KÖLYÖK (#145): Veszélyes kis mocsokság ez
a lény, persze ez sem arról híres, hogy túl sokat sebezne
belénk. 3 végtagján paralizáció, tárgytörés és manaszívás
foglal helyet. 85-ös mérete szerencsére hamar leverhetõ,
kivéve, ha tüzet lehelünk, mert arra 30-as az immunitása.
Egyedül a tárgytörése miatt veszélyes, persze nem annyi-
ra, mint a majd késõbb említett pusztító szójer.

2 DB KÁOSZKÍGYÓ (#146): Páros szörny, mindketten gyil-
kos varázslatokkal tápolják egymást, és gyilkolnak minket.
A varázslókat csendvarázzsal némítják el, ami ellen a magas
mágia adhat védelmet. Rezisztenciájuk persze még ekkor is
könnyen megvédheti õket. Már a harc megkezdése elõtt
rajtuk van két ütésnyi gránitbõr, tehát ütõs karakterek örül-
hetnek, ha 4 kör alatt megverik õket. Ez persze korántsem
olyan egyszerû mivel az elsõ kört ütõsök ellen sötétség va-
rázslattal nyitják, (-36% támadás nekünk). Lehelõsök ellen
elemi védelemmel készülnek, szerencsére a bûzre nem im-
múnisak. Ütõs karaktereknek a másik mumus a szinten.
Mivel méretük csak 70-80 körül van, ezért ha a 3. végta-
gunk egy magas fog, és van magas bûzünk akkor azért meg-
verhetõek. Ez a két kis mágiahasználó torzszülött persze
nem elégszik meg saját maga védelmével. Ha bebiztosítot-
ták magukat nekiállnak módszeresen meggyilkolni minket,
amihez 12-es mérges csípést használnak. Könnyen kiszá-
molható, hogy ezzel pillanatok alatt kivégeznek minket,
hacsak nincs magas egészségünk a mentõdobáshoz. Ekkor
viszont, vagy ha sebzõdtek, a 13-as életszívásukat vetik be,
ami körönként kettesével elég hamar megöl minket. Ha
mégis legyõztük õket, jutalmunk 2 db káoszkígyó pikkely
(#230) ami ugyan nem bír semmilyen mágikus hatalom-
mal, de sok küldetéshez lehet fontos komponens.

SAVELEMENTÁL (#147): Kellemetlen szörnyike, hiszen
18-as savleheletével és 14-es bûzével fixen sebez belénk,
nem is keveset. Ezelõtt leütni nem sok esélyünk van, mi-
vel mérete nagyon nagy (140 körüli). Szerencsére ezen
kívül nem bír semmilyen extra hatalommal, tehát könnyû
legyõzni. Kivéve persze a savat lehelõ karaktereknek,
mert 30-as savimmunitása mellett jó pár körön keresztül
fog tartani a csata, így sokat sebzõdünk majd.

RATIFIKÁTOR (#151): Nem egy nagy szám, kivéve azok-
nak, akik villámot lehelnek. Erre immunitása 30-as, és
persze bûzre is tökéletesen immúnis. Mérete csak 100-
110 körüli, de ha ezt nem egy kör alatt verjük le róla, ak-
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kor 22-es villámleheletével kellemetlen peceket okozhat
nekünk. Ütõs karakterek életét 10-es tüskés bõrével
igyekszik megkeseríteni. Van esélyed rá, hogy legyõzése
után kinyerhesd a ratifikátor agyát (#236), de ez csak kis
valószínûséggel következik be. Még nem bizonyított tény,
de nagyon valószínû, hogy ha rendelkezel pszivel, akkor
ez az esély valamivel magasabb!

TYCHARONID (#153): A szint legtöbb sebzést okozni ké-
pes szörnye. Elsõ körben 15-ös pengefalát, utána pedig
15-ös szellemkalapácsát használja alacsony intelligenciával
rendelkezõ ellenfelei legyõzésére. Három ütést védõ grá-
nitbõre már a csaták elõtt rajta figyel, a lõfegyveresektõl
ez, illetve szélpajzsa védi. Közelharci karakterek a 2. kör
elején már jó eséllyel 110-et sebzõdtek, a 3. kör elején pe-
dig halottak. Szerencsére leheletek és bûz ellen nem vé-
dett, a varázslókat viszont tudatrombolással szívatja. Ha
szolgák segítségével próbáljuk megverni, azokat elbájolja.
Érdemes a gyógyítást úgy beállítani tehát, hogy minden
csatánkat min. 111 ÉP-rõl kezdjük a szinten. Persze ha van
rá lehetõségünk, akkor a sebzés felfogása is lehetséges,
magas IQ segítségével. Varázsló létére nem olyan kicsi a
mérete, mint az megszokott, 100 körül van neki. Legyõzé-
se után smaragd esszenciát (#229) nyerhetünk ki belõle.

PUSZTÍTÓ SZÓJER (#154): A leggusztustalanabb lény a szin-
ten, 2 végtaggal támad, és mindkettõvel tárgyakat pusztít.
Tárgyvédelemmel értelmetlen készülni ellene, hiszen alap-
ban több mint 200% eséllyel irtja a tárgyainkat, annak a re-
mek fejlesztésnek a hatására, hogy minél több tárgy van raj-
tunk, annál nagyobb az esély a tárgytörésre. A 6. szinten
már persze szinte minden karakter teljesen fel van öltözve
tárgyakkal, tehát nincs sok esély a pusztulás elkerülésére. A
legjobb módszer ellene a BA parancs, de persze a csarnok-
ban ettõl még valahogy át kell menni rajta. Ha abban bí-
zunk, hogy majd teljesen levetkõzve harcolunk vele, sajná-
lattal fogjuk tapasztalni, hogy a tárgyaink támogatása nélkül
pillanatok alatt halottak vagyunk, a szójer ugyanis mindkét
végtagjával egyenként 30-40 sebzés kiosztására képes, 2-3
kör alatt megölve a tárgyak védelmével nem rendelkezõ ga-
letkit. Persze, ha irreálisan nagy védekezésünk van, bízha-
tunk benne, hogy nem fog eltalálni minket, de ha mégis,
hát jaj a tárgyainknak. Az egyedüli biztos megoldás a javítás
szakértelem növelése, amit nem ritkán 12-14 körülire kell
növelnünk. Ez van, sajnos ez a befektetés szinte elkerülhe-
tetlen, de azért talán a 6. szinten már van elég KNO-nk rá,
hogy megtegyük. Ja igen, és persze legyõzni sem olyan egy-
szerû, 110-113-as méretét és bûzimmunitását tekintve. Jég-
lehelõ karaktereknek 20-as immunitással kedveskedik. Ha

megöltük hozzájutunk csáprágójához (#230) ami termé-
szetesen féltett kincse minden galetkinek!

GÁZELEMENTÁL (#155): A savelementál nagyobbik roko-
na, 140-es mérettel, és 25-ös lehelettel. Persze õ nem sav-
ra, hanem mérges gázra fejlesztett ki 30-as immunitást, és
bûzzel is teljesen sérthetetlen. Lõfegyvereseknek sem
könnyû ellenfél, mivel õ is élvezi a szélpajzs védelmét.

ORGLING MELÁK (#157): Tipikus verõlegény, magas mé-
rettel (kb. 150), hogy ne lehessen egyhamar kivégezni.
Lassú, de ha üt, akkor jó nagyot üt (45-50), és 14-es bûze
is kellemetlen lehet. Semmiféle speckóval nem rendelke-
zik, tehát azon kívül, hogy a harc után sokat kell majd
gyógyítanunk magunkon, más bajunk nem lesz vele.

ÚTONÁLLÓ BANDA (#148-#149-#150): A szint speciális
szörnyei, mivel a csarnokban szerencsére nem találkozha-
tunk velük. Ennek ellenére vadászatok során, és random-
kalandokban simán jöhetnek. A kellemes triót már ismer-
jük az elõzõ szint egyik kalandjából, persze abban a
kalandban mindenki elõre rájuk készült... itt már ez nem
igazán lehetséges, vagy adjunk ki valamelyik tagra BA pa-
rancsot, vagy legyünk olyan erõsek, hogy mindenféle ké-
szülõdés, italozás stb. nélkül is legyõzzük õket. Elõször a
trollt érdemes megverni, mert õ sebzi a legtöbbet, aztán
jöhet a törpe, majd a már védtelen gnóm. Persze varázslók
inkább a törpét hagyják utoljára, nehogy a sok rezisztálá-
sával bezavarja a csatát. Nem hátrány a vastag bõr fejlesz-
tése, hiszen mind a törpe, mind a troll az ütést választotta
harcstílusának. Ha mégis le tudjuk gyõzni a csapatot, ak-
kor jutalmunk a bõséges lélekenergia mellett egy törpe
balta, egy pikkelypáncél és egy törpe pikkelyvért.

FIGYELEM! A véletlenszerû kalandok során ugyan a régeb-
binél jóval kisebb eséllyel, de még mindig elõfordulhat,
hogy a magasabb szintrõl kapunk ellenfelet. Ezek a ször-
nyek persze jóval erõsebbek, de nem legyõzhetetlenek,
csupán remek kihívást jelenthetnek a játékosoknak. Ezen
különleges szörnyek legyenek mindenkinek meglepeté-
sek, de azért a tárgyirtó szörnyeket leírom, hogy a BA pa-
rancsot mindenki kiadhassa rájuk. A pusztító szójer roko-
na, a MUTÁNS SZÓJER (#174), az átkot, majd gigaöklöt
használó QUWARG ÉLÕSKÖDÕ (#201) valamint a velejéig
romlott ORGLING VARÁZSLÓ (#197).

A következõ részben a kalandokról írok majd. Addig is jó
tápolást! Az Elitszövi nevében:

SZEITZ GÁBOR
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Bizonyára sokan hallották már, hogy a TF-nek új Játékve-
zetõje van. (A Játékvezetõ az, aki a játékosok kérdéseire
válaszol, a KT képességeket egészen a leprogramozható-
ságig letárgyalja, az aukciót vezeti, utánanéz a reklamáci-
óknak. A JV nem azonos a programozóval, azaz velem.) Az
új JV kiválóan ismeri a játékot, de persze a problémák he-
lyes kezelése, a kérések elbírálása gyakorlatot igényel,
ezért kérem türelmeteket, amíg az új JV belerázódik a do-
logba. A folyamatban levõ KT képességeket az elõzõ JV
átadta, de azért kérek mindenkit, hogy levelezésében –
fõleg ha az internetes – mellékelje a korábbi levélváltáso-
kat is, amelyek az adott témához kapcsolódnak.

Tudom, hogy mindenki szeretné, ha az olimpia évrõl év-
re drasztikusan változna. Sajnos, az olimpiai program
tesztelése, futtatása nagyon körülményes és idõigényes, a
komolyabb változások több hetes, akár 1 hónapos mun-
kát is igényelnek, és erre nincs lehetõség minden egyes
olimpia elõtt. Mindezek mellett persze az olimpia mindig
változik: a tesztellenfelek felszerelése, erõssége (sõt, még
faja, vallása is, hogy ne lehessen az FTV parancsokkal
trükközni), a színesítõ szövegek, a díjak, a játékos verse-
nyek képlete (hogy ne mindig ugyanazok nyerjenek) és
még sok egyéb. Az idei olimpián a futóverseny is új hely-
színre került. Amit mindenképp szeretnék a jövõ évi olim-
piára megvalósítani, hogy az ÕV-hez hasonlóan a TF-en is
lehessen többször jelentkezni, a frissebb jelentkezéssel
felülírva az elõzõt.

Az elmúlt hetekben az olimpiák és a TF találkozóra való
felkészülés lekötötte minden idõmet, és emiatt a KT ké-
pességek is kicsit elcsúsztak, ezért elnézéseteket kérem.

Ha a KT képességekkel végeztem, a következõ fejlesztés
egy újabb történelmi esemény lesz, amelyre utalást már
az olimpiai fordulóban olvashattok. Ne lepõdjön meg
senki, ha savat lehelõ vadász tatuval, vagy tûzgolyót lövõ
tintacsigával találkozik! Emellett minél hamarabb meg
akarom csinálni, hogy a jelenlegi tárgykorlátot (egy karak-
ternél 116 féle tárgy lehet), alaposan megemeljük, mivel
az új küldetés tárgyakkal és ryuku holmikkal már annyi
kacatot kell egyszerre cipelnie egy játékosnak, ami nem
fér bele ebbe a korlátba.
A TF találkozón fontos téma volt a magas szintû karakte-
rek kiegyensúlyozása, és az, hogy milyen kihívások van-
nak számukra. Mivel a TF-en az, hogy valaki több karak-
terrel játszva is egy karakter minél hatékonyabb
fejlesztéséért küzdjön (csúnyább szóval: „rabszolgázik”),
nincs kiküszöbölve, ezenkívül már nagyon sok éve megy
a játék, ami alatt óriási különbségek alakulhatnak ki azo-
nos fordulószámú karakterek fejlettségében attól függõ-
en, hogy mivel foglalkozott a karakter, tökéletes egyen-
súlyt természetesen nem lehet teremteni. Ennek
köszönhetõen egy jól felszerelt karakter egy körben már
hihetetlenül sok szörnyet meg tud ölni, és ezáltal nagyon
sok TP-t és fegyver szakértelem fejlõdést fel tud halmozni.
Az egyensúly érdekében lett az 50 feletti fegyver szakérte-
lem fejlõdés korlát bevezetve, amirõl az elõzõ Krónikában
olvashattatok. Ez sem igazi megkötés, hiszen lehet egy
körben több fegyver szakértelmet is fejleszteni, viszont
megakadályozza, hogy 1-2 év múlva 99-es fegyver szakér-
telmek legyenek egyes kalandozóknál. Az, hogy az 50.
szintnél már 5 millió TP kell a szintlépéshez, szintén azt
hivatott elérni, hogy ne legyenek 20-30 szintnyi különbsé-
gek azonos fordulószámú játékosok között.
A kihívásokról: ezzel kapcsolatban nem kell aggódni,
mindenféle karakter számára lehet megfelelõ kihívást te-
remteni, és olyan varázstárgyakat, varázslatokat, ellenfele-
ket tervezni, amelyek mellett az elõzõek eltörpülnek.

TIHOR MIKLÓS
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Most már tényleg merem állítani, hogy megfelelõ rutinnal készül-
tünk fel a találkozóra: nem felejtettünk otthon semmit, nem volt
kapkodás az utolsó napokban, idõben készen volt minden. A hely
ismét a jól megszokott Láng volt, a maga elõnyeivel és hátrányaival.
Elõnye a jó térbeosztás, a megközelíthetõség és nem utolsósorban
az, hogy emberi áron bérelhetõ. Hátránya, hogy csak két különte-
rem van KT találkozókra, és hogy a mikrofonok és hangszórók év-
rõl évre rosszabbak. Az elmúlt évek során azonban hiába keres-
tünk, jobbat nem találtunk.

A vendégeket a már jól ismert programokkal vártuk. Sokan
most is fõként csak az olimpiai fordulójukért és a TF tesztcsata ge-
nerátor miatt jöttek el, pedig szerintem a találkozó fõ hangulatát a
csapatversenyek, a fergeteges aukció és tombola, és persze a sok-
sok játékos adja, akivel élõben beszélhetsz.

A játékos verseny szokás szerint gondolkodást igénylõ, és a
színpadon végrehajtott, mókás feladatok keveréke volt. Sajnos a
body-building bemutatóról nem készült fotó, de néhány egyéb ver-
senyszámról igen, ezeket az újságban láthatjátok. A versenyt végül
316 ponttal a Maffia KT csapata nyerte, Transformer, Kytáv és Lord

Night. A második 287 ponttal Rizi és a gempák lettek, Rizi Bizi, Ha-
zug Hasszán és Standard Graun, a harmadik pedig 284 ponttal az
Eszperento Rovartani Kör Torz Talbottal, Lóarcú Vaszillal és Bá-
nyász Somával.

A TF aukció ismét rekordot döntött a legdrágább licitben, leírom,
hogy milyen tételek kerültek elárverezésre, és mennyiért keltek el.

Kísérletképpen tartottunk egy rövidebb aukciót ÕV-n is, de a
tárgyak szinte mindegyike nem átadható tárgy volt (õskõ, varázskõ,
Ragyogás kulcsának 3. darabja, Kõ kardja, stb). Kiemelkedõen ma-
gas áron, 23000 aranyért vásárolta meg valaki a császári dekrétu-
mot – szinte összes pénzét ráköltve –, amivel egy tetszõleges klán-
küldetést lehet teljesítettnek venni.

Természetesen most is megjelent egy új HKK kiegészítõ, a Két
világ közt – errõl már korábban bõvebben olvashattatok a Króniká-
ban. A játékosok frissen bontott paklijaikkal kihívhatták Makó Ba-
lázst, és akiknek sikerült legyõzniük, jutalom paklikat kaptak.

Az utóbbi két találkozóra valamivel kevesebben jöttek el, mint a
korábbiakra, annak ellenére, hogy beindult új levelezõs játékunk,
az Õsök Városa, és játékosaink száma a mai napig folyamatosan nö-
vekszik. Van, aki ezt a hihetetlenül magas vonatjegy árakkal magya-
rázza, van, aki a ballagással, vizsgákkal. Nem tudom, hogy ezekre a
dolgokra mennyire fogható, a vonatjegy ár többszörösét be lehetett
hozni a rengeteg nyereménnyel, ajándékkal és kedvezménnyel,
amit kínáltunk, ballagás meg vizsgaidõszak pedig volt a korábbi
években is. Inkább attól tartok, a játékosaink kicsit ellustultak – kö-
zületek egyre többen játszanak az interneten, és így minden infor-
máció naprakészen elérhetõ, a hyperektõl kezdve a barátok fordu-
lójáig, térképekig, enciklopédiákig. Nincs már az, mint az elsõ
találkozókon, hogy a tudásra kiéhezett játékosok néhány óra alatt
annyi információt cseréltek, mint elõtte több tucat levélváltással.
Mindezek ellenére, a kibertérre tapadóknak is javaslom, jöjjenek el
a találkozóra, mert egyébként egy olyan élménnyel lesznek szegé-
nyebbek, amelyet csakis személyesen lehet megtapasztalni.

Volt, aki felvetette, hogy a probléma forrása a kis termek meg-
szûnése is lehet. Ehhez annyit tudok hozzáfûzni, hogy két termünk
most is volt, és jó idõ lévén akár az épületen kívül is lehetett KT
megbeszélést tartani, mindez csak a KT-n múlott, hogy elõzetesen
mit szerveztek. Ha nagyon nagy igény van rá, hogy mi készítsünk
„terembeosztást”, megoldható, hogy a régebbihez hasonlóan, kije-
löljük mikor ki hol – csak az XY kisterem helyett akkor a „büfé-
ben”, a „nagyterem hátsó részén”, a „galérián”, az „épület elõtt”
meg hasonló fog szerepelni. Az élelmesebb KT-k ezt most is meg
tudták oldani, a színpadon bemondták, hol és mikor tartják a ta-
lálkozót (és ezt valószínûleg már elõzetesen lelevelezték).

TIHOR MIKLÓS
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ryuku csizma + ryuku karvédõ 1100

5 angyalok gyûrûje + 10 áldott kõ 800

ryuku kalapács (D3, mágikus balkezes ütõ) 1000

+20 max. ép 9000

+3 MXTU 5000

+10 VP regeneráció pont 4000

mágusbot (D6 ütõ, +3 támadás +3 védekezés,
30-as villámcsapás) 3000

háború gyûrûje (+20 max. ép, +4 véd, +4 tám) 7700

Tharr kalapácsa (D6+5 mágikus balkezes ütõ, gigaököl)
9000

Fényhozó (6D6+3 ütõ, csak jóknak, 50-es pszi
ragyogást lõ, +20 VP regen Elenios hívõknek) 10000

dalebgad kristálycsizma (+6 véd, +1 minden
tulajdonságra) 6500

tiltott teleport 18500

gyémánt védõgyûrû (+5 véd, +5 szerencse) 40000 (!)

Zu’lit fülkarikája (+6 tau, +6 teo) 40001 (!)
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11Három méteres mélységben, mozdulatlanul ül a
szörny. Igazán nem is láthatók kontúrjai, mert a félho-

mály majd’ mindenét eltakarja. Csak a villódzó szemei
tisztán kivehetõek.

Rebeca nem tudja, mit tegyen, mihez kezdjen most,
hogy elfogta. Még csak nem is sejti, hogy miféle teremt-
mény esett a verembe, mert nem lát belõle szinte semmit.
Azt biztosan tudja, hogy értelemmel bír, mert meg sem
próbál hasztalan vergõdéssel szabadulni börtönébõl,
ahogy a garokk tenné; és nem fogott artikulátlan bömbö-
lésbe sem, amint az a sallanknak szokása. Egyáltalán sem-
mi jelét nem adja, hogy állati ösztönök vezérelnék, csak
ül ott, és meredten figyeli a lány minden mozdulatát.

Rebeca szutykos remákot akart fogni, hisz azt hallotta
a wargpini csehóban, hogy remek hátas, vagy táborõrzõ
válhat belõle. Kihívást látott ebben a feladatban, mert
még nem hallott róla, hogy a remákot valakinek sikerült
volna betörnie. Ám õ mestere a szörnyidomításnak! Majd
õ megmutatja! Most pedig itt áll a verem peremén, bámul
az éjféli csöndben gubbasztó lényre, és amaz vizslatva bá-
mul vissza rá, mintha nem is õt lesné, hanem a derült
égen hunyorgó csillagokat.

Nagyon gyorsan történt minden. Rebeca a szomszé-
dos öreg tölgy ágai közt húzódott meg éjszakára, ahon-
nan tökéletesen rálátott a veremcsapdára. Csak pillana-
tokra lanyhult az ébersége mikor elszenderedett. Könnyû
álom volt, ám – milyenek a véletlenek – a szörny pont ezt
a pár másodpercet választotta, hogy keresztülvágjon az
erdõ eme elhagyatott részén. A lány az ágak roppanására
riadt fel, de már csak egy alaktalan árnyat látott eltûnni a
gödörben, nem volt alkalma megfigyelni zsákmányát.
Most pedig egyetlen épkézláb ötlete sincs, hogyan fogjon
a tanulmányozásához.

– Érted, amit mondok? – szólítja meg csendesen. Sem-
mi reakció. Ennek ellenére Rebeca biztos benne, hogy a
lény érti õt. – Figyelj, öreg, nem tudom miféle vagy, de
mostantól én vagyok a gazdád – mutat ujjával a mellkasa
felé, pont oda, ahol a nyitottszem szimbólum hunyorog a
holdfényben. Aztán lassan, békítõleg kezd a tanításba:

– Elfogtalak, a rabom vagy, és én azt teszek veled,
amit akarok. Nem foglak megölni, de ahhoz, hogy élet-
ben hagyjalak, bizonyítanod kell alázatodat, és tisztele-
tedet irántam. Meg kell gyõznöd arról, hogy engedel-
mes szolgám leszel, és nem törsz az életemre. Ha
azonban csak a legkisebb mértékben is ellenem sze-
gülsz, végzek veled!

Mindig így kezdi, ezekkel a szavakkal. Eddig bevált
ez a monológ. Most azonban nem biztos benne, hogy
az elsõ megérzése helyes volt. Kezd elbizonytalanodni,
talán mégsem olyan értelmes ez a lény…

– Most fényt fogok gyújtani, hogy megnézhesselek
magamnak – folytatja, és elsuttog pár szótöredéket.
Bal kézfeje halványan világítani kezd, aztán leguggol a
peremhez. Lassan, nagyon lassan lejjebb nyújtja balját.
Megdermed. Erre nem számított! Szívét jeges csontuj-
jak markolják össze. – Hendiala szerelmére… – mo-
tyogja – ez… ez egy Thargodan.

A szörny vicsornak is beillõ mosolyra húzza rette-
netes ajkait, miközben valami túlvilági kuncogás-szerû
neszt hallatt.

– …egy thargodan – utánozza a lány selymes hang-
ját. Szemeit ugyanolyan kerekre nyitja, ahogy a gyö-
nyörû elf pislantás nélküli tekintete mered õrá. – Mit
hittél, te büdös szuka, mit vártál? MIT? PUSZTULJ! – Az
utolsó szót már mennydörgi, és hangjába varázslat szá-
lait szövi. Rebeca nyakában felvillan a szimbólum, és a
mágia ártalmatlanul öleli körül õt. Talán nincs is tuda-
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tában, milyen veszély csapott le rá; hogy a haláltól me-
nekült meg az imént. A hosszúra nyúlt pillanatnak hir-
telen lesz vége. Rebece sikkant egyet, és kétlépésnyit
ugrik hátra. Agyában befejezetlen gondolat-töredékek
kergetik egymást. Mit tegyen? Mit tegyen? A fegyverek!
A málhában… Villámcsapás? Nem! Biztos védett a vil-
lám ellen… Gyorsan! Talán a tolmokov koktélok…
azokkal biztosan meg lehet sebezni… Szépszemû, se-
gíts! – még sosem öltötte magára ilyen sebesen a lánc-
inget, még sosem remegett kezében ennyire a vashe-
gyû lándzsa… még sosem félt ennyire.

Legújabb társa, az ostromteknõc értetlenül bámul
rá. Túl gyors neki ez a rohanás, ez az örökös idegeske-
dés. Nem érti ezeket a kétlábúakat, inkább nekifog is-
mét a zsenge akáchajtások csipkedésének.

A mutáns pók még ekkora érdeklõdést sem tanúsít,
hisz számtalanszor látta már a lányt harc közben. Meg-
szokta a villámcsapás dördülését, a vakító fény villaná-
sát, a vér és más testnedvek szagát is. Volt része ben-
nük bõven. Most a terebélyes, öreg tölgy tövében
gubbaszt; lábait maga alá húzva, mozdulatlanul pihen.
Tûzkõ, a piromenyét pedig, mint ahogy máskor is,
portyán van valamerre, hogy hajnalra egy kisebb vad
húsával térjen vissza. Kimarad hát az eseményekbõl.

Csak a mindig éber, jól fejlett ezoterikus mardel

pattan fel fektébõl. Mérgesen morogva húzódik közel
gazdája lábához. Készen áll, hogy akár élete árán is vé-
delmezze õt. Az önfeláldozás, ez az egyszerû, állati
gesztus téríti észhez Rebecát. Valahogy végighömpö-
lyög rajta lágyan borzongató hullámban. Gondolatai
kitisztulnak, szívverése lelassúbbodik. Már nem fojto-
gatja torkát a rettegés. 

– Nyugi… nyugi… Ha ki tudna jönni, már kimászott
volna. Ha meg tudna ölni, már megölt volna. Ha bármit
tudna tenni, már megtette volna… – suttogja maga elé,
mintegy átokûzõ litániát. Lassan lerázza magáról a vé-
dekezés görcsbe rándult pózát, és óvatosan szétnéz.
Jobbra a szolgák: rendben. Hátul a málha: rendben. Az
erdõ zajai: rendben. Szagok: rendben. Más ellenfél:
nincs, egyelõre nincs. Mint egy harcra épített gólem,
mechanikusan veszi sorra a veszélyforrásokat, a távoli
bozótost, az ösvényt, a csillagos égboltot…

– Nem foglak bántani. Gyere, és segíts kimásznom!
Gyere… – ez hangzik a verem felõl. A hang nem fenye-
getõ vagy parancsoló, csak tárgyilagos és hideg. Már
nem tartozik hozzá az a rémítõ szörny ott a verem mé-
lyén. Mintha a hang különálló életet élne, átcsordogál
az éjféli csenden, és hipnotikus zsongásával elbódítja a
lányt.

Rebeca gépiesen simogatja meg a mardel mellma-
gasságig emelkedõ bozontját, hogy csillapítsa õt. Meg-
vakargatja a füle tövét, aztán belemarkol a kígyóbõr
nyakörvbe.

– Nyugi mardel, nem harcolunk.
Közelebb óvakodik a gödörhöz. A mardel ott lopó-

zik mellette fogvicsorgatva, morgása egy pillanatra
sem halkul. Aztán ott állnak a verem szélénél. Két
hosszú perc telik így el, mozdulatlanul, míg Rebeca
hinni mer a szemének.

A thargodannak nyoma sincs. A veremben immár
csak egy kisfiút látni, aki egy kar vastag gyökércsomón
üldögél. Arcát a lány felé fordítja, s ahogy a tündérfény
ismét feldereng, láthatóvá válik aranyos pofija. Az össz-
kép mégis riasztó. A fiúcska hófehér hajából kikandiká-
ló hegyes fül, és az éjfekete bõre láttán Rebeca gyom-
ra gombócba rándul. 

– Gondoltam ez a test megfelelõbb lesz, mint amaz.
No, mit állsz ott? Nyújts le egy kötelet.

22Miután kihúzta a különös idegent a verembõl, tü-
zet gyújt. Bár minden pillantás után, ami a fiúra

esik, hideg verejték önti el, és legbelül, a zsigereiben,
õseitõl örökölt ösztönös irtózás munkál, mégis meg-
próbál kedves lenni hozzá, ahogy azt Istene tanítja hí-
veinek. Amaz elfogadja a felkínált vizestömlõt, és apró-
kat kortyol belõle.

Mikor Tûzkõ visszatér a portyáról, Rebeca nyársat
farag, és elõkészíti a fûszerekkel teli erszényt a sütés-
hez. Kerüli az idegen pillantását, de végig a hátán érzi
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annak tekintetét. Mintha csiklandozná a lapockáját va-
lami. Furcsa. A sütés rutinfeladat, ezerszer elvégezte
már ezt a kis szertartást, cseppet sem kell odafigyelnie.
Ehelyett érzékszerveit kiélezve a fiút kezdi tanulmá-
nyozni. Egy kis összpontosítás, és kisül a pszi ernyõ.
Elméje csápjait óvatosan nyújtja az idegen felé, aztán
riadtan rántja vissza azt. Olyan hihetetlen mentális
energia jelenlétét érzi meg, hogy egy pillanatra bele-
zsibbad minden idegszála.

– Kicsit rémítõ, igaz? – mosolyog a fiú, és kényelem-
be helyezi magát. Félig ülõ, félig fekvõ testtartást vesz
fel, és a könyökére támaszkodva egy fûszálért nyúl.
Rágcsálni kezdi, és mosolyog, folyton csak mosolyog.
– Arra már biztosan rájöttél, hogy mi nem vagyok, Re-
gan… Regina… Nem, nem… várjunk csak. Ez az: Re-
beca. Szép név. Kár hogy a jószágaid nem tudják jól
megjegyezni. Nem vagyok sötét elf, ezt már kitaláltad,
és nem vagyok thargodan sem, de ezen a síkon szere-
tem felvenni az alakjukat, hisz mindenki retteg tõlük.
Maradjunk annyiban, hogy egy vándor vagyok, semmi
több. Egy vándor, aki a csapdádba esett. Elfogtál, gaz-
dám… – Hangja gúnyos és bántó élû. – De talán arról
beszélgessünk inkább, hogy te ki vagy? Látom, hogy
hosszúéltûnek születtél, mégsem beszéled õseid nyel-
vét. Mágiád gyenge, és alig-alig van árnyad a mentálsí-
kon. Ennek ellenére rendelkezel egy érdekes kasztro-
plo-fonállal, amit még nem azonosítottam. Összeköt
téged valamivel, vagy valakivel, esetleg többekkel is…
de nem tudom, miként. Igen, azt hiszem, errõl beszél-
hetnél nekem. Ez érdekel.

Rebeca nyugalmat erõltet magára. Az elõkészített
húst a tûz fölé tartja, és leül a fiúval szemközt.

– Ott a veremben, amikor elõször szóltál hozzám,
meg akartál ölni, igaz?

– Csupán, mert feldühítettél. Hidd el, hamar meg-
bánom az ilyesmit…

– Köszönöm, de azt hiszem, ezzel nem sokra men-
tem volna holtan. Hogy van az, hogy a segítségemre
szorultál? Egy egyszerû verembõl nem tudtál önerõd-
bõl kimászni?

– Nos, még nincs itt az ideje, hogy feltárjam elõtted
a gyengeségeimet, ha vannak ilyenek egyáltalán. – Egy
percig mindketten az elhangzottakon rágódnak, aztán
a fiú szólal meg ismét: – A néped nyelvén engem A’hra-
inh’arannh-nak neveznének, ha élne itt valaki, aki be-
szélné még az õsi nyelvet. Valami olyasmit tesz, hogy
„az elméde látó”. A valódi nevem úgysem tudnád ki-
mondani, ezért felesleges közölnöm. Legjobb lesz, ha
kitalálsz valami nevet nekem, mint a jószágaidnak.
Úgyis a szolgád vagyok, nem igaz?

Rebeca lelkébõl fokozatosan szívódik fel a félelem
és a bizalmatlanság. Helyébe valami megmagyarázha-
tatlan nyugalom árad, ami hasonlatos a zsibbadás érzé-
séhez. Kicsit kellemetlen, tompa, de egyáltalán nem
fájdalmas zsongás. Talán az elméjébõl fakad. Hinni

akar neki ennek a különös figurának. Miért van mégis,
hogy egyetlen szavát sem hiszi?

– Rendben van, majd gondolkozom rajta. De ah-
hoz, hogy megfelelõ, találó nevet találjak, jobban meg
kell ismerjelek. Ha tényleg az elmémbe látsz, ami felõl
egy szemernyi kétségem sincs, tudnod kell, hogy ki va-
gyok, és hogy nem jelentek számodra veszélyt.

– Ó, én nem félek tõled, édesem. Mulattat ez a fur-
csa szitu, ezért maradtam veled. Kíváncsivá tettél. Le-
het, hogy ez a véletlen találkozás egy mindkettõnk szá-
mára gyümölcsözõ kapcsolat kezdetét jelenti. Szóval,
hová vezet aprócska agyad e titokzatos nyúlványa? –
modora behízelgõ, negédes és selymes. Rendellene-
sen komoly szavak egy sihedernek látszó lény szájából.
Gyanakvást ébred a lányban, s már nyelvén a válasz er-
re az egyszerû kérdésre, amikor meggondolja magát.

– Rendben van, de ezt a tudást nem oszthatom meg
veled ingyen. Ha meg tudunk állapodni, mindent
megtudhatsz idejében. Kérdés, hogy mit tudsz nekem
ajánlani cserébe e tudásért? – nem néz a lény szemébe,
nem állja a tekintetét.

A fiú arcán átsuhan egy árnyék, de ezen kívül más
jelét nem látni a gyülemlõ haragnak. Rebeca tekintetét
keresi, és õ akaratlan bábként emeli fel fejét. A fiú sze-
mébe néz. A következõ másodpercben pupillája kike-
rekedik, és egész teste megmered. Próbálná elrántani
fejét, lesütni szemeit, vagy bármit… de nincs menek-
vés. Ellenállhatatlan erõ söpri el útjából az elméjét vé-
dõ gyöngécske mentális pajzsot, és a következõ pilla-
natban a szavak közvetlenul a tudatában harsognak.
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„Csupán azért élsz még mindig, mert nincs hasz-
nom a halálodból. Próbáltam kedves lenni hozzád,
de úgy látszik, hogy Te, eme planéta értelmesnek
mondott lénye, nem érted, hogy kényem játékszere
vagy. Addig élsz, míg úgy tartom jónak!”

– Hidd el, van hatalom, amely nem fizet a szolgála-
tért. De hagyjuk ezeket a nehéz kérdéseket. Holnap is
nap lesz, pihenjünk egy keveset. Reggel mindent más
színben fogunk látni. – azzal a fiú végignyújtózik a pá-
zsiton. Egy aprócska intésével magához parancsolja a
furcsamód teljesen kezessé vált mardelt. A táborõrzõ
pedig készséggel gömbölyödik oda a nálánál sokkalta
kisebb fiúhoz, hogy testével melegítse a hûvös éjsza-
kán. Rebecán e pillanatban roppan szét a dermedtség.
Úgy hull ájultan a tûz mellé, mint egy rongybaba.

– Igen, azt hiszem, kezded már sejteni… Aludj
csak, én majd vigyázok.

33Úgy mendegélnek a halványan kivehetõ gyalogú-
ton, mint anya és fia. Egyetértés, nyugalom, békes-

ség lengi körül õket. Legalábbis látszólag. Hat nap telt
el az elsõ találkozás óta. Rebeca már mindent elárult
magáról és a társaival létrehozott, és fenntartott Tudat-
ról e furcsa lénynek. Mikor az a’hrainh’arannh számá-
ra világossá vált a Közös Tudatok mûködési elve, a
kasztroplanáris csatornák és az energia kisütés kérdé-
sei, már nem tanúsított érdeklõdést a lány dolgai iránt.
Rebeca nem tud már számára semmilyen érdekes tu-
dással szolgálni, a lény mégsem hagyja el. Jókedvûen
társalog most is, mint mindig. Szünet nélkül locsog
például a csillagok közti szemét problémájáról, a nö-
vekvõ radiosugárizé-rõl, a szörnymutáció, és az õsök-

tõl örökölt betegségek kérdéseirõl
és még ezer dologról. A lány egy ra-
kás szót tõle hall elõször, a jelenté-
sükrõl persze fogalma sincs, de
egyetértõen bólogat, és helyesel
minden költõi kérdés után. Õ óva-
kodik a lény figyelmét felhívni ön-
nön feleslegességére, inkább a belül
növekvõ, gyülemlõ feszültség okait
keresi egyre.

Szótlanul vezeti kantárszárán a
trikornist, aki büszkeségét feledve
vidáman hordozza hátán a fecsegõ
lényt. Három napja találkoztak e
gyönyörû teremtménnyel egy phua-
kúp tövében. Akkor az Álomfiú –
Rebeca még nem talált jobb nevet
számára – magához intette a három-
szarvút. Egyetlen szót súgott a békés
jószág fülébe, aki azonnal a hátára
engedte õt. A mutáns pókot, Rebeca
hû barátját, szélnek engedték, mert

nem tûrte a trikornis társaságát.
– Szóval, mondom a Nagy Truuchwer-nek, hogy tré-

fáljuk meg kissé a Herceget. Lopjunk el ezt-azt a hzro-
apetter-ébõl, aztán fogjuk rá a dolgot az egyik hqwqw-já-
ra. No, aztán úgy is tettünk. Persze a Herceg… – és csak
locsog, locsog, és locsog. Közben Rebeca dühösen azon
töri a fejét, hogy mi tévõ legyen. Azt sejtette, hogy az
a’hrainh’arannh az Álomvilágból siklott át egy dimenzi-
ókapun keresztül a Túlélõk Földjére (talán véletlenül?),
de azt nem tudja, hogy mikor történt mindez, és merre
lehet a nyitva felejtett dimenziórés? Úgy gondolja, hogy
az Álomfiú nem képes nagyobb fizikai erõkifejtésre, de
azt már nem is sejti, hogy pontosan mit takar a „na-
gyobb” szócska. Abban mindenesetre biztos, hogy a lény
teljesen meztelen, nincs fegyvere, és a testét takaró ruha-
féle is csak az illúzió része, pont úgy, mint ahogy verem-
ben ücsörgõ thargodan is csak látomás volt.

Az Álomfiú egyáltalán nem evett azokból a dolgok-
ból, amikkel Rebeca kínálta, és csak vizet ivott, azt is
igen keveset. Ennek ellenére a lánynak már vannak
halvány elképzelései az idegen étkezési szokásairól. A
második együtt töltött napon egy pszi-elementálba
botlottak. Rebeca már nyúlt a komponenseket rejtõ er-
szényke felé, hogy egy drótszõr segítségével véget ves-
sen a nyomorult lény életének, amikor furcsa dolog
történt. Az Álomfiú sikított egy éleset, és futni kezdett
a szörny irányába. Az elementál megdermedt, és moz-
dulatlanul várta be õt. Mozdulatlan volt akkor is, mi-
kor a fiú a kezeit a zsezsgõ plazmába nyújtotta. Aztán
tehetetlenül hagyta, hogy a hirtelen csápokká átalakult
kezek villódzó energia-kisülések közepette, hullámok-
ban szívják ki a testnedveit. Úgy pukkadt szét végül,
mint egy szappanbuborék, és nem maradt hátra más
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belõle, csak egy üres héj, vagy valami olyasmi. Rebeca
sok halált látott már e barátságtalan földön, de ilyen
szörnyûségesen idegen halált még nem tapasztalt meg.
Mégis valami furcsa kéj-érzet terült szét benne a tör-
téntek hatására. Még percek múlva is a látvány által
okozott sokk hatása alatt állt.

Sajnos a szörnyek elkerülik õket. E pár nap alatt
Rebeca mindössze egy arató csattanatot és egy szõrös
bozsót ejtett el. A fiú egyik küzdelemben sem vett
részt, ám érdeklõdve figyelte azokat. Nem tett meg-
jegyzéseket sem a lány harci technikájára, sem a
varázshasználatára. Láthatóan untatták ezek a csaták,
és ezt látványosan ki is fejezte mindkét alkalommal.
Ám a lányt nem tudta megtéveszteni. Tudta, hogy az
Álomfiú feszülten figyeli õt.

A gyakran látogatott tereptárgyak, a nekrofunok és
mínosz-kúpok is elhagyatottan várnak rájuk, egyetlen
kalandozó sem kerül az útjukba, mióta együtt vándo-
rolnak.

Egyetlen pozitív hatása volt csak az Álomfiú csatla-
kozásának: minden éjjel más és más hallatlanul izgal-
mas, csodás, erotikus, borzongató, ijesztõ egyszóval
érdekes álommal ajándékozza meg õt. Az elfogott jó-
szágok is nyugodtak a jelenlétében, hallgatnak rá, ér-
tik a ki sem mondott utasításait, és engedelmeskednek
neki. Minden kezd olyan nagyon-nagyon valószínût-
lenné válni. A szél már nem olyan borzongató; a patak
vize már nem oly hûs, mint azelõtt. A fák már nem úgy
susognak, a virágok már nem úgy illatoznak…

S mintha ez még nem volna elég, Rebeca észrevet-
te, hogy istene nem hallgatja meg imáját! Igaz, rég
nem térdepelt már oltár elé, de mégis csalódott. Lám,
mikor szüksége lenne iránymutatásra, nem kap vá-
laszt, s a Szent Kehely is üres maradt. Elenios nem
töltötte fel azt könnycseppjeivel. Az oltár hideg volt, és
élettelen. Rebeca pedig azon töri a fejét, miért van ez,
de fõként azon, hogy miképp fog varázsolni a könny-
cseppek nélkül.

44 A fattyak körül rajzzák õket, és Rebeca szúrásai
nyomán egy csepp vérük sem hull. Mintha a lány

fogpiszkálóval ingerlené csupán õket, a vashegyû lán-
dzsa oly nevetségesnek tûnik. Még szerencse, hogy an-
nak az ismeretlen mágiának, amit felé hajít a legelöl fel-
tûnõ szörnyeteg, sikeresen ellenáll. Sajnos a fatty is
legalább ilyen jól tûri a testébe csapódó villámnyalábot.

A szörnyek egy romvárból törnek rájuk, ahol nap-
nyugtakor Rebeca a táborhelyet kijelölte. Iszonyato-
sak! Mindegyikük különbözik a többitõl, és mégis egy-
értelmûen egy fajhoz tartoznak. Szõrtelen, lilás-szín
testük bûzlik és nedvedzik. Fekélyes, gennyes, torz ki-
növések, és végtagok csúfítják õket. És a hangjuk!
Egyetlen halálon túli teremtény sem képes ily viszo-
lyogtató hangot kiadni.

Az Álomfiú a csata elsõ pillanatában egyszerûen
köddé vált, a szó szoros értelmében véve! Most a fako-
ronák magasságában lebeg, áttetszõ felhõként.

A mardel egyetlen rövid vinnyantással múlik ki, mi-
kor az egyik szörny karmával felhasítja a mellkasát. A
hûséges trikornis négy tisztítótûzet lõ el a gonosz te-
remtményeire gyors egymásutánban, és tombolva
osztja patarúgásait, de az õ sorsa is beteljesedik: a hör-
gõ, ordító had lerántja a földre. Az ostromteknõc is hi-
ába vonja vissza vastagbõrû végtagjait a páncélja védel-
mébe: tucatnyi karom és állkapocs mar mindenébe.
Hirtelen hátára fordítják a többmázsás monstrumot.
Reccsen a páncél, s dézsányi vér ömlik a lábuk alá.

– Hol vagy hát, te utálatos, emberfeletti szolgáló?
Miért mented azt a rohadt irhádat!? – döfés, hátrál, há-
rít, kilép. Döfés, hátrál… – Hogy a Szépszemû taszít-
son a nemlétbe, te álnok, kétszínû... – kilép… és sikít!
Iszonyatos fájdalom zökkenti ki a ritmusból. A comb-
jába horgas karom fúródik, de nem adhatja fel! Dö-
fés… döfés… döfés… már csak nyögésre telik, amikor
egy véres agyarakkal teli állkapocs mar a vádlijába…
hárít… kilép… Nem lehet így vége... újabb marás a tér-
dén… NEEEM! A társai hátát használva rámpának a sö-
tétbõl elõront az egyik szörny, s a levegõbe veti magát.
Mintha egy villanásnyi idõre megállna az idõ lassan
forgó kereke. A lány már érzi torkába marni az agyara-
kat… de az a pillanat nem jön el. Még nem.

– A történteket nem tudom meg nem történtté ten-
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ni, de fel tudunk rá készülni, hogy amikor bekövetkez-
nek, a saját erõnkbõl változtassunk rajtuk.

Az ösvényen haladnak csendben egymás mellett.
Az Álomfiú a trikornis hátán balról, a mardel elöl, a
teknõc a kötõfék végén kullogva, kissé lemaradva há-
tul, Tûzkõ pedig ki tudja merre? A távolban lenyugvó
nap fénykorongjában feltûnnek a romvár kontúrjai.

– Ezt meg hogyan csináltad? – hangja meglepett, de
sem izgalmat, sem meglepettséget nem érez.

– Csak egy kisebb trükk a vénséges-vén Idõnénitõl.
Egy alkut kötöttem, míg téged a fattyak marcangoltak.
Egy fertályórát kaptam, s ne kérdezd, mit adtam cseré-
be. De erre most nem érünk rá. A végzet elõl, mint
mondottam, nem bújhatunk el. Még ha megpró-
bálnánk sem sikerülne, mert az isteneiteknél is hatal-
masabb erõk felügyelnek erre. Találjuk ki hát, mit kel-
lene tennünk, hogy túléljük a támadást?

– Az állataim tudják, hogy mi fog történni? Emlé-
keznek? – végigsimít a mardel buksiján. – Nem. Persze,
hogy nem. Errõl biztosan gondoskodtál – a fiúra néz,
az pedig csak mosolyog.

– Tudd meg, Rebeca, hogy számomra ezen a síkon
nem létezik a halál. Pontosabban az itteni halál nem je-

lenti számomra az elmúlást. Azért vagyok az anyagi sí-
kon, mert még dolgom van itt. Csak a halálom által jut-
hatnék haza, akkor ott materializálódnék ismét. Ám
nekem nem áll szándékomban így elhagyni téged.
Megkedveltelek, és segítek neked. De most inkább
azon tanakodjunk, hogy mit tegyünk a fattyakkal.

– Én még sosem hallottam róla, hogy bárki is talál-
kozott volna velük a Csatorna inennsõ oldalán. Úgy
számoltam, hogy tizen, vagy legfeljebb tizenketten le-
hettek. Valószínû, hogy a varázserõ nélküli fegyverek is
sebzést okozhatnak nekik, de – mint láthattad – az én
harci tudásom, ekkora túlerõvel szemben édeskevés –
Rebeca beszéd közben próbál lassabban haladni, de a
tempón képtelen változtatni.

– Nézd, Álomfiú, ott fogunk megszállni, annál a
romnál. – lassan emeli fel jobbját, és lassan fordítja ar-
cát a fiú felé, mintha nem is õ irányítáná a kezét, mint-
ha nem is õ mondaná e szavakat. – Ezt most miért
mondtam?

– Mondtam, hogy vannak dolgok, amik minden-
képpen megtörténnek. Ne harcolj ellene, inkább kon-
centrálj a feladatra! Az biztos, hogy a fattyak a mentál-
sík energiáit jól el tudják vezetni. Az egyik
leghatalmasabb tömegpusztító varázslatot, amit isme-
rek, a mentális robbanást, mint láttad, gond nélkül át-
vészelték. Az elemi mágia terén pedig, bevallom, hi-
ányos a felkészültségem. Talán láthatatlanná
tehetnélek, de attól félek, ezek a lények jól látják a lát-
hatatlant. Anyagtalanná tenni pedig ezen a síkon nem
tudlak. Az elmédet meg tudnám menteni, minden kü-
lönösebb erõlködés nélkül, de a testeddel már nem
tudnék mit kezdeni. Most lássuk, Te mit tudsz?

Rebeca sorra veszi a lehetõségeket: – A legerõsebb
varázslatom a villámcsapás, de azt a fatty, amelyet elta-
láltam vele, röhögve túlélte. Valami varázslat belém
csapódott a harc elsõ pillanatában, de nem tudom, mi
volt az. Azt hiszem legközelebb is hatástalan lesz. A
tünde nyilaimat lõttem beléjük, de láthattad, hiába né-
zett ki úgy az a szörny, mint egy sünmedve, nem fe-
küdt ki ettõl. A legjobb fegyveremet forgatom, és en-
nél nem lehetek gyógyultabb sem. Nincs megoldás,
feladom. Majd a D.E.M. megment megint, mint már
sokszor… – kezével derékövére csap, ahol a varázsesz-
köz lenni szokott, ám az nincs a helyén. – A fenébe!
Úgy látszik mégis csak volt hatása annak a varázslat-
nak…

– Ha nem volna megoldás, nem áldoztam volna
ennyit az életedért…

És ekkor a lány megérti végre. Meglátja a fiú gunyo-
ros pillantásában a magyarázatot. Szólni nem mer.
Nem árulja el, hogy rájött, mi zajlik épp… és belátja,
hogy a D.E.M. valóban nem megoldás. 

– Mennyi idõnk van még?
– Négy perc.
– Hát jó, megpróbálok még valamit – mondja hal-
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kan, lassan lépdelve közben. Egy kis koncentráció árán
megtalálja, akit keres: Üdv, Henriett… még kétpillan-
tásnyi idõ: Üdv, Joanna… lassan huszonhat tudattársa
csatlakozik az elméjéhez, s hamarosan mindent
tudnak a problémájáról. Pár perc múlva egy kvazár-
lándzsa jelenik meg Rebeca jobbjában. Újabb másod-
percekkel késõbb egy vámpírtõr materializálódik bal-
jában. Aztán felizzik a levegõ a teste körül, és egy
ezüstszínben pompázó, csodás mithril láncing feszül
reá. Tegzébe tucatnyi ezüsttollú nyíl pottyan a semmi-
bõl. Kezén hamarosan kvazárkesztyû, ujján Rughar
gyûrûje, fülében zafír függõ, lábán zangrozi csizma
terem. Érzi, hogy tudata megfeszül a beléáramló ener-
giától – Köszönöm… – csak ennyit suttog maga elé, há-
lával, és szégyennel telve.

55 A fatty ismét elcsattintja a varázslatát, ami ismét
hatástalan Rebecára. A válaszként megidézett vil-

lámcsapás menydörgése még sosem volt ily hatalmas,
hála a tudatturbónak és a varázsgyûrûnek. A fatty szén-
né égve vonaglik a földön. Az ezüsttollú nyílvesszõk
becsapódásai nyomán újabb támadó leheli ki lelkét. A
közelharc pedig hosszú és véres. A lány egyáltalán nem
törõdik a védekezéssel. A lándzsa és a tõr borzalmas
rendet vág az ellen soraiba. Rebeca testén felhasadó
sebek pedig villámgyorsan forrnak össze a mentális
csatornákon érkezõ gyógyító erõ hatására.

Negyven szívdobbanásnyi ideig tart mindez. Aztán
a hullahegy elõtt állva a lány kimerülten roskad a föld-
re. Nem érdekli a romvárban rejtõzõ újabb veszedel-
mek és kincsek lehetõsége. Nem akar ölni, nem akar
fosztogatni. Semmit nem akar már, csak pihenni kicsit.
Bensõje üres, szíve tiszta.

– Ki vagy te valójában, és miért téged küldött? – te-
szi fel ezt az egyszerû kérdést, s mindketten tudják ki-
rõl, és miért szólt.

– Talán, mert engem talált e feladatra legalkalma-
sabbnak… Tudod az Õ döntései magyarázhatatlanok.
Tudom, hogy szívén viseli a ti kis közösségetek sorsát,
mert végtelen szeretetét látom sugárzódni rátok. De
most haldd, mit néked Istennõnk az én számmal szól:

„Különleges adottság e világon az az erõ, mely
összeköt titeket, s áldott volt a pillanat, mikor elmé-
tek a hit jegyében összefonódott. Ti büszkén viselitek
a szimbólumot, melyet lényem darabjából néktek ad-
tam. Figyelj hát rám leányom, mert kedves nékem a
te lelked, s javadat akarom. Különleges érték az
együtt átélt tiszta hit, s ím hatalmat adott néked pap-
jaim e kis csoportja. Eltávolodtál tõlem mégis. Meg-
szeged sorra tanításaim. Azt fogadtad tiszta hittel,
hogy szolgálod társaidat, s vezetõjük, példaképük le-
szel. Ám zokszavuk harsogva jutott el füleimhez az
imáikban… Ezért elküldtem hozzád avatárom, hogy
felfigyelj végre lelked elnyomott hangjaira, s újra e

szívemnek kedves csoport élére lépj…” – az Álomfiú
lassan alakot vált, s Hendiala áll a lány elõtt, az õ egy-
szerû, és mégis gyönyörû valójában. Aranyszínû haja
vállára omlik, és oly szellõ borzolja azt, melyet más-
ként nem érezni, oly fény világítja arcát, mely nem esik
másra. A lány térdre borul, és könnyek potyognak sze-
mébõl. Nem tud megszólalni, és nem tud felnézni sem
reá. Hangok, és mozdulatok nélkül is érezni az isteni
erõt, s annak minden mondandóját. 

– Nos, Rebeca, ez egy figyelmeztetés volt számodra.
Túl sokat öltél már megbánás nélkül. Túl sokat foglal-
koztál már a saját életed dolgaival, s túl messze távo-
lodtál hitünktõl. Társaid csalódtak benned, mert nem
voltál jó vezetõ. Fohászuk meghallgatásra lelt az Õ ma-
gasságában, és ím elküldött engem, mert szeret téged,
és nem akarja vesztedet. Amit tettem, érted tettem,
hogy megtartsalak hitedben. Emeld hát fel arcod gyer-
mekem, és légy boldog, mint azelõtt voltál. Ne feledd
az Álomfiút, és ne feledd el az Õ tanításait – a lány
könnyei mögül csak az egyre foszladozó fényt érzéke-
li, s pár pillanat múlva sötétség öleli át zokogástól resz-
ketõ testét.

– Ó, bocsáss meg nekem, Szépszemû, bocsáss meg,
még egyszer utoljára…

VÉGE

TALÁLKO
ZÁS
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TÚLÉLÕK FÖLDJE
ÁTADÓ

Átadó egy 250/180. fordulós, 17. szintû, alakváltó
nõ. Elenios bíborosa. Erõ 23, IQ 27, Ügy 37, Eg 21, Sz
22, MxTU 14. Fõbb ismeretei: vágó 21, ütõ 12, dobó
20, teo 17, tau 24, zene 22, pszi 24. Átadó még egy
260/153. fordulós, 15. szintû, elf nõ, Leah eljövendõ
papja. Erõ 23, IQ 20, Ügy 29, Eg 21, Sz 16, MxTU 14.
Fõbb ismeretei: szúró 21, dobó 22, lopás 23, felderí-
tés 20, teo 11, tau 18. Mindkettõnek tele a hátizsák-
ja. Érdeklõdni lehet: 29-437-533 vagy 30-368-7853.

Philipp Richard

KAPCSOLAT, KONTAKT
Pécsi túlélõk jelentkezését várom.R. P. (#4745)

SEGÍTSÉG
Most érkeztem a Kiégett Földrõl, és szeretnék el-

jutni a lehetõ legközelebbi városba. Szeretném meg-
tudni hol lehet kalandokat szerezni, és hogy hányas
szinttõl, hogyan lehet beáldozni az isteneknek. Elõre
is kösz! 2040 Budaörs, Budapesti út 17.

Navaeron (#3103)

SZÖVETSÉGEK, KT-K
Alakváltók! A Változás Gyermekei KT várja mind-

azokat, akik mentális hatalmukat szeretnék kiteljesí-
teni, kutatni akarják az Alakváltó Õsök titkait. Célja-
ink közé tartozik az alakváltó faj régi dicsõségének
visszaállítása, a mentális mágia és a PSZI mesterfokú
használatához tartozó rég elfeledett módszerek ki-
emelése a feledés homályából. Közös Tudatunk eltö-
kélt célja, hogy megtalálja az Elveszett Szigetet, rajta a
hajdani Alakváltó metropoliszt. A legendák szerint a
mentalisták fellegvára egy kis sziklás szigeten áll,
ahol a halhatatlan alakváltók felett nincs hatalmuk az
Isteneknek, ahová a Moa tudósok is csodálatos masi-
náik segítségével is csak elvétve és hosszú fáradtságos
úton jutottak el tanulni. A legenda szerint az alakvál-
tók, akik az Õsök Tudását felkutatják, és elsajátítják,
könnyedén oda juthatnak ha elég erõsek és kitartóak.
Az a hír járja ghallaszerte, hogy a Szigetrõl több alak-
váltó érkezett a kontinensre, hogy Dornodon eszeve-
szett tervérõl hírt adjon, és segítsen a pusztulást meg-
akadályozni, ám a vegyes fajtájú népek nem hittek
nekik és bekövetkezett a jellemek háborúja, mely
Dornodon felemelkedésével, és egy földrész majd-
nem teljes pusztulásával járt. Állítólag még a nagy
harc elõtt a Hírhozók visszatértek, csak néhányuk
maradt a kontinensen, hogy az eseményekrõl hitele-
sen beszámolhasson a Szigetlakóknak. Alakváltó, ki
ezt a hírt olvasod, csatlakozz hozzánk, és keressük
együtt tovább a Krónikásokat, akik tudják a Szigetre
vezetõ utat! Jelentkezz nálam: Draon@freemail.hu
(A KT-ba max 20-fõt tudunk felvenni.)

Donna ‘d Raon (#2000)
Kalandozók! Passzív tagjaink helyére aktív mágus-

tanoncokat vár az Ars Magica Közös Tudat (#9150)!
Nem számít, kiben hiszel (vallás), nem számít, hogy
kik az õseid (faj). Ha érdekel a Mágia, és szeretnél át-
lag feletti képességekre szert tenni, köztünk a helyed!
KT képességeink segítségével könnyebbé teheted az
életed és legyõzheted ellenségeidet! További infókért
keresd a „mágikus viharban meditáló varázsló” jelvé-
nyes kalandozókat: nyugaton Dokkmunkást
(#5969), keleten a KT vezért, Qusaimodót (#2849).
Esti órákban, hétvégén 33-457-142 , vagy e-mail:
znyergesi@freemail.hu. Nyergesi Zoltán

ÜZLET
Szükségem lenne a következõ tárgyakra: réz, ón,

bronzhegyû lándzsa, bronzpáncél, hosszú vagy rövid
íj, nyílvesszõk, csontkulcs, madártoll. Amiket adni
tudok értük: arany, bronzpajzs, drótszõr, csontszab-
lya, mászókarom, illetve egyéb szörnykomponensek
(mászókarom, meg ilyenek). Shaddar környékén
nyomulok még kb. fél évig. Írjatok, biztos megegye-
zünk. Más! Fairlight papok, illetve leendõ Fairlight
papok jelentkezését várom Shaddar környékén. Egy
leendõ Fairlight pap! William Madden (#3738)

EGYÉB
Aki kicsit is szeret valaki, máris szívébe zárta Ele-

niost.
Zsebfelmetszõ Jack (#5404), a fehér bárány

Azokhoz szólok, akik harcolni akarnak, és vért kí-
vánnak. Ez egy kicsit durva volt. Na, szóval szerintem
csinálni kéne egy kisebb csatát. Akinek van több
DEM-e, vagy meg akar halni, az szálljon be! Nem azt
mondom, hogy üssünk mindenkit. Na olyan lenne,
mint a toronyháború. Csak tornyok nélkül. Lenne két
csapat: a jók és a rosszak. A semlegesek meg kedvük
szerint. Pedig milyen jó buli volt és élvezetes. Várom
leveleiteket, és ha már elegen vagyunk, megbeszél-
jük, hogy hol fogunk megütközni. Címem: Sopron,
Roth Gyula u. 3. Oláh Krisztián

Chara-din templom építéséhez keresek társakat.
Smylie-TT (#2785)

Dornodon templom építéséhez keresek társakat.
Nikolausz, a Vándor (#4849)

Egy Leah pap gonolatai a gonoszságról:
Ghalla sötét lelkû kalandorai!

Leah, Dornodon, Chara-din papjai!
Három gonosz isten, és megannyi követõ,

Összefogva egy hatalmas haderõ.
De nem! Hisz képtelenek az összefogásra.

Nem érdekli õket, hogy ki a hittársa.
Ugyanazt az oltárt használják imára,
De egymás torkának ugranak kiáltva.

Az örökös harc, semmi más,
Mániátok a vérivás.

Gonoszok! Kérdem én: Jó ez így nekünk?
Vajon jó szemmel nézi ezt istenünk?

Ne keresd a választ! Csak magadban találod,
Ha majd egyik hittársad okozza halálod.

Nem tehetek mást az ilyen kalandozókért,
Mint hogy elmondok egy imát.

Fogjunk össze gonoszok, és miénk a világ.
Gonoszok! Nem kéne ezen elgondolkozni? Van elég
ütnivaló a gonoszokon kívül is. A Végítélet Várója:

Daniel Mcload (#5519)
Éljen soká Elenios úrnõ, a sörsátor és az álmok!

Zsebfelmetszõ Jack (#5404), a fehér bárány
Kedves kalandozótársaim! Az olimpiáról megér-

kezve egy Elenios hívõ elf nõ végzett egy Chara-dinista
árnymanóval. Mindezt saját maga is megrendülve vet-
te tudomásul. Ezúton szeretnék bocsánatot kérni De-
adly Chaostól, és egyúttal mindenkihez szólni. Nem

vagyok büszke arra, amit tettem, de e tett ékes bizony-
ságául szolgál arra, hogy egy Elenios hívõ nõnek is
meg vannak a saját fegyverei, maga és a hite megvé-
désére. Tisztelettel: Lady Jessica T. (#2088)

Líthas mindenkinek! Szeretnék önkritikát gyako-
rolni. Felháborító módon azt mertem gondolni, lehet
véleményem dolgokról. Sõt, aljasságomban odáig
süllyedtem, hogy véleményemet nyilvánosan kimond-
jam. Belátom, ez megengedhetetlen. Bûnömre nincs
mentség. Vezeklésül hamut hintek a fejemre, meg-
szaggatom ruháimat, és minden virágszimbólumost,
akivel találkozom, megvendégelek egy kupa jóféle
zangrozi vörös calladosra. (Elfelejtett Álmok! Ez rád
nem vonatkozik, számodra nincs borom, csak egy ta-
nácsom: Kerülj el!) Ezenfelül hajadonfõtt, mezítláb fo-
gok Alanorba zarándokolni, amint idõm engedi. (Ez
még nem biztos.) Tudom, mind ez nevetségesen ke-
vés, bûneim iszonyú súlyához képest, de ígérem, na-
gyon fogok igyekezni. Még egy apróság: korlátlan
mennyiségben vásárolok trikornis szarvat, a bolti ár
150 %-áért. Ne feledd, minden leölt trikornis egy jó
pont a túlvilágon! Mufffaló Bill (#2398), bíboros

Summaricum GN89. Fistandantilus! Szívesen segí-
tettem, és segítek másnak is, aki Leah hitét akarja kö-
vetni, és ír nekem egy mentált. A KT-ról levélben kül-
dök neked részletes írást, vagy bárkinek, akit érdekel.
Szívesen látunk bárkit. (#2303)! Ha a jó tetteidért
mindig jutalmat vársz, akkor csak egy szóval tudlak
jellemezni: álszent. (#2992)! Ha a tápra mész, akkor
messzire kerüld el Leahot! Ha viszont szerepjátszani
akarsz, írj, segítek! Az, hogy egy tapasztalt kalandozó
nem támad meg egy kezdõt, szerintem természetes
dolog. (Hacsak nem gonosz.) (#4021)! Teljesen
egyetértünk, de sajnos ez már nem segít. Nem táma-
dom meg õket, mert én sajnos el tudom választani az
életet a szerepjátéktól. A KT-k hirdetéseire, a templo-
mépítésekbe nem szólok bele. A versrõl kritikákat
nem írok, mert elfogultnak tartanátok. A tolvajok meg
mindnekitõl lopnak. (Igaz Véres Holló?) Szóval ennyi
lenne. Ez az egész egy oldal. Nem kevés kicsit? Szóval
írjatok! Hol vannak a régiek? U.M.A., Westy, Nardaal,
Tanthalas és sokan mások. Esik a GN színvonala. Las-
san kb. annyi hirdetés lesz, mint a KG-n. Ugye ennyit
ti se szeretnétek? Akkor tollra fel! A Végítélet Várója:

Daniel Mcload (#5519)

ÕSÖK VÁROSA
KALAND

A lárvaszinten keresek társakat a Felnõtté Válás
Ceremóniájához és a késõbbi szintek többszemélyes
kalandjaihoz. Nekem savleheletem és illatom van. Je-
lentkezni a 20-365-1249-es (Balázs) telefonszámon
lehet SMS-sel, vagy hívással. Mindenkinek válaszolok.
Ha már számomra sem aktuális, akkor a késõbb je-
lentkezõknek megadom az összes „késõ” karatker-
és telefonszámát. Ha valaki netrõl küld SMS-t, ne fe-
lejtsen el telefonszámot írni. Jó kalandozást!

Diamandi (#8824)
FC-hez keresek társakat az 1. szinten (lárvaszint).

Elég jó harcos vagyok sebzõ méreggel (2), tüskés bõr-
rel (4), vastagbõrrel (2). Egy tisztogató légyszi írjon
nekem a klánról! Küldetések, belépés feltétele. Köszi!

Thorgad (#4018)

SEGÍTSÉG
Lárvák! Ha bármilyen segítség kell (aréna, klá-

nok, küldik), írjatok!
Ruh Nestah (#7734), a megváltó
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SZÖVETSÉGEK

A Fény Apostolainak figyelmébe! Az, hogy nem
hozzuk nyilvánosságra a Mágustanács szövetségi szá-
mát, nem jelenti azt, hogy gyávák vagyunk, vagy nem
vállaljuk elveinket. Mindennél fontosabb számunkra
a hozzátok hasonló torzszülöttek észhez térítése (ha
ez egyátalán lehetséges). Jobb lesz, ha belátjátok,
hogy nincs szükségetek a szövetségünk számára. Per-
sze, könnyebb lenne alattomos módon mérges gázzal
beszennyezni barlangunk levegõjét, mint szemtõl
szemben állni bármelyikünkkel. „Nagy vezetõtök”,
Leanthil is csak elbújni tudott tiszteletreméltó ta-
gunk, llys Meldryn elõl, vagy amint arról Dart Mahul-
tól értesülhettünk az AK-ban, kisebb csapattal tört bé-
kés meghívója életére. Az elõzõ hirdetésekben és
most is megtaláljátok karakterszámainkat, bármi-
lyen felmerülõ probléma esetén állunk rendelkezése-
tekre. Persze, nem hinnénk, hogy sok megbeszélni
valónk van olyanokkal, akik tisztességes galetkik ne-
hezen megszerzett tárgyait teszik tönkre. Bár, ha ez
nektek nagy és bátor tett, akkor azt hisszük, nem kés-
lekedhetünk némi értékrend módosító ujjgyakorlat-
tal. Ez a Mágustanácsnak nem okoz különösebb gon-
dot. Egyébként Leanthilnak nem ártana orvoshoz
fordulnia, mert közveszélyesség esetén ez az egyetlen
út a társadalom jogos és radikális fellépésével szem-
ben – az életben maradásra. (Tudjátok: diliflepni.)
Arra meg ne legyen büszke, hogy mágnesként vonzza
a szerény értelmi képeségekkel rendelkezõ, megtéve-
lyedett galetkiket (max. IQ 3), valamint az analfabé-
táket, mint Ruh Nestah! Más. Avvocato Terrasini köl-
tözzön már feljebb az óvodából, mert kíváncsiak
lennénk arra, hogy mondjuk a negyedik szinten is
ekkora elánnal osztaná-e a pofonokat. Az a gyanúnk,
hogy inkább kapná. Vagy változtassa meg a nevét Ga-
letki Szájhõsre! A Mágustanács vezetõi:

Crag Hack Drakon Xsi (#9846), 
Llys Meldryn (#4154)

Mi sem bizonyítja jobban, hogy hatalmunk egyre
nõ, mint az a tény, hogy egyesek az ellenünk folytatott
küzdelemben már nem képesek becsületes és nyílt
módszerekhez folyamodni, eredményeket csak az al-
jas hazugságoktól várnak. Így fordulhatott elõ az, hogy
Crag Hack Drakon Xsi, a Mágustanács vezetõje, és gon-
dolom egyben teljes taglétszáma is, azt állította, hogy
nem mertem kiállni a szintén aljas Llys Meldrynnel,
aki folyamatosan küldözget nekem átkozott tárgyakat.
(Damocles köszöni szépen õket.) Nos lehet, hogy a
módszereim társadalmilag nem elfogadhatóak, de
mentségemre váljék, hogy elõre tájékoztattam róluk
mindenkit. Talán az sem túl fair, hogy amikor Dart Ma-
hul beszélgetésre invitált, én neki támadtam. Bár ha
maradt még egy csepp esze, akkor számított erre.
Mindezek ellenére minden, amit nyilvánosság elõtt ír-
tam, mondtam, vagy ígértem, az úgy is volt. Ezért be-
jelenthetem, hogy a becsületemen eddig nem eshetett
csorba. Persze, ha ellenfeleim így állnak hozzá a be-
csülethez, akkor az én kezemet sem köti ezután sem-
mi. Dart Mahul kihívott, ezért elfogadtam. Emperor Sir
Zaltain kihívott, ezt is elfogadtam. Õ rosszabbul járt
mint én, még hozzá egy Rogan karkötõjével. És ha Llys
Meldryn kihív, egy percig sem fogok habozni. Ismét-
lem: HA kihív, mert ezt eddig még nem tette meg.
Ezek után ha levélben egy ilyen alakot sértegetek, sze-
rintem teljesen igazam lesz. Ajánlom magamat!

Leanhtil (#7945), a próféta

„Bölcsek”. Pár kisfiú talált néhány õsi relikviát, a
barlangjaikban tornyot építettek belõlük. Másnap már
a barlang bejáratánál ordítottak torkuk szakadtából –
megtaláltam és felfedeztem és rájöttem és… Nem telt
bele egy hét sem, már kész elméletekkel álltak társa-
ik elé, az Ellenségrõl, valamint olyan dolgokról, me-
lyeket (akiket?) Nagyjaink is csak éppen hogy alig-alig
ismergetnek. Mára már ott tartunk, hogy legalább öt
barlangot fel kell, hogy keressek, ha egy nem „Bölcs”
galetkivel szeretnék beszélgetni. A Tudós élete magá-
nyos. Lehet enyhíteni a Szövetségi társakkal való be-
szélgetés, összejövetelek által, de a lényegen ez mit
sem változtat. Egyedül vagy, mikor gondosan összepa-
kolod a régész felszerelésedet, negyed órát szánva
csak arra, hogy leellenõrizd, minden szerszám ott
van-e. Egyedül vagy, mikor egy ismeretlen állat állkap-
csát óvatosan tisztítgatva hátba támad egy kóbor torz-
szülött. És egyedül vagy, mikor a fellazított talajból
nagy nehezen kicibálva egy fémtárgyat, hanyatt vág az
abból ömlõ mágikus energia. Kerüld azokat a „Böl-
cseket”, kik minden sarkon állva fennhangon osztják
kétes eredetû és hasznosságú tudásukat. A valódi Böl-
cset nem fogod csak úgy megtalálni. Ritkán és rövid
idõre fogja drága idejét rád pazarolni, és szerencsés-
nek mondhatod magad, ha így történik. Keresd a Tu-
dást! Ismerd fel minden egyes elõásott apró töredék-
ben önmagad. Soha ne feledd el, egyedül vagy. S ha
évek, évtizedek múltán egy hajnalon hirtelen arra éb-
redsz, megértetted a mindent átható, mindenütt je-
lenlevõ Idõt – nos, szánj akkor néha pár pillanatot
életedbõl a tudást szomjazókra. Lehet, soha nem jutsz
el idáig. De próbáld meg. Légy Tudós, kutasd a Múlt,
és vele együtt a galetki faj, önmagad titkait. Alkimisták
Szövetség, gahul@freemail.hu: Hangya (#6775)

Olyan galetkik jelentkezését várom, akik már a
lárvaszinten elhatározták, hogy szövetséget alapíta-
nak. Én is közéjük tartozom. Alapítsunk meg közö-
sen! Szóval jelentkezzetek a (#4018)-as barlangszá-
mon, vagy írjatok a 2040 Budaörs, Budapesti út
17-re! Thorgad (#4018)

Üdv skacok! Van egy jó és egy rossz hírem. A jó hír
az, hogy a KANkurencia Szövetség (#15033) tagfelvé-
telt hirdet. A rossz pedig az, hogy te még nem vagy
tag. Jelentkezni lehet az alábbi tagoknál: Stefán Krisz-
tina, 7627 Pécs, Égett-hegyi út 1. tel.: 70-316-3747,
Sinka Csaba Gábor, 2092 Budakeszi, Dózsa Gyrögy
tér 15. Zsémbecske (#2078)

Üdvözletem A Remény Küldöttei (#15024) szövet-
ségnek és tagjainak! Olvastam a bemutatkozó levelete-
ket, és teljes mértékben elnyerte a szimpátiámat. Célja-
itok és céljaim tökéletesen megegyeznek, ezért
szeretnék csatlakozni hozzátok, hogy minél hamarabb
láthassuk meg a felszínt. Még csak az elsõ szinten va-
gyok, de ennek vannak elõnyei is: az alacsonyabb szin-
teken tömegtárgynak számító, késõbbi szinteken érté-
kessé váló tárgyakat szállíthatnék. Erre minden
lehetõség meg is van, hiszen egy szinten sem szeretnék
a feltétlenül szükségesnél több idõt tölteni. Mindenféle-
képpen szeretnék belépni a szövetségbe, ha most nincs
hely, akkor addig várok, amíg lesz. Azért írtam a Króni-
kába, mert nem írtátok le, hogy kinél és hogyan lehet
jelentkezni. Kérlek titeket, hogy jelezzétek vissza ne-
kem. Címem: Bokor Balázs, 4031 Debrecen, Derék u.
187. IV/11. tel.: 20-365-1249. E-mail címet most nem
írok, mert a közeljövõben változik, és nem tudom mi-
lyen lesz a net hozzáférésem. Elõre is köszönöm a je-
lentkezéseteket. Tisztelettel: Diamandi (#8824)

ÜZLET
Ha valaki a 3. szinten eladna ezen tárgyak közül

bármit, kérem szépen keressen meg! Én ugyanis
megvenném. Ha kell valami más, és van raktáron,
cserélhetünk is. Szóval a tárgyak: ében nyílpuska
(#133), ében láncing (#134), a nyomkeresõ fej-
pántja (#194), ezüstmedál (#208) és bármi jó kö-
peny, nadrág (ha elektromos lehelet növelõ, érdekel).
Tolvajok se kíméljenek lehet nem sokára én is köztük
leszek. Címem, ahol elérhetsz: Balázs Miklós, 8000
Székesfehérvár, Bátky Zsigmond u. 5. 2/6. tel.: 22-
344-623 (6 óra után). Elõre is köszönöm.
Nukleáris Harci Törpe (#7555), az orglingvadász

Keresem a következõ tárgyakat: bûz könnyû nyíl-
puskája, bûz lovagi lemezpáncélja, bûz nagy vaspaj-
zsa és bármely más bûzzel kapcsolatos tárgyat. Csere
is lehetséges. Ruh Nestah (#7734), a büdös

Üdv mindenkinek! Az alábbi tárgyakat keresem a
2. szinten: pontosság, harcos, merénylõ, harcmû-
vész, sas, bölcsesség, kígyó, küzdelem, gyõzelem. El-
sõsroban a küzdelem cuccok érdekelnek. Cím: Tóth
Sándor, 7759 Lánycsók, tel.: 69-364-583. Lehet szó
cserérõl is. Thészeusz (#5884)

VERS
DART MAHUL!

Hiába minden sírás-
rívás, hazug fogadkozás,
te bõgõ, bölcs bolond!

Azt hiszed, vigasztal az írás?

Míg más dolgozott, henyéltél,
mégis ugyan mit reméltél?

Önzõ gõggel minden
szárazat leköpdöstél.

Hirdetted hazug igazadat,
kitagadtad önmagadat.

Ki hisz már neked?
Utolsó hiteled is eljátszottad...

Írtál. Neked ki írt?
Sírtál. Érted ki sírt?

Búcsúzz inkább,
s kacagva ásd tovább a sírt!

Kinek hiányzol? Te fölösleg!
A fél hegy undorodik tõled.

Halgass most már!
Bõven elég volt belõled!

Köszönj el szépen: hát ennyi volt,
nem bánkódik többé, aki holt:

hamvas, hûs
álmot lehel a mély sírbolt.

Dart Mahul(#5112)

EGYÉB
„Matres Xruh vagyok, a politikai tudósító. Hallat-

lan botrány kavarta fel a III. Teron Hegyi olimpia
megszokott menetét. Két szövetségi képviselõ – az ar-
rogáns felszólalásairól is híres Dart Mahul és az önje-
lölt, õrült próféta, Leanthil – helytartói engedélyt kér-
tek a kultúrált vitához. Ám a bölcs helytartók
türelmét semmibe véve szégyenteljes módon szítot-
ták az ellentéteket és csakhamar a tettlegességig fa-
jultak el a dolgok. A gyalázatos agresszió nem kímél-
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te a kívülállókat sem. A szörnyû garázdaságnak a
helytartóhoz hû katonák vetettek véget gyors és haté-
kony fellépésükkel, s a felelõsök megállapítása sem
váratott sokat magára. Az eset körülményeire (külö-
nösen az elkövetõk, illetve a két fõbûnös fiatal életko-
rára és politikai éretlenségére) tekintettel a kegyes
helytartók a szigorú büntetéstõl – ezúttal még – elte-
kintettek. A felelõsöket megrovásban részesítették, s
felhívták õket arra, hogy a jövõben tartózkodjanak az
ehhez hasonló rendbontásoktól. Továbbá abbéli re-
ményüket fejezték ki, hogy a késõbbiekben a józan
galetki ifjoncok kezelni tudják az efféle zavargókat a
maguk erejével, s nem lesz szükség a Teron Hegyi
Helytartóság beavatkozására. Mindenesetre az elkö-
vetkezõ olimpiák fokozott biztonsági elõkészületek
mellett fognak zajlani, hogy többet ilyen sajnálatos
véletlen ne fordulhasson elõ – nyilatkozta lapunknak
a helytartóság követe.” – No komment.

Dart Mahul(#5112)
A mágusok ellenségeink! – mindig ezt hallottam

klánom elöljáróitól. Nem tudom miért. Aztán egy nap
motozást hallottam barlangom sarkából. Egy kezdõ
tolvaj volt, rövidesen a csapdámban visított. Ám mi-
kor felelõsségre vontam, rám támadt, és hirtelen
olyan érzésem támadt, mintha egy kalapáccsal vágtak
volna fejbe. Elájultam. Mivel nem kedvelem a harcot,
a szint izomagyú barmai ellenében, kinn van PV 8
zászló. Ez a… mágus ezt pofátlanul megkerülve be-
jött lopni, persze lebukott szándékosan. Így a harc el-
kerülhetetlen. Aljas módszer. A mágusok ellensége-
im. Egy pszionicista: Mahomi (#7805)

Gratulálok a gyõzteseknek!
Thészeusz (#5884)

Halványan ragyogó milgandomat bámultam bar-
langomban, mikor egyszer csak valami távoli robaj
ütötte meg a fülemet, aztán ismét csend. Gyanúsan
nagy csend, bár tudtam, hogy galetkik ezrei alszanak
ilyenkor, és alig mozgolódik valaki, és mégis éreztem,
hogy a robaj valami más volt, nem egyszerû távoli zaj.
Egy árny suhant el az ajtóm elõtt… Aztán megint ro-
baj, és újra, és újra. Egyre közelebb. A barlangom fa-
la megremegett… Itt a vég! Az Ellenség! Félelmem-
ben becsuktam a szemem, próbáltam lenyugodni.
„Aú, a fejem, má megint ráesett egy kõ!” – hallatszott
kintrõl az Ellenség hangja, aki minden bizonnyal be-
lelépett a csapdámba. Aztán kinyitottam a szemem,
és hirtelen egy nyüzsgõ hétköznap délelõttjén talál-
tam magam. A szomszédom épp barlangbõvítési had-
mûveletet végzett, amitõl az egész barlangrendszer
remegett. Beszélgetésre betért látogatóm pedig épp a
fejét vakargatva lépett beljebb. Lehet, hogy keveseb-
bet kellene virrasztanom a könyvtár titkos tekercsei
felett? (#8864)

Ifjú galetki! Tisztogató akarsz lenni? Ha igen, fi-
gyelj, mert segítek. Nos ahhoz, hogy belépj kell 150
leölt torzszülött. (Hát igen, ehhez vadászni kell.) A
klán által adott bónusz: belépéskor, és minden 5
rangpont után +1 sebzés torzszülöttek ellen lehelet-
re és ütésre. Na és most tekintsük meg azon küldeté-
seket, miket már ismerek. 1. ölj le 5 protolisk lárvát.
Négyes nyomolvasással 2-3 forduló alatt összejön.
Maga a lárva tüskés bõrû és gázlehelõ, de nem veszé-
lyes. 2. Gyõzz egy fordulóban ötször torzszülöttek fe-
lett, s még azon fordulóban BE 14. Ajánlom a TVP
spórolásos parancsokat a 2. szabálykönyvbõl. 3. 25-
ös klánkaland: IQ 7-es küszöb, lopakodás 4, árnyma-
nó suhanc (#18), csapdaészlelés 8, harci törpe

(#36) + 2 mélységi gnóm (#10). 4. Gyõzz össze-
sen 150-szer torzszülöttek ellen. Sok vadászat, és
nem keverendõ a leölt dögökkel. 5. Érj el 300-as hír-
nevet. Pl. sok baráti beszélgetés, kalandmegoldás stb.
6. 26-os klánkaland. Mászás 5, savsebzés 15 Ép, tû-
zsebzés 15 Ép, gyorsaság 8, IQ 9, erõ 10. 7. Hozz 8
nordkristályt! Ilyent jégmedúzából lehet lõni, amely a
#22-es, jéglehelõ lény. Kõevõknek kaja. 8. Ölj meg 5
kisebb agyszívót (#37)! Na ettõl nem kell félni, bár
az ütõsöknek nehezebb a gránitbõr miatt. 9. Érj el
12-es gyorsaságot! Ciki, eddig még nekem se sikerült,
de ha minden igaz, a tárgybónuszok számítanak. 10.
Arass pszionikus gyõzelmet! Ehhez még nem láttam
hozzá. 11. Érj el 8-as nyomolvasást! Ehhez is csak út-
ban vagyok. Na, ha többet megtudok, szólok. Ha vala-
ki segítségre szorul, vagy csak levelezne egy 3. szinti,
piromád Tisztogatóval, íme egy cím: Balázs Miklós,
8000 Székesfehérvár, Bátky Zsigmond u. 5. 2/6. tel.:
22-344-623 (6 óra után). Az Õsök áldásával:
Nukleáris Harci Törpe (#7555), az orglingvadász

Kedves barátaim! Júliusban kiszállok a játékból.
Ebben a hónapban az öcsém irányítja majd Thésze-
uszt. Augusztustól ismét én leszek. Szíves megértése-
teket köszönöm.

Tóth Sándor, Thészeusz (#5884)
Kedves Testvéleim! Egy egykol áltatlan gyelmek

hatáltalan lelkesedése és élvényesülési akalása volt
az, mi oly sok losszat eledményezett: hiú szavakat,
túlzásokat, önzõ bölcsességet, õszinte hazugságot,
dulva lágalmazásokat, s mintegy büntetésként meg-
csömöllött tudathasadást – egy „jó” és egy „lossz”
énle. Sajnálatos, hogy a közszeleplések alkalmával
túlnyomólészt a „lossz” én kelült felszínle. Ezen gyel-
mek egykol csillogó lelke fekélyes lett a látapadt
szennytõl. Mint bizonyála kitaláltátok: ez a szegény
gyelmek én volnék... De mi van, ha mégsem? Mi van,
ha ez a betegség – a léleké – gyógyítható? Annyi segí-
tõkészség lapul ebben a kicsi szívben – hát csak-
ugyan semmi lemény a javulásla? Hisz annyi köpés
élt nyíltan, s annyi könny folyt el keselvben, hogy ta-
lán le fogja mosni a lámkent gyalázatot. S ím: most
(az olimpia utáni este) elõszöl élzem úgy az FC óta,
hogy valami megváltozott: mál tudom, nem vagyok
gyelek, de élzem, hogy még nem vagyok felnõtt sem.
Talán ennek a velelálója a „politikai élettség”. Ígélem,
hogy mindazt a lomlottságot, amit „Dalt dühe” taj-
tékzott, ha meg nem tölténtté tenni nem is tudom (s
talán nem is akalom), de számûzöm életembõl. Kél-
dezhetnétek: mi lesz a plófétákkal? A légi, felfuvalko-
dott Dalttal, és Leanthillal? Dalt megszûnt, hisz hála
a bölcsek balátságának, józan szavaikkal, s szelete-
tükkel meggyógyították elmémet – ami immálon új-
la ép és egészséges. Amíg Leanthil nem vonja vissza a
tanait, addig ez lóla nem mondható el – bál kívánom,
hogy leljen igazi balátokla, hisz a világ minden böl-
csessége sem él fel egy jó baláttal... Így hát megbocsá-
tásotok leményében búcsúzom. Hibáim, s elényeim
tudatában méljegeljetek: miként ti most lajtam,
elõbb utóbb a Sols lajtatok akként könyölül. S mi a
legnagyobb ölömöm? Az, hogy az elvetett mag kicsílá-
zott. A bölcsek bizonyították demoklatikus éltéklend-
jüket, mikol felvetették azt, hogy más legyen a Böl-
csek Bölcse (decemberben határozunk, addig
javaslatokat várunk). Ha ez az ála, hogy újla a tüköl-
be tudjak nézni, s a nevem újla „galetki” legyen, én
belenyugszom... Dart Mahul(#5112)

Minél inkább egy út elején járunk, annál kevesebb

keresztezõdést hagytunk magunk mögött, annál több
lehetõség van a változtatásra. Viora (#7618)

Tudjátok, elgondolkoztam azon, hogy jó lenne-e
nekünk, ha kijutnánk a szabadba? Mert mi van, ha
õseink tényleg fajunk fennmaradása érdekében
számûzték magukat a sötétbe, de a veszély már rég
elmúlt? Vajon nem égnénk-e el a napon? Vajon nem
biztonságosabb-e a hegymély? Nem hiszem, hogy
annyira sokan lennénk, hogy egy ilyen hatalmas vi-
lágban ne szóródnánk szerte szét, és ha ez így történ-
ne, az összes tudásunk szétszóródna, apró kis moza-
ik darabok, örökre széthullva. Természetesen ez is
csak egy lehetõség, de mint ilyen, megfontolandó.
Néha csak nevetni tudok azokon, akik az Ellenség el-
len készülnek. Azt hiszem egyedül vagyunk, õseink
szellemiségével (szellemeivel?) ebben a sötét világ-
ban, ami az otthonunk. Úgy hiszem, engem bántana
a fény, nem biztos, hogy ha lehetne (és egyszer majd
lehet), élnék kint, mert itt bent felépíthetnénk egy
párhuzamos világot, ami csak a miénk. Háborúkkal?
Békében? Az apostolokkal vagy a bölcsekkel, lényeg-
telen. Azt hiszem, felesleges északról vagy délrõl vitat-
koznunk, mikor a kérdés nyugat vagy kelet. A 7618-
as barlangban bárki megtalál. Viora

Üdv galetkik! Vegyétek már észre magatokat, hogy
milyen kis semmiségeken vitatkoztok! És néhányan
már a távolabbi jövõt tervezgetitek, és már most
összefogtok kis csapatokba az Ellenség ellen. És a je-
lennel mi van? Semmi sincs itt jól. Nézzétek meg a
nemek arányát! Ti meg csak figyelitek Leanthil és a
Bölcsek vallási vitáját. Néhányan még be is kapcsolód-
tok, véleményeket írtok. Közbven az egész galetki nép
elkorcsosul. A bárdok gyilkolnak a csatornaszinten
(na persze nem VD-vel, hanem X-szel, mert úgy sok-
kal táposabb – a játékos), a katonák lopnak, a tiszto-
gatók zenélni tanulnak, a tudósok 99 %-át is csak a
profit vezérli, nem pedig a tudásvágy. Mi lesz így? Az
épületekben meg átvernek, és nem csak a boltos. Pl.:
a féregszinten hányan kapták már meg az elöljárónak
a féltve õrzött egyetlen karkötõjét? Lassan már min-
denkinek a kezén Rogan karkötõjét lehet látni. Biztos
mind hamisítvány, szerény mágikus képességgel. Ko-
molyan azt hittétek, hogy pont neked fogja adni az iga-
zit? Ahhoz több kéne, mint egy gyenge kis torzszülött
megölése. És a remetét miért közösítik ki minden
szinten? Csak õ az igazi kihívást, és pont azok a felada-
tok illegálisak. Továbbá miért tiltott hely a kocsma? Na
ezeken a dolgokon kéne többek között változtatni. Lá-
zadjunk fel a bürokrácia ellen! Töröljük a korrupciót!
Szûnjön meg a katonaság! Legyünk saját magunk
urai! Legyen anarchia! Amelyik katona, vagy egyéb
szánalmas egyed a jelenlegi szemfényvesztõ, tragikus
állapotban érzi jól magát, és védi az értelmetlen sza-
bályokat és a korrupt rendszert (és a 3. szint lakója),
annak ajánlom a P 5427-et (PV 2-vel) az ellentétek
tisztázására. Mindenkivel kiállok. Lehet, hogy elbu-
kok, de a nevem fennmarad, és az eszme tovább él. A
tüzelõ gyilkosnõ: Xiona (#5427)

Üdvözlöm a tisztelt galetki népet! Ezennel tuda-
tom, hogy a Hármak 2. olimpiája sikeresen lezajlott,
bár Leanthil és követõi megkísérelték megzavarni. Az
eseményen minden induló rengeteg tapasztalattal
gazdagodott, és nyertesnek tekinthetõ, de íme álljon
itt az elsõ három neve: 1. Dart Mahul 2. Don Juan
Gomez dela Vega 3. Emperor Sir Zoltain. Gratulálunk
nekik! Üdvözlettel, az olimpia védnöke és arénames-
tere: Proteus


