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,Szerkesztõi üzenet
Sziasztok! Új évet kezdtünk. Újat, de – remélem –
eredményességben a régihez hasonlót. Ismét be-
indul a jól ismert éves gépezet. Új fejlesztésekkel
folytatjuk az Õsök Városát és a Túlélõk Földjét. A
Hatalom Kártyái is két teljes kiegészítõvel fog gaz-
dagodni az idén, és természetesen folytatjuk Zén
expedíciójának csodás helyszíneinek megismeré-
sét is. Könyvek terén is rengeteg újdonságunk
lesz, a már jól ismert sorozatok mellett (Shadow-
run, Battletech, Jordan). Ezek közt említhetném a
Shadowrun szabálykönyv 3. kiadását, Feist új
Krondor sagáját, az elsõ Shadowrun trilógia újra-
nyomását, vagy Juliet E. McKenna az elõzõ és a
mostani AK-ból már megismert remek fantasy epo-
szát. Az igazi nagy meglepetést azonban két telje-
sen új dolog jelenti. Egyrészt fejlesztés alatt áll egy
HKK program, aminek segítségével számítógépen
is játszhatsz Hatalom Kártyáit. Másrészt fejlesztés
és tesztelés alatt áll egy új, interneten keresztül
játszható, interaktív játékunk. Bízom abban, hogy
ti legalább olyan lelkesedéssel fogadjátok majd
ezeket, mint ahogyan mi készítjük õket! Jó szóra-
kozást az olvasáshoz!

Borítónkon ezúttal a Veszélyes játszma c. könyv,
Juliet E. McKenna új sorozatának elsõ kötetének
címlap képe, Vida László festménye látható.
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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.



A SÁRKÁNY BELSÕ KÖRE
Bizonyos személyek sokkal fontosabbak a Seader-Krupp
számára, mint azt a legtöbb árnyvadász gondolná – bár
természetesen egyikük sem versenyezhet a sárkány-vezér-
igazgatóval.

LOFWYR
Tir Tairngire hercegének feladatai és egy tripla A-s mega-
társaság egyedül való irányítása Lofwyr rengeteg idejét
felemészti. Amennyire tudom, csak azért jut ideje mind-
kettõre, mert sosem alszik – a szó szoros értelmében.
Azonban egyéb kötelezettségei sosem hátráltatták abban,
hogy személyesen is képviselje cége ügyeit, amikor úgy
hozta a szükség. Lofwyr látogatásairól rémtörténetek ter-
jengenek az S-K vezetõsége körében.

Lofwyr legendás bábjátékosként vált közismertté, ra-
vaszsága pedig vitán felül áll. Amikor az S-K-val, és külö-
nösen Lofwyrral kötsz üzletet, sose feledd el, hogy õ és a
cége csakis ez erõ pozíciójából tárgyal, valódi céljaik és
terveik pedig legtöbbször rejtve maradnak. Lofwyr
bosszúszomja és kitartása, ha valakit el kell kapnia, szin-
tén közismert. Áldozatai a legtöbb esetben fel sem figyel-

nek rá, milyen agyafúrt bonyolultsággal vitelezi ki bosszú-
ját a sárkány; csak kevesen figyelnek fel azokra a kiterjedt
intézkedésekre, amelyekkel a csapdájába csalja õket.

Lofwyr számos különféle célt tûzött ki maga elé – egy
részük bizonyára az emberi felfogóképesség határán túlra
mutat. Színfalak mögötti tevékenységei és erõfeszítései
azonban elég észrevehetõen árulkodnak bizonyos célok-
ról. Nyilvánvalóan keresi annak módját, hogy egész Euró-
pát, esetleg Oroszországot és a Közel-Keletet saját fennha-
tósága alatt egyesítse, és nem is áll messze terve
megvalósításától. Hatalma és befolyása ezekben az öveze-
tekben nehezen megfogható, ám felettébb szövevényes és
kiterjedt, és nem tûr semmiféle ellenállást. Az S-K Lofwyr
törekvéseinek megfelelõen lassan, módszeresen átalakítja
a régiók politikai és gazdasági térképét, mégpedig meg-
döbbentõen csekély ellenállással. Az orwelli párhuzam
nyilvánvaló, és remélhetõleg még idõben figyelmeztet arra
a veszélyre, melyet Lofwyr jelent mindannyiunk számára.

>>>>>(Paranoid szarság. A Seader-Krupp ugyanúgy ha-
rácsolja a hatalmat, mint a többi cég. Csak mert Lofwyr
egy sárkány, még nem jelenti azt, hogy mindannyiunkból
gyíkeledelt akar csinálni.)<<<<<

– Zed

>>>>>(Talán tényleg nem, de azért jobb lenne, ha te is
számításba vennéd a veszélyt. A többi társasági nagypá-
lyástól eltérõen Lofwyr idõ- és arányérzéke sokkal
messzebbre terjed, mint azt ti, tiszavirág-életûek elképzel-
nétek. Azt tanácsolom, amikor csak lehetõségetek adódik
rá, használjátok ki a relatív rövidlátású világképetek nyúj-
totta elõnyöket. A Lofwyrhoz hasonló õsöreg lények gyak-
ran gyakran túl lassan reagálnak a hirtelen történések-
re.)<<<<<

– Orange Queen

A legújabb megfigyelések szerint Lofwyr kissé szaba-
dabbra engedte a gyeplõt az S-K vezetõségében, és figyel-
mének nagy részét más, eddig még nem tisztázott terüle-
tek felé fordította. Ha szükséges, akkor ugyan még
mindig õ irányítja a céget, de nemrégiben több beosztott-
jának is nagyobb önállóságot biztosított üzleti téren. Ez a
változás több igazgatóságnál enyhe, ám észrevehetõ
irány- és módszerváltoztatásokat eredményezett, és kife-
jezésre engedte juttatni több S-K fejes véleményét, mely
szerint Lofwyr tervei akadályozzák a céget a sokkal jöve-
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delmezõbb területek meghódításában. Némelyik cégve-
zér a sárkány nemtörõdömségét kihasználva több anyagi
eszközt csoportosított át saját részlege számára az erede-
tileg meghatározottnál. Eddig úgy tûnik, Lofwyr nem szól
bele ezekbe a „független” akciókba.

SZAJED BEJ
Szajed bej, az S-K Közel-Kelet feje jó barátja szinte min-
den siíta és szunnita vezetõnek, akit csak egy alapos Mát-
rix-kutatás során képes vagy megtalálni. Szajed egy társa-
sági kaméleon és képzett diplomata egy személyben, aki
elõszeretettel tetszeleg Allah igaz követõjének szerepé-
ben, és egy olyan férfiéban, aki be szeretné olvasztani az
iszlám érdekeket a modern kor árapályába. Elegáns isz-
tambuli villájában folyamatosan tájékozódik az arab világ-
ban zajló konfliktusokról; nem sok minden kerüli el a fi-
gyelmét, legyen az új árnyklinika valahol Isztambul
sikátoraiban, vagy a bagdadi Aztechnology létesítmény vé-
delmi rendszerének továbbfejlesztése.

Szajed elõszeretettel sakkozik a Mátrixon keresztül a
különféle radikális csoportok – a fasiszta Szürke Farka-
soktól kezdve a fundamentalista Jihad X-ig – vezetõivel. E
„társasági események” során a játékosok szabadon cse-
vegnek az idõjárásról, a politikáról és az éppen folyamat-
ban lévõ titkosszolgálati mûveletekrõl – természetesen fi-
nom stílusban, könnyen letagadható formában. Szajed
szereti még a mocskos ügyleteit is elegánsan, tisztán és
kellõ távolságból intézni, és egy hozzá hasonló befolyás-
sal rendelkezõ embernek ritkán kell csalódnia.

Az S-K fejesei közül Szajed az, aki a leghangosabban
fejezi ki aggodalmát amiatt, hogy Lofwyr személyes céljai
károsak lehetnek a cég egészére nézve. Kritikája nem
minden alap nélküli, figyelembe véve, hogy az S-K a cég-
háború folyamán könnyedén megkaparinthatta volna a
Fuchi Páneurópa nagy részét ahelyett, hogy engedi a Shi-
awase kezébe kerülni. A bej minél nagyobb profitszerzés-
re való törekvése komoly belsõ támogatottságra talált, de
néhányan tudni vélik, hogy csak idõ kérdése, mire a fõnö-
ke a tudomására hozza, hogy túllépte a megengedett ha-
tárt.

ROLF BREMEN
Az S-K Ellenõrzés vezetõjeként Rolf Bremen tulajdonkép-
pen Lofwyr jobbkezének (vagy karmának) számít. Az egy-
kori MET 2000 zsoldosból a Marienbadi Tanács hadurává
vált Rolfot Lofwyr a válságkezelésben és kármentésben
mutatott páratlan szakértelme miatt szemelte ki a poszt-
ra. Rolf gyakorlatilag Lear-Cessna Platinum II-es repülõgé-
pén éli az életét, mellyel azonnal útra kel a világ bármely
pontjára, ahol Lofwyrnak szüksége van rá. Az S-K legma-
gasabb köreiben Rolf megjelenése csaknem ugyanannyira
félelmet keltõ, mint Lofwyré. Bremen az elmúlt években
egyre aktívabb lett, több olyan tevékenység irányítását is
átvette, melyeket addig személyesen a sárkány felügyelt. A
múlt év végén meglátogatta Szajed bejt is, hogy „elbeszél-

gessenek” annak terveirõl az S-K által követendõ utat ille-
tõen. Bár nem minden együttérzés nélkül, de kristálytisz-
tán kinyilvánította: amit Lofwyr akar, azt meg is kapja.

>>>>>(Rolfnak van egy árnyéka is; valami törpe követi
õt mindenhová, akit eddig még nem tudtam azonosítani.
A feles feje tiszta szilikon: akkora processzorkapacitás van
benne, hogy egy teljes Shadowland csomópontot ki tud-
na szolgálni. Igen hasznos segítség lehet bizonyos taktikai
döntések meghozatalánál.)<<<<<

– Guyver

MARIENE CARSTAIRS
Az S-K egykori Társasági Tanácsi képviselõje érdekes
múlttal rendelkezik. A der Nachtmachen poliklub tagja-
ként a Sárkányölõ bálványt követte, de a Lofwyr elleni ku-
darc folyománya miatt elfordult választott idoljától, és a
sárkány szolgálatába szegõdött. Hûsége azóta megkérdõ-
jelezhetetlen, fanatikus megszállottsággal szolgálja a cé-
get. Jelenleg az S-K Ázsia vezetõje, ahol az õ vezetésével
dolgoznak egy terjeszkedési projekten, amely máris erõs
ellenállásra számíthat a japán megatársaságok és a Pacific
Prosperity Group részérõl.

>>>>>(Az információim szerint Carstairs még ennél is
hatékonyabban tevékenykedik. Nem akar valaki fogadni,
hogy titokban melyik PPG cég van a tulajdoná-
ban?)<<<<<

– Oni
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CLAUDIA ROMANOV
A lélegzetelállító szépségû és megjelenésû Claudia az
európai felsõbb körök prominens személyisége. Bár so-
kan nem tudják róla, õ az S-K fõ kapcsolattartója a politi-
kai és társasági fejesekkel. Neve a diszkréciót jelenti a
szakmában. Szinte senki nem tud semmit a múltjáról, de
már jó néhányan felfigyeltek megdöbbentõ hasonlóságá-
ra Nadja Daviarral.

>>>>>És itt van még egy, csak nektek:

SCALE
Ez az a lény, akivel biztosan nem akartok találkozni. Nem
vagyok benne biztos, de feltételezésem szerint egy szövet-
séges szellem, aki többféle formát is képes felvenni; jóma-
gam már láttam mini-sárkányformában, illetve tünde és
gyíkember alakban. Õ Lofwyr ügyintézõje és személyes
futárja.)<<<<<

– Shetani

FONTOSABB ELLENFELEK
Akárcsak a többi megatársaságnak, az S-K-nak is rengeteg
– céges és egyéb – ellensége van. Tir Tairngire tünde párt-
jainak egy része nyíltan megveti Lofwyrt, és folyamatosan
megpróbálnak keresztbe tenni neki. Meglepõ módon
Lugh Surehand fõherceg nem tartozik ezek közé. A többi
tünde között dúló viszály ellenére õ és Lofwyr kimondot-
tan jó kapcsolatban áll egymással. Talán érdekes lenne
megtudni, mi kötheti össze õket ilyen szorosan…

>>>>>(Ez egyszerû. Lugh-nak támogatásra van szüksé-
ge a többi herceg ellenében (különösen, ha azt a hata-
loméhes szukát, Jenna Ni’Fairrát nézzük). Viszonzáskép-
pen a fõherceg távol tartja a tündéket Lofwyr
hátsójától.)<<<<<

– Lone Gunman

>>>>>(Azért nem ennyire egyszerû, barátom. A szíves-
ségek és támogatás mögött megtévesztések, rivalizálások
és egy teljesítetlen eskü szövevényes hálója húzódik. A
hercegek nem úgy civakodnak, mint a ti megatársasága-
itok – türelemmel, költészettel és szenvedéllyel egyensú-
lyozza ki konfliktusaikat.)<<<<<

– The Laughing Man

>>>>>(Egy dolgot azonban biztosan tudok: a sárkány
és Aithne Oakforest igencsak nem bírja egymást. Dunkel-
zahn halála után Oakforest „barátsága jeleként” küldött
valamit Lofwyrnak – azt hiszem, valami szoborféleséget.
Lofwyr megüzente a hercegnek, hogy az ajándékot vissza-
küldte, azután ötezer láb magasságból ráejtette a herceg
limójára, kis híján szétlapítva Oakforest fiát.)<<<<<

– Black Knight

A környezetvédõ csoportoknak sincs túl jó véleménye
az S-K-ról és fõnökérõl – ez nem is meglepõ, a cég környe-
zetkárosító tevékenységét figyelembe véve. Évek óta egy-
re nagyobb nyomás nehezedik a társaságra azon csopor-
tok irányából, melyek nem nézik jó szemmel az S-K
szándékos környezetpusztítását és nemtörõdöm ökológi-
ai kísérleteit. A Klabauterbund, a Zöld Sejt és más szerve-
zetek már számos sikeres akciót hajtottak végre az S-K
legszennyezõbb telepei ellen Európában, Afrikában és
más területeken, ahol a toxikus pusztítás miatt sikerült je-
lentõs támogatást találniuk a környezetvédelem ügyében.

>>>>>(Számos ilyen öko-sejt Amazónia támogatását
élvezi. Úgy tûnik, Lofwyrt még saját felébredt társai sem
nagyon csípik.)<<<<<

– Deep Green

Lofwyr kapcsolatát a többi sárkánnyal (ha van ilyen
egyáltalán) a titok homálya fedi. Mindössze annyit tudok,
hogy Lofwyr és Hestaby között ellentét feszül, de az oká-
ra nem sikerült rájönnöm. Afrikában Mijaji, az Esõkirály-
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nõ számos megtorló csapást támogatott az S-K létesítmé-
nyei ellen, hogy megakadályozza a kontinens erõforrása-
inak kitermelését. A legtöbb európai sárkány – például
Schwarzkoppe és Nebelherr – viszont meghajol Lofwyr
ereje elõtt.

>>>>>(Micsoda éleslátás, mégis mennyi fontos részle-
tet nélkülöz… mondd csak, Felix, az információid vala-
melyik elvtársadtól származnak?)<<<<<

– The Laughing Man

Ha a céges riválisokat nézzük, az S-K legfõbb verseny-
társa az MCT, az Ares, a Proteus és a Zeta-ImpChem. Úgy
tûnik, az S-K jelentõs számú akciót indított az Aztechno-
logy ellen is, mindenféle üzleti haszon reménye nélkül.
Az Aztechnology természetesen felvette a kesztyût, de a
párbajban eddig õk húzzák a rövidebbet.

És Lofwyr ellenségeinek listája természetesen nem
lenne teljes anélkül a nõ nélkül, akitõl lenyúlta a céget,
melynek révén híressé vált: Wilhelmina Graff-Beloit.

WILHELMINA GRAFF-BELOIT
Mina Graff-Beloit uralkodó érzelme mostanában soha
nem szûnõ gyûlölet Lofwyr iránt. Pusztán könyörtelensé-
gét és rendíthetetlenségét felhasználva, „VIP hostessbõl”
(értsd: elsõ osztályú call-girl) küzdötte fel magát egy me-
gatársaság vezetõi székébe, csak hogy Lofwyr feltûnése-
kor egyszerûen kirakják a szûrét. A pletykák szerint húgát,
Annika Beloit-t – a Bajor Néppárt egyik prominens szemé-
lyiségét – is felkészítette rá, hogy idõ elõtti halála esetén
õ álljon bosszút a sárkányon.

A zûrzavarhoz még Dunkelzahn, az óriássárkány is
hozzátette a magáét, mivel a végrendeletében Minára ha-
gyományozott számos kötelezvényt, melyek különféle S-K
leányvállalatok birtokában vannak. A legtöbb kötelezvény
azonban nem pénzre, hanem egyéb javakra szól, és csak
2065-ben válik érvényessé, ami érdekes helyzetet ered-
ményezett. A szerzõdésnek köszönhetõen, amely lehetõ-
vé teszi Mina számára, hogy a Zurich-Orbitalon éljen, ha-
lála esetén a nõ összes vagyona a Társasági Tanácsra száll.
Azonban ha még a kötelezvények érvénybe lépése elõtt
elhalálozik, azok a legközelebbi élõ rokonát illetik – aki
nem más, mint Dietrich Beloit, a Proteus AG egyik igazga-
tója. Dietrich némileg kétes hátterû alak, akit vélhetõleg
igencsak érdekelnek azok a kötelezvények. Azonban a
múlt hónapban ellene elkövetett sikertelen merénylet azt
mutatja, hogy Mina jobban szeretné, ha Annika lenne a
kedvezményezett.

>>>>>(A kötelezvények valódi értéke nem nujenben
mérhetõ (bár egész szép summát érnek), hanem az általuk
megszerezhetõ információmennyiségben az S-K titkos te-
vékenységeirõl. Az S-K megpróbálta titokban tartani az
érintett leányvállalatok valódi tulajdonosának kilétét;
Dunkelzahn hagyatéka fényt derített ezekre a kapcsolatok-

ra, ezért Lofwyr kénytelen volt nagyszabású átszervezések-
be fogni, hacsak nem akarta, hogy késõbb számottevõ
veszteségek érjék ezeket a tulajdonait. Talán nem is kell
mondanom, hogy Mina mindent megtesz azért, hogy az
elõnyére használja fel ezeket az információkat.)<<<<<

– Shockwave Sie

A SÁRKÁNYNAK DOLGOZNI
Bár egy sárkány közelsége a legtöbb embert aggodalom-
mal töltené el, meglepõen sok S-K alkalmazott dönt úgy,
hogy a céges területen belül rendezi be életterét. Ennek
legfõbb oka talán az lehet, hogy az S-K céges létesítmé-
nyei a stabilitás szigetét jelentik egy széttöredezett, kaoti-
kus világban – különösen a Germán Szövetségben, a cég
otthonában. A többi megatársasághoz hasonlóan az S-K is
lakóhelyet, iskolát, szórakoztatást és egyebeket biztosít
saját céges alkalmazottainak. Csak néhány archológiával
rendelkezik, mint például a cég központjának helyet adó
impozáns esseni (a Rhine-Ruhr megaplexum része)
komplexum. Az S-K enklávék kivétel nélkül jól védettek
és elkülönítettek; Lofwyr nagyon jól tudja, hogy érdemes
távol tartani a külsõ befolyást az alkalmazottaitól.

Úgy tûnik, az S-K kevesebb „nevelési követelményt”
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(értsd: céges elõ-agymosás) támaszt dolgozóival és azok
gyerekeivel szemben, mint a többi társaság; Lofwyr nyil-
vánvalóan képes értékelni, ha a beosztottjai mutatnak né-
mi kezdeményezõkészséget, és képesek az önálló gondol-
kodásra. Az S-K-féle tréningben részesült cégvezetés
igazolja ennek a stratégiának a helyességét, bár abban
senki sem kételkedik, hogy a Seader-Krupp teljes hûséget
követel meg az alkalmazottaitól. Minden céges lakos a le-
hetõ legkorábban átesik egy mágikus potenciál vizsgála-
ton, és azok, akik aktívnak bizonyulnak, különleges kép-
zésben részesülnek.

Érdekes módon az S-K a bolygó szinte minden úgyne-
vezett szabad államában és városában jelen van. Berlin-
ben például erõs politikai befolyással rendelkezik, és ke-
zében tartja a legnagyobb repülõteret is. Kornstadt
Szabad Városában az S-K olyan megállapodást kötött,
mely szerint támogatják a település infrastruktúráját, cse-
rébe a tengeri kikötõ használatának jogáért. De ezen kívül
megtalálható a cég KalSzab-ban, Denverben, Afrika egész
területén és a Karib-tengeren. Lofwyr az itteni létesítmé-
nyeit arra is használja, hogy szoros kapcsolatot tartson
fenn a világ árnyékpiacával és közösségeivel. A megbízha-
tó ügynökök kivételével az itt dolgozó S-K alkalmazottak-
nak szigorúan meg van szabva, hogy hová mehetnek és ki-
vel találkozhatnak.

CÉGBIZTONSÁG
Az S-K biztonsági eljárásait egyetlen szóval körül lehet ír-
ni: ijesztõek. A titkosság és a kiszámíthatatlanság jelenti a

cég elsõ védelmi vonalát; egy S-K létesítmény megtalálása
gyakran csaknem akkora kihívást jelent, mint maga a beju-
tás. Számos S-K leányvállalat kiléte titokban marad, mert
még a cég vezetõi sem tudják, ki az igazi tulajdonos. A me-
gatársaság fantomcégek és ál-létesítmények alkalmazásá-
val, valamint félrevezetõ hírek terjesztésével védi telepeit.
Minden alkalmazottnak alapos átvilágításon és mindenre
kiterjedõ pszichológiai teszteken kell keresztülmennie.
Lofwyr bizonyos kulcsfontosságú vezetõk hûségét és
diszkrécióját függõséget okozó vegyi anyagok alkalmazá-
sával biztosítja, bár azoknak általában fogalmuk sincs róla,
hogy milyen rövid pórázon mozoghatnak.

Az S-K jelentõs méretû katonai erõt foglalkoztat, mely-
nek tagjai megjárták a Sivatagi Háborúkat, és intenzív, ki-
terjedt kiképzésen estek át. A keresztben képzés miatt az
egyes egységek gyakran cserélnek helyet a civil biztonsá-
gi õrséggel. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy minden S-K
biztonsági õr katonai kiképzéssel és háttérrel rendelke-
zik. Az S-K biztonsági õrei általában hagyományos páncél-
zattal és fegyverzettel vannak felszerelve; a speciális, kato-
nai besorolású páncélok és a nehézfegyverek a „hivatalos”
katonai egységek számára vannak fenntartva. Azonban
szinte minden S-K létesítmény közelében állomásozik egy
gyors reagálású katonai erõ arra az esetre, ha nagyobb
tûzerõre volna szükség.

Minden biztonsági és katonai szakaszban található
legalább egy mágus vagy sámán; az evilági katonák ugyan-
akkor ismerik a mágia használatát és korlátait, és képesek
azonosítani az asztrális behatolót, ha az keresztülhalad
rajtuk. Az S-K paranövényeket is alkalmaz, illetve folyama-
tosan újabb és újabb paraállatokat próbál ki a védelem-
ben (vagy a régiek új felhasználási módozatait). A leggyak-
rabban alkalmazott paraállatok a szirének, a pokolkutyák,
a fenrir farkasok és a madáremberek.

Némelyik létesítményt biztonsági rigó felügyeli, és a cég
új járõrrobotokat is kifejlesztett. A rigók nagyon erõs adóké-
szülékkel vannak felszerelve, amely lehetõvé teszi számuk-
ra, hogy összezavarják a támadó robotokat, vagy akár átve-
gyék felettük az irányítást. Az S-K alkalmanként „permetezõ”
robotokat is használ, melyek DMSO keverékkel szórják be a
behatolókat.

>>>>>(Az S-K rigók elõszeretettel tartanak egy passzív,
lopakodó Condort a létesítmény fölött, egy állandó pozí-
cióban. Ha a telepet támadás éri, a Condor mûködésbe
lép, és a vadászok máris egy mindent látó szem figyelmé-
nek középpontjában találják magukat, amely pontosan be
tudja õket mérni, és rájuk vezetheti a többi robot indirekt
tüzét.)<<<<<

– Rigger X

>>>>>(Az S-K-nak egyéb mocskos trükkjei is vannak. A
legutóbbi vadászatomon a csapatom már éppen kifelé tar-
tott az S-K objektumból, amikor az épület minden világí-
tóteste villogni kezdett, mint a stroboszkóp. Az elvakulás



7

mellett két társam epilepsziás tüneteket is produkált. Sze-
rencsére az egyiket sikerült kivonszolnunk magunkkal; a
másik egy troll volt, és ott kellett hagynunk. Egyszerûen
képtelenek voltunk õt is kicipelni.)<<<<<

– Mr. White.

Lofwyr mikro-menedzsmentjének köszönhetõen az
S-K aránylag kevés értékes adatot tárol a Mátixon. A leg-
nagyobb haszonnal az S-K Ellenõrzés rendszerei kecseg-
tetnek, de ezek is szinte kivétel nélkül MHTH-k, melyek
teleportáló RECS-eken keresztül érhetõk el. Viszont nem
spórolnak a JG-kkel sem. A cég ugyan nem a lehetõ leg-
trükkösebb jelenlétgátlókat használja, de arra általában
elegendõek, hogy egy idõre lelassítsanak. Az igazán csúf
dolog a nyomkövetõ JG. Ezek a virtuális kopók egy szem-
pillantás alatt lenyomozzák a csatlakozási pontodat, és
mielõtt még kicsatlakozhatnál, a gyors reagálású egység
már ott köröz a házad felett.

Lofwyr folyamatosan teszteli cége biztonsági rendsze-
reit, ezért gyakran bérel fel árnyvadászokat ilyen célból.
Az S-K tisztában van a biztonságos kommunikáció értéké-
vel is; ügyesen használja a növekvõ bonyolultságú kódo-
ló szisztémákat és a paranaturális kommunikációs csator-
nákat (szellemfutárok és hasonlók).

PISZKOS MUNKA EGY SÁRKÁNYNAK
A legtöbb vadász, aki az S-K-nak dolgozik, sosem jön rá
munkaadója valódi kilétére. A cég legtöbbször különféle
álcsoportok, bábok és ügynökök nevében ajánlja fel a
szerzõdést. A leírható erõforrások félrevezetése a cég ki-
létét és céljait illetõen standard eljárásnak számít. Az S-K
Johnsonjainak ez egyáltalán nem okoz problémát, és sok-
szor olyan vadászatokra adnak megbízást, melyeknek
még õk sem látják át az értelmét. Ilyen, amikor egy sár-
kánynak dolgozol, akinek a céljai ködösek, és aki sokkal
nagyobb távlatokban gondolkodik, mint mi, rövid életû
halandók.

A cég folyamatosan figyelemmel kíséri a vadászokat,
akiket már egyszer alkalmazott, és azok tevékenységétõl
teszi függõvé, hogy újra felbéreli-e õket valamilyen mun-
kára. Az S-K csak akkor veszi a bérlistájára a vadászokat,
ha azok már többször is bizonyították rátermettségüket. A
társaság Johnsonjai gyakran „teszt-vadászatokat” rendez-
nek a jelöltek számára; akik átmennek a próbán, felkerül-
nek a nagycsoportba. Ugyanakkor a cég azokról a vadá-
szokról is megfelelõen „gondoskodik”, akik kifejezetten
használhatatlannak bizonyulnak, vagy egyéb módon ke-
resztbe tesznek Lofwyrnak.

Az S-K védõszárnya alatt dolgozni az egyik legelõnyö-
sebb dolognak számít az árnyvadász csapatok számára. A
cég jól bánik a professzionális alkalmazottaival, és ez alól
a vadászok sem kivételek. Természetesen a kudarcot is
gyorsan, hatékonyan és halálosan torolják meg.

Az S-K az árny-alkalmazottak számára általában több-
féle fizetési módot is felajánl – ez lehet felszerelés, szol-

gáltatás vagy információ is. Ez utóbbi sokkal hasznosabb
lehet, mint azt a legtöbb vadász gondolná, bár az adat fel-
használása legtöbbször elõidéz valamilyen, a cég számára
hasznos eseményt, vagy népszerûsíti valamelyik szolgálta-
tását. Az adatban történõ fizetés valamilyen formában
mindenképpen a cég érdekét szolgálja.

>>>>>(Ha volt már dolgod valaha egy Hans Brackhaus
nevû fickóval, akkor jó ha tudod, hogy a Seader-Krupp
Johnsonjával kötöttél üzletet – bármelyik metatípusba is
tartozzon a tag.)<<<<<

– Maus

>>>>>(Nem nyert. Brackhaus valójában maga Lofwyr,
különféle álcákban.)<<<<<

– Trevor

>>>>>(Amikor legutoljára Brackhaus-szal üzleteltem
kiderült róla, hogy a Shiawase embere. A többi cég is al-
kalmaz hasonló nevû ügynököt; akkor vetik be, amikor
azt akarják, hogy a hozzátok hasonló ravasz vadászok azt
higgyék, a sárkánynak dolgoznak.)<<<<<

– Griffin

>>>>>(Griffin, Lofwyrnak pontosan az a célja, hogy ezt
gondold.)<<<<<

– Dragonslayer

>>>>>(Mit számít a név? Ha a gyík fel akar használni,
akkor fel is fog. Ennyi. Legfeljebb azért imádkozhatsz,
hogy ne rögtön vele akadj össze.)<<<<<

– Mason



RAYMOND E. FEIST REGÉNYEI
Mágus: a tanítvány (új kiadás) 1298 1230 1100
Mágus: a mester (új kiadás) 1298 1230 1100
Vérbeli herceg 898 760 670
A király kalóza I. 998 950 900
A király kalóza II. 998 950 900
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
A birodalom szolgálója II. 1298 1230 1100
A birodalom úrnõje I. 1198 1140 1020

BATTLETECH REGÉNYEK
Robert Thurston: A klán törvénye 698 620 520
Robert Thurston: Vérnév 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
Robert N. Charrette: A határvidék farkasai

1298 1230 1100

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

J. GOLDENLANE KÖNYVEI
Isteni balhé 998 950 850

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
Mennyei tûz II. 1598 1520 1360
A káosz ura I. 1390 1330 1190

SHADOWRUN REGÉNYEK
Jak Koke: Idegen lelkek 689 660 660
Robin Mash: Cyberkommandó 898 850 850
Mel Odom: Fejvadászok 898 850 850
Caroline Spector: Végtelen világok 998 950 850
Nigel D. Findley: A nap háza 998 950 850
R. N. Charrette: Sose kezdj sárkánnyal (2. kiadás)

998 850 850
Carl Sargent és Marc Gascoigne:
Fekete madonna 898 850 760
Véres utcák 998 950 850
Nosferatu 998 950 850
Shadowrun szerepjáték kiegészítõk
Árnyékmagyarország 1200 600 500
Végzetes DNS (modul) 438 400 350

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

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

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

Idei katalógusunkban több mint 100 könyvbõl, hét kiadó
által kiadott regényekbõl vásárolhatsz. A kedvezmény
mértéke függ az egyszerre megvásárolt könyv mennyisé-
gétõl. 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 ZSE-
TONNAL FIZETNI. Ehhez nem kell mást tenni, mint az

UL hátulján feltüntetni, hogy mit szeretnél vásárolni. (Ter-
mészetesen e-mailben is megírhatod a rendelésedet a be-
holder@beholder.hu címre.)

1

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

rovatban sorold fel a megrendelt könyveket. Add össze a
kedvezményes árnál feltüntetett összegeket, figyelembe
véve a darabszámot! Ezt az összeget küldd el nekünk, és
kb. egy hét múlva megkapod a könyveket. A feltüntetett
árak tartalmazzák a postaköltséget is. Kérjük, hogy szá-
molj pontosan, mert ha kevesebb pénzt küldesz, akkor
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 megrendelendõ könyveket. Mi egy héten belül postázzuk
a könyvet. Az árát a postásnak kell fizetned. (Ez a kedvez-
ményes ár + 450 Ft postaköltség-hozzájárulás.)

3

2

BEHOLDER ÁRULISTA
EZ AZ ÁRLISTA 2002. FEBRUÁR 15-IG ÉRVÉNYES!

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 érdeklõdj nálunk is a könyvekrõl.
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JANET EVANOVICH
Kétesélyes játszma 1198 1140 1020

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

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

A DÁIN 2000 KFT. KÖNYVEI:
Anne Rice: Boszorkányok órája 2590 2460 2200
Anne Rice: Kárhozottak királynõje 2490 2370 2120

CYBERTECH DESIGN KIADÓ KÖNYVEI
Roland Morgana: Mestervizsga 1190 1130 1010

DÖRNYEI KÁLMÁN KÖNYVEI
Kaland nélkül 899 850 760

A VALHALLA KIADÓ KÖNYVEI
Glen Cook: Fekete sereg 1190 1130 1010
Roland Morgan: Mágikus vihar 749 710 640
Hideg karok ölelése 749 710 640
Alan O'Connor: Hollóidõk 1290 1230 110
A halál hét arca 890 840 760
Homályhozó 1090 1040 930
Philip K. Dick: A kozmosz bábjai 659 630 560
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
Ynevi kalandozások (MAGUS modulok) 1590 1510 1350
Elsõ Törvénykönyv (MAGUS) 3000 2850 2550
Bestiárium (MAGUS) 2990 2840 2540
J. Goldenlane: A szélhámos és a varázsló1290 1230 1100
Hawkwood: Farkasének 1190 1130 1010
Jan van den Boomen: Morgena könnyei 890 850 760
Glen Cook: Lappangó árnyak 1390 1320 1180
Margaret Weis – Tracy Hickman könyvei

Sárkányszárny I. 890 840 760
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

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

EGYÉB KIADÓK KÖNYVEI
Vámpírok bálja 3780 3600 3200
Káosz szerepjáték 3990 3790 3390

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
E. Aldrin – J. Barnes: A csillagok fiai I-II. 1399 1260 1120
Kim Stanley Robinson: Vörös Mars 1390 1320 1180
Kim Stanley Robinson: Vörös Mars II. 1390 1320 1180
Douglas Adams: A lélek hosszú, sötét teadélutánja

990 940 850
Douglas Adams: Jobbára ártalmatlan 990 940 850

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
Loren L. Coleman: Vérvonalak (Magic IV.) 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
Gherbod Fleming: Ventrue (Vampire) 1090 1040 930
Richaed E. Dansky: Lasombra (Vampire) 1090 1040 930
Robert Weinberg: Út a pokolba 1090 1040 930

A harmónia mestere (Mage 2.) 1090 1040 930
Háború a mennyekben (Mage 3.) 1090 1040 930

Diane Duane: Corrivale csillaga (Csillaghajnal I.)
1190 1130 1000

Douglas Niles: A bábkirály (Dragonlance) 1190 1130 1010
Margaret Weiss és Don Perrin: Halálbrigád (Dragonlance)

1090 1040 930
D. Niles: Az utolsó nemes (Dragonlance) 1090 1040 930
Linda P. Baker: Az égi éj könnyei (Dragonlance)

1090 1040 930
AD&D 3. kiadás Játékosok könyve (magyar)

6000 5700 5100
Útmutató a Kamarillához 3990 3790 3390
R. A. Salvatore: A szilánk szolgája 1290 1230 1100
Carl Bowen: Vadász és a préda: Vámpír 1190 1130 1010
Douglas Niles: A bábkirály 1190 1130 1010
Ed Greenwood: Elminster – egy mágus születése

1290 1230 1100
Carl Bowen: Vadász és pérda: A vámpír 1190 1130 1010
R. A. Salvatore: pap ciklus

Kantáta 1090 1040 930
Shilmista árnyai 1090 1040 930
Éjmaszkok 1090 1040 930
Az elesett erõd 1190 1130 1000

LEGEND OF THE FIVE RINGS
Stephen D. Sullivan: Skorpió 1090 1040 930
A. L. Lassieur: Unikornis 1090 1040 930
Ree Soesbee: Daru 1090 1040 930
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A SZUKITS KIADÓ KÖNYVEI
R. A. Salvatore: Számûzött 990 940 840
Roger Zelazny: Avalon ágyúi 990 940 840
J. Robert King: Vérszövetség 750 710 640
R. A. Salvatore: A világ háta 1090 1040 930
R. A. Salvatore: Bedwyr kardja 1290 1230 1100
M. Anthony & E. Porath: Rokon lelkek 1190 1130 1010
M. Kirchoff & S. Wintler: Találkozások 1190 1130 1010
Mary Kirchoff: Kalandvágy 1190 1130 1010
Margaret Weis – Tracy Hickman könyvei
Az ikrek háborúja 1390 1320 1200
Az ikrek próbája 1390 1320 1200
Az ikrek ideje 1390 1320 1200

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

HKK INVÁZIÓ, ZÉN 2. EXPEDÍCIÓJÍA
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
Zén 2. expedíciója: Enkala laboratóriuma 250
Zén 2. expedíciója: Feledés tornya 250
Zén 2. expedíciója: Vérmezõ 250

KÁOSZ GALAKTIKA KÁRTYAJÁTÉK
Alappakli 600

Az Invázió és a Zén 2. expedíciója 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 Inváziót vagy Zén kiegészítõt rendelsz meg, ami már kifogyott,

akkor automatikusan a legközelebb megjelenõt küldjük el helyette.

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

TERRY BROOKS
Druid of Shannara 2240 2080 1890 
Elf Queen of Shannara 2240 2080 1890 
Elfstones of Shannara 2240 2080 1890 
First King of Shannara 2240 2080 1890 
Scions of Shannara 2240 2080 1890 
Sword of Shannara 2240 2080 1890 
Talismans of Shannara 2240 2080 1890 
Wishsong of Shannara 2240 2080 1890 
Black Unicorn 2240 2080 1890 
Knight of the Word 2240 2080 1890 
Magic Kingdom for Sale-Sold 2240 2080 1890 
Running With the Demon 2240 2080 1890 
Tangle Boksz 2240 2080 1890 
Witches’ Brew 2240 2080 1890 
Wizard at Large 2240 2080 1890 

J. R. R. TOLKIEN
Book of Lost Tales Volume 1. 2240 2080 1890 
Book of Lost Tales Volume 2. 2240 2080 1890 
Fellowship of the Ring 2240 2080 1890 
Hobbit 2240 2080 1890 
Lays of Belariand 1930 1830 1650 
Lord of the Rings Boxed Set 9100 7680 7260 
Lost Road & Other Writing 2240 2080 1890 
Return of the King 2240 2080 1890 
Shaping of Middle Earth 2240 2080 1890 
Silmarillion 1930 1830 1650 
Sir Gawain&The Green Knight 1930 1830 1650 
Smith of Wootoon Major 1930 1830 1650 
Reader 2240 2080 1890 
Two Towers 2240 2080 1890 
Unfinished Tales 2240 2080 1890 

ROBERT JORDAN
Eye of the World 2000 1890 1710 
Great Hunt 2280 2120 1920 
Dragon Reborn 2280 2120 1920 
Shadow Rising 2280 2120 1920 
Lord of Chaos 2690 2490 2190 
A Crown of Swords 2690 2490 2190 
Path of Daggers 2690 2490 2190 
Winter’s Heart 3100 2890 2590 

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

TERRY GOODKIND
Blood of the Fold 2290 2130 1940 
Soul of the Fire 1990 1880 1690 
Stone of Tears 2290 2130 1940 
Temple of the Winds 2290 2130 1940 
Wizard’s First Rule 2290 2130 1940 

TERRY PRATCHETT
Carpe Jugulum 1940 1840 1660 
Colour of Magic 1940 1840 1660 
Death Domain Discworld Map 2240 2080 1890 
Equal Rites 1940 1840 1660 
Feet of Clay 1940 1840 1660 
Guards! Guards! 1940 1840 1660 
Hogfather 1940 1840 1660 
Interesting Times 1940 1840 1660 
Jingo 1940 1840 1660 
Last Continent 1940 1840 1660 
Light Fantastic 1940 1840 1660 
Lords & Ladies 1940 1840 1660 
Masqerade 1940 1840 1660 
Men At Arms 1940 1840 1660 
Mort 1940 1840 1660 
Moving Pictures 1940 1840 1660 
Pyramids 1940 1840 1660 
Reaper Man 1940 1840 1660 
Small Gods 1940 1840 1660 
Soul Music 1940 1840 1660 
Sourcery 1940 1840 1660 
Witches Abroad 1940 1840 1660 
Wyrd Sisters 1940 1840 1660 

RAYMOND E. FEIST
Daughter of the Empire 2240 2080 1890 
Faerie Tale 2240 2080 1890 
King’s Buccaner 2240 2080 1890 
Magician Apprentice 2240 2080 1890 
Magician Master 2240 2080 1890 
Mistress of the Empire 2240 2080 1890 
Prince of the Blood 2240 2080 1890 
Servant of the Empire 2240 2080 1890 
Silverthorn 2240 2080 1890 

ANGOL NYELVÛ KÖNYVEK
Minden angolul tudó lelkes olvasónkkal örömmel tudatjuk, hogy könyvesboltunk kínálatában ezentúl a legsikeresebb fantasy írók
könyvei angolul is megtalálhatók. A rendelési feltételek megegyeznek a magyar nyelvû könyvekével, kivéve, hogy az angol nyelvû
könyvek szállítási határideje 1-6 hét! A 3 könyves kedvezményes ár csak egyidejû postázás esetén érvényesek, tehát ha vegyesen
rendelsz magyar és angol nyelvû könyveket, akkor az egész rendelés postázása az angol könyvektõl függ. Ha a magyar könyveket elõbb
szeretnéd megkapni, akkor kérjük ezt jelezd a megrendelésedben! Ilyenkor természetesen a magyar és az angol könyvekbõl külön-
külön kell legalább hármat rendelned, hogy a három könyves kedvezményt megkapd.
KÉRJÜK, HOGY AZ ANGOL NYELVÛ KÖNYVEKRE CSAK AKKOR FIZESD BE A PÉNZT, HA MÁR VISSZAJELEZTÜK NEKED,
HOGY A KÖNYVET BE TUDJUK SZEREZNI!
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Cassandra õrnagy olyan erõvel csapott öklével az
asztalra, hogy a rajta álló kávéscsésze a levegõbe emel-
kedett, és hangos csörrenéssel törött darabokra a föl-
dön.

– Nincs az a pénz, amiért a századommal lemen-
nénk abba a pokolkatlanba! Semmi esélyünk a túlélés-
re!

– De õrnagy, ha ön nem teszi meg, a Légió harcoló
alakulatai megtizedelõdnek! Szükségünk van a mechje-
ire, hogy ki tudjuk hozni az õrnagyot abból a kavaro-
dásból, a klánosok közül. Ha nem akarja, hogy mind-
annyian meghaljanak, azonnal le kell dobnunk a
segítséget.

– Nem küldhetem a halálukba a mech-harcosaimat,
ezredes. Ön sem tenné, és én sem vagyok képes rá.

– De… – Bo Hellum ezredes felnézett a monitorról,
amely a szomorú valóságot közvetítette az odakint folyó
eseményekrõl: McDermott õrnagy erejét majdnem egy
galaxis nagyságú Jáde Sólyom egység próbálta meg átka-
rolni. Az õrnagy egyelõre még kitartott, de nyilvánvaló
volt, hogy a hatalmas nyomás alatt nemsokára össze fog
omlani a szárnya, még akkor is, ha több mint másfél
zászlóaljnyi erõvel védelmezte Barcelona városát.

Alison hadnagy, aki eddig szótlanul figyelte a beszél-
getést, hirtelen felállt és megszólalt:

– Ezredes, dobja le az én századomat. Mi már har-
coltunk azelõtt is ezekkel a klánosokkal, és készen ál-
lunk rá, hogy újból megtegyük. Ha tud némi támoga-
tást nyújtani, az nagyszerû, de ha nincs más megoldás,
vessen be anélkül minket.

Az ezredes szemlátomást zavarba jött a közbeszólás-
tól. Alison hadnagy volt a parancsnok az Oisin Légió
egyetlen megmaradt, könnyû és közepes mechekbõl
álló egységének, és különösen meghökkentõ volt, hogy
jelentkezik a feladatra, mivel néhány hónappal ezelõtt
kimerítõ, elhúzódó ütközetet vívott a Jáde Sólymokkal.
A nõ puszta elszántsága tartotta csak vissza az összeom-
lástól a harcosokat, és végül sikerült a mechek felét el-
juttatni a gyülekezési pontra – az egyik gépet õ maga
vontatta odáig. A Hunchback pilótája elveszítette az
eszméletét, miután egy rakéta a fülkébe csapódott, és a
hadnagy több mint két kilométernyit vonszolta a kivo-
nási pontig.

Amint a két könnyû és közepes mecheket, valamint
egy nehéz páncélosokat álló szakaszokat tartalmazó
század az õrnagy utolsó ismert pozíciójától néhány
mérföldnyire földet ért, Allison hadnagy rögtön kiadta
az utasításokat maroknyi csapatának. CTF-3D Cataph-
ractjával szembefordult az embereivel, és ismertette a
feladatokat.

– Uraim, nem azért vagyunk itt, hogy hõsökké vál-
junk. Van egy bõ zászlóaljnyi menekülõ mechünk,
McDermott õrnagy parancsnoksága alatt. Keményen
szorongatják õket, és kénytelenek folyamatosan harcol-
va visszavonulni. A felállás a következõ: Echo szakasz,
maguk lesznek a felderítõk. Körülbelül három kilomé-
ternyivel elõttünk fognak haladni. Ha harcba bocsát-
koznak, próbáljanak meg kitartani, de ha nem megy,
akkor ott leszünk önök mögött. Angyal szakasz, a pán-
célosaikkal támogató tüzet fognak biztosítani. Ha lehet-
séges, a könnyebb mecheket célozzák meg, a gépágyú-
ikkal súlyos sérüléseket okozhatnak nekik. Nyeregbe
emberek – rúgjuk seggbe a klánosokat!

Allison bíztató szavai után nem egészen egy órával
az Echo szakasz már rá is bukkant az ellenségre. A kis
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behatoló erõ elõtt haladó felderítõk jelentették, hogy
látják a Jáde Sólymok hátvédeit.

Allison hadnagy százada meglepetésbõl rontott rá a
klánosokra, és rögtön sikerült is áttörni a vonalukat. Az
egyik mech, melyet a számítógép Szitakötõként azono-
sított, szembe fordult Allison Cataphractjával. Azonnal
tüzet nyitott RHR-jeivel. A rakéták a hadnagy mechjének
bal karjába csapódtak, a végtagról eldeformálódott pán-
céllemezek hullottak a földre. A rakéták után a dupla
félnehéz impulzus lézerek következtek.

Allison LB 10-X gépágyújából viszonozta a tüzet, mi-
közben folyamatosan balra mozogva próbált kitérni a tá-
madás elõl. A lövedékek nagy része a célpont mellébe csa-
pódott, páncélszilánkokat szórva minden irányba. A
hadnagy félnehéz lézereivel is megdolgozta ellenfelét. Az
egyik rubinvörös sugár néhány méterrel elvétette a célt,
de a másik a kisebb mech karjába fúródott. Allison hom-
lokán verejtékcseppek gördültek lefelé, miközben a hûtõ-
egységek megpróbálták helyreállítani a pilótafülke nor-
mális hõmérsékletét. Bár az Oisin Légió már birtokába
jutott valamennyi, a klánosok által is alkalmazott dupla
kapacitású hûtõberendezésnek, a hadnagy Cataphractját
még nem szerelték fel velük. Ez azt jelentette, hogy folya-
matosan szemmel kellett tartania a belsõ hõmérsékletet,
nehogy túllépje a biztonsági határt, és a mechje leálljon.

Simon csillagparancsnok átkokat szórt a vele szem-
ben álló stravag mechre. Mindent megtett az ellenséges
gép pusztulásáért, de az esélyek nem neki kedveztek.
Negyven tonnás felderítõ mechjével legfeljebb az lehetett
a sorsa, hogy jóval nagyobb, hetven tonnás ellenfele di-
csõ prédájává váljon. Ismét tüzet nyitott minden fegyve-
rével. RHR-jei spirális pályán közelítették meg a Cataph-
ractot, és belefúródtak annak bal torzójába. Két félnehéz
lézere szintén a nehéz mech mellpáncélját gyengítette
meg, géppuskájának sorozata viszont annyit ártott a pán-
céllemezeknek, mint vízcseppek a sziklának. Hirtelen el-
határozással beletaposott az ugrórakéták pedáljaiba.
Mechje felemelkedett, magasan a Belsõ Szférás gép fölé
került. Végignézett az odalent tomboló harcon, és kap-
csolatba lépett parancsnokával, Helmer csillagezredessel.

– Csillagezredes, igencsak szorongatnak minket. Az
ellenséges mechek áttörtek a vonalunkon. Nem sokáig
tudjuk feltartani õket. Várom az utasításait.

– Csillagparancsnok, ön a Jáde Sólymok harcosa.
Vissza kell tartania azokat a szabadszülött Belsõ Szférás
erõket. Ha nem sikerül, nem fogja megérni a gyõzel-
münket. Pusztítsa el õket egytõl egyig! Értette a paran-
csot, pozvál?

– Poz, csilagezredes. A Delta binária mindent megtesz.
Miközben a csillagparancsnok csaknem kétszer

olyan súlyos ellenfeléhez közeledett, meghallotta a ritu-
ális szavakat, melyek azt jelentették, hogy a stravag Bel-
sõ Szférás harcosok megtörték a civilizált harc szabálya-

it, és több mechre is tüzet nyitottak. Néhány másod-
perccel késõbb ráállt a Cataphractra, és újabb soroza-
tot adott le impulzuslézereivel. A mech lábába csapódó
sugarak cseppfolyóssá változtatták a végtag páncélzatát;
a fém úgy párolgott el, mint a gõzzé váló jégtömb. A fo-
lyékony fém beledermedt a lábízületbe, jelentõs mér-
tékben korlátozva a gépezet mozgását.

Hirtelen erõs rázkódást érzett, ahogy gépe vékony
hátsó páncélzata találatot kapott. Sisakkijelzõjén figyel-
meztetõ fények villantak, mechjének vázlatos ábráján vö-
rös pontok tûntek fel. Az érzékelõk tájékoztatták, hogy
két Démon nehéz tank célozta be. Halvány villanást lá-
tott, ahogy a harckocsik Gauss ágyúja mûködésbe lépett,
és egy másodperccel késõbb már érezte is a mechjébe
csapódó kosárlabda nagyságú nikkellövedékek megrázó
erejét. Takarásba húzódott az õt támadó harckocsik elõl,
és újból megkereste elõbbi ellenfelét. A Cataphract
megingott a felsõtestébe fúródó iker lézernyalábok hatá-
sára. A páncéllemezen olvadt szélû lyukak tátongtak, és
a csillagparancsnok mûszerei azt mutatták, veszélyesen
megugrott a mech belsõ hõmérséklete is. Ellenfele való-
ban nagyon felhevülhetett, mert nem viszonozta a tüzet.
Gondosan becélozta ellenfelét a fegyvereivel, és várta
hogy a számítógép befogja a célt.

De amint felkészült, hogy bevigye a halálos csapást,
a parancsnoki csillag egyik Óriás Farkasa megnövelt
hatótávolságú iker PPC-jével tüzet nyitott a Cataphract
lábára. A masszív végtag elszárad faágként pattant ketté.
A csillagparancsnok elkeseredett üvöltéssel vette tudo-
másul, hogy a másik harcos megfosztotta jogos gyõzel-
métõl. Ha kitakarították ezeket a szabadszülött harcoso-
kat a bolygóról, az Egyenlõk Körében fogja felelõsségre
vonni tettéért az Óriás Farkas pilótáját.

Allison hadnagy elfintorodott, ahogy törött neurosi-
sakján keresztül por szitált az arcába. A jobb karja felõl
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sugárzó fájdalom egyértelmûen törésrõl árulkodott.
Lerángatta magáról az esetlen sisakot, és hagyta hogy a
fülke padlójára essen. A rádió eközben folyamatosan
közvetítette az eseményeket.

– Itt Johnson törzsõrmester! A hadnagyot lelõtték,
átveszem a parancsnokságot! Biztosítsák a hadnagy
mechjét!

Allison még hallotta a század irányítását átvevõ tiszt-
helyettes elvakkantott parancsait, azután a lassan magá-
ba nyelte a sötétség; elvesztette az eszméletét.

Johnson törzsõrmester végignézett a harcmezõn.
Az egysége meglepetésbõl rajtaütött a Jáde Sólymok
szárnyán, és sikerült szétzilálniuk az ellenség sorait.
Ám az ütközet elõrehaladtával a nehezebb, lassabb
mechek is megfordultak és harcba bocsátkoztak a tá-
madókkal. Éppen látta, hogy egy száztonnás Daishi
harcképtelenné teszi Allison hadnagy Cataphractját,
olyan könnyedén választva le a mech lábát a gép törzsé-
rõl, mintha csak egy korhadt faágat roppantana ketté. A
parancsnok a földön is maradt, ami azt jelentette, hogy
elveszítette az eszméletét vagy meghalt. Ekkor döntött
úgy, hogy az egység aktív tagjait a hadnagy védelmére
rendeli. Néhány hónappal korábban a klán invázió el-
sõ hulláma idején Allison vonszolta vissza a mechjét a
kivonási pontig. Elérkezett az ideje, hogy viszonozza  a
szívességet. A parancsnoki frekvenciára váltott és mély
lélegzetet vett.

– Minden egységnek! Szakadjanak el és vonuljanak
vissza a hadnagy pozíciójáig. Kivisszük innen Allisont.
Johnny kilép.

Miután megszakította a harcérintkezést egy jóval
könnyebb Pumával, Johnson törzsõrmester gyorsan
sarkon fordult a Hunchbackjével, és teljes sebességgel
e gyülekezési pont felé indult. A sisakkijelzõjére vetett

pillantással felmérte, hogy körülbelül egy kilométerre
lehet a földre zuhant mechtõl. Amint a Hunchback
lomha ügetésbe kezdett, zúgást hallott a feje felett, és a
következõ pillanatban elõbbi ellenfele pont az orra
elõtt landolt. Mielõtt még gépágyúját az alacsony építé-
sû mechre emelhette volna, az mindkét PPC-jébõl tüzet
nyitott. A sugarak a bal karjánál keresztezték egymást,
használhatatlanná téve a végtagba épített fegyvereket.
Miközben ellenfele az újabb lövés lehetõségére várt, a
Johnny viszonozta a támadást. Gépágyújának ereje
pusztító hatásúnak bizonyult: a sorozat szinte átszakí-
tott a kisebb mech mellét. A hõérzékelõ kijelzõje egy-
bõl megugrott, és a klános gép pilótája is érezhette,
hogy vége a játéknak, mert a katapultülés egy éles villa-
nás kíséretében már távozott is a mechbõl. A mech fe-
héren felizzott, amint a hajtómû egy kisebb nukleáris
detonáció keretében megsemmisült, majd rögtön el is
halványult, megmutatva a kiégett mech maradványait.
A törzsõrmester további szemlélõdés helyett folytatta
útját a megjelölt találkozási ponthoz.

Amikor megérkezett, utasította a többieket, hogy
vegyék körül és folytassanak védekezõ harcot. Mechjé-
nek kezével megragadta parancsnoka gépének magma-
radt lábát, és vonszolni kezdte a nehéz mechet. A szá-
zad visszavert néhány gyenge támadást, és csak
aránylag enyhe veszteségeket szenvedett. A klánosok
hagyták visszavonulni az ellenfelet.

Mire elérték az ûrjárókat, Johnnson egysége megfo-
gyatkozott, de még mindig egyben volt. A törzsõrmes-
ter felnyitotta a pilótafülke tetejét és a kötéllétrán gyor-
san lemászott a földre. Sebes léptekkel a
Cataphracthoz sietett, és kinyitotta annak kabinját. Pa-
rancsnoka nem volt eszméleténél, és a karja is eltört; a
nyílt törés akkor következhetett be, amikor a Daishi lö-
vése után a mech a földre zuhant. Nem csoda, hogy elá-
jult. A tiszthelyettes a válla köré kanyarította a hadnagy
ép karját, és kiemelte a nõt a pilótaszékbõl. A mech
még helyrehozható, ahogy hajdanán az övét is kijavítot-
ták, és most sikerült visszafizetnie a tartozást is. Megvi-
selt Hunchbackjét figyelte, miközben az orvosok a mû-
tõbe cipelték Allisont. Megrázta mechjének állapota. A
gép egyik karja mindössze néhány myomerszálon füg-
gött, láb- és mellpáncélzata pedig inkább nézett ki sajt-
nak, mint egymásra rétegelt fémlemezeknek.

De ami a legfontosabb, a század aránylag kis veszte-
séggel megúszta, és a zûrzavart kihasználva MCDer-
mott õrnagy zászlóaljának is sikerült kisurrannia a klá-
nosok gyûrûjébõl. Az õrnagy komoly veszteségeket
szenvedett, az ûrjárókhoz a két zászlóaljnak mindössze
kétharmada érkezett meg.

A Légió most visszavonul, esküdött meg magában a
törzsõrmester, de néhány hónapnyi pihenés és újra-
fegyverzés után vissza fog térni, hogy újra harcba bo-
csátkozzon a klánokkal.



Hány varázspontból tudom kiját-
szani Legendás Buntokapit, ha az
ellenfelemnek van Álcázása?
Ha nem akarsz sebezni Buntokapi-
val, akkor ötbõl. Ha viszont sebezni
akarsz vele az ellenfél egyik lényén,
akkor el kell költened a +2 varázs-
pontot, mivel a Buntokapi a játékba
kerülése után sebez, vagyis ez hatás-
nak számít.

Kijátszhatok-e A jövõ alakítását
úgy, hogy 100 jelzõt rakok rá?
100-at azért nem lehet, az esetleges
feloldhatatlan szituációk elkerülése
végett, maximum annyit lehet rá rak-
ni, amennyi kijátszásakor a maximális
életpontod. Még így is igen erõs
kombót alkot az Iszapgólemmel. Mi-
vel ez a két lapos kombó nem nyer
azonnal, a gólemnek még aktivizálód-
nia kell, be kell ütnie stb., ezért nem
ítéljük játékegyensúly-felborítónak. A
gólemet és A jövõ alakítását le is le-
het szedni, ellenvarázsolni stb., szó-
val meglepetésbõl kellemetlen perce-
ket lehet szerezni vele az ellenfélnek,
de fel is lehet készülni ellene.

Hány komponenst kapok vissza, ha
egy Aranydélelõtt után Majd legkö-
zelebb-bel reagálok a saját Ördögûzõ
pálcámra?
Kettõt, mivel ekkor is komponenst
kapsz, és ezt az Aranydélelõtt meg-
duplázza.

Hány varázspontot kapok vissza,
ha a Tisztítótüzemre két Majd
legközelebb-bel reagálok?
Csak kettõt. A Majd legközelebb nem
annyi varázspontot ad, amennyit el-
költöttem a lapra, hanem visszaadja
a lap idézési költségét. Kétszer pedig
nem kaphatok vissza valamit.

Kijátszhatok-e vízió lapot a gyûj-
tõmbõl A holtak békéje mellett?
Nem, mivel az a vízió lap a gyûjtõben
van, és onnan játszod ki. A vízió lapok
nem úgy mûködnek, hogy visszave-
szed a kezedbe, és kijátszod, hanem
egyesen a gyûjtõbõl hozod játékba.

Sebez-e rajtam a Lidércvipera a
büntetésével, ha megtámadja egy
lény, és emiatt visszakerül a ke-
zembe?
Nem, a büntetés nem mûködik ak-
kor, ha a lény a saját hátránya miatt
kerül ki a játékból.

Mikor kerül vissza pontosan a Li-
dércvipera a kezembe?
Ha a támadók kijelölése során egy
lény õt támadja meg. Ekkor közvetle-
nül a kijelölés után visszakerül a ke-
zembe, és az õt támadó lény már
nem támadhat mást.

Van-e komponens a Szilmill spó-
rákban?
Nincs. A jelzõkben soha nincs kompo-
nens, a Spóra lap ez alól azért kivétel,
mert ott a lapra ez rá van írva. A Szil-
mill spórák jelzõi passzívan kerülnek
játékba.

Kijátszhatok-e még egy lapot ab-
ban a körben, amiben a Balsze-
rencsés quwargot kijátszottam?
Igen, a quwarg nem számít bele saját
magába, mivel a képessége csak já-
tékba kerülése után lép érvénybe.

Kereshetek-e A hatodik naponnal
egy lapot?
Nem, csak két egyforma lapot keres-
hetsz vele.

Megakadályozhatom-e az Ebéd-
szünet hatását a galetkimen egy
testrész feláldozásával?
Igen, mivel ez egy hatás.

Hány életpontja lesz a Tükördé-
monnal másolt Ködlovasnak?
Amennyi lapot a Tükördémonhoz a
pakliból a gyûjtõbe dobsz, ugyanis a
Ködlovasnál a sikeres kijátszás után
kell dobni a lapokat.

Kap-e jelzõt a Lelkek börtöne, ha
egy galetkire használom, és meg-
akadályozzák testrésszel?
Igen. A testrész áldozása nem teszi
semmisé a teljes hatást, csak a galet-
kire vonatkozó része nem jön létre.

DANI ZOLTÁN

2001 © Beholder Kft.
2001 © Beholder Kft.
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Célpont ellenfeled köteles minden csere fázisábanazt a lényt az ôrposztból a tartalékjába mozgatniés passzivizálni, amelyiknek a csere fázis kezdeténaz ôrposztban levô lényei közül a legtöbb ÉP-jevan. (Egyenlôség esetén te választasz.)„Még a leggonoszabb, legharcosabb élôlényeknek is szükségükvan táplálékra, mindössze arra kell vigyáznod,hogy ne te légy az!” – Lady Terilien
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Az elsô 3 körben nem játszhatod ki.

Kijátszásakor mondj egy számot (pozitív vagy

nulla), ami nem lehet annyi, ahány ÉP-d van,

és tégy a lapra ennyi jövôjelzôt. Ha pontosan

annyi ÉP-d van, ahány jövôjelzô van a lapon,

akkor felgyógyulsz a maximális lehetséges

ÉP-dre és húzhatsz egy lapot, A jövô alakítását

pedig mindenképpen fel kell áldoznod.
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Karacs (9): Olcsó, kis galetki, ami tetszés szerint leszed
egy tárgyat vagy egy testrészt. Ráadásul Bárd klánú, szó-
val bármelyik pakliba belefér. Merem állítani, hogy ez az
elsõ lap, ami minden side-ben benne lesz, mert nem le-
het kihagyni, annyira erõs.

Kárpótlás (8): Nagyon olcsó laphúzás. Érdemes olyan
lapra kijátszani, ami nagyon hamar fog leesni. Akár az
ellenfél lapjaira is rakhatjuk, és akkor azok leszedésébõl
még extra profitunk is lesz. Arra azonban nagyon figyel-
jünk, hogy ne olyan lapjára rakjuk, amit gyorsan felál-
doz, és akkor nem tudunk húzni.

Kék testvér (5): A Kék-vörös atyával kombózó pakli egyik
alapeleme a Vörös testvér pakli mellett. Érdekes paklit
lehet vele csinálni az biztos, bár nekem nem tetszett.

Kék-vörös atya (6): A kétségkívül vicces kék-vörös pakli
alapja. Mondanom se kell, hogy a lényeg hogy legyen
egy atyánk, meg egy kék és egy vörös testvérünk.

Kék-vörös idol (4): Gyenge varázspont termelés, amit
egyedül a kék-vörös pakliban tudunk használni. Sajnos
annyi varázspontot nem ad, hogy megfelelõen begyorsít-
sa a paklit.

Kerecsensólyom (4): Ha az ellenfélnek sokkal több lénye
van, mint nekünk, akkor tud termelni sok 1/1-es kis lényt.
Hogy azokkal mit kezdjünk, az már csak a mi dolgunk, de
én most elárulom, hogy semmire se fogunk velük menni.
Lénytermelésnek nem biztos, lényektõl való védelemnek
pedig gyér, hisz egy idõ után már nem tud többet termelni.

Kígyópók (6): Viszonylag olcsó, viszonylag nagy, jó ké-
pesség, kis hátrány. De valahogy mégse jött össze. Ha a
hagyományos versenyeken nem is, de a frissen bontott
paklik versenyén kellemes lap lesz.

Kiképzõtiszt (5): Jó kis lény tápoló lenne, hiszen olcsó,
azonban nem eléggé erõsíti meg a lényeinket. Minden
jó képessége ellenére nem fér bele egy pakliba sem.

Koncentrált energia (9): Univerzális lapleszedés. A na-
gyon olcsó lapokat lapdobás nélkül szedi le. A drágább
lapoknál már azonban érdemes elgondolkodni, hogy
megéri-e kijátszani. Tárgyak és épületek ellen minden-
képpen hasznos lesz.

Ködlovas (7): Brutálisan nagy, képességeihez képest meg-
lehetõsen olcsó. Természetesen mindig hat lapot kell ne-
ki dobni, hiszen 6/6-os ként közel szétverhetetlen, képes
láthatatlanná válni, sõt bosszantásképpen – vagy a fölös
varázspontból – képes eggyel csökkenteni a max. ÉP-t.

Közös mancs (7): A már említett kis galetki-paszián-
szomnak a fõ ölõlapja. Néhány ilyennel (akár Illúzi-
ócsáppal lemásolva) és sok olcsó galetkivel (pl. Galetki
lárva, Galetki helytartó) hatalmasakat lehet odacsapni.
Az igazi ínyencek Grimorral sokszorozzák a sebzést, ez-
zel okozva totális vereséget az ellenfélnek.

Lady Terilien (7): Még egy újabb kontroll-gyöngyszem
akadt a horgunkra, Lady Terilien személyében. Öröklény,
ráadásul célozhatatlan, és még a varázslatainkat is olcsób-
bítja. Kreatívabb játékosok kalandozó pakliba is el tudják
helyezni, ahol igen tápos és olcsó egy Kalandozók váro-
sa és egy Toborzás mellett.

Lelkek börtöne (7): Elenios (Dornodon mellett) csak úgy
bõvelkedik a jobb-rosszabb lopó lapokban. Ezúttal a Bá-
jolást sikerült egy tárgyba beleépíteni, mégpedig hátrány
nélkül (mármint a Bájolás hátránya nélkül). Sajnos nem
mûködik minden körben, így annyira nem hatékony, vi-
szont Kristályfolyadékkal már remekül el lehet vegetál-
ni vele. Ha pedig bõvelkedünk a szörnykomponensben,
akkor akár Ördögûzõ pálcával is kombózhatjuk.

Lidércvipera (8): Olcsón hatalmasat üt, azonban belénk is
(viszont abból a sebzõdésbõl négyet helyettesíthetünk).
Büntetése a trogloditákon és a mérgen kívül mindentõl
„megvédi” (kivéve az Okulüpaj sóhajától). Könnyedén
átüt az õrposzton, mert láthatatlan, csak sajnos, ha meg-
támadják, akkor rögtön visszakerül a kézbe.

LLaappeelleemmzzééss
22..RRÉÉSSZZ
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Manapoid (7): Olyan lény, ami körönként képes ellõni
egy Kontármunkát 2 VP-ért, ami ráadásul játékosba is
sebez? Nem is rossz. Szerintem egyetlen egy hátránya
van (a halálakori varázspont adást leszámítva), mégpe-
dig az, hogy önmagát is sebzi, így a lövés után már gye-
rekjáték leszedni.

Mentát (7): A HKK történelmében a 2. célozhatatlan ga-
letki. Érdekes paklit lehet vele összerakni, amiben elsõ-
sorban olcsó mentális varázslatok vannak, 10-15, jó spe-
ciális képességû lény (pl.: Lipkin, Melkon,
Rovarsámán, stb.), pár counterrel és Álomvilággal ki-
egészítve. Az Álomvilág felépítése és egy Mentát asztal-
ra helyezése után már nagyon olcsón varázslunk, a lé-
nyeink immúnisak a varázslatokra, szóval már jó eséllyel
kezünkben a gyõzelem.

Metakáosz (8). Egy újabb remek tömegpusztító lap, ami
az eddig is agyontápolt Rovarsámán mellé egy újabb
kombó-irtás lap. Szinte nincs olyan lény, amit le ne
szedne pillanatok alatt, egyedül egy jól felhízott, né-
hány testrészt kinövesztett galetki és az õt védelmezõ
Bohócmolad+Protolisk lárva ellen tehetetlen. Sajnos
egy apró hibája azért még akad, mégpedig az idézési
költsége. Hét varázspont manapság egy kicsit soknak tû-
nik, de attól még belefér egy-kettõ a kontroll pakliba.

Mocsári féreg (3): Olyan lény ami meghal magától a követ-
kezõ körben? Hát nem hangzik túl erõsnek. Egyedül Kürt-
tel, Teljes fronttal, esetleg Egyenlõ esélyekkel lehetne
használható. Csak, mint tudjuk, ezek a koncepciók még
csak a gyenge paklik közé se tartoznak.

Molitár dob (6): Szép is, jó is, de sajnos ott figyel a lap
közepén egy kéz ikon, ami burkoltan arra a szomorú
tényre utal, hogy lényre kell rakni. Hát ugyebár, ez tud-
juk mennyire legyengíti a lapot. Pedig jó lenne. (Esetleg
valami védekezõ taktikás galetki pakliba ki lehet próbál-
ni, a Fókuszpengével együtt. Talán sikerül valamit össze-
hozni.)

Nyirbálás (7): Hogy figyeljek arra, hogy melyik lényemet
hova tegyem. Nem nevetséges egy kicsit? Na mindegy,
erre talán nem lesz nehéz ügyelni. Ha egy-két lényünk
van, az úgy is meghal, ha meg több, akkor meg biztos
van közöttük, amiért nem kár.

Nyüzsgõ férgek (7): Bármelyik gusztustalan kis férgünket
képes elõvarázsolni a pakliból. A legnagyobb gond ebben
pont a „varázsolni” szó volt, hiszen egy olyan pakliban,
amiben több féreg is szerepet kap vélhetõleg nem fogja
counterekkel is teletömni magát, így a controllok könnye-
dén megakadályozhatják kedvenc kis férgeink terjedését.

Okulüpaj lovagja (8): Kellemes kis lényecske. Szép
ügyesen kiszedi a legzavaróbb lapot az ellenfél kezébõl.
Nagyban hasonlít a Butaság terjedésére, csak ezt nem
igen lehet ellenvarázsolni. Szerintem közkedvelt sze-
replõje lesz a kiegészítõ paklinak.

Okulüpaj sóhaja (6): A Tisztítótûz újabb verziója. Persze
a legtöbb versenyen ennek (mint a többi Tisztítótûz fé-
leségnek) se lesz sok értelme. Frissen bontott paklik
versenyén vagy drafton remek segítség lesz a zavaró lé-
nyek ellen.

Ork lángvetõ (5): Mostanában egyre erõsödnek a lényre
rakható tárgyak, de azok, amiknek az idézési költségét
nem lehet helyettesíteni, azok még bizonytalanok, mi-
vel nem biztos hogy lesz rá komponens. Ork pakliba va-
lószínûleg beletenném, mert ott ingyen is kijátszhatom,
és a lap képesség meg elég jó.

Ostromtorony (4): Katonai gyakorlópálya kettévágva és
egy kis plusszal kiegészítve. Így se jó túl sok dologra.

Owooti aligátor (8): Még nem dõlt el, hogy melyik a leg-
szemetebb lapdrágító lap? Dehogynem! Az Owooti ali-
gátor az. Néhány lap eldobása után az ellenfél csak tét-
lenül nézi a saját köreit, amiben nem tud csinálni
semmit, mi pedig a saját körünkben egy Melkonnal üt-
jük szét az arcát, amivel még meg is fosztjuk a féltve õr-

Sziasztok! Ismét eltelt fél év, és egy újabb HKK kiegészítõt mutathatok be nektek, ez-
úttal Báder Mátyás kolléga nélkül, de Tihor Miklós megjegyzéseivel (*-al jelöltük õket). Mint
minden kiegészítõben, ebben is van egy nagy újdonság, jelen esetben ez egy újfajta laptí-
pus, a víziók. (Ha valaki esetleg nem ismerné: a vízió egy olyan lap, ami az asztalon marad,
a kör végén a gyûjtõbe kerül, de ki lehet játszani a gyûjtõbõl is.) A lapokat szokás szerint
1-10-ig osztályozom. A pontozás a tesztelésen kialakult véleményem alapján készült.
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zött manájától, majd a laphátrányt Kettõs erõbedobás-
sal próbáljuk meg kiküszöbölni.

Õrjöngõ szilmill (7): Talán az egyik legjobb szilmill a
most kijöttek közül. Sok kis lénnyel játszó pakliba érde-
mes használni, elsõsorban nem az ép adó képessége mi-
att, hanem sokkal inkább amiatt, hogy a lényeikkel kilõ-
hetjük az ellenfelet, illetve valami zavaró lényt.

Öröktûz (8): Vegyük a Mandulanektárt, az Önfeláldo-
zást és mondjuk a Kontármunkát és gyúrjuk össze. Ha
valami olyasmi jött ki, mint az Öröktûz, akkor jó. Ha
nem az se baj, mert akkor még mindig van esély arra,
hogy az elképzelt lapot is kiadják. Na szóval a lényeg,
hogy az Öröktûzzel kis varázspont-, de nagy lapköltség-
gel kiirthatjuk az ellenfél legtöbb lényét, vagy pedig po-
fátlan módon kivégezhetjük vele az ellenfelet.

Páncélos thorgal (7): A HKK-ban a kontroll lények egy-
re jobban közelednek a teljesen leszedhetetlenséghez.
Ezt speciel már csak úgy lehet leszedni ha pont 0-ra ke-
rül az életpontja. Hát nem mindig egyszerû az ilyet
összehozni, fõleg, hogy immúnis a villámra, így még Vil-
lámcsapással se lehet megoldani. Szerencsére még ott
porosodik egy régi mappánk eldugott sarkában az Ár-
nyéktûz, ami megoldja minden thorgal gondunkat.

Párbaj (6): Speciális lényirtás. Sajnos mellé nem árt nagy
idézési költségû lényeket használni, amik mostanában
már sajnos kimentek a divatból. Viszont hogyha haszná-
lunk valami manatermelést (pl.: Manaforrás, Lábado-
zás) már semmi gondunk nem lehet a varázsponttal, így
akár egy Zomár+Párbaj kombóval is megkeseríthetjük
az ellenfél életét.

Pokoli fájdalom (4): Olcsó, vélhetõleg nagyot sebez, vi-
szont kérdéses, hogy milyen pakliba jó. Kinézete alap-
ján kontrollba lenne jó, de ott nem mindig van lenn lé-
nyünk az asztalon, szóval inkább hordába illene bele, a
nagy sebzéses rész miatt, de oda meg anti-kombó a ma-

radék lényeinkkel. Szóval a rendeltetési helye: a mappa
egy elfeledett, porosodó oldala.

Por és homok (9): Három varázspontért az ellenfél egyik
lapja megsemmisül. Elég effektívnek hangzik. Az, hogy
csak olyan lapot lõhetek, amilyen típusú már van a gyûj-
tõben, az nem egy nagy érvágás, majd nem az elsõ kö-
rökben használom, hanem egy kicsit késõbb.

Purifikátor császár (8): A hordarajongók ismét egy re-
mek lappal bõvíthetik kedvenc paklijukat a császár sze-
mélyében. Igaz, hogy kicsit drágán jön az elsõ körök-
ben, de néhány lény halála után szinte csak úgy kiugrik
a kezünkbõl, és az utolsó, mindent elsöprõ rohamot tá-
mogatja minden erejével.

Quwarg tûzköpõ (8): Néhány tápos hordalény is került
a kiegészítõbe a sok kontroll lap mellé. Ez egy gyakorla-
tilag egy kettõért 3/1-es lény, aminek first strike-ja van
(magic: elõbb üt mint az ellenfele).

Quwarg vágóhíd (8): Jaj, ne! Egy újabb förtelmes lap,
amivel tovább erõsödik a Védekezõ taktikára épülõ
paklik. Hamar kijön és bármelyik lényünk lapleszedés-
ként funkcionál. Meglehetõsen gusztustalan. Kristály-
hegyes pakliban is érdemes használni.

Régész (4): A saját paklimból kihajíthatok néhány lapot?
Nem hangzik túl jól, hiszen az ember csak egy jól össze-
rakott paklival érezheti magát gyõztesnek, és abba nincs
keresnivalója a használhatatlan lapoknak.

Régészet (6): Egy egész jó gyûjtõ újrahasznosító lap. Ér-
demes mellé néhány semmizõ lapot is belerakni, mert
különben nagyon szerencsejáték jellege lesz a dolog-
nak. Magas Régészettel és sok varázsponttal soha se fog
kifogyni a kezünk.
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Minden lény eggyel többet sebzôdik,

mint amennyi az idézési költsége.

„Ha bekövetkezik a bölcsek víziója által
jövendölt eseménysorozat, világunk káoszba
zuhan, és a galetki faj megszûnik létezni.”
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Ha megakadályozzák, húzz egy lapot és kapsz @2-t. Célpont lény vagy játékos 7 ÉP-t sebzõdik.
„Nemcsak a testedet semmisíti meg: még a létezésed emlékét is kitörli a tér-idõ szövetébõl.” – Arkython, a mágus 
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Romboló féreg (8): Gusztustalan! Amikor az ember azt
hinné, hogy végre valami esélye van a sok Kristályhegy,
meg hasonlók ellen, akkor az ellenfél elõvirít egy Rom-
boló férget, és a nagy nehezen felépített Föld oltárun-
kat, néhány varázspontért megsemmisíti. Szerintem ez
az egyik legjobb az új férgek közül.

Smaragdsörényû pegazus (8): Az egyik legjobb pega-
zus. Paraméterei a többivel megegyezik, csak a hátrány
más. Lényeket ugyanúgy porrá töri, a sok életponton le-
võ ellenfelet viszont gyógyítja. Ha ki akarjuk kerülni ezt
a gaztettet, akkor vegyük vissza a kezünkbe (pl.: Ördö-
gûzõ pálca), esetleg szedjük le. Arról még nem is be-
széltem, hogy egyszínû Sheran hordában is remekül
megállja a helyét (fõleg Dzsungellel)

Solisar aurája (10): Ismét új táppal bõvült az eddig sem
elhanyagolható counter kínálat. Szerintem ez a lap fel-
került a legjobb counterek meglehetõsen szûk körébe
(eddig a Megszakítás, Majd legközelebb és A hatalom
szava tanyázott ott). Bármilyen nem Elenios és Raia la-
pot megakadályoz, nem is túl drágán, sõt az elsõ né-
hány körben iszonyú jól használható. Ezt a lapot min-
den versenyjátékosnak be kell szereznie.

*Szaporodó féreg (6): Talán a leggyengébb az összes fé-
reg közül, elég drágán tudunk vele húzni. Csak olyan
pakliban jó, ahol nagyon sok VP-nk van, amit nem tu-
dunk másra költeni (pl. Kristályhegyes pakli.)

*Szerelem tornya (7): Elsõ pillantásra rettenetesen dur-
vának tûnik, hiszen ha egyszer kijött, akkor attól kezdve
az ellenfél nem tud varázsolni. A gyakorlatban azonban
egy lapért egy lényt áldozunk, X VP-ért X-et, így sem VP,
sem lapelõnyhöz nem jutunk. Ezért nem lehet vele min-
den varázslatot megakadályozni, csak a legkritikusabba-
kat. Más a helyzet, ha játékba tudunk hozni valamilyen
lényszaporító mechanizmust (pl. spórák), mert ezek

nem csak lapelõnyt jelentenek, hanem plusz VP regene-
rálást adva, a használati költség kifizetésében is segíte-
nek.

*Szilmill bûbájmester (5): Apró problémája, hogy nem
3 VP-ért jön, így nem igazán illeszkedik a 3 VP idézési
költségû szilmill hordapakliba.

*Szilmill fanatista (6): Egy árnyalatnyival gyengébb a
hordavezérnél ész az osztagparancsnoknál, mivel nem
ad ÉP-t (a +3 ÉP-t adó képességét nem fogjuk használ-
ni, csak a +2 sebzést adót).

*Szilmill hordavezér és Szilmill osztagparancsnok
(7): A 3 VP-ért jövõ, Támadó taktikás horda alappillérei.

*Szilmill sámán (4): A szilmill horda pakliba nem illesz-
kedik annyira, mivel oda ütõerõ kell, nem plusz élet-
pont. Valamilyen, sok kis lénnyel játszó pakliban talán
hasznos lehet.

*Szilmill spórák (6): A játék korai szakaszában VP-t ter-
melnek, védekeznek, és a legolcsóbb tölteléket jelentik
az áldozáshoz – a spórákkal pl. 2 VP-ért lehet a Totális
agymosást ellõni.

Szirén fattyú (6): Ismét egy Elenios lopó lap, igaz ez
nem az asztalon lévõ lapok közül oroz el egyet, hanem
a gyûjtõbõl ragadja el áldozatát (persze ez által nem a
mi gyûjtõnkbe kerül, hanem természetesen az aszta-
lunkra). Többen jó lapnak tartották a tesztelésen, de én
ezzel nem igazán értek egyet, mert egy kicsit drága,
nem mindig éri meg az a néhány lap. Ha már lopni akar-
nék kézben lévõ lappal, akkor a Tolvajlást használnám.

Szonikus áspis (7): Sajnos nem tudom ennek a lapnak
az erejét meghatározni, hiszen nem láttam még haszná-
latban. Felfoghatjuk végtelen lénynek és bûbájleszedés-
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Alap idézési költsége eggyel kevesebb VP, mint

ahányadik körben kijátszod, de nem több @5-nél.

Közvetlenül azután játszhatod ki, hogy ellenfeled

megpróbált kijátszani egy nem Raia és nem Elenios

lapot. Ez a lap nem jön létre, csak a gyûjtôbe kerül,

és neked el kell dobnod a kezedbôl egy általad

választott lapot.

„Solisarnak megvannak az eszközei Chara-din 
káoszhordái ellen.” – Treem
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Célpont lap a gyûjtôbe kerül.Csak olyan lap lehet a célpont, amivelmegegyezô típusú lap már van a laptulajdonosának a gyûjtôjében.
„...és porrá leszünk.”
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Bármely elôkészítôfázisban eldobhatsz a kezedbôl X lapota gyûjtôbe, ekkor ebben a körben mindenlap idézési költsége 3* @x -vel több.„Owoot? Nos, azt hiszem, megegyezhetünk abban,hogy Owoot nem a legalkalmasabb helyszína mágikus kísérletünkhöz.”– Théroxi Sámuel, idézômágus
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nek egyben, csak ennek, és az ehhez hasonló végtelen-
szer mûködõ lapoknak komoly baja, hogy nagyon sok
varázspontba kerül.

Szõrös harács (7): Ez meg a Szipolyozó újabb kiadása.
Csakhogy ez minden tekintetben sokkal jobb, mint az
elõdje. Nagyobbat üt, halálakor egy kis adag varázspon-
tot ad. Na jó, egy apró hátrány azért van, mégpedig az,
hogy kijátszásakor veszítünk egy varázspontot. Ezt vi-
szont egy kis ügyeskedéssel ki lehet küszöbölni.

Takarító (8): Abszolút tápgép lény! Ez így egy kicsit saj-
nos sántít, ezért hozzá kell még azt is tennem, hogy csak
akkor lenne megaspoiler, ha egy kicsit lassabb lenne a
játékkörnyezet. A játék elején használhatatlan, viszont
ha már egy két-lényünk meghalt, akkor remek segítsé-
get nyújthat akár az Ördögûzõ pálca kirakásához, akár
a Kenbug hatalmasra hízlalásához.

Temetetlen múlt (8): Ez az a lap, amirõl oldalakat lehet-
ne regélni, hogy mire és hogyan jó, milyen lapokkal le-
het kombózni, stb. Én azonban csak annyit említtek
meg róla, hogy Morgan tanítványával érdemes hasz-
nálni, hisz így az ellenfél gyûjtõje mindig üres, a mienk-
be meg csak az van, amivel nagyot sebezhetünk. Egye
fene, még megemlítem, hogy Isteni szeszéllyel és Na-
gyobb kívánsággal együtt használva elég jó paklit lehet
összerakni.

*Tiszta esõ (7): Elsõ pillantásra úgy tûnik, a hordák vég-
napját jelentõ lapot tartjuk a kezünkben. Gyakorlatban
azonban kiderül, hogy ha minden körben ellõjük a Tisz-
ta esõt, nem sok mindent tudunk mellette csinálni, te-
hát kell még valami, ami plusz VP-t ad, és aminek segít-
ségével felállunk a horda kezdeti rohamából. Ha arra
várunk, hogy felgyógyulunk 20 ÉP-re, és majd akkor csi-
nálunk valamit, keserves meglepetés érhet, ha közben
leugrik egy varázslat drágító lap, vagy az ellenfél behúz-
za kevés counterelõ (esetleg Semmizõ) lapjainak vala-
melyikét, vagy egyszerûen csak az asztalon felgyûlt lé-
nyeivel egy kör alatt megöl.

Tisztaság kapuja (6): Egy egész jó lap, ami vélhetõleg jó
védelem lesz a sok, kis, tartalékban lévõ lényekkel ját-
szó pakliban. A +1-ép miatt nehezebb õket lelövöldöz-
getni, a drágább célzás meg még egy kis extra a plusz ép
mellé. Sõt, ha rosszul áll a szénánk, akkor akár húzha-
tunk is helyette.

Tojásrakó pöffeteg (8): Ez a kiegészítõ valósággal dúskál
a jobbnál jobb kontroll lényekben. Az egyik legjobb a
már említett Csöpögõ csápolat, a másik pedig a Tojásra-
kó pöffeteg. Négy kör múlva kikel a tojás, és még egy
újabb pöffeteg tojás is keletkezik, majd kezdõdik az
egész elölrõl. Magát a tojást nehéz leszedni, mert jelzõ,
másrészt tárgy és alapból kevesen használnak tárgyir-
tást. Más kérdés, hogy a magát pöffeteget igen könnyû
leszedni.

Triklopsz (4): Mélységi ent új kiadásban. Egy elõnye hoz-
zá képest, hogy két aktív lény feláldozásával ingyen jö-
het. Sajnos ez az esetek többségében nem éri meg. Eset-
leg ki lehet próbálni Szürke rinocérosszal.

*Tudatcsapás (7): A Tudatrombolás fõ erõssége, hogy
húzás után is kijátszható, a tudatcsapás viszont nem.
Igaz, hogy a max. vp-t is csökkenti, de ritka lesz, hogy
igazán sok VP-t tudunk vele elpusztítani. Ehhez paklit
kell rá építenünk, ha az ellenfél eldobja a kezét, és utá-
na tudatcsapunk tõle 17-20 VP-t, nyertünk.

Tükördémon (9): Igazi brutális giga spioler! Bármelyik
lényt maradéktalanul lemásolja, akár az ellenfél reper-
toárjából is másolhat. Ráadásul mint ha most lett volna
kijátszva. Elég jól hangzik. Csak sajnos veszítünk egy va-
rázspontot (ezért nem lett 10 pontos). E hátrány a sok
kis lényt használó pakliban fel se tûnik.
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Sikeres kijátszásakor játékba kerül egytojás jelzô (tárgy, önálló jelzô), melynek akövetkezô képessége van: Késleltetett hatás, 4:pP, áldozd fel a tojás jelzôt: játékba kerül egyTojásrakó pöfeteg jelzô (mintha kijátszottadvolna, új tojásjelzô is keletkezik).„A szaporodásuknak végül egy jól kiképzettTisztogató osztag vetett véget.” – Dhojaktra
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Közös képesség: @2, rakj egy véletlensz-

erûen választott lapot a gyûjtôdbôl a

Semmibe: célpont lény vagy játékos sebzôdik

annyi ÉP-t, amennyi a lap idézési költsége

volt (de játékos max. 7-et sebzôdhet). Ezt a

képességet minden játékos csak a saját

körében, körönként egyszer használhatja.
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Tûnékeny csábítás (8): Zavarónak találnád a Szkarabe-
uszok átkát, vagy az õrposztban ülõ sok életpontos
lényt, vagy esetleg a tartalékból lövöldözõ Ében íjászt?
Nincs más dolgod, mint kölcsönvenni õket egy rövi-
debb idõre, egyrészt, hogy ne akadályozzanak a tevé-
kenykedésben, másrészt, használni is lehet õket. Hihe-
tõ illúzióval alkotott kombója pedig elég gyilkos tud
lenni.

Vándorsólyom (6): Ide megy, oda megy, néha üt, néha
növeli a saját életpontját, csak kár hogy általában rossz
helyen szokott tartózkodni. Cseles ember azonban egy
kis trükkel (pl. Erszényes elkarog) mindig visszaviszi az
ellenfél köre végén az õrposztból, és passzivizálja, így
játssza ki a hátrányát.

Virrasztók (8): Jó lap! Nemcsak gyorsan inaktívvá teszi
az összes ellenséges lényt, hanem termel nekünk egy fé-
szekalja kis lényecskét. (Figyelem! Nem annyit kapunk,
amennyit passzivizáltunk vele, hanem az eleve passzív
lényekért is ad. Erre nem árt figyelni!) Ezekkel bármit
kezdhetünk, például a frissiben passzivizálódott lénye-
ket ütögethetik le mindenféle komolyabb veszély nél-
kül. Az Iszapgólemmel remekül kombózik.

Visszavágás (6): Ez is a „halálunkon vagyunk” lapok kö-
zé tartozik, a Kétségbeesés hatalma és a Halvány re-
ménysugár mellett. Szerintem ezek közül csak a Hal-
vány reménysugarat érdemes használni, mert az olcsó,
a Visszavágással ellentétben. Igaz, a Visszavágás még
tud egy-két extrát, de nem lehet rá lapot húzni, ami a
vég közeledtéhez azért jól szokott jönni.

*Víziócsáp (6): Lényes pakli ellen 3 VP-ért +3/+3 eleve
igen jó üzlet, általában ezen fog múlni, hogy az ellenfél
lénye meghal, a miénk megmarad. És akkor még nem
említettem, hogy ez a körünkben megvédi a lényünket

az azonnali varázslatoktól, és újrafelhasználjató révén,
újabb és újabb lényünket tápolhatjuk vele. Lénynélküli
pakli ellen viszont ezt a lapot kiside-olnám.

Vízióféreg (7): Végtelen gyógyulás! Nos ez persze túl
szép lenne, hogy igaz legyen, ezért egy apróságot meg
kell tennünk ez ügyben: minden 2 ÉP gyógyulásért 1 VP-
t kell költenünk. Ez szerintem egyáltalán nem sok. Ha
körönként mind az öt varázspontunkat elköltjük rá ak-
kor +8ÉP/kör, ami nem is kevés. (Csak közben nem ár-
tana sebezni is valahogy az ellenfélbe!) Jól muködik a
Hatásvadászatra épülõ pakliban. 

Víziósárkány (4): Nincs az az épeszû ember, aki ezt hasz-
nálni akarná. Ha már valaki valamilyen csoda folytán ez-
zel játszmát nyerne, az nyugodjon meg. Azt a játékot va-
lószínûleg bármi mással is megnyerte volna.

*Víziósólyom (8): Ötért Gitonga, amit körönként újból
ki kell játszani, ráadásul még védekezni se tud, elég si-
váran hangzik, még az újrakijátszhatósággal együtt. De
aztán leesik a tantusz, berakod A fókusz meglelése pak-
liba. Az ellenfél lelövi 4-5 alkalommal, de aztán elfogy-
nak az irtások és game over.

Vörös testvér (5): Pont olyan, mint a Kék testvér, csak ez
tüzet lehel és nem jeget. Valami kis értelme csak akkor
van, ha kijött a Kék-vörös atya kombója. Még szerencse,
hogy ki lehet vele keresni a kombó elemeit.

Xenópete (7): Egy újabb remek lappal bõvült a galetki tá-
polók széles skálája. Gyakorlatilag egyért ad +1/+1-et
egy galetkinek, de azt elég sokszor meg lehet tenni. Az
egy apró baja, hogy a pete csontért jön, ami azért nem
lapul minden bokorban, de nem kell aggódni a Spórák
és az Aranycsináló csápok leveszik az ilyen irányú
gondjainkat a vállunkról.
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Repül.

„Ahogy felemelkedett elôttünk az irtózatos test,

biztos voltam benne, hogy végünk. Annyira igaz-

inak tûnt az ordítása, a perzselô lángok... De a

következô pillanatban egyszerûen szertefoszlott!”
– Zo’dial emlékirataiból
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Célpont ellenfél minden lénye passzívan a tartalék-ba kerül. Ezután kapsz a tartalékodba aktívan annyiVirrasztót (0/1-es Halhatatlan torzszülött jelzô),ahány passzív lénye van az ellenfélnek, ezekre apasszív lényekre pedig tégy 1-1 ellenség jelzôt.Ha egy Virrasztó olyan lénnyel harcol, akin ellenségjelzô van, kap +4 sebzést és +4 ÉP-t.
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ISTENEK HÁBORÚJA
Idõpont: január 26., szombat 10 óra.
Helyszín: Gyöngyös.
Szabályok: Egyszínû verseny.
Nevezési díj: 500 Ft.
Díjak: ultraritka és Víziók paklik.
Érdeklõdni lehet: Tornay Tamás
37-314-447.

A HAGYOMÁNY JEGYÉBEN
Idõpont: január 26., 11 óra
(nevezés 10-tûl).
Helyszín: Veszprém.
Szabályok: Hagyományos verseny.
Nevezési díj: 500 Ft.
Díjak: ultraritka, paklik.
Érdeklõdni lehet: Horváth Zoltán
70-242-7765.

HATALOM KORLÁTOZÁSA
Idõpont: január 26., 10 óra
(nevezés 9-tûl).
Helyszín: Kaposvár.
Szabályok: Hatalom korlátozása.
Nevezési díj: 500 Ft.
Díjak: ultraritka, paklik.
Érdeklõdni lehet:
tel.: 30-906-6069.

SZABÁLYLAPOK NÉLKÜL
Idõpont: január 26., szombat 11 óra
(nevezés 10-tûl).
Helyszín: Cegléd.
Szabályok: Hagyományos verseny,
ahol nem lehet használni a szabály-
lapokat és a követûket.
Nevezési díj: 550 Ft.
Díjak: ultraritka, paklik. 20 induló
esetén 2 ultraritkát osztunk ki.
Érdeklõdni lehet: Marofka
Mátyásnál: 30-355-7657, vagy
marofkamatyas@freemail.hu

A HAGYOMÁNY JEGYÉBEN
Idõpont: január 26., 10 óra
(nevezés 9-tûl).
Helyszín: Szarvas. Aki vonattal
érkezik, kérem, jelezze, mert onnan
kocsival hozunk be mindenkit.
Szabályok: hagyományos verseny.
Nevezési díj: 500 Ft.
Díjak: ultraritka lap és paklik, 20
nevezû esetén a második helyezett is
kap ultraritkát.
Érdeklõdni lehet: Hlbocsányi
János (30) 203-3974, Szarvas,
Hársfa u. 17. 5540.

AZ ELYSIUM VERSENYE
Idõpont: január 27., 11 óra
(nevezés 10-tûl).
Helyszín: Elysium.
Szabályok: Frissen bontott paklik
versenye 3 csomag Víziókból.
Nevezési díj: 2200 Ft.
Díjak: ultraritka, paklik.
Érdeklõdni lehet: Az Elysiumban,
vagy Szegedi Gábornál 30-924-5850.

FRISSEN BONTVA
Idõpont: február 2., szombat 10 óra.
Helyszín: Gyöngyös.
Szabályok: Frissen bontott paklik
versenye 3 csomag Víziókból.
Nevezési díj: 2250 Ft.
Díjak: ultraritka és Víziók paklik.
Érdeklõdni lehet: Tornay Tamás
37-314-447.

ISTENEK HÁBORÚJA
Idõpont: február 2., 11 óra
(nevezés 10-tûl).
Helyszín: Elysium.
Szabályok: Egyszínû verseny.
Nevezési díj: 600 Ft.
Díjak: ultraritka, paklik, legalább 20
fû esetén a második is UR-t kap.
Minden nevezû ajándékba kap egy
random ritka lapot.
Érdeklõdni lehet: Elysium, Cyber
World, Magic Shop.

A HAGYOMÁNY JEGYÉBEN
Idõpont: február 3., 11 óra
(nevezés 10-tûl).
Helyszín: Eger.
Szabályok: Hagyományos verseny.
Nevezési díj: 300 Ft.
Díjak: ultraritka, paklik.
Érdeklõdni lehet: Camelot
Kártyavár 36-321-966.

A HAGYOMÁNY JEGYÉBEN
Idõpont: február 9., 10 óra
(nevezés 9-tûl).
Helyszín: Gödöllû.
Szabályok: hagyományos verseny.
Nevezési díj: 500 Ft.
Gödöllûieknek és azoknak, akik
Gödöllûn még nem neveztek, 450 Ft.
Díjak: ultraritka, paklik.
Érdeklõdni lehet: Csuja Gergely-
nél tel.: 28-413-962 vagy e-mail:
csuja@mail.digitel2002.hu

EGYEDI VERSENY
Idõpont: február 23., (szombat)
10 óra (nevezés 9-tûl).
Helyszín: Cegléd.
Szabályok: Nem lehet használni sza-
bálylapot és követût. Nincs kiegészítû
pakli és színkorlát. A pakli minimum 60
lapos. Minden forduló végén a vesztes
játékos húz egy véletlenszerûen válasz-
tott lapot az ellenfél paklijából, amit
beletesz a saját paklijába és ez a lap a
verseny végéig a paklija részévé válik.
A kihúzott lapok nem csak a verseny
végéig, hanem az után is az adott
játékos tulajdonában maradnak.
Nevezési díj: 550 Ft
Díjak: UR, Víziók paklik, 20 induló
esetén két ultraritka lapot osztunk ki.
Érdeklõdni lehet: Marofka
Mátyásnál  30/355-7657,
marofkamatyas@freemail.hu

AZ ELYSIUM VERSENYE
Idõpont: február 24., 11 óra
(nevezés 10-tûl).
Helyszín: Elysium.
Szabályok: Hagyományos verseny.
Tiltott lapok: A mágia létsíkja, Pszi
szakértelem, Teológia, A falak ereje,
Mánia. A Tiltott mágia csak a kiegé-
szítû pakliban lehet.
Nevezési díj: 600 Ft.
Díjak: ultraritka, paklik.
Érdeklõdni lehet: Az Elysiumban,
vagy Szegedi Gábornál 30-924-5850.

A HAGYOMÁNY JEGYÉBEN
Idõpont: március 3., 11 óra
(nevezés 10-tûl).
Helyszín: Eger.
Szabályok: Hagyományos verseny.
Nevezési díj: 300 Ft.
Díjak: ultraritka, paklik.
Érdeklõdni lehet: Camelot
Kártyavár 36-321-966.

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).

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 Mûvelõ-
dési Központ (Turul mozi).
A központi autóbuszállomástól
200 m-re a Szabadság úton.

SZEGED – Csongrádi sugárút 57.
SZENTES – a kenyérgyár

kultúrhelyisége, Ady E. u. 20.
VALHALLA PÁHOLY

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

VESZPRÉM – Sárkánytûz szerep-
játékbolt, Ady E. u. 3.

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

A bajnok manifesztációja

avatár

Il
lu

sz
tr

ác
ió

: 
G

õg
ös

 K
ár

ol
y

1997 © Beholder Bt.

Nem lehet célpontja varázslatnak 

vagy valamilyen, az asztalon levô lap

által okozott hatásnak. Az elôkészítô

fázisod során költs el @5-t, különben 

a gyûjtôbe kerül. Ha bármilyen módon

a gyûjtôbe kerül, azonnal 

elvesztetted a játékot.
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KGK VERSENY
Idõpont: február 9. 11 óra (nevezés 10-tûl).
Helyszín: Elysium.
Szabályok: Frissen bontott paklik versenye 2 cs.
KGK-ból.
Nevezési díj: 1800 Ft (hölgyeknek 1400).
Díjak: 1. hely 2000, 2. hely 1000 Ft (legalább 6
induló esetén), ultraritka, paklik.
A nevezési díjon felül lehetûség van plusz 100 Ft
befizetésére. Az így képzûdött nyeremény alapot a
legjobb helyezést elért befizetû kapja meg.
Érdeklõdni lehet: Az Elysiumban, vagy Szegedi
Gábornál 30-924-5850.
KG éves ranglista: A 2002-es év elysiumos
versenyein legjobb összeredményeket elért
játékosok pénzdíjat vehetnek át az év utolsó
versenyén. 1. hely: 7000 Ft, 2. hely: 5000 Ft,
3. hely: 3000 Ft (legalább 10 induló esetén).

AZ ELYSIUM VERSENYEI
január 19. szombat: MAGUS
január 20. vasárnap: Star Wars
január 26. szombat: MAGUS
január 27. vasárnap: Elysium HKK

február 2. szombat: HKK
február 3. vasárnap: Star Wars
február 9. szombat: KGK/Lord of the Rings
február 10. vasárnap: HKK
február 16. szombat: MAGUS
február 17. vasárnap: Star Wars
február 23. szombat: MAGUS
február 24. vasárnap: Elysium HKK
március 2. szombat: HKK
március 3. vasárnap: Star Wars
március 9. szombat: KGK/Lord of the Rings
március 10. vasárnap: HKK
március 16. szombat: HKK/MAGUS
március 17. vasárnap: Star Wars
március 23. szombat: MAGUS
március 24. vasárnap: Harry Potter
március 30. szombat: MAGUS
március 31. vasárnap: Elysium HKK

A versenyek – ha külön nem jelöljük – egységesen
11 órakor kezdûdnek. Nevezni 10-tûl lehet.
Érdeklûdni 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. felûl.

SZABÁLYOK
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 pakliépí-
tésre 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 bár-
melyik itt leírt szabályt meg lehet
változtatni, csak a versenykiírásban
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.

ÕSÖK VÁROSA
A BEHOLDER KFT. VERSENYE AMATÕR ÉS PROFI KATEGÓRIÁVAL!

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

33 000 Ft pénzdíj • 3 gyûjtõdoboz Víziók
az amatõr kategóriában

Idõpont: 2002. március 23., 10 óra (nevezés 9-tõl).

Helyszín: Kondor Béla Közösségi Ház (Budapest, Kondor Béla sétány 8.).
Megközelíthetõ Kõbánya-Kispesttõl piros 136-os busszal (6 megálló).

Szabályok: Csak az Õsök Városa és a Rúvel hegy lapjait, valamint a Két világ közt
és a Víziók ÕV-s lapjait lehet használni. Használhatók még a társasjáték azon lapjai is,

amelyek az Õsök Városában is megjelentek. Tiltott lap: A sárkány kincse.

Amatõr és profi kategória: Két kategóriában lehet indulni: a profik között bárki indulhat,
míg az amatõr kategóriában nem indulhatnak a tesztelõk, azok akik legalább három
egymást követõ félévben profik voltak, és azok, akik 2001. június 1. óta legalább

két pontszerzõ versenyen végeztek az elsõ háromban, illetve pesti pontszerzõ versenyen
legalább háromszor voltak az elsõ nyolcban.

Nevezési díj: 500 Ft (tagoknak 400).

Díjak: A profi verseny pénzdíjas: I. díj 15 000 Ft,
II. díj 10 000 Ft, III. díj 5000 Ft, IV. díj 3000 Ft. 
Az amatõr kategóriában 3 gyûjtõdoboz Víziók.

Érdeklõdni lehet: levélben a Beholder Kft. 1680 Budapest, Pf. 134
vagy e-mailben a beholder@beholder.hu címen.

FIGYELEM! Az általunk támogatott HKK versenyeken a következû pontozást kell alkalmazni:
Gyûzelem 3 pont (a gyûzelem arányától függetlenül). Döntetlen 1 pont. Vereség 0 pont. A ver-
senyekrûl küldött beszámolóban a pontszámok mellett kérjük a lejátszott körök számát és a bí-
ró nevét is. Az ultraritkát 15 indulótól lehet kiosztani, kevesebb számú versenyzû esetén vissza
kell küldeni nekünk. Hatalom Szövetsége pontokat, profi besorolást 20 fûtûl lehet szerezni.



A Zén 2. expedíciója mini-kiegészítõben jó pár kalan-
dozós lap jelent meg, legújabban a Vérmezõ címûben (ez
most januárban jelenik meg) találhattunk néhány kelle-
mes kis lapot: Törpe-gnóm Gliont, Riomarilliondit és az
Alkímistát.

Elõször is nézzük a Törpe-gnóm Glion nevû követõt.
Gnóm pasziánsz paklit eddig is lehetett készíteni, de ez a
lap sokat dob az erején. Ad egy szintet és még +1 sebzést
gnómjainknak, ez legalább +2/+1-et jelent. Így egy két
varázspontért jövõ, eddig 1/1-es gnómocska most már
3/2-es lesz. Valamivel jobban hangzik, ugye? A dolognak
két jelentõs elõnye van: elõször is, amikor a parti elején
elkezdjük kirakni a gnómokat, eggyel több ÉP-jük miatt
jóval nehezebben lõhetõk le. Másodszor, ha valamiért
nem jön össze a pasziánsz, hordaként is mûködhet a pak-
li! Szerencse, hogy a követõt csak 16 ÉP-ért lehet leszed-
ni, mert négy ÉP-t belesebezni az ellenfélbe nem túl ne-
héz, mint ahogy azt már a gólemes paklinál is láthattuk.
Kevés ellenfél fogja leszedni a követõt, egyrészt elfelejt-
hetik, másrészt sok játékost idegesít, ha a max. ÉP-je
négy. A követõ hátránya, hogy két ÉP-t kell áldozni a hú-
záshoz, ha nincs gnómod, nem igazán zavaró sem
egy pasziánsz, sem egy horda esetében; minden-
képpen áldozzuk fel mindig a 2 ÉP-t, és húzzunk
(persze kivéve, ha belehalnánk, de még ekkor is
kezünkbe kerülhet egy Riomarilliondi). Ha
nyolc-tíz körön keresztül nincs gnómunk játék-
ban, akkor nekünk már úgyis meszeltek.

Hogyan raktam én össze ezt a paklit? Elõször is
a szabálylap kérdése: pasziánsz illetve gyorsan terü-
lõ paklinál nem árt a sok lap, úgyhogy Bõség zava-
rát ajánlok. Ha sokan játszanak Õsi rúnával, nyu-
godtan ki lehet hagyni, illetve ha valamilyen
szabálylap nagyon idegesítene (pl. sokan játszanak
Bûvös erdõvel) Õsi rúnára is cserélhetjük, de ilyen-
kor már igencsak elkél a szerencsés húzás az elején.

A gnóm pasziánsz alapja a Gnómlak. Ezzel a kel-
lemes kis lappal 1 VP-t és egy lapot kapunk (még-

hozzá azonnal!) minden gnóm kijátszásakor. Ha több ilyet
is fel tudunk húzni, akkor Hawaii! Tapasztalataim szerint
három aktív Gnómlaknál, és legalább egy gnómmal a kéz-
ben már soha nincs gond. Nosza kezdjük másolni az Illú-
ziópalotával, és keressük elõ a Teremtõ erõvel! Ez a lehe-
tõ legoptimálisabb épület kikeresõ és építõ lény! Maga is
gnóm, bár õ nem megy az õrposztba, a +1 ÉP esetleg szá-
míthat. Keresésre optimális még az Abarrun segítsége.

Két szín már megvan: Fairlight és Elenios. A pakli akár
ebbõl a két színbõl is összerakható, ha olyan a versenyfor-
ma. Látni fogjuk majd, hogy összesen öt lapot használunk
a harmadik színbõl, Raiából, ezeket helyettesíthetjük más
lapokkal, persze ettõl picit gyengülni fog a pakli, de nem
vészesen. Próbáljunk meg minél olcsóbb, és használható
gnómokat összeszedni! A két legjobb mindössze két VP-ért
jön: a Gnóm és a Bölcs tanító. Ez azért jó, mert ezek már
két Gnómlaknál ingyen jönnek, termelve nekünk maguk
helyett két lapot. Háromnál pedig már termelik a varázs-
pontot is, ami nagyon fontos! További elõny, hogy ha hor-
dázunk (mert nem jött Gnómlak, vagy az ellenfél ármány-
kodik), akkor kettõért 3/2-esként ezek jól ütnek. Lényeges

2001 © Beholder Kft.
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A fô fázisában bármelyik
játékos megszüntetheti 16 max. ÉP és

16 ÉP feláldozásával. Minden törpéd és
gnómod lép 1 szintet és kap +1 sebzést.
A húzás fázisodban csak akkor húzhatsz,

ha van törpéd vagy gnómod játékban,
vagy ha feláldozod 2 ÉP-d.

2008 © Beholder Kft.
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Repül. 

Sikeres kijátszása után nõ öttel a 

max. ÉP-d és gyógyulsz ötöt. 

pP: Célpont lény vagy játékos sebzõdik eggyel 

kevesebbet, mint ahány gnómod van játékban.

„A gyorsbeszédû gnóm hölgy számos találmánya 

közül néhány – mindenki nagy meglepetésére 
- egészen sikeresnek bizonyult.” 

KKOOMMBBÓÓKK
GNÓMOK PASZIÁNSZ KÖZBEN

A Gnómlak megjelenése óta mindannyiunkban ott élhet a kedves kép, amikor délutá-
nonként a gnómocskák összegyûlnek egy kis pasziánszra. Joggal merül fel a kérdés,
hogy minek ehhez összegyûlni, amikor mindenki egyedül mûveli ezt a nemes játékot?
Nos, valószínûleg páros pasziánszt játszanak. Ha te is szívesen kipróbálnád ezt (a
HKK-ban ez kb. annyit jelent, hogy te játszol, az ellenfél meg néz), akkor figyelj!
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AA PPAAKKLLII::
KKˆ̂vveettıı:: 

TTˆ̂rrppee-ggnnÛÛmm GGlliioonn
SSzzaabb··llyyllaapp:: 

AA bbııssÈÈgg zzaavvaarraa

33 GGnnÛÛmmllaakk
33 IIllll˙̇zziiÛÛppaalloottaa
33 TTeerreemmttıı eerrıı
33 AAbbaarrrruunn sseeggÌÌttssÈÈggee
33 GGnnÛÛmm
33 BBˆ̂llccss ttaannÌÌttÛÛ
33 FFaaiirrlliigghhtt ppaappjjaa
33 UUnnddookk ggnnÛÛmmooccsskkaa
33 AAllkkÌÌmmiissttaa
22 RRaakkoonncc
22 SSiigghhtteerr
22 RRiioommaarriilllliioonnddii
22 EEnneerrggiiaassppiirr··ll
33 FFoorrdduullaatt
33 LL··nnccvviillll··mm
33 MMeeggsszzaakkÌÌtt··ss
11 KKaallaannddoozzÛÛkk vv··rroossaa

még, hogy nem neves kalandozók, így akár-
mennyit kirakhatunk belõlük, ez a pasziánsz
résznél komoly szempont. Rossz húzás ese-
tén a Bölcs tanító képessége is segíthet. A
három varázspontért jövõknél már egész jó
a választék. Egyrészt itt van Fairlight papja.
Ez ugyan csak 1/1-es, ami szuboptimális, de
olcsóbbítja a gnómjainkat (sajna, csak ha ak-
tív), így pasziánszhoz remek! Aztán az Un-
dok gnómocska is nagyon jó. Remekül meg-
foghatja az ellenfelet (pl. hordánál szörnyre,
kontrollnál általános vagy azonnalira kirak-
va), persze figyelni kell saját lapjaink típusát
is, mert azt is drágítja! Az Alkímistát csak
azért javaslom, mert háromért 1/2-es, a ké-
pességének nemigen vesszük hasznát; azért
írjuk fel a csontot, amit kijátszáskor ad, jó le-
het Kalandozók városához, vagy az ellenfél
valamilyen lapja miatt. Ez most 18 gnóm, de
mivel nekünk fontos, hogy mindig legyen
elég sok gnómunk, rakjunk be még hatot!
Most már csak a neves kalandozók marad-
tak, ezekbõl csak kettõt mertem betenni faj-
tánként, nehogy a kezemben szorongassam
õket. Rakonc a VP termelés miatt annyira jó,
hogy akár hármat is be lehet tenni. Ha kint
van a Glion, és õ elpusztul, máris nyolc va-
rázspontot kapunk, ami a játék elején per-
döntõ lehet. Sighter ugyan csak 1/1 három
varázspontért, de Glionnal már 4/2, ami
nem rossz. Végül Riomarilliondi, az egyet-
len lényünk, ami háromnál többe kerül, de
ez meg nagyon hasznos. Inkább akkor jön
jól, ha nem jön össze a pasziánsz, Glion
mellett 3/3, mágikus támadás és védelem,
repül – ez optimális 5-ért! A gyógyító képes-
sége is jelentõs, sokszor ment életet.

Már van 24 lényünk, és 9 egyéb la-
punk, vagyis még van 12 hely. Ha felhúz-
tuk a paklit, valamivel nem árt ölni. Én
erre az Energiaspirált használtam, mert
egyszerû és olcsó, valamint ha az ellen
leszedi a követõnket, hamarabb is kivé-
gezhetjük vele, végsõ esetben lényt is lõ-
hetünk. Azonban ebbõl elég kettõ is. A
pasziánszhoz nagyon jó a Fordulat. Ha
felépült egy Gnómlak, és tudunk még
gnómot kijátszani ebben a körben, érde-
mes aktivizálni, hiszen az egy varázspon-
tért, és a lapot is visszanyerjük rögtön a
gnóm kijátszásakor. Extrém esetben ez a
lap használható saját lény aktivizálására
(pl. rögtöni építkezés), vagy az ellenfél
lényének/más lapjának passzivizálására,
de elsõdlegesen a pasziánszhoz használ-

juk. Érdemes kipróbálni az Alattomos mód-
szereket vagy a Teljes fordulatot Chara-din-
ból, csak sajnos ezek VP igénye több. Ha le-
szedik a Gliont, legjobb kivégezni az
ellenfelet, erre optimális a Láncvillám, ezt
pl. horda ellen is remekül használhatjuk; il-
letve ölésre, ha kevés lenne az Energiaspi-
rál. Az ellenvarázslatok közül sajna kevés
fér be, a legjobb egyértelmûen a Megszakí-
tás. Ha szükség van még counterre, én A
hatalom szavát javaslom, mivel nagyon ol-
csó és univerzális, és életpontunk van rá.
Egyetlen hely maradt még, ide tegyük be a
Kalandozók városát. Persze kikeresni rit-
kán fogjuk, de építeni ott lesz a Teremtõ
erõ, vagy más, a Gnómlak építése után eset-
leg dologtalanul a tartalékban pihenõ kis
gnóm. Egy varázsponttal olcsóbbít, ez me-
gint a pasziánszban segít, a +1/+1 pedig lé-
nyeink életrevalóságában. Ha ez és Glion
kint van, Sighter pl. kettõért 6/3-as, de egy
sima gnóm is egyért 4/3-as, ezek szép szá-
mok. Három-négy ilyen gnómmal pasziánsz
nélkül is gyors sikert érhetünk el. A paszián-
szozás során elõfordulhat, hogy két azonos
nevû kalandozót húzunk, ezek kirakását is
lehetõvé teszi. Azonkívül mostanában keve-
sen játszanak síkkal, úgyhogy leszedése sem
valószínû. Sok-controllos környezetben
esetleg Pozitív síkot is használhatunk, csak
figyelni kell, hogy saját Láncvillámunk és
Energiaspirálunk sebzése is csökken.

Meg is van a 45 lapos paklink; a kiegészí-
tõ pakli összeállításánál nagy segítség, hogy
csak három színû (sõt valójában csak 2,5).

Hogyan játsszunk? Az alapvetõ cél: minél
hamarabb, minél több Gnómlak felhúzása.

1999 © Beholder Kft.1999 © Beholder Kft.

Célpont játékos annyi ÉP-t sebzôdik,
amennyi max. ÉP-t vesztett mostanáig.

Ezután ugyanennyivel csökken
max. lehetséges ÉP-je is.

„Az energiánál csak az energia hiánya tud
pusztítóbb lenni.” – Zu’lit

3 Negatív robbanásNegatív robbanás
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Vagyis három varázspontnál extrém esetektõl eltekintve
mindig Teremtõ erõ + keresés + Gnómlak a játék, ha lehet.
Ha nincs Teremtõ erõ, akkor mit rakjunk ki elõször? Horda,
vagy tárgy esetleg bûbáj pakli ellen Undok gnómocskát
(vagy bármely más pakli ellen, ami nagyon egytípusú lapok-
ra épül, kivéve persze kalandozó, vagy épület). Ha feltehe-
tõleg nem lövi le az ellenfél, akkor Fairlight papját. Egyéb-
ként Rakoncot, ha van (fõleg a kontroll ellen, de bárhol jól
jön a sok VP, ha meg nem lövi le, akkor építhet). Két varázs-
pontos gnómot is megéri lerakni, a több varázspont mindig
jól jön, különösen, ha Abarrun segítségével kell keresnünk.
Ha már van kint egy-két aktív Gnómlak, pakoljuk a gnómo-
kat (persze elõbb a két varázspontosokat, aztán a hármasa-
kat, Riomarilliondit csak akkor, ha kell). Úgyis húzunk he-
lyettük újakat, termelik a varázspont, ütnek stb. Ha nagyon
nem húztunk Gnómlakot, vagy az ellenfél elpusztítja/kido-
batja, akkor üssük az ellent bátran! A Megszakítást, mely
drága kincs, csak igen fontos esetben használjuk (pl. épület
megvédése; sok lényünk megvédése, ha nincs a kezünkben
sem több stb.)! Ha varázspontra van szükség, és van Rakon-
cunk, felszúrhatjuk az ellenfél lényén, így termelve egy ada-
got.

Innentõl csak azok olvassák tovább, akik ilyen pakli-
val játszanának, akik ellene, azok ne! Mi a teendõ: 

1. Ha az ellen orvul leszedi Gliont (csak a saját fõ
fázisában teheti!)? Erre leginkább intelligens ellenfél és
kontroll pakli esetében számíthatunk. (A horda pl. eléggé
sebzi magát, így nem annyira szeret 4 ÉP-n lenni). Termé-
szetesen a gnómok, mint hordalények nevetségessé silá-
nyulnak vissza, de még mindig mûködik a pasziánsz, és
bármikor lelõhetjük az ellenfelet az öt lövésünk valame-
lyikével, ha nincs elég countere, vagy nem elég óvatos.
Ilyenkor gnómot csak akkor vigyünk az õrposztba, ha na-
gyon muszáj, vagy ütni tudja az ellenfelet, vagy nem kár
érte. Ne szokjunk túlságosan hozzá a +2/+1-hez, bármi-
lyen kellemes is, mindig számítsunk rá, hogy leszedheti
Gliont, ha van legalább 16 ÉP-je (vagy ha nincs, de gyó-
gyulhat). Persze ne emlegessük sûrûn ezt a lehetõséget!

2. Ha az ellen leszedi Gliont és Életenergiával
játszik? Ha nem rúnáztuk le, cseréljünk be a kiegészítõ-
bõl Negatív robbanást! 

3. Ha az ellen kontrollal játszik? Építsünk! Próbáljuk
counterelni az esetleges épület-leszedést. Általában érde-
mes minden körben egy gnómot kirakni, hátha nem tudja
olcsón leszedni, és akkor végre építhet. Sok lényt lerakni
csak akkor ajánlott, ha úgy gondoljuk, nem fogja tudni le-
szedni mindet egyszerre, vagy amikor már pasziánszozunk.
Persze, ha játékba hoz valamilyen körönként-egy-gnómot-
leszedõ undormányt (pl. Szkarabeuszok átka vagy Tolvaj-
lás), akkor kénytelenek vagyunk várni, és egy körben töb-
bet lerakni. (A Tolvajlás ellen ajánlott a Negatív energia
használata a kiegészítõben.) Ha nem tudunk építeni, és
nem szedi le Gliont, akkor hordázzunk, ahogy lehet!

4. Ha az ellen hordával játszik? Figyeljünk fokozot-
tan az ÉP-re, ne nagyon hagyjuk üresen az õrposztot 10-

15 ÉP alatt! Riomarilliondit nagyon utálja a horda: gyó-
gyít, leszedi 1 lényét, és ott ül az õrposztban. Azért elsõd-
leges dolgunk ilyenkor is a megfelelõ számú aktív gnóm-
lak felállítása, szerencsére a sok kis lény segítségével ez
sokszor már a 4. körben megvalósul, mert a horda kevés-
bé szól bele a dolgainkba.

5. Ha az ellen gólem-paklival játszik? Rakjunk ki mi-
nél több mindent az elején, amíg még lehet. Hagyjuk,
hadd üssön, termeljünk varázspontot, és amikor már úgy
tûnik, nyerhetünk ebben a körben, szedjük le a követõjét,
és álljunk neki pasziánszozni! Ne féljünk az instant lövé-
sektõl, erre tartjuk Riomarilliondit, elõbb-utóbb úgyis fel-
húzzuk. A laprakosgatás során a Fordulatra kevésbé szá-
míthatunk, hiszen a sok counter miatt kicsi az esély, hogy
létrejön (ugyanez igaz természetesen controll ellen is).

6. Ha az ellen Bûvös erdõvel játszik? Ha nem rú-
náztuk le, akkor a szokásos javaslatom: legalább 15 lap a
side-ba, ugyanazok, amiket õ is használ (lásd Szeitz Gá-
bor korábbi kiváló cikkét); a saját paklit jóformán elfelejt-
hetjük, próbáljuk az õ lapjaival és a jelentõs kezdeti lape-
lõnnyel megverni!

Érdemes lehet még kipróbálni: A pasziánsz gyorsítása
érdekében a Transzformáció vagy Szürkeállomány mel-
lett esetleg a Tudatkutatást, vagy más kikeresõ lapokat a
Teremtõ erõ kikereséséhez.

Végül egy-két újabb érdekes adat: annak esélye, hogy
nem lesz gnóm a kezünkben a 2. körben, ha lapjaink szá-
ma ekkor 4: 5%; 5: 2%; 6: 1%. Annak esélye, hogy a
Gnómlak, Teremtõ erõ és Abarrun segítsége lapokból
egyet sem húzunk fel a 2. körre, ha lapjaink száma ekkor:
4: 41%; 5: 33%; 6: 26%; 7: 21%; 8: 17%.

Annak esélye, hogy az ellenfél imádni fog ellenünk
játszani: 0.1%.

Kellemes rakosgatást és sok kedves, pici gnómot kíván:

MAKÓ BALÁZS

VERSENYNAPTÁR 2002.
Január 19. – Hagyományos verseny

Február 16. – Istenek háborúja
Március 23. – Õsök Városa

Április 20. – A mágia méltósága
Május 25. – Az új kiegészítõ bemutató versenye.

(A pontos idõpont változhat.)
Június 22. – Hagyományos verseny
Július 20. – A sokszínûség jutalma

Augusztus 9-11. – VI. HKK Nemzeti Bajnokság
Szeptember 21. – Õsök Városa

Október 19. – Tiltott mágia
November  23. – Az új kiegészítõ bemutató versenye.

(A pontos idõpont változhat.)
Decemberben nem tartunk versenyt.



Novemberi feladványunkra sok meg-
fejtés érkezett. Azok számára, kik
nem tudták megfejteni, íme a helyes
megoldás:

1. Kijátszom a Tolvajlást, majd eldo-
bom a Kazmárgyökeret és a Rej-
tõköpenyt, így kerül rá két jelzõ.
(-6 = 13 VP)

2. Ha az ellenfelem nem lövi le A
föld oltárával a Tolvajlást, akkor
ellopom vele A szkarabeuszok át-
kát.

3. A szkarabeuszok átkával (ismét
csak akkor, ha az ellenfél nem lõt-
te le az oltárral) lelövöm A föld
oltárát. Ha az oltárral lelõtte az
egyik lényemet, akkor lelövöm az
egyik pegazusát. (-3 = 1 ÉP-m)

4. Szepukuval kinyírom az Acélgóle-
met. (-3 = 10 VP)

5. Lehozom a Fekete kakast, és felál-
dozom. (-3 = 7 VP, 20 ÉP-m)

6. Lerepül a Rovarsámán. 
(-5 = 2 VP)

7. Jégcsapom a sámánomat, áldozok
hozzá 19 ÉP-t. (-2 = 0 VP)

8. A sámán a 19 erõjelzõvel, és a Vé-
dekezõ taktika miatt pont 20-at
üt át az õrposzton, miután a többi
lényem lefoglalja az ellenfél lé-
nyeit. Gyõztem!

A feladványban sok apróságra kellett
figyelni. Az ellenfél A föld oltárával
több dolgot is kilõhet, ezekre mind
ki kellett térni a megoldásban. Ál-
dozni csak annyi életpontot tudok,
amennyim van, nulla alá nem tudok
áldozni. A Védekezõ taktika miatt
minden lény -1 sebzést kap amikor
támad, tehát nem elég 18 erõjelzõ a
sámánra, 19 kell. Az Acélgólem nem
cserélhet gazdát, így a Tolvajlással
nem lehet ellopni.

Szerencsés nyerteseink: Tuska Gá-
bor Debrecenbõl, Szaniszló András
Gyomaendrõdrõl és Tompos Réka
Budapestrõl. Nyereményük egy-egy
csomag Víziók. Gratulálunk!

Új feladványunkat Szeitz Gábor ké-
szítette. Neked 6 életpontod és 17
varázspontod, nincs szörnykompo-
nensed, míg az ellenfelednek 9 élet-
pontja, 16 varázspontja és 3 kom-
ponense van. A te körödben
vagytok, most kezdõdik a fõ fázi-
sod. Nyerd meg a játékot a köröd
végéig.

Beküldési határidõ:
2002. február 10.

A megfejtéseket külön papí-
ron, rajta a neveddel és a pontos
címeddel, küldd el az alábbi cím-
re: Beholder Kft., 1680 Buda-
pest Pf. 134

E-mailben NEM lehet megfej-
tést beküldeni.

KIJÁTSZOTT LAPJAID:
• Hegymélyi mamut (S)
• Intelligencia (S)

KÉZBEN LEVÕ LAPJAID:
• Tiszta esõ (S)
• Szirén fattyú (E)
• Hihetõ illúzió (F)
• A kétségbeesés hatalma (F)
• Ork lángvetõ (D)
• Aktivitás (R)
• Morgan szelleme (L)

GYÛJTÕDBEN LEVÕ LAPOD:
• Hihetõ illúzió (F)

A PAKLIDBAN LEVÕ LAPOD:
• Illúziófétis (C)

Minden lapod aktív, a mamut
a tartalékban van. 

ELLENFELED
KIJÁTSZOTT LAPJAI:

• Fortyogó motyogó (L)

ELLENFELED
KEZÉBEN LEVÕ LAPJAI:

• Energiatüske (F)
• Haarkon dühe (L)
• Koncentrált energia (R)
• Kontármunka (D)

ELLENFELED PAKLIJA:
• Õsmotyogó császár (L)
• Takarító (L)
• Ködlovas (L)
• A bajnok manifesztációja (-)

A motyogója az õrposztban van.

DANI ZOLTÁN
Beküldési határidõ:

2002. február 10.

2001 © Beholder Kft.2001 © Beholder Kft.
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Dobj a kezedbôl egy lapot a gyûjtôbe:

a Tolvajlásra 2 tolvaj-jelzô kerül.

Vegyél le róla X tolvaj-jelzôt, ahol X egy játékban

levô lap idézési költsége: ennek a lapnak te leszel a

gazdája, ha lény volt, passzívan a tartalékodba kerül.

Rátett lapot csak akkor vehetsz el, ha van mire rakn-

od. Ezt a képességet csak a saját köröd fô fázisában,

körönként egyszer használhatod, és épületet nem

lophatsz el így.
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Illusztráció: Szügyi Gábor
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A legújabb HKK kiegészítõ megjelenés elõtti frissen
bontott versenyét november 24-én rendeztük. Nagy
örömünkre 105-en indultak a versenyen, ami az utób-
bi idõk rekordja (tesztelõk nem indulhattak). A játéko-
sok három csomag Víziók kiegészítõt kaptak, ebbõl
kellett összerakniuk legalább 35 lapos, színkorlát nél-
küli paklikat. Természetesen, mint az ilyen versenye-
ken szokásos, szabadon lehetett alakítani késõbb a
paklikat, nem volt kiegészítõ pakli (csak az esetleges
szabálylap-használatot kellett feltüntetni).

Úgy láttuk, a játékosok elég jól megértették a vízió
és a „nyilacskás” lapok mûködését, nem volt tömér-
dek kérdés, probléma. Többen dicsérték a lapok és a
dobozok kinézetét. A legkedveltebb lapok között meg-
említeném a Bûbájos férget, a Kék és a Vörös testvért,
a szilmilleket (különösen az õrjöngõt és a spórákat), a
Guolg császárt, a Fûszert, a Molitár dobot, a Virrasz-
tókat és a Tiszta esõt. Ez utóbbi lap (és a szintén ked-
velt Vízióféreg) egyetlen hátránya volt, hogy igencsak
el tudta húzni a játékot, szerencsére az Õrjöngõ szil-
millnek feláldozott lények át tudtak törni ezen a vé-
delmen. Szívesen használták a játékosok a vízió lapo-
kat (és az ellenlapokat pl. Temetetlen múlt); illetve
gyakran számolgatták a „nyilak” hatását lényeik sebzé-
sére és ÉP-jére. Ennek a versenyformának egyetlen
hátránya, hogy nagyon sokáig tart: az elején a paklifel-
írás és pakliösszerakás, közben a lapokkal való ismer-
kedés, a végén pedig a döntõ (na és persze a sok játé-
kos) miatt. Döntõre mindenképp szükség volt, mert a
játékosokat ilyenkor két csoportra osztjuk, és ezek el-
sõ illetve második helyezettjei között zajlik a végsõ
küzdelem. A jövõben valószínûleg csak hat körös ver-
senyt rendezünk ilyenkor, addig is gratulálok minden
játékosnak, aki végig bírta ezt az igen érdekes, ám fe-

szült koncentrálást igénylõ versenyt. Most is 18-an
örülhettek a kártyadíjaknak (az elsõ 16 helyezett + 2
kisorsolt ajándék pakli) és az új, szerintünk jól hasz-
nálható ultraritka lapoknak.

A gyõzelmet végül Lévai Sándor szerezte meg, pak-
lijából talán a Tiszta esõt és az Alaptalan reményt em-
líteném meg. A második Rém András lett (Bûbájos fé-
reg, Tiszta esõ), a harmadik Kocsis Gyula (Éberség +
passzivizáló lapok pl. Virrasztók), a negyedik pedig
Holman Gábor.

Mindenkit szívesen látunk a versenyeken, és kíván-
csian várjuk, milyen paklik fogják dominálni a 2002.
januári hagyományos versenyünket.

MAKÓ BALÁZS
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É R D E K E S S É G  A  V E R S E N Y R Õ L :
• Papp Zoltán 2 adag Szilmill spórák és egy Õrjöngõ szilmill segítségével a harmadik körben 18 ÉP-t sebzett.
• Molnár Attila ugyancsak Õrjöngõ szilmill-lel és ütéssel 25-öt sebzett.
• Vaczó Gábor Koncentrált energiával szedett le egy Guolg császárt (ez 10 lap Semmibe dobásával lehetséges).
• Kocsis Gyula nem kevesebb, mint 6 kék-vörös lapot bontott (3 Vörös testvér, 1 Kék testvér, 1 atya és 1 idol).

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 !

Balázs a beszámolójában mindent leírt, ami fontos
volt. Annyit fûznék még hozzá, hogy örömmel lát-
tam, mennyire sok új arc volt a versenyen. Itt emlí-
tem meg, hogy a versenyeinken igyekszünk maxi-
málisan támogatni a kezdõ játékosokat. Mindig két
kategória van, az egyik a „profi”, a másik az „ama-
tõr”. Mindenki, aki legalább kétszer az élmezõny-
ben végzett, a profi kategóriában indul, tehát az
amatõr kategóriát fenntartjuk a kezdõ játékosok-
nak. Nem kell félni a versenyektõl, hogy „úgysem
nyerhetek”, az amatõr kategóriában mindenkinek
lehetõsége van bizonyítani, és az amatõr bajnokok,
majd fél évvel késõbb a profi kategória élmezõnyé-
ben játszók nem egyszer kerülnek ki azok közül,
akik bátortalanul, elsõ alkalommal óvakodtak le
egy-egy versenyünkre. Igazándiból mindenki így
kezdte...

TIHOR MIKLÓS





AA 2002. évben megjelenik magyarul Juliet E.
McKenna nagysikerû Einarinn-trilógiája
(Veszélyes játszma, Kegyetlen eskü, Forgan-

dó szerencse). Aki kedveli Feist vagy Jordan regényeit,
McKenna mûveiben sem fog csalódni. Ezek a monu-
mentális regények is a high fantasy mûfaj legjobb ha-
gyományait követik: megismerhetünk egy aprólékos
gonddal kidolgozott világot, Einarinnt – ahogy a törté-
net elõrehalad, egyre többet tudhatunk meg különös
népeirõl és titokkal teli történelmérõl. A sodró lendüle-
tû cselekmény végigvezet bennünket a hatalmas konti-
nensen, megismerjük nyüzsgõ városait, eldugott falva-
it, égbetörõ hegységeit, szellõjárta erdeit, de vihartépett
árbocú hajókon útra kelünk baljós, idegen tájak felé is.
A szereplõk finoman árnyaltak, s szinte jellemükben
hordozzák a kalandot és veszedelmet: õk biztosítják,
hogy a feszültség egy percre se szûnjön meg a nagy ívû
történet folyamán. Az elbeszélés hangneme alapvetõen
komoly, de a kalandorok száján át szólva nem nélkü-
lözi a fanyar, csipkelõdõ humort sem.

Az alábbi „kedvcsinálóban” egy rövid utazást te-
hetsz Einarinn földjén: a világon, mely méltán várja,
hogy fölfedezd.

TT ormalinföld szülötte vagy, hercegi család
sarja, jól csengõ név birtokosa. Õseid megél-
ték a Nemithek és a Tadriolok uralkodását:

ott voltak, amikor Tengerész Nemith hajóhadai vitorlát
bontottak, és büszkén indultak egy új világ felfedezésé-
re, hogy gyarmatokat szerezzenek a Tormalin Biroda-
lomnak az óceán túloldalán; vérüket hullatták Vakme-
rõ Nemith eszeveszett, értelmetlen hadjárataiban, és
tehetetlenül figyelték a hajdani nagyság lassú pusztu-
lását. A Birodalom részekre hullott, családod elveszí-
tette vagyonának, birtokainak jelentõs részét, csak hír-
neve és becsülete maradt rád, örökségképpen. Óvatos
Tadriol, az új uralkodó minden erejét és diplomáciai
érzékét latba vetve igyekszik megakadályozni, hogy a
széthúzó tartományurak ismét egymásnak ugorjanak,
hiszen tudja, hogy birodalmára új, ismeretlen fenyege-
tés vár, amely nem várat magára sokáig…

Sötét hajóhadak várakoznak az éj leple alatt Tor-
malin partjainál, egyetlen sóhaj sem hallatszik kihalt
fedélzetükrõl. A halászok, ha véletlenül megpillantják
õket, buzgón fohászkodnak Poldrionhoz, és sietve más
vizekre eveznek. Mások esküdöznek, hogy semmit sem
látnak, csak az evezõk loccsanását hallják néha, pedig
a két hold fénye ezüstbe vonja a végtelen Óceánt…

Tudod, hogy indulnod kell. Családod utolsó fiúsar-
ja vagy, egyedül a te kezedben nyugszik egy hajdan oly
fényes nemesi ház sorsa. Igaz, nem maradt más rád a
nagyapádtól, mint egy remekbe készült kard, de ha

megérinted, mintha furcsa remegés futna végig a keze-
den… Elmormolsz egy imát Dastenninhez, és oldalad-
ra kötöd a karcsú fegyvert.

DD e az is lehet, hogy Gidesta földjén láttad meg
a napvilágot, már amennyit megláthattál be-
lõle az égig nyúló hegyek árnyékában. Apád,

nagyapád bányászattal kereste a kenyerét, akárcsak a
többi férfi, akiket ismersz, te azonban úgy érzed, több-
re születtél, mint hogy látástól vakulásig a föld sötét
mélyében görnyedj. Ha már az életedet kell kockáztat-
nod, legalább dicsõ harcban tedd! Homályos hírek jut-
nak el hozzád egy ismeretlen néprõl, amely már készü-
lõdik, hogy olyan eszközökkel hajtsa igájába ezt a
földet, amelyekrõl az itteniek még csak nem is álmod-
nak… Azaz hogy álmodnak, de bár inkább ne tennék!
Téged azonban nem rettent el a rémült szóbeszéd, és bí-
zol benne, hogy a pallost is olyan jól forgatod majd,
mint a bányászpörölyt. Hiszen az erõd megvan hoz-
zá… Amikor úgy érzed, elérkezett a te idõd, elbúcsúzol
anyádtól, apádtól, testvéreidtõl, és nekivágsz a dél felé
vezetõ országútnak, hiszen úgy hírlik, odalent, a város-
ban zsoldosokat toboroznak. Bízol magadban, és nem
alaptalanul. Ráadásul valaki azt meséli, hogy Gidesta
vidéke igencsak híres személyiséget adott a világnak…

KK ereskedõcsalád sarja vagy, Dalasor az ott-
honod. Viszonylagos gazdagságban élsz,
mindened megvan, amit szeretnél, föltéve

persze, hogy nem méred magadat a tormalin hercegek-
hez. Mégis, folyvást úgy érzed, hiányzik valami, amit
nem vehet meg a csillogó aranypénz… Kalandos utazá-
sokról álmodsz, mint egyik ükapád, aki állítólag egy
legendákba veszõ tormalin gyarmatról, Kel Ar’Ayenrõl
szállította a drágakövet és gyémántot az óhazába,
vagy akár apád, aki ifjabb korában még az Aldabres-
hi-szigetvilágig is eljutott, ahol a nõk lefátyolozva, su-
hogó selyemben, mezítláb járnak, és egyetlen ellopott
pillantásuk elmondhatatlan örömöket ígér a férfinak.
Ám a világ mára megváltozott, a tengereken, úgy hír-
lik, ismeretlen fenyegetés lappang…

VV an egy titkod. Már egészen kis gyermek korod-
ban észrevetted, hogy más vagy, mint a többi-
ek. Nem szóltál senkinek, érezted, hogy olyas-

valami van a birtokodban, ami veszélyes lehet. Késõbb,
ahogy nõttél, az apró jelekbõl lassan összeállt valami –
és ez a valami téged is megrémített. Szorongó szívvel ku-
porogtál a patakparton, és nézted, ahogy a kezedben tar-
tott szalmaszál lassan porig ég. Csettintésedre meggyul-
ladt a viaszgyertya kanóca, és egyszer a tûzvész
emésztette el a házát valakinek, akinek rosszat kívántál.
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Azután megtanultad kordában tartani, uralni ezt a
képességedet, és szívós munkával megpróbáltad átokból
áldássá fejleszteni. Most elérkeztél arra a pontra, ahon-
nan úgy érzed, egyedül nem vezet tovább út. Kell valaki,
akitõl tanulhatsz, aki átadja neked a tapasztalatait.

Hallottál a varázslók állítólagos szigetérõl, Hadru-
malról, amelynek pontos helyét egyetlen hajós vagy
földrajztudós sem tudná meghatározni. A hiedelem
szerint valahol Caladhria partjainál rejtõzik, nem is
olyan messze, mégsem lehet megpillantani még tiszta
idõben sem. Ha a tengerészek regéinek hinni lehet, a
mágusok mégis élénk kereskedelmet folytatnak a part-
vidékkel. A kiválasztott hajó – így szól a legenda – egy-
szer csak azt veszi észre, hogy sûrû ködbe került, és
amint oszlik a köd, a homályból kibontakozik Hadru-
mal szeszélyes partvidéke. A tengerészek mit tehetné-
nek mást, lerakják árujukat, és ekkor a jótékony köd
leple alatt ismét hazakerülhetnek, ismerõs vizekre. No
igen, de mi a teendõje annak, aki azért akar eljutni
Hadrumal szigetére, hogy vele született varázstehetsé-
gét értõ kezekre bízhassa?

DD e az is lehet, hogy nincs ilyen gondod. Boldo-
gan élsz, hiszen azzal foglalkozhatsz, amit
szeretsz, és ami igazán érdekel. Hidegen hagy-

nak Ensaimin tartomány politikai eseményei, kima-
radsz a hatalmi harcokból, és vagyont sem kívánsz
gyûjteni. Éppen elég neked, hogy Vanam híres egyetemé-
nek tudósai közé tartozhatsz, napjaidat s gyakran éj-
szakáidat is a szenvedélyes kutatásnak szentelheted.
Számtalan kérdés motoszkál az agyadban. Tulajdon-
képpen mi okozhatta a hajdani Tormalin Birodalom
pusztulását? Mi vezethetett egy ilyen hatalmas és erõs
állam bukásához? Vajon a Történelem roppant erõi
morzsolták össze, ahogy tanítóid állítják, vagy más is
volt a háttérben? Valami, amit nem sejt senki rajtad kí-
vül, és még te is csak félve gondolsz arra, hogy a feltéte-
lezésed igaz lehet… Mert ha valóban létezne az a velejé-
ig gonosz és megállíthatatlan erõ, amely féktelen
tombolásában akár egy egész birodalmat képes elsöpör-
ni, akkor ez az erõ nyilván nem éri be ennyivel: egyszer
visszatér, és akkor jaj annak, aki szembeszáll vele…

NN os persze, meglehet, hogy nem keresed a ki-
hívásokat. Egyszerû szántóvetõként élde-
gélsz Lescar tartományban, és nem kérsz

mást Larasiontól imáidban, mint hogy a hatalomért
civakodó kiskirályok zsoldoshordái kerüljék el a veté-
sedet. Szorgos munkával fölépítettél egy kis házat, és a
lány, akihez a gondolataid szállnak, ha megpihensz
két kaszasuhintás között, végre igent mondott, és bele-
egyezett, hogy levágott hajfürtjét Drianon oltárára fek-

tethesd. Szinte már hallod, hogy gyerekeitek zsivaja
mint veri föl a házat, és látod magadat, amint a fiai-
dat tanítgatod a jószág gondozására, a föld ismeretére
és szeretetére. Még nem is sejted, mekkora veszedelem
leselkedik békés életedre és mindarra, amiben hittél…

TT alán vándor vagy, mesék tudója, szelek ba-
rátja. Ismer téged minden kocsmáros Gides-
tától Dalasorig, és Ensaimin minden fogadó-

jában nyertél nagyobb összegeket. Magad sem tudod,
honnan jöttél, s ha egy öreg javasasszony rúnákat vet
neked, csak összevonja a szemöldökét, s ódzkodik attól,
hogy elmondja, amit látott. Magad az Erdõk Népébõl
származtatod magadat, mert bár hajad nem vöröses,
mint az õ fiaiké, de meglehetõsen jól látsz a sötétben, el-
sõ hallásra a füledben maradnak a rímek, és különös,
otthonos érzés fog el, ha az Öregerdõ egymásba csavaro-
dó, végtelenbe vezetõ útjain sétálsz. Nyugatnak indulsz
hát, az Erdõ szövevényeibe, hogy megleld a múltadat,
megtaláld eltépettnek hitt gyökereidet. Hamarosan rá-
jössz, hogy nehezebb dolgod van, mint hitted…

Hiábavaló keresgélésed közepette már-már fölad-
nád, s csak makacsságod visz tovább, elõre. Saedrin
nevére, csak nem fogsz megfutamodni?! Válaszúthoz
érsz, s régi szokásod szerint a markodban rázogatott
rúnacsontokkal dobod ki, merre tovább. Amikor az új
ösvényre lépsz, furcsa elõérzeted támad: valami azt
súgja, most már többrõl van szó, mint a te saját életed-
rõl…

ÉÉ s persze miért ne lehetnél egyenesen Planir,
Hadrumal Õsmágusa? Kõtornyod ablakából
kitekintve beláthatod az egész kontinenst,

amelyet Einarinn néven ismernek a bölcsek: Tormalin,
Gidesta, Dalasor, Lescar földjét, Caladhria és Ensaimin
tartományokat. Nem felejtetted el, honnan jöttél, és
hogy azért neveznek még ma is Fekete Planirnak, mert
egyszerû gidestai bányászfiúként, szénporos ruhában
érkeztél meg Hadrumal káprázatos városába. Ma már
nemcsak a mágussziget nagy hatalmú varázslói lesik
minden szavadat, de beleszólásod van a tormalin her-
cegek politikai ügyeibe, a lescari kiskirályok intriká-
iba, a dalasori kereskedõvárosok céheinek vitáiba. A
sajátodnak érzed Einarinnt. Éppen ezért válik gondter-
heltté az arcod, ha kinézel tornyod ablakán a végtelen
óceánra. Te már tudod, mi készülõdik odakinn, de va-
jon megvannak-e rá az eszközeid, hogy megakadá-
lyozd? Minden tudásodra, minden lélekjelenlétedre,
minden hûséges emberedre szükséged lesz… 

Einarinn földje arra vár, hogy fölfedezd.

ROSENCRANTZ
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A nagyi Joe Morellivel teázott. Még soha nem láttam Morellit te-
áscsészével a kezében, és eléggé nyugtalanítóan hatott. Morelli már
tinédzsernek is vad volt. Két év a tengerészgyalogságnál és tizenket-
tõ a rendõrségnél önfegyelemre tanította ugyan, de nem hittem,
hogy herélés nélkül rendesen háziasítható. Morelliben mindig volt
valami barbár a felszín alatt, kitörésre készen. Ez vonzott benne, és
semmit nem tehettem ellene, de egyúttal pokolian meg is rémített.

– Na, hát itt is van – mondta a nagyi, amikor meglátott. – Ne
fesd a falra az ördögöt, mert megjelenik.

Morelli vigyorgott.
– Rólad beszéltünk.
– Hû, de klassz.
– Hallottam, hogy titkos találkád van Spiróval.
– Üzlet – mondtam.
– Van ennek az üzletnek valami köze ahhoz, hogy Spiro, Kenny

és Moogey barátok voltak a gimiben?
Felvontam a szemöldököm, hogy lássa, mennyire meglepõdtem.
– Barátok voltak a gimiben?
Feltartotta három ujját.
– Ilyen közeli barátok.
– Hm – mondtam.
A vigyora kiterebélyesedett.
– Látom, még mindig harci készültségben vagy.
– Kinevetsz?
– Nem éppen.
– Hát akkor?
Zsebre dugott kézzel hintázott a sarkán.
– Szerintem édes vagy.
– Jézusom.
– Kár, hogy nem dolgozunk együtt – mondta Morelli. – Ha

együtt dolgoznánk, mesélhetnék neked az unkaöcsém kocsijáról.
– Mi van a kocsijával?
– Ma késõ délután találták meg, üresen. A csomagtartóban

sem volt senki. Vérnyom sem volt benne. Se Kenny.
– Hol volt?
– A bevásárlóközpont parkolójában.
– Talán Kenny épp vásárolt.
– Nem valószínû. Az áruház biztonságijai emlékeznek rá, hogy

egész éjjel ott állt.
– Be voltak zárva az ajtók?
– Mind, kivéve a sofõrét.
Ezen eltûnõdtem.
– Ha én hagynám ott valahol az unokatestvérem kocsiját, vi-

gyáznék, hogy ne hagyjam nyitva az ajtót.
Morellivel egymás szemébe néztünk, és nem mondtuk ki, amit

gondoltunk. Lehet, hogy Kenny halott. Tulajdonképpen ezt a felté-

telezést semmilyen tény nem támasztotta alá, de baljós elõérzetem
volt, és arra gondoltam, hogyan függhet ez össze a figyelmeztetés-
sel, melyet nemrég kaptam.

Morelli összeszorított szájjal ismerte el, hogy ez bizony elkép-
zelhetõ.

– Ja, lehet – mondta.
Stiva a nagy viktoriánus ház egykori elõszobája és étkezõje kö-

zötti fal lebontásával alakította ki a hallt. Faltól-falig szõnyeg tette
egységessé a helyiséget, és nyelte el a léptek zaját. A teát egy juhar-
fa könyvtári asztalon szolgálták fel, a konyhaajtó elõtt. A lámpák
csak halványan világítottak, a beszélgetéshez Anna királynõ korabe-
li székeket és kisasztalokat készítettek ki, és mindenfelé kis virág-
csokrok díszítették a helyiséget. Kellemes hely lett volna, ha az em-
ber nem tudja, hogy a ház másik felében Harry nagybácsi vagy
Minnie nagynéni, esetleg Morty, a postás fekszik meztelenül, telje-
sen halott, és éppen formaldehiddel pumpálják tele.

– Kérsz teát? – kérdezte Mazur nagyi.
Nemet intettem a fejemmel. A tea nem vonzott. Tiszta levegõre

vágytam, meg csokipudingra. És le akartam venni a pamutharisnyát.
– Részemrõl mehetünk – mondtam Mazur nagyinak. – Te

hogy állsz?
A nagyi körülnézett.
– Még mindig elég korán van, de azt hiszem, már mindent lát-

tam, amit akartam.
Letette a teáscsészét az asztalra, és a karjára vetette a táskáját.
– Amúgy is jól jönne egy kis csokipuding.
Morellihez fordult.
– Tegnap este csokipudingot ettünk, és maradt még egy kevés.

Mindig dupla adagot csinálunk.
– Jó rég nem ettem igazi házi csokipudingot – mondta Morelli.
A nagyi azonnal kihúzta magát.
– Csakugyan? Nos, szívesen látjuk. Van elég.
A torkom mélyérõl egy halk, fuldokló hang tört fel, Morellire

szegezett tekintetem azt sugározta: ne, ne, ne!
Morelli válaszul a szokásos ultra-naiv mit ne?-pillantásával fe-

lelt.
– A csokipuding prímán hangzik – mondta. – Rettentõ jól es-

ne egy adag.
– Hát akkor ezt meg is beszéltük – mondta Mazur nagyi. –

Tudja, hol lakunk?
Morelli biztosított minket, hogy csukott szemmel is eltalálna

hozzánk, de hogy ne menjünk egyedül haza a sötétben, azért majd
jön utánunk.

– Hát nem döbbenetes – mondta Mazur nagyi, amikor már
kettesben voltunk a kocsiban. – Nahát, még a biztonságunkért is
aggódik. És nála udvariasabb fiatalembert keresve sem talál az em-

R É S Z L E T
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ber. Ráadásul nagyon jóképû. Na meg zsaru. Fogadok, hogy pisztoly
van a dzsekije alatt.

Arra szüksége is lesz, amikor anyám meglátja a küszöbön. Az
anyám majd kinéz a huzatfogó ajtón, és nem Joe Morelllit, a pu-
dingra éhes férfit látja benne. Nem azt a Joe Morellit, aki elvégezte
a gimit, aztán beállt a tengerészgyalogsághoz. Nem Morellit, a rend-
õrt látja majd benne. Az anyám a fürge ujjú, pimasz kis nyolcéves
Joe Morellit látja majd a küszöbön, aki hatévesen az apja garázsá-
ba vitt, vonatosdit játszani.

– Ez itt a te nagy lehetõséged – mondta a nagyi, amikor felhú-
zódtunk a járdára. – Kell neked egy férfi.

– De nem ez a férfi.
– Mi bajod vele?
– Nem az esetem.
– Nincs neked ízlésed, ha férfiakról van szó – mondta a na-

gyi. – A volt férjed egy szar alak. Mind tudtuk, hogy szar alak, már
amikor hozzámentél, de te nem hallgattál ránk.

Morelli beállt mögénk, és kiszállt a dzsipjébõl. Az anyám kinyi-
totta a huzatfogó ajtót, és innen is tisztán láttam, ahogy összeprése-
li a száját és kihúzza magát.

– Mindannyian pudingot enni jöttünk – mondta anyámnak a
nagyi, amint felértünk a tornácra. – Magunkkal hoztuk Morelli nyo-
mozót is, mivel már hosszú ideje nem evett házi készítésû pudingot.

Az anyám szája egyetlen vonallá szûkült.
– Remélem, nem zavarok – mondta Morelli. – Tudom, hogy

nem vártak vendéget.
Ezzel a mondattal a burg bármelyik házába bejuthat az ember.

Egyetlen, magára valamit is adó háziasszony sem vallaná be, hogy
nem áll készen napi huszonnégy órában a vendégek fogadására.
Hasfelmetszõ Jack is könnyedén bejutna bármelyik otthonba, ha
ehhez a trükkhöz folyamodik.

Az anyám kurtán biccentett, és kelletlenül félreállt, míg mi
hárman besorjáztunk.

A katasztrófa elkerülésének érdekében az apámnak sosem
meséltük el a vonatos balesetet. Ez azt jelentette, hogy pontosan
ugyanannyi megvetéssel és tartózkodással kezelte Morelllit, mint az
összes többi udvarlómat, akit anyám és a nagymamám berángatott
az utcáról. Tessék-lássék megnézte magának Joe-t, váltott vele né-
hány üres mondatot, ahogy a szokás megkövetelte, aztán figyelme
ismét a TV felé fordult. Szándékosan tudomást sem vett a nagyiról,
amikor kiosztotta a pudingot.

– Tényleg zárt koporsóban volt Moogey Bues – mondta a nagyi
anyámnak. – De egy baleset folytán azért láttam.

Az anyám szeme riadtan tágra nyílt.
– Baleset?
Leráztam magamról a dzsekit.
– A nagyi ruhaujja beleakadt a fedélbe, ami véletlenül szélesre

tárult.
– Egész nap mást se hallok, mint a kardvirágos esetet. Holnap-

tól hallgathatom a fedél-sztorit.
– Nem nézett ki túl jól – mondta Mazur nagyi. – Azt mondtam

Spirónak, hogy prímán megcsinálták, de igazából lódítottam.
Morelli fekete blézert viselt kötött, fekete inge fölött. Leült, és a

sportkabát szélesre tárult, felfedve a csípõjén hordott pisztolyt.
– Csinos darab! – mondta Mazur nagyi. – Milyen típus? 45-ös?

– Kilenc milliméteres.
– Gondolom, nem adja ide, hogy megnézhessem. Nagyon szí-

vesen fognék egy ilyen pisztolyt a kezemben.
– NEM! – kiáltottuk egyszerre mindnyájan.
– Egyszer lelõttem egy csirkét – magyarázta Mazur nagyi Mo-

rellinek. – Véletlen volt.
Láttam, ahogy Morelli erõlködik, hogy kitaláljon valamit választ

erre.
– Hol lõtt arra a csirkére? – kérdezte végül.
– Seggbe lõttem – felelte Mazur nagyi. – Teljesen szétlõttem a

seggét.
Morelli két pudinggal és három sörrel késõbb leszakadt a

TV-rõl. Együtt indultunk el, és egy kicsit még csevegtünk a járdán
állva. Az égen nem voltak csillagok, a hold sem látszott, és a legtöbb
ház sötét volt. Az úton nem volt forgalom. Trenton más részeiben
talán veszélyes az éjszaka. A burgben az éjszaka kellemes és biz-
tonságos.

Morelli felhajtotta a kosztümfelsõm gallérját a hideg ellen. Az
ujjai végigsimítottak a nyakamon, és a tekintete hosszasan idõzött
a számon.

– Kedves családod van – mondta.
Összeráncoltam a szemöldököm.
– Ha megcsókolsz, sikítok, és akkor kijön a papám, és orrba vág.
Na de persze elõbb valószínûleg nedves lesz a bugyim.
– Elbírnék az apáddal.
– Nem tennél ilyet.
Morelli keze még mindig a galléromon volt.
– Nem, tényleg nem tennék ilyet.
– Mesélj még nekem a kocsiról. Volt valami nyoma erõszaknak?
– Semmi. A kulcs a gyújtásban volt, a bal ajtó be volt csukva,

de nem volt bezárva.
– Volt vér a járdán?
– Nem voltam kinn a helyszínen, de a bûnügyi laborosok meg-

vizsgálták, és nem találtak semmilyen erõszakra utaló nyomot.
– Ujjlenyomatok?
– Még ellenõrzik.
– Személyes tárgyak?
– Semmit sem találtak.
– Akkor nem a kocsiban aludt – következtettem.
– Egyre jobb vagy ebben az óvadéki ügynök-melóban – mond-

ta Morelli. – Jó kérdéseket teszel fel.
– Sokat nézek TV-t.
– Beszéljünk Spiróról.
– Spiro egy temetkezési vállalkozással kapcsolatos ügyben bé-

relt fel.
Morelli szája körül nevetõráncok futottak szerteszét.
– Egy temetkezési vállalkozással kapcsolatos ügyben?!
– Nem akarok beszélni róla.
– Nincs valami köze Kennyhez?
– Becsszóra mondom, hogy nincs.
Kinyílt az emeleti ablak, és az anyám dugta ki a fejét rajta.
– Stephanie – suttogta színpadiasan –, mit csináltok odalent?

Mit gondolnak majd a szomszédok?
– Aggodalomra semmi ok, Mrs. Plum – kiáltott fel neki Morel-

li. – Már megyek is.
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Hatalmas nyüzsgés volt aznap a szint fõterén. Galetkik
százai lepték el a nyirkos járatokat, ki-ki igyekezett a ma-
ga dolgára. A milgandok fénye megvilágította a legeldu-
gottabb járatokat is. Fegyveresek csoportjai várakoztak a
csatornák bejáratánál és már alig várták, hogy megkez-
dõdjön az aznapi vadászat. Az egyik galetki, óriási skorpi-
óval az oldalán jelent meg. Sokan irigykedve, néhányan
pedig fintorogva tekintettek a torzszülöttre. Gazdája mo-
solyogva figyelte a szolgája által kiváltott reakciókat. Büsz-
kén paskolta meg követõje hátát, majd megindult a csa-
tornák rengetegébe. Nem sokkal utána egy bárd igyekezte
vidám énekszóval túlharsogni a tömeget. Mandolinja húr-
jainak játéka sokakat elbûvölt a hallgatóság közül. Az elõ-
adást csak egy pillanatra törte meg egy, a téren átrohanó,
csápjaiban gõzölgõ üvegcsékkel hadonászó tudós. Sokan
dugták ki fejüket barlangjukból, hogy megtekinthessék a
bárd játékát.

Nem messze innen egy galetki, Sziklazúzó Ruden ült
föl fekhelyén. Az õ füléig is eljutott a zene. Jobb csápjával
nekiállt szemei dörzsölésének, miközben bal mancsával
vérzõ sebekkel tarkított lábait tisztogatta egy tudóstól vá-
sárolt gyógykenõccsel. Ásított egy nagyot, majd kikászáló-
dott az ágyból és barlangja bejáratához cammogott. Ami-
kor megpillantotta a bárd köré gyûlt seregletet, erõtlen
ásítozása heves vicsorgásba csapott át. Nem szerette az ef-
féle ébresztést. Erõsen gondolkozott, hogy miképp lehet-
ne elhallgattatni a szûnni nem akaró énekszót, de korgó
gyomra egy sokkal fontosabb dologra hívta fel a figyel-
mét. Nagyot sóhajtott, amikor ránézvén az asztalkájára,
megpillantotta a tegnapi vacsora maradékát, egy félig
megcsócsált orgling disznót. Azonnal rávetette magát a
tegnapi vadászat gyümölcsére, és pillanatok alatt belak-
mározta mind az utolsó falatig. Az asztaltól felállván érez-
te, ahogy szétáramlik testében a micin, melytõl izmai
mind egy szálig megfeszültek. Teli hassal még én is szíve-
sebben hallgatom ezt a dalolászó bolondot! – gyõzködte
magát. Végiggondolta aznapi teendõit, majd magára öl-
tötte díszes pikkelyvértjét, s övére rögzítette kardjának
tokját. A hozzá tartozó fegyvert elrejtve tárolta barlangja
egy eldugott zugában, így védvén az ügyes kezû tolvajok-
tól. Különleges szerszám volt ez. Amikor kezébe vette,
úgy érezte, mintha ereje megsokszorozódna, s meg mert
volna esküdni rá, hogy ezzel a karddal támadása is sokkal
hatékonyabb. A fejére egy szarvakkal díszített sisakot he-
lyezett fel, hátára pedig egy hátizsákot, melyben a túlélés-
hez legszükségesebb dolgok kaptak helyet. A felszerelést

egy nagy, kerek pajzs egészítette ki. Valami még hiányzik!
– morfondírozott magában. Ekkor mintha milgand gyúlt
volna az agyában, egy polcról leemelt, nohnetár gumóba
rejtett jelvényt húzott elõ, a tisztogatók klánjának jelvé-
nyét. Büszkén tûzte fel mellkasára és megindult barlang-
ja kijárata felé. Kilépvén onnan, jobb csápját egy a barlang
nyílása mellett heverõ zsák szájára tekerte, majd megin-
dult a fõcsarnok felé. Elsõ útja a tisztogatók klánjának
épületébe vezetett.

Az épületbe érvén örült a sok ismerõs arc láttán, de
egybõl a torkába ugrott a szíve, amikor megpillantott egy
hatalmas kopasz galetkit, aki éppen felé tartott. Dexkill
volt az, a tisztogatók klánjának talán legnagyobbika. Ru-
den megborzongott, amikor meghallotta hangját.

– Örömmel látlak újra téged Sziklazúzó Ruden. Remé-
lem teljesítetted a feladatot, amivel megbíztalak? – kér-
dezte gyanakvóan a megrémült galetkitõl.

– Természetesen nagyuram! – válaszolta, némi határo-
zottságot erõltetve az arcára és a hangjába. 

Fogta a magával cipelt zsákot és kiborította tartalmát a
hatalmasság elé. Kis idõ múlva öt kõzúzó teteme hevert a
földön. Dexkill arca határozottan elégedettnek látszott.
Ezt látva Sziklazúzó Ruden is felengedett egy kicsit. 

– Barátom! – szólította meg újra a mester. – Tudtam,
hogy nem kell csalódnom benned! Megtetted, amire
megkértelek! Ha így folytatod tovább, észre sem veszed,
és ismét elõrébb lépsz a ranglétrán! Most új feladatot
kapsz, melynek sikeres elvégzése után, rangod felderítõ
lesz!

Ruden dicsõségben úszva itta Dexkill szavait, és már
maga elõtt látta amint hatalmasságok gratulálnak neki
elõléptetéséhez.

– Köszönöm uram! Ígérem, nem vallok kudarcot!
– Abban biztos vagyok, annál is inkább mivel felada-

tod rendkívül könnyû lesz! Le kell gyõznöd egy galetkit,
de nem akárkit! A gyõzelmet egy bárd klánba tartozó ga-
letki felett kell learatnod! – vicsorogta Rudennek. – Né-
melyikük még a torzszülötteknél is jobban veszélyezteti
társadalmunk jövõjét, ezért móresre kell tanítanunk õket! 

Sziklazúzó örömmel nyugtázta a kapott feladatot.
Nem számított arra, hogy ennyire könnyû lesz. Nem egy-
szer eszébe jutott már, hogy elpüföljön egyet-kettõt. Le-
nézte és gyûlölte a bárdokat. Úgy érezte, hogy az a galet-
ki aki úgy gondolkozik mint õk, nem tartozhat közéjük.
Egy odúba kellene élnie mindnek a torzszülöttekkel
együtt és zöldséget zabálnia, amíg el nem tömik teljesen,
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folytonosan trallalázó torkukat. Csak ritkán fordult elõ
Rudennel, hogy arcán kéjes mosoly jelent volna meg,
most viszont fülig ért jókedve.

– Vedd úgy nagyuram, hogy a feladatot máris teljesí-
tettem! – felelte meghajolva.

Legalább fél percig állt meggörnyedve, de amikor fel-
pillantott, Dexkill már nem állt elõtte. Akkor hát lássunk
munkához! – sürgette magát.

Ruden a barlangok közt sétálva próbálta megkeresni el-
lenfelét, de egy bárddal sem akadt össze barangolásai során.
Amikor nem kéne, mindig beléjük botlom, bezzeg most
egyet sem találok – zsörtölõdött magában. Már éppen ké-
szült hazafelé, amikor ismerõs hang ütötte meg a fülét…

– Sziklazúzó! – kiáltotta egy mély, zengõ hang.
Ruden a hang irányába fordult és egy hatalmas alakot

pillantott meg. Szájára õszinte mosolyt csalt barátja, Acél-
ököl megpillantása. Rég látta már ezt a mindig mogorva,
hatalmas fickót. Legutóbbi találkozásuk óta karmai látvá-
nyosan megnövekedtek, és aurája hatalmas pszi energi-
áról árulkodott. Mint mindig, most is eszébe jutott meg-
ismerkedésük estéje, amikor egy baráti beszélgetés során
megkedvelték egymást. Sziklazúzó sokszor feltette magá-
nak a kérdést, hogy hogyan tud ilyen jól kijönni egymás-
sal egy tisztogató és egy pszionista, de egyszer sem tudott
(nem is akart) válaszolni rá. 

– Rég találkoztunk Acélököl! Látom alaposan megerõ-
södtél! Mindig mondtam, hogy tisztogatónak kellett volna
fölcsapnod! – hízelgett barátjának.

– Túlságosan is túlbecsülöd a képességeimet barátom,
de jólesnek szavaid! Látom te is jó színben tündökölsz!
Rég láttuk már egymást! Úgy érzem, nagyon feldúlt vagy,
lehetek valamiben a segítségedre?

– Ami azt illeti igen! Különleges feladatot kaptam a
klántól! Kivételesen nem torzszülöttekre, hanem galetki-
re vadászom, mégpedig egy bárdra, de sehol nem akadok
össze eggyel sem! Nem tudnál javasolni egy helyet, ahol
találhatok egyet?

– Ruden! Ami azt illeti tudod, hogy nekem nincsenek
elõítéleteim bárdokkal szemben, de most az egyszer a se-
gítségedre leszek, ha megígéred, hogy becsületes küzde-
lemben, élet kioltása nélkül viszed véghez a feladatot! Az
imént a csatornából jövet láttam és hallottam egyet amint
mandolinja húrjait pengetve dalolt egy kisebb csarnok-
ban. Most épp a boltoshoz igyekszem, megpróbálok elad-
ni neki egy frissen szerzett elektronitot. Ha sikerült lebo-
nyolítanom az üzletet, elvezetlek téged a bárdhoz.

– Köszönöm barátom! – hálálkodott Sziklazúzó, Acél-
ököl karmait szorongatva. – Szívesen elkísérlek!

Egy dühödt galetki csapta be maga után a bolt ajtaját.
Tett néhány lépést, majd visszafordult a bolt irányába és a
bejárat fele hajított egy maréknyi aranyat. 

– Edd meg, te nyomorult vérszívó! – kiáltotta, majd
félresöpört az útjából néhány bámészkodót. A vérmérsék-
letébõl ítélve mutáns lehetett. Mire a jelenet szemtanúi
felocsúdtak, az ajtó elé szórt aranynak hûlt helyét találták.
Hasonló esetek kísértetiesen sûrûn fordultak elõ a bolt-
ban. Ruden és Acélököl lekésték a csetepatét, így nem tö-
rõdve az épület elõtt tolongó tömeggel, rögtön beléptek
a boltba.

A boltos épp aranyt számlálva kacagott magában, ami-
kor betoppant a két vendég. Az aranyat gyorsan eltüntet-
ve, nyájasan mosolyogni kezdett, amitõl Sziklazúzót a
rosszullét kerülgette. 

– Újabb kedves vásárló a boltomban! Micsoda meg-
tiszteltetés! Miben állhatok a szolgálatukra uraim? Gyö-
nyörû kardjaim érkeztek! Pompás íjak, tõrök, páncélok
mágikus fegyverek… – kínálgatta portékáit a boltos, de
Acélököl a szavába vágott.

– Eladni jöttem! 
– Eladni? Nem is tudom, rosszul megy az üzlet mos-

tanság, kevés az aranyam és…
– Mennyit ad ezért az elektronitért? – türelmetlenke-

dett a galetki.
– Ó, ezt évek múlva sem tudnám eladni! Orgling ku-

tya se veszi manapság az elektronitot. Egy vagy két ara-
nyat sem...

– Húsz arany a minimális ára! – méltatlankodott Acél-
ököl.

– Nem bánom te rabló, adok érte nyolcat! – még be
sem fejezte a mondatot, de már el is vette a pultról az
elektronitot, és a pultra lökött hét aranyat.

Acélököl sóhajtott egy nagyot majd elrakta a fizetsé-
get. Ruden ökölbe szorított manccsal figyelte a történte-
ket, de figyelme gyorsan két bárd klánjelvényes galetkire
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terelõdött, akik egy szál mandolinnal léptek be a boltba.
Ezt látva Acélököl kitaszigálta a boltból barátját.

– Ne itt! – mondta szigorúan. – Majd odakint!
Sziklazúzó értett a szóból és színlelt nyugalommal

hagyta el az épületet. A bolt elé érve meg se szólalt, lelki-
ekben készült a közelgõ csatára. Barátja némán állt mel-
lette, jobbnak látta, ha nem háborgatja a harcra készülõ
galetkit. Kis idõ elteltével kilépett a boltból a két bárd. Ru-
den dühtõl remegõ léptekkel indult meg a galetkik felé.
Mancsát meglendítve csapott le a hozzá közelebb álló ál-
dozatra, de az kitérve a támadás elõl, társával együtt kar-
dot rántott. Sziklazúzó Ruden szemei elkerekedtek amint
megpillantotta a fegyvereket a bárdok kezében. Nem ér-
tette, mi folyik körülötte. Hirtelen szédülni kezdett és el-
sötétült elõtte a világ. 

Acélököl arcáról némi derültség tükrözõdött, amikor
barátja magához tért. Felsegítette Sziklazúzót, majd hal-
kan beszélni kezdett. 

– Örülök, hogy felébredtél! Alaposan meglepted az el-
lenfeleidet! – tréfálkozott.

– Õk leptek meg engem! De még mennyire, hogy
megleptek! – Motyogott összetörten. – Mióta cserélik
fegyverre a hangszert a bárdok! – folytatta ingerülten. –
Mandolinnal léptek be a boltba, de kifele jövet már kar-
dot szorongattak! Mi folyik itt? – kérdezte Ruden.

– Megértem ingerültségedet, de amint most te is lát-
hattad, vannak olyan bárdok, akiknek fontosabb a harc,

mint a zene. Ezek a galetkik csak a klánba lépés által kiak-
názható elõnyöket tartják szem elõtt. Nekik semmit sem
jelentenek a bárd hagyományok, nem foglalkoznak a mû-
vészetekkel, ugyanúgy harcosok legbelül, mint te vagy én.
Ha még mindig meg akarsz küzdeni velük…

– Nem! Én egy igaz bárddal fogok megküzdeni! – vi-
csorogta. – Remélem, hogy ezt a kettõt még egyszer ala-
posan helybenhagyhatom, de most vezess el ahhoz a ga-
letkihez akit a csatornában láttál! Õ talán méltó lesz arra,
hogy megküzdjek vele. 

Acélököl járatról járatra vezette Sziklazúzó Rudent, pi-
ciny patakokon és nyirkos csarnokokon át. Útközben
több galetkivel is összefutottak, sõt egy elhagyatott járat-
ban púpos moladok támadtak rájuk. 

– Már nem vagyunk messze! – kiáltott fel váratlanul
Acélököl. – Érzem az aurájának a lenyomatát.

Néhány kisebb szikla megmászása után mandolin
hangja ütötte meg a kimerült galetkik fülét. Óvatosan
megközelítették a hang forrásának helyét, majd vidáman
összenéztek, miután megpillantották a muzsikáló bárdot.
A hangszerét pengetõ galetki vidáman gyönyörködött a
néha hamiskásan megszólaló dallamokban és szívesen
vette a köré gyûlt womathok társaságát. A gombákat maj-
szoló torzszülötteknek nagyon tetszett a nyugtató zene. 

– Felfordul a gyomrom ettõl az idilli hangulattól! –
morgolódott Ruden. – Lefogadom, hogy ez a nyomorult
még élvezi is, hogy ilyen közönségnek játszhat! Ha rajta
múlna még a barlangját is átadná ezeknek a kérõdzõ fér-
geknek! Csak várja meg, amit most fog kapni tõlem! Ad-
dig fogom ütni, amíg ki nem…

– Ne feledd el, mit ígértél! – szakította félbe Acélököl.
– Ne tégy benne komoly kárt! Õ is csak egy közülünk! Ezt
mindig tartsd szem elõtt! – figyelmeztette Rudent a hideg-
vérû barát.

Sziklazúzó alig láthatóan biccentett, majd csápjával
ütemesen verdesni kezdte a kis csarnok falát. Mintha csak
a csáp hangjára figyeltek volna fel, a womathok abbahagy-
ták a legelészést, és fülelni kezdtek, majd a bárd is abba-
hagyta a húrok pengetését. Másodpercekkel késõbb a wo-
mathok pánikszerûen elhagyták a csarnokot. Ruden
ekkor pillantotta meg az egyik járatból betüremkedõ albí-
nó pókokat. A torzszülöttek rögtön megindultak a magá-
ra maradt bárd felé, aki sebtiben felmászott egy picinyke
sziklára. A megrémült galetki tudta, hogy innen nem me-
nekülhet és az óriási pókoknak nem tart majd sokáig a
szikla megmászása. 

– Segítenünk kell neki! – szólalt meg Acélököl.
– Torzszülöttek! – kiáltott undorodva Ruden. – Semmi

kedvem bárdokat pesztrálni, de a torzszülötteknek pusz-
tulniuk kell!

A galetkik egy hatalmas ugrással a pókok közt landol-
tak és rögtön kezdetét vette a harc. Öt nyolclábú csáprá-
gója keresett prédát magának. Sziklazúzó elsõ csapása és
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Acélököl elektromos lehelete rögtön
kioltotta két bestia életét. Ruden már a
második pókot terítette le, amikor ész-
revette, hogy barátja a földön fekszik
eszméletlenül. Rögtön lendült Szikla-
zúzó mancsa Acélököl támadója felé,
de a galetki ezúttal elhibázta az ütést
és egy másodperccel késõbb, már neki
kellet kitérnie a csáprágók támadása
elõl. Az elsõ harapás elkerülte a fürge
galetkit, de a második pók csáprágójá-
val bal combjába harapott. Ruden
meglendítette csápját és megsemmisí-
tõ erejû csapást mért támadójára. Már
csak egy torzszülött maradt, amikor a
megsebzett galetkinek furcsa érzése tá-
madt, látása elhomályosult és hirtelen
nem tudta hol van. Vakító fény áradt
mindenfelõl, és néma csend hullt a vi-
lágra. Minden nyugodt volt de Szikla-
zúzó nem értette, mi történik körülöt-
te. Esetlenül kapdosott mancsával és megpróbált
megszólalni, de egy hang sem jött ki a torkán. Ezek után
jobbnak látta, ha lehunyja szemét és megpihen egy kicsit,
csak amíg újra erõre kap. Nem kapálódzott tovább, nem
próbált kiáltani, átadta magát a fénynek. Ekkor távolról
hangos szólamok, durva ritmusok törték meg a tökéletes
csendet. Ruden megpróbálta kiverni fejébõl a dallamot,
és újra élvezni a nyugalmat, de a hangok egyre erõsödtek.
A csendet felváltotta a ricsaj, a fényáradat pedig elveszett
néhány milgand halvány pislákolásában. A semmibõl egy
gigantikus pók bontakozott ki, amely csáprágójával a ga-
letki mancsa felé kapott. 

– Torzszülött! – próbált kiáltani Sziklazúzó, de csak
alig hallható hangok jöttek ki a torkán.

Ekkor tudatosult benne, hogy egy albínó pók áll elõt-
te, mérge pedig felszívódott vérében. Látása még mindig
homályos volt, de füleiben hangosan zúgott a harci dal.
Mancsát csapásra emelte és lesújtott ellenfelére, aki a fe-
jére mért ütéstõl a csarnok padlójára hullt. Amint kimúlt
az utolsó támadó, a dal is abba maradt. Ruden összeesett,
de halványan látta, amint az imént még harci dalt zengõ
galetki letérdel elé. Kezében egy üvegcsét tartott, aminek
tartalmát megitatta Sziklazúzóval, aki rögtön magához
tért. Egy cseppkõnek támaszkodva felegyenesedett, és né-
mán figyelte amint a bárd, kezeit Acélököl mellkasára he-
lyezve, gyógyító varázslatba kezd. A levegõ hirtelen vibrál-
ni kezdett és a mágikus szavak hatására egyre erõsebben
rezgett. Ruden lélegzetét visszafojtva figyelte az élettelen-
nek tûnõ galetki testét, és az õsökhöz fohászkodott, hogy
barátja visszanyerje eszméletét. A mozdulatlan test ekkor
egy nagyot rándult és Acélököl kinyitotta a szemét. Szik-
lazúzó nyomban a lábadozó galetkihez lépett. 

– Legyõztük õket! – szipogta halkan, miközben leku-
porodott mellé.

– A feladat… mi van a feladattal… ugye nem! – suttog-
ta Acélököl.

– Elhalasztva! – felelte Ruden a mellettük álló bárdra
tekintve, aki ekkor eléjük lépett, majd meghajolt. 

– Könnyûszél Szelmor szolgálatukra! – szólalt meg
csengõ hangon a galetki.

Acélököl feltápászkodott és viszonozta a meghajlást,
Sziklazúzó pedig biccentett egyet a fejével. Egy darabig a
bárdot vizslatta majd gúnyosan megszólalt:

– Ebbõl a sok torzszülöttbõl hatalmas lakomát csapok,
neked is jutna belõle, ha…

– Vegetáriánus vagyok! – vágott közbe Szelmor. – Kö-
szönöm a meghívást de most mennem kell.

A bárd az élettelen pókokra nézett, majd elfehéredett
arccal sietve elhagyta a csarnokot.

– Nyámnyila brokkoli zabáló! – kiáltott utána Ruden,
de magában még mindig hálálkodott, amiért megmentet-
te az õ és barátja, Acélököl életét. 

Szelmor, nevéhez méltóan, a szél könnyedségével
mozgott a nyirkos sziklákon. Ruden némán bámulta a sö-
tétségbe olvadó testet és lassacskán bevallotta magának,
hogy talán sosem fog ennél a bárdnál méltóbb ellenfelet
találni, de ez most egyáltalán nem bántotta. Tudta, hogy
ennek ma így kellett történnie.

Sziklazúzó Ruden elalváshoz készülõdött. Páncélja és
felszerelése már a megszokott helyén pihent, csak a tisz-
togatók klánjának jelvényét markolta még egy erõs
mancs. Ma elszalasztottam az alkalmat, de nem nyug-
szom, amíg eleget nem teszek a rám bízott feladatnak. –
zsörtölõdött magában. Holnap elkapok egy bárdot – mo-
tyogta félálomban, majd hangosan horkolni kezdett…
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NNyyaaffooggóó  NNeeffeelleejjccss  lleevveelleezzééssee  2266..

Drága Édesanyám!

Ismét túl vagyunk egy olimpián, és ezek szerint immáron több mint két esztendeje rovom a Teron-hegy baljóslatú bar-
langjáratait. Maga a „nagy” versengés a szokásos koreográfia szerint zajlott: elõször kedvenc számom, a játékos verse-
nyek jelentette kihívással kellett szembenéznie a szolgaszint galetkijeinek.

Elõtte sokat gondolkodtam, hogy vajon mennyi esélyem van arra, hogy megvédjem kétszeres olimpiai bajnoki címe-
met, és arra jutottam, hogy nem sok. A Tolvajok és a Tudósok sokkal kedvezõbb esélyekkel indulnak, és ez a különbség
olimpiáról olimpiára csak nõ, növekszik. De errõl már sokat panaszkodtam, és szinte már közhelyszámba megy, hogy
hiába minden elszántság és küzdeni tudás, egyesek indokolatlan elõnyöket élveznek. Nyaff! 

Ráadásul a gaz Tolvajok mellett újabb komoly ellenfél bukkant föl az elmúlt idõszakban. Régebben mindenki csak
jópofa különcöknek tartotta a Mutánsokat (és voltaképp a többség az is maradt), de mostanság akadnak néhányan, akik
klánjuk képességeivel élve és visszaélve olyan mértékben habzsolják magukba az éltetõ lélekenergiát, hogy lehetetlen lé-
pést tartani velük, és ha ezek közül egyiknek-másiknak kedve szottyan, hogy megnyerje az olimpia játékos versenyét,
egyszerû halandó (mint például én, szegény, nyomorult bárd) aligha lehet képes lépést tartani vele. Nyaff!

És aztán, ugye, jelentõs szerencse is szükségeltetik, amellyel én ezer sorscsapással tarkított életem során mindig ha-
dilábon álltam...

Mondhattam volna tehát elõre, hogy nincs semmi esélyem, de inkább csöndben maradtam (nem hiába vagyok tisz-
teletbeli Bölcs), hiszen már az elõzõ olimpia elõtt is elsirattam minden esélyemet, de valamilyen hihetetlen csodának
(vagy talán félreértésnek) köszönhetõen minden igaztalan hátráltatás és alávaló ármány ellenére végül mégis én állhat-
tam a dobogó legtetejére a kutyaszinten!

Így kicsit lemondóan, felkészülve az esetleges teljes vereségre, de ugyanakkor szívemben egy pici bizakodással vár-
tam a nagy eseményt.

Sajnos, megint nem láttalak benneteket a lelátókon (fölháborító szerintem, hogy még ezen a jeles napon is így el-
szigetelik egymástól a Teron- és a Rúvel-hegybelieket!), de mivel joggal reméltem, hogy hallva sorozatos jó szereplésem-

rõl, ott szurkoltok nekem, ezerszeres oda-
adással vetettem bele magam a küzdelembe.

Sajnos, a verseny dögunalmas volt. Telje-
sen olyan volt minden, mint az eddigi olim-
piákon. Már rutinosan találtam meg a helyes
irányt a föld alatti labirintusban, könnyedén
tértem ki a gonosz csapdák elõl, jó elõre mély
levegõt vettem, így nem is szippantottam be
a mérgezett levegõt, de azért tartottam egy
kis bemutatót a jelen lévõ kalandmesternek
varázsitalfõzésbõl. Szokás szerint könnyedén
kinyitottam a vastag acélajtót, majd gyakor-
lott mozdulatokkal beletömtem egy nemrég
megszerzett, különös fényben ragyogó kul-
csot (úgysem lehet semmire sem használni),
hogy kissé nehezítsem az utánam következõk
dolgát. A kereskedõ húzta az idõt, ahogy
szokta, így rendeltetésszerûen haragban vál-
tunk el. És igen, ott leselkedtek a gonosz ölé-
szek is. Jó ismerõsként köszöntöttük egymást
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a ronda szörnyekkel, és miután kiengedtem õket a
rács mögül, és megmutattam a helyes irányt nekik,
továbbindultam, hogy megszelídítsem a szokásos
özsvényeket. Idõközben csodálkozva hallgattam a
mögülem felharsanó retteneteses üvöltéseket és ideg-
tépõ sikolyokat. Az utóbbiak emlékeztettek a boltosé-
ra – mi történhetett?

A felszínen oda se nézve leemeltem a polcok egyi-
kérõl az egyetlen igazi idõkristályt, aztán a tõlem meg-
szokott vérfagyasztó nyugalommal vártam az ered-
ményhirdetést. Ez alatt egy kedves szövetségi
társammal, a csodaszép Mirellával beszélgettem, aki-
nek az esélyeket firtató kérdésére így válaszoltam:

– Fo-fo-fo-fogalmam si-si-sincs, de-de-de egy ha-
harmadik he-he-he-hellyel tö-tö-tökéletesen elége-ge-
gedett le-le-lennék... – Bár mint említettem, vérfa-
gyasztóan higgadt voltam, azért egy icipici lámpaláz
erõt vett rajtam: enyhén dadogtam, fogaim csikorog-
tak, és kissé dõlt rólam a víz. De nem csorgattam a
nyálamat, ez szemenszedett, aljas rágalom! Nyaff!

És igen, a sors ismét igazolta fényes taktikai ér-
zékemet és nagyszerû helyzetfelismerõ képességemet! Elsõként engem szólítottak a dobogóra!

Sajnos, a dobogóra elsõként a harmadik helyezettet szólítják, de ki bánja ezt?! Harmadik lettem? Tényleg? De jó!
A második Rip Imhotep Kázmér lett, aki, azt hiszem, Tolvaj, az elsõ pedig természetesen egy mutáns, valami Handur
nevezetû. No, ezen a téren sem tévedtem nagyot...

De igazán, õszintén örültem ennek a harmadik helynek: jó érzés volt ismét ott állni a dobogón, és hallgatni a lel-
kes tömeg ünneplését. Sikerült megõriznem a presztízsemet, és egyben teljessé vált az érem-kollekcióm: két arany- és
egy ezüstérem mellett mostantól egy szépen csillogó bronzérem is emeli a barlangom fényét. Igazán elégedett vagyok.

Nos, az olimpia további része már nem tartogatott ennyi örömet a számomra. Következett a pankráció: végül is,
tûrhetõen szerepeltem, háromszor nyertem! Igaz, ehhez kilenc próbálkozás kellett... De végülis, nem lettem utolsó,
száz-valahányadik lettem, ami egy ilyen törékeny, védtelen élõlénytõl, mint amilyen én vagyok, egész tûrhetõ eredmény-
nek látszik. A gyõztes ebben a versenyszámban bizonyos Piromaca lett, igazolva azt, hogy a nõk az élet minden terü-
letén legalább annyira agresszívak, mint a férfiak. Különösen, ha nyálkásak.

A hagyományos versenyben szinte lekopíroztam a pankráción nyújtott teljesítményemet: ezúttal is három gyõzel-
met könyveltek el a nevem mellett, és végül a száztizennyolcadik helyen végeztem. Igaz, ehhez az is kellett, hogy egy
mágus, Arkhis valamilyen érthetetlen elhatározástól vezérelve a tûzleheletét használja ellenem. A lehelete ugyanis nagy-
jából szánalmas kis füstpamacsok elszánt pöfögtetését jelentette. Talán meghatódott attól, hogy egy ilyen nagyszerû,
hírneves galetkivel kell szembeszállnia? Nem hiszem: szereplése alapján ezt a tûzlehelõ taktikáját alkalmazta a többiek
ellen is. Lehetséges, hogy valamit félreértett, és az utolsó helyet célozta meg ezen az olimpián: sajnos, ebben az eset-
ben is csalatkoznia kellett, hiszen még ezzel az öngyilkos taktikával is sikerült legyõznie valakit...

Megleckéztettem még Damoclest, egy pimasz Tolvajt (emlékezetem szerint már többször is megpróbált a barlan-
gomba betörni a gaz), és heroikus küzdelemben gyõzedelmeskedtem Mortisha Hazadar fölött. A többi csatám is epo-
szokba illõ volt, de végül egy hajszálnyival mindegyiket elvesztettem. 

Ezután már kissé megfáradtan, de lelkesen belevetettem magam a pszi-küzdelmekbe. Bár ezt a mûvészetet csak hob-
biszinten ûzöm, de azért nagyon kedvelem. Az elõzõ olimpián nagyon jól szerepeltem, és ezúttal is megálltam a helyem:
a tizenkilencedik lettem végül nagy holtversenyben. Az utolsó fordulóban gigantikus, hosszú küzdelemben legyõztem
„hétköznapi” pszi gyakorló társamat, Garabonciást, visszavágva ezzel az elõzõ olimpián elszenvedett vereségért (igaz,
hogy õ meg a hagyományos versenyen végzett ki villámgyorsan szellemkalapácsaival).

Ezzel nekem elegem is lett az olimpiából, de még hátravolt a csapatverseny, ahol Mariel és Balszerencse társaságában
szerepeltem. Nos, maradjunk annyiban: eredményünket nem fogják a galetki történelemkönyvek emlegetni... Mindeneset-
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re itt is igazolódott elõzetes jóslatom: „Fi-
gyeljétek meg, nem leszünk utolsók!” – És
így is lett. (Különben meg mire számíthat
az, aki egy megtestesült Balszerencse tár-
saságában indul?)

Az olimpiát záró szokásos karneváli
forgatagban érdeklõdtem szövetségi társa-
im eredményei iránt is: azt kell, hogy
mondjam, a Békeidõk Hírmondói megint
remekül szerepeltek. Külön kiemelném
Rózsa Alexet, aki a kutyaszint csapatver-
senyében gyõzedelmeskedett (sajnos, csak
az egyik társát ismerem, aki Medvegyev
volt). Szintén nem akármilyen teljesít-
ményt nyújtott Csendes Don: a hetedik
szinten játékos versenyben és csapatver-
senyben harmadik lett, a pszi-olimpián
pedig ismét ezüstérmet szerzett. A játé-

kos versenyben egy másik Hírmondó, bizonyos Nomis Leinád végezett elõtte (vajh, honnan ismerõs a neve?).
Patissar Tudós létére harmadik helyet szerzett psziben (legközelebb szerintem olimpiai bajnok lesz!), Tüskés Lazarus

pankrációban lett bronzérmes az ötödiken... Valószínûleg képtelenség fölsorolni minden jó szereplést: hiszen végül is mi
vagyunk a Teron-hegy egyik legnagyobb szövetsége! Vagy talán nem is kell az „egyik” szócska? Épp a napokban készült el
fantasztikus, gyönyörû Barlangcsarnokunk, ebben a Hegyben elsõként! Ezzel immáron egyesülhet az eddig kényszerûség-
bõl két részre osztott szövetség, és valóban negyvennyolcan gyûlhetünk össze ebben a hatalmas csarnokban! Valószínûleg
heteken belül elkészül csodálatos Lélekenergia-generátorunk, talán ebben is elsõk leszünk (azt hiszem, csak a „Q” névre hall-
gató titokzatos társaságnak van esélye arra, hogy megelõzzön minket), az Ivónk és az Akadálypályánk is majdnem készen
áll... Mikor úgy másfél éve egy nagyon rokonszenves hirdetésre válaszolva jelentkeztem az akkor csak három-négy tagot
számláló társaságba, ki gondolta volna, hogy ekkorára „hízunk”? Nagyon nagy szerencse, hogy ilyen sok galetki is képes
együtt gondolkodni, együtt cselekedni, és továbbra is ugyanazon bensõséges hangulatot élhetem át közöttük, mint a legele-
jén. Büszke vagyok rá, hogy egy lehetek a Hírmondók közül! (Remélem, sok ilyen jó szövetség alakult és alakul még a Hegy-
ben – egy-kettõt magam is ismerek –, mert véleményem szerint ez az, ami tényleg biztosíthatja a galetki nép jövõjét.)

Szóval megint egy jó hangulatú és jól sikerült olimpiát magam mögött hagyva tértem vissza a barlangomba jóval
a szokásos milgandoltási idõ után. És következtek a „dolgos” hétköznapok...

A remetétõl például azt kaptam feladatul, hogy szerezzek két darab mintrogi erõövet. Jó kis feladat, mert egy egész
sziklaóriás-hordán kell(ene) átvágnom magam ehhez. Még szerencse, hogy találtam méltó társakat magam mellé, olya-
nokat, akik a harchoz is értenek (én ugyan megpróbálhatom meggyõzni az óriás sámánokat arról, hogy adják át önként
az öveket, de nem hiszem, hogy sikerülne...). Így aztán most éppen egy taktikai értekezletrõl jöttem haza: hosszú meg-
beszélés eredményeként sikerült egy használhatónak látszó harci koncepciót kieszelnünk (ebben elsõsorban Merlin, csa-
patunk mágusa jeleskedett). Remélem, valóban sikeres is lesz ez a terv, hamarosan a gyakorlatban is próbára tesszük...

Emellett elsétáltam a templomba, ahol egy kedves pap bácsi elõadta, hogy a Ragyogás Kulcsának tulajdonosa elkép-
zelhetetlen kincsek birtokosává válhat... De honnan szerezzek ilyen kulcsot? Ragyogás Kulcsa, ragyogás kulcsa... – Va-
lahonnét ismerõs ez a fogalom...

Az Õsökre! Csak nem az a kulcs volt az, amit az olimpián beleerõltettem a labirintus ajtajába?!... Van egy olyan
érzésem, hogy holnap milgandgyújtáskor az Arénát álmosan kinyitó szolga meglepve fogja tapasztalni, hogy az éjjel va-
laki behatolt az olimpia föld alatti akadálypályájára... Remélem, senkinek sem sikerült kiszednie.

Nyaff! Ebbõl is láthatod, hogy Balszerencse nem véletlenül szegõdött társamul. 
Millió puszit küld szerencsétlen kisfiad:

Nefelejcs
az elátkozott bárd



„Aurum nostrum non est aurum vulgi”
„A mi aranyunk nem a tömeg aranya”
Sziasztok Galetki társaim! A nevem Monomi, és pszionicista vagyok. Tudom, közületek

sokan nem rokonszenveznek velünk, pszi használókkal. Nem tiszteltek bennünket, talán le
is néztek minket. Az lehet ennek oka, hogy a pszi használata nem feltétlenül szükséges, hisz
pszi harcokban csak olyan lények ellen küzdhetsz, csak olyan problémákat kell megolda-
nod, amelyekkel egyébként nem is találkoznál. Tudom, sokan úgy gondolják, el lehet tölte-
ni az idõt hasznosabb dolgokkal is, mint feküdni a relaxációs ágyakon. Ezt bizonyítja klá-
nunk igen csekély létszáma is. De ezek a kevesek, akik köztünk vannak, tudják milyen
nemes célért küzdünk ilyen elnyomottan. E cél eléréséért alakult szövetségünk.

Quinta Essentia. A kvintesszentia alkimista eredetû fogalom. Eszerint az antikvitásból
örökölt négy elemet (víz, tûz, föld, levegõ) egy ötödikkel a teljesen szellemi természetû, éter-
szerû világszemlélettel kell kiegészíteni. A világszellem mûködése vezet el a lényeghez, ez
emeli az egész mûvet a szellem rangjára. Szövetségünk pszionicistákat, illetve pszi haszná-
lókat tömörítõ baráti társaság. Céljaink közé tartozik a galetki társadalom megvédése min-
denféle asztrális fenyegetéstõl, valamint felkutatni és használni mindenféle asztrális tu-
dást, mely népünk hasznára válhat. Szövetségünk felépítése hierarchikus, minden tag egy
a képességei által meghatározot szövetségi ranggal rendelkezik. A szövetség vezetését a
Consilium Ingenium, az Alkotó Erõ Tanácsa látja el... 

Minden más szövetséggel baráti, hasznos együttmûködést lehetõvé tevõ kapcsolatot
igyekszünk kialakítani. A szövetségi épületek kiválasztásánál elsõdleges szempont, hogy az
minden tag elégedettségére szolgáljon, és fejlõdésüket segítse. Emellett szeretnénk szolgáink
ellátását is magas színvonalon megoldani, valamint természetesen pszi épület is fog épülni.

Hallgassuk meg most barátom és szövetségi társam – Harbolier – szavait:
Senkire nem kényszerítünk szélsõséges ideológiákat, szigorú kötelezettségeket, és osto-

ba regulákat. Köztünk nem számít származásod, nemed, az életkorod, az étkezésed, a klá-
nod, a gondolkozásod. Csak a cél a fontos, ez az, ami közös bennünk. Az elme korlátainak
ledöntése, tisztasága, végtelen hatalma. Hiszen csupán gondolataid segítségével pillanatok
alatt megtehetsz óriási távolságokat, kutathatsz egy másik térben, gyógyíthatsz, de akár árt-
hatsz is. És közben gyarló tested csak pihen, aminek határainak átlépése neked egy pilla-
nat másnak egy elérhetetlen álom. Elérhetetlen? Hisz csupán kopogtatnod kell a pszi isko-
la ódon kapuján, és ezek a végtelen lehetõségek máris megnyílnak elõtted. Az együvé
tartozás biztonságával és segítségével pedig még tovább tökéletesednek képességeid, és e
páratlan világ tevékeny polgárává válhatsz.

Visszatérve a bevezetõre, igaz hogy amennyiben nincs pszid a pszi lények sem hábor-
gatnak, de attól még léteznek! És igenis veszélyesek lehetnek a galetki társadalomra nézve!
Szövetségünk éppen ezért feladatául határozta meg a galetki társadalom megvédését ezek-
kel a kártékony lényekkel szemben. Ehhez azonban nagyon sokat kell tanulnunk! Mind-
annyiunknak, akik ismerik és használják a pszít minden ismeretét, minden tudását, min-
den tapasztalatát meg kell osztania egymással. Össze kell fognunk MI nekünk a TÖMEGért. 

Végezetül, álljanak itt Hegymélyi Nekromanc, a királyi szint küldöttének az Olimpián
elhangzott szavai:

„Ne feledjétek, az Ellenséget csakis fizikai síkon nem tudjuk legyõzni, a pszi mestereivé
kell válnunk”

’S÷K V¡ROSA

SZ÷VETS…GEK TABL”JA

A SzˆvetsÈgek TablÛj·ban
bemutatkozhat minden j·-
tÈkos szˆvetsÈg az ’sˆk V·-
ros·bÛl. A bemutatkozÛ
anyag sz·mÌtÛgÈpes szˆveg-
szerkesztıvel legyen kÈszÌt-
ve, lehetıleg Winwordben,
vagy az ·ltal beolvashatÛ
form·tumban. …rkezhet e-
mailben, vagy lemezen, de
a lemez visszak¸ldÈsÈt nem
v·llaljuk. Az Ìr·s hossza a
szÛkˆzˆkkel egy¸tt ne ha-
ladja meg a 4000 gÈpelt ka-
raktert. Novell·t is lehet
mellÈkelni, vagy novella for-
m·j·ban k¸ldeni a bemu-
tatkoz·st, viszont a novell·t
csak akkor jelentetj¸k meg,
ha ˙gy l·tjuk, hogy ˆn·llÛ,
a szˆvetsÈgtıl f¸ggetlen
Ìr·skÈnt is olvashatÛ, Ès
Èlvezhetı.

QUINTA ESSENTIA
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Harbolier (#5066) – Eleki Ferenc Mezõkovácsháza Nyírfa u.12. 5800 /68/ 452-497
Leph Arlone – Juharos Péter Várpalota Jókai u.11 v/20 8100 /88/473-706

Monomi (#7805) – Suba Zsolt Erdõkertes Zrínyi u.6 2113 /28/475-059
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Szokás szerint a lõfegyvereseket említem elõször.
Bár mindenki azzal érvel, hogy a lõfegyveresek sokat
dolgoztak az egy szakértelem és egy tulajdonság felnö-
velésével, de ez persze minden egyéb harci stílusra
igaz. A játékos-játékos harcban a lõfegyver mindig is
kicsit túl brutális volt, és azzal nyugtattuk magunkat,
hogy alacsony KNO költsége ellenére, bizonyos ször-
nyeket nem lehet vele megölni. Csakhogy ez az olim-
pia résztvevõi számára sovány vigasz. A védekezést
nyújtó varázslatok és italok nem használhatók ellene,
hiszen legyorsulja a karaktert az íjász. Legfeljebb a na-
gyon magas szélpajzs és vastagbõr kombináció nyújt-
hat védelmet, de ennek elérése gyakorlatilag lehetet-
len. Valószínûleg ésszerû lenne – kizárólag az
olimpián – ugyanazt a korlátozást alkalmazni lõfegy-
verre, amely a közelharcra is érvényes, nevezetesen
egy maximális találati esély bevezetését. Jelenleg is
van ilyen, 95%, ami az idei olimpián kísérletképpen
90%-ra volt csökkentve, de valószínûleg még ez sem
elég jelentõs. Talán 80%-kot kellene megpróbálni a
nyáron, még így is legfeljebb 1 lövedék fog mellémen-
ni.

A másik problémát a mágiaellenállás itala jelentet-
te. Nyilvánvaló, hogy az olimpián más bónuszt kell ad-
nia, mint a valós játékban. A jelenlegi olimpián kísér-
letképpen +40 helyett +30 rezisztenciát adott, de úgy
tûnik, még ez is túl sok, a következõ olimpián elég
lesz a +20.

A csapatversenyeken az animáció varázslat domi-
nált. Ezzel kapcsolatban megjegyzem, hogy a várako-
zástól eltérõen, nem volt a dolog annyira hatékony,
mint sokan számítottak rá. Egyrészt, mert az olimpiára
kijavítottam azt a bugot, hogy játékos néha többször is
tudta ugyanazt a hullát animálni (ez a privilégium
csakis a torzszülötteket illeti meg), másrészt, mert sok
játékos rendelkezett rezisztencia szakértelemmel, és
így még holtában is a csapatot „segítette”. Sokan vitat-

koztak annak idején errõl, hogy jó-e, hogy az animá-
ció rezisztálható, vagy sem. Mindenféle szerepjátékos
magyarázattól eltekintve, a legjobb, ha nem változta-
tunk meg valamit, ami jól és megbízhatóan mûködik
(sokan úgysem szeretik a változásokat). Talán a rezisz-
tencia miatt az animáció mégis kiegyensúlyozott, és
nem kell gyengíteni, mint korábban terveztük.

Itt jegyzem még meg, hogy igyekeztem még az
olimpia elõtt a pszi csatákat, képességeket, PT beállí-
tásokat tökéletesre pofozni, remélem, most már min-
denkinek minden úgy mûködött, ahogy eredetileg el-
képzelte.

Kérem, hogy amennyiben észrevételetek van az
olimpiával kapcsolatban, vagy javaslatotok, hogy mit
szeretnétek a következõn látni, tegyétek meg levélben
vagy e-mailben.

TÁRGYTÖRÉS
A játékban jelenleg kétféle módon lehet tárgyat pusz-
títani: gigaököl varázslattal és tárgyirtás végtaggal.
Mindkét esetben a mentõdobás azonos képlet szerint
történik. A tárgytörés esélyét csökkentõ faktor a tárgy
értéke, növelõ a támadó képesség erõssége, és egy
módosító, amely attól függ, mennyi véletlenszerû
(1000-nél nagyobb sorszámú) varázstárgya van beKF-
elve az illetõnek. Az elsõ 5 tárgyra nincs mínusz (sõt,
bónusz van), de a 6. tárgytól kezdve mindegyikre van
+5%. Ezenfelül a tudósoknak van -10%, és 6. szinttõl
-5% a tárgy elvesztésére.

Tekintsünk egy átlagos karaktert az 5. szintrõl. Van
10 véletlen varázstárgya (erre kap +25%-ot), és 6 kül-
detés tárgya. Egy 12. szintû tárgyirtás – ilyen van pl. a
pusztító szójernek – (módosító: szint x 7%) irányul az
általa viselt „méreg aranyozott nyakláncára”, amelyre
az értékmódosító -156%. A törés alapesélye 50%, és az
esély sosem mehet 90% fölé.

esély = 50% + 12 x 7% – 156% + 25% = 3%.

ÕÕÕÕ SSSS ÖÖÖÖ KKKK     VVVV ÁÁÁÁ RRRR OOOO SSSS AAAA     ––––     OOOO LLLL IIII MMMM PPPP IIII AAAA
Az olimpiai játékok problémamentesen zajlottak le, de az olimpián
olyan tömegû játékos-játékos csata van, hogy jónéhány harc-egyensúlyi
probléma elõjön, ami a normál játékban nem.
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azaz a tárgy 12-es támadástól szinte soha nem fog
összetörni.

Másrészrõl, tegyük fel, hogy egy magasabb szinten
élõ, 4 végtagos tárgy tetõtöl talpig véletlen tárgyba öl-
tözik. 22 tárgyat tud így felvenni, így a fenti képletben
a +25% helyett +80% lesz. A fenti esély 58%-ra módo-
sul, 14-es tárgyirtás esetén 72-ra, 16-osnál 86-ra, és
egy kevésbé értékes tárgynál még magasabbra.

A fentiekbõl jól látható, hogy a közhiedelemmel el-
lentétben, a tárgyirtás képlete jól kiegyensúlyozott.
Természetesen, a különbség óriási lesz, ha csak né-
hány tárgyad helyett egy valamivel gyengébb, 1000
alatti sorszámú küldetéstárgyat használsz. A szörnyek
tárgyirtó képességei nem szállnak el az egekbe, meg-
felelõ felkészüléssel védekezni lehet ellenük a tárgyvé-
delem varázslattal (ill. magasabb szinten a védõolaj-
jal). A módosító azért lett bevezetve, hogy a játékosok
számára a „tetõtõl talpig varázstárgyba” öltözök straté-
gia mellé – ami nem minden játékos számára elérhetõ
– legyen alternatíva is. Ezért raktam be azt is, hogy az
1000-nél kisebb sorszámú tárgyakat – sok ezek közül
pótolhatatlan – egyáltalán ne pusztítsa a tárgyirtás.

Mindezek ellenére, a fenti rendszer nincs felké-
szülve annak az esetnek a kezelésére, ha egy játékos
féreg érintésével, négy magas tárgyirtó végtaggal esik
neki játékostársainak. Ezért úgy gondolom, fair, ha já-
tékos-játékos küzdelemben ezt a módosítót nem
vesszük figyelembe, így még a tárgyirtásra kigyúrt ka-
rakternek is csak részleges esélye lesz a pusztításra.

INFLÁCIÓ?
A játékban többen elérték a maximálisan megengedett
32000 arany vagyont. Ezzel kapcsolatban a megjegyzé-
seim:

A játékban az elsõdleges erõforrást a KNO, a képes-
ségek jelentik, az ezzel kapcsolatos egyensúly megõr-
zésére mindent megteszünk. Ezzel együtt a vagyon- és
tárgyhalmozás, mint temporális értékek, nincsenek
korlátozva. A parancsokkal és adott befektetéssel sze-
rezhetõ KNO jutalmak között nincs aránytalanság, vi-
szont az azonos TVP költségû parancsokkal szerezhetõ
pénz és tárgy nincs így kiegyensúlyozva. Sokszor, az
ilyen parancsok egyáltalán vagy csak csekély mérték-
ben hoznak lélekenergiát. A tárgyátadás a játékban bi-
zonyos formában engedélyezett, mert enélkül elveszne

a játék többszemélyes volta. Ezért sem engedhetjük,
hogy a vagyonnak akkora jelentõsége legyen, mint a
TF-en. Azok, akik minden fordulójukat drágakövek lo-
pásával vagy varázstárgyak és õsi relikviák régészkedé-
sével töltötték, nagyon sok pénzt tudtak gyûjteni.

Természetesen, azért a pénzt van mire költeni, min-
den körben gyógyítás a templomban, és varázstárgyak
vásárlása más játékosoktól – de ha valaki egész köré-
ben csak a fenti dolgokat csinálja, elérheti a maximális
pénzt. Ez nem jelenti azt, hogy „nincs mire költeni a
pénzt”, csak azt, hogy értelmetlen dolog a pénzterme-
lést túlzásba vinni. Amennyiben akarjátok, megpróbál-
hatjuk a pénzt is a KNO-hoz hasonlóan kiegyensúlyoz-
ni. Ez nehezen és fokozatosan fog csak menni, olyan
lépéseken keresztül, mint pl. a drágakõ lophatóságá-
nak korlátozása, vagy az õsi relikviák eladási árának
csökkentése. Azonban semmiképp sem szeretném, ha
pénzért a játékban mindent meg lehetne vásárolni. Az
ÕV-n a pénz nem a cél, hanem csak egy eszköz!

EGYEBEK
A 7. szinten a boltba bekerült egy új küldetés,
amelyben 3 javítás italát lehet szerezni (minden ital
+10 javítást ad a következõ J parancsra).
Az õsi relikviák eladási ára kis mértékben csökkent. Itt
jegyzem meg, hogy többen panaszkodtak, hogy hiába
nõ régészkedés szakértelmük 20 fölé, ez már nem
módosítja az X parancs sikerének esélyét. Ez igaz, de
a régészkedés szakértelemtõl függ az õsi relikviák ára,
és itt bármilyen magas szakértelem is számít.
Régészkedéskor, ha valaki már több varázstárgyat
talált, csökken az esélye, hogy további varázstárgya-
kat találjon. Ennek a változásnak a célja, hogy a for-
dulójukat kizárólag régészkedéssel töltõ, varázs-
tárgytermelõ mellékkaraktereket korlátozzuk, a
normálisan játszó tudós karaktereket ez nem érinti.
Bekerült, hogy a Z parancs használatakor – megfe-
lelõen magas zene szakértelem esetén – véletlen va-
rázstárgyat lehessen találni, és ennek esélyét tetszõ-
legesen magas zene szakértelem is jelentõsen
növeli. Ehhez tartozik még, hogy elkészült az ÕV
bárdverseny jutalma, egy hangszer, ami többek kö-
zött ezt a fenti bónuszt is módosítja. Részleteket
gondolom majd a szervezõk írnak a Krónikában.

Tihor Miklós
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Furcsa, hogy egy 16. találkozónál már rutinból kellene mennie az
egész rendezésnek, mégis, akkora lámpalázam volt, mint a koráb-
bi találkozóknál. Egy kicsit mindig rettegek, hogy valami nem sike-
rül az olimpiában, vagy milyen programhibákat vágtok a fejemhez,
vagy hogy nem tetszik valamelyik program. Persze mindig csaló-
dok, jó értelemben, a játékosok mindig örömmel és kíváncsian fo-
gadnak minket, és lelkesen vesznek részt a programokban. Mosta-
nában valamivel kevesebben szoktatok eljönni, mint a korábbi
találkozókra. Mivel az aktív játékosaink száma nem csökkent, csak
találgatni tudtunk, mi lehet ennek az oka. Az egyik lehetõség, hogy
az internet robbanásszerû fejlõdésével – játékosaink közül is egyre
többen játszanak a neten – az élõ találkozó varázsa az informáci-
óra éhes játékosok számára csökkent, hiszen minden adat hozzá-
férhetõ a neten, adatbázisok, hyperek, levelezési listák és honlapok
segítik a játékosokat. A másik lehetõség, amire gondoltunk, hogy a
programok esetleg nem elég vonzók a számotokra. Tény, hogy az
utóbbi találkozókon kialakultak a jól bevált programok – játékos
vetélkedõ, tesztcsata generátor, árverés, tombola, totó és egyéb ap-
róságok – és ezekhez képest semmilyen óriási újítást nem vezet-
tünk be. Ezzel kapcsolatban várjuk leveleiteket, elégedettek vagy-
tok-e a jelenlegi programkínálattal, vagy van-e igényetek valami
másra, és ha igen, mire. Jövõ nyáron lesz a TF 10 éves, és szeret-
nénk valami emlékezetes rendezvényt tartani, de ehhez a ti segít-
ségetekre is szükség van.

Most pedig nézzünk, mi is történt az idei találkozón.
TOTÓ. A kérdések úgy látszik, most könnyûre sikerültek, 10 db

13+1-es szelvény is volt, fejenként 800 aranyat nyertek a helyes
kitöltõk.

JÁTÉKOS VETÉLKEDÕ. Ezúttal igyekeztünk az agyat csak mini-
mális mértékben terhelni, a 10 feladat nagyrészt ügyességi illetve
tréfás vetélkedõ volt: a súlyemeléstõl a pénzválogatáson, papírhajó
hajtogatáson keresztül egészen a videojátékig volt minden. A gyõz-
tes „Tápegység” csapat tagjainak (Horváth Gábor, Nyertes Kristóf,
Várnai Péter) karakterei 3-3 tudás gyöngyét és 1-1 extra fordulót
nyertek. A második helyezett „Picassók” (Csicsics György, Szirják
Csaba és Szõllõsi Enikõ) 3-3 tudás gyöngyével lettek gazdagabbak.
A harmadik a „Hidegzuhany” csapata lett (Patyi Tamás, Sipos Juli-
anna, Szabó Zalán), a negyedik a „Passz” (Haidegger Tamás, Káré
István, Trautman Attila). Õk 2-2 gyöngyöt (illetve az ÕV-sek 10-10
KNO-t), a negyedikek 1-1 gyöngyöt nyertek. Nemcsak a csapatok,
de mi is nagyon jól szórakoztunk.

TF AUKCIÓ. A TF-en ismét sikerült a közönségbõl néhány döb-
bent sóhajt kicsalni. Örömmel láttam, hogy a TF árverés megfelelõen
show-jellegûre sikerült. A felrakott tételeket, képességeiket, és leütési
áraikat a táblázatban láthatod.

Az árverés bizonyítja, hogy nincs az a hatalmas vagyon, amit ne
lehetne elkölteni. Bár a szabad tárgyátadást, mint a rabszolgázás
melegágyát sokat szidjuk, tagadhatatlan, hogy e nélkül nem lenne
lehetséges ilyen mértékû vagyonhalmozás, ami sok játékos számá-
ra izgalmas, és célt ad magas szinten is.

ÕV AUKCIÓ: Az ÕV-n, természeténél fogva, nemigen lehetett
átadható tárgyat árverezni, hiszen akkor az „pénztermelõ” karak-
terhez kerül, aki rögtön passzolja a gazdinak. Emiatt az árverés itt
szerényebb is volt.

TOMBOLA. A tombola lelke most is TF operátorunk, Mazán Ka-
talin volt. Azt hiszem, a Kati által készített hatalmas adag, gusztu-
sosan csomagolt ajándékból öröm volt nyerni mindenkinek – ki-
csit karácsonyi hangulata volt már az egésznek.

Természetesen, mint mindig, most is volt olimpiai forduló osz-
tás, az olimpiával kapcsolatos megjegyzéseket majd olvashatjátok a
megfelelõ rovatoknál (TF ill. ÕV). 

Várjuk tehát észrevételeiteket, javaslataitokat – mi az, amit szí-
vesen látnátok a TF 10 éves fennállásának évfordulóján!

TIHOR MIKLÓS

XVI. TF- ÉS ÕV-TALÁLKO-
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QUWARG EREDMÉNYHIRDETÉS
A quwarg invázió sikeres megfékezésével az elõzõ számban megjelent quwarg statisztika egyben eredményhirdetés
is volt. Mindkét kategóriában (csatornától keletre, ill. nyugatra) az elsõ nyolc helyezett, illetve mindazok, akik tojást
pusztítottak, elnyerték a Quwarg Invázió Smaragd Keresztjét, amelyet õfelsége VI. Borax király kincstárnoka ad át.
(A Kereszt nem jelenik meg a karakterlapon, de mindenki látja, akivel találkozol. Táborozásod elején +5 VP rege-
nerációt jelent permanensen.) Ezenfelül mindkét kategória legjobbja, Xantorpextyn Xorxy és Sir Magic Power el-
nyerték a quwarg koronát, amelyet az udvari mágusok készítettek különleges mágikus rítusokkal a leghatalmasabb
leölt quwarg istenségek csontjaiból. Gratulálunk mindenkinek!

ÕV AUKCIÓ
név (képesség) arany

1. Kontaktus õseiddel varázslat 2000

2. Varázslat analizáló felszerelés 1000

3. Tetszõleges +3-as tárgy 15000

4. Káoszmágus köpenye (szinttõl függõ 
bónusz minden varázslat szintre és idézésre) 6500

5. Káoszíjász karkötõje (szinttõl függõ 
bónusz lõfegyverre és rezisztanciára) 3000

6. Káoszsárkány nyaklánca (szinttõl függõ 
bónusz minden leheletre) 2000

7. Káoszgólem öve (szinttõl függõ bónusz 
minden végtagra és végtag szakértelemre) 6000

8. pszi kõ (varázskõ megfelelõje, 
csak pszi képességekre) 7500

9. a siker ezüstveretes öve 
(+arany és TVP körönként) 6000

10. õskõ 32000

11. császári dekrétum
(klánküldetés átugrása) 32000 + 60 drágakõ

TF AUKCIÓ
név (képesség) arany

1. 5 angyalok gyûrûje, 5 áldott kõ 1600

2. 2 tetszõlegesen választott ryuku tárgy 5500

3. adamantit páncél (+24 véd) 2200

4. +3 MXTU 7000

5. zafír védõgyûrû (+4 véd, +4 szerencse) 7000

6. Zombilapító (2d4+2 mágikus balkezes ütõ) 4500

7. bo’adhun idol (ingyen tulajdonságpajzsot lõ) 2000

8. Natharion karkötõ 
(+5 teo, +5 IQ, +2 véd, -5 erõ) 15000

9. Isteni küldetés varázslat 6000

10. Végítélet (6D5+6 armageddont lövõ 
szúrófegyver jóknak) 10000

11. Harcosok könyve 
(+3 a legalacsonyabb fegyverszakértelemre) 11000

12. rémbõr tarkóvédõ (+16 véd) 20000

13. dalebgad kristálycsizma 
(+1 minden tulajdonság, +6 véd) 10000

14. mágikus hátizsák (199 féle tárgyad lehet) 8000

15. Zu’lit fülkarikája (+6 tau, +6 teo) 50000

16. bo’adhun tiara (+3 erõ, +3 ügy, 
+3 egészs, +50 mxvp, +6 véd, +6 teo) 65000

17. bársony övsál (-10 véd, -5 erõ, -5 támadás,
eggyel több támadás jobb és bal kézzel) 60000
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MEDITÁLÁS (144. TUDATI KÉPESSÉG)
Pontérték: 7
Használati költség: -
Fejlesztheti: bárki
Hatás: Plusz 50% bónusz a kör eleji alap VP regenerá-
cióhoz. Hátrány, hogy nincs kör eleji ÉP regeneráció.

Enciklopédia: <<Helyszûke miatt sajnos ki kel-
lett vágnunk terjedelmes a bevezetõ idézetet, amely
egy mágus elõadásáról szól.>>

A véletlen folytán pont a megfelelõ kezekbe került az
a néhány oldal, ami Val Hrun Titkos Naplójának utolsó
példányából megmaradt. A Mágus szigeten az akkori va-
rázslómesterek színe-java tanított, és ez a rövid leírás le-
hetõvé tette, hogy részt vegyünk egy akkori mágiaelmé-
let órán. Roarax fõmágus, a mágiaenergetika tudós
képviselõje teljes meggyõzõdéssel állíthatta, hogy a pi-
henéskori varázspont regeneráció nem növelhetõ, hi-
szen az akkori idõkben ez lehetetlen is volt. Ma azonban
egy olyan korban élünk, ahol a megsokszorozódott
mentális és pszionikus képességek olyan lehetõségeket
tárnak fel, amilyeneket még soha. Egyes vélemények
szerint már eleve több manát szerzünk vissza pihenés
alatt, mint amennyire õseinknek valaha is lehetõsége
volt, a kalandozókat összekötõ mentális kötelék ugyanis
kiterjeszti az egyén személyes auráját is. Szövetségünk
pedig, mint egyetlen közös tudat gyakorlatilag óriási kö-
zös energiakészletet tarthat a kezében, a szoros mentá-
lis kapcsolat folytán egy külön aurát képezve. A meditá-
lás megtanulásával képessé váltunk arra, hogy ebbõl a
közös forrásból merítsünk, a pihenés alatt erre az ener-
giafolyamra koncentrálva. Mindenki a fejlettségi szintjé-
nek megfelelõ mennyiségû manára tud szert tenni ily
módon, pontosan annak a felére, amit eredetileg rege-
nerált volna. Így az alapregenerációnak a másfélszeresét
kaphatja meg a pihenés során, meditációval együtt (40
helyett 60-at, 60 helyett 90-et). Mivel a meditálás sokszor
kimerítõ pózokban, különös helyeken történhet csak
(ez az adott helyszíntõl, idõjárástól, a kapcsolattartás
erõsségétõl függ), nagyon alacsony regenerálódás szin-
ten (20 pont alatt) még nem érdemes használni a képes-
séget, hiszen a teljes pihenés nyújtotta életpont regene-

rációról le kell mondanunk. De milyen kicsi áldozat ez a
mágia oltárán! Biztos vagyok benne, hogy a többiek ké-
szek lemondani errõl a csekélységrõl, cserébe a minden-
re használható manáért (amivel adott esetben gyógyíta-
ni is lehet). Aki pedig még így is kevesli a rendelkezésére
álló varázspont mennyiséget, az bátran keresse fel a leg-
közelebbi nekrofunt, ahol az alap regenerálódásának a
két és félszeresére számíthat.

Megjegyzés: A VP regeneráló képességek nagyon
népszerûek, a legtöbb KT kifejleszt egyet magának.

KASZTROPLANÁRIS TRANSZFORMÁCIÓ 
(145. TUDATI KÉPESSÉG)
Pontérték: 9
Használati költség: 1 TU, 10 TVP
Fejlesztheti: bárki
Hatás: Minden ütéskor az okozott sebzés egy részét
életpontban ill. varázspontban megkapod.

Enciklopédia: A tudati energia felhasználásának
egészen kifinomult szintjét jelenti a kasztroplanáris
transzformáció. Elõkészületként tudati energiád egy
részének elhasználásával (1 TU és 10 TVP) vibráló
aurát vonsz magad köré, amely köröd végéig marad ak-
tív. Ennek segítségével sebeidet gyógyíthatod, felfrissít-
heted varázserõdet. Sajnálatos módon a kasztroplaná-
ris transzformáció jelentõs energiaveszteséggel jár. [A
képességet az EK 145 paranccsal használhatod, ahol a
2. paraméter határozza meg az átalakított energia fajtá-
ját: 1 esetén életerõ, 2 esetén varázspont. A transzfor-
mációval egyik érték sem emelkedhet a maximális le-
hetséges fölé.] Figyelem! Egy körben max. annyi
varázspontot fogsz kapni a trafóval, amennyi a kör ele-
ji alap regenerálásod 130%-a.

Megjegyzés: Kétségkívül a legnépszerûbb és leg-
erõsebb VP regeneráló képesség lévén, létrehozása óta
átesett néhány korlátozáson. Hamar kiderült, hogy aki
nagyon sok szörnyet öl, az rengeteg VP-t kap, így beke-
rült, hogy minél több szörnyet öl valaki, annál kevesebb
VP-t kap egy-egy szörnyért. Ez sem volt elég, ezért volt
szükség az utolsó mondatban leírt korlátozásra. Igaz,

TIHOR MIKLÓS:

KKÖÖZZÖÖSS  TTUUDDAATTII  KKÉÉPPEESSSSÉÉGGEEKK
A KT képességeket a 2001. szeptemberi Krónikától kezdve közöljük
folyamatosan. Kérjük, hogy amennyiben saját vagy más KT képességhez
megjegyzést szeretnél fûzni, még a képesség megjelenése elõtt 2 hónappal
juttasd el hozzánk (egy Krónikában átlag 10 képességet közlünk).

TIHOR MIKLÓS:

KKÖÖZZÖÖSS  TTUUDDAATTII  KKÉÉPPEESSSSÉÉGGEEKK
A KT képességeket a 2001. szeptemberi Krónikától kezdve közöljük
folyamatosan. Kérjük, hogy amennyiben saját vagy más KT képességhez
megjegyzést szeretnél fûzni, még a képesség megjelenése elõtt 2 hónappal
juttasd el hozzánk (egy Krónikában átlag 10 képességet közlünk).
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még ez is több, mint a többi VP regeneráló képesség, de
ne feledjük, hogy ennek aktiválási költsége is van.

Egyébként még hab a tortán, hogy szükség esetén
a képesség vámpirizációnak is használható. Persze az,
akinek a vámpirizáció amúgy is megvan, elméletileg
nem látja hasznát, de sok harc esetén még õk is igen
sok VP-t meg tudnak így spórolni.

A PORSZEM MEGSZÓLAL (146. TUDATI KÉPESSÉG)
Pontérték: 0
Használati költség: -
Fejlesztheti: bárki
Hatás: Barátságos találkozáskor egy, a karakterre jel-
lemzõ egyedi mondat hangzik el.

Enciklopédia: Általános KT-ban ugye a legkülön-
bözõbb emberek lehetnek együtt, különbözõ érde-
kekkel, célokkal. A sok különbözõ álláspont szóbeli
kinyilatkoztatása az elsõ képesség használatával meg-
valósul. Minden alkalommal, kölcsönös barátságosság
esetén az elõre megadott 3 üzenet közül egyet auto-
matikusan elmondasz a veled szembejövõnek. Ha az
elmondott üzenetek alapján kialakul egyfajta kép ró-
lad mások szemében, már nyert ügyed van. Emlékez-
ni fognak rád, esetleg megemlegetnek. A szövegek vál-
toztathatók bizonyos idõközönként (3 hónap).

Megjegyzés: Olyan szerepjátékos képesség, amely
egyéniséget kölcsönöz a karakternek. Nem csoda, hogy
az Idõ Porszemei után több, más KT is kifejlesztette, sa-
ját, egyedi szövegekkel. A képességgel sajnos van egy
technikai malõr. A szövegek abban a sorrendben vannak
a karakterekhez mellékelve, ahogy a KT-ba is beléptek
(ld. a KT jelentést). Ha valaki kilép a KT-ból, csúszik a
sorrend és a szövegek is. Tehát ahányszor kilép egy tag
(talán ez nem fordul elõ olyan sokszor), küldeni kell ne-
künk e-mailben egy update-t a karakterek szövegével.

A VÉR SZAGA (147. TUDATI KÉPESSÉG)
Pontérték: 3
Használati költség: 1 TU, 5 TVP
Fejlesztheti: speciális
Hatás: 20%-kal nagyobb eséllyel jön szörny egy mezõ-
re lépéskor.

Enciklopédia: A Légionáriusok KT tárgyukat, a vér-
vörös köpenyt az EK 147 paranccsal készíthetik el, 5 TVP
árán. A rítus során elõször is megvágod magad, majd a
saját véreddel rúnákat rajzolsz a földre (-20 életpont), 1
tudatpontot pedig arra használsz fel, hogy megnyiss egy
ismeretlen síkot, és a köpenyt kiemeld a földbõl.

A légionárius által viselt vérvörös köpenybõl kiáradó
erõs vérszag messze felülmúlja a természetbõl áradó

szagminták erõsségét és megvadítja a légióst körülvevõ
szörnyeket, ezért azok habozás nélkül nekirontanak. Ez
a képesség egy adott 3x3 mérföldes területen szinte
vonzza a szörnyeket, ezért hát nem is csoda, hogy 20%-
kal megnöveli annak valószínûségét, hogy egy mezõn
szörny jön, tehát vigyázz magadra, légiós!

Megjegyzés: Tápolós képesség, de jópofa szerep-
játékos körítéssel.

CSATAMÉN IDÉZÉSE (148. TUDATI KÉPESSÉG)
Pontérték: 8
Használati költség: 4 TU, 20 TVP
Fejlesztheti: egyedi
Hatás: A szokásos, KT-ra jellemzõ egyedi hátasidézõ
képesség.

Enciklopédia: Az alanori csatamén a világ egyik
legkitûnõbb hátasállata, csak az igazán kiváltságosak
tudhatják magukénak egy-egy példányát. Az alanori
ménes tenyészállatait egy másik valóság különös vilá-
gából szerezték be emberöltõkkel ezelõtt, majd külön-
féle mágikus manipulációkkal és célirányos tenyész-
téssel hozták létre mai formáját.

Az alanori mén megidézéséhez az EK 148 paran-
csot kell kiadnod, 4 TU-ért és 20 TVP-ért. Még egy fon-
tos feltétel: ismerned kell az ID parancsot! A beidomí-
tott alanori csataménnel körönként 10 lépést tehetsz
meg, egyenként 7 TVP-ért, és szabadban a támadásod
is megnövekszik 2-vel. A csatamén fordulónként 3 ka-
ját eszik.

Mejegyzés: Más hátasokkal ellentétben, a csatamén
idomítás nélkül érkezik, viszont vitathatatlan, hogy a
+2 támadás talán a leghasznosabb hátas képesség.

KEMÉNYEBB BICEPSZ (149. TUDATI KÉPESSÉG)
Pontérték: 3
Használati költség: -
Fejlesztheti: speciális
Hatás: Fokozatosan növekvõ bónusz az erõ TF-elésekor.

Enciklopédia: A KT tagjai mostantól képesek egy
új képesség, a testépítés szakértelem fejlesztésére. Mi-
nél magasabb a szakértelmed, annál jobban fejlõdik az
erõd a testépítéstõl, minél többet fejleszted az erõdet,
annál jobban fejlõdik a testépítés szakértelmed. Nyil-
vánvaló, hogy idõvel tökéletesen kigyúrt, izom-izom
hátán testépítõvé fogsz válni. Figyelem: a szakértelem
csak akkor nõ ki és fejlõdik tovább, ha az erõ TF-elés-
hez súlyzót használsz!

Megjegyzés: Az erõ talán a legfontosabb tulajdon-
ság a játékban, hiszen a harcban okozott sebzést köz-
vetlenül befolyásolja. A fenti azonban nem annyira
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brutálisan erõs képesség, mint sokan hiszik, ahhoz,
hogy jól mûködjön, elég sok idõnek kell eltelnie. A
testépítés eleinte minden 100 TVP TF-elés után nõ
egyet, késõbb ez lassul. Minden testépítés +1% bó-
nuszt jelent, tehát 10-es testépítésnél 40 TVP elkölté-
sével 44 TVP-nyit fejlõdik az erõ. Mire elég nagy lesz
valakinek a testépítése, hogy jelentõs bónuszt kapjon,
akkora már olyan nagy az ereje, hogy nagyon sok TVP
kell a TF-eléshez. Persze, nem vitatom, akinek ilyen
képessége van, ezerrel TF-eli az erejét, és természete-
sen magas ereje lesz, de ez nem jelenti azt, hogy a KT
képességnek köszönhetõen, ingyen kapta a nagy erõt.
Más lapra tartozik, hogy a testépítés II. e szakértelem-
tõl függõen ad támadás bónuszt, ami miatt már négy-
zetesen érdemes a szakértelmet fejleszteni.

MESTERTOLVAJ (150. TUDATI KÉPESSÉG)
Pontérték: 3
Használati költség: -
Fejlesztheti: speciális
Hatás: KF 3-mal õrzött tárgyat is tud a KT tag lopni.

Enciklopédia: Ghalla csóró népe párnája alatt és
kabátja titkos zsebeiben rejtegeti legtitkosabb értéke-
it. De a mestertolvajok nem ismernek lehetetlent.

Minden megszerezhetõ, csak legfeljebb alaposabb
munkára és nagyobb elõvigyázatosságra van szükség.

Így mostantól képes vagy ellopni a KF <tárgy> 3
paranccsal védett tárgyakat is. Ekkor a lopás költsége
megnõ 10 TVP-re és a siker esélye felére csökken a
normál körülményekhez képest. A csapdák ugyanúgy
mûködnek ekkor, mint bármely más esetben. Ha ilyen
lopás történik, akkor a program ennek kísérletét a
megfelelõ mondattal jelzi.

Megjegyzés: Természetes, hogy egy tolvaj KT ilyen
képességet fejleszt ki, és az is, hogy ezzel nem növelték
népszerûségüket. Bár a képesség – mint sok másik – a
játék egyik szabálya által meghatározott korlátot hág át,
mégsem annyira erõs, mint gondolnánk.

LOVAGI ROHAM (151. TUDATI KÉPESSÉG)
Pontérték: 5
Használati költség: -
Fejlesztheti: speciális
Hatás: Harc elsõ körében, nyílt terepen +3/+3 ill.
+4/+4 támadás és sebzés.

Enciklopédia: Az igazi lovagok bátran, halált meg-
vetõ bátorsággal rohamozzák meg az ellenfelet, a ve-
széllyel mit sem törõdve. Mostantól használhatod ezt
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a képességet, amellyel a harc elsõ körében megroha-
mozod az ellenfelet, és így kapsz +3 támadást és +3
sebzést az elsõ körre (de védekezésed csökken 2-vel).
Amennyiben hátasod van, a bónusz +4/+4-re módo-
sul. Ezt a képességet más kalandozók ellen is használ-
hatod! Vannak speciális esetek, amikor nincs elég hely
a rohamhoz (labirintusok és más olyan szûk helyek,
ahol nem lehet lõfegyvert sem használni), ilyenkor a
képesség nem használható. Ezenkívül az Olimpiai Aré-
nában mindenféle, különleges elõnyt jelentõ képes-
ség tiltott, köztük ez is. A lovagi roham permanens ké-
pesség, használata nem kerül TU-ba vagy TVP-be.

Megjegyzés: A közösség erejével hasonlítható össze.
Nem is az a nagyobb hátrány, hogy a második körben
nem mûködik (hiszen sok csata 1 kör alatt véget ér), ha-
nem az, hogy labirintusban nem használható. Épp ezért
csökkentettük le a képesség pontértékét utólag 7-rõl 5-re.

A SZORGALOM JUTALMA (152. TUDATI KÉPESSÉG)
Pontérték: 6
Használati költség: -
Fejlesztheti: bárki
Hatás: +1 TNO, +1 KNO, +10 gonoszság pont min-
den kifejlesztett képesség után.

Enciklopédia: Sikerült kifejleszteni Közös Tuda-
tunk elsõ tudati képességét! A 13. Titkos MAFFIA Gyû-
lésen az Alvezérek és a Vezetõ úgy döntött, hogy a ké-
pességet arra kell felhasználni, hogy a tagokat arra
ösztönözze – a jövõben az összes tudati energiájukat a
fejlesztésbe öljék bele! Ennek érdekében a képesség a
következõket tudja: minden kifejlesztett képesség
után az összes tag +1 TNO-t és +1 KNO-t kap jutal-
mul. Ezentúl gonoszságod is megnõ 10-el. Ez már er-
re a képességre is vonatkozik. Tehát mindenkinek
ajánlom az EF 99 kezdeti parancsot! [Megjegyzés: az
újonnan belépõ tagok visszamenõleg nem kapnak bó-
nuszt azokért a KT képességekért, amelyek kifejleszté-
sekor még nem voltak a KT tagjai.]

Megjegyzés: Egy nyerstáp képesség, de egy nagy
elõnye van a többi, hasonló képességgel szemben. Míg
egy TU regeneráló képességnél vagy harci képességeket
növelõnél az új tag „beleül a készbe”, itt mindenki an-
nak arányában kap jutalmat, hogy mennyit dolgozott.
Ebbõl következik, hogy a képességet csak az elején (3.
képességnek már megengedjük) érdemes kifejleszteni.
A képesség jelen formájában nem csinál semmit a 13.
képesség kifejlesztése után – ez azt jelenti, hogy a tagok
által a képesség kifejlesztésére költött TU-ért és TVP-ért
effektíve fix mennyiségû TNO-t és KNO-t vásárolnak (de
még így is igen jó átváltási aránnyal).

ARANYSÁRKÁNY PIKKELY (153. TUDATI KÉPESSÉG)
Pontérték: 2
Használati költség: 2 TU, 25 TVP, 20 VP
Fejlesztheti: speciális
Hatás: Létrehoz egy átkozott tárgyat, amely szaporo-
dik, és jóságpontot ad.

Enciklopédia: Réges-régen az aranysárkányok né-
ha különösen nagy ajándékként odaajándékozták egy-
egy pikkelyüket valakinek. Az ajándék értéke termé-
szetesen nem a pikkely aranyértékében rejlett (bár az
sem elhanyagolható), hanem a belõle áradó mágikus
erõben. Az aranysárkányok ugyan mára eltûntek, ha-
gyományaik folytatóinak, az Aranysárkány KT-nak sike-
rült valamit átmenteniük a sárkányok varázshatalmá-
ból. Megõrizték a pikkelyek titkát is, amellyel ha csak
részlegesen is, de fel tudják idézni a hajdani nagysá-
got. 2 TU és 20 VP árán képesek bármelyik vaskohónál
5 aranyból egy pikkelyt kovácsolni (mivel a munka
elég aprólékos, 25 TVP is rámegy). Ehhez az EK 153
<mennyiség> parancsot kell kiadnod (nem KT 153).
Az általuk készített pikkelyek varázsereje természete-
sen meg sem közelíti a sárkányokét, de így is nagyon
értékes és hasznos. A pikkely ugyanis képes arra, hogy
jóságot árasszon magából. Így ha tulajdonosa jó vagy
gonosz jellemû, a pikkely hatására minden fordulójá-
ban kap minden 2 db nála lévõ pikkelyért +1 jóságot.
Nem KT tag jó 4 pikkely után kap 1 jóságot. Semlege-
sekre semmilyen hatása nincs. A sugárzás azonban
olyan erõs, hogy négynél több pikkelyt csupán a KT
tagjai képesek maguknál tartani (8 db-ot), de a 4 fölöt-
ti pikkelyek hatása már náluk sem érvényesül.

Ezenfelül a pikkelyeknek bizonyos fokú önálló
akarata is van, s ez következményekkel jár. Nem dob-
ható és nem pusztítható el szántszándékkal, mert a tu-
lajdonos ilyen irányú gondolatait sugárzásával el-
nyomja, de ha úgy gondolja, hogy valahol nagyobb
szükség lehet rá, oda akár magától is átugrik.

Végezetül van a pikkelyeknek még egy érdekes tulajdonsá-
ga, tudniillik, hogy amíg a mennyisége a biztonságos határok
között van, a szopókõhöz hasonlóan képes szaporodni. Ha
senki sem háborgatja, 3 fordulónként megjelenik a tulajdo-
nosnál egy új pikkely, amely azután ugyanúgy mûködik, mint
az addigiak. (Megszorítás: A KT tagjai közül a pikkelyek hatását
csak az élvezheti (vagyis jóságot csak az kap), aki legalább 5 TU-
t beleadott az éppen aktuális, fejlesztés alatt álló képességbe.)

Megjegyzés: Nagyon ötletes, eredeti, érdekes KT
képesség. Ha értékelni kéne, akkor a csillagos ötös ka-
tegóriába tartozik. Amellett, hogy a gonoszokat meg-
leckézteti, egy kis szerepjátékos tápot is ad, és még a
KT-t is ismertté tette.



Szerencsére az idei olimpiával nem volt probléma. Felme-
rült egy játékegyensúlyi kérdés. A hihetetlenül megnõtt te-
ológia/taumaturgia szakértelmek sokszor olyan erõsséget
adnak egy-egy varázslatnak, amely nem volt korábban „be-
kalkulálva”. A puha ütés talán megért arra, hogy egy maxi-
mális hatásfokot (vagy konkrét sebzés helyett százalékos
sebzést) határozzunk meg az olimpia kedvéért. A követke-
zõ olimpiáig ezzel kapcsolatban feltétlenül döntés lesz.

A jelenlegi fejlesztésekkel célunk, hogy legyenek újdonsá-
gok a kezdõk, a középhaladók és az élenjárók számára is.

Remélhetõleg amikor ezeket a sorokat olvassátok, már él
az új fejlesztésünk, a vándorcirkusz. Ez a kihívás tornyához
hasonló esemény. Nem fix helyhez kötõdik, hanem vélet-
lenszerûen (átlagosan két fordulónként egyszer) találkoz-
hatsz vele. Vándorcirkuszra bárhol bukkanhatsz a 60-as ko-
ordinátától keletre, de a Sötét Földön – logikusan – nem.

A vándorcirkuszban öt különbözõ jellegû feladatban
próbálhatsz szerencsét. Hogy melyek ezek, azt egy feltéte-
les paranccsal állíthatod be. Van harc, szakértelmekre ala-
puló, tulajdonságokra alapuló és másfajta próba is. A fel-
adatokat a karakterek erõsségéhez méretezzük, tehát egy
10. szintû kalandozó ugyanúgy végig tudja õket csinálni,
mint egy 50. szintû.

Minden egyes próba sikeres teljesítése után egy kü-
lönleges mágikus relikvia a jutalom. Aki mind az öt relik-
viát összegyûjti – ez nem lesz egyszerû – az részt vehet a
hatodik, jutalomjátékban, amely persze a legnehezebb,
de a legnagyobb jutalmat is adja.

A cirkuszhoz kötõdik egy új szakértelem is, amely a
cirkuszlátogatással fejlõdik, így biztosítva, hogy minél
többször próbálkozol, annál nagyobb legyen az esélyed a
sikerre.

Reméljük elnyeri tetszéseteket ez az új esemény.

Az elõzõ Krónikában már írtam beharangozóként az éj-
fattyakról, idõközben ezek bekerültek a játékba. Az éj-
fattyak a TF jelenleg leghatalmasabb teremtményei (a trik-

lem drakoldert nem számítva). A Thargodanok vinnyogva
menekülnek elõlük... Éjfattyal 50. szint alatti kalandozó
egyáltalán nem találkozhat. Ezek a szörnyek remélhetõleg
megfelelõ kihívást jelentenek a top játékosoknak. Néhány
apró, kellemetlen tulajdonságukat (mágiára és vámpirizá-
cióra való immunitás, ocsmány speciális képességek) el-
lensúlyozza a legyõzésükkel járó különleges jutalom. Az
éjfattyak elpusztítása még a leghatalmasabb kalandozók
számára is komoly felkészülést igényel, mindenek elõtt
mindenkinek javaslok egy látogatást a Thargodan városok
varázslótornyaiba.

Az Alanori királyságtól keletre fekvõ területek (220-300. ko-
ordináta) benépesítésére hamarosan sor kerül. Ezen az óri-
ási területen hajdan négy hatalmas birodalom osztozott. Az
Esthar császárság papok által irányított, ember birodalom
volt, az õsi Natharion ereklyék forrása. A bo’adhunok, hódí-
tó, barbár törzsek, primitív rítusaik ellenére komoly hata-
lommal, és a begyûjtött rabszolgáknak köszönhetõen növek-
võ hadsereggel rendelkeztek. A kyorgok a föld alatt élõ
idegen faj, amelynek képviselõi közül a drakoldereket is
térdre kényszerítõ varázslók kerültek ki. Az árnytündérek fél
lábbal Leah birodalmában élõ, átkozott teremtmények, akik
mérhetetlen gyûlölettel viseltetnek minden élõ iránt. Ezek a
birodalmak már rég letûntek, de teremtményeik leszárma-
zottjai, és az õsi romok szellemei még mindig itt kísértenek.

Minden terület más és más meglepetéseket tartogat,
más és más különleges relikviák összegyûjtésére adódik
lehetõség. Aki megfelelõen bátor, és felmerészkedik Zark-
nod piramisába, olyan felszerelést kaphat – persze a meg-
felelõ küldetések teljesítéséért – amelyrõl álmodni sem
mert, és amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy bizo-
nyos õsi labirintusokban életben tudjon maradni. Min-
den egyes fajnak külön egyedi tárgyai lesznek a különbö-
zõ tárgyhelyekre (sisak, páncél, karkötõ stb.).

Mint minden korábbi új területen, itt is számos új növény
és tereptárgy lesz a szörnyek és labirintusok mellett, ezenkí-
vül nagyszámú új isteni küldetés is készül, amelyek közül
többért új varázslatok járnak, nem csak VP regeneráció.

Az új területek reményeim szerint megfelelõ kihívást
jelentenek azoknak is, akik Alanortól tovább kalandoznak
kelet felé, és azoknak is, akik megerõsödve, de az éj-
fattyak által megszégyenítve visszatérnek a Sötét Földrõl.

TIHOR MIKLÓS

EESSTTHHAARR  CCSSÁÁSSZZÁÁRRSSÁÁGG

ÉÉJJFFAATTTTYYAAKK

VVÁÁNNDDOORRCCIIRRKKUUSSZZ

ÚÚJJ  FFEEJJLLEESSZZTTÉÉSSEEKK

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

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

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

• Legyen kultúrált hangvételû.

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

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

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

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

• A LEGFONTOSABB! Olvasható legyen. A karakterneveket lehetõleg nyomtatott betûkkel írd, mivel
azokat még kitalálni sem lehet! Az aláírás szerû karakternév írásokat csak akkor alkalmazd, ha a
karakternevet már olvashatóan leírtad egyszer az adott hirdetésben. Az elírásokért felelõsséget nem
vállalunk!
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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!

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!

Címünk: 
CAMARILLA KFT. 

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

Nyitva: keddtôl 

vasárnapig 

10.00-22.00
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TÚLÉLÕK FÖLDJE
ÁTADÓ

Átvételre keresek egy mutáns vagy újszü-
lött karaktert. Játszani kellene nem rabszol-
gának. Minden lehetõség érdekel. E-mail: ta-
lia7@freemail.hu Tel:20/99-15-358

Bunkós Baxi (#3977)

SEGÍTSÉG
Valaki megírhatná, hogy mire tudom

használni a következõket: acélpengõke, grá-
kóbõr, fémrúd, varányszem, mandibulapen-
ge. Mert csak gyûlnek, de nem tudom minek
a komponensei. Ha kell belõlük valakinek,
cserélhetünk is. Az 532-es épület környékén
megtaláltok. Köszi! Hawk-Prince (#2507)

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

mindazokat, akik mentális hatalmukat sze-
retnék kiteljesíteni, kutatni akarják az Alak-
váltó Õsök titkait. Céljaink közé tartozik az
alakváltó faj régi dicsõségének visszaállítása, a
mentális mágia és a PSZI mesterfokú haszná-
latához tartozó rég elfeledett módszerek ki-
emelése a feledés homályából. Közös Tuda-
tunk eltökélt 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 csodá-
latos masináik segítségével is csak elvétve és
hosszú, fáradtságos úton jutottak el tanulni. A
legenda szerint az Alakváltók, akik az Õsök
Tudását felkutatják, és elsajátítják, könnyedén
odajuthatnak ha elég erõsek és kitartóak. Az a
hír járja ghallaszerte, hogy a Szigetrõl több
Alakváltó érkezett a kontinensre, hogy Dorno-
don eszeveszett tervérõl hírt adjon, és segítsen
a pusztulást megakadályozni, ám a vegyes faj-
tájú népek nem hittek Nekik és bekövetkezett
a jellemek háborúja, mely Dornodon felemel-
kedésével, és egy földrész majdnem teljes
pusztulásával járt. Állítólag még a nagy harc
elõtt a Hírhozók visszatértek, csak néhányuk
maradt a kontinensen, hogy az eseményekrõl
hitelesen beszámolhasson a Szigetlakóknak.
Alakváltó, ki ezt a Hírt olvasod, csatlakozz hoz-
zánk, és keressük együtt tovább a Krónikáso-
kat, akik tudják a Szigetre vezetõ utat! (A KT-
ba max. 20 fõt tudunk felvenni.) Jelentkezz
nálam: Donna ‘d Raon (#2000)

Draon@freemail.hu
Tisztelt gonosz kalandozók! Kevesled a go-

noszságpontot? Megleptek néhány aranypik-
kellyel? Ne siránkozz, lépj be az inkvizítorok
közé, amíg még sötét az aurád! Tagjainknak

nincsenek efféle gondjai, Közös Tudatunk ere-
jének nem árthatnak holmi kis csínytevések.
Ha te is a Sötét Inkvizíció Apostolai KT-t akarod
erõsíteni tudatod csatlakozásával, ne habozz,
írj a Legfõbb Inkvizítornak, Kámfornak:
djt@freemail.hu, Druhapolcsik János, 2432
Szabadegyháza, József A. u. 2/c. Ez az a KT, ami
eddig csak az álmaidban szerepelt, most jöjje-
nek a tettek!

Sötét Inkvizóció Apostolai (#9148) KT
Örömmel olvastam a Haláltánc KT bemu-

tatkozóját. Örömmel olvastam azért is, mert az
õsi szamuráj szellemiséget veszik alapul, amin
szerintem minden, tradíció hû kobuderát át
kellene hogy itasson kicsit. Az külön öröm szá-
momra, hogy Chara-din híveit is elutasítják.
Jól teszik. Mérgeskígyókat nem kell a keblün-
kön dédelgetni. Mellesleg a káosz hívõk erköl-
cse és életmódja összeegyeztethetetlen a harc-
mûvészetek szellemiségével. A kobuderák
nem arra születtek, hogy fosztogassanak, ne
adj isten másokat meggyalázzanak, megölje-
nek. A Kí a vérünkben van, a belsõ harmóniát
megõrizni, fejleszteni kell, nem pedig elpusztí-
tani, szétzilálni. Nagy érdeme lesz a KT-nak, ha
sikerül olyan õsi kobudera szokásokat felé-
leszteniük, mint a kobudera költészet, teaszer-
tartás, vagy netán a virágkötészet. Sokat lehet-
ne még írni (úgyis csak panaszkodunk a TF-es
hirdetések kevésségén), de az már nem apró
lenne, hanem novella. Befejezésül megidézem
egy hajdanvolt nagymester szavait: „Az õskor
útját birtokolva, s a jelenkort általa megragad-
va rálátni mindennek eredetére: ez az út veze-
tõfüzére.” Vörös Lao (#5802), sziklaököl

ÜZLET
A következõ tárgyak megvásárlása magas

áron: sáfránykristály, liumbe hajtás, sma-
ragdkõ, ritualista amulett, ritualista öv, aligá-
tor bõr, aligátor fog, Tiumbe batyuja, ryuku
cuccok. Bármelyik nyugati városban nyélbe
üthetjük az üzletet. Email: talia7@freema-
il.hu, tel.: 20-991-5358.

Bunkós Baxi(#3977)
VERS

ÕSI IGÉK

Õsi igék szállnak a szélben,
nem tartja õket semmi féken.
Erõ az, amit õk mondanak,
A szívekbe érve fellángolnak.

Az Õsi Hajnal Lovagoktól származnak,
kik maguk is a szélbe suttognak.

Suttogják az õsi igéket,
mely Ghallán szórja a szeretetet.

Pusztítanak a sötét szívekben,
lángolnak a tiszta lélekben.

Beterítik egész Ghallát,
Elvetik az élet magját.

Georg Skorpi (#3172),
az Õsi Hajnal Lovagok vezére

ZENÉLEK

nem messze õrült angyalok
járják az éjszaka táncát
én itt mégsem várhatok
lelkem szelek cibálják

nem messze õrült ördögök
hiszik hogy szép az élet

nem hallják csituló zaját
szomorú éji zenének

nem is nekik zenélek

Craz (#4097)
EGYÉB

Kalandozók! Tudjátok mit? Hálát adok a
sorsnak, hogy Dornodon felégette Ghallát.
Most oda megyek, ahova akarok, azt csinálom,
amit akarok, azt mondok, amit akarok, nem
szólhat bele senki a dolgaimba. Legfeljebb
megvernek. Az sem érdekel. Nincs semmim,
mi az, amitõl félhetnék? Áldjátok a sorsot! Óri-
ási lehetõséget kaptatok. Dornodon megtette
helyettetek azt, amit sosem lettetek volna ké-
pesek magatoktól megtenni. Su (#2566)

Sziasztok pupákok! Teljesen egyetértek Da-
niel Mcloaddal, aki a novemberi AK-ba azt ír-
ta, hogy növeljük az újság színvonalát. Igaz
még csak 24 forduló van a hátam mögött
(amikor ez a cikk megjelenik, akkor már jó-
val több), de régóta figyelem az AK-t, hiszen
már hat éve hatalom kártyázok. A TF-en azt
tapasztalom, hogy megy az élet annak ellené-
re, hogy sokan abbahagyják a játékot. Az apró-
kon belül viszont teljes a káosz. A megváltást
szerintem nem a hozzám hasonló, kezdõ játé-
kosoktól kell várni. Nekünk még nincs elég ta-
pasztalatunk. Ezt fõleg jó barátomnak, Ghost-
dognak üzenem. Remélem Daneiel te is
egyetértesz velem abban, hogy teljesen nevet-
séges lenne az, hogy én bakkura fészket kere-
sek, mert bõr kell a bakancsomhoz, és nem
akarom a boltban megvenni, te pedig a követ-
kezõ hirdetésedben 2 db sárga erõövet, 1 db
Eldaran karkötõjét stb. szeretnél venni. Sok
kezdõ játékos szerintem ettõl fél. Attól, hogy
kiröhögik majd azért, mert õ sokkal gyengébb
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cuccokat keres. Na mindegy! Szeretnék még
egyszer bocsánatot kérni Tommy Yokeltõl és
Vrandol Sayn Karadtól, akik segítették kezdeti
menetelésemet, és én egy hosszú idõszakon
keresztül nem jelentkeztem. Ezen kívül szíve-
sen felvenném hozzám hasonló, 8-9. szintû
karakterekkel a kapcsolatot. Üdvözöl minden-
kit: Parker Troll (#3483)

Sziasztok! Daniel Mcload megkért, támad-
jak fel. Dornodon személyes tanácsadójának
ez egy komoly feladat, szerencsére még egy-
szer sem haltam meg, DEM-ezés is csak a
Quwarg invázió elején történt részemrõl. Na
mindegy. Egyébként szerintem is igaz az,
hogy több ember hülyeségeit kell olvasni a
GN-ben ahhoz, hogy jó legyen, nem elég egy-
kettõ ebbõl. De ami van, azt meg kell dicsér-
ni. A gnómokat sértõ írás nagyon jó lett, kér-
dezem Ghostdogtól, nem akar-e jönni
múmiának. A stílusod meg van hozzá, a jelle-
met nem gond megoldani. Kapsz egy pollá-
tort, ráülsz, aztán csak lépkedni kell. Egyéb-
ként tök jól mûködik, mert ha meglát egy
kalandozót, akkor kifolyik belõle a trutyi. Ta-
lán most egy nagy titkot fogok elárulni: feles-
leges a Serény Múmiákat gonosz tudati szö-
vetségbe meghívni, mert már ott vagyunk.
Úgyis mint alapító tag. Nyugi, most nem fo-
gok himnuszt énekelni! De csitt, ez maradjon
köztünk, a trollokat meg a Vérvörös Légiót is
csak az álcázás miatt vettük be. Ja, még a
Zarknod-féle marhaságról: nem kell neki be-
dõlni, ha tényleg olyan hatalmas lenne, mint
ahogy állítja, simán lesöpörné a thargodan
hatalmasságokat. Az pedig, hogy a kétfejû
troll feltrancsírozás után felrobban, majd el-
dõl mint a zsák, fölöttébb érdekes látvány, de
nem vészes. Tényleg, vajon Chara-din mûve,
hogy a TF és ÕV hirdetések idõnként összeke-
verednek? „puhatestû” Luke

Sziasztok! Pár megjegyzés, illetve kér-
dés/kérés: Még mindig keresek Gatin közelé-
ben ragasztót beáldozáshoz, társamnak Fhail
Khalernek (#2741). Tud valaki valami jó tip-
pet pénz szerzésére? Létezik olyan, hogy tud
nekem valaki régebbi Alanori Krónikákat el-
adni (az árban megegyezünk). Megint más:
lehet, hogy hülye kérdés, de a szektáns ellát-
ja a távcsõ funkcióját is, vagy szerezzek mellé
távcsövet? Létezik az, hogy lent délen is van
egy kastély (#528) nevû épület? Ugyanis Ga-
tintól délre megtaláltam az egyik labirintusát,
de maga az épület még nincs meg. (Na jó,
nem én találtam meg, csak megmutatták.)
Miért van az, hogy az elf faj átlagosan keve-
sebb dolgot bír cselekedni egy-egy héten? Mi-
ért fáradunk ki mi hamarabb? 30 heti kuta-

tás után kimutatható, hogy más fajok tagjai
az elfekénél sokkal több energiával rendel-
keznek. Még ha ez heti egy-két szárnyasher-
nyó leszedését is jelenti nekik többletben, ak-
kor is. Miért? Várom a válaszokat:

Vyer Gas (#5962)

Te mocsarak vízszintje, vagy trutyi szintje
alatt bujkáló, szívtelen, gaz tolvaj! Te, aki nem
átallottál meglopni egy szelíd, védtelen, ártat-
lan, bájos, kedves, szeretetre méltó, vidám
mosolyú, elf hölgyet, azaz engem! Hogy nyu-
vadnál meg rögvest e pillanatban! Hogy teszi-
toszi zombik cicázzanak levágott fejeddel!
Hogy jöjjön rád a csuklás és a rángógörcs ve-
gyes keveréke borotválkozás közben! Hogy be-
gorombult kõszáli disznók nézzenek csöves
kukoricának! Hogy karmazsin huhogók haho-
tázzanak foszladozó tetemed felett! Hogy gyil-
kos mókusok rágcsálják el segítségért nyújtott
kezed kisujjait! Hogy dögölnél meg már, de
elõször áruld el, hogy mit vittél el, mert annyi
kacat van a zsákomban, hogy nem tudom mi
hiányzik. Ó te nyomrult… Az ovimon bogyó-
im! Quarella Songes(#2498)

Tetves Szellemkutya, fõsuttyó és egyéb
gnóm ellenes antiIQleletek! Nos biztos vagyok
benne, hogy a 71-es GN-ben írott becsmérlõ
szavaidat azért vetetted papírra, hogy egy kis
életet próbáljál lehelni a TF-es aprókba. De
azért egybõl nem kellene ilyen „nemes szere-
pet” elvállalnod! Gondolj csak bele, anyukád
szegény, hogy csuklott, amikor az a pár száz
gnóm elolvasta a cikkedet! Biztos durvábbak
is elhangoztak annál, mint hogy olyan bunkó
vagy, hogy törpemamutot lehet veled vadász-
ni. Nem tudom, te melyik „intelligens állat-
fajhoz” tartozol, de kíváncsi vagyok, honnan
ez a fene nagy bátorság. A gnómok külsejére
való tekintettel pedig elmondom neked, hogy
némelyik gnóm leány oly meseszépen néz ki,
hogy te nyáladzó idegbeteg lennél a gyönyör-
tõl, ha csak a pillantásukkal méltatnának. Hé
Jack (#5404)! Jó ötlet a fogadó. De tudod
mit, építhetnénk utakat is a városok között,
gyorsabban haladnánk, kevesebb TVP-ért.
Nos, mit gondoltok? Fekete kelyhet veszek
800 ap/db áron. Aki keresni akar 600 ap-t, az
figyeljen! Ezennel fejpénzt tûzök ki Fénylõ
Isir (#2937) fejére! Aki tudja igazolni, hogy
megszerezte az illetõ skalpját, annak a fent
említett szép summa üti a bankszámláját.

Gózer Dwaghul (#2024)

Üdvözlet mindenkinek! A napokban Ga-
tinban jártam, s történt egy-két olyan dolog,
amit meg kellett írnom. Megérkezésemkor
rögtön rohantam a be városházába érdeklõd-
ni a fõnök leánya felõl. Az egyik cimborám

ugyanis jó 2-3 hete elmesélte, hogy a leány
beteg, és 3 dözmöng szív kell a gyógyításához.
Õ rögtön rohant az erdõbe, legyakta a lénye-
ket, és visszavitte a szíveket. Na ebbõl én azt
hoztam ki, hogy mára a lány már rendbejött.
Gondoltam, udvariasan benézek, és érdeklõ-
döm állapota felõl. Erre mivel fogad az apja:
hogy az õ lánya milyen beteg, és csak 3 szív
tudna segíteni rajta. Amikor a cimborámat
említettem neki, értetlenkedett, s állítása sze-
rint nem is látta. A srác pedig biztos elintézte
neki a dözmöngöket, ugyanis megmutatta a
lánytól elhozott trófeát (a gyûrûjét – hiába,
nagy nõcsábász a fickó). A boltban meg be-
széltem a tulajjal, aki közölte, hogy mostaná-
ban egy furcsa fickó nagyon sok dömöngszí-
vet ad el neki jó áron. Ez felháborító! A csávó
a saját alantas céljaira használ minket, mi-
közben a beteg lányáról papol. És ráadásul õ
a góré is! A másik, súlyosabb tény, hogy a sör-
sátorbéli mulatozás közben valami szörny
bukott ki belõlem – a tazunkán kívül –, vala-
mi kicsi vöröses lárva. Mire feleszméltem,
már eliszkolt. Lehet, hogy egy burástyát sza-
badítottam a városra? Remélem, valaki le-
csapja, mielõtt elszaporodna, és fertõzés mi-
att karantént kellene kialakítani! Tisztelettel:

Álomlidérc Vyer Gas (#5962)

ÕSÖK VÁROSA
BUNYÓ, FENYEGETÉS

Boááá! Mostanában nem jön kihívás az
Apostoloktól! Elbújtatok? Megártott nektek a
sok verés, amit tõlem kaptatok mi? Rettegje-
tek csak, és küldjétek továbbra is az átoktár-
gyakat, csak bizonyítjátok, hogy a galetki nép
szégyenei vagytok!
Emperor Sir Zaltain (4222), Tudás Õrzõi

KALAND
A 2. szinten az 51-es remete kalandhoz, va-

lamint FC-hez keresek társakat. Esetleg késõb-
bi többszemélyes kalandok közös megoldásá-
ról is szó lehet. Címem: Garai László, 3561
Felsõzsolca, Árpád fejedelem útja 1/1. De in-
kább hívj: 46-384-833. Crywol (#5484)

Társakat keresek az 1. szinten az FC-hez.
A jelentkezõk a következõ címre írhatnak:
Gyöngyi Gábor, Kiskunhalas, Széchenyi u.
61., tel.: 77-425-341. Más. Ha valaki tud, ké-
rem írjon a Tolvaj és Mutáns klánról. Elõre is
köszi! Sün (#2183)

SZÖVETSÉGEK
Dart Mahul, a Bölcsek Köre legutóbbi –

immáron ötödik – gyûlésén lemondott tiszt-
ségérõl. Mivel a Bölcsek Bölcse cím így betöl-
tetlenné vált, helyére a szövetség jelenlevõ tag-
jai titkos, egyhangú szavazással Syndic
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Mit’tonya’nuruodo-t választották. Õ székfogla-
ló beszédében hosszan méltatta elõdje mun-
kásságát, és egyben ígéretet tett arra, hogy ere-
jéhez mérten igyekszik helytállni eme nehéz
feladat ellátásában. Egyúttal reményét fejezte
ki, hogy a jövõben a szövetség még sikeresebb
idõszakra számíthat. Dart Mahul – leköszönõ
Bölcsek Bölcse – ezentúl a Békebíró szerepét
látja el. Mint elmondta, abban bízik, hogy ké-
pességeit új pozíciójában hasznosan tudja ka-
matoztatni, és nem válik méltatlanná a szö-
vetség bizalmára. Független szakértõk szerint
a személyi változások nem szültek ellentéte-
ket, sõt, inkább egységbe kovácsolták ezt a tár-
sulatot. Ez a választás is azt bizonyítja, hogy a
Bölcsek Körében a demokrácia nem üres szó-
lam csupán, hanem a gyakorlatban is megva-
lósuló alapelv. – részlet a Szolgaszinti Napló
címû független havilapból. (#5112)

Nincs még szövetséged? Olyan csapatba
akarsz kerülni, amelyik képes volt túlélni a
szövetségi széthullások idõszakát? Vagy csak
testvérekre vágysz, akik segítenek elesett per-
ceidben? Keresd a Tudás Õrzõit!

Signy Mallory (4912)

EGYÉB
Ezúton is szeretnék gratulálni szövetsé-

günk dicsõ bajnokainak, hogy öregbítették
csapatunk hírnevét az Olimpián elért jó sze-
replésükkel. 2. szint: játékos verseny 1. hely:
Kosala, 4. szint: pankráció 1. hely és galetki
párviadal 2. Hely: Emperor Sir Zaltain, 7.
szint: galetki párviadal 3. hely: Tûfok Klood.
Továbbá Sziszegõ Szappannak is, aki egy jel-
képes arannyal lett „gazdagabb”. Lehet, hogy
lemaradtál az Olimpiáról, de azon a szinten
nincs nálad jobb, de ezt legalább az ottani
gyõztes is tudja. Minden galetki, aki részt vett
az Olimpián, az készüljön jövõre is, aki nem,
az jövõre ne felejtsen el indulni és sok sikert
mindenkinek. A Tudás legyen veletek!
Signy Mallory (4912), Tudás Õrzõi (15021)

Fatársaim! Kezd egyre idegesítõbbé válni a
tolvajok folyamatos lopása, ezért úgy érzem,
hogy tenni kellene valamit. Sajnos semmi olyat
nem tehetünk, amivel ártanánk nekik, azon-
ban õk büntetlenül lopkodják tárgyainkat. Vala-
mit ki kellene találni! Nem tudom, hogy a hegy
vezetõi hogyan engedhetik, hogy egy olyan klán
mûködjön, amelyiknek a lételeme, többieken
való élõsködés. Nincs valami ötletetek, hogy
mit lehetne tenni? Ravandel (#3634)

Hangillatú Aranyalma és társai figyelmébe!
Nem szerettünk volna álmatlan éjszakákat
okozni azzal, hogy kiderítsétek, hányan is al-
kothatjuk a Mágustanácsot. Javasoljuk, emiatt
aludjatok nyugodtan, és ne ez legyen a legna-

gyobb gondotok! Bár „hatalmas” eszetekkel ta-
lán felérhetnétek, hogy az épületek felhúzásá-
hoz kevés két tag. És ha a balszerencsétek vala-
melyikünk útjába kerít, akkor magatoktól is
rájöttök, legalább Festékgödrünk van... Apropó:
ész. Te, Aranyalma eléggé elítélhetõ módon két-
ségbe vonod észbeli képességeinket. Nekünk is
megvan ám a véleményünk azokról, akik egy
mondat olvasásakor nem tudnak eljutni az
adott mondat végére, és kiemelt részeibõl pró-
bálnak levonni nyilvánvalóan torz következteté-
seket. Más. Tényleg elrendeztétek az ellentéte-
ket azzal a „néhány” galetkivel? Akkor mi
bizonyára a 69. AK-nak egy különszámát kap-
tuk, mert bizony abban szép számmal jelentek
meg a Fény Apostolait pocskondiázó cikkek,
melyeket Hangillatú hirdetésével egy idõben
adtak fel. Fény Apostolai! A mi ellenszenvünk
nem annyira „érthetetlen”. A hegyben élõ ga-
letkik nagy része elítél benneteket. De ha
ennyire szélsõséges nézeteket vallotok, jobb
lenne beletörõdni ebbe. Bizonyára az bánt ben-
neteket, hogy mi (és néhányan még) ki is
mondjuk, amit gondolunk. Nem tudjuk, miért
érthetetlen ez számotokra. Ha meg tényleg ért-
hetetlen, akkor nem érdemes észbeli képessé-
gekrõl vitatkozni. Más! Igen, mi lehetõséget kí-
nálunk. Nem követelõzünk és fenyegetõzünk,
mint ti. Nem ítélünk el senkit, aki nem osztja a
nézeteinket (kivéve persze, titeket). Nem akar-
juk senkire a hitvallásunkat kényszeríteni. De
nektek csak egy lehetõséget kínálunk: Próbálja-
tok meg a Hegyen kívül élni, a barátaitok (az
Ellenség) között! Mágustanács

Megrendezésre került a Hármak Olimpi-
ája! Hála érte Proteusnak, a Magiszterek ve-
zetõjének. Igazán jól szórakozott a sok meg-
jelent, szerencsére nagy számú résztvevõ.
Szeretném én is megköszönni mindenkinek
a részvételét, és gratulálok az elsõ helyezet-
nek aki Duin Arkh a Magiszterek képviseleté-
ben, a másodiknak aki Tûfok Klood a Tudás
Õrzõi képviseletében és Dart Mahulnak aki
egy bronz éremmel lett gazdagabb, a Bölcsek
Körébõl. Signy Mallory (4912)

Nem szeretek szerepelni, de valami kikí-
vánkozik belõlem. Régen „fertõzõdtem meg” a
szabadság eszméjével, és ez azóta is éppoly
erõsen (ha nem erõsebben) izzik bennem.
Nem tûröm, nem tûrhetem, ha némelyek
olyan rossz gondolatokat terjesztenek, melye
elnyomják az egyéniséget, hogy helyette holmi
közhelyszerû, netalán egyenesen hajmeresztõ
ideológiájával uralkodjanak azon. Joga van
mindenkinek úgy élni, ahogy azt szíve diktálja,
de a szabadság (fajunk szabadsága is) elõre
valóbb, mint bizonyos (hitvány) dogmák ismé-

telgetése. Semmi sem igazolhatja az olyano-
kat, akik a galetki fejlõdés útjába állnak! Sem-
mi sem igazolhatja azokat, akik átgázolnak
másokon egy kis lélekenergiáért! És nem iga-
zolhatja semmiféle (akár isteni) kinyilatkozta-
tás a pusztítás és béke fanatikus híveit! A sza-
badság a mozgatórugója tetteimnek, s ezek
szerint élek: ha kell vitázok, ha kell harcolok,
ha kell csendben hallgatok. De a szabadság
eszméjét soha nem adom fel, még akkor sem,
ha az egész hegy és az istenek mind ellenem
fordulnak. Elnézést, hogy elvontam a helyet a
színvonalasabb aprók elõl, azonban úgy érez-
tem, ezt mindenképpen le kell írnom. Szabad-
ság és tisztelet mindenkinek! Üdv:

Gevura (#7551), a megátalkodott

Örülök, hogy egy megrögzött gyûjtõvel állok
szemben Ruh Nestah személyében. Biztosít-
hatom, hogy a továbbiakban is igyekszem ki-
elégíteni (minél több átkozott tárgy átadásával)
ezt a szenvedélyét. Ha felköltözött az 5. szintre,
minél elõbb jelentkezzen nálam a gyûjtemé-
nye bõvítése miatt. Ja, és még valami: Ruh
Nestah , közmegegyezés szerint a 3 nem több,
mint a 20! Llys Meldrin (#4154)

Üdv galetki társaim! Nevem Vasöklû Thor,
a katonák klánjának zászlóvivõ rangú tagja va-
gyok. Nem szeretek szónokolni, de már
unom, hogy mindenki úgy beszél a katonák-
ról, mint izomagyú hülyékrõl. Pedig ez nagyon
nem igaz. Az igaz, hogy erõsebbek vagyunk az
átlagnál, de nem vagyunk buták és erõszako-
sak. Jómagam például, mikor nem a klánom
egyik feladatán dolgozom, verseket írok bar-
langom félhomályában. És a katonabajtársa-
im sem esztelen gyilkológépek, én tudom. Ed-
dig csak azért nem írtam, mert csak a rend
fenntartását éreztem feladatomnak, a szavak
szaporítását nem. Csak annyit szerettem vol-
na mondani, hogy több tiszteletet azoknak a
katonáknak, aki ha kell, sötét, félreesõ bá-
nyákban vernek le lázadásokat, a mások nyu-
galam érdekében! Köszönöm a figyelmet!

Vasöklû Thor (#9435)

Üdv galetkik! Nos, úgy érzem néhány tár-
sam, barátom kiérdemelte, hogy az AK ha-
sábjain mondjak köszönetet nekik a sok va-
rázstárgyért, a tanácsokért, és azért, hogy
segítettek a féregszinten a gondok leküzdésé-
ben. Köszönettel tartozom a tápokért: Szisze-
gõ Szappannak, Winterfreshnek, Csuhinak. A
jó tanácsokért és az ötletekért: Xilife a Fehér
Angyalnak. Thézeusznak azt, hogy jóban-
rosszban kitartott mellettem és a szövetség
mellett. És még nagyon sok más galetkinek.
Jó vadászatot barátaim a 4. szinten is!

Regen a kalandor (#6186), a felderítõ


