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,Szerkesztõi üzenet
Sziasztok! Bizonyára sokan láttátok már az új, remek
fantasy filmet, A gyûrûk ura elsõ részét, A gyûrû szö-
vetségét. Abban is biztos vagyok, hogy a többségnek
tetszett a film. Én is megnéztem, élveztem, hiszen
egyik nagy kedvencemet filmesítették meg, amivel
egy régi álmomat váltották valóra. A film nagyon jól
sikerült, remekül kiválasztott színészek, akik illetek a
szerepükbe, csodás helyszínek stb. Persze itt-ott volt
egy kis csúsztatás a történetben, de ez még azok szá-
mára sem volt nagyon zavaró, akik jól ismerték az
eredeti regényt. Érdekes volt összehasonlítani a Harry
Potter filmmel is. Ez utóbbi szintén egy remekbe sza-
bott regénybõl készült alkotás, gyönyörûen elkészí-
tett helyszínekkel, és a szerepükbe minden szem-
pontból illõ színészekkel. Egy 3-400 oldalas könyvet
azonban nem lehet két-két és fél órában minden rész-
letében visszaadni a mozivásznon. Így mivel a Harry
Potter filmnél szinte betû szerint ragaszkodtak a
könyvhöz, ezért egy egységes film helyett jelenetek
egybe fûzött sorát kapjuk, amik között sokszor elsik-
kad az, ami igazán lényeges. Szerencsére A gyûrûk ura
film készítõi nem estek bele ebbe a hibába. Ha valaki
még nem látta volna a filmet, akkor mindenképpen ja-
vaslom, hogy nézze meg, és a Harry Potter filmet is
ajánlom a fantasy rajongóknak, de azoknak is, akik
„csak” a meséket szeretik.

Borítónkon ezúttal a Shadowrun 3. kiadásból a
harci dekás archetípus képe 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.



Ha megkérnél néhány árnyvadászt,
hogy sorolják fel a tíz legnagyobb me-
gatársaságot, szinte biztos, hogy a
többségük elfelejtené megemlíteni a
Yamatetsut. Folyamatosan rajta tartom
a szemem a Shadowland és a Nexus
céges adatállományain, és meg kell
mondanom, felháborítónak tartom,
hogy a Yamatetsu mögötti valódi törté-
netek közül mennyirõl nem esik emlí-
tés. Szerintem közületek jó néhányan
még azt sem tudják, hogyan és miért
került be a Yamatetsu a Társasági Ta-
nácsba annak idején. Nos, én több
mint egy évtizeden keresztül dolgoz-
tam a cégnek, így rengeteg tényt és in-
formációmorzsát kapargattam össze.
Íme a teljes történet a nipponi kezde-
tektõl a fagyos oroszországi éjszakákig.

TÖRTÉNELEM
A Yamatetsu Corporation 2032-ben jött létre; Tada-
mako Shibanokuji alapította, saját Tsuruga Internati-
onal nevû hajózási társasága köré építve a céget. Ere-
deti célja az volt, hogy japán és filippínó cégekbõl
olyan erõs konzorciumot hozzon létre, amely képes
ellenállni a japán társaságok hatalomátvételi próbál-
kozásainak. A konzorcium igazgatótanácsa a cégek
vezetõibõl állt, fele-fele arányban: ötven százalék ja-
pán, ötven százalék filippínó. Mivel az egész ügylet
megálmodója Tadamako Shibanokuji volt, õt nevez-
ték ki elnökké. A különféle háttereknek és üzletágak-
nak, valamint a fokozott hadiipari kutatásoknak (külö-
nösen jövedelmezõnek bizonyult azokban a háborús
években) és az egyre növekvõ metahumán piac ki-
használásának köszönhetõen a konzorcium nemcsak
jól jövedelmezõ vállalkozássá vált, de lassanként
olyan pozícióba került, ahonnan már kihívást jelentett
a megatársaságok számára.

2041-ben a Yamatetsu egy kisebb cégháború ki-
robbantásával megpróbált betörni a Társasági Ta-

YAMATETSU
CORPORATION

Fordította: LOMBARDI 1. RÉSZ
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nácsba. A könyörtelen titkos akciókat követõen, né-
hány hónap elteltével a cégek katonai eszközökhöz
nyúltak. A Yamatetsu bölcsen kihasználta a meglévõ
konfliktusokat, és kijátszotta egymás ellen saját ellen-
ségeit. Mivel a Yamatetsu nem számított tradicionális
japán cégnek, sikerült elnyernie az Ares, az Aztechno-
logy és a Seader-Krupp támogatását, akik szerették
volna megszüntetni a Tanácsban a japán hegemóniát.
A cég számos kisebb szövetségesre is szert tett, akik
a késõbbi magasabb pozíció reményében szívesen
támogatták a társaságot a Tanács ellenében. Végül
gyõzött a Yamatetsu állhatatos szívóssága, és a cég
2042-ben AAA besorolást kapott.

A Yamatetsu már a felsõ ligában játszott, de a cé-
get a virágzó felszín alatt belsõ viszályok és ellensé-
geskedések szaggatták. Egy Hideo Yoshida nevû fiatal
igazgató befolyását felhasználva rávette a többi japán
tagot, hogy vásárolják fel a filippínó igazgatótanácsi
tagok részvényeinek minél nagyobb részét. Arra gya-
nakszom, hogy a fickót titokban a többi japán mega
támogatta, akik Hideo manõvereit és árnyvadászait is
szponzorálták. A filippínó szavazatok számának
drasztikus csökkenése után Yoshisda szavazást kez-
deményezett, megszerezte Tadamako Shibanokujitól
az elnöki széket és kipenderítette a legtöbb filippínó
igazgatót. Velük együtt távozott a Yamatetsu elhatá-
rozása a nagy japán cégekkel való szembenállással
kapcsolatban is – a cég gyakorlatilag az ellenség ke-
zébe került.

Yoshida manipulációi azonban érdekes mellékhatást
eredményeztek: a Yamatetsu részvényeinek mintegy ti-
zenegy százaléka ismeretlen helyre került egy olyan
manõver eredményeképpen, amely egy hatalomátvéte-
li kísérlet minden jegyét magán viselte – talán egy rivá-
lis japán cég lehetett a próbálkozó. Az új résztulajdo-
nosról a Yamatetsunak mindössze annyit sikerült
megtudnia, hogy vagy fél tucatnyi másik nagyobb társa-
ságban is hasonló részesedéssel rendelkezik.

Yoshida gyanakvó igazgatótanácsa találkozóra hívta
a részvényest, hogy ott ismertesse velük szándékait.

A Yamatetsu fejeseinek és jogászainak egész hada
várta az ellenség megérkeztét. Japán üzletemberek
egy csoportjára számítottak, ám csak egyetlen, tiné-
dzserkorú japán nõ érkezett. Kinyitott egy részvény-
bizonylatokkal teli aktatáskát, és bemutatkozott: õ
volt Miss Buttercup. Az igazgatótanács döbbent
csendben hallgatott. Meglepettségüket figyelembe
sem véve Miss Buttercup közölte velük, hogy na-
gyobb összeget örökölt, melyet szeretne megnövelni
oly módon, hogy befekteti egy társaságba. Az egyko-
ri elnök, Shibanokuji azonnal felajánlotta, hogy két-
szeres áron felvásárolja a részvényeket. Buttercup
visszautasította az ajánlatot, azután kijelentette, hogy
azonnal el is foglalná az igazgatótanácsi helyet, mely-
hez a részvényekkel együtt hozzájutott.

Az igazgatótanácsnak nem volt sok választási le-
hetõsége. Buttercup tehát elfoglalta az õt jogosan
megilletõ széket, és hosszú ideig csak figyelte a töb-
biek mesterkedéseit anélkül, hogy különösebben köz-
beavatkozott volna. Alkalmanként felajánlotta
számottevõ vagyonát és más cégeknél szerzett befo-
lyását, hogy segítsen a hátrányba került igazgatósá-
gokon és projekteken. Eközben Yoshida eredményte-
len kísérleteket tett rá, hogy kiderítsen valamit is
Buttercup múltjáról és valódi személyazonosságáról;
még egy Jacques Barnard nevû hírszerzési szakértõ
segítségét is igénybe vette, aki gyorsan kapaszkodott
felfelé a társasági ranglétrán.

Yoshida nyolc hosszú éven át vezette a Yamatet-
sut. Irányítása alatt a cég szerte a világon nyitotta
meg új igazgatóságait, valamint megszilárdította állá-
sait Japánban. A kisebb, papa-mama féle családi vál-
lalkozásokat, melyek megvédését a konzorcium ere-
detileg célul tûzte ki, szó nélkül felvásárolták. A
Yamatetsu terjeszkedett, de pont a rossz irányba.
Nemsokára egy kategóriába lépett a többi keiretsu-
val, és az öt japán megatársaság együtt a világ leg-
erõsebb gazdasági erejévé tette az országot.

2050-ben újra Tadamako Shibanokuji nyerte el az
elnöki pozíciót az igazgatótanácsban. A nyolcéves,
hatalomért folyó küzdelem megváltoztatta Shibano-
kujit, és a Yamatetsu vele együtt változott. A metahu-
mán használatra tervezett technológiák és eszközök
elõállításáról híres cég még egy lépéssel tovább
ment, hogy kedvezzen elsõdleges megrendelõinek; a
felsõvezetésben is alkalmazni kezdtek kawaruhitókat
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(metahumánokat). Ez az új, metahumánbarát hozzá-
állás feszültséghez vezetett a mereven elutasító ja-
pán kormányzattal szemben, akiknek a tagjai határo-
zottan ellenezték, hogy hatalom kerüljön a
metahumánok kezébe. A Yamatetsu úgy próbálta
megõrizni az ingatag békét, hogy jelképes méretûre
csökkentette vezetõ pozíciót betöltõ meták számát.

A VÁLTOZÁS IDEJE
2050 negyedik negyedében Miss Buttercup felfedte,
ki is õ valójában: nem egy fiatal örökös, hanem egy
szabad szellem. Senki nem tudja, miért leplezte le
magát; egyszerûen csak úgy érezte, eljött a megfele-
lõ idõ. Vagy talán megtudta, hogy Jacques Barnard
nemsokára rászáll, és úgyis minden kiderül. Butter-
cup valójának felfedése sokat ártott a cégnek – belül-
rõl és a kívülállók szemében egyaránt. Egy dolog volt
metahumánokat alkalmazni, de egy egészen másik
beengedni egy szabad szellemet egy társaság igazga-
tótanácsába. Senki nem szólalt ugyan fel nyilvánosan
Buttercup ellen, de a zárt ajtók mögött egyre nõtt az
ellenszenv a cég iránt.

>>>>>(Ahogy hallottam, Buttercup elég stílusosan
leplezte le magát. Az egyik szokásos, Yoshida és Shi-
banokuji közötti, metahumánokról szóló túlfûtött vita
alkalmával hirtelen felröppent az asztal fölé, egyene-
sen Yoshida orra elé, mint egy démon, aki az igazga-
tó szívére vágyik, és pergõ japánsággal kioktatta õt.
Yoshida döbbenten visszaült, és azóta sem hozta elõ
a témát többé.)<<<<<

– Brick

Az elkövetkezõ években kiderült, hogy Buttercup
a céges manipulációk nagymestere. Egy ideje már
terjengett a szóbeszéd arról, hogy a szabad szellem
szeretné visszajuttatni Shibanokujit az elnöki székbe,
és az egykori konzervatív vezetõ újbóli hatalomra ke-
rülése utáni cselekedetei is arról árulkodtak, hogy le-
hetett valami alapja a pletykáknak. Akármilyen mó-
don is, de Buttercupnak elég befolyása volt az elnök
felett ahhoz, hogy 2056-ban megszavaztassa vele:
kerüljön még több metahumán a cég vezetésébe.

De Shibanokuji nem az egyedüli igazgatótanácsi
tag volt, aki megérezte Buttercup befolyását. Newton
Chin a metahumán ügy természetes szövetségesének
bizonyult radikális nézeteivel, és az sem elhanyagol-
ható tényezõ, hogy fiatalabb húga, Sophia egy törpe
volt. Buttercup ezen kívül Ramon Dizont, az igazgató-
tanács filippínó kisebbségének vezetõjét is megkör-
nyékezte. Dizon szép csendben azon munkálkodott,
hogy visszaállítsa a Yamatetsu eredeti törekvéseit:
konkurenciát teremtsen a japán megatársaságoknak.
Elméletben ez azt jelentette, hogy létre kellett hoznia
egy hatalmi gócot, ahonnan kihívást intézhet a Csen-
des-óceán partvidékének japán hegemóniája ellen. A
jövõbeli támogatásért cserébe Buttercup azt ígérte,
hogy segít a visszatéríteni a céget a gyökerekhez,
csatlakozni fognak a többi partvidéki társasághoz, és
közös fronton szállnak szembe a Fuchival, a Shiawase-
zel, a Renrakuval és a Mitsuhamával.

Mialatt Buttercup a terveit szövögette, Tadamako
Shibanokuji azért küzdött, hogy kezében tartsa a cé-
get. A Japán Kereskedelmi Minisztérium elkezdte
megkérdõjelezni a világszerte kinevezett metahumán
középvezetõk alkalmasságát – a kételkedés kihallga-
tásokhoz vezetett, amely jelentõsen lelassította a ter-
melést a Yamatetsu japán érdekeltségeinél. A kor-
mányzat kimondatlan üzenete teljesen világos volt: ki
a metahumánokkal, különben sosem lesz vége az el-
lenõrzéseknek. Nem sokkal ezután az igazgatók egy
metahumánellenes csoportja Hideo Yoshida és Saru
Iwano vezérigazgató vezetésével saját kezébe vette
az ügyet.

2059. január 7-én Tadamako Shibanokuji agyvér-
zést kapott; az elnök képtelen volt felkelni az ágyból,
és beszélni sem tudott. Akaratának megfelelõen sza-
vazati joga Saru Iwanóra szállt egészen addig, amíg
újra vissza nem tud térni a munkához. Néhány nap-
pal késõbb Iwano újra megszavaztatta Yoshidát az
igazgatótanács elnökévé, és ketten együtt ismét hoz-
záfogtak, hogy visszaállítsák a Yamatetsunál a japán-
ra jellemzõ régi, konzervatív, metahumánellenes né-
zeteket.

Hat héttel a roham után Tadamako Shibanokuji
meghalt. Amennyire a részleteket össze tudtam rak-
ni, ez a váratlan esemény rákényszerítette Buttercu-
pot, hogy siettesse terve megvalósítását. A Tadama-
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ko halálát követõ hetekben felvásárolta a kisebb be-
fektetõk részvényeit, hogy megszilárdítsa hatalmi bá-
zisát. Eközben Shibanokuji részvénycsomagja az
öröksége részévé vált… amely egy az egyben Yuri
Shibanokujit, Todamako fiát illette, akit majdnem
negyven éve magára hagyott. Elterjedt a híre, hogy a
fiú Kiotóba utazik, átvenni örökségét. Yoshida és dí-
szes társaságának balszerencséjére kiderült, hogy Ta-
damako fia egy ork.

>>>>>(A történet szerint Yuri a 2021-es goblinizá-
ciós hullámnak esett áldozatul. Hogy ne kelljen szem-
benéznie felettesei rosszallásával, Tadamako Vlagyi-
vosztokban rejtette el a feleségét és a gyereket.
Buttercup azonban már röviddel azután rájött a titok-
ra, hogy csatlakozott a céghez. Úgy tûnik, hosszú
távra tervezett.)<<<<<

– Corp Watcher

Buttercup forgatókönyvét követve Yuri kijelentet-
te, hogy szeretné átvenni apja helyét a cég igazgató-
tanácsának élén, Buttercup és Chin pedig azonnal fel-
sorakozott mögé. Egyesített szavazataikkal sikerült
elérniük, hogy Yuri Shibanokuji legyen a Yamatetsu
Corporation igazgatótanácsának új elnöke.

Az elsõ pillanatban még mulatságosnak is tûnt: ka-
waruhito egy japán cég élén. A mókának azonban rög-
tön vége szakadt, amikor a Yamatetsu részvényei
mélyrepülésbe kezdtek, a részvényesek pedig mene-
kültek, akár a patkányok a süllyedõ hajóról. Az igazga-
tótanács konzervatív része világosan Yuri tudomására
hozta, hogy vagy lelép, vagy meghal. Yuri azonban
nem lépett le. Két nappal késõbb egy golyó fúródott a
mellébe. Sikerült túlélnie a gyilkossági kísérletet, és
másnapra összehívott egy rendkívüli igazgatótanácsi
ülést.

Mindenki úgy gondolta, a támadás annyira meg-
rémítette Yurit, hogy azonnal bejelenti visszavonulá-
sát. És mindenki tévedett. Ehelyett Yuri közölte velük,
hogy a cég központját Japánból Oroszországba, Vla-
gyivosztokba helyezi át. Ennyi erõvel azt is mondhat-
ta volna nekik, hogy vetkõzzenek meztelenre és tán-
coljanak a tábortûz körül; a legtöbb fejes számára
teljesen elképzelhetetlen volt, hogy elhagyják Japánt.
Még Yuri kevés támogatója is ellenezte az ötletet,
amíg Buttercup elõ nem lépett. Huszonöt perces be-
szédében kifejtette, hogy minden erejével támogatja
Yuri ötletét, és szavazást kezdeményezett. Saját sza-
vazataival és egy rakás meghatalmazással a zsebében
megkérte Ramon Dizont, hogy a régi megállapodás-
nak megfelelõen támogassa õt. Dizon és a mögötte
álló filippínó kisebbség szavazatai Yuri felé billentették
a mérleg nyelvét, és a japánból való távozás indítvá-
nya átment az igazgatótanács elõtt.

Buttercup szinte rögtön törlesztette a tartozását

Dizon felé. Amint a központ összecsomagolt, Butter-
cup tárgyalásokba kezdett a Wuxinggal, és más part-
vidéki társaságokkal, és felajánlotta csatlakozását a
Pacific Prosperity Grouphoz. A következõ hetek zûr-
zavara közepette felhasználta az újonnan alakult PPG
üzleti hátterét, hogy felvásárolja a Yamatetsu Corpo-
ration 37 százalékát. Yuri, Chin és Buttercup szavaza-
taival, plusz Dizon filippínó szavazóinak támogatásá-
val a japán tagok hirtelen azon vették észre magukat,
hogy kisebbségbe kerültek, és álmuk Japán legna-
gyobb megatársaságáról egyszeriben romokban he-
ver.

Az elmúlt két évben a Yamatetsu központi irodája
átköltözött Oroszországba, a többi japán létesítmény
pedig a partvidék más országaiba; a cégbõl csak
annyi marad Japánban, amennyivel meg tudják véde-
ni ottani érdekeiket. A társaság kivonulása és az ork
elnök személye nagyban rontotta a cég hírnevét a ja-
pán közvélemény szemében, de a PPG támogatásá-
val számos új barátot is szereztek.

A JÁTÉKOSOK
A Yamatetsunál túl sok jelentõs figura van ahhoz,
hogy mindet felsoroljam, ezért csak azokat ismerte-
tem, akiket én a cég legfontosabb kulcsfiguráinak tar-
tok. Több információt még a Yamatetsu Corporation
ki kicsodájában sem találtok róluk.

BUTTERCUP
Buttercup egy anima; egy szabad szellem, akinek a
humán alakja törékeny, vonzó, tizennyolc év körüli ja-
pán nõt formáz. Jelenleg õ a Yamatesu Corporation
mögött álló igazi hatalom. Yuri Shibanokuji elnök ma-
radéktalan támogatását élvezi; amit Buttercup akar,
azt meg is kapja. Céljai még mindig nem világosak,
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bár a Yuri hatalomátvétele utáni hírnévromlás erõsen
foglalkoztatja. Minden erejével azon van, hogy
visszaállítsa a cégrõl alkotott jó hírnevet – természe-
tesen emellett tikos terveken is dolgozik. Buttercup
képzett varázsló, aki mindig gondosan álcázza aurá-
ját.

YURI SHIBANOKUJI
Valljuk be, Yuri nem egészen volt képben, amikor át-
vette apja helyét egy AAA besorolású megatársaság
igazgatótanácsában. Viszont rendelkezett néhány év-
nyi cégvezetõi tapasztalattal, valamint ott volt Butter-
cup, hogy fogja a kezét és Chin, hogy tanácsokkal
lássa el. Eddig még nem nagyon hibázott, és bátran
néz szembe a kihívásokkal.

Szinte minden döntése egyezik Buttercup és Chin
óhajával, kivéve néhány kisebb jelentõségû változta-
tást, amit apja írt elõ számára a végakaratában. Az
egyik ilyen „kívánság” az volt, hogy Jacques Barnar-
dot nevezze ki az újjáépítés irányítójának – enyhén
szólva is meglepõ fejlemény.

>>>>>(Yuri igazi hírességgé nõtte ki magát Vlagyi-
vosztok kozmopolita társasági köreiben – és kétségte-
lenül élvezi a pozíciójával járó elõnyöket. A metahu-
mán poliklubok folyamatosan nyomást gyakorolnak
rá, hogy álljon ki bizonyos szociális ügyek mellett,
de mindeddig ellenállt, mert tart tõle, hogy ezzel
csak még jobban ártana a Yamatetsu reputációjá-
nak.)<<<<<

– AK

>>>>>(Rengeteg szóbeszéd alapjául szolgál az a
titokzatos és elegáns tünde nõ, aki a társasági össze-
jövetelekkor az oldalán tûnik fel. Kevesen tudják,

hogy valójában egy profi testõr, aki a gyilkossági kí-
sérlet óta mindenhová elkíséri.)<<<<<

– Woodward

RAMON DIZON
Az egyedüli igazgató, akivel volt szerencsém szemé-
lyesen is találkozni. Dizon határozott, karizmatikus
férfi. Az a fajta fickó, akit sokkal inkább el tudnál kép-
zelni egy night clubban, amint a szintirumot nyeli egy-
folytában, mint a Yamatetsu felsõ vezetésének egyik
aktív kulcsfiguráját. A legbefolyásosabb filippínó igaz-
gató, aki túlélte Hideo Yoshida elnöki periódusának
elsõ szakaszát, nem igazán törõdik a Yamatetsu ter-
jeszkedésével, inkább a Csendes-óceán partvidékét
érintõ események foglalkoztatják. Különös módon Di-
zon nem vetette fel, hogy a Yamatetsu a Fülöp-szige-
teken is növelje befolyását. Ramon a közvetlen veze-
tõk közé tartozik: a régióban a Yamatesu néhány
érdekeltsége mind neki tartozik jelentést tenni.

>>>>>(Ramon Dizen egy az egyben felvásárolta a
Philippines Broadcasting Networköt, és titkos meg-
beszéléseket tartott Masaruval, a sárkánnyal. Valószí-
nûleg a mindanaói Yamatetsu létesítményekrõl is szó
lehetett, de egy egyszerû épületkomplexum nem in-
dokolja a havonkénti rendszeres tárgyalásokat. Itt va-
lami nagyobb dologról van szó.)<<<<<

– Muntianak

NEWTON CHIN
A csendes, szerény Chin jó barátja volt Yuri apjának,
és már a legelején belépett a cégbe. Buttercup leg-
fõbb támogatója és Yuri tanácsadója. Segítségéért
cserébe szabad kezet kapott a Yamatetsu újraszerve-
zésének irányításában, és máris bevezetett néhány
radikális változtatást.

>>>>>(Chin családja fõként japán kommunistákból
és anarchistákból állt. Nagybátyja 2022-ben megpró-
bálta megölni a császárt. Amennyire tudom, nem tag-
ja egyik poliklubnak sem, de azt gyanítom, hogy titok-
ban szimpatizál velük, és néha még diszkréten
segítséget is nyújt nekik.)<<<<<

– Red Sun

SARU IWANO
Iwano az az ember, akinek a pozíciója a Yamatetsun
belül az évek során egyszer sem változott. Közismert
tény, hogy a vezérigazgató elkötelezett jobboldali
szélsõséges, aki már annak a gondolatára is gyomor-
görcsöt kap, hogy az igazgatótanács egyik tagja egy
kawaruhito. Széke azonban még metahumánellenes
hozzáállása miatt sem forgott veszélyben soha. Fej-
lett üzleti érzéke túlságosan értékessé teszi ahhoz,
hogy csak úgy hagyják elveszni.
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>>>>>(Saru Iwano nem az a fickó, aki csak tétle-
nül ül és hagyja, hogy egy ork mindent romba dönt-
sön körülötte; hozzákezdett egy jelentõs anti-meta-
humán ötödik hadoszlop felépítéséhez a cégen belül.
Mindezt természetesen Yoshidán keresztül – Yoshida
már hosszú ideje a vezérigazgató bábja.)<<<<<

– Blackguard

>>>>>(Nem csak belülrõl destabilizálja a céget. A
közelmúltban az Alamos 20K több akciót is lebonyo-
lított a Yamatetsu ellen; a támadások különösen jól
meg voltak szervezve, és a behatolók pontosan is-
merték a biztonsági eljárásokat.)<<<<<

– Brick

HIDEO YOSHIDA
Egy japán nemesember leszármazottja, az õsi szamu-
rájok büszkeségével beoltva. Yoshida családját erõs
kötelékek fûzik számos jakuza klánhoz. Két alkalom-
mal távolították el az igazgatótanács elnöki székébõl,
és mindent megtesz azért, hogy visszaszerezze pozí-
cióját, de tudja jól, hogy amíg Yuri és Buttercup van
hatalmon, meg van kötve a keze.

Az agresszív, ravasz Yoshida nem lép közvetlenül
kapcsolatba az árnyak embereivel, vagy bárki mással,
aki nem tartozik a céghez. Ehelyett képzett, megbíz-
ható közvetítõk egész hálózatát alkalmazza a piszkos
munka elvégzésére. Jelenleg a cégen belüli rasszista
ellenállást pénzeli, illetve szövetségeseket keres kü-
lönféle anti-metahumán csoportok között.

>>>>>(Yoshida kiesett a jakuzás cimborái kegye-
ibõl, miután évekig nem úgy tevékenykedett, ahogy õk
szerették volna. Úgy gondolják, nem tett meg min-
dent a Yamatetsu „tisztaságának” megõrzése, és az õ
érdekeik érvényesítése érdekében. Most azzal igyek-
szik bepótolni a mulasztását, hogy segíteni próbál ne-
kik hídfõállást létesíteni Vlagyivosztokban.)<<<<<

– Caine

>>>>>(Ezt hallgassátok: múlt hónapban a Yakashi-
ma – a Yamatetsu tradícionális riválisa – egyik fejese,
egy bizonyos Hiro Senzeni után kellett kémkednem.
Miközben figyeltem, Senzeni lebonyolított egy öt óra
hosszú megbeszélést Tokióban egy fickóval, akit ké-
sõbb Yoshidaként azonosítottam. Gondoljátok, eset-
leg át akar állni? Vagy talán csak néhány információt
adott el…?)<<<<<

– Balthazar

>>>>>(Senzeni a Humán Nemzet poliklub frontem-
bere. Valószínûleg új tagokat keresgélnek.)<<<<<

– Link

JACQUES BARNARD
Barnardról csak kevés információval rendelkezem; a
legfontosabb dolgok olyan adattárakban rejtõznek,
melyekhez sajnos nincs hozzáférésem. Barnard egy
hermetikus beavatott, a titkos mûveletek mestere. A
seattle-i irodák élérõl küzdötte fel magát mostani
pozíciójáig; jelenleg õ a mûveleti igazgató. Yuri utasí-
tására Newton Chin mellett dolgozik az újjászervezé-
sen. A fájlok szerint, melyekhez hozzájutottam, Bar-
nard felelõs az összes igazgatóság megtisztításáért –
nem csak az öltönyösöket kell eligazítania, de azt is
meg kell tudnia, ki áll a Yamatetsu új vezetõi mögött,
és ki van ellenük.

Barnard új munkája kimondottan érdekes helyzetbe
hozta a fickót. Személyes ellenszenvvel viseltetik But-
tercup irányában, és gyakran vannak nézeteltérései
Chinnel. Yoshida irányítása alatt õ vezette a Buttercup
leleplezésére irányuló mûveletet, és még azután is so-
káig folytatta az információk gyûjtését, hogy a szellem
felfedte kilétét. Az Oroszországba való költözés kezde-
ti szakaszán Barnard hangosan is kikelt Buttercup ellen,
ezért a cég kockázati tényezõnek tekinti. Azóta persze
átgondolta a dolgot és óvatosabb lett, és továbbra is
tisztázatlan, miért maradt meg a cégnél. Egyre növekvõ
befolyása és a költözés során mutatott rugalmassága
bizonyára nagy segítséget jelentett, de kétlem, hogy
csupán errõl lenne szó. Esetleg valami tipp?

>>>>>(Én is végeztem kutatásokat, és kiderült
hogy Buttercup a Yamatetsu költözésekor Buttercup
egy éjjel meglátogatta Barnardot annak Kiotói rezi-
denciáján. Nem tudom, mirõl lehetett szó, de Bar-
nard azóta is ott van a cégnél.)<<<<<

– Jammer



Háromnegyed tízkor találkoztunk. Örültem neki,
hogy éjszakai futam lesz, mert nem bírja a szemem a na-
pot. Net úgy döntött, velünk tart. Volt ott még két srác, va-
lószínûleg céges berkekbõl, mert még az alsógatyájuk szí-
ne is megegyezett. Talán a Yamaha is ugyanúgy csúszott a
seggük alá.

A három vadász együtt érkezett: egy borotvált fejû
punk a nõjével, meg egy combtõig felfegyverzett ork, akit
megtûrtek valahogy. Mindenki alatt volt járgány, kivéve
engem és az orkot. Nem aggódtunk, a furgon már készen
állt. Jó volt nézni azt a félméteres páncélborítást. A hátsó
ajtót nyitva hagyták, kilökték a hátsó ülést, és berobban-
tottak oda egy jól felállványozott gépágyút, amit az ork
rögtön lefoglalt magának. Nem izgatott. Tudtam jól, hogy
elõször a nehéztüzérséget és a mágusokat lövik ki.

A zsebemet húzta a kedves kis Colt America és egy grá-
nát. Az övemen három dobótõr csiklandozta a hasam, a
karom meg majd leszakította a Remington a maga négy
kilójával. Nem, ez nem tartozott a nyugis számítógépes
melók közé. Itt nem az volt a lényeg, hogy kinyissak egy
zárat, aztán beküldjem az izomfiúkat.

Féregirtó, a bicskás, a páncélos elé került. Rossz hely
volt, nem örült neki. Egyedül feszített ott, de azt õ is be-
látta, hogy elõre inkább a nikkelezett, ökör méretû Har-
ley Scorpion való, nem egy Yamaha, ráadásul õ volt köz-
tünk az egyetlen, aki felállt egy rövid sorozat után, az ígért
3500¥ pedig bõven elégnek látszott az összeszerelésére,
ha bármi baj lenne.

Én az ork mellé lettem beosztva. Szokatlanul jó szaga
volt a srácnak, ráadásul õ mutatkozott be elõször. Valey
bácsinak kellett neveznem, õ engem következetesen
Nyeszlettnek hívott. Lenyeltem, gondoltam hadd szóra-
kozza ki magát halála elõtt.

Felbúgtak a motorok. A kísért páncélos elõttünk ha-
ladt, szinte éreztem a burkolata illatát. A motorosok hátul
maradtak.

Városi meló volt, sok rejtekhellyel a rosszfiúknak.

Mindenhonnan lõhettek. 5km…10…20…23…robbanás.
A páncélos felõl jött a hang, a furgon fékezett. Megpróbál-
tam bevágódni oldalra, hogy ki ne huppanjak. Jól tettem.
Bevertem a vállam, de nem számított.

Felvillantak a torkolattüzek. Pár éles becsapódás után
tompa puffanások, hús. Tudtam, hogy az egyik motoros-
nak vége. A gép még métereket csúszott elõre, fémes csi-
korgás a morzsolódó hús szörcsögésével keverve.

Még egy sorozat, még egy halott. A punk nõje megsé-
rült, de nem sikítozott. Valey veszettül tüzelt, nem érde-
kelték a falak, sem az emberek, neki csak a célpont számí-
tott. A töltényhüvelyek mindent beborítottak. 

Kinéztem. Megpróbáltam egy pillanat alatt felmérni a
terepet. A házakba bújtak el, nem voltak sokan.

Kilõttem. Hagytam, hogy a kiszabaduló töltények ere-
je dobálja a karomon a fegyvert. Visszahúzódtam. Az ork
és köztem végigkopogott pár golyó. Tudtam, hogy a kö-
vetkezõ lövésnek találnia kell.

Céloztam. A srác homlokán repedés futott végig, az-
tán rájöttem, csak a vér csurog lefelé. Szép fehér bõre
volt. Arra a ringyóra gondoltam, akit tegnap szedtem fel.
Vajon ez a srác hány szívet tört össze? Többet nem fog.
Éreztem, hogy a hátam mögül az ork tisztelettel néz rám,
csak egy pillanatra, de életében elõször egy tündére. Öl-
tem. Lehet, hogy a saját fiam volt.

Most a matracomon ülök, keresztbefont lábakkal, a
szemem lezárva, a mellem egy vonalban a hasammal és az
állammal, a zsebemben pénz, elég 2 hónapra, háromra, a
bicskás fiúval majd veszünk belõle konzerveket, és töl-
tényt. A hátam mögött a Remington. Megpróbálom elad-
ni…

Pihenek, abban az állapotban vagyok, amit a humánok
alvásnak neveznek, de ez nem pontos. Õk ilyenkor szaba-
don engedik az agyukat, mi feldolgozzuk az eseményeket.
Meditálok. Sokan meghaltak ma. A konzervekre gondo-
lok, a szójára, a kukoricapehelyre. Jó vadászat volt.

AAAALLLLMMMMÁÁÁÁSSSSIIII     GGGGÁÁÁÁBBBBOOOORRRR

A megbízót Net Katovich-nak hívták. Az a tipikus napbarnított humán mac-
ho volt, nem tévesztett meg az öltönye. Furcsálltam, hogy elárulja a ne-
vét… Féregirtó arcán láttam, hogy ismeri valahonnan, de fenemód jó a
srác, sohasem mond többet, mint amennyit kell, én pedig nem kérdezem.
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Bizonytalanul szemügyre vettem a tavat, azon tûnõdve,
vajon okos dolog-e inni belõle; ekkor azonban Shiv lépett ki
az ajtón, ásítozva és nyújtózkodva.

– Hová tûnt Azazir? – kérdeztem.
– Fogalmam sincs – rázta meg a fejét. – Nem sokkal éjfél

után tûnt el. Szerintem visszament a vízbe.
Megborzongott, de nemcsak a hidegtõl.
– Többször hallottam már olyat, hogy egy mágus meg-

szállottja legyen az elemének – folytatta –, de nem hiszem,
hogy valaha el tudtam volna képzelni, mit is jelent ez való-
jában… Kedves Livak, tegyél meg nekem egy nagy szívessé-
get: ha valaha észreveszed, hogy ebbe az irányba haladok,
hát mártsd belém az egyik tõrödet, a gyorsan ölõ fajtából! –
Azzal undorodva vette szemügyre a vízesést.

– Szóval mi újat tudtatok meg azokról a rejtélyes Jégla-
kókról? – kérdeztem óvatosan, és nem nagyon volt ínyemre
a szemében fölvillanó rettegés.

– Tessék? Nos, azt hiszem, némi további tájékozódással a
Tanács alighanem be tudja majd határolni ezeknek a szige-
teknek a pontos helyét. Annak alapján, amit az öreg elmon-
dott, szinte biztosra vehetjük, hogy akiket keresünk, onnan
érkeztek. Ryshadnak volt egy érdekes elmélete: szerinte a
legtöbb tormalin család, akit megtámadtak, leszármazottja
azoknak, akik részt vettek Tengerész Nemith felfedezõútján.
Vagyis ez a kapocs kötheti össze az egyes célpontokat. Egye-
lõre azonban fogalmam sincs, hová vezet ez a szál.

– Mit akar tenni a Tanács? És mi lesz Gerisszel?
Shiv válaszát azonban hatalmas csobbanás nyelte el. Aza-

zir emelkedett ki elõttünk a tóból, bõre ismét sápadt volt és
földöntúlian áttetszõ, szemében az õrület lángja égett. 

– Vagy hazudtatok nekem, vagy mindannyian õrültek
vagytok! – sziszegte. – Hiszen azt állítottátok, hogy ezekre az
emberekre vadásztok, valójában azonban õk azok, akik a
sarkatokban vannak… Bolondnak néztek engem?!

– Tessék? – rezzent össze Shiv. – Mutasd, mit láttál! – Az-
zal két karját gyors mozdulattal kinyújtotta maga elõtt, és a
tó vize fölforrt a lábánál.

Berohantam a kunyhóba, és megrángattam Ryshad
egyik lábfejét.

– Kelj föl, társaságot kapunk!
Mialatt a többiek a csizmájuk, ruhájuk és kardjuk után

kotorásztak, visszafutottam Shivhez. Úgy tûnt, éppen a tó vi-
zét igyekszik fölhasználni távollátó varázslatához, Azazir pe-
dig segít neki, saját smaragdszín máguslángjának fényével. A
víz felszínén megjelenõ kép elõbb táncolt és remegett, majd
tisztulni kezdett. 

Mindannyian köréje gyûltünk, és szótlanul néztük a víz-
tükör mutatta képet, amelyen a most már annyira ismerõs
szõke katonák törtek át éppen az erdõ indákkal átszõtt alj-
növényzetén.

– Honnan tudták, hogy itt vagyunk? – suttogtam, le nem
véve szememet a képrõl. – Lehet, hogy elrabolták Darnit, és
õ elárulta nekik?

– Elõbb hagyná elevenen megnyúzatni magát – csóválta
meg a fejét Shiv. 

Be kellett látnom, hogy igaza van, és Darnival kapcsola-
tos minden ellenérzésemet félretéve reménykedtem benne,
hogy nem fajult idáig a dolog. 

– Meglehet, õk is éppen Azazirt keresik – mondta
Ryshad rövid gondolkodás után. – Talán azok a tormalin ér-
tékek kellenek neki, amelyeket ellopott tõlük.

– De miért éppen most, ennyi év után? – kérdeztem, és
úgy éreztem, ez az a pillanat, amikor egyszer és mindenkor-
ra elegem lett a rejtélyekbõl. – Miért pont most, amikor tör-
ténetesen mi is éppen itt vagyunk?

Erre egyikünk sem tudott válaszolni; szótlanul bámul-
tuk közeledõ ellenségeinket. Ugyanazon az ösvényen jöt-
tek, amelyen mi, egyetlen különbséggel: míg mi bizonyta-
lankodva keresgéltük az utat, õk egyenesen és céltudatosan
jöttek utánunk saját nyomainkon. Egyetlen pillanatra sem
torpantak meg tanakodni, még ott sem, ahol a nyomunk el-
veszett a köves talajon, vagy elmosta a víz. 

– Fogadni mernék, hogy ez megint mágia – dünnyögte
Ryshad.

– Ha mágiát használnának, azt meg kellene éreznem
ilyen távolságból – hümmögött Azazir, és gyanakvó arccal bá-
mult a képre. – Lássuk, mit szólnak a védõvarázslataimhoz!

Megrökönyödve figyeltük, amint támadóink elõtt hirte-
len tüskebokor nõ ki a földbõl, lábuk köré gyökerek csava-
rodnak, arcukba ág csap, gallyaival beleakaszkodva hajukba.
A szájuk mozdult, de nem hallottuk, mit mondanak. Afelõl
azonban nem akadt kétségem, hogy amúgy sem lett volna
egy hölgy fülének való.

– Várj csak! – intett Shiv, és Azazir leállította a támadást.
Az egyik elietimm – azt hiszem, megállapodhatunk most

már, hogy így hívjuk õket – fölemelte a kezét, és minthogy-
ha hangosan énekelt volna valamit, idegen, erõteljes száj-
mozdulatokkal. Elkerekedett szemmel bámultam, amint az
aljnövényzet engedelmesen szétnyílik elõttük, és a tüskebo-
kor útjukra engedi õket.

– Mi volt ez?!
Azazir alig talált szavakat. 
– Az én mágiámat nem keresztezte – suttogta –, úgy ér-

tem, nem ellenvarázslat volt. Mintha közvetlenül a fákkal
csinált volna valamit.

Hamarosan azonban ismét összeszedte magát, és így
szólt:

– No lássuk, ez hogy ízlik neki!
Mialatt az elvetemült vén varázsló mind több és több

akadályt gördített a támadók útjába, igyekeztem szemügyre
venni a képen nyüzsgõ aprócska alakokat. Az éneklõ fickó
ugyanúgy volt öltözve, mint a többiek, fekete bõröltözete
fölé páncélt húzott, jobbjában kardot lóbált. Úgy tûnt, a fém
közelsége a legkevésbé sem zavarja a varázslásban.

– Ryshad, nem tudsz valamit arról, hogyan öltözködtek
azok, akiket keresel?

– Általában véve semmi különös, ugyanúgy, mint a helyi-
ek. Késõbb rájöttünk, hogy mosodákból, házak tornácáról
lopkodták össze a ruhanemûket. – Összevont szemöldökkel
figyelte a képet. – És azok, akik benneteket követtek?
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– Akikkel Inglisben találkoztunk, azok ugyanúgy bõrben
jártak, mint a mostaniak, a többiek Dalasorban viszont régi,
használt háziszõttest és durva vászoninget hordtak.

– Ezek szerint tehát elképzelhetõ, hogy nemcsak két csa-
pattal állunk szemben? Egyáltalán, hogyan voltak képesek
ilyen gyorsan mozogni?

Még a választ fontolgattam magamban, amikor Aiten kiál-
tása elterelte a figyelmüket Shiv varázslatától. Mialatt mi a kép-
pel voltunk elfoglalva, Aiten továbbra is a tópartot figyelte. 

– Odanézzetek!
Tekintetemmel követtem a tó túlsó partja felé mutató

karját. Barna ruhába öltözött férfiak egy csoportja bukkant
ki az erdõbõl, és egyenesen felénk tartottak. Bár az öltöze-
tük egyszerû háziszõttes volt, kardjuk veszedelmesen villant
meg a gyenge napfényben, és – micsoda meglepetés! –,
mindannyian szõkék voltak. Kiáltás szállt át a vízen, s ekkor
észrevettem, hogy a másik irányból hasonlóan felszerelt csa-
pat közeledik. 

Azazir és Shiv megszakították varázslataikat, és megfor-
dultak, hogy szembenézzenek ezzel az újdonsült fenyege-
téssel. Aiten és Ryshad kardot rántottak, és megindultak elõ-
re. Azazir ujja végébõl zöld fényû villámok csaptak át a
vízen; az a két támadó, akiket elért a varázslat, megtorpant,
és zöldesen áttetszõ jégpáncélba dermedt. Shiv mozgásba
lendítette a tó fölött álló levegõt, és hatalmas szökõárat zú-
dított ellenségeinkre. Hab és iszap fröccsent az ég felé, és
amikor visszahúzódott, az elietimmek egy része fekve ma-
radt.

Már éppen kezdtem volna reménykedni benne, hogy a
támadási terv megfeneklik, mielõtt elérnének bennünket,
ám ekkor Shiv élesen felkiáltott. Karján egy vágásból vér
spriccelt, és a varázsló térdre esett, mintha valami láthatat-
lan erõ taszította volna hátba. Oda akartam rohanni hozzá,
de megint azt a furcsa, ólmos lassúságot éreztem tagjaiban,
ami annak idején, Inglis utcáin akadályozta meg a menekü-
lésemet.

– Rájöttél, ki csinálja ezt? – kiáltottam feléje elkeseredet-
ten. – Állítsd meg õket valahogyan! Hallgattasd el a dalukat!

Azazir karja a levegõbe emelkedett, arcára bizonytalan
kifejezés ült ki, amint próbálta megválasztani célpontját.
Fölszisszentem, ahogy egy vágás, amely mintha a semmibõl
érkezett volna, élesen felhasította a kézfejemet.

– Az a fickó, amelyik leghátul halad! – kiáltotta Ryshad.
– Az, amelyiknek csuklya takarja az arcát!

Megpördültem, és észrevettem, hogy Ryshad apró lát-
csövet szorít a szeméhez, úgy tanulmányozza a felénk köze-
ledõket. Szilárd kézzel tartotta a messzelátót, noha inge uj-
jából vér szivárgott.

A Jég Fiai meginogtak, és néhányuk térdre esett, orruk-
ból és szájukból víz spriccelt elõ. Köhögni és csukladozni
kezdtek, majd a szemünk láttára a szabad levegõn megful-
ladtak. Ebben a pillanatban éreztem, hogy a lábam ismét en-
gedelmeskedik. Nos, úgy látszik, Azazirnak sikerült elbánnia
a mágiájukkal, azonban a kardjukkal még mindig szembe
kell néznünk.

Átkozódva nyúltam a dobónyilaim után. Tessék, itt van,
ismét harcba keveredtünk, és az a nyomorult láncing már
megint nincs rajtam! Szerencsére Ryshad és Aiten még ide-
jében páncélba bújtak, így meghúzódhattam mögöttük, mi-
közben célpontot kerestem. Úgy tûnt, bárhonnan is jöttek
ezek az idegenek, a méreg éppen annyira hatásos ellenük,
mint bármely más földi halandó ellen. Az elsõ csoportból
alig maroknyian értek el csak minket, hogy közelharcba
szálljanak velünk. Egyikük elkövette azt a hibát, hogy egye-
nesen Azazirhoz rohant, és kardjával átdöfte a kiaszott, öreg
testet. Nem az történt azonban, amire számított.

A penge egyenesen keresztülhatolt rajta, mintha a hús
magától kinyílt, aztán bezárult volna mögötte. A színtelen
bõr úgy hullámzott, mint a víz felszíne a belecsobbanó ka-
vics után. Láttam, ahogy a rémülten valósággal jéggé der-
meszti a támadót, miközben Azazir egyik vízszerûen áttetszõ
öklét ledugta a fickó torkán, és az a következõ pillanatban
szörnyû hangot hallatva megfulladt.

Valamivel hátrébb támogattam Shivet a küzdõktõl, és
együtt figyeltük Ryshad és Aiten bemutatóját, miféle csodák-
ra képesek a jól kiképzett tormalin harcmûvészek. Látszott
rajtuk, hogy régóta összeszokott társakként dolgoznak.
Mindvégig ügyeltek rá, hogy védjék egymást, miközben erõs
és pontos csapásokkal ritkították ellenfeleink sorait. Lábuk
elõtt halottak és sebesültek hevertek. Az elsõ, aki elért ben-
nünket, még utolsó sóhaját hörögte az iszapban, mialatt a
cimborái legyekként hullottak el a tormalin fegyelemben ki-
képzett vitézek halálos csapásai alatt.

A második csapat felé pillantottam. Tétovázva ácsorog-
tak a tó túloldalán. Azazir kezének intésére szélvihar és jég-
esõ csapott le rájuk. Még onnan, ahol álltunk is jól láthattuk
a fejüket, vállukat csapkodó hatalmas jégdarabokat. Egyikük
leszaladt a vízpartra, és valamit a tóba dobott. Azazir szitko-
zódva megindult feléjük, belegázolt a vízbe, amely alig gyû-
rûzött körülötte.

A csapat fölbomlott. Néhányan megfordultak, és elfutot-
tak, a megmaradtak azonban egyenesen felénk tartottak.
Ryshad és Aiten várakozó tartásba helyezkedtek, hogy megüt-
közzenek velük, ám erre nem került sor. A tó vize felfröccsent,
fehér habot vetve, mintha felforrt volna. Amint a szökõár
visszahúzódott, tengerzöld pikkelyek villantak, skarlátvörös
tarajú hátgerinc emelkedett ki a habokból: egy vízi sárkány kí-
gyózó teste. A szörnyeteg fölágaskodott, hosszúkás fejét jobb-
ra-balra ingatta, villás nyelvével végignyaldosta csontfehér fo-
gait, amelyek hosszússága és élessége harcosaink kardjáéval
vetekedett. A hatalmas lény kibontotta szárnyait, melyek csat-
tanva simultak ki a reggeli szélben, akár egy óceánjáró hajó vi-
torlázata, kissé a levegõbe emelve a sárkányt, amely most
mintha a víz felszínén egyensúlyozott volna. Kihívó rikoltást
visszaverte a környezõ hegykoszorú, még a vér is megfagyott
az ereinkben.

Elsõnként Aiten rázta le magáról a dermedtséget. 
– Ne essetek pánikba! Lehet, hogy csak egy illúzió – sut-

togta. – Gyerünk, csapjunk le rájuk, amíg magukhoz nem
térnek!
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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 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
Donal G. Phillips: A csillagok ura 1298 1230 1100

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

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. 1398 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
Robert. N. Charrette:
Sose kezdj sárkánnyal (2. kiadás) 998 950 850
Jól válaszd meg az ellenségeidet (2. kiadás) 1098 1040 930
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

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

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 mennyiségétõl. Minden könyvnél két árat tüntettünk
fel. Az elsõ (a drágább) arra az esetre vonatkozik, ha egy vagy két
darab könyvet vásárolsz (persze nem kell egyformát), a második (az
olcsóbb) arra, ha 3 vagy több könyvet veszel egyszerre. Kérjük, hogy
olyan könyvet NE rendelj, amit nem látsz ebben a listában!

A VÁSÁRLÁSRA HÁROMFÉLE LEHETÕSÉGETEK VAN:
MINDEN JÁTÉKOSUNKNAK LEHETÕSÉGE VAN ZSETONNAL FI-
ZETNI. Ehhez nem kell mást tenni, mint az UL hátulján feltüntetni,

hogy mit szeretnél vásárolni. (Természetesen e-mailben is megírhatod
a rendelésedet a beholder@beholder.hu címre.) A 06-1-297-3660-as
számon telefonon is lehet rendelni.

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

rold fel a megrendelt könyveket. Add össze a kedvezményes árnál feltün-
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1

tetett összegeket, figyelembe véve a darabszámot! Ezt az
összeget küldd el nekünk, és kb. egy hét múlva megkapod
a könyveket. A feltüntetett árak tartalmazzák a postakölt-
séget is. Kérjük, hogy számolj pontosan, mert ha keve-
sebb 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 postáz-
zuk a könyvet. Az árát a postásnak kell fizetned. (Ez a
kedvezményes ár + 450 Ft postaköltség-hozzájárulás.)

VÁSÁROLJ 4 KÖNYVET ÉS VÁ-
LASSZ MAGADNAK EGYET

AJÁNDÉKBA! Az akció feltételei: a négy megvásárolt könyv-
nek a Beholder kiadó által kiadott könyvnek kell lennie.
Ajándékként a lent megjelölt könyvek valamelyikét kérheted.

4+1 AKCIÓ

3

BEHOLDER ÁRULISTA
EZ AZ ÁRLISTA 2002. MÁRCIUS 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 990
Robert Crais: Rémálmok városa 1198 1140 990

A VALHALLA KIADÓ KÖNYVEI
Hideg karok ölelése 749 710 640
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
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
Hawkwood: Farkasének 1190 1130 1010
J. Goldenlane: A szélhámos és a varázsló1290 1230 1100
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 SZUKITS KIADÓ KÖNYVEI
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
R. A. Salvatore: A démon ébredése 660 640 570
R. A. Salvatore: A démon öröksége 999 940 840
R. A. Salvatore: Démonapostol 999 940 840
M. Anthony & E. Porath: Rokon lelkek 1190 1130 1010
David Ferring: Árnyékfattyak 999 940 840
J Robert King: A kõbe zárt kard 699 660 590
Mary Kirchoff: Kalandvágy 1190 1130 1010
Margaret Weis – Tracy Hickman könyvei
Az ikrek háborúja 1390 1320 1200
Az ikrek próbája 1290 1230 1100
Az ikrek ideje 1390 1320 1200

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
Frederik Pohl: Reklámhadjárat 998 940 850
Gene Wolf: Halálsziget 990 950 850

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) 990 940 840
Gherbod Fleming: Gangrel (Vampire) 990 940 840
Eric Griffin: Tzimische (Vampire) 990 940 840
Kathleen Ryan: Setita (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 Weis és Don Perrin: Halálbrigád

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
Douglas Niles: A bábkirály 1190 1130 1010
Eg Greenwood: Elminster – Egy mágus születése

1290 1230 1100
Carl Bowen: Vadász és préda: 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
A káosz átka 1190 1130 1010

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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DÖRNYEI KÁLMÁN KÖNYVEI
Kaland nélkül 899 850 800

CYBERTECH DESIGN KIADÓ KÖNYVEI
Roland Morgan: Mestervizsga 1190 1130 1010

A DÁIN 2000 KFT. KÖNYVEI:
Anne Rice: Boszorkányok órája I. 2590 2460 2200
Anne Rice: Boszorkányok órája II. 2890 2750 2460
Anne Rice: Kárhozottak királynõje 2490 2370 2120

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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A vízió lapokat, mint tudjuk, újrafelhasználhatjuk, vagyis
a gyûjtõbõl is kijátszhatjuk õket; ezzel jelentõs lapelõny-
re tehetünk szert, ha az ellenfél nem játszik semmizéssel.
Ez utóbbi pedig egyelõre nem túl általános, de még ha
semmiz is az ellenfél, akkor is neki erre külön energiát
kell fordítania, míg nekünk semmibe sem kerül, hogy ví-
zió lapok legyenek a gyûjtõnkben. Az egyetlen fájó kivétel
a Morgan tanítványa, de ezzel sem sokan játszanak, er-
rõl majd késõbb részletesen.

Mivel a sok vízió lap többszöri felhasználása elég sok
VP-be kerül, nagyon logikus kiegészítés a Fókusz megle-
lése nevû ultraritka szabálylap. Ez azt csinálja, hogy min-
den lapod 2 VP-vel kevesebbe kerül (1 VP alá nem me-
het), viszont kezdetben hárommal kevesebb lapot húzol
(meg még eggyel, mert szabálylap, vagyis egy lappal kez-
desz). A fókuszra sokféle paklit lehet csinálni, alapvetõ
dolog benne a sok húzólap; én ezúttal a víziókra kon-
centráltam.

Az alap vízió-kombó a Tûnékeny csábítás-Hihetõ illú-
zió. Az elõbbivel 1 VP-ért (a továbbiakban az idézési VP
költségeknél a Fókusz mellettit használom) elveszek egy
lapot, ami kör végéig nálam van, majd az utóbbinak ezt a
lapot feláldozom, szintén 1 VP-ért, amire az ellenfélnek
fel kell áldoznia még egy lapját, elveszít 1 VP-t, 1 ÉP-t és
egy SZK-t. Vagyis végeredményben a két lappal, 2 VP-ért
elpusztítottam 1 vagy 2 lapját, sebeztem 1-et, el-
vettem 1 VP-t és 1 komponenst. És ezt minden
körben meg tudom tenni, ha a két lap már beke-
rült a kezembe vagy a gyûjtõmbe! Ha az ellenfél el-
lenvarázsolja, akkor megcsinálom a következõ
körben. Sok pakli ellen ez már önmagában elég a
gyõzelemhez. A Hihetõ illúziót persze sok más
módon is ki lehet játszani (pl. a Káprázat ereje,
Bahn szolgája vagy az Alaptalan remény feláldo-
zásával). Ezzel meg is van az elsõ 6 lapunk és két
színünk:

Meg kell próbálni a színeket minél hamarabb lerögzí-
teni. A húzó lapokból ebbõl a két színbõl jó párat tudunk
használni, ezzel nem lesz gond. Kell viszont még ölõ lap,
ezek a koncepció szerint a víziók közül fognak kikerülni.
Mivel két víziólény is Dornodon színû, én ezt használtam
harmadik színnek.

A Víziósólyom most 3 VP-ért 3/1-es repülõ lény, kelle-
mesen lehet vele ütni, illetve a kombó kijöttéig az õr-
posztból lényeket leszedni. Hátránya, hogy nem védeke-
zik, úgyhogy mindenképpen szükség lesz gyógyuló lapra
is. A Víziósárkány picit drága (6 VP), ezért csak kettõt
használok, viszont jól lehet vele gyorsítani az ellenfél ki-
végzését, illetve remek valamilyen nagyobb, esetleg céloz-
hatatlan lény kiirtására az õrposztból. A gyógyuló lapnál
természetesen azonnal adódna kétféle vízió gyógyuló lap:
a Vízióféreg (R) – talán a legjobb gyógyuló lap mind kö-
zül, illtve a Tiszta esõ (S) – ami ebben a pakliban, 3 VP-ért
szintén hatékony. Viszont én szín-problémák miatt még-
sem ezeket választottam, hanem a Páros gyógyulást Ele-

3 Víziósólyom (D)
2 Víziósárkány (D)

3 Tûnékeny csábítás (E)
3 Hihetõ illúzió (F)

2001 © Beholder Kft.
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Bahn szolgája
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Ha sikeresen kijátszottad
a kezedbôl, a kör végén húzz 3 lapot!

Hátrány: minden elôkészítô fázisodban
fel kell áldoznod 3 ÉP-d, vagy Bahn

szolgája a Semmibe kerül és el kell dobnod
a kezedbôl 2 általad választott lapot

(ha kevesebb van, akkor annyit).

2001 © Beholder Kft.

A fókusz meglelése

szabálylap
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Minden lapod kijátszása @2-vel

olcsóbb, de így nem mehet a költség @1 alá.

A játék kezdetén hárommal kevesebb lapot

húzol. (Tehát alapesetben, amikor semmilyen

további hatás nem módosítja a kör eleji

húzást, csak egy lapot húzol.)

KKOOMMBBÓÓKK
FÓKUSZBAN A VÍZIÓK

Nem, ez nem egy új tévémûsor címe, hanem egy paklié, amely a nemrégiben
megjelent vízió lapokat a Fókusz meglelése nevû szabálylappal kombinálja.
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niosból; mégpedig azért, hogy negyedik színnek Leahot
használhassam, alapvetõen a Lidércúr miatt. Hogy az mi-
ért jó? Nyolc lapot generál a gyûjtõbe, amibõl általában
három-négy vízió, hiszen, mint látjuk majd, a pakli majd-
nem fele vízió lapokból áll. Ez olyan, mintha felhúztam
volna ezeket a vízió lapokat, plusz még lett egy jó kis 3/3-
as lényem, és mindez két varázspontért!

Nézzük, az adott színekbõl milyen kiváló víziók van-
nak még! Nagyon jó ölõ vízió a Halálos káprázat, kiját-
szási feltételét nem lesz nehéz teljesíteni egy ilyen pakli-
ban, és egy varázspontért hármat sebezni körönként, az
elég kemény. Pl. a Víziósólyom (üt)-Halálos káprázat-Hi-
hetõ illúzió kombináció 5 VP-bõl egy körben hét életpont
sebzés, plusz még a szokásos egy lap, egy varázspont és
egy komponens az ellenféltõl.

Nagyon jó húzó lap ebben a pakliban A káprázat ere-
je: 3 VP-ért általában 4 lapot húzhatunk vele. Ráadásul ez
egy egy varázspontos vízió, jól lehet áldozni a Hihetõ illú-
ziónak, ami fontos lehet, ha kevés a varázspontunk.

Egyszerû, tiszta lapleszedés még A hallucináció bör-
töne, ami négyért leszed nekünk egy lapot körönként, ha
nem jönne ki a kombó. Ebbõl szerintem kettõ is elég.

Mivel nem nagyon tudunk körönként
nyolc életpont felett sebezni, nem árt
egy kis Semmizés a Vízióférgek ellen
(meg még jó lehet az másra is). A másik
kettõ persze a kiegészítõ pakliban csü-
csül.

Ez már 20 vízió lap (+6 egyéb), most
nézzük a többit! Egy fókuszos pakliban a
legfontosabbak a laphúzások, nem is
azért, hogy a hatodik-hetedik körben 20

lap legyen a kezünkben (ez csak mellékhatás), hanem
hogy a játék elsõ pár körében biztosabban felhúzzunk
egyet-kettõt. A legjobbak a három-négy VP alap idézési
költségû lapok, hiszen ezek egy-két varázspontra csök-
kenve remekül biztosítják a laputánpótlást. Külön táp az
Energiaital illetve az Energizálás, hiszen ezek még há-
rom-három VP-t is termelnek nekünk.

A Száguldó idõ a márciusi AK-ban megjelenõ lap, 4
VP-ért kör végén 3 lapot húzhatunk, ebben a pakliban 2
VP-ért szerintem picit jobb, mint a Rohanó idõ.

A Kalmárok italához a szörnykomponenst, ha nem
lõttünk magunknak az ellenfél lényeibõl, az Energiaital
vagy Bahn szolgájának csontért való feláldozása szolgál-
tatja. Van még egy kis hely, természetesen kell counter,
természetesen most is a Megszakítás a legjobb. Többet
azért nem használok, mert ha ezeket húznánk az elején,
csúnyán kikapnánk pl. egy lényes pakli ellen. A fókuszos
pakliknál mindig észben kell tartani, hogy egy lappal kez-
dünk, vagyis már két-három lapból kéne legyen valami
használható.

Nem árt még egy olyan lapleszedés, ami nem vízió-ala-
pú, ha valamilyen csúnyaság miatt ezeket nem használ-
hatnánk, így én Az idõrabló érintését választottam.

3 Megszakítás (F)

3 Bahn szolgája (F)
3 Energiaital (E)
3 Energizáció (F)

3 Rohanó idõ vagy Száguldó
idõ (E) 

2 Kalmárok itala (F)

1 Alaptalan remény (L)

2 A hallucináció börtöne (E)

3 A káprázat ereje (E)

3 Halálos káprázat (F)

3 Lidércúr (L)
3 Páros gyógyulás (E)

2001 © Beholder Kft.

3 1 Hihetô illúzió
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Áldozd fel: Ellenfeled
elveszít @1-t, megsemmisül

1 szörnykomponense, sebzôdik 1 ÉP-t, és fel
kell áldoznia egy általa választott lapját.

„Egy illuzionista a mágiához is ért: hogy sose tudhasd,
mikor valódi a villámcsapása, mikor csak illúzió...”

2001 © Beholder Kft.

3
Tûnékeny csábítás

bûbáj lapra
vízió 
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A célpont lapnak mostantól
te vagy a gazdája, ha lény volt,
passzívan a tartalékodba kerül.

„A bûbájjal, varázsitallal szerzett szerelem nem
tart sokáig.”
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Ezzel meg is van a 46 lap.

HOGYAN JÁTSSZUNK?
Nos, ha ismerjük az alap-kombókat, a dolog
nem olyan bonyolult. Azért nem árt átgon-
dolni, és persze mindig nagyon figyelni a
gyûjtõnket, hiszen az itt heverõ víziók to-
vábbi számtalan lehetõséggel szolgálnak. A
játék elején persze lapot kell húzni, és ha
van Lidércúr, azt mindenképpen ki kell ját-
szani! Ha összegyûlt egy csomó lap a ke-
zünkben illetve a gyûjtõben, akkor már nem
olyan fontos a húzás, csak akkor húzzunk,
ha van erre felesleges VP, vagy ha valami fon-
tos lap nincs nálunk. Ha az ellenfél játszik
asztalon maradó lapokkal (és ki ne játsza-
na), próbáljuk az alapkombót (Tûnékeny
csábítás-Hihetõ illúzió) létrehozni, ezután
az asztalon maradó lapok közül már csak az
okozhat rövid ideig problémát, amelyik re-
pül, vagy egybõl csinál valami durvát. Az el-
lenfél pusztításai vagy counterei nem fog-
nak túlzottan zavarni, hiszen mi mindig
meg tudjuk csinálni ugyanazt a következõ
körben is. Arra azért mindenképp figyeljünk
a kör megtervezésénél, hogy ha belecounte-
relnek, vagy lelövik a lényt, azt a lapot eb-
ben a körben már nem játszhatjuk ki újra,
tehát ne tegyünk fel mindent egy lapra, ha
nem muszáj. Emiatt a Megszakítást is csak
akkor kell használnunk, ha tényleg élet-ha-
lál kérdése, egyébként legyünk türelemmel.

Természetesen ne akarjunk
olyan kombót csinálni,

amihez egy körben két azonos vízió lap kell.
Mindig igyekezzünk biztonságos ÉP-ben
lenni, fõleg az olyan paklik ellen, amik a
semmibõl hirtelen nagyot tudnak ütni
(azért ez nem túl gyakori). Ha kevés az ÉP,
használjuk bátran a Páros gyógyulást, nem
baj, ha az ellenfél is profitál belõle, hiszen a
mi kiépülésünk úgyis gyorsabb és bizto-
sabb, ha az elsõ pár kört rendben túléljük.
Esetleg meg lehet próbálni valamilyen ins-
tant gyógyulással játszani, ha így nagyobb
biztonságban érezzük magunkat. Bahn szol-
gájának célszerû felhasználási módja (ext-
rém esetektõl eltekintve): még a kijátszás
körében feláldozzuk Hihetõ illúziónak,
vagy ha ez nem megy, akkor sebez rajtunk
hármat, majd feláldozzuk csontért (fõleg,
ha kell a Kalmárok italához, és van elég
életpontunk). Ha nem akarunk sebzõdni,
akkor egyszerûen elpusztul, és dobunk ne-
ki két víziót a gyûjtõbe.

LEHETSÉGES PROBLÉMÁK
ÉS KIEGÉSZÍTÕ PAKLI

Az egyik jelentõs gond lehet, ha az ellenfél
semmizéssel játszik. Ha ez pl. Fekete lyuk,
vagy Gyászbeszéd, nincs gond, a Fekete lyu-
kat le kell szedni, a Gyászbeszéd pedig csak
korlátozott károkat tud okozni. Ha az ellen-
fél is játszik Alaptalan reménnyel (nagyon
ritka eset szerintem), akkor semmizõt kell
becserélni, és nagy semmi-harc veheti kez-
detét. Az igazi problémát Morgan tanítvá-
nya jelenti (szintén nem túl gyakori eset).
Ha az ellenfél emellett termeli a lapokat a
gyûjtõjébe, tehát láthatóan azt fog kisemmiz-
ni, amit csak akar, akkor nincs más hátra, le
kell szedni a követõt, megpróbálni Lidércu-

rat rakni az õrposztba (repülõ lények
ellen), és gyorsan nyerni. Ha ez így
nem mûködik, akkor side-ból erõsen
csökkenteni kell a víziók szerepét a
pakliban (szokásos kontroll-lapok, köz-
tük lények side-olása).

A másik probléma, ami minden,
szabálylapra épülõ paklinál adódik, ha
az ellen Õsi rúnával játszik. Ilyenkor a
kiegészítõbõl olcsóbb kontroll lapokat
kell berakni, és kikerülhetnek a drágább
lapok (pl. Víziósárkány mindenképp),
és a laphúzások egy része (persze a VP-
adó Energiaital és Energizáció marad).

Kellemes játékot!
MAKÓ BALÁZS

3 Az idõrabló érintése (E)

AA  PPAAKKLLII::
SZZAABB¡¡LLYYLLAAPP:

A  fÛkusz  meglelÈse

3  T˚nÈkeny  cs·bÌt·s  (E)
3  Hihetı  ill˙ziÛ  (F)
3  VÌziÛsÛlyom  (D)
2  VÌziÛs·rk·ny  (D)

3  LidÈrc˙r  (L)
3  P·ros  gyÛgyul·s  (E)
3  Hal·los  k·pr·zat  (F)
3  A  k·pr·zat  ereje  (E)

2  A  hallucin·ciÛ  bˆrtˆne  (E)
1  Alaptalan  remÈny  (L)

3  Bahn  szolg·ja  (F)
3  Energiaital  (E)
3  Energiz·ciÛ  (F)

3  RohanÛ  idı  vagy  Sz·guldÛ
idı  (E)  

2  Kalm·rok  itala  (F)
3  MegszakÌt·s  (F)

3  Az  idırablÛ  ÈrintÈse  (E)

2001 © Beholder Kft.
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A kör végén
célpont játékos húz 3 lapot.

„Nincs vénebb és mohóbb szörnyeteg az idônél.”
– ismeretlen lidérckirály

2001 © Beholder Kft.
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Sikeres kijátszásakor válassz ki egycélpont lapot. Amikor a kör végén ahallucináció börtöne a gyûjtôbe megy, agyûjtôbe kerül a kiválasztott lap is.„A vízionár káprázatai könnyen halálossáválhatnak,  ha elveszel a víziók világában.”– Fantomúr, illuzionista
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KÁRTYA- ÉS SZEREPJÁTÉK BOLT

Harry Potter, Gyûrûk Ura és
Football Championships kártyajáték!

Hatalom Kártyái laponként is!

Eladhatod vagy elcserélheted lapjaidat.

Kockák, védõfóliák.

Fantasy- és lapozgatós könyvek,
szerepjátékok.

FFIIGGYYEELLEEMM!!
Ha behozod ezt a hirdetést 

10% kedvezményt kapsz 
a BEHOLDER Kft. 

termékeinek árából!
Címünk: 

Budapest, VII. ker. 
Erzsébet krt. 37. 
(az udvarban)

Nyitvatartás: 
H–P: 11–18-ig
tel.: 06-20-967-8936
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Másolhatom-e azt a lapot a Kisebb
zannal, amit áldozok neki?
Igen, elõször megállapítom kijátszha-
tó-e a lap, aztán megnevezem, hogy
mit másolok, megállapítom az idézé-
si költséget, majd azután ki is fize-
tem, vagyis feláldozom a lapot.

Mi történik akkor, ha Istenek hír-
nökével játszom, két avatárom
van játékban, és az ellenfelem
életpont áldozással leszedi a kö-
vetõmet?
Ilyenkor csak az egyik avatár marad-
hat fenn, a másik a gyûjtõbe kerül.
Az avatárok gazdája valásztja ki, hogy
melyik maradjon az asztalon.

Lehet-e vízió lapot másolni pl. Ki-
sebb zannal?
Igen, lehet. Igaz, hogy egy körben
egy fajta vízióból csak egyet játszha-
tok ki, de a másoláskor nem vízió la-
pot játszom ki, hanem Kisebb zant,
ami a játékba kerülésekor válik csak
vízió lappá.

Ellenvarázsolhatok-e a Solisar
aurájával, ha nincs más lap a ke-
zemben?
Igen. Mivel a Solisar aurájánál a
plusz egy lapot csak akkor kell el-
dobni, ha az sikeresen ellenvarázsol-
ta azt a lapot, amire kijátszottuk,
ezért nem lehet kijátszási feltétel. Ha
pedig nem az, akkor kijátszhatom, és
ha utána nincs lap a kezembe, akkor
nem tudok dobni.

Vonatkozik-e A szerencse hírnöke
képessége Enkalára?
Nem. A követõkre – a szabálylapok-
hoz és síkokhoz hasonlóan – semmi-
lyen lap nem hat, csak az amin ez
külön szerepel. A szerencse hírnö-
kén külön ki van emelve, hogy síkok-
ra és szabálylapokra nem hat, de ez
csak az egyértelmûség kedvéért van
így. A követõ nem azért nem szere-
pel, mert arra hat a lap, hanem azért,
mert akkor még nem volt követõ,
amikor ez a lap megjelent.

Laphúzásnak számít-e a Látomás
és a Kontaktus õseiddel?
A Látomás szövege a következõ:
„Megnézheted a paklid felsõ 3 lapját,
és mindegyiknél eldöntheted, hogy a
gyûjtõbe dobod, vagy 2 ÉP feláldozá-
sával a kezedbe veszed.” Vagyis itt
mindhárom lap egyszerre veszem a
kezembe, és válogatok közülük.
Vagyis ez lapkeresésnek számít, nem
húzásnak. A Kontaktus õseiddel szö-
vege már egyértelmûbb: „Nézd meg
a paklid felsõ három lapját, válassz ki
közülük egy lapot, és vedd a kezed-
be. A maradék két lapot rakd a pakli
aljára vagy tetejére tetszõleges sor-
rendben.” Ezt pedig úgy kell felfog-
ni, hogy a felsõ három lapból elõke-
reshetek egy lapot, mint ahogy a
Pszí-ernyõnél a felsõ tizenötbõl kere-
sek. Tehát ez sem húzás, hanem ke-
resés.

Feláldozhatom-e az Õsgólemet a
saját képességével saját magának?
Igen. Megnevezem a képesség cél-
pontját, vagyis saját magát, azután ki-
fizetem az idézési költséget, vagyis az
egy varázspontot, és az áldozást,
majd létrejönne a hatás, mivel azon-
ban már a célpont nincs játékban,
nem történik semmi.

Feláldozhatom-e passzívan az Õs-
gólemet pl. áldozásos idézési költ-
séghez?
Nem, mivel a lap szövegében az sze-
repel, hogy passzívan semmilyen mó-
don nem kerülhet ki a játékból. Ha
egy kártyán a semmilyen módon sze-
repel, az azt jelenti, hogy az az ese-
mény a HKK-ban semmilyen kiskapu-
val nem kerülhetõ ki.

DANI ZOLTÁN

2000 © Beholder Kft.
2000 © Beholder Kft.
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Nem cserélhet gazdát.Amikor passzív, semmilyenmódon nem kerülhet ki a játékból.1, áldozd fel egy lényed: az ôsgólem kapannyi +1 sebzést jelentô jelzôt, amennyi alény alapsebzése, és annyi +1 ÉP-t jelentôjelzôt, amennyi a lény alap ÉP-je.

Ôsgólem

torzszülött
gólem

Ill
us

zt
rá

ci
ó:

 T
ik

os
 P

ét
er

2001 © Beholder Kft.
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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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BBAAGGII  SS¡¡NNDDOORR
GGYY’’ZZTTEESS  PPAAKKLLIIJJAA
((LL-FF-TT-RR))::
K÷÷VVEETT’’:  ’r¸lt  Enkala,
az anim·tor
2  GyÈm·ntgÛlem
2  Majd  legkˆzelebb
1  ’sgÛlem
3  GÛlemgyurm·z·s
3  Erıs  gyengÈje
2  Haarkon  d¸he
2  A  hatalom  torzul·sa
3  Alattomos  fekete  cs·p
1  Solisar  aur·ja
3  Manacsapda
2  MegszakÌt·s
3  L·ncvill·m
3  Gyenge  ereje
3  VasgÛlem
3  Bahn  szolg·ja
3  AcÈlgÛlem
3  CselvetÈs
3  BÈrmunka

BBOORRII  FFEERREENNCC
NYERTES  PAKLIJA

((FF-SS-DD-RR))::
2  Sheran  vÈdıs·rk·nya
3  Rovars·m·n
2  Lohd  Haven  hikolt·sa
3  Kisebb  Zan
3  Melkon
3  Az  alkotÛ  ˆrˆme
3  Bahn  szolg·ja
3  Gyenge  ereje
2  Kalm·rok  itala
3  BÈke  szigete
3  Koncentr·lt  energia
2  Lady  Terilien
2  Gyenge  pusztul·sa
3  Manacsapda
2  Tolvajl·s
2  NegatÌv  energia
3  MegszakÌt·s
1  ÷rˆkt˚z
1  Szonikus  ·spis

KiegÈszÌtı:
3  A  gyenge  gyengÈje
2  Mandulanekt·r
2  Karacs
1  A  gyenge  pusztul·sa
1  Szonikus  ·spis
3  Gy·szbeszÈd
1  Hi˙  ·br·nd
2  Szkarabeuszok  ·tka
2  ÷rˆkt˚z
3  Undok  gnÛmocska
2  BÈrmunka
3  Fekete  lyuk

A Beholder Kft. legutóbbi, hagyományos versenyét január 19-én
rendeztük, 40 amatõr és 20 profi versenyzõ részvételével. A verse-
nyen már lehetett használni a decemberben megjelent Víziók ki-
egészítõ lapjait, amit a játékosok meg is tettek.

A profik között sokféle érdekes koncepciót láthattunk, a kü-
lönféle kontrollok voltak a legjellemzõbbek. Az egyik új lefojtás az
Owooti alligátor-Melkon kombó, az alligátorral egy, esetleg két
lap dobásával drágítjuk az ellenfél körében a lapokat, majd az így
megmaradt varázspontot Melkon elszedi (már csak az instantokat
kell ellenvarázsolni). Láthattunk még fókuszos paklit, Védekezõ
taktika + sok lényest, hordát (új szilmillekkel és érdekes módon
vízió lapokkal kiegészítve), Bûvös erdõ paklit, kalandozó-kont-
rollt (ld. késõbb), Istenek hírnöke + néhány avatár paklit, góle-
meket. Ez utóbbi pakliról néhány szót: sokat hallottam az elmúlt
két hónapban errõl az összeállításról, sorra nyerte a kisebb verse-
nyeket, és riogattak azzal is, hogy mindenki ezzel fog játszani ná-
lunk is. Nos, az amatõröknél valóban viszonylag sok gólem-pakli
indult, és az elsõ két helyen ilyen végzett, a profiknál viszont
mindössze ketten próbálkoztak vele, és õk sem kerültek az élboly-
ba. Valószínûleg a profik már megtalálták azokat a lapokat, ame-
lyekkel jól lehet védekezni a gólemek ellen, és egyébként is hasz-
nálhatóak, illetve további erõs side-lapokat. A dolog tehát nem
olyan végzetes, biztos vagyok benne, hogy az amatõröknél is
egyensúlyba kerül a helyzet, és így egy újabb erõs paklival gazda-
godik csak a paletta.

Szokás szerint ismét leírom az elsõhelyezett paklikat, így állja-
nak itt most csak az eredmények: a gyõzelmet Bori Ferenc szerezte
meg, a második Marofka Mátyás, a harmadik Rém András, a negye-
dik Dönczi Krisztián lett. Ugyancsak Bori Ferenc hozta az elmúlt év-
ben a legtöbb új játékost (szám szerint ötöt) beholderes versenyre,
ezért egy másik ultraritka lappal is gazdagabb lett.

Az amatõröknél Bagi Sándor diadalmaskodott, 100%-os ered-
ménnyel, gólempaklival (ezt is leírom, lássunk ilyet is, ha már oly
sok szó esett róla). A második helyen Bakos Attila végzett, hason-
ló összeállítással, a harmadikon Peterdi Réka, alapvetõen repülõ
lényekre épített, Hordázással turbózott Õsi rúnás hordájával, a
negyediken pedig Szili Béla, Hatásvadászat-Ében íjász köré épí-
tett paklijával.

MAKÓ BALÁZS

HHHHAAAAGGGGYYYYOOOOMMMMÁÁÁÁNNNNYYYYOOOOSSSS    VVVVEEEERRRRSSSSEEEENNNNYYYY

ÉRDEKESSÉG A VERSENYRÕL:
Béres Csaba ellõtt egy Párbajt, amit elõre tudott, hogy el fog veszteni, hiszen tudomása volt róla, hogy
ellenfelének Zomar van a kezében: így szabadult meg lényeitõl, amelyek mind alattomos fekete csápok voltak.
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Újabb félévet zártunk le a Hatalom Szövetségében, ezúttal a
tizenegyediket. A végsõ kiértékelésnél a három éve beveze-
tett algoritmust használtuk. Ezúttal is a legjobb öt ered-
ményt vettük figyelembe mindenkinél, de mindenkinek leg-
alább két havannás-beholderes, profi kategóriás pontját
beleszámoltuk a legjobb ötbe, akkor is, ha voltak jobb ered-
mények. Ha valakinek nem volt öt versenye, vagy nem volt
két profi eredménye, akkor a hiányzókat 0 ponttal számol-
tuk. Azok a beholderes versenyek, ahol a profik és az ama-
tõrök együtt indultak, természetesen profinak számítottak.

Nézzük a nyerteseket. A képzeletbeli dobogó legfelsõ
fokára Holman Gábor állhat, aki korábban még nem nyert
féléves pontversenyt, azonban a profi kategóriában több-
ször bizonyította, hogy méltó az elsõ helyre. Nyereménye
egy egyedi lap, a Bajnok manifesztációja és egy teljes so-
rozat a Víziók lapjaiból. A második helyen a Kahn Evart
végzett. Az õ díja egy ultraritka lap, és másfél gyûjtõdoboz
Víziók. A dobogó harmadik fokára Vaczó Gábor került fel.
Szintén egy ultraritka lapot és egy gyûjtõdoboz Víziókat
nyert. A gyõztesek, ha akarják, 10 csomag Víziókat becse-
rélhetnek egy ultraritka lapra.

A legtöbb pontszerzõ versenyen indult játékos címet
ismét Szinay Péter szerezte meg, aki 13 versenyen vett

részt. Az õ nyereménye négy csomag Víziók. Kahn Evart
és Szalontai Norbert „csak” 12 versenyen indult, nekik fáj-
dalomdíjként két csomag Víziókat adunk. Legeredménye-
sebb nõi játékosunk Tompos Réka, õ négy csomag Vízió-
kat nyert. A vigaszdíjat ezúttal is az a tagunk kapta, aki
legalább egy pontszerzõ versenyen elindult, és értékelhe-
tõ eredményt ért el. Ezúttal Pál Balázs örülhet a négy cso-
mag Vízióknak. Kisorsoltunk továbbá 10 csomag Víziókat,
nyerteseik: Kocsis Gyula, Balogh Zoltán, Rém András,
Papp Zoltán, Lévai Sándor, Bori Ferenc, Mayer Szilveszter,
Frész Róbert, Németh Tamás, Szabó Géza. Valamint 6 cso-
mag Levegõ síkja Inváziót, nyerteseik: Schneider Zsolt,
Marofka mátyás, Juhász Ferenc, Sohajda Pál, Szemerényi
Tibor, Minyó András. Gratulálunk a nyerteseknek!

Az új, tizenkettedik félévben továbbra is a Hiú ábrán-
dot osztjuk. A tagságot meghosszabbítani, és új tagoknak
belépni a beholderes versenyeken személyesen, levélben
(Beholder Kft., 1680 Budapest, Pf. 134) vagy e-mailban
(beholder@beholder.hu) lehet. A szükséges adatok: név,
lakcím (irányítószám!), születési dátum. A tagsági díj 500
Ft, amit a levélben vagy e-mailben belépõk postautalvá-
nyon adhatnak fel a címünkre.

DANI ZOLTÁN

HATALOM  SZÖVETSÉGE

Helyezés Név Hatalom pont Helyezés Név Hatalom pont Helyezés Név Hatalom pont

1 Holman Gábor 89,6

2 Kahn Evarth 81,4

3 Vaczó András 80,2

4 Szinay Péter 78,4

5 Rém András 76,4

6 Dönczi Krisztián 75,8

7 Lévai Sándor 75

8 Marofka Mátyás 73,2

9 Baross Ferenc 72

10 Béres Csaba 68,4

11 Bori Ferenc 68,2

12 Báder Mátyás 67

Tóth Dávid 67

14 Jámbor András 62

15 Szalontai Norbert 54,8

16 Flaskó Norbert 51,4

17 Esztán József 50,8

Juhász Ferenc 50,8

19 Darabi Zoltán 50,6

Gellért Ákos 50,6

21 Pusztai Kornél 50,4

22 Kundráth Gergely 49,8

23 Lampért Csaba 48,8

24 Szalontai Gyula 47

25 Papp Zoltán 45,4

26 Nagy István 42,2

27 Kõmûves Péter 37,6

28 Bagi Sándor 36,8

29 Fekete Tibor 34,2

30 Pogány Levente 34

31 Vadász András 32,4

32 Szemerényi Tibor 32,2

33 Ádám Norbert 30,4

34 Gaál Vilmos 30,2

35 Abbas Krisztián 29,6

Takács Gergely 29,6

37 Torzsa Sándor 28,6

38 Tompos Réka 27

39 Kocsis Gyula 26,4

40 Mayer Szilveszter 25,8

41 Raduly Árpád 25,4

42 Földi Péter 25

43 Molnár Attila 24,2

44 Peterdi Réka 23,8

45 Kosdi Péter 23,4

Szabó Géza 23,4

47 Minyó András 20

Záhonyi-Ábel Dávid 20

49 Fekete Balázs 19

50 Littner Ákos 18,8

51 Schneider Zsolt 16,8

52 Szegedi Gábor 16,6

53 Németh Tamás 16,2

Sarkadi Zsolt 16,2

55 Csík János 14,4

56 Jánvári András 13,4

Szeitz Gábor 13,4

58 Kecskeméthy Zsolt 12,6

59 Frész Róbert 11

60 Abért Armond 10

Patkó Gergely 10

Simon Dániel 10

63 Fenyvesi Máté 9,2

Puskás Attila 9,2

65 Szabó Krisztián 8

66 Csikai András 6,6

Nagy Barna 6,6

68 Gál Erzsébet 4,4

69 Pál Balázs 2,8

70 Balogh Zoltán 0

Nagy Viktor 0

Porcs Gergely 0

Sohajda Pál 0

Templom Levente 0
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Pontszám Név város

1. 1945 Mezõ István Gyöngyös
2. 1943 Tornay Tamás Gyöngyös
3. 1856 Szabó Krisztián Gyöngyös
4. 1702 Fodor Péter Gyöngyös
5. 1664 Gál Attila Eger
6. 1631 Zsebe Dávid Eger
7. 1627 Steinhauer Róbert Eger
8. 1593 Zsebe ALbert Eger
9. 1549 Kismárton Ádám Gyöngyös

10. 1458 Szabad Gábor Gyöngyös
11. 1446 Laczó Ádám Eger
12. 1412 Takács Tamás Eger
13. 1338 Szabó Balázs Gyöngyös
14. 1316 Lajcsik Balázs Gyöngyöshalász
15. 1316 Dugnovics Gergõ Gyöngyös
16. 1301 Trnyik Balázs Gyöngyös
17. 1300 Miksi Ádám Adács
18. 1300 Pankó Csaba Gyöngyös
19. 1300 Szerencsés István Gyöngyös
20. 1300 Vincze Péter Gyöngyös
21. 1300 Csekõ László Gyöngyös
22. 1300 Misi Ádám Gyöngyös

Újabb félév ért véget a hatalom Ligájában is. Sajnos ebben a félév-
ben csak Gyöngyösön és Egerben játszottak Liga meccseket, így az
eredmények háziverseny jellegûek. Díjakat emiatt most nem osz-
tunk, viszont a gyöngyösiek és az egriek megkapják a Liga miatt a
+4 csomag kártyát a versenytámogatásunkban.

Az új belépõk, szervezõk kedvéért ismét leírom a változásokat: aki
meghosszabbítja a tagságát, vagy újonnan belép a Ligába, az már örö-
kös tag marad, soha többet nem kell újra belépnie/hosszabbítania. A
tagság továbbra is 150 Ft. Belépni az alább közölt Liga-helyszíneken le-
het. A tagságot hosszabbító régi tagoknak továbbra is a régi sorszámuk
marad meg, csak új igazolványt kapnak.

Még egyszer az általános szabályok: a paklinak legalább 45 lap-
nak kell lennie, a kiegészítõ paklinak (ha van, mivel nem kötelezõ)
pontosan huszonötnek. Minden meccs három játszmából áll. Az
elsõ játszma után megnézheted az ellenfeled kiegészítõjét, majd
cserélhetsz lapokat a saját paklid és kiegészítõd között, de ponto-
san annyit kell kivenned, mint amennyit beraktál. A harmadik
játszmát nem kötelezõ lejátszani, ha az egyik játékos már megnyer-
te az elõzõ kettõt. A kezdõ szabály (a kezdõ játékos az elsõ körben
nem húz lapot) érvényes. Tiltott lapok: A mágia létsíkja, A falak
ereje, A sárkány kincse, Teológia, Pszi szakértelem, a Tiltott má-
gia csak a kiegészítõben használható.

2001. január 1-tõl június 30-ig a hagyományos versenyek sza-
bályai szerint kell játszani a meccseket.

Alább megtaláljátok a Liga-helyszínek listáját. Mindenkinek
sok sikert a meccsekhez!

11.. PPsseerrvvee  KKfftt..  ññ  PPÈÈccss,,  EEsszztteerrggaarr  LLaajjooss  uu..  1199..  IIIIII..  eemm..

22.. NNeexxtt-DDoooorr  BBtt..  ññ  TTeelleekkii  LL··sszzllÛÛ  MM˚̊vveellııddÈÈssii  HH··zz,,  PP··sszzttÛÛ,,  DDee··kk  FFeerreenncc  uu..  3355..

33.. NNeexxtt-DDoooorr  BBtt..  ññ  KKPPVVDDSSZZ  MM˚̊vveellııddÈÈssii  HH··zz,,  NNyyÌÌrreeggyyhh··zzaa,,  SSzzaarrvvaass  uu..  9900..

44.. VVaallhhaallllaa  PP··hhoollyy  KKˆ̂nnyyvveessbboolltt  ññ  NNyyÌÌrreeggyyhh··zzaa,,  SSzzÈÈcchheennyyii  uu..  11..

55.. GGyyˆ̂nnggyyˆ̂ssii  HHKKKK  kklluubb  ññ  GGyyˆ̂nnggyyˆ̂ss,,  KKoollppiinngg  OOkkttaatt··ssii  KKˆ̂zzppoonntt,,  TTˆ̂rrˆ̂kk  IIggnn··cc  ˙̇tt  11..

66.. LLoovvaaggvv··rr  SSzzeerreeppjj··ttÈÈkkbboolltt  ññ  SSzzaarrvvaass,,  aa  kkˆ̂zzppoonnttii  aauuttÛÛ··lllloomm··ss  mmˆ̂ggˆ̂ttttii  ggaarr··zzssssoorroonn

77.. CCeeggllÈÈdd  ññ  FFaannttaassyy  KKlluubb,,  CCeeggllÈÈddii  MM˚̊vveellııddÈÈssii  KKˆ̂zzppoonntt,,  KKoossssuutthh  ttÈÈrr  55//aa  22-eess  tteerreemm

88.. KK··oosszzffeelllleeggvv··rr  ññ  DDeebbrreecceenn,,  KK··llvviinn  ttÈÈrr  22//bb  ((aa  rrÈÈggii  OOrr··kkuulluumm))

99.. GGaammee  CCeenntteerr  ((vvoolltt  MMaaggiicc  SShhoopp))  ññ  TTeerrrraa  CCeenntteerr  ‹‹zzlleettkkˆ̂zzppoonntt,,  BBuuddaappeesstt,,  PP··rriizzssii  uu..  11..

1100.. KKOO-MMAA  kkˆ̂nnyyvveessbboolltt  ññ  SSiiÛÛffookk,,  MM··rrttÌÌrrookk  ˙̇ttjjaa  88..  ((NNaappffÈÈnnyy  sszz··llllÛÛ))

1111.. EEllyyssiiuumm  SSzzeerreeppjj··ttÈÈkkbboolltt  ÈÈss  kklluubb  ññ  BBuuddaappeesstt,,  CCssaann··ddyy  uu..  44//bb  ((bbeejj··rraatt  aa  KKrreesszz  GGÈÈzzaa  uuttcc··rrÛÛll))

1122.. SS··rrkk··nnyytt˚̊zz  sszzeerreeppjj··ttÈÈkkbboolltt  ññ  SSzzoommbbaatthheellyy,,  KKiisskkaarr  uu..  99..

1133.. AAtthhoorrss  kkˆ̂nnyyvveessbboolltt  ññ  SSzziiggeettsszzeennttmmiikkllÛÛss,,  SSzzeenntt  MMiikkllÛÛss  ˙̇tt  1122..

1144.. CCaammeelloott,,  SSttrraattÈÈggiiaaii,,  TT··rrssaass-  ÈÈss  KK··rrttyyaajj··ttÈÈkk  sszzaakk¸̧zzlleett  ññ  BBuuddaappeesstt,,  FFeerreenncc  kkrrtt..  2277..

1155.. RReedd  DDrraaggoonn  ññ  TTaattaabb··nnyyaa,,  MM··rrttÌÌrrookk  ˙̇ttjjaa  6699..

1166.. AAggyyvviihhaarr  KK··rrttyyaapp··hhoollyy  kklluubb  ññ  PPÈÈccss,,  CCiittrroomm  uu..  1122..

1177.. CCssiillllaaggvvÈÈgg  kkˆ̂nnyyvveessbboolltt  ññ  SSzzeeggeedd,,  GGooggooll  uu..  1155..

1188.. HHaasszznn··lltt  KKˆ̂nnyyvvkkeerreesskkeeddÈÈss  ññ  77440000  KKaappoossvv··rr,,  DDÛÛzzssaa  GGyyˆ̂rrggyy  uu..  55..

1199.. LLiiddÈÈrrccffÈÈnnyy  sszzeerreepp-ÈÈss  kk··rrttyyaajj··ttÈÈkkkklluubb  ññ  ZZaallaaeeggeerrsszzeegg,,  PP··zzmm··nnyy  PPÈÈtteerr  ˙̇ttii  iiffjj˙̇ss··ggii  hh··zz  ((ÑÑNNaaggyy  ZZˆ̂lldd  KKaappuuîî))..

2200.. EEggrrii  VVaallhhaallllaa  PP··hhoollyy  KKˆ̂nnyyvveessbboolltt  ññ  33330000  EEggeerr,,  TT··rrkk··nnyyii  BB..  uu..  22..

2211.. CCyybbeerr  WWoorrlldd  ññ  DDoowwnn  PPoorrttaall  ‹‹zzlleetthh··zz,,  11005533  BBuuddaappeesstt,,  KKoossssuutthh  LL..  uu..  1144-1166..

2222.. DDuunnggeeoonn  ññ  BBuuddaappeesstt,,  EErrzzssÈÈbbeett  kkrrtt..  3377..

2244.. SS··rrkk··nnyyvv··rr  ññ  11004422  BBuuddaappeesstt,,  KKiirr··llyy  uu..  1111..

2266.. SSzzaarrvvaass  ññ  SSzzaarrvvaass,,  MM˚̊vveellııddÈÈssii  KKˆ̂zzppoonntt  ppiinncceekklluubbjjaa

2277.. AAbboonnyyii  HHKKKK  kklluubb  ññ  PPeettııffii  SS··nnddoorr  MM˚̊vveellııddÈÈssii  HH··zz,,  22774400  AAbboonnyy,,  CCssiillllaagg  ZZss..  uu..  22..

HATALOM  LIGÁJA



˚ JJ⌠╖E╒╓EN╙EK
♦♥╢ruár╢╡Ů⌠és⌠már♣╩us╢╡Ů

A HAGYOMÁNY JEGYÉBEN
Idõpont: február 23., 10.30 (neve-
zés 9.30-tól).
Helyszín: Debrecen.
Szabályok: Hagyományos verseny.
Nevezési díj: 500 Ft.
Díjak: ultraritka, paklik.
Érdeklõdni lehet: Jakab Zsolt 30-
243-9649.

A HAGYOMÁNY JEGYÉBEN 
Idõpont: február 23., szombat.
Helyszín: Veszprém.
Szabályok: Hagyományos verseny.
Nevezési díj: 500 Ft.
Díjak: ultraritka és Víziók paklik.
Érdeklõdni lehet: Horváth Zoltán
70-242-7765.

A HAGYOMÁNY JEGYÉBEN
Idõpont: február 23., 11 óra (neve-
zés 9-tõl).
Helyszín: Szentes.
Szabályok: Hagyományos verseny.
Nevezési díj: 500 Ft.
Díjak: ultraritka és Víziók paklik.
Érdeklõdni lehet: 63-400-453.

A SOKSZÍNÛSÉG JUTALMA
Idõpont: március 2., 11 óra (neve-
zés 10-tõl).
Helyszín: Elysium.
Szabályok: Minden lapból csak
egyet lehet használni. Nincs színkor-
lát.
Nevezési díj: 600 Ft.
Díjak: utraritka, paklik, legalább 20
nevezõ esetén 2 ultraritkát osztunk ki.
Érdeklõdni lehet: Elysium, Cyber
World, Magic Shop.

A MÁGIA MÉLTÓSÁGA
Idõpont: március 2., 10 óra (neve-
zés 9-tõl).
Helyszín: Veszprém.
Szabályok: Nem lehet használni
azokat a varázspontért jövõ lapokat,
melyeknek idézési költsége 3-nál ki-
sebb, illetve azokat az egyéb lapokat,
melyek idézési költsége 2-nél ki-
sebb. Tiltottak még az ultraritkák és A
sárkány kincse is.
Nevezési díj: 500 Ft.
Díjak: ultraritka és Víziók paklik.
20 fõtõl két ultraritka lesz kiosztva.
Érdeklõdni lehet: Tóth Dávid 20-
443-3779.

A HAGYOMÁNY JEGYÉBEN
Idõpont: március 9.
Helyszín: Békéscsaba.
Szabályok: Hagyományos verseny.
Díjak: ultraritka, paklik.
Nevezési díj: 500 forint.

HATALOM KORLÁTOZÁSA
Idõpont: március 10.
Helyszín: Elysium.
Szabályok: Hatalom korlátozása.
Díjak: ultraritka, paklik.
Nevezési díj: 600 forint.
Érdeklõdni lehet: Torzsa Sándor
70-316-8667.

A HAGYOMÁNY JEGYÉBEN 
Idõpont: március 10., 10.30 (neve-
zés 9.30-tól).
Helyszín: Nyíregyháza.
Szabályok: Hagyományos verseny.
Nevezési díj: 500 Ft.
Díjak: ultraritka, paklik.
Érdeklõdni lehet: Jakab Zsolt
30-243-9649.

A SOKSZÍNÛSÉG JUTALMA
Idõpont: március 16., 10 óra (neve-
zés 9.30-tól).
Helyszín: Miskolc.
Szabályok: Minden lapot lehet
használni, kivéve A mágia létsíkját,
de minden lapból csak egyet.
Nevezési díj: 450 Ft.
Díjak: ultraritka, paklik.
Érdeklõdni lehet: Valhalla Páholy
Könyvesbolt, Miskolc Déryné u. 7.
tel.: 46-411-528.

ISTENEK HÁBORÚJA
Idõpont: március 16.
Helyszín: Elysium.
Szabályok: Egyszínû verseny. Tiltott
lapok a szokásosakon kívül: Enkala
laboratóriuma. A béke szigete NEM
tiltott.
Díjak: ultraritka, paklik. Több mint
25 résztvevõ esetén a második he-
lyezett is kap ultraritkát.
Nevezési díj: 600 forint, hölgyek-
nek ingyenes.
Érdeklõdni lehet: Bori Ferencnél,
Tel: 06-20-37-32-460.

ÕSÖK VÁROSA
Idõpont: március 30., 10 óra (neve-
zés 9-tõl.)
Helyszín: Cegléd
Szabályok: Õsök városa. Tiltott la-
pok: A sárkány kincse. Az Õsi rúnát
lehet használni.
Nevezési díj: 550Ft
Díjak: UR, vízió paklik, legalább 20
induló esetén a 2. helyezett is kap
ultraritka lapot.
Érdeklõdni lehet: Marofka Má-
tyásnál 30/355-7657,
marofkamatyas@freemail.hu

ELYSIUM HKK VERSENY
Idõpont: március 31., vasárnap,
11 óra (nevezés 10-tõl).
Helyszín: Elysium.
Szabályok: Hatalom korlátozása.
Nevezési díj: 600 Ft.
Díj: ultraritka lap, Víziók paklik.
Érdeklõdni lehet: 
A helyszínen – Elysium. Tel.:
239-25-06, valamint a szervezõnél 
– Szegedi Gábor: 06-30-9245-850.

ELYSIUM KGK VERSENY
Idõpont: március 9. szombat, 11
óra (nevezés 10-tõl).
Helyszín: Elysium.
Szabályok: Csak gyakori és nem
gyakori lapok használhatók.
Nevezési díj: 500,– Ft
Díj: Ultraritka lap, KG paklik, Pénz-
díj: 1 hely: 2000,– Ft, 2 hely:
1000,– Ft, 3 hely: 500,– Ft (leg-
alább 6 induló esetén)
Extra nyeremény: a nevezési díjon
felül lehetôség van plusz 100 Ft befi-

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
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zetésére. Az így képzõdött nyereményalapot a leg-
jobb helyezést elért befizetõ kapja meg.
Érdeklôdni lehet: A helyszínen – Elysium. Tel.:
239-25-06, valamint a szervezõnél – Szegedi Gá-
bor: 06-30-9245-850.

KG éves ranglista: A 2002-es év elysiumos ver-
senyein legjobb összeredményt 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
február 16. szombat: M.A.G.U.S.
február 17. vasárnap: Star Wars
február 23. szombat: M.A.G.U.S.
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/M.A.G.U.S.
március 17. vasárnap: Star Wars
március 23. szombat: M.A.G.U.S.
március 24. vasárnap: Harry Potter
március 30. szombat: M.A.G.U.S.
március 31. vasárnap: Elysium HKK
április 6. szombat: HKK
április 7. vasárnap: Star Wars
április 13. szombat: KGK / Lord of the Rings
április 14. vasárnap: HKK
április 20. szombat: M.A.G.U.S.
április 21. vasárnap: Star Wars
április 27. szombat: M.A.G.U.S.
április 28. vasárnap: Elysium HKK

A versenyek, – ha külön nem jelöljük – egységesen
11.00-kor kezdõdnek. (Nevezni 10.00-tõl lehet.) Ér-
deklõdni lehet a 239-2506-os számon, vagy Szege-
di Gábornál, a 06-30-924-5850-es telefonon. Cím:
1132 Budapest, Csanády u. 4/B. Bejárat a Kresz G.
u. felõl.

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 következõ pon-
tozást kell alkalmazni: Gyõzelem 3 pont (a gyõzelem arányától függetle-
nül). Döntetlen 1 pont. Vereség 0 pont. A versenyekrõl küldött beszámo-
lóban a pontszámok mellett kérjük a lejátszott körök számát és a bíró
nevét is. Az ultraritkát 15 indulótól lehet kiosztani, kevesebb számú ver-
senyzõ esetén vissza kell küldeni nekünk. Hatalom Szövetsége pontokat,
profi besorolást 20 fõtõl lehet szerezni.



VI. HKK NEMZETI BAJNOKSÁG
A decemberi Krónika versenynaptárából már biztosan sokan kibogarászták a VI. HKK Nemzeti Bajnokság

idõpontját. Ismét augusztusban (9-11.) kerül megrendezésre a nagy esemény. Így remélhetõleg minden-

kit idõben értesíteni tudunk az indulási jogáról. A Nemzetire való bejutás feltételei változatlanok. Indulá-

si joga lesz a Hatalom Szövetsége azon tagjainak, akik a 2002. június 30-án befejezõdõ 12. féléves pont-

versenyben az elsõ húsz helyen végeznek. Rajtuk kívül a Beholder Kft. által rendezett egyéni versenyek

elsõ 10 helyezettje, ha van külön profi kategória, akkor az elsõ hét helyezett profi, és az elsõ három ama-

tõr kap lehetõséget a bajnokságon való részvételre. Más versenyeken is lehet indulási jogot szerezni. Min-

den olyan rendezõ gárda, amely már több versenyt is lebonyolított, lehetõséget kap egy-egy úgynevezett

kvalifikációs verseny rendezésére. Ezeket a versenyeket 2002. március 1. és június 15. között kell megren-

dezni, és csak akkor fogadjuk el, ha a versenyt elõzetesen meghirdették a Krónika hasábjain is. Az ilyen

rendezvények minden tizedik versenyzõ után kapnak egy indulási jogot, tehát ha 50 játékos indul az adott

kvalifikációs versenyen, akkor az elsõ 5 helyezett szerezhet indulási jogot a Nemzeti Bajnokságra. Nagyon

fontos, hogy a kvalifikációs versenyek szervezõi felírják a nemzetire bejutott versenyzõk nevét és címét

(irányítószám!), és a verseny adataival együtt leadják nekünk. 2002-ben tehát a következõ városok és hely-

színek rendezhetnek kvalifikációs versenyt: Békéscsaba, Cegléd/Abony, Debrecen, Dombóvár, Eger, Gyön-

gyös, Gyõr, Kaposvár, Miskolc, Nyíregyháza, Szarvas, Szeged, Szentes és Veszprém. Lehetõséget kap még

Budapesten a Dungeon és az Elysium, mivel õk rendszeresen szerveztek versenyt 2001-ben. A Nemzeti

Bajnokságon ezek után fennmaradó helyeket a Hatalom Szövetsége 12. féléves pontversenye alapján fog-

juk betölteni, a 21. helyezettõl lefelé.

Remélem a korábbiakhoz hasonló sikerû lesz a bajnokság! Várjuk a kvalifikációs versenyek idõpontja-

it és hirdetéseit.
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Versenynaptár
A Beholder Kft. versenyei 2002-ben
Az itt közölt versenyformátumok nem véglegesek, elõfordulhat,
hogy változnak. A végleges versenyformátumot mindig az elõzõ havi
Krónikában közöljük.
FIGYELEM – VI. HKK Nemzeti Bajnokság! Augusztusban kerül megren-
dezésre a VI. HKK Nemzeti Bajnokság, így ismét lehet kvalifikációs ver-
senyeket rendezni 2002. január 1-tõl június 15-ig. Várjuk a szervezõk
jelentkezését.

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.

Mindenkit szeretettel várunk!



Decemberi feladványunk nem bizo-
nyult nehéznek azok számára, akik
jók ismerik a vízió lapok mûködését.
Íme a jó megoldás:

1. Mivel a szabálylap miatt minden
lapom 2 VP-vel olcsóbb, ezért
nem lesz nehéz dolgom. Tüné-
keny csábítással elveszem az el-
lenfél Fekete lyukát.
(-1 = 19 VP)

2. A Halálos káprázattal lelövöm a
Tûz oltárát. (-1 = 18 VP)

3. Haarkon dühe utoléri a Gyilkos
Sólymot. (-2 = 16 VP)

4. A sólyomból kapott komponens-
bõl kirakom a Fûszert, és haszná-
lom is. 
(+1 = 17 VP)

5. Feláldozom a Fûszert, és kihozom
belõle a Hihetõ illúziót. Ellenfe-
lem elbukik egy komponenst (így
nem tudja használni a Pénz szen-
télyét), elveszít egy varázspontot
(az Okulüpaj sóhaját is el lehet
felejteni), és fel kell áldoznia 1
ÉP-jét és 1 lapját (mindegy mit).
(-1 = 16 VP, -1 = 15 ÉP)

6. Kijátszom a Víziósárkányt.
(-6 = 10 VP)

7. Lehozom a Víziósólymot.
(-3 = 7 VP)

8. Kirakom a Vízióférget, gyógyulok
is vele 2 ÉP-t, így túlélem ezt a
kört. (-1 -1 = 5 VP)

9. Kisemmizem a Fekete lyukkal a
gyûjtõmbõl a Halálos kápráza-
tot, a Fûszert és a Haarkon dü-
hét. (-1 = 4 VP)

10. Kirakom a Temetetlen múltat
és használom is. Mivel csak a
Hihetõ illúzió van a gyûjtõm-
ben, ezért az ellen sebzõdik
hatot. 
(-2 -2 = 0 VP, -6 = 9 ÉP)

11. A sárkány és a sólyom beüt ki-
lencet. Gyõztem!

Szerencsés nyerteseink: Liktor Gá-
bor Budapestrõl, Demecs Adrienn
Agárdról és Mackó Mónika Gárdony-
ból. Nyereményük egy-egy csomag
Víziók. Gratulálunk!

Új feladványunkat Makó Balázs ké-
szítette. Neked 11 életpontod, 18 va-
rázspontod és 1 komponensed, míg
az ellenfelednek 15 életpontja, 45
varázspontja van és nincs szörny-
komponense. A te körödben vagy-
tok, most kezdõdik a fõ fázisod.
Nyerd meg a játékot a köröd végéig.

Beküldési határidõ:
2002. március 10.

A megfejtéseket külön papíron, rajta
a neveddel és a pontos címeddel,
küldd el az alábbi címre: Beholder
Kft., 1680 Budapest Pf. 134

E-mailben NEM lehet megfejtést
beküldeni.

KIJÁTSZOTT LAPJAID:

• Kenbug (R)
• Kronobogár (E)

KÉZBEN LEVÕ LAPJAID:

• Teljes fordulat (C)
• Erszényes elkarog (E)
• Grimor (S)
• Hártyás lemúr (S)
• Éberség (R)
• Tharr oltára (T)
• Ördögûzõ pálca (R)
• Transzformáció (F)
• Mágiatörés (R)

A Kenbug aktívan a tartalékban
van, a bogarat elbûvölte az ellenfél.

ELLENFELED
KIJÁTSZOTT LAPJAI:

• Szörnybûvölés (E)
• Fealefel Throm (R)
• Lady Terilien (R)
• Szilmill hordavezér (E)
• Életfolyam (R)
• Fegyverszünet (S)

Minden lapja aktív. A Fegyverszü-
neten egy jelzõ van. A Szörnybû-
völés a Kronobogaramon van, ami
emiatt az ellenfél tartalékjában áll
aktívan. Fealefel Throm szintén
aktív a tartalékban. Lady Terilien
és a Szilmill hordavezér pedig az
õrposztban van.

DANI ZOLTÁN
Beküldési határidõ:

2002. március 10.

2001 © Beholder Kft.
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Büntetés: 2 ÉP.pP: Az ellenfél egy vagy két célpontlénye az ôrposztból a tartalékba kerül.„Hihetetlen kitartásuknak köszönhetôen,órákig képesek akár a prédájukat üldözni,akár menekülni.” – Aritma

Alanori Krónika – VII. évf. 2. (74.) szám 27







Vanin nyugtalannak tûnt, ahogy azon a dombtetõn
Mat elõtt ült a lován. Helyeselte a fiú törekvését, hogy
ne szólítsák „uram”-nak, hiszen senki elõtt nem szere-
tett meghajolni, de arra hajlandó volt, hogy megérint-
se homlokát kézfejével, a tisztelgés egy durva formáját
mutatva be.

– Azt hiszem, ezt látnod kell. Nem tudom, mit le-
hetne tenni. Meg kellene nézned személyesen.

– Várjatok itt – mondta Mat a többieknek. – Mutasd
meg!

Nem kellett sokáig lovagolniuk, csak két dombon
át, és felfelé a kanyargó folyó mentén, melyet széles
sávban kiszáradt iszap szegélyezett. A szag elõre jelez-
te, mit akar neki mutatni Vanin, még mielõtt az elsõ
keselyûk ügyetlenül felemelkedtek volna a levegõbe. A
többi csak néhányat csapott szárnyaival és néhány lé-
péssel odébb letelepedett, tollatlan fejükkel kapkodva
és kihívásokat rikoltozva. Rosszabbak voltak azok,
amelyek fel sem emelték fejüket vacsorájukból, azok a
piszkos, fekete tollas, mozgó oszlopok.

Egy felborult szekér, mely mintha apró ház lett vol-
na kerekeken, élénk zölddel, kékkel és sárgával festve,
kolompár karavánként azonosította õket, de kevés ko-
csi menekült meg az elhamvadástól. Testek hevertek
mindenfelé, férfiak, nõk, gyerekek, ragyogó ruháik
szétszaggatva és megszáradt vérrel beszennyezve. Mat
egy része hidegen mérlegelte a történteket; de a többi
szeretett volna megszabadulni gyomra tartalmától,
vagy elrohanni, bármit tenni, csak ne kelljen itt ülnie
Pip hátán. A támadók elõször nyugatról jöttek. A férfi-
ak és az idõsebb fiúk nagy része ott hevert, elkevered-
ve azzal, ami több nagytermetû kutya maradványa le-
hetett, akik megpróbáltak egy vonalat formálni, hogy
testükkel tartsák fel a támadókat, míg a nõk és gyerme-
kek elrohannak. Hiábavaló menekülés. Holttestek hal-
ma mutatta, hol futottak bele a támadók újabb cso-
portjába. Most már csak a keselyûk mozogtak.

Vanin undorodva kiköpött a fogai között lévõ résen
keresztül.

– Elüldözik õket, még mielõtt túl sokat lopnának –
elviszik a gyerekeket is, ha nem figyelsz, hogy a saját-
jukként neveljék fel – talán néha meg is lökik õket,
hogy gyorsabban eltûnjenek, de senki nem tenne ilyet.
Ki tehette?

– Nem tudom. Banditák. – Valamennyi ló elmene-
kült. De a banditák lopni akarnak, nem gyilkolni, és
egyetlen kolompár sem állna ellen egy tolvajnak, még
akkor sem, ha az utolsó fillérét ellopja, és tetõtõl talpig
levetkõzteti. Mat kényszeríttette kezeit, hogy lazítsák
meg fogásukat a gyeplõn. Sehova nem tudott nézni, ahol
nem látott egy halott nõt, egy halott gyermeket. Bárki is
tette, nem akart túlélõket hagyni. Lassan körbelovagolta
a területet, miközben megpróbálta figyelmen kívül hagy-
ni a keselyûket, akik sziszegtek és kitárták szárnyaikat,
mikor elhaladt elõttük. A talaj túl száraz volt ahhoz, hogy
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igazán jó nyomokat találjon, de úgy gondolta, a lovak kü-
lönbözõ irányokba távoztak. Végül visszaért Vanin elé.

– El is mondhattad volna. Nem kellett volna lát-
nom! – Fény, de még mennyire nem!

– Elmondtam, hogy nem voltak jó nyomok – vála-
szolta Vanin, lovával átgázolva a sekély folyón. – Ezt vi-
szont látnod kell.

A tûz elpusztította a legtöbb, oldalán heverõ kocsit,
de a szekérágy megmaradt, piros küllõjû, sárga kere-
kekkel alátámasztva. Egy férfi támaszkodott neki kemé-
nyen, akinek kabátján még mindig látszott némi szem-
fájdító kék szín, egyik szétnyíló keze fekete a vértõl.
Amit remegõ betûkkel felírt, sötéten kiemelkedett a
kocsi aljának fájáról.

MONDD EL AZ ÚJJÁSZÜLETETT SÁRKÁNYNAK

Mit mondjon el neki? – gondolta Mat. Hogy valaki
kolompárok egy egész karavánját legyilkolta? Vagy talán
a férfi még azelõtt meghalt, hogy ezt felírhatta volna?
Nem az elsõ alkalom lenne, mikor a kolompárok érté-
kes információhoz jutnak. Egy regényben addig élt vol-
na, hogy legalább a gyõzelemhez szükséges minimumot
leírhassa. De bármi is legyen az üzenet, most már nincs
senki, aki akár csak egyetlen szóval is többet tudna.

– Igazad volt, Vanin. – Mat habozott. Mit mondjon
el az Újjászületett Sárkánynak? Nincs szükség még több
szóbeszédre, mint ami már most is terjed. – Égesd el a
kocsi maradékát is. És ha valaki kérdezi, csak rengeteg
halott férfi volt itt. – És nõk. És gyerekek.

Vanin bólintott.
– Mocskos gazemberek – mormolta és újra kikö-

pött fogain keresztül. – Úgy sejtem, lehettem volna egy
közülük.

Aielek egy csapata bukkant fel, három– vagy négy-
százan lehetettek. Lesiettek a lejtõn és a kocsiktól alig
ötven lépésnyire keresztezték a folyamot. Sokan üd-
vözlõen megemelték kezüket; Mat nem ismerte õket,
de sok aiel hallott már Rand al’Thor barátjáról, aki ka-
lapot visel, és akivel jobb nem leülni kockázni. Átkel-
tek a folyón, fel a következõ emelkedõre, és mintha az
a rengeteg holttest nem is létezett volna.

Átkozott aielek – gondolta Mat. Tudta, hogy az aie-
lek kerülik a kolompárokat, figyelmen kívül hagyják
õket, bár nem is tudta ennek okát, de ez…

– Nem hiszem – mondta végül. – Égesd el, Vanin.
Talmanes és a másik kettõ természetesen ugyanott

várták, ahol hagyta õket. Mikor Mat elmondta nekik,
mi fekszik odaát, és hogy csapatokat kell küldeni, hogy
eltemessék õket, komoran bólintottak. Daerid hitet-
lenkedve dörmögte:

– Kolompárok?
– Letáborozunk itt – tette hozzá Mat.
Megjegyzéseket várt – még elég fény volt néhány

mérföld megtételéhez, és õk hárman fogadást kötöttek

arra, hogy milyen messzire tud eljutni a Banda egy nap
alatt -, de Nalesean csak annyit mondott:

– Leküldök egy embert, hogy jelezzen a hajóknak
mielõtt túl messzire elõrehaladnak.

Talán ugyanazt érezték, amit õ. Bármennyit halad-
nak felfelé a folyó mentén, nem tudnák elkerülni,
hogy legalább a keselyûket ne lássák, melyeket a teme-
tõ csapatok felzavarnak.  Az, hogy egy férfi már látott
halált, még nem jelentette azt, hogy élvezte is. Mat a
maga részérõl úgy érezte, ha még egyszer látnia kell
azokat a madarakat, ki kellene ürítenie a gyomrát. Reg-
gel már csak sírok lesznek, látótávolságon kívül.

De az emlék nem ment ki a fejébõl, még akkor
sem, mikor már felállították sátrát a legmagasabb
dombtetõn, ahol elérhették a folyóról felemelkedõ
szellõk, már ha valaha is lesz egy, ami felemelkedik.
Testek, melyeket legyilkoltak, és keselyûk gyaláztak
meg. Rosszabb, mint a csata a shaidók ellen Cairhien-
nél. Ott Hajadonok haltak meg, de nem látott sokat
közülük, és ott nem voltak gyerekek. A kolompárok
nem tudtak harcolni, hogy megvédjék az életüket.
Senki sem gyilkolta az Utazó Népet. Felkapta a maga
részét a marhahúsból és babból, és visszavonult sátrá-
ba, amint csak tudott. Még Nalesean se akart beszél-
getni, és Talmanes feszültebbnek tûnt, mint valaha.

Szóbeszéd terjedt el a gyilkosságokról. Olyan csend
volt a sátrak között, amihez hasonlót Mat korábban so-
ha nem hallott. Általában a sötétség beköszöntésekor
legalább egy kevés harsány kacagást és néha hamis és
sikamlós dalokat lehetett hallani, míg a zászlósok el
nem zavarták aludni az a maroknyi férfit, akik nem
akarták elismerni, hogy elég fáradtak már. A mai este
ahhoz volt hasonló, amikor egy falut találtak temetet-
len halottakkal, vagy egy csoport menekültet, akik pró-
bálták megvédeni kevés tulajdonukat az útonállókkal
szemben. Kevesen tudtak nevetni vagy énekelni ilyesmi
után, és általában õket is elhallgatatták a többiek.

Mat pipázva feküdt, mikor a sötétség megérkezett,
de sátra zárva volt, és nem érkezett meg az álom a ko-
lompár halottak emlékeivel, és régebbi halottak régeb-
bi emlékeivel. Túl sok csata és túl sok a halott. Meg-
érintette a lándzsát, idézve az õsi nyelven írt feliratot a
fekete nyélen:

„Ily módon leíratik szerzõdésünk.
Ily módon megköttetik megállapodásunk.

A gondolat az idõ nyílvesszõje. 
Az emlék soha el nem halványul.

Amit kértek, az megadatott. Az árat megfizették.”

„Leírtuk a szerzõdésünk, megegyezés megszületett.
Gondolat idõnek nyílvesszeje, emléked sose feledd.

Amit kértél, megadatott: s ára fizettetett.
A szerzõdés legrosszabbja már teljesen tied.”
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Egy idõ után felkapta takaróját, egy pillanattal ké-
sõbb a lándzsát is és alsónemûben kisétált s sátor elé.
Az ezüst rókafej meztelen mellkasán visszatükrözte a
fogyó hold fényét. Enyhe szellõ támadt fel, csekély fel-
frissülést hozva, néha gyengén megmozdítva a Vörös
Kéz lobogóját a rúdon, melyet a sátra elõtt döftek le a
talajba, de mégis jobb volt itt kint, mint odabenn.

Lehajítva takaróját a cserjék közé, hátára hevere-
dett. Mikor kisfiú volt, néha azzal ringatta álomba ma-
gát, hogy megnevezte a csillagképeket. Az égen nem
látszott felhõ, a hold elég fényt adott ahhoz, hogy a
legtöbb csillagot elhalványítsa, még így, fogyatkozva is,
de azért maradt elég. Ott volt magasan a feje felett a
Szénásszekér, az Öt Nõvér és a Három Lúd, mutatva az
utat észak felé. Az Íjász, a Földmûves, a Kovács és a Kí-
gyó. Az aielek ez utóbbit Sárkánynak nevezték. A Pajzs,
amit néhányan Sasszárny Pajzsának hívnak – ez elfor-
dulásra késztette; az emlékei közül néhányban egyálta-
lán nem kedvelte Artur Paendrag Tanreallt – a Szarvas-
bika és a Tönk. A Kupa és a Vándor a botjával fényesen
kiemelkedtek a többi közül.

Valami megütötte a fülét, de nem volt biztos ben-
ne, hogy mi volt az. Ha az éjszaka nem lett volna olyan
csendes, a gyenge zaj nem tûnt volna oda nem illõnek,
de most annak tûnt, és az is volt. Ki lopakodhat erre-
felé? Kíváncsian felkönyökölt – és megdermedt.

Mintha csak árnyékok lennének a holdfényben, ala-
kok mozogtak sátra körül. A hold fénye eléggé megvi-
lágította az egyiket, hogy lássa elkendõzött arcát. Aie-
lek? Fényre, mi folyik itt? Halkan körbevették a sátrat,
fényes fém villant az éjszakában, majd zaj hallatszott,
ahogy ruhaanyagot hasítanak szét, végül eltûntek a sá-
torban. Csak egy pillanatba telt és kint voltak újra. Kör-
be nézegettek; elég fény volt ahhoz, hogy ezt lássa.

Mat maga alá vonta lábait. Ha lent marad, eltûnhet
úgy, hogy ne hallják meg.

– Mat? – kiáltott fel Talmanes a domb lábától. Ré-
szegnek tûnt.

Mat mozdulatlanná dermedt; talán elmegy, ha azt
hiszi, alszik. Az aielek mintha köddé váltak volna, de
Mat biztos volt benne, hogy ott lapulnak a földhöz,
ahol az imént álltak.

Talmanes csizmái közelebb csikorogtak a köveken.
– Hoztam magammal egy kis pálinkát, Mat. Meg

kellene kóstolnod. Nagyon jó az álmokra, Mat. Nem
emlékszel majd rájuk.

Mat azon gondolkodott, vajon az aielek meghalla-
nák-e õt Talmanestõl, ha most elindulna. Talán tíz lé-
pésnyire alszik a legközelebbi ember – az Elsõ Lovas-
század, Talmanes Villámai részesültek ebben a
„dicsõségben” ma este –, kevesebb is, mint tíz lépés
sátráig és az aielekig. Gyorsak voltak, de egy vagy két
lépés után nem tudnák elkapni, mielõtt legalább ötven
ember lenne a közelében.

– Mat? Nem hiszem el, hogy alszol. Láttam az arco-

dat. Jobb lesz, ha elõbb megölöd az álmokat. Hidd el
nekem, én tudom.

Mat fogát csikorgatva megragadta lándzsáját, és
mély lélegzetet vett. Két hosszú lépés.

– Mat? – Talmanes közelebb került. Az az idióta bár-
melyik pillanatban ráléphet egy aielre. Elvágnák a tor-
kát egyetlen pisszenés nélkül. 

A fenébe veled – gondolta Mat. – Minden amire
szükségem van, az két hosszú lépés.

– Elõ a kardokkal! – kiáltotta, felugorva. – Aielek a
táborban! – Lerohant a lejtõn. – Gyülekezzetek a zász-
lóhoz! Gyülekezzetek a Vörös Kézhez! Gyülekezzetek,
ti kutyaszülte sírrablók!

Ez persze mindenkit felébresztett, õt is felkeltette
volna, ha valaki úgy üvölt, mint egy tüskebokorba szo-
rult bika. Kiáltások hallatszottak minden irányból, a
dobok gyülekezõt dörömböltek, a trombiták pedig
csatlakoztak hozzájuk. Az Elsõ Lovasszázad emberei
ordítva dobálták le takaróikat, és kardjukat kivonva a
zászló irányába rohantak.

A tény viszont az volt, hogy az aieleknek rövidebb
távolságot kellett leküzdeniük, mint a katonáknak. És
õk tudták, mit keressenek. Valami – ösztön, a szeren-
cséje vagy talán ta’veren volta – rávette, hogy megfor-
duljon, mikor az elsõ elkendõzött alak feltûnt mögöt-
te, mintha a levegõbõl lépne elõ. Nem volt ideje
gondolkodni. Egy teste felé szúró lándzsa döfését ki-
védte lándzsája nyelével, de az aiel az õ ütését felfogta
pajzsával, és a hasába rúgott. Csak az elszántság tartot-
ta Matet talpon, mikor a levegõ kiszorult tüdejébõl.
Kétségbeesetten elfordult a lándzsahegy elõl, ami en-
nek ellenére végigvágott bordáján, kiütötte az aiel lá-
bait alóla a saját fegyvere nyelével, majd szíven döfte a
férfit. Fény, legalábbis remélte, hogy férfi volt.

Épp idõben rántotta ki lándzsáját, hogy szembe-
nézhessen az újabb támadással. El kell rohannom, ha
végre alkalmam lesz rá! Úgy kezelte a fegyvert, mint
egy hosszú botot, olyan gyorsan forgatva, mint még so-
ha életében, pörgetve védte ki az aielek felé döfõ lán-
dzsáit, miközben nem volt ideje a támadásra. Túl so-
kan voltak. Be kellett volna fognom azt az átkozott
számat és rohanni! Újra kapott levegõt.

– Gyülekezzetek, ti moslékzabáló birkatolvajok!
Mind meghaltatok? Tisztítsátok ki a fületeket és gyüle-
kezzetek!

Csodálkozva azon, miért nem halt meg még mindig
– szerencséje volt egy aiellel szemben, de senkinek
nincs elegendõ szerencséje ahhoz, hogy ezzel szembe-
nézzen -, hirtelen észrevette, hogy már nincs egyedül.
Egy szikár, alsónemût viselõ cairhieni metszõ üvöltés-
sel csaknem a lábai alá esett, hogy azonnal helyére áll-
jon egy kardját villogtató teari, akinek ingje nyitva
csapkodott. Egyre többen gyûltek köré, valami olyas-
mit kiabálva, hogy ”Matrim úr és gyõzelem!” és ”Vörös
Kéz!” vagy ”Öld meg a sötétszemû férget!”.
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Kedves Rózsa Alexander!
Érdekes, de keserû idõszak van mögöttem, amelyben fõképpen a gonosz bárd küldetések sanyargatták testem-lelkem. Elké-
pesztõ, hogy miket nem tudnak kitalálni a klánunk tisztviselõi, csak azért, hogy engem hátráltassanak a fejlõdésben, s bá-
natot okozzanak. Külön elkeserítõ, hogy miközben engem sújtanak, természetesen a többi élenjáró dalnokot is büntetik, vég-
eredményben például téged is, de azt hiszem, leginkább Csendes Dont (egy ideje õ halad legelöl a küldetésekkel). Nyaff!

Kezdõdött azzal az elképesztõ kívánsággal (azt hiszem, ezt még én kaptam meg elsõként), hogy mutassak be két darab
energiagyûjtõt! Hát de ilyet! Nem is igazán azzal van a gondom, hogy ez a vacak egy nyomorult átoktárgy, hiszen nem sok
kárt okoz: a benne lakozó gonosz manó elszívja a harcban kinyert lélekenergia egy kicsiny részét. A dalnokok esetén ez elég
kevéske, hiszen klánunk jellege tiltja a harcos életmódot, és ráadásképpen még a vezetõink is szipolyozzák a lélekenergiánkat
egy jó ideje. Szóval a veszteség elhanyagolható, és ha az volna a kérés, hogy hozzak 1 (egy) energiagyûjtõt, csak kacagnék az
egészen. De ezek az elmebeteg, sötét gazfickók, akik nem átallják magukat bárdoknak nevezni 2 (kettõ) darab ilyen átoktár-
gyat követelnek! Nyaff!

Ez azért aljasság, mert – mint az közismert – ha már van nálad valamilyen átkozott mütyür, akkor ugyanolyat kine-
porttal nem kaphatsz még egyet! Nyaff! Megoldás tehát csak az lehetne, hogy a nálad lévõ energiagyûjtõ mellé „átpattan”
valakitõl még egy. (Hiszen az átoktárgyak sötét trükkjeinek egyike éppen az, hogy idõnként megkettõzõdnek, idõnként „átug-
ranak” valaki máshoz, ugyebár.)

Ez viszont igencsak ritkán következik be, a megfigyelések szerint nagyjából tíz esetbõl egyszer-kétszer. (Egyesek szerint
egész pontosan száz esetbõl tizenötször.) Tehát olyan galetkiknak kell hozzád látogatni, akik maguk is energiagyûjtõ-tulaj-
donosok, és közben persze nálad folyamatosan ott kell lenni ennek az életet megkeserítõ csúfságnak. Ezt viszont csak úgy tu-
dod elérni, hogy te magad nem portyázol, hiszen eközben bármikor távozhat tõled a saját tulajdonodban lévõ vacak. És per-
sze sûrûn kell imádkozni az Õsök szent nevéhez, hogy bekövetkezzen a csoda… Ami „magától”, véletlenül aligha fog
megtörténni, hiszen nagyon kevés galetkinál van energiagyûjtõ, hihetetlenül nagy szerencse kellene hozzá, hogy valakinél a
sors kegyébõl szervezés nélkül legyen kettõ darab. Nyaff!

Szervezni tehát kell, nem is keveset. A „legegyszerûbb” (de legalábbis legcélravezetõbb), ha keresel egy másik bárdot, aki
ugyanezen aljas küldetéssel küszködik, szereztek egy-egy energiagyûjtõt, és szépen hetente meglátogatjátok egymást – elõbb-
utóbb valamelyikõtöknek szerencséje lesz.

Mindenképpen rengeteg munka, sok-sok
idegesség és kellemetlenség eltûrése, nagy-nagy
türelem és óriási adag szerencse kell hozzá,
semmi más. Úgy érzem, hogy az összes klánt
áttekintve is ez az eddigi legnehezebb klánkül-
detés, de az elsõ háromban mindenképpen ott
van. Nyaff!

A probléma már az energiagyûjtõ beszerez-
hetõségével kezdõdik: természetesen, mivel egy-
re több bárd kapja meg ezt a küldetést, óriási
hiány alakult ki ebbõl a tárgyból. És az is már-
már természetesnek mondható, hogy az átlag
galetki számító, és csöppet sem segítõkész: úgy
fölverték az energiagyûjtõ árát, hogy ihaj! És
sajnos vannak, akik – mivel megtehetik – képe-
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sek komoly értéket képezõ varázstárgyakkal fizetni érte, ezzel is a haszonlesõ nyavalyások alá dolgozva. Nevetségesnek és föl-
háborítónak tartom, hogy olyan dologért, ami nem is olyan régen szívességnek számított (tehát, hogy átvállaltam valakitõl
az átoktárgy-viselés terhét), most fizetnem kellene. Részemrõl erre csak annyit tudok mondani, hogy egy frászt! Mindennek
megvan a határa! Nyaff!

Szóval tudomásom szerint egyelõre senki sem végzett evvel a küldetéssel, és ezt a föntiek alapján nem is nagyon lehet
csodálni. Nekem már sikerült egy energiagyûjtõt összeszednem (természetesen ingyen, azért vannak azért még becsületes ga-
letkik, konkrétan Endyr volt, aki segített), de sajnos, a pszi-partneremnek, Garabonciásnak nincsen (õ az, akivel minden hé-
ten kölcsönösen meglátogatjuk egymást a barlangunkban). Így egyelõre csak reménykedhetem, hogy elõbb-utóbb csak meg-
szaporodik a birtokomban lévõ vacak, eljutva így Garabonciáshoz is. Szóval részemrõl még az átlagosnál is nagyobb szerencse
kellene ahhoz, hogy ezt a keserves feladatot elvégezhessem végre. Nyaff! 

De ezzel még nincs vége a sorscsapásoknak, az ezután soron következõ küldetés (két õskõ feláldozása, melyet már Csen-
des Don végzett el elsõként) könnyû tétel, bár nem nagy örömmel adja le a galetki az igencsak értékes tárgyakat, de tudom,
ugyanezen feladatot minden klán megadja szerencsétlen tagjainak. Ezután viszont megint egy ritka gusztustalan küldetés kö-
vetkezik: „Fejezz be egy szövetségi épületet!” Nyaff!

Hogy ez miért akkora alávalóság? Soroljam? Elõször is: jelen állás szerint összesen negyvenféle szövetségi épületet lehet
felépíteni, ebbõl szeretett szövetségünk, a Békeidõk Hírmondói már tizenhármat teljesen felépített, összesen csak huszonhét
marad, tagságunk viszont hamarosan negyvennyolc fõ lesz, amelynek túlnyomó többsége megkapja ezt a küldetést. Ugye,
nem is kell tovább magyaráznom? Nyaff! Persze, ez részben áthidalható lenne azzal, ha a helytartóság végre engedélyezne új
épületeket (mint például az általunk beterjesztett Menhely és Színház stb.), de ez sem hosszú távú megoldás.

Továbbá. Szerintem mi egy kifejezetten jól építkezõ szövetség vagyunk (sõt, tények azt mutatják, hogy jelenleg mi já-
runk a legelöl, már csak a tagságunk jelentõs létszáma miatt is), de mi is csak korlátozott számú épületet tudunk fölhúzni
egy esztendõben (különösen, mert ahogy egyre komolyabb építményekkel foglalkozunk, úgy lesz egyre nehezebb a dolog). Ve-
gyünk egy nagyon eszményi számot, mondjuk évi nyolc épületet – ebben az esetben egy negyvennyolc tagú szövetség utolsó
tagja úgy hat év múlva kerülhetne sorra (és akkor még nem is számoltam esetleges tagságcserélõdéssel) – biztos, hogy hat
esztendõ várakozás értelmes egyetlen küldetés esetében?! Nyaff!

És akkor még nem is szóltam a rengeteg szervezésrõl és problémáról, hiszen nagyon óvatosnak kell lenni, hogy nehogy
más rakja be az utolsó téglát az adott épületbe, mint éppen az a galetki, akinek a küldetés teljesítése éppen aktuális. Ez per-
sze tovább lassítja, akadályozza a munkálatokat, így újabb megpróbáltatás az amúgy sem túlságosan elkényeztetett szövet-
ségekre nézvést. Nyaff!

Nyugodtan elmondhatom tehát, hogy a Bárd klán tagjainak (és persze fõképpen nekem) ezer móka és kacagás helyett csupa
bánat és sorscsapás az élet. Szomorú dolog az, hogy kis létszámú tagságunkat ilyen gonosz, fantáziátlan és értelmetlen küldeté-

sekkel sújtják. (Bár a következõ feladat egyszerû-
nek tûnik: „Életkorod legyen legalább tizennégy
év!” – Ám ez is csak azért, mert mire mi vért ve-
rítékezve eljutunk idáig, már rég õsöreg aggas-
tyánok leszünk; bezzeg a többi klánt akadályoz-
ta egy darabig eme küldetés, de ez esetben inkább
irigykedni lehet rájuk emiatt…)

De beszéljünk egy kicsit vidámabb dolgok-
ról! Nézzük például, hogy milyen példátlan kéré-
sekkel ostromoltak engem a szolgaszint vezetõi.
Nem is tudom, mi lenne itt nélkülem, alighanem
megállna az élet, és az Abyss sötét szakadékába
hullana az egész galetki társadalom.

Az egyik nap például egy elrabolt leányzót
kellett kiszabadítanom az elvetemült orglingok
fogságából! Táplálékul hurcolták el szegénykét.
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Ez igazán nekem való feladat volt, én, a hõs és ne-
mes galetki ifjú rettenthetetlenül elõreküldtem há-
rom szolgámat, és õk pillanatok alatt elvégezték a
hentesmunkát, vagyis az orgling melák és a hat da-
rab orgling suhanc kivégzését. Így nem érte vér a ke-
zemet (bár az elsõ csatában egy picit besegítettem
Tengerszeméknek: egy jól irányzott dermesztéssel
kõvé változtattam a fenevadat), tehát teljesen tiszta
testtel és lélekkel foglalkozhattam a munka szellemi
részével, a királylány hazaszállításával. Hogy király-
lányok nincsenek is? Most miért kell mindig kötöz-
ködni? (Különben meg Tengerszemrõl jut eszembe,
hogy az õ nevét még mindig nem tudtam hivatalo-
san elfogadtatni a hatósággal. Lassan fél éve próbál-
kozunk azzal, hogy a nagyjából négyszáz szolganevet
tartalmazó második lista végre engedélyezésre kerül-
jön, ám az ezerszer elátkozott bürokrácia megint be-
mutatja, hogy miért örvend ily mértékû közutálatnak. Nyaff!)

A minap egy másik nagyon érdekes kalandom is volt: egy kalandozócsapat tagjaként vettem részt egy izgalmas expedí-
ción. A szint remetéje szokás szerint elképesztõ kívánsággal állt elõ ugyanis: szerezzünk neki mintrogi erõöveket. Kettõt.
Nos, ez a legendák szerint csak a sziklaóriás sámánoknál található meg, amely, ugyebár, enyhén szólva nem õshonos a szol-
gaszinten. Ráadásul roppant nehéz legyõzni ezeket a dögöket, mert iszonyú erejû gyógyító varázslatokkal vannak fölszerel-
ve, és még ráadásképpen csatlósok – sima sziklaóriások és voharai szellemek – egész hada kereng köröttük.

A vérfagyasztó részletekkel nem rombolom az idegrendszeredet, annyit fontos tudnod, hogy a csapat kulcsfigurája egy
furcsa varázsló, Merlin volt, aki hatékony pengefalával pillanatok alatt végzett az elõrenyomuló szellemekkel, és óriásit seb-
zett a sziklaóriásokon. Fúj, láttad volna, hogy fröcsögött a vér – pedig a pengefal valójában csak illúzió, ha ilyennel találko-
zol, ne dõlj be neki! A csapat további tagjai – Raistlin és Tulok – ezek után nekirontottak a bestiális sámánoknak, és csé-
pelték õket, ahol bírták, Merlin pedig vígan szellemkalapácsolgatta õket. Raistlin próbálkozott a végtagjairól csöpögõ
hatékony kontaktméreggel is, de ez sehogy sem jött be neki.

Az igazi kulcsfigura azonban, mondhatni természetesen, most is én voltam: míg a többiek lefoglalták a szörnyetegeket,
addig én átkutattam a barlangot, ahol a sámánok rejtõztek. Sajnos, elsõre nem találtam semmit, így dolgavégezetlen kellett
hazasomfordálnunk. (Nyaff!) De másodszorra és harmadszorra már sokkal szemfülesebb voltam! Pedig az óriások nagyon
ravaszul elrejtették az erõöveket, ám rajtam aztán nem tudtak kifogni! Az egyiket megtaláltam a sakál császári lemezpán-
célja mögött (a vacak varázstárgyat unottan félrehajítottam), a másikat pedig filodendronnak álcázták, de ez az elejétõl gya-
nús volt, így végül nem tévesztett meg. Miután tehát a harmadik behatolásunkat követõen dicsõ seregként cipeltük hadi tró-
feáinkat, a két óriási mintrogi erõövet (mondom, mindkettõt én találtam meg!) a vén remete elé, jutalmunk bizony nem
maradt el: fejenként egy-egy idõkristályt kaptunk! És ez nekem már a negyedik – nem tudom, van-e még, aki ilyen sokszor
utazott az idõben a Teron-hegy barlangjaiban lakók közül, de legalábbis gyanítom, hogy nem sokan lehetünk ilyenek.

Nohát, most nézem csak, hogy ismét eljött a milgandoltás ideje! Egyelõre tehát felfüggesztem idegborzoló beszámoló-
mat szolgaszinti kalandjaimról, és álomra hajtom szõke hajfürtökkel szegélyezett fejecskémet. Remélem, leszûrted az erköl-
csi tanulságot, és haszonnal tudtad használni a Hegy egyik legidõsebb, ennél fogva legtapasztaltabb galetkijának praktikus
és életszerû tudósítását.

Sok szerencsét kíván barátod:

Nefelejcs
az õsöreg dalnok



A csarnokban uralkodó zsibongás kezdett fülsértõvé válni.
„Már itt kellene lennie!” – hallottam innen is, onnan is a türel-
metlenkedõ hangokat. Sokadmagunkkal voltunk összezsúfolód-
va a terem közepén, miközben egymás vállát lenyomva, pipis-
kedve néztünk az emelvény felé, várva a következõ elõadót.
Már-már arra kezdtem gyanakodni, hogy a mai mesébõl nem
lesz semmi. Fordítottam is hátat a gyülekezetnek, mikor a mö-
göttünk ásítozó barlangjáratból váratlanul egy apró, de céltuda-
tos csapat vált ki, s szemlátomást egyenest a szószék felé tartot-
tak. Mielõtt bármit is szólhattam volna, orromat a füstölõk
jellegzetes illata csapta meg. Ezzel egyidõben ütemes gongszó
hangzott fel, s furcsa gyanú kezdett motoszkálni a fejemben. Le-
het, hogy ezúttal nem egy klán küldötte fog referálni? 

Úgy látszik, társaim is észlelhették a történteket, mert a zúgo-
lódásuk lassan csendesedett. Közben a fürge lábú jövevények már
a katedrához értek. Kopottas, szürke köntös borította testüket,
amelyre egy vörös kört festettek. Mindnyájan férfiak voltak dús,
göndör szakállal és kopaszra borotvált fejjel. Ha jól emlékszem,
mezítláb lépdeltek. Egyik kezükben füstölõt, másik kezükben
bronzból készült kézi harangokat tartottak, amelyeket lépéseik
ütemére gongattak. Mikor megálltak, akkor sem hagyták abba,
egészen addig, míg az utolsó, halk beszédfoszlány is el nem halt.

Akkor elõlépett az élenjárójuk. A megdöbbenés moraja futott
végig a tömegen, amint tekintetünk a hátából kiálló két, fehéren
csillogó szárnyra tévedt. Ilyen végtagot még nem láttunk annak-
elõtte! A föld alatt éltünk, barlangokban, keskeny vájatokban,
ahol nem volt szükség a repülés tudományára.

Újra elcsendesedtünk, ahogy tudatosult bennünk a felisme-
rés, hogy ki – vagy inkább mi – is lehet õ valójában. Arcán mo-
soly játszott és leplezetlen áhítat sugárzott róla. De – ahogy fi-
gyeltem – nem az irányunkba, hanem valahová a fejünk fölé a
semmibe. Egyre növekedett bennünk a feszültség, míg vártuk,
hogy megszólítson bennünket. Csak vártunk, vártunk és vártunk
a síri csöndben. A türelmünk a holtpontra jutott, idegeink pat-
tanásig feszültek...

– A Mennyei Fény Ragyogjon Rátok testvéreim! – zengett fel
nagy sokára kenetteljes hangja. Szinte egyszerre fújtuk ki a sokáig
benntartott levegõt megkönnyebbülésünkben. Erre fülsértõ ko-
lompolás hasított a csendbe, s felhangzott az egyik kísérõ, durva
bárdolatlan hangja:

– Köszöntsétek szent áhítattal Sanctus atyát, ki a maga valójá-
ban jött el közibétek, hogy elhintse az igaz hit magvait szívetekbe! 

Mindenki csak hallgatott. Kétkedõ és értetlenkedõ pillantások-
kal néztünk fel rá, de túlságosan is meg voltunk ijedve, semmint-
hogy bárki is szólni mert volna egy árva szót is. 

– Ímé, kiviláglott a Teron Hegy nagy és bölcs urainak a kegyes-
sége, mikoron felismerték, hogy a galetki gyermekek nem botorkál-
hatnak örökké a tudatlanság sötét ösvényén! – hangzott újra Sanc-
tus atya szónoklata. – Helyes és dicséretes szándék ez a részükrõl,
mely csakis a Ti javatokat szolgálja! Nem kevésbé fontos azonban,
hogy tudásotokat a Hit Fénye ragyogja be, hisz enélkül a legigazabb
igazságok is örök sötétségben maradnának elõttetek! Ekképpen va-
ló az, hogy e hónap végén a Hegymélyi Egyház küldöttének száján
keresztül a mindenható Istenek Szavait hirdetem, s elültetem szíve-
tekbe a megértés virágzó fájának csemetéjét. Halljátok hát, mit
mond az írás, s üdvözüljetek általa: ”Akkor mondá Sharub próféta
az Ítéletek Könyvében: A Test csak üres hordozója igazi lényünknek.
Húsúnk elfoszlik, csontunk elporlad idõvel, de boldogok azok, akik
az Istenek szavát hirdetik, mert örök halhatatlanság jut osztályré-
szükül. Mert bár, mikor ezen írás több száz meg ezer év múlva fel-
olvastatik, belõlem is csak egy marék por és hamu marad, de ezen
írás betûi között mégis a halhatatlan lélek visszfénye tükrözõdik
majd reátok. Így hát figyelve figyelmezzetek szavamra, s igaz hittel
kövessétek az Istenek parancsait!”. Úgy legyen!

Ekkor fölemelte mancsait, hüvelyk és mutatóujjaival kört for-
mázva magasra tartotta õket, s csapott egyet a szárnyaival. A többi pap
egyszerre kongatta meg a harangokat, s mély, döngõ hangjuk méltó-
ságteljesen töltötte be a csarnok minden részét. Hirtelen azt vettem
észre, hogy egyikünk a másik után ereszkedik fél térdre, s hajtja meg
a fejét. Sietve követtem a többiek példáját! Pár szívdobbanásnyi idõre
síri csönd lett. Félve tekintettem Sanctus atyára: alakja mintha meg-
nagyobbodott volna, hófehér ragyogás ölelte körül, s bölcs, megértõ
tekintettel nézve reánk, és a következõ szavakat vette ajakára.

”Halljátok hát, Jövõ gyermekei, a Számûzetés napjának törté-
netét, ahogy azt krónikásaink lejegyezték. 

Forterum. Ez a név legendává vált népünk soraiban. Ez volt az
utolsó erõsségünk, amelyet még birtokoltunk, mielõtt falai végleg
leomlottak, s mi a föld mélyére kényszerültünk.

A környék már rég a pusztulás martaléka lett. Hõsies ellentá-
madásainkat szétverték, seregeinket felmorzsolták, a katonák utol-
só maradékai a falak védelmére szorultak. Az Ellenség csak özön-
lött és özönlött végeláthatatlan sorokban, földön, vízen és
levegõben, hogy vesztünket okozza. Tudtuk: akik a karmaik közé
kerülnek, többé nem menekülhetnek.

Az is tagadhatatlan igazság volt, hogy gyûlöletük meg-megújuló
rohamai alatt evilági lény eddig még meg nem állott. Ám Forterum
több volt egyszerû erõdítménynél. Fogalommá, utolsó mentsvárrá,
végsõ biztosítékká vált a galetkik szemében. Minden vesztett csata
után – amelyek, az Istenek a megmondhatói, bizony igencsak meg-
szaporodtak az utolsó években – a parancsnokok azzal vigasztalták a

36

DART MAHUL

IIII IIII IIII ....     RRRRÉÉÉÉSSSSZZZZ    ––––     IIIISSSSTTTTEEEENNNNEEEEKKKK    ÍÍÍÍTTTTÉÉÉÉLLLLEEEETTTTEEEE



sereget: ”Sose bánjátok, cimborák, áll még Forte-
rum!”. Innen indultak a visszacsapások, ez volt az
ellenállás központja. Mikor az Ellenség pokoli gárdái
zúgó forgószélként söpörtek végig Ghalla sokat gyö-
tört földjén, Forterum vára volt, mely a végsõkig ki-
tartott, mert ki kellett tartania. 

Így érthetõ hát, hogy mikor az utolsó talpalatnyi
föld elvesztésével a minden civilizációt elnyelni kész
szörnyetegek irtózatos áradata ott hömpölygött For-
terum falai elõtt, minden túlélõt lesújtott. A katonák-
ra, akik kimerülve a visszavonulástól, holtfáradtan
tántorogtak a mellvédeken, ez a hit és az ehhez kap-
csolódó elvárás ólomsúlyként nehezedett, miközben
az ezernyi fenevad démoni rikoltásai kíséretében
megindult a végsõ roham. Félelemmel és szüntelen
rettegéssel kísért éjszaka köszöntött hát az erõdre.
Nem volt többé kétséges: az utolsó éjszaka...

Az erõd szívében megbúvó trónterem masszív oszlopai eltûn-
tek mennyezetének sötétjében, s az oldalukra karcolt szörnyetege-
ken furcsa táncukat járták a lobogó fáklyák árnyai. A falakon dúló
borzalmas mészárlás hangjai idáig is elhallatszódtak: ordítások,
tompa puffanások, fájdalmas, kétségbeesett kiáltások, s bizony né-
ha olyan hátborzongató, minden eleven rettenet hangját felülmúló
földöntúli visongások, hogy beleborzongott, aki hallotta. Nem volt
kétséges: ez az Ellenség hangja.

Tucatnyian toporogtak nyugtalanul a teremben. A masszív, a
tragédia homályában is fenséges és lenyûgözõ kõtrónuson maga
Ragon Erwar, Forterum Ura és Parancsnoka, a környezõ földek
igazszívû királya ült gondterhelten. Dús, fekete szakállán egyre
másra tünedeztek fel az õsz hajszálak, mint pirospozsgás, máskor
erõtõl és egészségtõl duzzadó arcán az elsõ ráncok. Közeledett Éj-
közép ideje. Mellette állt büszke tartású hitvese, Tanarilla úrnõ, ki-
váló bajnoka, Sir Pernellus, és dalnoknoknõje, akit csak Pacsirtá-
nak szólított. Elõttük nyolc, meggyötört arcú, de büszke tartású
nemes álldogált. Szemlátomást nyugtalanul tekintgettek hol egy-
másra, hol Erwar fölibük magasodó alakjára. Mindnyájan hallga-
tásba burkolóztak, így újra és újra csak a vérfagyasztó csatazaj lár-
mája töltötte be a teret.

A tragikus jelen, és a bizonytalan jövõ kínjai mardosták lelküket.
Forterum ura maga elé révedt. Egy örökkévalóságnak hatott a néma-
ság, s olybá tûnt, mintha a pillanat fagyott volna dermedt csendé.

Nagy Sokára Ragon Erwar felegyenesedett trónjáról, körbefu-
tatta szemét a körülötte állókon, s így szólt:

– Hosszú éjszaka köszöntött be hozzánk. Amit oly sokáig halo-
gattunk, az ezennel bekövetkezett, és nem tehetünk immáron
semmit, hogy megakadályozzuk: Forterum még ma éjjel a lángok
martaléka lesz.

Zúgolódás támadt erre a nemesek körében. Forterum királyá-
nak keserû arca lesújtotta õket – mégse voltak képesek megemész-
teni az igazságot. Pacsirta a semmibe bámult, s ujjait hárfája húr-
jain futatta végig, míg Sir Pernellus nyugtalanul nézte az
oszlopokat, mintha azon nyomban rájuk akarnának omlani. Erwar
felemelte a kezét, erre mind elhallgattak. Majd folytatta:

– Nemes hölgyek és urak! Ti nagyon jól tudjátok, mit jelent a há-

ború. Tudom én is. Valamennyiõtök birtokait felperzselték, erõdjét
lerombolták, katonáit és azok gyermekeit leöldösték, asszonyaitokon
erõszakot követtek el, némelyiknek magam is szemtanúja voltam. –
Helyeslõ morgások és bólogatások kísérték e kijelentést. – De ami
ma történik, az mégis más. Nemcsak azért, mert Forterum az én vár-
ra szûkült országom, hanem azért is, mert vele bukik népünk is. Jaj
a legyõzötteknek! Hosszú és nyomorúságos sors vár arra, aki túléli e
pusztulást, mert nemzedékeken át gyáva férgek módjára a föld alá
lesz kényszerítve. – Itt pillanatnyi szünetet tartott. Arca már hamu-
szürke volt, s lassan már mind a haja, mind a szakálla teljes egészé-
ben fehéren csillogott. A nemesek elhûlve nézték.

– A birodalmam pusztulóban, s vele pusztulok én is. De értem
voltaképp nem kár. A figyelmünk a jövõre kell fordítanunk! Nem-
sokára nektek is csatlakoznotok kell a többiekhez, s élükre kell áll-
notok, ha a sziklába zárva túlélést akartok nékik! – Itt meggör-
nyedt, s mintha kicsit zsugorodott volna is alakja. De még így is
fenséges és lenyûgözõ volt.

– Eljött a számadás napja! – folytatta. – Ti a nemeseim vagy-
tok. Apáitok is a királyokat szolgálták, s annakelõtte a nagyapáitok,
és az õ apáik is. Véreskü köt benneteket hozzám, mely a mai na-
pon megszakad. De míg az erõd el nem esik, én vagyok az Uratok.
Kötelességem tehát, hogy életetek végéig tartó szolgálatotokból fel-
oldozzalak benneteket és Ítéletet hozzak jövõbeni sorsotok felõl!
Mert az Õsi törvény szerint: „A szolga verejtékét folyatja uráért, a
nemes a vérével adózik, de az uralkodónak tett eskü váltsága ma-
ga a lélek!” Parancsolom tehát, hogy adjatok számot tetteitekrõl
igaz hitetek szerint, hogy aztán tiszta szívvel csatlakozzatok mene-
külõ népemhez, s hûséggel szolgáljátok õket!

Ekkor iszonyatos remegés rázta meg a csarnokot. Mindenki
megingott, az egyre gyengülõ Ragon Erwar visszazuhant a trónra. A
mennyezetrõl vakolat hullott a jelenlévõk fejére. Tanarilla férje vál-
lára tette a kezét, Sir Pernellus pedig rosszat sejtve elõhúzta meg-
szentelt kardját.

Ami történt, az így történt ezután: a nemesek és nemeshölgyek
sorra letérdeltek uruk elé, számot vetettek tetteikrõl, majd lehajtott
fejjel, megadóan tûrték a király ítéletét. A sort a csábos hangú dal-
nok, Pacsirta kezdte:

– Életem és vérem a muzsika bûvkörében telt. Játszottam a sze-
lek karmával, énekbe foglaltam a háborúk dicsõségét és a szerelem
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gyönyörûségét. Hitet csepegtettem az egyszerû lelkekbe, s dalaim-
mal kápráztattam el a mennyei égboltot. Az én hangomra szende-
rültek álomba az ifjúk és a leányok, a felnõttek és a gyermekek, s az
én kacagásom kísérte álmukat a szikrázó csillagok fényénél.

– Halld hát ítéletem, Pacsirta, Dalnokok Dalnoka! Hûen szol-
gáltál, s hitet adtál népemnek mágikus dallamaiddal. Ugyanakkor
sokszor csak haszontalan dolgokra fecsérelted idõdet, míg más
dolgozott. S bár sokan lesznek majd, kik követnek utadon, régi di-
csõséged elhalványul, s a hajdanvolt, dallamaid szavára zajló ün-
nepségek is lassan eltûnnek a feledés homályában. Legyen hát a
múzsa a vezérlõ csillagod! – Ezzel intett. Elõállt a következõ:

– Az én utam a sötéten át vezetett. Földjeimen mindig tél volt, s a
hideg átjárta az emberek szívét. Pallosjogot gyakoroltam népem fölött,
s én voltam az, aki a halált jelentette nekik. Ítéletem azonban mindig
igazságos és részlehajlás nélküli volt, mint ahogy kegyelmet is adtam
mindazoknak, akik kiérdemelték. Aki pedig az én földemen halt meg,
nyugodalmat nyerhetett, mert holtában nem zaklatta senki.

– Ezt nem kétlem, Sötét Báró! Ám szíved megkeményítetted,
éjbe burkoltad, s hideg maradtál azokon a napokon is, amikor
öröm sugárzott az arcokon. A Te sorsod az lesz, hogy a Halálnak
fogsz szolgálni, ki pedig a te szolgád volt mindezidáig! Reszketni
fogsz tõle, s mint hitvány cseléd, elbújsz elõle. Híveidet is erre buz-
dítod majd, míg világ a világ!

– A Zöld úrnõ vagyok! – lépett elõ kecsesen egy hosszú, geszte-
nyebarna hajú nemeshölgy. Nyakában virágkoszorút hordott. – Az én
szoknyám körül otthonra lelt minden élet, nemcsak az alattvalók, de
füvek, fák, bokrok, trillázó madarak, csúszkáló hernyók, viháncoló
halak, nyerítõ kancák és tülkölõ elefántok egyaránt! Hûs lombú er-
dõk között laktam, s tiszteltem az oly sokak által meggyötört, újra és
újra kamatra gyötört áldott anyaföldet. Nagyobb bánat számomra,
hogy nem láthatom többé õket itt, a föld mélyén, mint az, hogy el-
buktunk – s melegbarna szemeiben telt könnycsepp csillant meg.

– Fájdalmad megértem! – szólt megenyhülve a király. – De
tudnod kell, hogy a zord sziklák mélyén is virul az élet. Így hát a te
követõid feladatául azt szabom, hogy kutassátok ennek az életnek

minden nyomát, eredetét, fajtáját, hogy elõbb utóbb megleljétek
azt, ami belõletek hiányzik. Ne sírj hát, leányom! Ti lesztek, akik
megismerésetek fényével bevilágítjátok a hegymély örök sötétjét, s
ebben igen sok örömetek lesz, erre a szavamat adom! 

Izzó tekintetû, borzas hajú férfi következett. Embernyi pallosát
megmarkolva csapta a földhöz. Ahogy hegye a sziklát érte, szikrák
pattogtak mindenfelé.

– Thorren vagyok, dicsõ hadvezéred! Én voltam az, ki mindig
veled voltam, valahányszor csatába lovagoltál! Én acéloztam meg
karod erejét, az én akaratom maga a rendíthetetlen szikla! Az én
népem a harcoló sereg, s én vagyok a királyuk, valahányszor össze-
csapnak a kardok. Tán bárdolatlan, s szûkszavú voltam, de a fény-
lõ acélpenge hívebben beszélt helyettem a csatákban! Ha ellenség
állt elõttem, már mentem is birokra vele. Most is katonáim élén ta-
lálna a hajnal, ha nem parancsoltál volna ide, uram!

– Már nem lesz több hajnal – komorodott el a király. Thorren
elsápadt. – Harcosok harcosa vagy magad, dicsõ vitéz! Ám számos
értelmetlenül legyilkolt alattvalóm látta ennek kárát. Mond, mi hasz-
na volt dicsõségedbõl az özvegyeknek és árváknak? Miért van az,
hogy az Ellenség a kapuknál tobzódik? Miért nem beszél helyetted a
kardod a sírhantok fölött? Nem felelsz, hatalmas hadúr? Megbénítot-
ta nyelved az igazság? Halld hát ígéretem! Vezekelni fogsz tetteidért!
Te fogod vezetni a népet a kusza járatok mélyére. Számos szörnyeteg
állja majd útjukat. Te és a követõid lesznek azok, kik meghirdetik az
ellenük való harcot! Menj, és vezesd õket gyõzelemre!

– Csillogó Fényesség áll elõtted, hû királyom! – állt meg egy
talpig vértezetbe bújt lovag Erwar elõtt. Olybá tûnt, mintha halvány
ragyogás fonná körül, mely a sötétben valósággal világított. – Én
hoztam el népednek a Fényt. Engem dicsértek, valahányszor kelni
látták a napot, s engem áldottak, ha új élet sarjadt belõlük. Vigyáz-
tam dolgos hétköznapjaikat, s nem haboztam védeni õket, ha tá-
madás veszélye fenyegetett. Bölcs tanácsokkal láttam el társaimat.
Tekintélyem révén, ha szabad ilyet mondanom, elsõ voltam közü-
lük az egyenlõk között.

– Ám minden fényed kevés volt, hogy megakadályozd népünk
napjának leáldozását. Hited megmérettetett és könnyûnek találta-
tott. Alattvalóid bíztak benned, de Te nem terjesztetted ki mindnyá-
jukra egyenlõn óvó kezedet. Halld hát szavam: ólomsúlyként nehe-
zedik Rád a felelõsség, hogy a jövõben megóvd népedet az
elkorcsosulástól. Bölcs vezetõnek tartod magad, a Te feladatod lesz
hát, hogy rendbe szervezd a széthulló csapatokat, s õrködj e rende-
zettség felett kötelességtudóan és rendíthetetlenül!

Ekkor fülsiketítõ dörgés rázta meg a csarnokot. Ahhoz volt ha-
sonlatos, mint mikor a hegyomlás robaja a szakadék végére a fele-
rõsödik. Majd néma csönd. Forterum ura merõ ránc volt már, ha-
lottszürke hajának csillogása is kifakult, s elkerekedett szemekkel
bámult a messzeségbe:

– A falak leomlottak! – kiáltotta Sir Pernellus. – Az Ellenség
bejutott! – s mintegy ennek igazolásaként oly dobhártyaszagattó vi-
sítozás hasított a robaj utáni csendbe, hogy mindenki kétrét gör-
nyedt a fájdalomtól, s a fülére szorította a kezét kínjában. De a ki-
rály bajnoka azonmód felpattant! – Nem, ezt nem tûrhetem!
Maradj csak uram! Ide egyetlen olyan ocsmány féreg se teszi be a
lábát, míg karjaimban erõ, ereimben vér, csontjaimban velõ van! –
s ezzel fegyverét magasra tartva kiviharzott a terembõl.
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– Jó bajnokom! – sóhajtott Forterum ura, s kérges arcán mo-
soly játszott. – Bár élhettél volna tovább is e sötét óránál! De neved
nem felejtõdik el, híred megmarad a nép körében, s dicsõ tetteidet
számos legenda örökíti meg! Sose félj többé az idõk mohától: lel-
ked kitör a koporsóból, s eget kér magának! – Fáradtan hunyta le
egy pillanatig a szemét. – Halljam a következõt!

Maszatos arcú, sunyi tekintetõ uraság ugrott elõ, s mutatóujját
vádlón urára emelte.

– Hazugság, szemenszedett hazugság! – suttogta vészjóslóan
Narhir nemes. – Ti mind oly hatalmasnak, s fenségesnek tûntök,
pedig semmik és senkik vagytok! – fordult a többiek felé. – Egyedül
én voltam az, ki a magam erejével jutottam el közétek! Én voltam
az, ki fölgyújtottam a föld erdejeit, hogy tüzénél melegedhessek, s
megtörjem hatalmatok. – Ezt hallva Zöld úrnõ szívszorongató zoko-
gásban tört ki. – Elvettem, ami engem megillet, s megmutattam,
mire képes a megacélozott öntudat. Én tehát a magam ura vagyok!
Rajtam nincs hatalmad, király! – sziszegte végül, és a trón elé ser-
cintett, majd sunyi szemeivel körbe-körbe pillantott. A többiek fel-
hördültek ekkora arcátlanság láttán. Thorren és Csillogó Fényesség
kardot rántott, ám Narhir markában fekete méregtõl csöpögõ tõr
meredt fenyegetõen. – Gyertek, férgek! – fröcsögte gyûlölettõl eltor-
zult arccal. – Melyikõtök akar meghalni legelõször?

– Hagyjátok! – dörrent rájuk Ragon Erwar! – Te pedig, Narhir,
meg fogod bánni kevély szavaid! Bár sok csúszómászó gyûlik majd
szavadra, de mindenki le fog nézni bennetek és kitaszítottság jut
majd osztályrészedül. Élned is abból kell majd, amit másoktól el-
veszel, de mindez csupán asztalról lehulló morzsákhoz lesz hason-
latos. Porban fogsz fetrengeni, s port nyel kígyó néped is!

– Bölcs szavak, uram királyom, hisz bölcs vagy magad is! – lé-
pett élõ nyájas mosollyal Rahdin. A többiek hátrahõköltek, ahogy a
fényben elõtûnt püffedt, gennyes fekélyektõl eltorzult arca, amin
groteszk vigyor játszott. – Ne is törõdj velük, hisz nem képesek fel-
fogni, mit is jelent az uralkodás mennyei mûvészete! Kicsinyes sza-
bályaikon túllépve azt tettem mindig, amit jónak láttam, s akaratom
alá hajtottam a nyakas népeket. Én vagyok az örök hatalmasság, a
változás sokszínûsége! Az én õsi hitem erejével nem ér fel egyetlen
nemes sem! – hûvös pillantást vettet az uralkodóra. – Csak maga
Erwar király – esetleg.

– Rahdin, Rahdin! – csóválta a fejét Forterum ura. – Hát te so-
sem változol? Makacs! Ostoba gõgödben magadat mindenki fölé
helyezed, s közben nem veszed észre, hogy romlást, káoszt, és
pusztulást terjesztesz, amerre jársz! Csodálod, hogy engesztelhetet-
lenül gyûlölnek, mert barátaidat hátba döföd, ellenségeidet pedig
segíted? Nem, nem kérek az ígéretedbõl! Jobb egy becsületes ellen-
ség, mint egy hitszegõ barát! Magányos leszel és a magad útját fo-
god hát járni! Nem járnak jobban azonban követõid sem: nem bír-
nak majd megállni a változás és a különcség meredek lejtõjén, s
emiatt örökké új és új utakat kell keresniük!

A távoli kiáltozás, fegyvercsörgés ekkor felerõsödött. Újabb robba-
nás rázta meg a csarnokot. Iszonyatos reccsenés kíséretében óriási re-
pedés jelent meg a lábuk elõtt az eleven sziklában. Alulról fullasztó for-
róság és mélyvörös, kísérteties fény szûrõdött föl. Tanarilla megragadta
hites férje karját és a vállára borult. Ragon Erwar, kinek alakja már egy
szánalmas vénemberéhez hasonlított, görcsösen markolta trónja kar-
fáját, de kitartott. A repedésbõl halk sziszegéssel vörös gõz szállt fel. 

A baljós fényben egy lenszõke hajú, jádezöld szemû nõ lépett
ki a nemesek sorából. Csinos arca kétségbeesésrõl árulkodott, ki-
sírt szemeibõl egy világ fájdalma sugárzott.

– Mit ér a szépség és mit ér a gyönyörûség, ha nincs, aki megcso-
dálja, s nincs, akivel megosszam? – panaszolta búgó hangon. – Szá-
mos férfiszívet gyújtottam lángra, célt, értelmet adtam létezésüknek, s
azt, amit pénz és hatalom nem helyettesíthet: szeretõ szívet és odaadó
szerelmet. Mi lesz a világgal, ha mindaz, mi bús létünk rövid virága, el-
töröltetik, s a szerelmes susogások helyett marad a puszta és rideg kõ?

– Lányom! – hangzott a király erõtlen s immáron reszelõs
hangja. – Hát az a sok összetört szív, akiknek kínzó fájdalmat okoz-
tál? A végeláthatatlan féltékenység, mely lábaid nyomán burjánzott
hitvány gazként a földbõl? Híveidet is becsaptad: mert a szerelem
sohasem örök! Ezért hát hagyd hátra szépségedet, s merülj el az ál-
mok mezejében! Egy teljesen új világ tárul majd fel szemed elõtt,
ahol más törvényszerûségek uralkodnak majd, mint itt, nálunk. Te
és követõid fedezitek majd föl ezt az elrejtett birodalmat!

Erwar hangja elõször köhögésbe, majd harákoló fuldoklásba
torkollott. Ezzel egyidõben a bejárati kapu szilánkokra robbant. Az
így támadt résen át már tisztán kivehetõ volt a csatazaj, mely egyre
csak közeledett és közeledett. Az ajtó mögött kavargó sötétségbõl bal-
jóslatú sziszegés hallatszódott. Mindenkiben megfagyott a vér. Érezte
mindenki, hogy valami ott lapul a kapualjban, valami névtelen iszo-
nyat, mely rájuk leselkedett, s magával hozta a halál ígéretét.

Ám akadt a nemesek közt egy, akit Fiatlux néven neveztek. Vörös
köntössel takart teste felmagasodott, kezei bonyolult ábrákat rajzol-
tak. Sistergõ villám vágódott tenyerébõl az eleven sötétségbe, amit
dobhártyaszaggató visítás, majd vakító robbanás követett. Mikor elült
a por és a fény, a bejárat helyén hatalmas kõomlás magasodott. 

– Nincs sok idõnk, királyom! – szólalt meg vékony, sipákoló
hangon. – Az Ellenség itt van a küszöbön. Mondj ítéletet rólam is,
hogy beteljesíthessük feladatunkat!

Erwar összeaszott, elkínzott teste zúzódásokkal tarkítva erõtlenül
lihegett a megrepedezett trón elõtt. Tanarilla segítségével ülõ helyzet-
be hozta magát, s az alábbi szavak hagyták el sípolva a tüdejét:
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– Titokzatos erõket birtokoltál Fiatlux! Megértetted és értõ mó-
don felhasználtad a mágikus tudományokat, miközben óvtad a vi-
lág egyensúlyát! Birtokodba vetted, ami Ghallát immáron végképp
uralja: a Pénzt és az Érdeket! Felruházlak hát a legteljesebb ura-
lommal! Te kapod a kezedbe a legnagyobb hatalmat, s Téged követ-
nek majd’ a legtöbben! Utad marad, ami mindig is volt: a mágia tit-
kos, kifürkészhetetlen útja!

A kõomlás mögötti csatazaj egy szívdobbanásnyi idõ múlva el-
halt. Síri csönd telepedett a teremre. Recsegés kíséretében repedé-
sek futottak végig a csarnok tartóoszlopain. A nemesek ijedten kap-
kodták a fejüket. Erwar alakja váratlanul fölmagasodott:

– Ti, Kilencen lesztek hát az új élet letéteményesei! De mikép-
pen örökkévaló törvény szerint vagyon, olyképpen jósolom meg,
hogy a viszály magva felüti közöttetek a fejét. Küzdjétek le gõgössé-
getek, s diadalmaskodni fogtok önmagatok felett! Nyissátok hát tág-
ra szíveteket a jövõ elõtt, s békéljetek meg sorsotokkal! A népetek
már vár!

A tartóoszlopok megroggyantak, s kártyavárként omlottak
össze saját súlyuk alatt. A mennyezet összeroppant s a kétségbe-
esett csoportra zuhant. A nemesek még látták, ahogy Ragon Erwar
eltöri a botját, s amint Tanarilla a királyra ugrik, hogy testével óvja
õt a lecsapódó sziklák elõl, ám váratlan forgószél támadt fel körü-
löttük, s magával ragadta õket az ismeretlenbe.” 

Ámulva hallgattuk Sanctus atya szavait, s azon vettük észre
magunkat, hogy megelevenedett lelkeink visszaszálltak a tes-
tünkbe, s újra a barlang homályában találtuk magunkat. Mon-
dandóját emésztgetve töprengtünk.

– Megkaptátok a tudást, éljetek vele bátran! – kántálta
Sanctus atya. – Forduljatok szent áhítattal az Istenek felé, s kö-
szönjétek meg áldó imádságok közepette, hogy a hit fénye bevi-
lágíthatta értelmeteket, s megmutatta Néktek, amit tudnotok
kell! – majd elámulva figyeltük, ahogy hüvelykujjával és muta-
tóujjaival ismét kört formázott. S ahogy az ujjak egymásba for-
dultak, kifejezve mindazt a megbonthatatlan egységet, ami a
Körben rejlik, szaporábban kezett el verni a szívem. S még ab-
ban a pillanatban mindent megértettem...

261. Abdul
262. Alfa
263. Álmatag
264. Amatõr
265. Angyal
266. Aramis
267. Aranyszív
268. Archan
269. Árgus
270. Áron
271. Arra
272. Arrrrrgggh
273. Athos
274. Átokfajzat
275. Átokköpõ
276. Atom Antal
277. Atom Antalné
278. Babona
279. Balfék
280. Balta
281. Bálvány
282. Bárány
283. Bástya
284. Beast
285. Béla
286. Béni
287. Bestia
288. Béta
289. Beton
290. Beûke
291. Bicska
292. Blade
293. Bobek
294. Boborján
295. Bogumil
296. Bomlott Elme
297. Borostyán
298. Bors
299. Bosszú
300. Boxer
301. Bömbölõ
302. Brumi
303. Brúnó
304. Brünhilda
305. Bug
306. Bukott Angyal
307. Bukta
308. Bumburnyák
309. Buster
310. Butch
311. Buzogány
312. Büdi

313. Büdös Sajt
314. Cerberus
315. Cikornya
316. Cirok
317. Credo
318. Csákány
319. Csámpás
320. Császármorzsa
321. Csimpi
322. Csipkerózsika
323. Csoki
324. Csonti
325. Csöpi
326. Csõváz
327. Csupor
328. D’Artagnan
329. Dagi
330. Dágzzs
331. Dark
332. Das Boot
333. Délibáb
334. Delta
335. Démoni Kacaj
336. Dózer
337. Dödölle
338. Döglégy
339. Dzsószer
340. Edömér
341. Ékszer
342. El Bambi
343. Elek
344. Élõ Halott
345. Élõ Pajzs
346. Éngösz
347. Epigon
348. Erre
349. Ezüstcsont
350. Fagysugár
351. Fakír
352. Falanx
353. Fanyüvõ
354. Féreg
355. Filodendron
356. Finci
357. Fityfene
358. Fityfiritty
359. Flo
360. Fokhagymás Hús
361. Forma
362. Foxi
363. Fredegunda
364. Frédi

365. Frigó
366. Fritz
367. Furkó
368. Füles
369. Gamma
370. Gatya
371. Géniusz
372. George
373. Geyzmo
374. Gigi
375. Gikszer
376. Gizi
377. Gladiátor
378. Gold
379. Groteszk
380. Gusztáv
381. Gyalog
382. Gyémánt
383. Gyereide
384. Gyilkos
385. Gyomor
386. Gyõzõ
387. Hádész
388. Hadnagy
389. Hajnalfény
390. Hajnalka
391. Hájpacni
392. Halál Fia
393. Halálosztó
394. Halálsikoly
395. Hamupipõke
396. Harag
397. Hatalmas
398. Hatökör
399. Hektor
400. Heléna
401. Hentes
402. Hermész
403. Higany
404. Hisztérika
405. Hófehérke
406. Hóhér
407. Holdsugár
408. Hollószárny
409. Horgony
410. Horog
411. Hullócsillag
412. Hunor
413. Hurrikán
414. Ifj. Bonyók
415. Ijedtke
416. Illés

SZOLGANEVEK
Sziasztok! Nyafogó Nefelejcs gyûjtõmunkájának köszön-
hetõen most alaposan kibõvül a lista, amelyrõl kedvencei-
teknek választhattok nevet. Az elõzõ listát a 2001. februári
Alanori Krónikában (AK62) találhatjátok meg.
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417. Inci
418. Ismerõs
419. Iszony
420. Ivadék
421. Övfény
422. Jégvirág
423. Júlia
424. Jumbo
425. Jumurdzsák
426. Junior
427. Juventus
428. Kaboom
429. Káefté
430. Kajás
431. Kajla
432. Kamcsatka
433. Kamikáze
434. Karalábé
435. Karát
436. Karc
437. Karó
438. Kavics
439. Kázmér
440. Kecsöp
441. Kefe
442. Kefír
443. Kék Villám
444. Keksz
445. Kelkáposzta
446. Kemény Tény
447. Kernel
448. Királybogár
449. Királyfi
450. Kis Ellenség
451. Kiscefre
452. Kithara
453. Klodo
454. Klotild
455. Kluatu
456. Kóbász
457. Kombájn
458. Korong
459. Kova
460. Kökörcsin
461. Követõ
462. Kövület
463. Kretén
464. Kripta

465. Kristály
466. Krucifix
467. Kuksi
468. Kukurikú
469. Kulipintyó
470. Kübli
471. Kvarc
472. Lakitu
473. Lakli
474. Lala
475. Láma
476. Lángsugár
477. Lassy
478. Latex
479. Látó
480. Lazarrh
481. Legenda
482. Lehel
483. Lélekharang
484. Lesz
485. Létra
486. Lili
487. Liliomfi
488. Lopez
489. Lovag
490. Lutri
491. Mackó
492. Magor
493. Mágusölõ
494. Majonéz
495. Mangor
496. Marcipán
497. Marddel
498. Margó
499. Martin
500. Maszat
501. Máté
502. Maxi
503. Mehemed
504. Mekkmester
505. Méregcsók
506. Mészáros
507. Mici
508. Mikulás
509. Mizújs
510. Mókuska
511. Molly
512. Morcos

513. Mord
514. Morzsi
515. Motolla
516. Murder
517. Muttley
518. Nagymancs
519. Napsugár
520. Néma Halál
521. Nemecsek
522. Nemes
523. Neves
524. Nyalóka
525. Nyári Villám
526. Nyikkhaj
527. Okoska
528. Okostojás
529. Omega
530. Ostoba
531. Öreg Harcos
532. Ôrjöngõ
533. Ôrmester
534. Örök Társ
535. Ôshüllõ
536. Ôsmágus
537. Ôsök Harcosa
538. Padlizsán
539. Paff
540. Pajtás
541. Pamacs
542. Pancser
543. Papsajt
544. Parádé
545. Paradicsom
546. Paróka
547. Patkány
548. Pecsenye
549. Penge
550. Pif
551. Pincsi
552. Pirgos
553. Pirkadat
554. Piroska
555. Pokol
556. Pokoltûz
557. Pokróc
558. Porthos
559. Pörkölt
560. Postás

561. Potroh
562. Pöröly
563. Pöttyös
564. Prespán
565. Puding
566. Pukkancs
567. Puma
568. Quevedo
569. Quwakk
570. Qwertyuiop
571. Radír
572. Ragacs
573. Ragya
574. Ramaty
575. Randevú
576. Relikvia
577. Rém
578. Rengeteg
579. Repesz
580. Rettegett
581. Reuma
582. Rideg
583. Rikoltó
584. Ripacs
585. Riposzt
586. Ripõk
587. Robi
588. Románc
589. Rómeó
590. Ropi
591. Ruankan
592. Rubin
593. Rugó
594. Rumcájsz
595. Sajtkukac
596. Sampon
597. Savsugár
598. Scooter
599. Scully
600. Sebhely
601. Segítség
602. Shenky
603. Sicc
604. Sikoly
605. Smaragd
606. Sóbálvány
607. Sóder
608. Soklábú

609. Sötét Fény
610. Spagetti
611. Spartacus
612. Stark
613. Stipistopi
614. Stupimon
615. Summer
616. Sükür Hakan
617. Sündörgõ
618. Sürgõsen
619. Szablya
620. Szakadtka
621. Szalag
622. Szása
623. Szemtelen
624. Szent
625. Szereplõ
626. Szikla
627. Szimatszörény
628. Szitakötõ
629. Szívtelen
630. Szolga
631. Szövõdmény
632. Tájfun
633. Takarodj
634. Tákolmány
635. Tamagocsi
636. Tappancs
637. Tarkan
638. Taxi
639. Tejföl
640. Tengerszem
641. Tercia
642. Termosz
643. Tétlen
644. Thalassa
645. Thor
646. Tisreg
647. Titán
648. Titusz
649. Tóbiás
650. Tódor
651. Tokmány
652. Topáz
653. Tornádó
654. Torony
655. Totó
656. Traktor

657. Trauma
658. Tróger
659. Turboling
660. Tündérrózsa
661. Tûzangyal
662. Tûztánc
663. Tyera
664. Tyrg
665. Uborka
666. Ubul
667. Unyikámonya
668. Utolsó Csók
669. Üresfejû
670. Üvöltõ
671. Vaczak
672. Vadorzó
673. Váza
674. Végzet
675. Vektor
676. Vérbanán
677. Vérbosszú
678. Véróvodás
679. Vese
680. Vészmadár
681. Viking
682. Viola
683. Virág
684. Volt
685. Vörös Felhõ
686. Wamp
687. Worm
688. Wotan
689. Xavér
690. Yvett
691. Ywtofqjgasdh
692. Zárszó
693. Zelda
694. Zen
695. Zéta
696. Ziemba
697. Zokni
698. Zorro
699. Zulu
700. Zûr
701. Zsebpiszok
702. Zseni
703. Zsigerszerzõ
704. Zsír

SZOLGANEVEK



Nos, a játék alapvetõen itt sem változott, általában minden tel-
jesen hasonló ez elõzõ szinthez. A véletlenszerû kalandok és az
õsök csarnokának felépítése is ugyanolyan maradt. Ez utóbbi ter-
mészetesen ismét növekedett kicsit, immár 19x16-os. Ez egyéb-
ként nagyon szép, mivel pont teljesen beteríthetõ a kontaktus
õsökkel 3x3-as felfedéseivel. Apropó, remélem már mindenki
megcsinálta a 8-as szintû kontaktus õsökkel varázslatot magának,
nagyon sok segítséget jelent, hogy ha elõre tudjuk melyik mezõn
van kérdõjel, melyiken szörny, hol vannak a ládák stb...

Az új szintet kezdjük is rögtön a csarnok feltérképezésével,
ajánlottan a bejárat közelében levõ mezõkkel. Vigyázzunk rá, hogy
mindig a 2, 5, 8 stb. vízszintes koordinátákon derítsünk, hogy tel-
jes legyen a csarnok lefedése, egy mezõt se térképezzünk duplán.
Ha például a (10, 16)-os koordinátán van a bejárat, akkor kezd-
jünk a (11,14) központú kontaktussal, majd az ennek környékére
esõ 3x3-as mezõkkel. Ha varázslatokkal harcolunk, akkor általá-
ban a forduló végére érdemes hagyni a kontaktálásokat, hogy ha
kevés a VP-nk inkább ez ne jöjjön létre, minthogy egy torzszülöttel
való harc közben fogyjon ki a varázspontunk! Ha viszont nem hasz-
nálunk varázspontot a harchoz, akkor inkább a fordulónk elején
kontaktáljunk, hogy az esetleges tudatromboló szörnyekkel való
harc már ne szívja el a varázspontot a kontaktus õsökkel elõl.

Vannak természetesen új szörnyek, és új gyógynövények is, me-
lyekbõl újabb fajta varázsitalokat készíthetünk. Ezen a szinten már
fõzhetõ a mágiaellenállás itala (#76), melyet benyelve a csata ide-
jére +40-et kapunk rezisztencia szakértelmünkre. Van egy kaland
a szinten ami e nélkül az ital nélkül szinte meg sem oldható, úgy-
hogy izzítsa mindenki a varázsitalfõzés szakértelmét! Mindössze két
növénybõl készül, muskilból (#37) és xita uborkából (#39), de 9-
es szintû varázsitalfõzés szakértelemre van hozzá szükség.

Egy szintén hasznos ital, az õsmágus szájvize (#69), melynek
szintén feltalálták már a receptjét: hónakkupók (#30), elfu moha
(#33) és szemani gomba (#36) segítségével fõzhetõ, minimum
8-as varázsitalfõzéssel.

Persze új italok is találhatóak, ha szerencsénk van, de ezek re-
ceptjét még nem sikerült kikísérletezni. A narancs gyógyital, – ne-
vébõl adódóan nagyon megtévesztõen – gyógyításra való, méghozzá
a fehér illetve sárga gyógyital 40 illetve 70 gyógyítása után roppant
logikus módon nem 100, hanem 120 életpontot gyógyít. Aztán itt is
van mindenki kedvence, az energiaital, ami tovább erõsíti a lélek-
energiagyûjtõ koncepciót, a garling kristályhoz hasonló effektet pro-
dukál, természetesen azzal összeadódva! 10% lélekenergia többletet
produkál a forduló egészére vonatkoztatva. Gondolom mindenki re-
pesve várja a feltalálását, és van egy olyan érzésem, hogy itt valaki
nagyon megszedi majd magát, aki véletlenül pont ennek az italnak
a készítéséhez való füveket halmozott fel a barlangjában!

Mielõtt belekezdenék a szint szörnyeinek kivesézésébe, rövi-
den ismertetném a szint érdekességét, a mágikus ûrt. Ez egy táma-
dó varázslat, melyet néhány szörny használ (játékos karakter egye-
lõre nem tanulhat ilyen varázslatot!) Nem tudni milyen
mentõdobás van ellene, illetve van-e egyáltalán, mindenesetre az
biztos, hogy rezisztenciával megúszható a dolog. Ha sikeresen lét-
rejön, akkor a tárgyak, varázslatok, illetve italok, meg úgy általában
mindenféle dolog ami pozitívan módosítja valamely képességün-
ket, nem mûködik. Tehát például egy 13 (18)-as erõbõl a mágikus
ûr a csata idejére 13-as erõt csinál. Egyedül a leheletekre van ettõl
eltérõ szabály, mivel a lehelés tárgyak nélkül jelenleg életképtelen
lenne... a mágikus ûrben is lehet módosítva a lehelet, de maxi-
mum az alapleheleted 1,5-szereséig. Tehát például a 28 (72) lehe-
let mágikus ûrben 28(42)-re változik.

ÕÕÕÕ SSSS ÖÖÖÖ KKKK     VVVV ÁÁÁÁ RRRR OOOO SSSS AAAA     ––––     AAAA     FFFF OOOO GGGG AAAA KKKK     SSSS ZZZZ IIII NNNN TTTT JJJJ EEEE
Sziasztok! Folytatva a 6. szinttel megkezdett hagyományt, ezúttal a következõ, a 7. szintrõl

írok hasonló összefoglalót. Persze a figyelmeztetés ezúttal sem maradhat el, íme: FIGYE-

LEM! AZ ALÁBBI ANYAGBAN A FELFEDEZÉS ÖRÖMÉT JELENTÕSEN KÁROSÍTÓ DOLOGOK VAN-

NAK, AKINEK EZ FONTOS AZ NE OLVASSON TOVÁBB, A TÖBBIEKNEK VISZONT JÓ TÁPOLÁST!
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Nahát elérkezett végre az idõ, vágjunk bele a szörnyek ismerte-
tésébe! Ezek a szörnyek csakis azok, amelyek a szinten a csarnok-
ban, illetve vadaszat során is jöhetnek ellenfélnek!

SZIKLAÓRIÁS (#164): Egy tipikus ütõs szörny, van két mancsa
aztán annyi. Ezekkel egyébként 30-35 ÉP-t sebez egyenként, és na-
gyon jó aránnyal el is találja az embert. Mérete 170-180 és 14-es
vastag bõrével gondoskodik róla, hogy ne legyen ezt olyan egyszerû
leütni róla. Varázslók figyelmébe ajánlom a kedves kis szörnyeteg
15-ös rezisztenciáját, mellyel kellemetlen meglepetéseket okozhat.

A HALÁL APOSTOLA (#173): Az elõzõ szint 6. kalandjában meg-
ismert fõszörnyeteg itt is kísért. Nem ismételném meg magamat,
aki olvasta a szolgaszintes cikkemet úgyis tudja mirõl van szó, aki
meg nem, az a 2001. augusztusi számban nézhet utána.

MUTÁNS SZÓJER (#174): IQ császárok már kitalálhatták, bi-
zony-bizony, itt az elõzõ szint rettegett tárgytörõ lényének, a pusztí-
tó szójernek a felturbózott változatáról van szó. Ha jobban megnéz-
zük, nem is változott ez olyan sokat, ennek a dögnek is csak két
végtagja van szerencsére, persze nagyobbak, és jobb hatékonysággal
irtják a tárgyakat. A szójerek ezen mutációja már nem a hideggel,
hanem a savval szemben ellenálló, 40-es az ezirányú immunitása.
Persze nagyobbra is dagadt, nehogy olyan hamar meg lehessen öl-
ni, 130-140 a mérete. A bûzimmunitás és vastag bõr természetesen
megmaradt védekezésképpen neki, valamint persze ha leölted,
bosszúból ennek is kinyesheted a pofájából a csáprágóját.

BUNDÁS YETI (#175): Gondolom a nevébõl már sok mindent
kitaláltatok. Igen, természetesen immúnis a hidegre, méghozzá
40-es szinten. A yetiktõl szokott módon a két karmával próbálja fel-
tépni áldozatait, és hogy teljes legyen az öröm, elsõ végtagjával ron-
csol, emellé pedig permanens méretvesztést is produkálhat nálunk
(rothasztás). Lõfegyveresek örömére ez a fajta nemcsak a havasi
tájakon, hanem a barlangok sötétjében is képes (fehér bundája el-
lenére!) észrevétlen maradni, és meglepetésbõl támadni (talán Zu-
veghar professzor, népünk egyik legnagyobb tudósa keresztezte ré-
gebben a kaméleonnal). Na de visszatérve a tényekre, 150-170 a
mérete, van egy kis 6-os hidegaurája (ami ugyebár tök ugyanaz
mint a tüskés bõr, csak így jobban hangzik), valamint végtagonként
kb. 30-at sebez, ha eltalál. Lemészárlása után egy yeti csonthoz ju-
tunk! És, hogy ez miért jó? Fogalmam sincs, de én is lelkesen õriz-
getem õket a barlangomban!

ARACHNID SÁMÁN (#176): A szint normál szörnyei közül ez az
egy használja a mágikus ûr varázslatot. Az elsõ körben szinte min-
dig ezzel kezd! A 2. körtõl pedig jön közel harapdálni, elég bénákat,
viszont elég gyilkos módon a kis satnya csáprágója kontaktméreg-

tõl csöpög... Szóval igyekezz gyorsan végezni vele! Ennek útjában
csak az áll, hogy a mágikus ûrben elég nehézkes legyorsulni a sá-
mán 28-as gyorsaságát, a leheletünk pedig… hát számoljuk ki,
hogy mennyit sebez ha nincsenek rajta tárgyak, az ütõsök pofonja-
inak pedig a már harc elején rajta levõ, 5 ütéstõl védõ gránitbõre
segítségével áll ellent. Varázslók ellen, mint mindenki, õ is rezisz-
tenciájával babrál ki, 20-as szinten ismeri. Szerencsére mérete is a
kevesebb sebzésekhez idomul, mindössze 110-120.

ZAFÍR KAELTRICH (#177): Ez a kis féreg nem sokat lacafacá-
zik... az elsõ kört egybõl egy dermesztéssel kezdi, mégpedig a 40-es
gyorsasága miatt valószínûleg még azelõtt, mielõtt bármit tehet-
nénk ellene! Ha ledermedtünk, utána nevetséges kis 22-es elektro-
mos leheletével esik nekünk, de persze bõven elég baj nekünk,
hogy a csatát már nem nyerhetjük meg, hacsak nincs egy bátor
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szolgánk, aki megnyeri helyettünk. A 20-as dermesztése ellen ma-
gas egészséggel javallott védekezni. Szerencsére hamar megölhetõ,
mérete nem haladja meg a 100-at. Egyedül az elektromos lehelõk-
nek okoz fejfájást, mivel 50-es az immunitása, és persze a bûz sem
sebzi. Érthetetlen okból szélpajzs van rajta, de hát egy lõfegyveres-
nek akármekkora szélpajzs sem jelenthet akadályt, hogy 100 felett
sebezzen...

LÁVAELEMENTÁL (#178): Természetesen, ami egybõl eszünkbe
jut, hogy bizonyosan nem sokat jajgat ha tüzet lehelünk rá. Ez így is
van, 40-es tûzimmunitása védi az ilyesféle atrocitásoktól. Bûzre õ is
immúnis, mint mindenkinek, egy minimális rezisztenciája neki is
van. Ha megütjük, 14-es hõaurája égeti meg mancsunkat. Azt gon-
dolná az ember, hogy egy lávaelementál majd biztos tüzet fog lehel-
ni... na nem! Ez inkább két mancsával ütlegeli az ártatlan galetkiket,
és mindkettõvel lélekenergiát is szív! Ha viszont túl nagy a vastagbõ-
rünk vagy a védelmünk egybõl vált, és megmutatja, hogy bizony azért
tud õ lehelni is, ha kell! 150 körüli a mérete, szóval tûzlehelõkön kí-
vül mindenkinek könnyû falat. Szerény véleményem szerint a láva-
elementál az ellenség adatgyûjtõje lehet, ugyanis mint azt megtud-
tuk, 8-as auraészlelés szakértelme is van! Ezt meg mi másra
használná egy torzszülött mint illegális adatgyûjtésre?

2 DB SZÉLFIVÉR (#179): Két kis lõfegyveres szörnyike, egyen-
ként 100 ÉP-vel. Körönként 3-at lõnek 18-as lõfegyverrel, ami ha
alacsony a védelmünk, és nincs vastag bõrünk sem, elég halálos.

Ezek itten a mérgezõ lehelet ellenfelei, 40-es immunitással véde-
keznek ellene. Persze hiába, hiszen ha már közel mentünk hozzá-
juk nem tudnak lõni, így oly mindegy nekik, hogy egy vagy két kör
alatt pusztulnak el kezeink, illetve leheletünk elõtt. Azért persze kö-
zelharcban sem állnak bután, inkább bemutatják szánalmasan
alacsony 14-es méregleheletüket. Ha megöltük õket és nem okoz
nekünk lelki törést a hullarablás, elvehetjük tõlük a légzés hosszú
íjukat.

POKOLPATKÁNY (#195): Minden szolgatartó galetki réme, a tö-
megpusztító tûzvarázslatok mestere ez a lény. Persze arra már õ is
rájött, hogy nem túl hatékony, ha a tömegirtások miatt õ is elpusz-
tul a saját varázslatától, így igen magas rezisztenciát fejlesztett ki a
saját varázslatai elleni védekezésképp. Emiatt a dolog miatt viszont
egyúttal a varázsló karakterek nagy mumusa vált belõle, gyakorla-
tilag forrás érintése nélkül nem igazán van esélyük a legyõzésére!
Emellett ajánlott egy tûzpajzs varázslat elmondása is, nehogy meg-
öljön minket 12-es lávafolyama, valamint az ezzel összeadódó 12-
es tûzvihara segítségével. Mérete csak 110-120 körüli, de szellemi
mágusoknak így is nagy gondot okozhat 22-es IQ-ja miatt. Mások-
nak sima ügy, de a szolgákat valószínûleg mindig elpusztítja. Pat-
kányfog esik ki belõle legyõzésekor, ami ugyan még sehová nem
kellett, de egy csarnok-info szerint egy magasabb szinten majd fon-
tos tárgy lesz...

KÕTROLL (#196): Talán a legbambább lény a szinten, gyakorla-
tilag csak arra vár, hogy a galetkik jól összeverjék! Persze ehhez
azért van egy-két szava, de inkább csak egy... Mindössze egyetlen
végtagja van csak szegénynek, ráadásul az sem olyan hatalmas,
hogy megijednénk tõle. 45-50 körül sebez csak vele, ha eltalál.
Ezenkívül nem sok mindent tud felmutatni, 150-es méret, egy kis
rezisztencia, regeneráció, de minek... ennyi a felhozatala. Ha vadá-
szat során ejtünk el egyet, (de csakis ekkor!) ki tudjuk vagdalni a
szemét, melyet a szint egy kalandjához kell majd gyûjtögetnünk.

ORGLING VARÁZSLÓ (#197)+ ORGLING FATTYÚ (#198): A
6. szintrõl szóló cikkemben futólag már tettem említést róluk, de
most nézzük meg õket közelebbrõl. Az elsõ körben a varázsló sav-
hurrikán varázslatot lõ ránk, és szolgáinkra. Ez a varázslat szinte
ugyanaz mint a tûzgolyó, csak többet sebez, és természetesen nem
tûz, hanem savimmunitás véd ellene. Jelen esetben 30-60 körül
sebez, ami ha nekünk nem is, szolgáink számára lehet, hogy halált
okoz. A fattyú pedig eközben megindul felénk, hogy 13-as méretû
fogával és 14-es bûzével szétcincáljon, illetve ha varázslók vagyunk
30-as manaszívása segítségével megfosszon minket a számunkra
oly fontos varázspont egy részétõl. A 2. körtõl fogva a varázslóban
elõtör szörnyszülött mivolta, és elpusztításunk helyett inkább mi-
nél több kellemetlenséget akar okozni, méghozzá gigaököl varázs-
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lat használatával. Ha túl sokáig marad életben, néha úgy dönt, hogy
az elvakult gigaöklözés helyett inkább megidéz egy újabb orgling
fattyút. A fattyúnak egyébként 100, a varázslónak 90 körül van az
ÉP-je. Legyõzésük után szerencsénktõl függõen alacsony eséllyel
bár, de találhatunk náluk orgling fétist, illetve még kisebb eséllyel
arany orgling fétist. Mindkettõ a rezisztenciát növelõ nyaklánc, de
ennél fontosabb, hogy kérik küldetésben, illetve néhol klánkülde-
tésképpen is a megszerzésüket. Ja igen, a varázsló a zafír kaeltrich-
hez hasonló módon szélpajzzsal védi magát a lõfegyveresektõl, lás-
suk be, õ sem sok sikerrel.

QUWARG BEHEMÓT (#200) + QUWARG ÉLÕSKÖDÕ
(#201): A szint minden bizonnyal legundorítóbb szörnypárosa.
Az élõsködõnek ugyan mindössze 30-33 az életpontja, de ez nem
akadályozza meg abban, hogy gonoszabb legyen bármely más ed-
digi szörnynél. Elõször megátkozza az áldozatát (azaz rossz esetben
minket), majd miután annak így nem maradt esélye mentõdobá-
sok megdobására, tudatrombolja, vagy gigaököllel pusztítja el tár-
gyait. Néha úgy dönt a varázslók ellen, hogy mivel az átokra mágia
a mentõ, inkább mégsem átkoz, hanem egybõl tudatrombolással
kezd. Szerencsére, ha varázslók vagyunk, könnyen lelõhetjük már
az elsõ körben, mielõtt gonoszkodni kezdene. Közelharcosoknak
kicsit nehézkesebb a dolog, nekik ugyanis elõbb át kell vergõdniük
a behemóton, ami nem egyszerû móka! A behemót ugyanis 150
körüli mérettel rendelkezik, 3 végtaggal támad, egyenként kb. 30
sebzést okozva, és ami a legnagyobb erejét adja, hogy paralizál ve-
lük. Ha ez sikerül neki, akkor általában nekünk meszeltek, örülhe-
tünk, ha a -1 méret mellé nem töri le közben az élõsködõ még egy
pár varázstárgyunkat is. Ajánlott ellene a minél magasabb védeke-
zés kifejlesztése, hogy ne találjon el minket! Ha iszonyatos mázlink
van, találhatunk náluk egy quwarg amulettet, ami +2-t ad minden
végtagra rakható képesség szintjéhez. Azért erre ne nagyon számít-
sunk, az eddig általam látott több száz leölt quwarg bandából
mindössze egyetlen egy esetben volt található ez a relikvia.

TARAJOS KHADZAR (#202): Hát ez is tipikus gonoszkodó szörny,
megölni nem nagyon fog minket, viszont ameddig meg nem öljük,
– sõt még halála után is – igyekszik minél jobban kibabrálni ve-
lünk. Két végtagján rothasztás illetve tárgyirtás figyel, halálakor pe-
dig felrobban, megsebezve mindenkit maga körül. Nem ritka, hogy
szegény szolgáink mind odavesznek a robbanásban. Hogy több kö-
rön keresztül is rothaszthasson minket, illetve törhesse a tárgyain-
kat, arra 170 körüli mérete a garancia. Ja, és a csata mindig közel-
harcról indul. Ha megöltük, mindig találhatunk nála khadzar tarajt.

ZOMBI NAGYMESTER (#171) + ZOMBI (#29): Ez a szörny
nem jöhet a csarnokban, csakis vadászat során illetve kalandok-
ban. Ezért én nem is vesztegetnék rá sok szót, általában egy BA pa-

rancs megteszi ellene. Ha valaki mégis inkább le akarná gyõzni,
annak nehéz dolga lesz, mivel a nagymester az elsõ körben meg-
idéz egy zombi herceget, melyrõl már szintén írtam az elõzõ cik-
kemben. Röviden, a herceg feladata, hogy megidézzen egy további
zombi mestert. Ezzel együtt három ellenfelet kell legyõzzünk, ame-
lyekbõl kettõ is animációval rendelkezik, tehát vígan feltámasztgat-
ják egymást. Persze ez csak a közelharcos karaktereknek problé-
ma, varázslók és lõfegyveresek lelõhetik mielõtt bármit csinálna.
Ha ez mégsem sikerül, akkor még mindig van esélyünk, mivel az
elsõ körben megidézett herceg csak a 2. körben idézi meg a mes-
tert, aki pedig csak a 3. körtõl fogva cselekszik. Aki a nagymestert
egy kör alatt akarja kivégezni, annak 150-160 sebzést kell ellene
bevinnie!

2DB NYÁLKACSIGA (#199): Szintén egy speciális ellenfél, aki
nem jár a csarnokban. Ez nagy szerencse, mivel a nyálkacsiga leg-
inkább a régebbi szintek fehér amõbájára hasonlít. Egyfolytában
újabb és újabb nyálkacsigákat idéznek, szóval tömegirtásra fel!

Ennyi volt mára, a következõ krónikában folytatom, akkor a
szint épületes küldetéseivel. Addig is, mindenkinek jó tápolást!

SZEITZ GÁBOR
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TÁPLÁLKOZÁS (%)
Össz. 1.szint 2.szint 3.szint 4.szint 5.szint 6.szint 7.szint

zöldvérû 10.4 10.2 14.4 10.5 9.7 9.2 5.8 5.0

rovarevô 16.1 15.9 13.9 15.2 17.4 16.2 21.0 22.5

micinista 14.4 14.5 13.5 14.7 12.7 13.2 17.3 20.0

mágiafaló 14.3 15.0 14.6 11.8 14.0 15.5 12.8 17.5

piromád 15.5 15.6 17.3 19.1 15.1 13.2 10.3 11.2

puhány 6.8 7.6 6.9 8.8 6.7 5.0 3.3 1.2

kôevô 9.5 10.2 11.1 9.6 9.0 8.3 6.6 1.2

tejivó 1.6 1.8 1.3 1.2 2.0 2.3 1.2 1.2

vegetáriánus 11.2 9.1 7.1 9.1 13.4 17.2 21.8 20.0

VÉGTAG MÉRET
Össz. 1.szint 2.szint 3.szint 4.szint 5.szint 6.szint 7.szint

1. végtag 32 11 17 20 20 26 25 32

2. végtag 26 0 13 20 21 26 25 22

3. végtag 26 0 0 0 21 23 24 26

4. végtag 18 0 0 0 0 0 0 18

VÉGTAG SZAKÉRTELEM
Össz. 1.szint 2.szint 3.szint 4.szint 5.szint 6.szint 7.szint

1. végtag 32 9 19 16 18 22 32 22

2. végtag 22 0 19 14 20 20 22 17

3. végtag 16 0 0 0 13 16 14 11

4. végtag 7 0 0 0 0 0 0 6

TULAJDONSÁGOK:
Össz. 1.szint 2.szint 3.szint 4.szint 5.szint 6.szint 7.szint

Erô 27 8 13 15 18 27 25 26

IQ 27 9 15 17 20 20 27 21

Ügyesség 24 9 11 12 20 24 20 17

Egészség 22 8 10 13 17 21 17 22

Mágia 32 8 12 17 20 23 32 21

Gyorsaság 36 9 13 24 26 32 35 36

HARCI SZAKÉRTELMEK:
Össz. 1.szint 2.szint 3.szint 4.szint 5.szint 6.szint 7.szint

tûzlehelet 36 10 16 23 30 27 36 30

jéglehelet 36 8 15 20 27 30 23 36

savlehelet 28 10 15 17 20 28 27 25

elektr. lehelet 36 12 13 21 22 24 36 33

mérg. lehelet 31 11 16 21 20 23 30 31

regeneráció 27 10 12 17 20 27 22 18

tüskés bôr 36 10 12 14 16 30 36 11

vastag bôr 29 11 12 16 17 20 25 29

tûzimmunitás 17 6 6 9 12 11 17 9

hidegimmunitás 16 3 6 9 9 12 16 15

savimmunitás 11 2 6 7 8 11 10 7

elkt.immunitás 13 1 10 9 8 13 12 8

imm.mérg.gázra 10 3 6 9 7 10 9 5

imm.ktkt.méreg 11 3 6 6 7 11 10 11

rezisztencia 26 3 16 8 15 22 26 21

bûz/illat 36 11 13 24 26 27 36 33

lôfegyver 35 8 13 24 26 32 35 32

VÉGTAG SZAKÉRTELMEK
Össz. 1.szint 2.szint 3.szint 4.szint 5.szint 6.szint 7.szint

kontaktméreg 33 10 15 13 18 22 33 21

bénító méreg 6 4 6 5 4 0 1 4

paraliz.méreg 27 8 13 20 18 20 27 15

vámpirizáció 12 8 10 10 12 10 6 6

manaszívás 7 0 4 1 5 7 5 1

rothasztás 21 7 12 15 16 21 21 5

tárgyirtás 10 0 3 5 4 10 4 0

energiaszívás 26 8 10 12 20 26 20 13

sebzô méreg 23 9 16 14 18 23 22 12

roncsolás 15 4 10 10 13 15 14 11

öregítés 0 0 0 0 0 0 0 0
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STATISZTIKÁK:
Össz. 1.szint 2.szint 3.szint 4.szint 5.szint 6.szint 7.szint

Galetki csaták 521 45 394 218 378 341 521 370
Gal. gyôzelmek 466 20 343 167 189 309 466 198
Torzsz. csaták 1063 196 399 567 747 826 1063 793
Torzsz. gyôz. 738 141 353 536 677 736 738 714
Leölt torzszülött 1761 169 455 789 1007 1195 1761 1259
Pszi csaták 463 0 0 54 171 337 463 228
Pszi gyôzelmek 398 0 0 51 160 273 398 174
Ájulások száma 326 43 55 77 135 247 326 256
Max HP. 195 53 75 105 131 157 174 195
Hôsiességpont 252 40 197 222 223 252 199 152
Hírnév 6619 975 5092 2011 6007 6619 3728 3950
Galetki erô 820 152 380 470 580 674 820 748
Szintmegoszlás 100.0 35.8 20.4 13.4 9.8 9.9 8.0 2.6

ÖSSZESÍTETT STATISZTIKA
Galetki csaták 94648
Galetki gyõzelmek 41444
Torzszülött csaták 592841
Torzszülött gyõzelmek 501376
Leölt torzszülött 756168
Pszi csaták 35252
Pszi gyõzelmek 19008
Ájulások száma 38387

KLÁN
semmi : 48.2 Rang: 0
Halhatatlanok : 4.5 Rang: 48
Tudósok : 13.1 Rang: 50
Mágusok : 10.4 Rang: 49
Pszionicisták : 1.9 Rang: 49
Tisztogatók : 4.5 Rang: 50
Katonák : 4.1 Rang: 50
Mutánsok : 4.7 Rang: 49
Tolvajok : 4.5 Rang: 52
Bárdok : 4.2 Rang: 44

SZAKÉRTELMEK:
Össz. 1.szint 2.szint 3.szint 4.szint 5.szint 6.szint 7.szint

csapdakészítés 19 5 8 17 12 19 16 12

csapdaészlelés 16 5 8 9 16 15 14 12

zárnyitás 16 4 6 8 13 13 13 16

mászás 15 7 11 15 12 15 13 12

rugalmasság 15 3 10 6 10 15 9 10

meggyôzôkészség 14 3 8 9 14 11 11 10

transzformáció 12 1 6 11 10 12 11 10

auraészlelés 21 3 7 8 11 21 11 11

ékszerészet 15 3 6 9 9 13 11 13

kereskedelem 17 6 11 12 11 17 15 14

szívósság 26 8 26 11 20 20 20 13

varázsitalfôzés 13 3 5 6 9 10 13 13

gyógynövények 24 8 11 12 15 24 20 12

nyomkeresés 29 3 9 12 13 24 29 25

vezetôkészség 12 3 5 9 12 11 10 10

pszi támadás 17 0 0 10 13 17 15 13

pszi energia 32 0 0 10 13 24 32 16

lopás 22 6 12 11 17 16 17 22

éberség 13 5 7 11 11 13 13 13

átokszórás 33 10 26 16 33 33 19 16

álcázás 25 9 11 19 21 23 25 25

lopakodás 11 5 5 6 9 10 11 9

régészet 25 9 13 24 18 24 24 25

zene 32 7 15 15 18 22 32 21

tanulás 14 5 9 10 11 14 13 13

idézés 11 0 5 5 11 10 10 11

javítás 20 1 3 6 11 14 20 17

építés 15 0 5 9 12 15 14 9

felderítés 12 0 0 0 7 12 9 6





Bekerültek a programba új isteni küldetések. Nem túl

könnyûek, de azért teljesíthetõek (remélem).

Az új típusú küldetésekhez (tímárkunyhó és társai)

szükséges szörnykomponensek nagy részének gyakori-

ságát megnöveltem, hogy könnyebb legyen a küldeté-

seket teljesíteni. A ryuku tárgyak gyakorisága nem vál-

tozott!

Ha valaki véletlenül 200% fölötti megterheltséggel ren-

delkezik kör végén, a gép automatikusan eldobált tõle

valamennyi tárgyat. Beraktam, hogy ez épp csak 200 alá

menjen – tehát, ha pl. vettél 1000 deus ex machinát a

boltban, és ettõl ment fel a megterheltség, akkor csak

annyit dobsz el, hogy 200 alatt legyél, nem mind az

1000-et. Ezenkívül kiírja a program, hogy mit is dobál-

tál el.

Hozzáláttam, hogy kibõvítsem a boltokban állandóan

kapható tárgyak listáját. A Sötét Földön is most már ál-

landó árukészlet a pszi kõ és varázskõ, és hamarosan

bekerül több szörnykomponens is.

Az Alanortól keletre elterülõ új terület, az Esthari csá-

szárság és társai kicsit lassabban készül a vártnál, mivel

az éjfattyak és a cirkusz mégsem lett annyira nyúlfark-

nyi munka, úgyhogy ez a fejlesztés egyelõre csúszik.

Örömmel láttam, hogy a játékosok buzgón irtják az éj-

fattyakat. Egy kicsit féltem, hogy túl erõsek lesznek. Ezek-

kel a lényekkel csak 50+ karakterek találkozhatnak, azon-

ban a gép figyelembe veszi az elvesztett szintet is. Ezt a

részét a programnak pontosítottam, nem az elvesztett

szintet, hanem a szintszívással elvesztett tapasztalati pon-

tot nézi a gép, hogy így megvan-e az 50. szint.

Egy pontosítás, ami úgy látszik, nem volt mindenki szá-

mára világos – a cirkusz mozog, tehát nem konkrét mezõ-

höz kötött, és több is van belõle! A játék nyelvére lefordít-

va ez azt jelenti, hogy bármikor, amikor mozogsz, van rá

esély, hogy találkozz vele, de várhatóan átlag két körön-

ként fogsz velük összefutni (feltéve, hogy minél többet

lépsz).

Bugjavítás: ha meghalnál a vámpirizáció és az áldomás

újítás elõtt, akkor nem fogsz megmenekülni a Morgan

szilánkjának köszönhetõen...

Ha elrontod a mentõdobásodat tûz vagy más ocsmány

támadás ellen, és egy tárgyad is elrontja a mentõdobást,

akkor nem semmisül meg az összes abból a tárgyból,

csak véletlenszerû számú.

A Harcosok könyvét tökéletesítettem, most már jól mû-

ködik akkor is, ha az ökölvívás a legnagyobb és az ütõ

a legkisebb szakértelem.

Az alakváltók, ha növénnyé változtak, kör elején az

olimpiai arénában nem újították meg a vámpirizációt és

az áldomást, ezt javítottam.

Ha a BB parancsnál tele a széf az 1. paraméternél, ak-

kor is végrehajtja a parancsot a 2. és 3. paraméterrel.

A purifikátor császár 3 hájat dob, hogy ne legyen annyi-

ra hiánycikk a háj (effektíve szörnyidézéssel termeszt-

hetõ most már).

Valaki kérdezte, mi a sorszáma az õsi sorvasztás varázs-

latnak (amit csak szörny ismerhet), a mágiafeloldáshoz.

258-as.

Ugyan mindent megtettünk annak érdekében, hogy a já-

tékban ne lehessen meghalni, de azért néha – ha nagyon

ritkán is – sajnos elõfordul a karakterekkel. Az összes tárgy

elvesztése magas szinten, több év játék után általában

olyan csapás, ami több, mint amit a legtöbben el tudnak

viselni. Gondolkodom rajta, hogy egy bizonyos szint fölött

(esetleg bizonyos halhatatlanság % esetén) lehessen nagy

összegért egy olyan varázslat-szolgáltatást vásárolni a

templomban, amely megmenti a játékost a biztos haláltól,

bizonyos kisebb hátrány árán (pl. tulajdonságcsökkenés).

Ez nem csak akkor mûködne, ha nincs DEM, hanem akkor

is, ha valaki természetellenes öregedésbe pusztul bele. Mit

gondoltok errõl? Várom véleményeiteket.

Régebben volt róla szó, hogy leírom a Krónikában a te-

ológia és taumaturgia fejlõdés képletét. Ha nem felejtem

el, sort kerítünk rá a következõ AK-ban.

TIHOR MIKLÓS

JJÖÖNN!!  JJÖÖNN!!  JJÖÖNN!!

HHAALLHHAATTAATTLLAANNSSÁÁGG

AAPPRRÓÓSSÁÁGGOOKK

VVÁÁNNDDOORRCCIIRRKKUUSSZZ

TTLL’’UURRLLAANNGGOOKK

ÚÚJJ  FFEEJJLLEESSZZTTÉÉSSEEKK

49GN – 98.
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GYAKORLAT TESZI A MESTERT 
(154. TUDATI KÉPESSÉG)
Pontérték: 3
Használati költség: -
Fejlesztheti: bárki
Hatás: ÉP parancs kétszeres hatásfokú.

Enciklopédia: A KT nagy kõmûves múltjá-
ból és jelenébõl adódott az ötlet, és a Gyakor-
lat meghozta eredményét: mostantól az ÉP pa-
rancsaid 100%-al hatékonyabbak, tehát minden
építkezésre költött TVP-d kettõt ér! Ha például
kiadsz egy ÉP 387 60 parancsot, akkor a 387-es
épület 120 TVP-nyit fog épülni, pedig csak 60
TVP-t költöttél el. A képesség használata TU el-
költését nem igényli.

Megjegyzés: Egy praktikus, nem táporien-
tált képesség, amely az eredeti kifejlesztéskor, a
Zan Rendjénél még szerepjátékos is volt.

A BARÁTSÁG MELEGE 
(155. TUDATI KÉPESSÉG)
Pontérték: 8
Használati költség: -
Fejlesztheti: bárki
Hatás: Barátságos találkozásnál 2 EF-enként
+1 VP regeneráció, de maximum 8.

Enciklopédia: Már jó ideje, hogy képes
vagy felismerni mások auráját, de eddig jobbá-
ra csak azoknak színét voltál képes megkülön-
böztetni. Pedig ha alaposan megfigyeled, min-
denki körül egyedi aura dereng, sõt,
folyamatosan változtatja színét és formáját gaz-
dájának hangulatától, kedélyállapotától függõ-
en. Ez a változás akkor a legszembetûnõbb, mi-
kor két személy találkozik: ha barátságosak

egymással, aurájuk szinte kivirul, fényesen vilá-
gít. Ez minden bizonnyal annak a pozitív ener-
giáknak köszönhetõ, melyek ilyenkor a két fél
között felszabadulnak. Némi gyakorlással eze-
ket az energiákat átalakíthatod, hogy mindket-
ten képesek legyetek azt varázsenergiaként
hasznosítani. Az energia mennyisége elsõsor-
ban attól függ, hogyan viszonyulsz társaidhoz,
mennyire tartod fontosnak õket és közös célja-
itokat [azaz mennyire veszed ki részed a közös
tudati fejlesztésekbõl]. A VP-d nem emelkedhet
ily módon a lehetséges maximum fölé.

Megjegyzés: Egy szerepjátékos álcába burkolt
nyerstápoló képesség, amely kicsit kiszámíthatat-
lan, sõt, a csatornán való átkelés után már nem is
volt versenyképes más hasonló vp regeneráló ké-
pességekkel. Végül a játékosok sírás-rívására en-
gedtem, és beraktam, hogy a csatornán túl min-
denképp kapjon a KT +50% VP regenerációt.

JÓ ÉTVÁGYAT! (156. TUDATI KÉPESSÉG)
Pontérték: 0
Használati költség: -
Fejlesztheti: egyedi
Hatás: Ld. alább.

Enciklopédia: Amint a név is tükrözi, a ké-
pesség a kalandozók etetésére szolgál. A szem-
be jövõ karakterek, ha barátságosak, kapnak a
KT tagjától D2 szamócát (kaját), melyet a be-
szélgetés alatt mindenképpen be is nyom. Ba-
rátságtalan kalandozó esetén nem történik
semmi. Megjegyzés: a képesség használatakor a
kajáid száma nem csökken.

Megjegyzés: Hangulattükrözõ elsõ képes-
ség, igazán nem tudok megjegyzést fûzni hozzá.

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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ÉJVIADAL (157. TUDATI KÉPESSÉG)

Pontérték: 1

Használati költség: 6 TU, 10 TVP

Fejlesztheti: egyedi

Hatás: A karakterek 3 havonta 3 fordulóra

automatikusan a fogadóban szállhatnak meg,

koordinátától függetlenül.

Enciklopédia: Ezen képességet csak és ki-

zárólag a KT vezetõje aktivizálhatja, az általa

meghatározott idõközönként (max. 3 havonta

egyszer). Használatakor Éjviadalt rendeznek Li-

bertan városában, amelyet minden arrajáró ka-

landozó tudomására hoznak. Az éjviadal nem

más, mint az éjharcosok saját vetélkedési for-

mulája, amellyel bajnokot választanak maguk

közül. Amíg a viadal tart (3 forduló), az összes

éjharcos KT tag ingyen szállhat meg a fogadó-

ban. Ez azért van, mert ilyenkor a város bevéte-

le is megnövekszik, ezért szívesen látott vendé-

gek a KT tagjai. A kiadáshoz a vezetõnek az EK

157 parancsot kell kiadnia, 6 TU és 10 TVP

árán. Ettõl kezdve a karakterek a körük végén

automatikusan fogadóba kerülnek (de fizikai

koordinátájuk nem változik), ha nincsenek már

eleve valamilyen épületben (fény szentélye, la-

birintus, stb).

Megjegyzés: A képesség kerettörténet az Éj-

harcos KT saját belsõ olimpiájához. Az 1 pont

kizárólag a fogadóban alvás által nyújtott apró

elõnyök miatt van.

KRISTÁLYVIZÛ TÓ 

(158. TUDATI KÉPESSÉG)

Pontérték: 0

Használati költség: 2 TU, 10 TVP

Fejlesztheti: speciális

Hatás: Egy felszentelt vízforrás jóságpontot ad

annak, aki iszik belõle.

Enciklopédia: Tiszta, pozitív energiával fel-

szentelve egy vízlelõhelyet, mások számára is

elérhetõvé tesszük a jóság szent jelképét, a

Kristályvizû Tavat. Aki ebbõl a kristálytiszta,

édeskés, halványan fénylõ vízbõl iszik, köze-

lebb kerül hozzánk, jobban megérti az eszmé-

ket, melyekért küzdünk. [Ez jóságpontokban

nyilvánul meg, jellemtõl függõen: a gonoszok

+2, a jók és a 0 alatti semlegesek +1 pontot

kapnak, a 0 feletti semlegesekre hatástalan.] A

szentelés az EK 158 paranccsal történik, 2 TU-

ba és 10 TVP-be kerül, és 10 játékhétig marad

fenn. A szertartást a tó, patak stb. mezõjén kell

végrehajtani. Sajnos a vizestömlõbe eltett víz el-

veszti varázserejét. Mivel a hûs víz csábítóan hí-

vogat, ezért automatikusan iszik belõle min-

denki, aki az adott mezõre lép.

Megjegyzés: Kivételesen a mostani számba

jutott képességeknél a szerepjátékos, kreatív öt-

letek dominálnak. Na de lássuk a következõt...

KASZTROPLANÁRIS URALOM 

(159. TUDATI KÉPESSÉG)

Pontérték: 9

Használati költség: 4 TU, 10 TVP

Fejlesztheti: speciális

Hatás: Plusz TU regenerálás, más játékos max-

TU-jának lekérése.

Enciklopédia: Végre kezedbe került az az

eszköz, amellyel kellõképp felkészülhetsz a

kasztroplanáris sík meghódítására és az úgyne-

vezett ”fehér aurájúak” elleni harcra! Ehhez

nem kell mást tenned, mint kiadnod az EK 159

parancsot 10 TVP-ért és 4 TU-ért. Ezzel a kaszt-

roplanáris síkon kiterjeszted közös tudatod ha-

talmát a környezõ területre. Ennek eredménye

rögtön két dologban is megmutatkozik: egy-

részt attól függõen, hogy hány TU-t pumpáltál

eddig a kasztroplanáris téren lévõ tudati tároló-

ba [értsd: mennyit fejlesztettél az éppen aktu-

ális KT-képességbe], több TU-t fogsz regenerálni

a fordulód elején, ha egy ilyen helyen táboro-

zol, másrészt ha elmosódottan is, de látni fogod

a kasztroplanáris dolgokat, például azt, hogy

más kalandozóknak körülbelül mennyi tudat-

pontja van [sajnos ezt csak akkor, ha a találko-

zás olyan mezõn történik, melyen Kasztroplaná-

ris Uralom feszül].

Megjegyzés: Igazi nyerstápolós képesség.

Nem csak plusz TU regenerációt biztosít, ha-
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nem még más játékosok MXTU-ját is megmond-
ja nagyjából – ez utóbbi majdhogynem külön
képességnek is elmegy. Az eredeti verzióval ir-
datlanul sok TU-t lehetett tápolni, többek kö-
zött ez a képesség is sokban hozzájárult, hogy
végül korlátozzuk a TU regeneráló képessége-
ket jelenlegi formájukra. Ha a képességeket je-
lenleg állapotukban hasonlítjuk össze, a képes-
ség már kiegyensúlyozottabb, mivel a mostani
TU regeneráció mellett már a 4 TU elhelyezés
költsége jelentõs, és így talán helyénvaló, hogy
a képesség tud mellé egy kis extrát.

BEVEZETÉS AZ ILLÚZIÓK VILÁGÁBA 
(160. TUDATI KÉPESSÉG)
Pontérték: 0
Használati költség: 2 TU, 5 TVP
Fejlesztheti: egyedi
Hatás: Találkozáskor egy, a karakter által meg-
határozott szöveg kerül kiírásra.

Enciklopédia: Lassan formálódni kezdenek
a gondolataiddal irányított káprázatok, az Illú-
ziók! Hát meglett a hosszas kísérletezés ered-
ménye. Mostantól képes vagy kisebb, maradan-
dó illúziók létrehozására, kinézetedet vagy
környezetedet megváltoztatva. Az illúziókat a
vezetõ egy 50-es listába rakja be – a tagok ötle-
tei alapján, amibõl idõnként cserél párat. Az ak-
tuális listát a vezetõ juttatja el neked mindig.
Egyszerre két illúzió lehet rajtad, egy felrakása
2 TU-ba és 5 TVP-be kerül. A parancs EK 160
<Illúzió sorszáma>. Fentlévõ illúziót úgy tudsz
törölni, ha ismét kiadod ugyanazt a parancsot.

Megjegyzés: Programozástechnikailag job-
ban sikerült ez a képesség, mint a porszem meg-
szólal, mivel itt bárki bármely szöveget használ-
hatja, nincsenek a szövegek karakterhez kötve,
így nincs probléma abból, ha valaki kilép a KT-
ból. Nagyon jó, hangulatteremtõ képesség.

SZKANDEROZÁS II. 
(161. TUDATI KÉPESSÉG)
Pontérték: 8
Használati költség: -

Fejlesztheti: bárki

Hatás: Egyre gyorsuló erõ TF-elés.

Enciklopédia: Egyre komolyabban veszitek

a szkanderozást, ezért nem csoda, hogy külön

szakértelmet áldoztok erre a célra. Minél maga-

sabb a szkanderozás szakértelmed, annál job-

ban fejlõdik az erõd, ha gyõzöl valaki ellen

szkanderben. [Megjegyzés: ha olyasvalakit gyõ-

zöl le, aki harmatgyenge (kb. 10-el vagy többel

kisebb az ereje, mint neked), akkor a fejlõdés

valamivel csekélyebb.] A szkanderozás szakér-

telmet természetesen az fejleszti, ha szkandero-

zol. A képesség használata automatikus, nem

igényel TU-t vagy TVP-t.

Megjegyzés: Megjelenik egy új szakértelem,

a szkanderozás. Ha a KT tag gyõz szkanderben

(ez szintén egy KT képesség, a 129-es), akkor

ereje 2+szkander szakértelmet fejlõdik. Ha az

erõ különbség jelentõs, akkor a fejlõdés csak

szkander/2. Látható, hogy a képesség ereje ab-

ban rejlik, hogy TVP költség nélkül, gyakorlati-

lag öngerjesztõ módon növeli az erõt – hiszen

minden parti fejleszti a szkanderozás szakértel-

met. Utólag végiggondolva, ezt a képességet

nem lett volna szabad engedélyezni, hiszen TVP

költség nélkül eredményez egyre nagyobb fej-

lõdést – igaz, ehhez kezdetben valamekkora be-

fektetés szükséges, ha nem raksz rá valamennyi

KNO-t, nagyon sokára fogod az elõnyét érezni. 

A BUNKÓ TUDAT FORMÁLÁSA 

(162. TUDATI KÉPESSÉG)

Pontérték: 5

Használati költség: -

Fejlesztheti: egyedi

Hatás: +1 TU regeneráció a fordulóban megölt

elsõ quwarg után.

Enciklopédia: Újabb lépcsõt jelent a Vasalt

Bunkók quwargokkal vívott harcában, hogy ké-

pesek a nagyobb quwarg lényeket is felhasznál-

ni a tudati összefonódás erõsítése érdekében. A

Bunkó Tudat negyedik fokozataként kifejlesz-

tett képességnek köszönhetõen minden fordu-

lódban az elsõ, legyõzött quwarg 1 TU pontnyi
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fejlõdést jelent a KT fejlesztés alatt álló képes-

ségében.

Megjegyzés: Konszolidált TU regeneráló ké-

pesség, mindegyiknek ilyennek kellene lennie.

SZENT LIGET (163. TUDATI KÉPESSÉG)

Pontérték: 6

Használati költség: 6 TU, 20 TVP

Fejlesztheti: speciális

Hatás: Duplázza a mana regenerációt, ha a

szent ligeten táborozik a KT tag, és a tolvajok

-10 lopást kapnak. Egy karakternek egyszerre

csak egy szent ligete lehet.

Enciklopédia: „... majd ezer esztendeje tör-

tént, hogy híveim õsi rítusok szerint ligetet

szenteltek nekem. A mágia csodája, hogy e he-

lyen a két világ – az enyém, és a tiétek – sokkal

közelebb került egymáshoz, s egymást erõsítet-

te. E csomópontok a mágia kiapadhatatlan kút-

jai, s ezeken a helyeken követõim számtalan

csodaszámba menõ tettet hajtottak már végre. S
mindehhez a kulcs, a titok nyitja ...” – s álmod-
ban egyre messzebbrõl hallod a Hófarkas bölcs
szavait. Reggel frissen ébredsz, s elhatározod,
hogy hamarosan végére jársz furcsa álmodnak.
Ha meg akarsz próbálkozni a ceremónia végre-
hajtásával, akkor az EK 163 parancsot kell kiad-
nod 20 TVP-ért és 6 TU pontért. [Minden tag
csak egy liget felett õrködhet, s ha sikerül új li-
getet felszentelnie, akkor az elõzõ varázsa
nyomtalanul szertefoszlik. Szent ligetet síksá-
gon, bozótoson ill. erdõben lehet létesíteni.]

Megjegyzés: A Hófarkas klán a tápot stíluso-
san valósította meg. Aki felhördül a +100 VP re-
generáció láttán, az nem árt, ha tudja, hogy ez
nem adódik össze a nekrofunnal (kivéve, ha
vallás nélküli az illetõ). A szent liget igen haté-
kony kombinációt alkot a késõbbi totemre tele-
portálás képességgel (227-es képesség),
amellyel a karakter mindig a saját szent ligetére
tud teleportálni.

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

Átadó egy 180. fordulós, 17. szintû, alakváltó
nõ. Elenios bíborosa. Össz. tulajdonság: 147.
VF: 21, ÜF: 12 DF: 20, TEO: 17, TAU: 24, zene:
22, pszi: 24. Az átadás számlaszámmal és zseto-
nokkal együtt, összes fordulóval, ha szükséges.
Tel.: 30-368-7853. Philipp Richard

Átadó egy 7. szintû alakváltó karakter, sok tu-
lajdonsággal, felszereléssel együtt. Kb. 30 fordu-
ló lemaradással, az összes fordulójával együtt.
Érdeklõdni lehet SMS-ben is: 30-418-8070

KAPCSOLAT, KONTAKT
Nox del Torryl, Macskaszemû Marion, Bal

Dahin, Lady Jessica Treus, Ghostdog Fõsámán,
Kedriel Sendeli, Arkszin Hakt! Ti, kiknek oly rég-
óta tartozom legalább egy levéllel: bocsássatok
meg! Nem ellenszenv vagy irigység, hanem a
lustaságom az oka hallgatásomnak. Emelett
utolsó fordulómat 2001. 8. 9-én táplálták be. A
játékot abba akartam hagyni, ám gondloataim
minduntalan visszatértek eme csodás szerepjá-
tékhoz, képtelenné téve, hogy végleg elszakadjak
tõle. Így hát újrakezdem, s mindenkit sorra fel
fogok keresni, még ha eddigre hallani sem akar
felõlem. Nem tudok mást tenni, mint ismétel-
tem bocsánatot kérni. Bal Dahin! Felhívhatnál,
az mégiscsak gyorsabb (én nem tudom a szá-
mod). Köszönöm a hangot.

Guttman Gergely (Meckanor)

SZÖVETSÉGEK, KT-K
Ezennel hadüzenetet küldök a Vértestvérek

(#9146) KT valamennyi tagjának, s meghirde-
tem Ghalla elsõ vámpírvadászatát. Az ok:
meguntam, hogy majd minden reggel két pici
ponttal a nyakamon, és jópár életponttal szegé-
nyebben ébredek fel. Hangsúlyozom, hogy ez
egyéni akció, a KT-mnak ehhez nincs köze.
Gyõzzön a jobb! Tharr fõpapja, a vámpírvadász:

Sir John Kite (#5061)

Üdvözletem minden gonosznak! Én csak
annyit mondok nektek, hogy akkora nagy máz-
litok van, hogy csak na, mert a Sötét Inkvizíto-
rok még mindig tudják fogadni a mindenre el-
szánt, tettre kész, sötét aurájú kalandozókat. Ha
akarod a „koponya, mely szemüregében halál-
tusádat látod” jelvényt, írj egy ugyanilyen jelvé-
nyû kalandozónak akkor is, ha nem vagy KT-
érett! A Sötét Inkvizíció apostolai KT (#9148)
honlapja: http://www.webhely.hu/dukebox. A
KT-vezér, Kámfor e-mail címe: djt@freema-
il.hu, postai címe: Drukapolcsik János, 2432
Szabadegyháza, József A. u. 2/c. Amennyiben sö-
tét tekercsre, vagy a legújabb ultratápos fegyver-
re, az inkvizítori korbácsra, esetleg egy kísérõre,
a Halál, a Tûz és a Káosz angyalára van szüksé-
ged, akkor is minket keress! Üdvözlettel:

Sötét Inkvizíció Apostolai (#9148)

Kobuderák! Harcostársaim! A Sziklaöklök KT

várja a Kí iránt elkötelezett leendõ tagjainak je-
lentkezését. A félsziget egyik legjobb csapata va-
gyunk, olyan baráti társaságot találhatsz itt, hogy
ihaj! Összetartásból, infocserébõl, tárgycserébõl
példát vehetnének tõlünk! Néhányan azonban
mostanában nem sûrûn lépnek, illetve teljesen
leálltak, ezért szükségessé vált egy vérfrissítés. Új
KT vezetõnk is van Lilien Dour személyében. Ko-
rábbi vezetõnk, Febster idõhiány miatt sajnos
nem tudott már olyan sûrûséggel lépni, amit
tisztsége megkövetelt és jó vezetõ módjára, ezt
felismerve lemondott. Köszönjük neki, amit ed-
dig tett a Sziklaöklök KT-ért! Szóval, ha kobudera
vagy és szeretnél jelentkezni, vagy csak érdek-
lõdsz, (az se baj, ha nem vagy meg KT-érett, ha
kitartasz, mi fenntartunk egy helyet neked) írj egy
rövid bemutatkozó levelet a sziklaoklok@pser-
ve.hu–ra, vagy nekem a kozter@mail.inext.hu
címre. Mentális üzeneteket a (#4293)-as kar-
számra. Frasz Atanaz(#4293),

Raia bíborosa, Fekete Párducok Iskola

Mások vagyunk. Másképp hiszünk. A Halál
idejét hirdetjük, és az életét is. Mert testvérek õk,
talán szeretõk, kéz a kézben járnak. Mi tudjuk
igazán látni, csodálni az életet, mert túlléptünk
rajta, kívülrõl tekintünk rá. Nem hisszük a pusz-
títást, oktalan öldöklést, hisszük a békét, s a sze-
relmet. Tiszteljük a Tölgy Asszonyát, s a Szélben
Kacagót, bár istenünk az Árnyak Hercege. Mások
vagyunk. Másképp hiszünk. Igazak vagyunk. Be-
állsz közénk? (#1102), (#2398), (#5519),
(#4760), (#2683), (#2084), (#2633),
(#4855), (#1748). A Végítélet Várói

Mindazoknak, kik ismernek! Újra helyes
úton járok. Hazataláltam. Köszönöm a KT-társa-
imnak kitartásukat, testvéremnek, Mufffalló
Billnek a fejmosást, s szerelmemnek, Yasminá-
nak a varázsálom-hangját. Bár a Káosz Pecsétjei
letörölhetetlenül a testembe égtek, a Senki Föld-
jének ivadéka eltávozott. Köszönöm barátaim!
Köszönöm, hogy újra Árnyaim gyûrûjében jár-
hatom táncom. S végezetül Yt’hyennek üzenem:
köztünk a helyed. Ariadne, leszel párom az éj-
szakában? Árnyéktáncos (#1102)

VERS
ÉLET-HALÁL

hangzavar-csend
nyüzsgés-nyugalom

káosz-rend

félelem-megnyugvás
életveszély-biztonság

háború-béke

haldoklás-halál
melyik a jobb?

Meckanor (#4834)

ÁTKOS ÁLMOK
(A MAGÁNY FÁJDALMA)

Halott városok romjai közt
elveszetten járom utamat,
Hitetlen vagyok, kitaszított

kitõl megvonták a hatalmat.

Sokszor kiáltottam fájdalmam az égre
csendben nevettek felém a csillagok

Átkoztam az angyalokat magamban, félve
láthatták hogy õrültként a sötétbe rohanok.

Nevetség tárgya volt megtört testem
feláldoztam szeretteim, testvérem, családom

Elüldöztek, otthonra sehol sem leltem
akkor még nem tudtam, kivívtam halálom.

Hitetlen vagyok, kitaszított
magányos fattyú, õrült üldözött

Reményvesztett, életfosztott
halott városok romjai közé számûzött.

Árnyéktáncos (#1102)

EGYÉB
Hé, ti csendben táborozgatók! Nem unatkoz-

tok, amikor éppen nem harcoltok, nem járjátok
a bozótot, erdõt, hegyet, völgyet? Versenyre hív-
lak titeket! Elõfordul, ha fáradt, üde, szomorú,
vagy boldog vagyok, táncra perdülök egy kis tisz-
táson, erdõben, bozótosban, bárhol. Azt kere-
sem, aki kiállna ellenem egy táncversenyre, Ha
felcsigáztam az érdeklõdésedet, keress meg
mentálisan! Ti többiek meg csak unatkozzatok
csendben! Quarella Songes (#2498)

Kalandozók! A minap álmot láttam, amit sze-
retnék megosztani veletek: „Mintha halált hoz-
na a baljós szél a messzeségbõl. Kezembe vet-
tem a távcsövemet, és körülnéztem. Irtózatos
csata látványa bontakozott ki elõttem. Chara-din
híveit láttam, ahogy fejvesztetten menekülnek
valami elõl. Aztán megláttam a sereget: em-
berek, elfek, törpék… és földelemek nyomultak
elõre. A káosz avatárjai sorra hullanak el a harc
közben, az oltárok hatalmas robbanással válnak
a földdel egyenlõvé, a manafókuszáló monolito-
kat elementálok zúzzák porrá, s helyükbe újak
emelkednek a meghasadt föld alól, az izzó mag-
mából.” Hát ezt láttam, bár ez csak egy álom
volt, hamarosan valósággá válhat. Az õsi hajnal
lovagjai KT célja az álom valóra váltása. Ha sze-
retnéd szebbé, biztonságosabbá tenni a jövõt,
állj közénk vagy légy a szövetségesünk!

Lord Kis Se (#3052),
Az Õsi Hajnal Lovagjai (#9167)

Kalandozók! Ezúton szeretném megkérni
minden jó, semleges kalandozó illetve KT segít-
ségét, sõt minden Leah hívõt és KT-t, hogy har-
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coljon az oldalunkon Chara-din es Dornodon el-
len. Azt, hogy a jók és semlegesek segítségére mi-
ért számítok, azt hiszem nem kell magyarázni.
Azt, hogy a Leah hívõk segítségét miért várom,
egyszerû: 1. Chara-din sokkal erõsebb az összes
fiatal istennél (sajnos ez tény), de ha híveit le-
gyõzzük, meggyengül és legyõzhetõ lesz. 2. Dor-
nodon ellen miért harcoljatok? Hát nem emlé-
keztek a tûzviharra? Nord, az õrült mágus
elpusztította csaknem egész Ghallát, és hova let-
tek a lelkek, istenetek megkapta? Nem, az õrült
mágus elrabolta a lelkeket, gyengítve így istene-
itek hatalmát. Szerintem örülne neki, ha néhány
dornodonita lélekkel tovább növelnétek hatal-
mát. Még egyszer kérek mindenkit: segítsetek!

Lord KisSe (#3052), az Õsi Hajnal Lovagja

Leah papok! Nehézségei támadtak az isteni
küldetésekkel? Lehetetlennek érzi, hogy ellop-
jon egy hebrencs csapdát? Eltûnt az összes szí-
nes dözmöng? Ügyfélszolgálatunk készséggel áll
az önök rendelkezésére. Ár megegyezés szerint.
Szakképzett alakváltó várja a hívásukat. Csak itt,
csak most, csak önöknek! Csinos alakváltó fiúk
kedvezményben részesülnek.

Macskaszemû Marion (#2817)

ÕSÖK VÁROSA
KALAND

A 3/51 TK-hoz keresek társakat. Minden
szükséges tárgy megvan! Alveris Bölcs (2988)

Üdv Galetkik! Az 5. szinten keresek társakat
az 51-es kalandhoz. E-mail címem:
ujszy@uze.net, tel.: (75) 312-112 (keresd Pé-
tert). Killer Agy (#8905)

Galetkik! Keresek a 4. szinten olyan galetki-
ket, akik a remetétõl az 51-es kalandot kapták.
Következõ telefonszámon érhettek el: 30-301-
1203, de küldhetsz mentált is az (#5928)-as
barlangocskába. Cy Bon Tom

Tisztelt galetki társaim! Az 51-es remeteka-
landhoz keresek társakat. Amennyiben kellõ bá-
torságot éreztek magatokban, keressetek meg
szerény barlangomban!

Thor a Káosz Papja (#2804)

Üdv galetkik! A 2. szinten társakat keresek
FC-hez és a szint TK-ihoz, valamint vennék IQ-t,
mágiát növelõ varázstárgyakat. Jó árat fizetek!
Cím: Ballér Attila, 7400 Kaposvár, Kinicsi ltp. 26.
II/8. Angyal (#9464)

SEGÍTSÉG
Aave fajtársaim! Egy egyszerû kérésem lenne

hozzátok. Az alábbi HP-t legyen szíves valaki
megírni. 1. Gránitbõr használata a 2. körben, ha
az ellenfelem galetki és közelharcban támad. 2.
Tombolás használata a 2. körben, ha az ellenfe-
lem rendelkezik egy hatos szintû tüskés bõrrel
és galetki. Elõre is köszi! Cím: Tóth Sándor, 7759
Lánycsók, Erdélyi u. 31. Thézeusz (#5884)

Ave fajtársaim! Ezen úton kérem segítségete-
ket némi tárgy beszerzése miatt. Szóval szüksé-
gem lenne erõ, bûz, gyorsaság növelõ tárgyra.

Nekem is van néhány jó tárgyam, amire nincs
szükségem. Biztos meg tudunk állapodni. Cím:
Tóth Sándor, 7759 Lánycsók, Erdélyi u. 31.

Thézeusz (#5884)

IQ növelõ tárgyakat keresek megvételre, de
lehet szó cserérõl is (esetleg ideiglenesen). Más.
Segítene valaki az 5. szinten található kalandok
leírásával? Megköszönném. Megtaláltok a bar-
langomban. Insect (#8886)

SZÖVETSÉGEK
Úgy látom határozott fejlõdés mutatkozik a

Fény Apostolait támadó szövetségek közt, ezúttal
ugyanis nem egy kétszemélyes, hanem egy öt fõs
banda kezdett el mocskolódni. A technikájuk
azonban mit sem változott. Azt hiszik, hogy sze-
menszedett hazugságaikkal elérhetnek bármit is,
pedig a mágusoktól tanulhattak volna. Nekik sem
sikerült, sõt azóta újabb négy tag csatlakozott
hozzánk. Köszönjük a reklámot! Rebel Extrava-
ganza – állítása szerint – hallotta, hogy Dhojakt-
ra kilépett tõlünk, és más apostolok is elhagyták
a rendet. Ha találkoztok vele, mondjátok már
meg, hogy gyorsan cserélje le az informátorát,
vagy mossa ki a fülét, hogy azután nehogy megint
hülyeségeket irkáljon, mert pofára fog esni,
ahogy most is. Dhojaktra ugyanis nem lépett ki
közülünk. És miért nem? Mert soha be sem lé-
pett. Hoppá! Ezenkívül soha egyetlen apostol sem
lépett ki a Fény Apostolaiból. Gork-Atot én ma-
gam rúgtam ki, mert tétlenségével mindannyiun-
kat akadályozott. Ez a láthatatlan légiós (jegyzik
egyáltalán valahol?) azt is tudni véli, hogy mi ki-
zárólag a lárva szinten tudunk toborozni. Nos, a
fent említett négy fõbõl kettõ a 4. szinten, egy az
5-en, egy pedig a 3-on lépett be. Ezen kívül a 7-
en élõ Miranda (mond valamit a neve?) is jelez-
te, hogy beállna közénk, bár a mai napon a belép-
tetés még nem történt meg. Ez hozzátartozik az
igazsághoz. Remélem nem fogalmaztam túl ke-
ményen, csak tudjátok nehezem tûröm, hogy egy
piszlicsálé szövetség valamelyik tagja leorgling-
disznózza egy komoly szövetség tagjait. Majd ha
már õk is közel 30-an lesznek, esetleg eltûröm,
de addig jobb ha toborzással múlatják fölös per-
ceiket (van mit bepótolni…)!

Leanthil (#7945) próféta

A Kankurencia szövetség jelmondata: hol-
naptól senki sincs biztonságban.

Regina Rascal (#3398)

Régóta gondolkozom azon, milyen szervezõ-
dést takarhat a Fényhozók név. Végre rájöttem a
megoldásra. Ez az a bizonyos bûnszövetkezet,
amelynek tagjai olyan méregdrágán árulják a
milgandokat. Persze mindenkinek van a hegyben
ilyen nagyszerû tárgya, ezért a nagyobb haszon
reményében egy óvatlan pillanatban belopóznak
a barlangodba, és ellopják vagy tönkreteszik a
milgandodat. Aztán kénytelen leszel tõlük
(vissza)vásárolni, mivel a boltos nem tart ilyen
portékát. Ha nincs elég pénzed, talán kaphatsz

hitelt is, persze csillagászati kamatra, teljesíthe-
tetlen törlesztõfeltételekkel. Szerintem te is kezdj
gyanakodni, ha hirtelen zárlatos lesz a milgan-
dod! Regina Rascal (#3398)

Tisztelt Békeidõk Hírmondói! Szomorúan
közlöm veletek, hogy egyik szövitársatok kimerí-
tette a telefonos zaklatást. A Kankurencia szövet-
ség egyik oszlopos tagját, aki mellesleg egy na-
gyon kedves hölgy, zaklatja telefonjával. Nem
értem, hogy ilyen primitív emberek miért játsza-
nak egyáltalán. Miért kell a játékot a való életbe
belevinni? Természetesen rendõrségi feljelen-
téssel fogunk élni, ha ez a zaklatás nem áll le. Ez
nem fenyegetés, hanem ígéret. Jadú Tibor: 1131
Budapest, Reitter Ferenc út 118.

Magmatikus Bûzfelhõszáj (#8506)

Tudod mi ez. Tudod miért. Tudod hova. Ez a
Kankurencia szövetség toborzó hirdetése volt.

Zsémbecske (#2078)

EGYÉB
Tisztelt Magmatikus Bûzfelhõszáj(#8506),

Kankulencia Szövetség(#15033)! Nem ti vagy-
tok az elsõk, akik magánlevelem – tisztességes-
nek éppen nem nevezhetõ – közzétételével pló-
báltok bántani. Leanthil hasonló lépése
azonban legalább élthetõ: egylészt vette a fálad-
ságot, és magánúton is válaszolt, máslészt volt
oka séltegetni (tudniillik a hatalmi tölekvései
útjában álltam). De mivel sélthettelek meg ben-
neteket, hogy gyûlöltök? Az UL-ügyön több, mint
egy éve mál igazán túltehettétek volna magato-
kat – hisz azt hiszem tisztességgel kéltem bo-
csánatot és vonultam vissza egy idõle. Vagy csak
uglódeszkának akaljátok használni a Bölcsek
Kölét a hílessé váláshoz? Ha így van, aljasabbak
vagytok, mint Leanthil! Bál ha jobban belegon-
dolok, nektek is van okotok a gúnyolásomla:
hisz elkövettük azt a szégyenteljes és megalázó
tettet, hogy miután Bûzfelhõszáj kilépett a Köl-
bõl, engesztelésül Tiszteletbeli Bölccsé tettük és
baláti jobbot nyújtottunk neki. Talán kígyót me-
lengettünk a keblünkön? Nem hiszem. Esetleg
lossz tálsaságba keveledett? Meglehet. De ki va-
gyok én, hogy ítéletet mondjak bálkilõl is? ...
Mindenkinek az lesz a legjobb, ha Ti elle, Mi
meg alla. Dart Mahul (#5112), Békebíró

Drága galetki fajtársaim! Bejelenteni valóm
van számotokra, mégpedig az, hogy mostantól
van egy új táplálkozási forma. Ennek neve: ma-
hulevés. A táplálékot Dart Mahulból lehet kinyer-
ni. Ez a „bölcs” galetkik táplálkozási szokása.
Igazából a jóllakottság növeléséhez nem kell
semmi mást csinálni, csak barátkozni Mahullal.
Nekik a bunkóság szakértelmük 9 % + 1
%/szinttel gyorsabban fejlõdik. Éljen a KANku-
rencia! Tisztelettel: Bartleby (#4786)

Barátaim, galetkik! A minap egy régi barátom
TF-es fordulóit olvasgattam. Abban, amikor a ba-
rátom lebukott a lopásnál, börtönbe zárták egy
idõre (-60 TVP). Szerintem ezt, mármint a bör-
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tönt itt a hegyben is be lehetne vezetni. Például,

ha a tolvaj lebukik, és utána a harcban alulma-

rad, akkor mehetne a dutyiba egy kis idõre (12-

20 TVP). Na csak ennyit akartam. Ja, a legfonto-

sabbat majdnem elfelejtettem: Éljen a

KANkurencia! Tisztelettel: Bartleby (#4786)

Enyhén szólva lefárasztott a Hegymélyi Kró-
nika 71. száma, mivel az írások nagy része a

hegy két legidétlenebb galetkije: Leanthil es Eki-

Eki (ISM 4) Fapangh tollából származott. Elõ-

ször azt sérelmezték, hogy a Mágustanácsba az

ottani vezetõk igyekeznek minél jobban harcoló

galetkiket felvenni. Nos a fényangyalkák is elõír-

nak belépési feltételeket: a leendõ apostol leg-

jobb, ha hármas IQ-val rendelkezik, továbbá fel-

tétel, hogy késõbb se növelje. Ezen praktikus

kikötések egyik oka az, hogy vezetõjük füttysza-

vára habozás nélkül ugorjanak, másrészt minél

többen legyenek, hiszen hülyének lenni a leg-

könnyebb. Szerencsére a normális galetkik töb-

ben vannak, így kevesen jelentkeznek hozzájuk.

Senki se higgye el, hogy 26 fölött van a létszá-

muk, mivel hazudnak mint a vízfolyás! Próbál-

ják ugyan állandóan reklámozni magukat, de

Leanthilt idézve: Ami nem megy, azt nem kell

erõltetni. Pincsikutyája, Fapangh nyivákolt a

hegybõl szemetelés miatt. Szerintem õt is kizár-

hatnánk az ellenséghez. Egyébként nem azért

támadom õket, mert idegesítenek a nézeteik,

ugyanis az, hogy egy 13 éves galetki kölyök mit

zagyvál össze az ellenségrõl, nem sok mindenkit

érdekel. Nem csoda, hogy a hegy vezetõi sem

léptek fel ellenük. Három oka van, hogy mégis

írtam ide. 1. Unatkozom. 2. Nem tetszik a fenti

személyek undorítóan nyálas és beképzelt stílu-

sa. 3. Figyelmeztetem a társadalmat arra, hogy

ha egyesek felett már egy ilyen Leanthil féle sen-

ki is uralkodni tudna, akkor nem sok esélyünk

lenne az ellenség ellen.

Rebel Extravaganza (#7007), Ében Légió

Etika, avagy egy galetki 8 vezélelve: 1. Ünne-
pélyes felavatási eskümhöz minden kölülmé-

nyekhez képest hû leszek. 2. Tetteimet az igaz-

ság palancsának lendelem alá. 3. Balátaimat

megbecsülöm, ellenfeleimet pedig illõ tisztelet-

tel kezelem. 4. Választott elveimet megalkuvás

nélkül képviselem. 5. A hozzám folduló lászolu-

lók számála önzetlen segítségemet bõkezûen

mélem. 6. Ígéleteimet maladéktalanul megtal-

tom, adott szavam álulója sohasem leszek. 7. A

kihívások elõl meg nem hátlálok, a becsülete-

men csolbát nem hagyok. 8. Magataltásommal

illõ példát mutatok tálsaim számála.

Dart Mahul (#5112)

Galetki társaim! Két hónap telt el, mióta itt
élek, elszakítva családomtól. Nagy küzdelmek

árán életben maradtam, és belátom, harcol-

nunk kell, hogy egyszer legyõzhessük az ellensé-

get. A túlélés tudománya nehéz dolog, de fa-

junknak fenn kell maradnia. Szüleim meséltek

régvolt idõkrõl, a külvilágról, és én célt tûztem

ki, hogy igazvérû galetkik szabadon élhessenek

ezen a világon. Szorgalmas tanulásba kezdtem,

de számomra ez egy új világ, így minden új szá-

momra. Szívesen fogadok tanácsokat mágusok-

tól, tudósoktól, íjászoktól, katonáktól és lehe-

lõktõl. Keresek kalandokat, hol találhatók, és

milyen szakértelmek szükségesek, és varázsital

recepteket. Felkeresett barlangomban Arcana, a

Mágiafalók Baráti Köre, és egy feladattal látott el.

(K13) Fontos enne tudnom, mi a kaland jutal-

ma. Segítsetek! Tisztelet az Õsöknek. Bekecs

László, 2884 Bakonyszombathely, Kossuth Lajos

u. 81. Hooded (#7708)

Gyerekek! Ez a Viora nagy lelkesedésében
egyszer még felrobbantja az egész hegyet a gya-

nús kotyvalékaival!

Regina Rascal (#3398), a kankurens

Kedves játékosok! Az, hogy az AK színvonala
csökken, az nem csak a mi hibánk. Például

Miklós is több mindent írhatna az ÕV-rõl (TF-

rõl). De mi is többet írhatnánk. Amíg Mahul és

Laenthil vitatkoztak, volt valami élet, de most

mintha elvágták volna. Ha valakinek van valami

ötlete, az nyugodtan küldje be, és ne törõdjön a

rossz véleményekkel. A szövetségek is többet ír-

hatnának maguktól, a szövetségi tabló meg-

szûnt. Miért? Eleven Éjszaka Rax is kérhetne

irományainak külön oldalt. Ha mi nem próbá-

lunk meg változtatni, akkor nem is fog változni.

Tudom, hogy nagyon sokan a netre támaszkod-

nak, de a gondolhatnának a többiekre is. Ha van

valami eredeti ötletetek, küldjétek be! Próbál-

junk változtatni! Tóth Sándor

Nézzük mit tudunk kezdeni a meglévõ viszo-
nyokkal! Mindenekelõtt ílásba kell foglalni a ga-

letkiket megilletõ jogokat, hogy a népünk meg-

kapja végle méltó alkotmányát, Akik azt állítják,

hogy népünknek van alkotmánya (ld. szabály-

könyvek), azok úgy látszik nincsenek tisztában

az alkotmány szó igazi jelentésével. Ez alatt

olyan szent és sélthetetlen jogok éltendõk,

amely nem a helytaltók kényéle-kedvéle van ki-

szolgáltatva, hanem amelyek által – legalábbis

képviselõk útján – maguk a galetkik hatálozzák

meg az autonómiájukat. A szintek egymásla

épülõ zsalnokságát meg kell szüntetni, s min-

den szint önlendelkezési jogot kell, hogy kapjon.

Mi tehát a teendõ? A nyakunkla ültetett helytal-

tókat azonnal meneszteni kell, s helyébe a 10

tagú (9 klán + a klánnélküliek) alkotmányozó

tanácsa választana egyet az adott szint legkivá-

lóbbjai közül. A helytaltó ulalkodna, de nem

kolmányozna: alá lenne vetve az alkotmányozó

tanács ellenõlzésének, és bizonyos döntése csak

megfelelõ tag ellenjegyzésével lenne élvényes. A

10 tag pozícióját demoklatikus választás után

nyelné el. Létszáma bõvülhetne a klánnélküli

galetkik nagy száma esetén. Végül a lendszel

fennakadásmentes mûködése felett egy, a szö-

vetségek által delegált galetkikbõl álló ellenõlzõ

bizottság gyámkodna. Íme, mint hábolgó tenge-

len hánykódó csónak, folgassátok elejit és végit

a szónak! Dart Mahul (#5112)

Sziasztok! Az AK decemberi számában meg-

jelent több hirdetés  szövetégem, a Kankurencia

két tagjától, és a jelek szerint sikerült felizgatnia

egy-két karakter lelki világát. Ezeket a hirdetése-

ket NEM én írtam, bár minden szavukkal egyet

értek, mégis én kaptam a durva reakciókat. A

véleményem a történtekkel kapcsolatban. Van-

nak alapvetõ illemszabályok. Nem túrjuk az or-

runkat, nem beszélünk tele szájjal, nem telefo-

nálunk hívószámkijelzés és bemutatkozás

nélkül, valamint nem küldözgetünk kamu In-

ternet címrõl e-maileket. Ezt azoknak a szeren-

csételeneknek üzenem, akik így hívogattak, és

írogattak nekem. A történtek felháborítottak en-

gem és a szövetségem többi tagját. Megfordult a

fejemben, hogy ezek után abbahagyom a játé-

kot, de egyelõre nem teszem, viszont mindenki-

nek ajánlok egy lehetõséget. Be lehet portyázni

lakájos ki barlangomba, és megküzdünk. Bár

elõtte gondolja át mindenki, mert olyant kap,

hogy a takony menetet vág a nyakán. Szeretett

lakhelyem házszáma: Zsémbecske (#2078)

Tiszteletem mindenkinek! Gratula minden

olimpiai nyertesnek és résztvevõnek. A 4. szin-

ten remélem örültek a tisztelt ellenfeleim.

Ugyanis most kihagytam a versenyzést. Itt raga-

dom meg az alkalmat, hogy újra ellenszenvemet

nyilvánítsam a „bölcsek” felé. Egyikõtöktõl kap-

tam egy levelet minap. A válaszom: csak. Ja, és

minden íráselemzõ gyerkõcnek ezt üzenem:

x+#=$sx. Remélem sikerült megfejteni!

Magmatikus Bûzfelhõszáj (#8506)

Tisztelt játékosok! Nem tudom, hogy legyek

finomlelkületû ahhoz a játékoshoz, aki névtele-

nül zaklatja az egyik szövi társamat (Zsémbecs-

két), mondván, hogy milyen szar a karakter, és

leszerepelt az Olimpián. Erre csak annyit reagál-

nék, hogy ha ilyen bátor akkor adja meg a ka-

raktere nevét és számát, hogy meg tudjuk be-

szélni ezen nézetét. Ha továbbra is ilyen bátor az

illetõ, akkor azt ajánlom, hogy nézzen tükörbe,

és köpje szembe magát.  Ha engem legyõz vala-

ki, vagy lefikáz, nem fogok ezért névtelen telefo-

nokat megereszteni a kiszemelt embernek.

Azért se fogok így reagálni, mert ez csak egy já-

ték. Ha valaki ezt nem tudja észben tartani, ak-

kor keresse fel kezelõorvosát vagy kérdezze meg

gyógyszerészét. A levél tartalmát nem a többség-

nek írtam, hanem az elenyészõ kisebbségnek.

Tisztelettel: Sinka Csaba Gábor
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