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Szerkesztõi üzenet
E havi számunk a novellák jegyében született.

Két remek TF novella (A legfontosabb lecke, Szállj
velem) mellett megismerkedhetünk a Shadow-

run robotzsarujának történetével, vagy legalábbis
annak elsõ részével. HKK-s témában részletes infor-

mációkat olvashattok a Nemzeti Bajnokságról (22. o.)
és egy remek pakli is leírásra került. A Ghalla News,
a TF-esek nagy örömére, a szokásosnál is bõvebb,
Bárdversennyel, városi aukcióval fûszerezve.

A borítókép ezúttal Lipták László munkáját di-
cséri és A mágia létsíkja kártyalap képe.

A Krónika melléklete ezúttal a Tolvajcéh. 
A június 14-én rendezett TF és KG találkozón 

is egy teljesen új lap, a Földanya amulettje
boldog tulajdonosa lehet mindenki, aki eljön. Ez a
lap csak itt lesz megszerezhetõ.

Figyelem! Ismételten kérek mindenkit arra, hogy
ha különbözõ anyagokat küld egyszerre az újságba
(pl. feladvány megoldása, GN hirdetés, HKK kérdés
stb.), mindegyiket külön lapra írja! Más lapon küld-
jétek be a feladvány megfejtését, és másikon írjá-
tok meg a HKK kérdéseiteket! Mindegyik lapon
okvetlenül szerepeljen a nevetek és címetek! A TF
és KG hirdetéseket is mind külön lapon küldjétek,

a karakter nevével és/vagy a karakterszámával! Ez-
zel megkönnyítitek a mi munkánkat.

Elõre is köszönöm!

DANI ZOLTÁN



2

Igazán szép társaság gyûlt össze az Ares Macrotech-
nology Seattle fõhadiszállásának legelegánsabb kon-
ferencia-központjában. Szigorúan titkos konferenciá-
ról lévén szó, példátlan biztonsági intézkedéseket
foganatosítottak: egy légy sem repülhetett be (egy
asztrális légy sem) anélkül, hogy legalább három-négy
biztonsági ember vagy gépezet ne ellenõrizte volna le
testének minden molekuláját. Ezek azonban láthatat-
lanul, gondosan elrejtve végezték munkájukat. A gya-
korlatlan szemlélõ azt hihette volna, hogy bûnös
könnyelmûséget követ el az Ares azzal, hogy össze-
hív ennyi magas beosztású céges kutatót és vezetõt
a világ minden tájáról, és nem ügyel a biztonságukra.
A gyakorlott szemlélõ általában már az elsõ pillantás-
ra, mondhatni a szemük állásából észreveszi a biz-
tonsági õröket. Ezek a mostaniak valószínûleg az elit
krémjéhez tartozhattak, ugyanis õket még egy profi is
nehezen ismerte volna fel: kifogástalan öltönyt viselt
mindegyikük, ide-oda sétálgattak az illusztris vendé-
gek között, kezükben pezsgõspohárral, mintha õk is a
dúsgazdag forgatag részét képezték volna. Kiberneti-
kus szemük és fülük, a zakójuk alatt meglapuló milli-
ónyi elektronikus érzékelõ áramkör azonban minden
információt rögzített, és azonnal továbbított a biz-
tonsági szolgálat központi számítógépébe. Min-
den vendég személyre szóló belépõkártyát ka-
pott, mely egyben azonosító jeladóként is
szolgált – nyomatékosan megkértek minden-
kit, hogy saját biztonságának érdekében
mindig tartsa magánál a kártyáját. És ha
mindez nem lett volna elég, megszámol-
hatatlanul sok varázsló és elementál tel-
jesített láthatatlan, asztrális szolgálatot
a teremben és a terem körül. Ezen a
helyen és ebben az idõben egyszerûen
nem lehetett olyasmit csinálni, ami ár-
tana a vendégeknek.

És hogy az illúzió (és a biztonság)
tökéletes legyen, az elõadás kezdetét
jelzõ halk gongszóra maguk a biz-
tonsági õrök is bevonultak az
elõadóterembe, és helyet foglaltak a
széksorok között – a széleken termé-
szetesen, ám ez senkinek sem tûnt fel.

Beletelt egy kis idõbe, amíg minden-
ki helyet foglalt, és elcsitult az általános

zsibongás. Minden szempár a színpadra, és a szín-
padon álló elegáns, megnyerõ külsejû férfire szege-
zõdött. Dr. Bart Chambers volt az, az Ares Macro-
technology Seattle kutatás-fejlesztési igazgatója.

– Tisztelt hölgyeim és uraim! – kezdte Chambers
széles mosollyal. – Mind a magam, mind az Ares
Macrotechnology Seattle nevében beszélek, amikor
azt mondom, rendkívüli örömünkre szolgál, hogy
ilyen szép számban összegyûltek ma itt. És bátran
mondhatom, hogy nem hiába. Cégünknek ugyanis
sikerült rendkívüli jelentõségû áttörést végrehajtania
az ember-gép interfésztechnika és a kibernetikus tu-
dományok területén. De hadd világítsam meg ezt
egy kicsit részletesebben.

Manapság már általánosan ismert és elfogadott
technika (ha nem is mindennapi), hogy élõ emberek
egyes testrészeit, szerveit kibernetikus beültetések-
kel cserélik fel. Az átlagember az ilyesfajta beülteté-
seket, illetve azok viselõjét gyanakvással szemléli,
ám ez a gyanakvás pusztán a tudatlanságból fakad.
Önök itt mind kutatók, vagy kutató szervezetek ve-
zetõi, igazgatók, biztonsági fõnökök: Önök ponto-
san tudják, mennyire áldásos tud lenni egy jól meg-

tervezett és jól beültetett kiberver. Nincs
kétségem affelõl, hogy a teremben ülõk között
sokan vannak, akik rendelkeznek beültetéssel.

Ismert azonban az is, hogy a kiberbeülteté-
seknek határt szab az élõ szervezet befo-
gadóképessége. Mágus barátaink ezt
életesszenciának hívják, és az õ vélemé-
nyük szerint a beültetett kiberver a be-
fogadó személy esszenciáját csökkenti.
Az elmélet tudományosan egyelõre

nem bizonyított ugyan, de kétségte-
len, hogy széles körben elfogadják.

A mi kutatócsoportunk célja az
volt, hogy... hmm, hogyan is fogal-
mazzak... áttörjük az általunk esszen-
ciahatárnak nevezett korlátot, vagyis
elérjük azt, hogy az emberi test ere-
dendõ fizikai tulajdonságait kiberneti-
kus úton feljavítsuk, méghozzá a je-
lenleg ismert határokon túlmenõen.
Egyszerûbben (és kicsit pontatlanul)
fogalmazva, megpróbáltuk elérni,
hogy a sérülékeny, gyenge hús-vér
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testrészeket minden eddiginél nagyobb arányban
erõsebb, gyorsabb és ellenállóbb kibernetikus testré-
szekre cseréljük. Akár úgy is, hogy a befogadó sze-
mély esszenciája a nullára, sõt az alá csökken.

A hallgatóság felmorajlott. Chambers mindkét
kezét a mellkasa elé emelte, és úgy tett, mintha te-
nyerével finoman, de határozottan megpróbált vol-
na eltolni valami láthatatlan dolgot.

– Kérem, kérem, hölgyeim és uraim, higgyék el,
pontosan tudom, hogy Önöknek most mi jár a fejük-
ben. Hiszen a kutatásunk során számtalanszor vé-
giggondoltuk már ezeket a problémákat. Önök most
azt akarják mondani, hogy a nullára csökkent
esszencia automatikusan a befogadó személy halá-
lát jelenti. Arra is gondolnak esetleg, hogy az ennyi-
re erõs kibernetikus beültetésekkel felruházott sze-
mély, ha „mûködõképes” marad is, már nem
tekinthetõ élõ embernek, csak amolyan mestersége-
sen életben tartott zombinak. Sokan Önök közül
esetleg még azt is megkérdõjelezik, hogy egyáltalán
lehetséges-e a negatív esszenciájú állapot elérése,
nem is beszélve annak tartós fenntartásáról. Enged-
jék meg nekem, hogy elébe menjek az Önök kérdé-
seinek, és látatlanban megválaszoljam azokat.

A közönség most sem csendesedett el teljesen,
hitetlenkedõ beszélgetések halk suttogását lehetett
innen is, onnan is hallani. A vendégek többsége
azonban kíváncsian és feszülten figyelni kezdett.

– Tehát... – folytatta Chambers a mondókáját,
szemmel láthatóan elégedetten, amiért sikerült le-
nyûgöznie a hallgatóit. – Elõször is nullára csökkent
esszenciájú állapotról szólnék néhány szót. A kutatók
és orvosok mind ez ideig automatikusan azt feltéte-
lezték, hogy ha az esszencia a nullára csökken, akkor
a befogadó személy menthetetlenül meghal. Nos,
szigorúan orvosi szemszögbõl nézve talán valóban
ez történik. Mi azonban igyekeztünk nem elkövetni
azt a hibát, hogy kizárólag tudományos szemüvegen
keresztül vizsgáljuk a kérdést, és csoportunkban szá-
mos mágus és sámán is dolgozott és dolgozik.

Felismertük azt, hogy az esszencia nullára csök-
kenésekor az alany szelleme (lelke, ha úgy tetszik),
távozni kíván abból a testbõl, amit a továbbiakban
„bennlakozásra” alkalmatlannak ítél meg, nyilvánva-
lóan a túl sok kibernetikus beültetés miatt. A je-
lenség hasonló az asztrális projekcióhoz, azzal a kü-
lönbséggel, hogy asztrális projekció esetén a
varázsló tudatosan szabadítja ki tudatát, szellemét a
fizikai testébõl, míg nulla esszenciánál ez automati-
kusan megtörténik mindenkivel, tehát nem csak
varázslókkal. Kifejlesztettünk azonban megfelelõ
mágikus módszereket arra, hogy a szellemet „meg-
gyõzzük”, így az a továbbiakban saját akaratából a
kiberveres szervezetben marad.

Többet sajnos nem mondhatok az eljárásról, hi-

szen ez cégünk hétpecsétes titkai közé tartozik (re-
mélem, megértik), esetleg még annyit, hogy a dolog
tetemes anyagi és mágikus ráfordítást igényel, cseré-
ben viszont teljesen biztonságos. És kihangsúlyoz-
nám azt a számunkra rendkívül fontos tényt is, hogy
mivel a kiberveres személy teljes egészében megtart-
ja az önnön akaratából a testében maradó szellemét,
a nulla (illetve a negatív) esszenciájú állapot semmi-
ben nem tér el egy értelmes, tudatos ember normá-
lis életétõl. Az illetõt természetesen rendszeres orvo-
si és mágikus megfigyelés alatt tartjuk, de ebben, azt
hiszem, nincs semmi meglepõ, hiszen bármennyire
biztonságos is az eljárás, mégiscsak kísérleti jellegû,
és a további tökéletesítése végett szükségünk van
gyakorlati adatokra és információkra.

– Nos, Hölgyeim és Uraim – nézett szét Cham-
bers széles mosollyal. –, ha kérdésük van, most fel-
tehetik.

Több tucat kéz emelkedett azonnal a magasba.
Chambers találomra kiválasztott egyet.

– Parancsoljon, uram.
– Köszönöm, Dr. Chambers. A kérdésem rendkí-

vül egyszerû és lényegre törõ: Ön tetemes anyagi és
mágikus ráfordítást említett. Mennyire tetemes ez a
ráfordítás?

– Pontos részletekkel sajnos nem szolgálhatok,
hiszen nem vagyok könyvelõ – mosolygott a doktor.
– De annyit mondhatok, hogy mivel jelenleg a kísér-
leti szakaszban tartunk, és egyelõre nem törõdtünk
gazdaságossági szempontokkal, alig hiszem, hogy
egy Ares Macrotechnologynál kisebb kaliberû szer-
vezet képes lenne hosszú távon fenntartani a szük-
séges erõforrásokat.

A közönség hangosan felmorajlott. Dr. Bart Cham-
bers épp az imént ismerte be, hogy az az eljárás, amit
még senki sem látott, amirõl még senki sem hallott,
sõt, amirõl sokan nem is hiszik el, hogy létezik, annyi
pénzbe kerül, hogy a világon legfeljebb ha két-három
helyen tudják végrehajtani. A magasba emelkedõ, tü-
relmetlen kezek nagy többsége csalódottan lehanyat-
lott. Néhányan olyasmit mor-
mogtak a bajszuk alatt, hogy
ilyen nagy semmiért felesle-
ges volt ekkora konfe-
renciát összehívni.

– Hölgyeim és
Uraim, meg-
értem a csa-
lódottságukat
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– mondta Chambers, jól érzékelve a teremben el-
uralkodó hangulatot. – De ne feledjék, hogy most
nem üzleti bemutatón ülünk, ami után az elõtérben
tárgyalásokat tartunk, és megrendeléseket írunk alá.
Önöket azért hívtuk ide, hogy hivatalosan is tájékoz-
tassuk Önöket az Ares Macrotechnology ez irányú
kutatásainak jelenlegi állásáról. Tessék, hölgyem! –
mutatott az egyik jelentkezõre.

– Ön arról beszélt a bevezetõjében, hogy ismeri a
bennünk felmerülõ kérdéseket, és elõre választ is ad
rájuk. Ezt ön példásan megtette, remek elméleti fejte-
getésekbe is bonyolódott, de elfelejtett válaszolni va-
lamire. VALÓBAN sikerült Önöknek tartósan létrehoz-
ni negatív esszenciájú állapotot kísérleti személyeken?

Úgy tûnt, a doktor már alig várta, hogy valaki fel-
tegye ezt a meglehetõsen szkeptikus kérdést.

– Nos, tisztelt Hölgyeim és Uraim, a
válasz a kérdésre: IGEN. Töb-
bek között ez az egyik oka,
hogy összehívtuk ezt a kis
konferenciát. Szeret-
ném, ha Önök is ta-
lálkoznának...

Valaki gúnyos
hangon közbekiabált.

– Csak nem be
akar nekünk mutat-
ni egy agyonkibe-
rezett élõhalottat?

Néhányan
egyetértõen mor-
mogtak valamit.
Chambers a bekiabá-
ló felé fordult, hangja
megkeményedett,
komollyá vált.

– Kedves Uram, fel-
tételezem, a kérdését sértõnek
szánta. És mivel látom, hogy né-
hányan osztják az Ön véleményét,
elõbb hadd szóljak néhány szót. Nincs miért
mentegetõznöm, pusztán szeretnék néhány tényre
rávilágítani.

Kísérleteink során kezdettõl fogva csakis önként
jelentkezõ személyekkel dolgoztunk, és õket is elõ-
re tájékoztattuk a várható eredményekrõl, a legjobb
tudásunk szerint. A jelentkezõk közül egy ember
volt, aki beleegyezett, hogy egészen a végsõ stádiu-
mig eljussunk vele. Az eljárás nem volt kockázat-
mentes, hiszen elõször hajtottuk végre, de õ ezzel
mindvégig tisztában volt, és minden esetben az írá-
sos beleegyezését adta. És a kísérlet sikerrel járt.

Hölgyeim és Uraim, hadd mutassam be meghí-
vott vendégünket, kísérleti kibervereink viselõjét, azt
az embert, aki sokszor halált megvetõ bátorsággal

önként ajánlotta fel saját testét és lelkét a tudomány
és az emberiség haladásának elõsegítése érdeké-
ben. Szeretném, ha megismernék Alex Murphy urat,
a világ legelsõ, hosszabb ideje negatív esszenciájú
állapotban élõ emberét!

Dr. Bart Chambers széles mosollyal hátralépett, és
bal kezét teátrális mozdulattal oldalt lendítette a szín-
padi bejáró felé mutatva. Minden szem arra fordult.

Sajnos nem lehet belelátni az emberek gondolata-
iba, de nagy valószínûséggel minden érdeklõdõ
(szkeptikusok és nem szkeptikusok egyaránt) egyfajta
járó élõhalott belépésére számítottak. No persze nem
olyanra, amilyeneket az újabban ismét divatba jött
zombi-mûérzetekben lehet látni, félig oszlásnak indult

testtel, kilátszó csontokkal és sza-
kadt rongyokkal ruha gyanánt.

Arra számítottak, hogy egy
teljesen ember kinézetû
ember fog majd belépni,

elegáns öltönyben,
szépen kisminkelve,
de mégis egy olyan
ember, akinek szög-
letes mozgásából,
mesterkélt arcjáté-
kából, és egyszerû,
minden stílust nél-
külözõ beszédébõl
azonnal fel lehet
ismerni, hogy egy

ördögi mágiával
életben tartott,

mesterséges lényrõl
van szó, akárhogyan is

próbálta szépítgetni a
dolgot Chambers doktor.
Néhány vendégnek felte-

hetõen eljutott a tudatáig, hogy
az az ember, akinek a természet nor-

mális törvényei szerint már rég halottnak kel-
lett volna lennie, a tekintélyes mennyiségû kiberver-
nek köszönheti állapotát, amibõl az következik, hogy
feltehetõen látszani fog rajta jó pár helyen a krómo-
zás (hiszen hogyan is festhetne másképp egy klasszi-
kus kibernetikus beültetés, ha nem krómosan csillog-
va). Ám még az õ fantáziájukat is leginkább a negatív
esszencia rémséges fogalma ragadta meg, ami azon-
nali halált jelent, és amibõl az is következik (a nyuga-
ti kultúrán, Frankensteinen, Drakulán és a Péntek 13-
féle zombikon nevelkedett elmék számára, legyenek
azok bármennyire racionálisak amúgy), hogy ha egy
ilyen ember mégis mozog, az csakis feltámasztott
halott lehet, semmi más.

Az elõzetes elképzelések és elõítéletek tehát



5

megszülettek. Ehhez képest az a figura, aki végül is
elõbukkant a függöny mögül, mindenkit megdöb-
bentett megjelenésével.

Akik szögletesen mozgó, mesterkélt embert vár-
tak, hatalmasat tévedtek. Alex Murphy ugyanis gör-
dülékenyen, a kisportolt emberek ruganyosságával
mozgott, a szokásosnál talán kicsit kevésbé lenget-
ve karját. Viselkedésében semmilyen embertõl elru-
gaszkodott, természetellenes momentum nem volt
fellelhetõ, ha csak egy hajszálnyi idegesség és bi-
zonytalanság nem, ezt azonban minden bizonnyal a
színpadhoz egyáltalán nem szokott emberek termé-
szetes lámpalázának rovására lehetett írni.

Tévedtek azok is, akik elegáns, öltönyös úrra szá-
mítottak.

Ám leginkább azok tévedtek, aki azt várták, hogy
élõhalott ide vagy oda, de mégiscsak ember lesz az,
aki belép.

Alex Murphy nem volt ember.
Legalábbis elsõ látásra, és a szó felületes értelmé-

ben nem. Nagyjából kétméteres, hatalmas testével
úgy festett, mint egy két lábon járó robot. Súlyát nem
lehetett megbecsülni, mivel simán, gördülékenyen
mozgott, és a színpadi deszkák sem hajoltak meg
árulkodóan alatta (a színpadi deszkákat már jó ötven
éve mindenhol törhetetlen plasztibeton lapok helyet-
tesítették). Szinte mindenhol kékes csillogású fém-
mel borított külseje alapján ítélve azonban két-három
mázsát is nyomhatott. Leginkább úgy nézett ki, mint-
ha egy (az õsrégi, de továbbra is elnyûhetetlenül
népszerû Csillagok háborúja mûérzet sorozatból vett
példával élve) birodalmi rohamosztagost C3PO-val,
a humanoid robottal és R2D2-vel a hengeres testû,
tömzsi, füttyögõ robottal gyúrták volna össze. Testé-
nek fémborítását C3PO-tól, fémesen kékes színét
R2D2-tõl, gördülékeny, teljesen emberszerû mozgá-
sát pedig a rohamosztagostól „örökölte”.

Az egyedüli pont, ahol a mindent beborító, ügye-
sen egymáshoz illeszkedõ fémpáncélok közül vala-
mi emberre emlékeztetõ testrész is kikandikált, a si-
sak elülsõ fele volt. Az arc nagy részét, a homlokot
és az orrot ugyan eltakarta a nyugtalanító kinézetû
sisak, és az áll alatt is vastag merevítõkeret húzó-
dott, de Murphy telt, enyhén összeszorított ajka ki-
látszott a lemezek közül. Az embereknek csak lassan
esett le a tantusz, hogy kit is látnak valójában.

– De hiszen ez... – hebegte egy szakállas, szemü-
veges tudós. – De hiszen ez a ROBOTZSARU!

Dr. Chambers mosolya ha lehet, még jobban ki-
szélesedett.

– Örülök, hogy eszébe jutott valakinek ez a régi
mûérzet film. Az emberiséget mindig is foglalkoztatta
a mesterséges ember, az emberformájú robot létreho-
zásának gondolata, és a múlt század második felében
több jó filmet is készítettek ebben a témában. Gondo-

san áttanulmá-
nyoztuk mindegyiket
(sokukból mûérzet változatot
is készítettek), és úgy döntöttünk,
hogy a robotzsaru figurája felel
meg a legjobban arra a célra,
hogy Mr. Murphy elõször meg-
jelenjen Önök elõtt. – Elhallgatott
egy kicsit, hagyta, hogy mindenki
megeméssze a hallottakat. – Hozzá
kell tennem azonban, hogy Mr. Murphy NEM a
robotzsaru. Több szempontból sem az. Elõször
is, és ez a legfontosabb különbség, õ teljesen
önként jelentkezett, és felelõsségének teljes tu-
datában vállalta el a kísérleti alany szerepét.
Másodszor pedig Mr. Murphy teste tökélete-
sen egészséges volt akkor, amikor alávetette
magát a kutatóprogramunknak. Nem azt csi-
náltuk tehát, hogy robottestet építettünk egy
épen maradt agy köré, hanem azt, hogy Alex...
ööö, Mr. Murphy egyes testrészeit fokozatosan
kibernetikus testrészekre cseréltük. Számára
nem volt ismeretlen a folyamat, hiszen a koráb-
bi szakmájából kifolyólag már a jelentkezésekor
rendelkezett számos beültetéssel.

– Akkor ez a robotjelmez csak hatáskeltés
végett van rajta? – kérdezte valaki.

– A kérdésre nehéz lenne egyszerû igennel
vagy nemmel válaszolni. Leginkább úgy felel-
hetnék, hogy: is. Természetesen másfajta
megjelenést is biztosíthattunk volna Mr. 
Murphy-nek.

– Mit ért ez alatt?
– Nos, az elõbb beszél-

tünk arról, hogy milyen a
negatív esszencia elmé-
letben. El tudják azon-
ban képzelni, hogy a
gyakorlatban mit
jelent mindez? Bi-
zonyára hal-
lottak már
olyan em-
berekrõl,
akik bal-
esetet 
szenved-
tek, és el-
vesztették
egy karju-
kat vagy 
lábukat, 
amit aztán
kiberneti-
kus vég-
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taggal pótoltak. Talán már találkoztak is ilyen ember-
rel, csak nem ismerték fel a mûvégtagot, ugyanis a ki-
bervégtagok túlnyomó többségét teljesen természe-
tes kinézetûre készítik. Technikai szempontból
nincsen sok különbség egy mûbõrrel borított, szinte-
tikus izmokkal mozgatott kiberkar, és egy csillogó
krómbevonatú, hidraulikával mozgó kiberkar között,
kétségtelen viszont, hogy egy robotkarú embernek
gyógyulása után komoly szociális beilleszkedési ne-
hézségekkel kellene megküzdenie. Ezért készítenek
szinte mindig természetes kinézetû végtagokat.

Mivel a kiberver beépítésével együttjáró esszencia-
vesztés egyelõre csak népszerû, de tudományosan

nem bizonyított elmélet, így számszerû-
síteni sem tudjuk, hogy mennyi esszen-
ciát veszít az az illetõ, akinek kicserélik

egy karját. Tapasztalatilag 
valószínûsíthetõ

azonban, hogy
nem túl sokat.
Képzeljenek el

most egy em-
bert, akinek mind

a négy végtagját le-
cserélik, de nem ter-

mészetes kinézetûre
ám, hanem krómosan

csillogó robotkarra. Ez az
ember egy ilyen kezelés

után eléggé robotszerûen festene, nem igaz?
A hallgatóságból néhányan elképzelték a dolgot,

és egyetértõen bólintottak.
– Nos – folytatta Dr. Chambers – a kutatások szerint,

ha egy embernek mind a négy végtagját kibernetikusra
cserélik, az az ember körülbelül a „teljes esszenciája”
kétharmadát veszíti el, és még „bõven marad neki
annyi”, hogy vígan tovább élje az életét ugyanazon sze-
mélyiségként, és gondolkodó lényként, aki korábban
volt. Vagyis ez a robot kinézetû állapot még mindig
jócskán az ún. esszenciahatáron belül van. El tudják
képzelni akkor, hogyan festhet egy olyan ember, akinek
nulla az esszenciája? Esetleg negatív?

Izgatott mormogás futott végig az egybegyûltek
között. Most kezdett csak igazán összeállni a kép.

Dr. Chambers hagyta, hadd potyogjanak a tantu-
szok. Aztán atyai megértéssel a hangjában folytatta.

– Azt hiszem, most már látják, mire akarok kilyu-
kadni. Nos, az a kékesen csillogó robotruha, amit
Mr. Murphy visel, nem ruha, hanem az Mr. Murphy
saját maga! Neki többé nincsen szüksége ruhára. Ha
másképpen akar megjelenni, akkor a testrészeit cse-
réli ki. Tudom, nagyon bizarrnak tûnik ez így elsõ hal-
lásra, de gondoljanak csak bele!

Ezeket a testrészeket (gépszerû kinézetük miatt
akár alkatrészeknek is nevezhetnénk õket, biztosítha-

tom Önöket, hogy Mr. Murphynek egyik elnevezés el-
len sincsen kifogása) eleve úgy terveztük, hogy modu-
lárisan összerakhatók és variálhatók legyenek. Valahogy
úgy, mint az áramköri kártyák egy asztali számítógép-
ben. Mr. Murphy teste így lényegesen sokoldalúbb és
ellenállóbb, mint a hagyományos emberi test: olyan
formát vesz fel, amilyet az illetõ helyzet vagy munka
éppen megkíván. És mindezt természetesen úgy, hogy
az agya és a szelleme (vagyis mindaz, amitõl õ valójá-
ban Mr. Alex Murphy) nem változik, marad a régi.

– Mindig csak maga beszél, vagy a robotja is meg
tud szólalni? – hallatszott egy gúnyos hang a terem
végébõl. Nem lehetett látni, hogy kitõl származott.

Murphy moccanatlanul állt azóta, hogy elõsétált
a függöny mögül. Most elõrelépett és megszólalt.

– Nem vagyok robot, Dr. Thompson. Ugyanaz az
Alex Murphy vagyok, aki akkor voltam, amikor elõ-
ször beléptem az Ares Macrotechnology Seattle ka-
puján. Természetesen megváltozott a testem, de
mindenkinek változik a teste, ha másképp nem, az
öregedés miatt. Az ön teste, Dr. Thompson, egészen
biztosan gyökeresen eltér attól a testtõl, amely
1998. február 14-én három egész három tized kilog-
ramm súllyal, és ötvenhárom centiméter testhosszal
jött a világra, és amit Ön akkoriban a sajátjának
mondhatott. Az emberek külsõ kinézetük alapján tör-
ténõ megkülönböztetését idegen szóval rasszizmus-
nak hívják. Gondolom, hogy Ön az iménti „robot”
szó helyett feltehetõen a „nigger” szót használta vol-
na, ha történetesen fekete bõrû ember lennék. És azt
is feltételezem, hogy mûvelt ember létére nem kíván-
ja szándékosan súlyosan megsérteni egy embertár-
sát, különösen nyilvánosan nem, kivéve azt az ese-
tet, ha úgy véli, az önnel szemben álló illetõ nem éri
el az ember szintjét, ezért megengedhetõ vele szem-
ben sértõ kifejezések használata is. Nem megfelelõ
kifejezés természetesen bármikor elhagyhatja egy
önmagát kellõképpen kontrollálni nem tudó ember
száját, ezért ezt elnézem önnek. A feltételezését vi-
szont, amely szerint engem alacsonyabb rendûnek
képzelt, a lehetõ leghatározottabban kikérem ma-
gamnak, és felszólítom Önt, hogy azonnal vonja
vissza, és kérjen bocsánatot.

A teremre döbbent csönd ereszkedett. Az elsõ
sorokban ülõk elhûlten bámultak Murphyre, a hát-
rébb ülõk kíváncsi tekintettel hátrafordultak, és kihí-
vó, gúnyos mosollyal Dr. Thompson reakcióját les-
ték. Na, erre mit lépsz? kérdezte a tekintetük. Le
sem tagadhatták, hogy élvezték a helyzetet.

Dr. Thompson enyhén elvörösödött. És amikor
megszólalt, hangja már sokkal kevésbé magabizto-
san csengett.

– Honnan tudja, hogy ki vagyok? És honnan tud-
ja, mikor születtem?

Folyt. köv. SERFLEK SZABOLCS
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Doe hétéves volt, amikor elõször látott varázslót. Alouan
ünnepe volt, a gonoszkodó csínyek és durva tréfák nap-
ja, amikor bárki bármit megtehetett, ami nem okozott fi-
zikai kárt másoknak. A gyerekek persze élen jártak az ef-
féle játékban, élvezték a lehetõséget, hogy komolyabb
következmények nélkül bosszanthatják a felnõtteket.
Doe éppen néhány vele egyívású kölyökkel szaladgált a
falu közös rétjén – kifogytak az ötletekbõl, így hát egy-
mást próbálták belekergetni a patakba –, amikor meglát-
ta az öregembert. Nem látszott rajta semmi különös, akár
házaló is lehetett volna, aki faluról falura vándorol abban
reménykedve, hogy a világtól elvágott településeken ta-
lán elkél az õ szegényes, rossz minõségû holmija is. A kis-
fiú figyelmét mégis annyira megragadta a ráncoktól ba-
rázdált arc, a piszkosfehér, ritkás kecskeszakáll, hogy
észre se vette, amint egy társa mögé lopakodik, s meglö-
ki, egyenesen bele a vízbe. A patak nem volt se mély, se
gyors sodrású, a meglepett fiúcskának azonban éppen
elég volt: köhögve fulladozott az alig méternyi vízben.
Pajtásai persze elszaladtak, amikor látták, hogy bajba ke-
rülhetnek, de szerencsére ott volt az idegen. A férfi bele-
gázolt a vízbe, s kirángatta az addigra elkékült arcú fiút, s
mintha egész életében ezzel foglalkozott volna, gya-
korlott mozdulatokkal kinyomkodta belõle a vizet.

Mint kiderült, Sulbur többé-kevésbé valóban az a há-
zaló volt, akinek Doe nézte. Egész életét azzal töltötte,
hogy Yaurrt járta, s ha nem is edényeket, fésûket vagy
asszonyi csecsebecséket árult, nem sokkal különbet vagy
értékesebbet. Sulbur áruja a látvány volt, az egyszeri –
de azért minden faluban megismételhetõ – csoda, az il-
lúzió, s a tûz, amivel valóban tudott egy-két érdekes dol-
got mûvelni.

Doe és az öreg varázsló barátsága nem az életmentés-
sel kezdõdött – a fiú azt lényegtelennek tartotta –, hanem
Sulbur elsõ bemutatójával. Doe-t elbûvölte a könnyed-
ség, amivel Sulbur hol innen, hol onnan varázsolt elõ pa-
rányi lángnyelveket, melyek hol hidegek voltak, mint egy
késpenge, hol égetõen forróak, valódi lángok. A mágus
minden trükkjét bevetette azon az estén: szivárványt raj-
zolt a sötét égboltra, röpködõ fényecskékkel bolondítot-
ta közönségét, s végül egy röpke pillanatig elhitette, hogy
ég az egész falu. Az öreg tekintete újra meg újra visszatért
Doe arcához. A fiú lelkesedése felülmúlhatatlan volt, de
nemcsak a látványnak szólt. Nem a csillagokat elhalványí-
tó színes csíkokat figyelte, hanem Sulbur kezét; a miért
és a hogyan érdekelte, érteni próbálta a csodát.

Aznap este Doe türelmetlenül várta, hogy szülei el-
aludjanak. Kilopózott, útja Sulburhoz vezetett, aki tudta,
hogy jön, bár nem beszélték meg elõre. Doe-nak nem
kellett kérnie, sem kérdeznie, Sulbur azonnal magyaráz-
ni kezdett. A legegyszerûbb trükkökkel kezdte, amelyek
még alig mennek túl a bûvészkedés határain, s mire
megvirradt, a gyerek maga is végre tudta hajtani õket.

Doe tudásszomja kielégíthetetlen volt, de Sulbur-
nak mennie kellett. Hiába maradt volna szíve szerint
akár hosszú hónapokig is tehetséges tanítványával, va-
lamibõl élnie kellett. Elõadásai kevés pénzt hoztak a
konyhára, s igazából egyetlen falu sem fogadta volna
be: az egyszerû parasztok csak addig kedvelik az efféle
léhûtõ komédiásokat, amíg biztosak benne, hogy to-
vábbmennek. Sulbur azonban megígérte, hogy vissza-
jön, s a kisfiúnak ettõl a pillanattól kezdve ez az ígéret
jelentette az életet.

A sors azonban úgy hozta, hogy egy teljes év kellett
ahhoz, hogy Sulbur ismét eljusson Doe falujában. A fiú
nem tett szemrehányást, de fanatikus elszántsággal ve-
tette bele magát a tanulásba, mintha csak tudta volna: az
újabb leckéig ismét egy évnek kell eltelnie. S mintha a
falubeliek szemében ez az idõ is túl csekély lett volna, a
harmadik, negyedik találkozásukkor már rossz szemmel
nézték a vézna öreg mágus és ifjú tanítványa különös ba-
rátságát. Hiszen ami elviselhetõ, sõt szórakoztató volt
évente egyszer egy messzirõl jött ember elõadásában, ki-
nek másnapra hûlt helye, az veszélyesnek és félelmetes-
nek tûnt, amint a mindennapok közelségében bukkant
eléjük. Mert Doe nem titkolta egyre növekvõ tudását...
Hogy is tehette volna, hiszen gyerek volt még, s nem ért-
hette még a felnõttek furcsa viszolygását az ismeretlen-
tõl, a megmagyarázhatatlantól. Doe kitaszított lett tehát:
az apák megfosztották barátaitól, az anyák eltiltották lá-
nyaiktól. A fiú sorsa a magány lett, amit évente egyszer-
kétszer oldott csak fel Sulbur, akit ellenérzésük dacára a
falusiak mégis beengedtek maguk közé.

Így telt el tíz év. Doe jóképû, bár mindig komor férfi-
vá érett: tizenhét éves volt, akár házasodhatott is volna,
ha akadt volna akár egyetlen leány is, ki viszonozta volna
vágyódó pillantását. Ám amit az idõ Doe-n épített, azt le-
rombolta Sulburon. A varázsló már járni is alig tudott,
tagjait kínozta a köszvény, elméjére idõnként homályos
fátyol borult. Bár újra Alouan napja volt, aznap nem tar-
tott elõadást. Egyenest Doe szüleinek kunyhójához lép-
tetett fakó öszvérén, s reszelõs hangján a fiú után kiáltott.

AA  lleeggffoonnttoossaabbbb  lleecckkee
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– Búcsúzni jöttem – szólt, mikor Doe már elõtte állt.
– Hisz most jöttél csak...
A fiú hirtelen megértette: Sulbur nem csak tõle bú-

csúzik immár, hanem az egész anyagi világtól. Könnyek
peregtek végig az arcán – az az ember készült elhagyni
õt, aki valamennyire megértette nagyra törõ álmait.

– Sosem találkoztam még senkivel, kinek agya ily
gyorsan szívta volna fel a tudást, sem olyannal ki tehet-
sége által oly nagyra hivatott... Ideális tanítvány voltál, s
szinte szégyellem, hogy amit én adni tudtam, csupán tö-
redéke vagy inkább törmeléke, morzsája annak, amire te
képes volnál. Én meghalok fiam, s talán jobb is így. Ne-
ked nálamnál jobb mesterre van szükséged. S ki tudja,
ha tovább élnék még, lenne-e erõm ahhoz, hogy elen-
gedjelek: repülj szabadon, a felhõk fölé, mint a sas, ho-
vá én, gyenge szárnyú bagoly sosem bírnálak követni...

Sulbur megfordította az öszvérét, s köszönés nélkül
indult a falu széle felé. Az utolsó házak között járt már,
amikor hátrafordult a nyeregben, s korához, erejéhez
képest mérten meglepõen hangosan visszakiáltott:

– Eredj Alanorba, fiam!
Szavai sokszor visszahangzottak Doe fejében, külö-

nösen álmatlan éjszakáin, mikor kopott szalmazsákján
feküdt, éberen figyelve az égen hunyorgó csillagokat.

Egy ilyen éjszakán döntött, s rögtön véghez is vitte
elhatározását. Összepakolta szegényes holmiját, s útnak
indult a Yaurr királyság fõvárosa felé.

Alanor, de már az elõvárosai is ámulatot keltettek
Doe-ban. Nem is csoda, hisz ki örökösen düledezõ falú
putrik között élt, nehezen tudja elképzelni, hogy épül-
hetnek magas, erõs kõfalak is, kecses vonalú tornyok, s

széles kapuk, melyek fölött a köveket látszólag semmi
sem tartja.

Doe azonban hamar túltette magát a meglepõdésen.
Megérkezése másnapján már a varázslómestereket ke-
reste, s nem is került nagy fáradságába, hogy a királyi pa-
lota szomszédságában, egy karcsú fehér toronyban rájuk
találjon. Háromszor verte oda a kopogtatóként szolgáló
rézoroszlánt a hatalmas tölgyfakapuhoz, s alig telt bele
három perc, mire megjött a válasz: a kapu halkan csiko-
rogva kinyílt.

Egy magas, fehér köpenybe burkolozó férfi állt elõt-
te, ki kámzsáját mélyen az arcába húzta. Hogy férfi, csak
erõs, mély hangjából találta ki Doe.

– Mit kívánsz tõlünk, ifjú?
– Tanulni szeretnék. Sulbur oktatott ez idáig a mágia

alapjaira, s õ tanácsolta, hogy jöjjek Alanorba, mert õ
már nem tud többet adni nekem.

– Sulbur? – A férfi úgy ízlelgette a szót, mint valami
bizonytalan származású ételt. – Nem ismerjük, nem tar-
tozik rendünk tagjai közé. Nyilván kontár volt, ki piaco-
kon bûvészmutatványokká silányította nemes tudomá-
nyunkat. Nem érdekünk, hogy magunk közé véve inasát
eláruljuk neki titkainkat, hogy aztán kiárusíthassa azo-
kat. Távozz, ifjú!

– Nem voltam inasa, csupán egy parasztfiú, kiben te-
hetséget látott... Nem próbálnátok mégis ki? Lehet, hogy
hasznotokra lehetnék!

A mágus beljebb intette a fiút, aki mögött döngve be-
zárult a kapu. Doe egy könnyû kéz érintését érezte a fe-
jén, majd halk mormolást hallott, melynek egyetlen sza-
vát sem értette. Ahogy azt sem, miért kapja el a
varázslómester oly hirtelen a kezét, mintha tûz égette
volna meg. Percnyi nehéz csönd után szólalt csak meg a
mágus:

– Azt mondtad, parasztfiú vagy. Tudsz írni és olvasni?
– Nem, uram. Nem volt lehetõségem...
– Sajnálom. Írástudatlan ember nem kerülhet be ta-

nítványaink közé. Távozz, kérlek!
A kapu újra kinyílt, s Doe – maga se tudta hogyan –

egyszer csak újra odakinn volt az utcán. A mágustorony
ott állt elõtte büszkén, meghódíthatatlanul.

Doe-t azonban nem olyan fából faragták, aki egyha-
mar lemondana álmairól. Munkát keresett Alanorban, s
mert szorgalmas volt, kitartó és elég erõs, talált is. A Hat-
lábú Tehénhez címzett kocsmában lett szolgáló, s afféle
kidobólegény. Mohón figyelte a vendégeket, s alig telt
egy hónapba, hogy ráakadjon az emberére. Tyronel egy
részeges írnok volt, aki valaha a királynak dolgozott, de
a boroskancsók iránt érzett túlzott szenvedélye, s az eb-
bõl fakadó megbízhatatlansága miatt elbocsátották.
Egyik napról a másikra élt, sosem lehetett biztos benne,
meglesz-e az aznapi betevõje vagy – s ez még fájdalma-
sabban érintette – itókája. Így hát könnyen, sõt szinte
lelkesen beleegyezett a Doe kínálta alkuba: tanítsa meg
az ifjút a betûvetés tudományára, s az cserébe ellátja en-
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ni- és innivalóval. Ám bárhogy is igye-
kezett Doe, munkája mellett csaknem
egy évbe telt, mire tökéletesen tudott
írni és olvasni. Akkor aztán semmi
sem tarthatta vissza, hogy újra szeren-
csét próbáljon: ismét ott állt az orosz-
lános kapu elõtt, s bebocsáttatását
kérte. Doe nem tudta megállapítani,
ugyanaz a férfi fogadta-e, mint egy év-
vel ezelõtt, hisz arcát nem látta, hang-
jára nem emlékezett. A varázslómes-
ter mindenesetre újra megkérdezte:

– Tudsz írni és olvasni?
– Tudok uram, az elmúlt egy évet

arra használtam...
A varázsló egy intéssel elhallgattat-

ta. Kissé oldalra fordult, nem tett,
nem mondott semmit. Doe rosszat
sejtett: újabb feltételt szabnak neki vagy...

– Hány éves vagy?
– Tizennyolc múltam alig három héttel.
Doe megesküdött volna rá, hogy egy megkönnyeb-

bült sóhaj hagyja el a mágus ajkát, de nem értette, miért,
míg az meg nem szólalt:

– Tizennyolc felett nem veszünk fel tanítványt. Túlsá-
gosan megvetemedett már ilyenkor az elme, nehezen fo-
gadja be a mágia tudományát, s nem is oly sikerrel, mint
a serdületlen gyermekeké. Távozz hát, és éld a közönsé-
ges emberek nyugodt életét, ne kívánd a mi zaklatott, le-
mondásokkal teli sorsunkat.

Mielõtt Doe bármit válaszolhatott volna, ismét kívül
találta magát a kapun, immár teljesen megfosztva a re-
ménytõl. Visszatért a fogadóba, s összeszorított ajkakkal,
hideg szívvel végezte munkáját, amirõl azt hitte, most
már ezt csinálja egész életében.

Ám egy szép tavaszi napon kürtös járta be Alanor ut-
cáit. Minden forgalmasabb téren megállt, s kihirdette a
király felhívását.

– VI. Borax, a mi fenséges és kegyelmes Urunk elha-
tározta, hogy megerõsítteti Xantrox városát. Új helytar-
tói palotát építtet, melyhez kõmûveseket keres. Kato-
nákra is szükség van, mivel Urunk szükségesnek tartja a
város katonai megerõsítését is...

Doe elgondolkodott. Bár nem értett a kõmûvesmes-
terséghez, és nem fûlt a foga a katonáskodáshoz, még-
is... Erdauin egy olyan lehetõség volt, hogy szinte szé-
gyellte, hogy nem jutott eszébe hamarabb. Hisz a
Hatlábú Tehénben számtalanszor hallotta az alig hihetõ
meséket az ott garázdálkodó szörnyetegekrõl, s az õket
legyõzõ, félelmet nem ismerõ kalandozókról – kik kö-
zött szép számmal akad varázsló is. Erdauinon nincs ak-
kora rend és szervezettség, mint Yaurrban, ott az embe-
reknek senki sem mondja meg, miként cselekedjen, s
egy független mágus, akinek nem szab törvényt a varázs-
lószervezet, talán tanítványául fogadja...

Doe tehát az elsõk között volt, ki jelentkezett a mun-
kára, méghozzá kõmûvességedként, hiszen nem akarta
vállalni a katonalét szigorú kötöttségeit. Nem zavarta a
pallérságban való tudatlansága: bízott eszében, s dolgos
két kezében.

Egy hét sem kellett, hogy összeszedjenek annyi ka-
landvágyó, pénzéhes embert, amennyire Borax királynak
szüksége volt odaát, Xantroxban. Doe akkor látta életé-
ben elõször a királyi palotát, amikor a teleportáló szobá-
ba vezették õket. Bár egy hátsó, a személyzet számára
rendszeresített bejáraton engedték be õket, mégis látott
annyit a palota belsejébõl, hogy az teljesen lenyûgözze.
Annyira elkápráztatta a sosem látott szépség, hogy szinte
észre se vette, hogyan került át a másik világba.

Mert Erdauin egy másik világ volt, s ennek felismeré-
séhez Doe-nak elég volt egyetlen pillantás is. Mert nyil-
ván ennek a földnek is megvoltak a maguk törvényei, ha
nem is kõbe vésettek, vagy pergamenre írottak, mint Ya-
urrban. Csakhogy ezeknek a szabályoknak a többségét
nem hirdették ki, s nem örökítették ismeretüket apák
gyermekeikre – mindenki a maga kárán tanulta meg
õket, s köztük a legfõbbet is: a mindenáron való túlélést.

Doe mindennap hajnaltól napszálltáig adogatta a kö-
vet a kõmûvesek keze alá, s bár tisztéhez az illett volna,
hogy ellesse a mesterek tudását, õ egy fikarcnyit sem tö-
rõdött vele. Õ, aki úgy szomjazta a tudást, amikor a má-
giáról volt szó, megelégedett azzal, hogy annyi gyakor-
latra szert tegyen, ami megóvta az elbocsátástól.

Esténként sem tartott a többiekkel, még véletlenül
sem abba a fogadóba tért be, ahol társai megszálltak, s
ahová rajtuk, a király emberein kívül senki sem tette be
a lábát. Nem, õ a kalandozók kocsmáit járta. Sehol sem
kért egy pohárnyi sörnél többet, s gyakran még azt is ott-
hagyta az asztalon. Figyelte Erdauin igazi lakóit, a kalan-
dozókat, várt, keresett, sokáig úgy látszott mindhiába.
Vagy a varázslók voltak ritkák ehelyt, vagy az õ szeme
nem volt elég gyakorlott, hogy felfedezze õket.
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Aztán egy forró éjszakán, midõn a Féllábú Törpében it-
ta a sörét – ezúttal nemcsak álcából, hanem mert kiszívta
erejét a meleg – belépett a kocsmába Zaroul. Persze abban
a pillanatban Doe-nak fogalma sem volt a férfi nevérõl,
ahogy arról sem, kicsoda. De a villanásnyi csöndet, amely
beléptét követte, már érzékelte, s ez felkeltette a figyel-
mét. Szemügyre vette a férfit, s szokatlanul pompázatos öl-

tözékébõl – ékkövekkel kirakott csat csizmája oldalán, bár-
sonyzeke, súlyosnak tûnõ nyakláncok, bõrbõl készült,
mégis meglepõen könnyû köpeny – ítélve inkább kereske-
dõnek vélte, semmint kalandozónak. Azonban nem állta
meg, hogy ne kérdezzen róla a kocsmárostól.

– Õ Zaroul, a Xantrox környékén õ a leghatalmasabb
varázsló – hangzott a törpe válasza. – Azt mondják, könnye-
dén legyõzhetné a Borax által ideküldött mágust is. Csak
azért nem teszi, mert méltatlannak érzi a posztját magához.

Doe legszívesebben megkérdezte volna, vállal-e Zaro-
ul tanítványokat, de elfojtotta kíváncsiságát. Bármilyen
segítõkész is a kocsmáros, az õ dolga elintézni a dolgot.

Zaroul hamar távozott a Féllábú Törpébõl. Mintha
csak meg akarta volna mutatni magát, mintha csak azt a
félelemmel vegyes tiszteletet akarta volna érezni, élvez-
ni, mit megjelenése keltett.

Doe csak egy pillanatig habozott, mielõtt követte vol-
na, ám ez elég volt ahhoz, hogy Zaroul eltûnjön elõle.
Tétován tett néhány lépést erre, néhányat arra, majd
megállt. Átkozta magát lassúságáért, határozatlanságá-
ért, mely ismét megfosztotta a lehetõségtõl, majd legyin-
tett. Visszaindult a Féllábú Törpébe, hogy ezúttal való-
ban leigya magát, amikor egy hang megállította.

– Engem keresel, ifjú?
A hang gazdája kilépett a homályból a fénybe, s Doe

most elõször nézte meg igazán Zaroul arcát.
Nem volt igazán jóképû, bár vonásai szabályosnak

tûntek a gyenge megvilágításban. Fekete haja lágy hullá-
mokban borult a vállára – Doe megesküdött volna, hogy
bodorítatta. Állát rövid szakáll ékesítette, ajkait alig ta-
karta a gondosan nyírt bajusz. Mindez udvaroncra, vagy
a nemesség felé kacsingató kereskedõre vallott, de a sze-
mei... A jéghideg szürke szemekbõl túl sok határozottság
sugárzott az elõbbihez, s túl kevés alázat az utóbbihoz.

– Mit akarsz tõlem, fiú? Mert akarsz valamit, ezt már
a pillantásod elárulta odabenn – intett Zaroul a Féllábú
Törpe felé.

Doe szólni akart, de kiszáradt a torka.
– Én, én csak... Tanulni akarok.
– Tõlem? Mit?
– Mi mást tanulhatnék egy varázslótól, mint a mágia

tudományát?
Zaroul elmosolyodott, s ettõl olyan lett az arca, mint

egy sólyomé.
– Csak így egyszerûen mágiát? Hát lássuk, van-e ben-

ned szemernyi tehetség!
Zaroul ugyanezt tette, mint a mágus Alanorban: Doe

fejére tette a kezét, s összpontosított. Aztán épp oly hir-
telen kapta el a kezét, mint õ.

– Tanított téged valaki... elõttem?
Doe már éppen kibökte volna Sulbur nevét, amikor

megértette a kérdés igazi jelentõségét: Zaroul elvállalta
oktatását.

Bár igazán sokáig tartott, mire talált valakit, aki tanít-
ványául fogadja, a neheze csak eztán következett. Zaro-
ul a végletekig kihasználta, szinte aludni is alig hagyta.
Afféle mindenes szolga lett körülötte, akinek egy szava
sem lehet, bármit is parancsol gazdája. A legalantasabb
munkákat végeztette vele, szobája felmosásától kezdve
egészen az árnyékszék tisztításáig.

Doe azonban nem bánta. Igazság szerint rövid életé-
nek legboldogabb idõszakát élte meg Zaroul mellett.
Mert a mágus beváltotta ígéretét: tanította Doe-t. A má-
gia csodálatos, sokszínû világa egyszeriben feltárult elõt-
te, s ha Zaroul nem irányítja, talán el is tévedt volna ben-
ne. Mennyire más volt volt egy rendszerezett elme
pontos útmutatásai alapján bejárni ezt a világot, megis-
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merni mozdulatainak nemcsak következményeit, hanem
okait is, mint Sulburral trükköket tanulni. Most már ér-
tette, mit jelentett az alanori varázsló lenézõ megjegyzé-
se: nem tartozik a rendbe. Sulbur valóban egy piaci ko-
médiás volt, alig több egy bûvésznél... Doe nem becsülte
már annyira az öreget, de változatlan hévvel szerette. Za-
roult viszont csodálta, mi több, istenítette.

Aztán persze eljött a pillanat, amikor csodálatának
csúcsára ért, amikor még azt hitte, hogy õ csak egy por-
szem Zaroulhoz képest, minthogy tudása sem több taní-
tójáéhoz mérve. Ez a perc azonban elmúlt, s ahogy egy-
re inkább értette a mágia mûködésének logikáját,
csodálata éppen abban az ütemben csökkent. Egy nap
pedig felmerült benne a gondolat: talán túl is szárnyal-
hatná mesterét, most, hogy ismeri titkait akár le is
gyõzhetné...

Ez már nem a gyermek álma volt, hanem a fel-
nõtt mágus pontos helyzetfelismerése. Rá kellett
döbbennie, hogy több tehetség rejlik benne,
mint mesterében, a mágia titokzatos erõi ne-
ki hamarabb, könnyebben engedelmesked-
nek, mint Zaroulnak. Ám Doe hallgatott,
és nem csak azért, mert jóval tapasztal-
tabb mesterének még mindig több esé-
lye lett volna a harcban. Doe hûséges
fajta volt, sosem ártott volna annak,
ki jót tett vele, ki megteremtette a
lehetõséget, hogy megvalósíthas-
sa gyermeki ábrándjait. Inkább
várt, hogy a tanítás bevégzõd-
jön, hogy Zaroul elbocsássa,
annak jeléül, hogy õ sem tud
többet adni már neki.

Csikorgó fagyos tél volt, mi-
kor – Doe legalábbis úgy hitte –
ez a nap eljött. Zaroul szakállát si-
mogatva lépett be a labornak hasz-
nált helyiségbe, melynek üvegedényeit
súrolta éppen tanítványa.

– Hagyd abba, Doe. Fontos beszédem van veled –
szólt, s Doe szíve nagyot dobbant.

– Több mint három éve találkoztunk elõször, ugye?
Tengernyi együtt töltött idõ. Érezted valaha is, hogy
megalázó számodra a munka, mellyel megbíztalak?

– Dehogy, uram! Hisz annyi mindent adtál cserébe,
hogy szinte számot se tudok róla adni!

– Pedig minden leckét gondosan megtanultál. Az
összes leckét, melybe belesûrítettem tudásom legjavát.

– Hálásan köszönöm, uram...
Zaroul intett, hogy hallgasson.
– Ám van még valami, amit a végére tartogattam. Ta-

lán azért, mert ez a legkeményebb lecke, s nem hiszem,
hogy felfogtad volna korábban. Most azonban eljött az
idõ, hogy átadjam neked ezt is.

Doe nem szólt, csak lelkes kíváncsisággal leste mes-

terét. Zaroul egy sárga borostyánkövet vett elõ, szórako-
zottan forgatta a kezében miközben varázsolni kezdett.
Doe nem volt meglepve, mikor érezte, hogy õ a célpont-
ja, hisz számtalanszor elõfordult, hogy Zaroul elõbb
megmutatta, milyen elviselni, csak aztán, hogyan kell
véghezvinni egy varázslatot. Folyamatosan zsugorodott
egészen addig, míg akkora nem lett, mint egy nagyob-
bacska légy, aztán sötétsárga burok került köré, mely fé-
lig-meddig elfedte a világot. A hangokat azonban kitûnõ-
en hallotta, így mestere szavait is.

– Az utolsó, a legfontosabb lecke a hatalomról szól,
Doe. Az egy, de osztható hatalomról. Minél többen része-
sülnek belõle, annál kevesebb jut egynek, s megértheted,
hogy ezt senki sem akarja... Én sem. Abban a pillanatban,

amikor megérintettelek a Féllábú Törpe elõtt, ponto-
san tudtam, mekkora s miféle tehetség lakozik benned.
Bár nehéz volt beismernem önmagam elõtt, de nyers

erõd nagyobb volt az enyémnél. Nem hagyhattam,
hogy ez a tehetség ellenõrzésem nélkül
bontakozzék ki, ez volt az egyetlen ok,
amiért tanításodat vállaltam. Persze meg
is ölhettelek volna – a hang halkult, Doe
azt gondolta, Zaroul távolodik –, de az
korántsem lett volna olyan jó móka, s vé-

gül is három éven át jókora hasznot hajtot-
tál nekem. Nyers erõdet lecsiszoltam, ci-
zelláltam, míg olyan nem lett, mint az
enyém, sõt nagyobb. De megértheted,
nem hagyhattam, hogy használd,
nem engedhettem, hogy a tanítvány
mestere fölé nõjön, átvegye helyét,
elrabolja hatalmát. Mert a hatalom

a lényeg, az igazi mágusok életének
célja. Még ha némelyek nem is vall-
ják be, mint ahogy az alanori mágu-

sok sem tették, szíve mélyén mind-
egyiknek ott rejtõzik a vágy.

A borostyánkõ, s benne a parányi
emberalak, amely egykor Doe volt – sõt

még mindig az, hiszen rejtélyes módon a levegõ
eljutott hozzá – Zaroul tenyerén pihent. A mágus meg-
próbálta kivenni tanítványa arcvonásait a vastag gyanta-
réteg alatt, sikertelenül. Összezárta ujjait, s mellénye
zsebébe rejtette a követ.

– Szinte sajnálom – suttogta.

Doe évekig élt a megkövesedett gyanta közepén, hal-
lotta – s miután mestere fülönfüggõt csináltatott belõle,
valamennyire látta is –, mi történik a világban, de õ nem
szólhatott senkihez. Rég lemondott már a szabadulásról,
amikor a csoda bekövetkezett, s ismét igazi emberként
róhatta Erdauin poros útjait.

Ám a leckét, azt a legutolsót, a legfontosabbat, többé
nem feledte, sokak kárára és szomorúságára.

BRIAN MCALLISTER



Az alakváltó letaszította ugyan magáról az orkot, de a má-
sik test bûze még sokáig facsarta az orrát a sötétben. Gyû-
lölni nem gyûlölte, de szeretni – úgy érezte – sosem fogja
tudni ezeket a lényeket. Soha – vagy legalábbis még jó ide-
ig nem.

– Már hatodik hónapja! – nyilallt belé hirtelen a gondo-
lat, és ettõl fájdalmasan megrándult az arca. Persze, ez
csak megközelítõleg volt igaz, mert ahogy utánaszámolt, a
kicsi sárga korong nem pontosan holdhónaponként került
egyállásba a nagy vörössel. A hónapok itt megrövidültek,
csakúgy mint sok más dolog. Például az élet.

Már hat hónapja... Hogy is volt? Baarg... igen, a törött
agyarú Baarg, akit négy nappal ezelõtt zúzott össze egy lég-
elementál, õ vette észre a szörnyet. Odarohant Angelóhoz
és belecsimpaszkodott a tatuködmönébe...

– Wyden! Wyden, szólj rá kérlek! Sheranra mondom,
soha nem fogok elkészülni ezzel a fõtengellyel! – A gnóm
hiábavalóan igyekezett lerázni magáról az orkot. A lény

vinnyogva kapaszkodott a tatuködmönbe, és teljes súlyával
húzta el a szerkezettõl.

– Baarg!
A hang ostorként csattant a hátuk mögött, és az ork ri-

adtan eresztette el a gnómot. Lesunyított a földre, kicsi és
mocskos füleit hátralapította, míg bõrszárnyával védekezõ-
en takarta be magát. Angelo megfordult, és hálásan intett a
pár lépéssel hátrébb álló alakváltó felé.

– Csodállak Wyden, hogy vagy képes különbséget tenni
ezek között a nyomorultak között.

– Ennek törött az agyara – mosolyodott el az alakváltó.
– Van egy dagadt, annak valószínûleg a grákó denevérek
rágták meg a szárnyát, Hurg a neve. A nyamvadt, amelyik
húzza a bal lábát, Moff. Kettõnek törött a karja, egy nõstény
pedig napokon belül szülni fog. Ha jobban megnézed õket,
Angelo, nem olyan egyformák ezek az orkok.

Valójában csak az egyszerûség kedvéért nevezték el õket
orkoknak. Bõrük szürke volt és csupasz, szemük savószín.
Hátukon tollak nélküli denevérszárnyakat viseltek, melyek-
nek két-három csapásával könnyedén magasba emelhették
vézna testüket. Leginkább csak makogtak és nyüszögtek, ha
pedig idegesek vagy riadtak voltak, szûköltek akár a bolha-
kutyák. Olyanok is voltak, mint a zsákmány után kutató
ebek. Ennek a világnak a dögevõi.

A Baarg nevû lassan felguggolt, és panaszos nyüszítésbe
kezdett a gnóm mögött. Angelo újra elfordult a szerkezettõl
és kétségbeesve nézett hol az alakváltóra, hol az orkra.

– Wyden, mi a nyavaját akarhat? Te mégiscsak jobban
megérted õket.

Az alakváltó odasétált a lényhez, melléguggolt, és meg-
fogta annak karmos mancsát. A másik mintha csak erre
várt volna, felugrott, néhány méternyit futott, majd tüntetõ-
en rábámult. Két lépést tétován ellépett, majd kettõt vissza.

– Azt hiszem hív minket – sóhajtott Wyden. – Gyere An-
gelo, mert különben soha nem fog békét hagyni nekünk.

A gnóm fújt egyet, és elindult Baarg felé, aki vigyorogva
továbbrohant, fel a sziklás domboldalra. Félúton megtor-
pant és visszanézett, követik-e. Követték, bár nem nagy lel-
kesedéssel.

– Te, Wyden, ha nem tudom megcsinálni a fõtengelyt,
itt fogunk ragadni örökre. Te még csak elboldogulsz vala-
hogy, de nekem olyan lesz ez a sziget, mint egy börtön. Én
nem tudok repülni.

– Nem mondhatnád el innen a varázslatot? – ráncolta
össze a homlokát az alakváltó.

– Megtehetném, de jó eséllyel vagy harminc métert zu-
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hannánk Erdauinra. Ott neked sem mûködik a repülés tu-
dományod. Nyakadat szegnéd velem együtt.

Komótosan kaptatva értek fel a sziklás magaslatra, ahol
Baarg már izgatottan topogott. Karmos mancsával többször
is lefelé mutatott, miközben makogott hozzá valami érthe-
tetlent. Óvatosan lepillantottak.

Kétszáz méterrel alattuk egy másik sziklaszigeten feke-
te sárkány ült békésen. Fejét félrebillentve, hatalmas, zöld
szemével kíváncsian fürkészett fölfelé.

Felegyenesedett. Tarkóját azonmód beverte a barlang
tetejébe, és ahogy ettõl elvesztette az egyensúlyát, lábával
rálépett egy vézna testre. Az ork felvinnyogott álmában, és
fázósan közelebb húzódott fajtársaihoz. Az alakváltó óvato-
san átlépett egy szuszogva alvót, és kikerült még két mási-
kat, mielõtt elérte volna a barlang száját. Az õr hunyorgott,
és álmosan kaffantott felé, amit õ is hasonlóan viszonzott.

Odakint a nagy vörös korong már alacsonyan állt, de a
kicsi sárga még nem bújt elõ. Ghallán ez volt a pirkadat
ideje. Itt – ki tudja? Nyújtózott egyet, és elgyönyörködött a
látványban.

Végtelen tér, végtelen levegõbirodalom. Mérföldek? A tá-
volságot képtelenség volt felbecsülni bármelyik irányba is.
Elszórva sziklaszigetek, akár feldobott s örökre lebegõ kõ-
darabok. Szigetek, melyek között a láb számára járhatatlan
szakadékok ásítanak.

Balra felfelé nézett, egy békésen tovalebegõ evaporõr-
csoportra. A levegõ birkái. Hányan esnek majd áldozatul a
késõbb ébredõ griffeknek, fõnixeknek és keselyûknek? A
falkának is szüksége lesz vízre, jobban teszi, ha megjegyzi
merre is mentek.

Egyenlõre még nem zúgtak nehéz szárnycsapásoktól a
szigetek közti átjárók, de a falkával töltött hónapok már
megtanították neki, hogy míg az éjszaka a denevéreké és
más vérivóké, addig a fényes korong eljövetele már sárká-
nyokat is magával hozhat. A többieké a maradék, amiért
meg kell küzdeni itt is, akár csak Erdauinon.

Vajon belevágott volna, ha tudja, itt köt ki? Nem, bizo-
nyosan nem. Nem erre a birodalomra vágyott...

Angelo félrenyelt, és a torkán akadt hús miatt alig lehe-
tett érteni beszédét:

– Ahhhaa... llaaha.. nor??
Wyden hátba vágta a gnómot. Erdauin csillagos ege alatt

ücsörögtek, egy békésen lobogó tábortûz mellett. Megosztották
egymás között az elemózsiát, mit ki-ki vacsorára tartogatott.

– Igen. Azt hiszed, nem találtam ki? Annyi esze bárme-
lyik kalandozónak van, hogy ha meglát egy repülõ masiné-
riát, rögtön sejtse, hogy azt a Csatorna átszelésére építették.
Mindenki oda vágyik... mindenki.

Az alakváltó tekintete elkalandozott valahová a messze-
ségbe, valahová a tûzvész elõtti idõkbe. Akkor voltak más
városok, más országok, népek, barátok, társak. Emlékek
már évek óta csupán, mint ahogy a vágyakat, célokat is át-
formálta a világégés.

– Nos barátom – nyelt nagyot Angelo –, még egyszer kö-
szönöm neked a fémrudat, amivel kisegítettél szorult hely-
zetembõl. A gnóm kutatóállomás vagy mérföldekre van hát-
ra, és ha itt hagytam volna a repkedõmet, gyanítom, ork
lelkek gyorsan quwargnyi darabkákra szedték volna azt szét.
Tudod, nem kívántam megosztani mással célomat, különö-
sen a kalandozó néppel nem, de be kell látnom, hogy egye-
dül képtelen leszek végrehajtására. Ezt a szerkezetet nem a
Csatorna meghódítására készítették szorgos kezek a kutató-
állomáson. Már csak azért sem, mivel a Birodalom határát
védõ energiafalat ezzel sem lehetséges áthágni.

– Bizonyosan hallottál már a Dong fóliánsról, mely a
múlt titkait rejti, és a beavatottak számára sokat feltár az el-
feledett tudományok közül. Hogy a kutatóállomás gnómjai
hogyan kerültek birtokába egy hiányos másolatának, és az
évek során hogyan szerezték meg a tudást ennek megfejté-
séhez, ne kérdezd. Hosszú és kalandos történet, de az ered-
mény megérte a küzdelmet. Megismertünk egy helyet.

Wyden lebigyesztette a száját. Megismertek egy helyet?
Õ naponta ismer meg több százat: Libertant, Huertolt, a
Szürke hegység bérceit. Nem is százat de inkább ezret, a
küldetések teljesítése során.

– Ez a hely azonban nem Ghallán van – folytatta a
gnóm, látva a másik csalódott arckifejezését. – Ez egy má-
sik világ, egy velünk együtt létezõ másik sík egy pontja. Egy
elemi síké.

Erre már felkapta fejét az alakváltó. Ennek nagyon ka-
landszaga volt! Az elemek... melyik is az alapvetõ négy? A
tûz párja a víz, s van még a föld, minek ellentéte...
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– A levegõ – suttogta. – Angelo, ti megleltétek a levegõ
elemi síkjának egy pontját?

Angelo szemei elszántan csillogtak, ahogy bólintott.
– Szükségem van rád, Wyden. A síkok átlépéséhez va-

rázslat kell, de egyszerre képtelen vagyok a repkedõt is kéz-
ben tartani. Te alakváltó vagy, ismerned kell a repülés érzé-
sét. Arra kérlek, gyere velem holnap a magasba. Szállj
velem! Szállj velem, Wyden!

És szállt. A falka még aludni fog a sárga korong felkel-
téig, ezt már megtanulta a hat hónap alatt, õ pedig azóta
hozzászokott, hogy ébredéskor megtornáztassa szárnyait.
Levetette magát a mélybe a sziget peremérõl. Most már
meg merte tenni, hogy zuhanás közben alakította át karja-
it szárnyakká – sasszárnyakká. Két-három csapás, és a fris-
sen kibújt tollak megtartották.

Lesiklott a sziget alá, gondosan távol maradva az üre-
gektõl és kisebb barlangoktól, hiszen hiába volt távozóban
az éjszaka, a denevérek és más szárnyas vadászok még
nem merültek el teljesen nappali szendergésükben. Szem-
tanúja volt annak, mikor a falkából is elragadtak egy-egy
óvatlant néhanapján az alulról kirajzó vérszopók. Miattuk
volt az is, hogy estére búvóhelyet kellett keresnie az egész
csapatnak, ami általában a szigetek egyik szûk barlangja
lett. Reggel aztán felkerekedtek, hogy zsákmányt kajtatva
egy másik barlangban érje õket az este. Ilyen örök vándor-
lással teltek napjaik, de Wydent ez egyáltalán nem zavarta,
mert számára nagyon is ismerõs volt ez a fajta életmód.

Volt úgy, hogy a barlangok értékes holmikat rejtettek.
Aranyat, kristályokat, néha megsárgult pergameneket va-
rázslatos írásokkal. Ilyenkor majd megszakadt az alakváltó
szíve, hogy nem viheti ezeket magával, de be kellett látnia,
csak akadályoznák a vándorlásban. Megesett azonban gya-
korta, hogy a sötétség mélyére már más lakó költözött be, és
egy-egy fenyegetõ morranására az egész falka hanyat-hom-
lok menekült el a szigetrõl. Az uralkodók más lények voltak
ezen a világon, mint Ghallán, és Wyden néha annak is örült,
hogy a szárnyas ork nép között megállja a helyét.

– Egy sárkány – suttogta megdöbbenve
Angelo. – Még sosem láttam sárkányt...

– Senki sem látott sárkányt, már évezre-
dek óta – helyesbített Wyden. – Jobb lesz,
ha eltûnünk innen. Veszélyes is lehet.

Megragadta a gnóm karját, hogy
visszahúzza a domb tetejérõl, de Angelót
teljesen lenyûgözte a hatalmas

lény. Nem hagyta
magát elvonszolni.

– Szerintem õ sem látott még hoz-
zánk hasonlót – mondta vontatottan. – Le-

het, hogy beszélhetnénk vele. Azt mesélik, hatalmas tudást
halmoznak fel, és rengeteg kincset gyûjtenek az évszázadok
során. Nézd a bölcsességet a szemében, Wyden...

– Te megõrültél. Ez is csak egy szörny, mint akármelyik
másik, és örömmel harapná át a torkodat a vér ízéért. Rá-
adásul egyetlen szárnycsapásával agyonzúzhat, ha úgy tart-
ja kedve.

Wyden erõteljesen megrántotta a gnómot, aki hirtelen
egyensúlyát vesztve hátrazuhant az alakváltóval együtt.
Ahogy lebucskáztak pár métert a domboldalon, Baarg is
utánuk szaladt vigyorogva, mintha csak valami játék lenne
készülõben. Mikor megálltak, Angelo fájdalmasan tapogat-
ta meg a halántékát.

– Fáj a fejem – mondta mélán.
– Bolond vagy, – korholta az alakváltó. – Nyíltan egy

sárkány szemeközé nézni legalább akkora ostobaság, mint
egy szál kõkéssel nekiugrani. Nagyon remélem, hogy...

Hogy mit is remélt nagyon, azt nem tudta befejezni,
csak elkerekedett szemmel nézett a gnóm mögé, fel a
domb tetejére, ahol az elõbb álltak. Angelo is hátrapillantott
kíváncsian, miközben kezével fájó halántékát masszírozta.
A domb teteje fölött ott lebegett a sárkány. Nem támadott,
csak méltóságteljesen lebegett, kihasználva valami alulról
jövõ áramlatot. Hatalmas, zöld szemével továbbra is kíván-
csian mustrálta a számára idegen lényeket.

Baarg csak egy szemvillanásra látta, máris szárnyait
szorosan összehúzva iszkolt egy közeli barlang felé. Az alak-
váltó sem sokat gondolkodott, rohanvást követte az orkot.
Angelo lassan állt talpra, de aztán meg-megbotolva õ is fu-
tásnak eredt a többiek után.

Wyden, félelmét legyõzve, nem menekült az ork nyo-
mában a barlang mélyére, hanem a bejáratnál megtorpant,
hogy bevárja a gnómot. Összegörnyedt egy kõtömb mögött

és onnan leste, ahogy a másik botladozva távolodik a
hatalmas teremtménytõl. Még tíz méter a barlangig,
nyolc, hat... Ekkor lendült meg a sárkány. Lesiklott a
domb fölött, finoman követve annak ívét, és mint vala-
mi sötét felleg, Angelo fölé tornyosult. Combnyi vastag
karmait kitárta, majd áldozata köré zárta, mire a gnóm

eszelõsen felsikoltott.
– Wyden! – sikoltott a gnóm a karmok börtöné-

bõl. – Segíts!
De a sárkány nem morzsolta össze, hanem csak
fogolyként tartotta karmos lábai közt. Az alakvál-

tó iszonyodva figyelte, ahogy a mesebeli lény a
magasba emelkedik áldozatával. Látta még

Angelót amint elernyed a szorításban, mint-
ha csak az eszméletlenségbe menekülne vala-
mi még rosszabb elõl. Ahonnan nézte, gro-
teszk módon olyannak tûnt, mintha egy
icipici gnóm két gigantikus, fekete szárnyat
növesztett volna, hogy megízlelje a repülés

mámorát. Mikor azonban hangfoszlányok ütöt-
ték meg fülét a távolodók felõl, már rájött, barát-
ja egyáltalán nem alélt.
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– Portoz al... ghaydah.... Rdauin...
– Ne tedd, szerencsétlen! – suttog-

ta magában Wyden, ráébredve mire is
készül a másik. – Ne tedd!

Legvégül kiáltásként ért el hozzá két
szó, ami – az alakváltó tudta – megpe-
csételte mindannyiuk sorsát.

– Rdauin, port!
A gnóm és a sárkány képe hirtelen

elfolyt, elmosódott, Wyden hiába is pis-
logott utánuk. Eleinte még úszott egy-
fajta szín-maszat a helyükön, de pilla-
natokkal késõbb az is csak káprázatnak
tûnt. Az alakváltó tenyerébe temette ar-
cát.

Két nap alatt elpusztulhatott volna,
ha egyedül marad. Emlékezett rá, hogy
egy teljes délután csak kétségbeesve ült
a repkedõ mellett, és várta Angelót. A
szárnyas orkok körülrajzották, szaglászták, Baarg még ételt
is hozott neki. Valamiért elnyerte a tetszésüket, és maguk
közé fogadták.

Azóta sokszor elgondolkozott, hogyan is kerülhettek át
ezek a lények a levegõ síkjára – mert abban erõsen kétel-
kedett, hogy õshonosak lennének itt. Mindenesetre még az
õsidõkben történhetett, mert azóta erõsen elkorcsosultak,
még ghallai mércével mérve is. Az orkok múltjáról azonban
ki is tudna ma már számot adni, és Wydennek sokkal hét-
köznapibb probléma kötötte le minden figyelmét. Az élet-
ben maradás.

Megkerülte a sziklaszigetet, és most már visszafelé szár-
nyalt a barlanghoz. A falka lassan ébredezni fog, jutott eszé-
be. Ásítozva szédelegnek elõ majd a lyukból, mint mikor
elõször pillantotta meg õket...

– Rdauin... ghaydah... Portoz al... Port!
Angelo valamiért megnyomta a varázslat utolsó szavát,

és Wyden, aki a magasban csak arra koncentrált, hogy a
repkedõt egyenesben tartsa Erdauin felett, megdöbbenve
vette észre, hogy a lenti táj körvonalai egyszerre elmosód-
nak. Pedig a messziben már felfedezni vélte a Nagy Csator-
na csillogó vonalát.

Idáig mukkani sem mert, nehogy megzavarja a gnómot
a síkokat váltó varázslat kántálása közben, most azonban
felordított. Az eleddig tiszta, ghallai ég helyét egy ismeret-
len, narancsos ragyogású boltozat foglalta el. Közel s távol
mérföldnyi nagy kõszigetek lebegtek a semmiben, megha-
zudtolva az alakváltó minden eddigi tapasztalatát. Ijedten
rántotta félre a repkedõt irányító kart, mikor méterekkel
elõtte egy gromak nagyságú grákó-denevér suhant el. A teg-
nap este sebtében megjavított tengelynek úgy látszik csak
ennyi kellett. Hangosat reccsent valami a két utas alatt, és
a gép zuhanni kezdett.

– Fel a kart! Fel! – kiáltott Angelo Wyden mögött.

– Csinálom – nyögte a másik, amint birokra kelt az ins-
tabillá vált szerkezettel.

Alattuk rohamosan növekedett egy sziget, és a becsapó-
dás szinte elkerülhetetlennek látszott. A gnóm és az alak-
váltó egyszerre kezdett üvölteni, ahogy fogytak a méterek.
Talán agyon is zúzták volna magukat a köves talajon, ha
nem lett volna valami meleg légáramlat, ami óvatosan le-
lassította a gép esését annyira, hogy végül siklórepülésben
fogjanak talajt.

– Minden móleonok õsatyja... – fogott volna bele a
gnóm egy éktelen káromkodásba, ha Wyden meg nem szo-
rítja a karját. Elõttük egy barlangüreg tátongott, ahonnét
most kíváncsi arcok bukkantak elõ egymás után.

– Orkok – suttogta kisvártatva Angelo. – De hogy kerül-
nek ide?

– A hátát nézd – pusmogott vissza az alakváltó, amint
egy törött agyarú ork teljesen kimerészkedett a lyukból.

– Ennek szárnya van! – ámult el a gnóm. – Akkor meg-
csináltuk! Megcsináltuk az ugrást, Wyden!

Leszállt a barlang elõtti üres területre, és fanyar mo-
sollyal figyelte, ahogy a falka tagjai álmosan elõtámolyog-
nak a lyukból. Pislogtak, majd amint szemük hozzászokott
a fényhez, kinyújtóztatták szárnyaikat. Egyet-kettõt csaptak
is vele, és ha két közeli szomszéd egymáshoz ért, tettetett
haraggal egymás felé kaffantottak.

Huszonkét ork, számolta össze Wyden, a falka. Hango-
sat füttyentett, és a lények megmerevedtek egy pillanatra az
éles hangtól. A következõ pillanatban azonban totyogva, fut-
va megindultak az alakváltó felé, aki békésen tûrte, hogy
körbevegyék. Felemelte kezét a néma csendben, újból
füttyentett, majd levetette magát a mélybe, hogy a sasszár-
nyak néhány erõteljes csapása után ismét felemelkedjen.

A falka kaffogva, vartyogva követte a vezért.
FORTAMIN (2977)
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Alanori Krónika – 17. szám 17

Minden igyekezetünk ellenére még a
3. kiadású szabálykönyvben sem telje-
sen egyértelmû, hogy a gyógyulási fá-
zisban csak azonnali varázslatokat és
hatásokat lehet használni. Ha azt
mondom, hogy te jössz, az automati-
kusan a gyógyulási fázis kezdetét je-
lenti. Ekkor az ellenfelem még csele-
kedhet „Várj még a te körödben!”
felkiáltással, amire én már csak azon-
nali varázslatokkal és hatásokkal rea-
gálhatok. A lények csak a gyógyulási
fázis legvégén gyógyulnak fel, mikor
már minden lezajlott.

Ha van egy Lázadásom, az ellenfe-
lemnek meg egy Xantusz manója,
elõfordulhat-e az, hogy a manó
gyógyít az ellenfelemen?
Nem, mivel ekkor a Lázadás sebez az
ellenfélen, nem lényei. (A Lázadás
szövege kissé pontatlan.) Így a manó
sem használhatja a képességét.

Ha egy megmérgezett kalandozóm
és egy szintén mérgezett hátasom
összefognak, akkor a szétváláskor
rakhatom-e csak az egyikre a mé-
regjelzõket?
Nem, a jelzõket, a lapokhoz hasonló-
an nem lehet az összefogás segítségé-
vel átrakni egyik lényrõl a másikra.

Egy Kõevõ támadja a Sírlidérce-
met. Megtehetem-e, hogy a harci
fázis VII. fázisában A szirének éne-
kével a Sírlidércemet beledobom
a Kõevõbe, hogy az is meghaljon?
A szabálykönyv idevágó fejezete a kö-
vetkezõképpen fogalmaz: „VII. fázis:
Azonnali varázslatokat és bármikor
használható képességeket használhat-
nak a játékosok. Olyan lények speciá-
lis képessége, amelyek 0 vagy annál
kevesebb ÉP-be kerültek, nem hasz-
nálhatóak, kivéve a regenerálódást.
Ezután a VI. fázisban (ütés fázis) 0 ÉP-
re vagy az alá csökkent lények a gyûj-

tõbe kerülnek. A gyûjtõbe került lé-
nyekbõl a másik játékos megkapja a
szörnykomponenseket.” Ezek szerint
mûködik a dolog. A szabálykönyv
azonban még nem alkalmazza a harci
fázisra az új idõzítési szabályt, misze-
rint ha egy lény 0 vagy kevesebb ÉP-re
kerül, csak életmentõ hatásokat lehet
alkalmazni, és ezek után a lény a gyûj-
tõbe kerül, amennyiben nem sikerült
megmenteni. A harci fázis minden fá-
zisára érvényes ez, így az V. és VII. fá-
zis azzal kezdõdik, hogy a lénymentõ
varázslatokat és hatásokat alkalmaz-
zák a játékosok, ezután a 0 vagy keve-
sebb ÉP-ben levõ lények a gyûjtõbe
kerülnek. Minden egyéb dologra ez
után kerül sor.

Feláldozhatok-e az ellenfelem kö-
rében is egy lényt Chara-din
templomával, ha sajátomban már
áldoztam?
Igen. Az olyan lapokat, amelyeken az
szerepel, hogy egy körben csak egy-
szer használhatod (nem pedig az, hogy
a körödben csak egyszer), minden já-
tékos körében lehet használni, nem
csak a sajátodban. Így pl. a Chara-din

templomát vagy a Gyógyítás szakér-
telmet egy hatszemélyes játékban hat-
szor, minden játékos körében, hasz-
nálhatod, mire ismét sorra kerülsz.
Persze csak, ha van rá elég lényed.

Áttérítéssel megváltoztathatom-e
egy lap színét színtelenre?
Igen, játéktechnikai értelemben a szín-
telen is egy szín. Általánosságban el-
mondató, hogy minden olyan esetben,
ahol a kártya színre hivatkozik, a szín
lehet színtelen is. Ha azonban egy lap
istent változtat, vagy egy istenre hivat-
kozik (pl. Isteni szövetség), akkor nem
lehet a színtelent istennek tekinteni.

Rejtõzködik a Szörnybûvölt lé-
nyem. Lehet-e Mágiatörni?
Igen. Attól, hogy egy lap nem lehet
célpontja valamilyen lapnak, a rátett
lap még lehet. Ilyen eset pl. a mágia-
immunis lények esete. Ha egy Vlagyi-
mirnél van egy Vasalt bunkó, akkor a
bunkót még összetörhetem Gigaö-
köllel, pedig Vlagyimir nem lehet cél-
pontja varázslatnak. Az elbûvölt lény
esetében sem a lény a célpont, ami
rejtõzködik, hanem a bûbáj.

A szirének énekénél dobhatok-e
lapot a kezembõl, ha nem tudok
vele sebezni semmilyen lényen?
NEM! A kártya szövegébe bele lehet
ugyan magyarázni ezt, de a lapnak
nem ez a célja.

Tudok-e gyógyítani a lényemen, ha
az ellenfelem beledobta egy lapját
A szirének énekével, és én Negá-
lom az éneket?
Visszamenõleg már nem mûködik a
dolog, tehát a Negáció elõtt eldobott
lap már sebezett a lényen, azt nem le-
het gyógyítássá változtatni, de a Negá-
ció kijátszása után az abban a körben
A szirének énekével eldobott lapok
gyógyítani fognak a lényeken.

KÉRDEZZ–FELELEK
ROVAT

1996 © Beholder Bt.
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Húzz egy lapot. Célpont lap színe véglege-
sen megváltozik, az általad meghatározott
színre. Kijátszhatod közvetlenül azután is,
hogy valaki egy olyan kártyát játszott ki
vagy olyan képességet használt, amely

valamilyen színre hivatkozik. Az általad
átszínezett lapra ilyenkor már új színe
szerint hat ez a kártya vagy képesség.
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A Chara-din visszatér kiegészítõ megjele-
nése elõtt is megoldható volt már a végte-
len sebzés, azonban csak elméleti síkon,
és itt is volt néhány bökkenõ. Az elsõ gon-
dot az jelentette, hogy ez csak végtelen
kör alatt volt megoldható, ráadásul mire
kijött, már jó eséllyel kikaptunk a létezõ
leglassabb paklitól is. Most azonban a do-
log megoldódott, taumaturgiára építõ
paklival egy kör alatt produkálhatunk
végtelen sebzést, lássuk mi módon!

Az alap természetesen a Taumaturgia
szakértelem, és az ehhez kapcsolódó la-
pok. Lássuk elõször is, mit érdemes a Ta-
umaturgia mellett használni. A Tudattur-
bó szerves része a kombónak, ezzel
érhetjük el a végtelen taumaturgiát. A
Napfókusz, és a Mester jutalma szerepe a
pakli gyorsítása. Ennek az elérésére szol-
gál a Fairlight trükkje is, ezzel mindig a
helyzetnek megfelelõ lapot dobjunk
(Mester jutalmát, Tudatturbót, Napfó-
kuszt soha!), és utána reménykedhetünk
jó szerencsénkben. A Denevérszimbólum
is kiváló taumaturgianövelõ, azonban ver-
senyen nem igazán éri meg hármat hasz-
nálni a sok lénynélküli pakli miatt, és

még kettõ mellé is érdemes berakni egy-
két Teremtést. Nyilvánvalóan a pakli fon-
tos részét képezik a lénypusztítók; ezek
közül is a leghatékonyabbakat célszerû
használni. A lényirtást kellõ gonddal válo-
gassuk össze, a Tisztítótûz és a Természet
haragja a koncepcióba illik, ráadásul ha
van lent néhány Taumaturgia, már nem
jelenthet komoly problémát bármilyen
õrposzt kiirtása két varázspontból. Szin-
tén rendkívül olcsón irthatunk szép, nagy
lényeket Járvány segítségével, ha tehetjük
mindenképpen rakjunk be legalább ket-
tõt a pakliba. Az Árvíz remekül alkalmaz-
ható, azonban tapasztalatom szerint nem
éri meg kettõnél többet használni. A
Gömbvillám elég univerzális, ráadásul a
második-harmadik meccsben alternatívát
jelent arra az esetre, ha a galád ellenfél le-
tiltaná a Tûzgolyót, melyet teljesen nyil-
vánvaló okból a kivégzés eszközéül válasz-
tottunk. (Azonban ne használjunk belõle
kettõnél többet, mert egyrészt ha nye-
rünk, akkor úgyis az egész pakli a ke-
zünkben van, másrészt foglalná a helyet
az értelmesebb lapok elõl.) Már meg is
lenne oldva ellenfelünk sorsa, de az ele-
gancia kedvéért nem elégszünk meg
ennyivel, gondoskodunk a pakli recirku-
láltatásáról a Múltidézõ – Új remény
kombóval. Ezzel mellékesen végtelenre
tudjuk növelni taumaturgia szakértel-
münket, mert állandóan visszakeverjük a
Tudatturbókat, és A mester jutalmával pe-
dig mindig felhúzzuk a paklit. Elég magas
(kb. 15-ös) taumaturgia esetén már nem
jelent gondot minden körben felhúzni az
összes lapunkat, ezzel tovább növelve a
taumaturgiát, ezután újra felhúzni a pak-
lit, és így tovább a végtelenségig. (Termé-
szetesen néhány Új remény közbeiktatá-
sával.) Mindez szép és jó, azonban
valamivel nem ártana megvédeni a paklit,
hiszen a lapok nagy része varázslat, azo-
kat pedig szépen le lehet counterelni. A
felismerés örömére berakunk 5 Destabi-

lizátort; meg lehet próbálni ellenvarázsla-
tokkal is, de nem valószínû, hogy így sike-
rülni fog 45 laposra összerakni a paklit,
márpedig ennél több lapból nem érde-
mes Taumaturgiát használni, mert nem
valószínû, hogy egynél több kijön. Még
minimális pakliméret esetén sem árt, ha
berakunk legalább két Tudati fejlesztést,
hogy biztosra mehessünk. Az is elõfordul-
hat, hogy lesünk ki a milliós taumaturgi-
ánk mögül, a játékban van már mind az
öt Destab, és az ellenfél még mindig vi-
gyorogva ül velünk szemben. Ez két dol-
got jelenthet, vagy belenyugodott sorsába,
vagy van a kezében 2-3 Kürtszó, esetleg
Sebek beforrnak. Ebben az esetben, miu-
tán már az egész paklink a kezünkben
van, nyomjunk el egy Pusztító végzetet,
erre valószínûleg továbbra is csak felemás
mosoly lesz a reakció, mi azonban meg-
tudjuk, hogy a két alternatíva közül me-
lyik áll fenn. Ha a második, akkor vágjunk
ronda fintort, Új reménnyel keverjük
vissza az egész paklit, majd újabb Pusztí-
tó végzet, szükség szerint Raiára vagy
Tharr-ra Jellemtükrözve. Ezt addig ismé-
teljük, míg nem marad ellenfelünk kezé-
ben lap. Ha ekkor sem adja fel, két lehe-
tõségünk van: vagy felhúzva a paklit
átadjuk a kört, és hagyjuk szenvedni, vagy
lelõjük egy Tûzgolyóval. Ha nem akarjuk
berakni a Pusztító végzet – Jellemtükör
kombót, mert spórolni akarunk a lap-
hellyel, akkor sem kell kétségbe esni, ha
van az ellenfélnél Sebek beforrnak: lõjük
bele a Tûzgolyót, utána keverjük vissza a
paklit, húzzuk fel újra és adjuk át a kört.
Maximum 4-5 körig fogja bírni az áldozat,
hiszen minden alkalommal végtelent tu-
dunk sebezni rajta, ráadásul ezt végtelen-
szer megtehetjük! Veteránok elõtt itt
újabb lehetõségek merülhetnek fel, mi-
szerint, ha berakunk egy Korlátlan mági-
kus faktort, és egy Isteni közbeavatkozást
(melyeket kiválóan el lehet dobni Fair-
light trükkjével, ha szorul a hurok), plusz
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A célpont játékos húz egy 
lapot, plusz még annyit, ahányas 

a taumaturgia szakértelmed.
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még beteszünk egy darab Azonnali gyógyí-
tást, abban az esetben könnyedén
gyógyulhatunk végtelenbe is. (Ez a gyõze-
lem egy újabb változata, hiszen ha véget
ér a meccs, biztos, hogy legalább nyolc
ÉP-vel többen leszünk, mint az ellenfél.)
Aki kedveli a kombókat, az még rakhat be
a pakliba néhány Molekulaátrendezést,
ezzel könnyen (és fõképp olcsón) növel-
heti taumaturgiáját. Én még nem próbál-
tam ki, mivel szinte mindenki használ va-
lami bûbájleszedést, és nem kell megadni
az ellenfélnek az örömöt, hogy használni
tudja. Ha feladva a végtelen sebzés lehetõ-
ségét arra vetemednénk, hogy Sherant le-
cseréljük Eleniosra, akkor lehet, hogy biz-
tosabban tudunk ölni, használva a Direkt
kontaktust és az Elzárást, mellyel nem árt
óvatosan bánnunk, mert hat rá a Destabi-
lizátor. Említést tennék pár dologról, ami-
re érdemes figyelnünk játék közben. Elõ-
ször néhány megjegyzés a lapokkal
kapcsolatban. A Denevérszimbólum min-
den Taumaturgia kártya után ad +1 tau-
maturgiát, tehát Tudatturbónál ez nem
hatványozódik. A következõ dolog akkor
válhat fontossá, ha ellenvarázslatokat
használunk, mivel az ellenfél valamely va-
rázslatára reagálhatunk Napfókusszal,
majd ellenvarázsalattal, azonban mindig
figyelnünk kell arra, hogy a Napfókuszból
kinyert VP a kör végén elvész!

A kiegészítõ pakli minden versenyen
fontos szerepet játszik a gyõzelem felé ve-
zetõ göröngyös úton, ezért kell különös
gonddal eljárnunk összeállítása során. A
paklit alaphelyzetben szinte csak A mes-
ter büntetésével lehet megverni, úgyhogy
talán kezdjük ez ellen a kiegészítõ össze-
állítását. Mivel játszunk Sherannal, triviá-
lis megoldás az Egyszerûsítés. Ezzel
azonban van egy apró probléma, mégpe-
dig az, hogy egyszer mindenképp sebzõ-
dünk, hiszen általános varázslatról van
szó, ezért rakjunk be Mágiatörést, meg
Sebek beforrnakot (ez utóbbit hasonló
pakli ellen is használhatjuk). Ha esetleg
nem lenne elég az elsõ meccsben a lény-
pusztítás, arra az esetre néhányat berak-
hatunk a kiegészítõbõl (meggondolandó
a Savhurrikán és a Kholdenikus csapás, a
nagy és/vagy mágiaimmunis lények el-
len). Itt kapjon helyet még néhány Pusz-
tító végzet (részben ha az ellenfél kiegé-
szítõjében van Kürtszó, jobban el tudjuk

dobatni a fent vázolt módon, és egyéb-
ként is Elenios gusztustalan szín, fõképp
a Direkt kontaktus miatt, ami Destabili-
zátor mellett egyenlõre még igen haté-
kony). A fennmaradó helyekre három T.
Vlagyimir és három Tárgyvédelem kerül.
A Tárgyvédelem szerepe nyilvánvaló, az
elsõ kettõt Destabilizátorra tegyük, a har-
madikat Denevérszimbólumra. Azt hi-
szem, inkább Vlagyimirról kellene mesél-
nem. Egyrészt az ellenfél ezt meglátva
nem fogja kiszedni az összes lényirtást,
ha meg kiszedi akkor annál jobb, mert a
kiegészítõ használata során ha csak te-
hetjük, rakjunk be belõle legalább egyet!
Természetesen ha van értelmesebb,
akkor inkább azt tegyük be, de még lé-
nyek ellen is van értelme játszani vele,
mivel egy Árvízzel még egy Acélkolosszust
is kitakaríthatunk elõle, és nincs szüksé-
ge túl sok védelemre, maximum néha,
amikor megpróbálják két lénnyel leütni,
akkor Tísztítótûzzel, vagy egy nagyobb
Természet haragjával (ez se sebzi!) ki-
nyírni legalább az egyik támadót, és utá-
na békésen legyalulni vele a másikat.
Egy-két ilyen affér után elfogynak az el-
lenfél lényei, és már csak ütnünk kell.
(Itt is segíthet a Pusztító végzet. Az Illúzi-
ósárkányokat is eldobathatjuk vele!)
Ügyes gyûjtõk rakhatnak be Déja vu-t, így
akár a végtelenségig is küzdhetnek, idõ-
húzásra játszva. (Ezt azonban nem aján-
lom, mert kevés ellenfél honorálja!)

Mindössze egyszer indultam ilyen
paklival versenyen, és akkor csak azon
múlt a gyõzelem, hogy az elsõ három he-
lyen körbeverés volt, és én szinte minden
meccsemet csak 2–1-re nyertem, így let-
tem harmadik a csoportban. A paklit az-
óta természetesen tökéletesítettem, és a
Létsíkok kiegészítõ megjelenése után
még ütõképesebb lesz. Itt leírnám egy
újabb verzió összeállítását, ultraritka la-
pok nélkül, hiszen nem áll mindenkinek
a rendelkezésére 4-5 ilyen lap (nekem is
illik köszönetet mondanom Dani Zoltán-
nak és a többieknek, akiktõl az ominózus
szegedi versenyre kaptam kölcsön lapo-
kat), de ne aggódjatok a pakli így is reme-
kül használható, sõt szerintem így még
jobban is mûködik, már ott a versenyen
is többen közölték, hogy hülyeség volt
ennyi ultraritkával játszani.

SASS TAMÁS
1996 © Beholder Bt.
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Kapsz @1-t, plusz annyit, ahányas 
a taumaturgia szakértelmed. Ezt

közvetlenül az ellenfél egy lapjának kiját-
szása után, reakcióként is megteheted.

Ezután kijátszhatsz még az ellenfél lapjára
vonatkozó reakció-lapot is. A kapott VP-t
ebben a körben el kell használnod, külön-

ben a maradék elvész.
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Gondolom sokan kíváncsiak már a HKK Nemzeti Bajnokság
részleteire, mivel a februári Krónikában csak érintettük ezt
a témát.

Nézzük elõször a verseny szabályait és lebonyolítási
módját. A bajnokság 1997. július 25. és 27. között kerül
megrendezésre. A háromnapos versenyen az idei év legjobb
HKK játékosai mérik össze tudásukat. Az elsõ két nap foly-
nak a selejtezõk, míg vasárnap lesz a döntõ. Pénteken, 25-
én egy Frissen bontott paklik versenyén küzdhetnek meg
egymással a játékosok. Egy harmadik kiadású alappakli és
két Létsíkok kiegészítõ megvásárlása után, kétjátszmás sváj-
ci rendszerû versenyen szerezhetnek pontot a versenyzõk.
Szombaton, 26-án hagyományos háromjátszmás versenyt
rendezünk. Mindenki annyi pontot kap ezen a két verse-
nyen, amennyi a helyezéseinek az összege, és a 16 legkeve-
sebb ponttal rendelkezõ játékos játsza vasárnap, 17-én a
döntõt. A döntõ korlátozott játékkörnyezetben, egy Tiltott
mágia keretében zajlik, ahol a Létsíkok kiegészítõt nem le-
het használni. A tiltott lapok: Sötét motyogó, Temetõ, A
gyenge pusztulása, Gömbvillám, Manacsapda, Griffõnix,
Agytaposás, Parittya, Illúziósárkány, Szörnybûvölés, Direkt
kontaktus, Tudatrombolás, A szirének éneke, Agybénítás,
Tiltott mágia, Influenza, Piromenyét, Tüskepajzs és az ult-
raritka lapok. A döntõ kieséses rendszerû lesz, ahol minden
pár három gyõzelemig játszik, és a vesztes kiesik a verseny-
bõl. A sorsolás ezen a napon irányított lesz, azaz az elsõ két
napon a legkevesebb pontot elért versenyzõ a legtöbb pon-

tot kapottal kerül össze, és a két legjobb csak a döntõben
találkozhat.

Pár fontos dolog még a versenyhez. A Frissen bontott
paklik versenyének nagy költsége miatt 1000 Ft-os nevezési
díjat szedünk. Remélhetõleg ez egy indulási jogot szerzett
játékost sem tart vissza a játéktól. A nyeremények között
szerepel sok ultraritka lap, és a verseny összdíjazása több,
mint százezer forint!

Már biztosan mindenki kíváncsi az indulási feltételekre
is. A Nemzeti Bajnokságon 50 résztvevõ lesz. A januári, feb-
ruári, áprilisi, májusi és júniusi beholderes versenyek elsõ
10 helyezettje szerez/szerzett indulási jogot, valamint a Til-
tott mágia junior kategóriájának elsõ 3 helyezettje. (Ha
kétcsoportos verseny volt, akkor mindkét csoport elsõ 5 he-
lyezettje.) A márciusi csapatverseny elsõ két csapatának tag-
jai szintén kvalifikálták magukat. A márciusi gyõri versenyen
az elsõ négy, a szegedin az elsõ öt helyezett játszhat a nem-
zeti bajnokságon, áprilisban Százhalombattán, májusban pe-
dig Pásztón került sor minõsítõ versenyre, ezek eredménye
a cikk írásakor még nem ismert. A késõbbiekben megrende-
zett versenyeknél mindig fel fogjuk tüntetni, ha a versenyen
indulási jogot lehet szerezni a Nemzeti Bajnokságra. Ezeken
az utóbbi versenyeken az elsõ induló létszám/10 számú játé-
kos kvalifikálja magát. Többen kérdezték, hogy ha olyan játé-
kos végez az élen, aki már jogot szerzett az indulásra, akkor
a mögötte végzõ játékosok kapnak-e indulási lehetõséget.
Nem, a bajnokság maradék maradék helyeit a Hatalom Szö-

vetségének tagjai között osztjuk szét, a
júniusban záruló félév pontversenye
alapján. Szintén a szövetségbõl lesz-
nek várólistások is, arra az esetre, ha
az 50 bejutott játékosból néhányan
nem jönnek el a versenyre.

A verseny idejére (péntek és szom-
bat éjszaka) igyekszünk olcsó szállás
lehetõséget szerezni, ezért kérem
azon vidéki játékosokat, akik szeret-
nének szállást, június 31-ig jelezzék
igényüket a Beholder Bt. postacímén.
Ez éppúgy vonatkozik azokra, aki már
bejutottak a bajnokságra, mint azokra,
akik remélik, hogy bejutnak, vagy egy-
szerûen csak nézõnek akarnak eljön-
ni. Természetesen minden nézõt, ér-
deklõdõt szeretettel várunk.

DANI ZOLTÁN
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Szerepjáték klub

Szentesen!

Csontpallos
Lovagrend

Szentes, 

Ligeti Játszóház

Szombat délutánonként

14–20 óráig

HKK játék lehetõség,

M.A.G.U.S.

Nézz be hozzánk, 

ha erre jársz!

Apróhirdetések 
az Alanori Krónikában

A Krónikába kétfajta hirdetést lehet be-
küldeni. Az elsõ a TF-es és KG-s apró-
hirdetések, ingyenesek. Ezeket külön
papíron, Ghalla News vagy Szövetségi
Szemle felirattal lehet elküldeni nekünk.
A másik a fizetett hirdetés, amely csak
belföldi postautalványon a Beholder Bt.
címére befizetett összeg (20 szóig 200
Ft, ez felett szavanként +20 Ft) ellené-
ben jelenhet meg. Ez utóbbi közé tarto-
zik az összes kártya, könyv, szabály-
könyv csere és adás-vétel, valamint
minden olyan hirdetés mely, nem kap-
csolódik közvetlenül a TF-hez és a KG-
hez. A kártyaversenyek, szerepjáték-
táborok, -rendezvények és -klubok
hirdetése ingyenes.
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Nagy örömömre rengeteg megfejtés érkezett
a márciusi rejtvényünkre, azonban úgy lát-
szik, hogy egy kicsit könnyûre sikerült, mi-
vel alig akadt hibás megoldás. Persze az is
lehet, hogy idõközben minden játékos bele-
jött a feladványmegoldásokba. Sajnos egy
apró baki is becsúszott, mivel a szövegben
Baghar a tartalékban volt, míg az ábrán az
õrposztban. Mindenesetre a megoldás
majdnem ugyanaz marad, csak a második
esetben bizonyos azonnali varázslatokat és
hatásokat a harci fázisban kell használni
(pl. Baghar, Túlburjánzás). Azok számára,
akik nem tudták megfejteni, vagy nem
akartak gondolkozni, íme a jó megoldás (a
bonyolultabb esetet írom le, amikor Baghar
az õrposztban van):

1. Az ellenfelem kezében túl sok lap van, ez
egészségtelen rám nézve, mivel rengeteg
módon meg tudja akadályozni azt, hogy
nyerjek ebben a körben. Ezért rögtön egy
Mágikus kisüléssel kezdek, a gyûjtõbe do-
bom A hatalom átkát, sebzõdök ötöt (-2
ÉP-be kerülök), de az ellenfelem eldobja az
összes lapját a kezébõl. Így most már nyu-
godtan tevékenykedhetek. (-4 = 12 VP)

2. Ami nagyon zavar még az ellenfelemnél, az
a gusztustalan Templomi orgonája. Ez el-
len gyorsan tennem kell valamit. Baghar
megfelelõnek tûnik e célra, így a csere fá-
zisban hátrahozom, majd a kijelölöm a tá-
madókat: Dögvész támadja az Élõholt mir-
get. A harci fázis elején passzivizálom
Baghart, eldobom a Chara-din lesújtot, a
Csontkést és a Múltidézõt, így leszedem a
Templomi orgonát. Ezután Túlburjánzom
Dögvészt, akin immár 10 jelzõ lesz, és az
ütési fázisban a szerencsétlen felszúrja ma-
gát a mirgre. Persze a mirg is meghal, én
pedig kapok egy szörnykomponenst. Dög-
vész halála nem volt teljesen hiábavaló,
összesen 10 idézési költségû lapot visszave-
hetek a kezembe a gyûjtõbõl. Nézzük csak!
Valamivel gyógyulnom kell, különben nem

nyerhetek, így kell A jóság jutalma. Ez
azonban mit sem ér, ha nincsenek Elenios
vagy Raia lapok a kezemben, ezért jöhet a
Gyógysugár és a Tisztítótûz. A paklim fel-
húzásához pedig nélkülözhetetlen az eldo-
bott Csontkés és az Áttérítés. Ez pontosan
10. Vége a harci fázisomnak. (-3 = 9 VP)

3. Nos, ideje lenne gyógyulni, de kevés „jó”
lap van a kezemben, kellene a Gömbvil-
lám is. A Csontkést Bagharnak adom, fel-
húzom a Gömbvillámot, és már jöhet is A
jóság jutalma. Van három Raia lapom
(Tisztítótûz, Gömbvillám és Gyógysu-
gár), ezért 1 ÉP-be kerülök. (-3 = 6 VP)

4. Most már nagyon kellene az Önfeláldo-
zás, hogy meg tudjam ölni az ellenfele-
met, így Áttérítem a Varkaudar nekro-
mantát Leahra, és felhúzom a hõn
áhított lapot. (-2 = 4 VP)

5. Lelkesen Önfeláldoznék, de most látom
csak, hogy mindössze három lap van a
kezemben, amit el tudok dobni (Gömb-
villám, Tisztítótûz, Gyógysugár), és az
ellenfelem két lényét is fel tudja áldozni,
vagyis nem tudom megölni. Ekkor jön az
isteni szikra, és a Shreran könnyein levõ
jelzõkkel leszedem a már Leah lappá té-
rített nekromantát. Ezután Önfeláldo-
zok, az ellenfelem csak a kolosszust tud-
ja eldobni, kettõt sebzõdik, és meghal.
Gyõztem! Jeeeeee! (-4 = 0 VP)

A megoldásnál arra kellett elsõsorban figyel-
ni, hogy az elsõ cselekedet a Mágikus kisü-
lés legyen, mivel az ellenfél sok mindent
meg tud akadályozni a kezében levõ lapok-
kal. Ettõl kezdve már úgy ment minden,
mint a karikacsapás.

A szerencsés nyertesek: Bójás Zoltán bu-
dapesti, Cseh István miskolci és Vinkó Zol-
tán bácsalmási olvasónk. Nyereményük egy-
egy csomag 3. kiadású alapakli. Gratulálok!

Új feladványunk beküldõje Sass Tamás.
A feladat: Neked és az ellenfelednek is van 8
ÉP-je, 10 VP-je, és nincs szörnykomponense-

tek. A te köröd van, a húzásod már megtör-
tént. Nyerd meg a játékot ebben a körben!

Beküldési határidõ: 1997. Június 9.
A zárójelben levõ betûk az isteneket je-

lentik, a túloldalon megtalálod a feladvány
ábráját is.

DANI ZOLTÁN

A kezedben levõ lapok:
� Áttérítés (-)
� Múltidézõ (R)
� Zöldellõ fa (S)
� Transzformáció (F)
� Negáció (F)

A következõ lapod a paklidban:
� Pogányirtás (R)

A gyûjtõd:
� Azonnali gyógyítás (S)

Az asztalon lévõ lapjaid:
� 2 db Visszacsatolás (R)
� A hatalom átka (C)
� Homokféreg (F)

Minden lapod aktív, és a Homokféreg az
õrposztban van.

Az ellenfeled kezében levõ lapok:
� Halálkapu (C
� Életpajzs (S)
� A vámpírok éjszakája (L)
� Áldomás (R)

Az ellenfeled következõ lapja:
� Gömbvillám (R)

Az ellenfeled asztalon levõ lapjai:
� 2 db Destabilizátor (-)
� Csontváz lord (L)
� Raia papnõje (R)

Minden lapja aktív, a Csontváz lord az
õrposztban van, Raia papnõje a tartalékban.
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ELLENFÉL ÁLLÁSA: 8 ÉP, 10 VP, 0 SZK
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Világok Háza II.
2. Szentesi Szerepjáték Találkozó

A szentesi Holy Avengers klub szerepjáték-találkozót
szervez július 11. és 13 között, 

melyre meghív minden szerepjáték kedvelõt.
A programokból: kártyaversenyek 

(HKK, Magic, Mítosz), élõ szerepjáték, Vérfoci,
kalandmodul-bajnokságok (AD&D, M.A.G.U.S., Kódex,

Shadowrun, Warhammer), 
elõadások, beszélgetések.

Vendégeink lesznek: Novák Csanád (Valhalla Páholy),
Tóth Viktor, Nyulászi Zsolt, Kovácsi Barna

A tábor ideje alatt vásárolhatsz 
a Csillagvég szerepjáték boltban.

Információ és jelentkezés: Kocsis Árpád, 
6601 Szentes Pf. 143 Tel.: 63-311-424 

(este és hétvégén)
Mindenki itt lesz, gyere te is!

Tercius Adeptus
országos szerepjáték tábor

Szanazug, GYIA-tábor, 1997. augusztus 1–10.

A TERVEZETT PROGRAMOK:
Storyteller játékok bemutatója, HKK lapégetõs verseny,
Warhammer Fantasy Battle verseny, TF és KG találkozó

M.Ó.K.U.S. szerepjáték-verseny, 
Filmvetítések rendszerbemutatókhoz kapcsolva

A Collegium Gladiatorium bemutató
a Magyar Boszorkány Egyesület..., Össztûz..., 

Vérfoci Bajnokság, Interaktív szerepjáték
I. Nemzetközi Bödörbuster-találkozó

és ami még kimaradt... ugye, tudjátok ?

Az árakról pontosan a lenti címen 
és telefonon lehet érdeklõdni.

Három féle szálláslehetõség lesz: 
camping, telepített sátor és kõház.

Étkezés: csak ebéd, ez viszont kötelezõen.

Jelentkezési határidõ: 1997. június 10.
(az ez után érkezõ jelentkezéseket 

már NEM vesszük figyelembe!)
Érdeklõdni lehet: Szula Péter

5900 Orosháza, Bajcsy Zs. u. 17.
Telefon: 06-68-410-184 vagy 

személyesen a Nyomorultak szerepjáték klubban: 
Pártok Háza (a sarki nagy terem) 

Orosháza, Pacsirta u. 8. 
Pénteken, 15.00 órától...

Siessetek a jelentkezéssel, a férõhelyek korlátozott száma
és a jelzett elõrendelések miatt!

Kvalifikációs verseny
HKK verseny Nyíregyházán

Idõpont: 1997. május 31. 11:30. Nevezés 10 órától
Helyszín: Nyíregyháza Megyei és Városi Mûvelõdési

Központ Ifjúsági Centrum
Megközelítés: A vasútállomástól 
a 7-es busszal a Szabolcs Hotelig.

Nevezési díj: 350 Ft, tagoknak 280 Ft
Érdeklõdni lehet: Cherubion Szerepjáték Szaküzlet 

Tel.: (42) 310-809, 410-467
A versenyen indulási jogot lehet szerezni 

a Nemzeti Bajnokságra.

Korlátlan mágia
HKK verseny Miskolcon

Idõpont: 1997. június 10. 
Nevezés 9-tõl, kezdés 10-kor.

Helyszín: Karacs Teréz Kollégium 
Miskolc, Gyõrikapu u. 156.

Szabályok: Hagyományos svájci rendszerû verseny, ahol
az egész játék alatt érvényben van egy leszedhetetlen

Korlátlan mágikus faktor.
Nevezési díj: 350 Ft

Érdeklõdni lehet: Szabó Zsolt Tel.:46-411-528
A versenyen tombola is lesz, 

értékes nyereményekkel.
A verseny támogatói: Beholder Bt., 
Miskolci Valhalla Páholy Könyvesbolt

A Nagy Elõjáték
HKK verseny a Beholder Bt. rendezésében

Idõpont: 1997. június 21., szombat
Kezdés 10-kor, nevezni 9-tõl lehet.

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

Szabályok: Hagyományos svájci rendszerû verseny. 
Az utolsó alkalom, hogy bekerülj 
a Nemzeti Bajnokságra. Ismét lesz 

junior kategória, ahol a 16. évüket még be 
nem töltött játékosok nevezhetnek.
Nevezési díj: 360 Ft (tagoknak 300)

Érdeklõdni lehet: levélben a Beholder Bt. 
1680 Budapest Pf. 134 címen

Világok Harca
HKK verseny

Helyszín: Szentes, Világok Háza II. 
( 2. Szentesi Szerepjáték Találkozó)

Idõpont: 1997. július 11., péntek de. 11 óra
Szabályok: Hagyományos, 
svájci rendszerû verseny.

Nevezési díj: 350 Ft (tagoknak 250 Ft)
Érdeklõdni lehet: Haviarik József 
6600 Szentes, Köztársaság u. 21.
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Magic National
Ismét megrendezésre kerül a Magyar Nemzeti Magic: the Gathering bajnokság. 

A verseny tétje igen magas, az elsõ négy helyezett képviselheti Magyarországot Seattle-ben, 
a Magic világbajnokságon!

A verseny típusa: type II, a következõ lapok használhatóak: 5. kiadás, Alliances, Mirage, Visions. A
verseny kétnapos lesz. Az elsõ nap lebonyolítása svájci rendszerû, 

s a legjobb 16 játékos jut tovább a második napra.
A verseny ideje: 1997. május 17-18. Belépõ: 800 Ft

Helye: Ferencvárosi Mûvelõdési Központ Budapest, IX. Haller u. 27.
Megközelíthetõ: 2-es, 24-es villamossal.

A verseny 1/2 10 -kor kezdõdik, a benevezést 8 és 9 óra között tehetitek meg. 
Megkérünk midenkit, hogy idéjében érkezzen, mert a 9 óra utáni benevezéseket már 

nem tudjuk elfogadni.

Magic: the Gathering 
Hivatalos Bíró Alkalmassági Program

A Wizards of The Coast úgy határozott, hogy hivatalos DCI Magic versenyeken részt vevõ bíróknak
át kell esniük egy alakalmassági teszten, mely feljogosítja a vizsgázottakat, és csakis õket 

a bíráskodásra. Több alkalmassági szint létezik, a versenyek szintjének megfelelõen.
Te is lehetsz hivatalos bíró, ha eljössz és írsz egy tesztet május 18-án a Ferencvárosi Mûvelõdési

Központban délelõtt 11-tõl, a Blackfire Games szervezésében

Elsõ Doomtrooper verseny!
A Blackfire Games rendezésében versenyezhetsz és sok értékes nyereményt nyerhetsz,

kártyalapokat cserélgethetsz, engedményes kártyavásár stb.
Helyszín: Székesfehérvár, József Attila fiúkollégium, Széchenyi út 13.

Idõpontja: május 10. Szombat
Benevezés: 10 órától fél 11-ig

Nevezési díj: 600 Ft (ez tartalmaz egy Doomtrooper boostert)
A versenyen csakis a magyar nyelvû kártyalapokat használhatsz!

Mûanyag tasakok és egyéb kártyavédõ eszközök használata lehetséges, ha valaki él ezzel a
lehetõséggel, akkor az összes kártyáját védenie kell!

Az alábbi kártyákat használatuk után ki kell vonni a játékból: MEGFENEKLETT, SÜRGETÕ KÉRÉS,
NAGYOBB BEFOLYÁS, KISEBB BEFOLYÁS, ÁTKÉPZÉS, KEGYETLEN HATÉKONYSÁG.

Tiltott lapok: TESTÜLETI TRÜKK, KEGYETLEN HATÉKONYSÁG.
Korlátozott lapok: LÓVÁ TETT, MEGFENEKLETT, SÜRGETÕ KÉRÉS, A SORS AJÁNDÉKA, A BÍBOROS

VISSZAUTASÍTÁSA.

SZÁMÍTUNK A RÉSZVÉTELEDRE!
ESETLEGES KÉRDÉSEIDDEL HÍVD FEL A 149-68-07 SZÁMOT!



CSAPATVERSENY, MÁRCIUS 22.
A beszámoló elõtt egy helyesbítés: a január 25-i versenyen
azzal ellentétben, amit a beszámolóban írtam, Csuka Zoltán
lett a harmadik, és Kéky Balázs a negyedik. Az érintettektõl
elnézést kérek.

Csapatversenyünkön 3 fõs csapatok vettek részt, 28 tár-
saság indult. A verseny svájci rendszerû volt. Az elsõ táblán
párosok mérték össze tudásukat, 2 meccset játszottak, egy
gyõzelem 2 pontot ért. A második táblán a csapatok harma-
dik tagjai küzdöttek, paklijukban csak egy jellem (jó, semle-
ges, vagy gonosz) lapjai lehettek a színtelenek mellett. Õk 3
mérkõzést játszottak, egy gyõzelem 1 ponttal gazdagította a
csapatot.

A párosoknál számomra a legérdekesebb a kommuniká-
ció volt: meg lehetett beszélni bármit a partnerral, legtöb-
ben meg is tették, de nem lehetett körülírni lapokat. Külön
stratégiai elem volt, hogy ki mennyi információt oszt meg
lapjáról társával, és így az ellenféllel is.

Mivel a szörnykomponens közös volt, könnyebben lehe-
tett szörnykomponenshez jutni, talán ezért több tárgyat
használtak a versenyzõk, különösen a Destabilizátor és az
Orzag bilincse volt népszerû (láttam tárgyvédelmet is!), de
olyan is volt, aki Enciklopédia Fantasiával játszott.

A jellemek harcában nem volt fölényben egyik sem, talán
a gonoszokból volt kicsit kevesebb, de nem sokkal. Raia és
Elenios nem voltak annyira népszerûek, mint vártam, sok
erõs semleges (fõleg hordajellegû) paklit is láttam.

Az utolsó fordulóban, a mindent eldöntõ meccsen az 1.
asztalnál nem szoktunk idõkorlátot szabni (mivel csak egy
csoport volt, most nem rendeztünk külön döntõt). Nos,
ezen változtatnunk kell, hiszen az Ökörkör valamint a Hófe-
hérke és a két törpe csapata az elsõ páros meccset negyed
héttõl fél tízig(!!!) játszotta. Így kénytelenek voltunk a máso-
dik mérkõzést döntetlennek kiértékelni. Ez a sok megbeszé-
lésnek, és a tét mellett a két csapat pakliösszeállításának (l.
alább) is köszönhetõ.

A gyõztes csapat az Ökörkör lett (Dani Zoltán – Erdôs
Árpád valamint Németh Kálmán). A páros összeállítása alap-
vetôen defenzív, mindent ellenvarázsoló, elpusztító volt,
összesen 4 db Vlagyimirrel tudták megölni az ellenfelet
(plusz Gömbvillámmokkal rásegítve). A nagy tömegû ellen-
varázslat és pusztítás mellett érdekes volt a Pogányirtás + Át-
térítés kombó, valamint a Vérbeli borzongás, Pusztító végzet,
Tolvajszem és a Jóság jutalma használata. Az egyéni verseny-
zõ, Németh Kálmán frappáns, semleges jellemû, lénynélküli
paklit rakott össze, Mesterrel és Lázadással, valamint Manaé-
géssel ölt, Gyógymógyot, Fordulatot és Sheran lázadását is
használt. Kedvenc kiegészítõ lapja a Sheran könnyei volt.

A második helyezett, meglepetésre, az Arany Ászok csapa-
ta lett (Gramantik László – Striczki Tamás, valamint Szemeré-
nyi Tibor). A páros összeállítás nem szokványos: szörnykom-
ponens-termelés Aranyesõvel, felhasználására Bérmágia,
Parittya, Destabilizátor, majd Kapzsiság átkával gyors ölés. Ki-
egészítve néhány lénnyel: Bundás csirmáz, Griffõnix, Zark-

nod, Acélkolosszus. Utóbbiak mellé Zarknod oszlopa, ami jó
a Destabok védelmére is A gyenge pusztulásától. Igen erôs
védekezô szekció: 6-6 A sebek beforrnak, Kürtszó és Leah
megcsúfolása. Pusztításokkal, Múltidézôvel kiegészítve haté-
kony és érdekes pakli. Az egyéni versenyzô, Szemerényi
Tibor Leah hordával nyomult, kiegészítve Energiakoncentrá-
cióval és Maigner Lopotomossal. Használt csontkést, Szörny-
visszaidézést, Vámpírok éjszakáját, Lopás szakértelmet, és az
új Vámpír lordot is.

A harmadik csapatban a Hófehérke és a két törpében,
mint neve is mutatja, egy nôi versenyzô is helyet kapott:
Bartha Brigitta és Neumann Róbert játszotta a párost. Robi
az egyébként a párosok közt népszerû taumaturgiás paklit
fejelte meg kedvenc Deja vu-jével, és Új reménnyel; Brigitta
pedig ellenvarázslatokkal, lényirtással, varázspont-pusztítás-
sal, Sötét motyogókkal támogatta (az elsô 3 között ez volt az
egyetlen „asszimetrikus” páros, ahol a két pakli alapvetôen
eltérô volt). Egyéniben Kis Borsó Csaba igen eredményes,
semleges, lényes paklit hozott össze, Transzformációval, re-
pülô lényekkel, Vízelementállal, Lord Kováccsal, Árvízzel,
Mérges csípéssel.

Még egy-két érdekesség:
� Neumann Róbert felhúzatta a saját pakliját és két ellenfe-

léét, majd Deja vu-vel mintegy 120 lapot eldobatott, csak
Brigitta paklijában maradtak lapok, aki ezután könnyedén
megnyerte a meccset. Robi egyébként nagy Sheran-gyûj-
tô: tudomásom szerint már 8 Deja vu-je van.

� Kis Borsó Csaba 13 perc alatt nyert 3:0-ra (cserélési idõ-
vel együtt), nem is akárki ellen: ellenfele Sass Tamás volt.

� Abbas Krisztiánéknál az egyik õrposztban egy Bundás csir-
máz, egy Piromenyét, és egy Lord Kovács volt, és mindhá-
rom rejtõzködött. Baljós!

� Németh Kálmánnak Sheran könnyei lapján 70 könny-jel-
zõ volt.

Viszlát május 24.-én!
MAKÓ BALÁZS

IV. MEGMÉRETTETÉS
A verseny március 1-én, szegeden került megrendezésre, 51
résztevevõvel. Sajnos, a verseny szervezésekor nem gondol-
tunk arra, hogy az is elég sokat számít, mikor is van. A hó
eleji idõpont miatt sokan nem tudtak eljönni, mert még
nem kaptak fizetést. Késõbb erre is jobban fogunk figyelni.
A verseny gyõztese, Horvát György a nagylényes összeállítás-
ban hitt. Paklijában sok lényirtás, nagy lények és rejtõzködés
volt. A második, Gál Zoltán egy új típusú, destabos henger
paklival játszott. Chara-dinból kiválóan használta az Ében
harcost és a Molad szellemet, plusz egy önfeláldozást is. A
harmadik, Kovács Ákos Mester büntetéses paklival játszott,
cserepaklijában Vlagyimirokkal. A negyedik helyezett Húsvé-
ti Árpád lett. A további versenyekhez és a nemzeti bajnok-
sághoz mindenkinek sok szerencsét kívánunk!

CSUKONYI ZOLTÁN ÉS NAGY GÁBOR
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Eljött az idõ, karakteredet végre élõben is megismerhe-
ted. A MAGIC SHOPban lehetõséged van arra, hogy meg-
rendelésre megcsináltasd magadnak kedvenc karaktere-
det égetett gyurmából, 10 cm-es méretben (Túlélõk
Földje, szerepjáték, táblás játékok stb.) A figurák nem elõ-
re gyártottak, tehát a te igényied szerint készülnek, min-
degyik egyedi darab. Készítethetsz még szent szimbólu-
mokat, szörnyeket, KT-kitûzõket, jelvényeket vagy akár
szörnykomponenseket és jelzõket kártyapaklidhoz.

Természetesen egészen egyedi megrendeléseket is
vállalunk, ilyenkor a munkaidõ és az anyagköltség függvé-
nyében tudunk megegyezni az árról.

Mindig elõre kell fizetni, és a figurádat három napon
belül fogod megkapni. Ha esetleg nem tetszik az elkészí-
tett bábu, az összeg felét visszafizetjük.

Árainkról:
Kitûzõ, szent szimbólum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500
Szörnykomponens  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Jelzõ (koponya)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Szörny  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500-tól
Kalandozó (ülõhelyzetben) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500
(Ez tartalmazza a következõket: 
faj, nem bõrszín, haj, ruha, páncél csizma)
Egyebek:
Szem, gyûrû, fülbevaló, skalp  . . . . . . . . . . . . . . . . .+25
Szakáll, bajusz, karkötõ, öv, erszény, kesztyû, 
kisebb fegyver, tegez, fúvócsõ, parittya  . . . . . . . . . .+50
Nyaklánc, szent szimbólum, nagyobb fegyver, 
köpeny, rövid íj, talpazat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+100
Álló helyzet, pajzs, hosszú íj, KT szimbólum  . . . . .+200

Kalandozók figyelem!

MAGIC SHOP – V. ker. Párizsi u. 1. Terra Center, � 266-02-11\12\13/131 Nyitva: 10-tõl 18 óráig

Várunk mindenkit szeretettel az ország legigényesebb klubjában!
Nyitva minden nap 12-24 óráig

Budapest, Margitsziget, Atlétikai Centrum (Caffe Léger) – Telefon: 302-4080

TOWER
A MAGIC SHOP támogatásával megújult a

TOWER
Április 7-én újabb MAGIC SHOP nyílik
a Tower kártyaklubban!

ITT!

�� KÁRTYÁK HATALMAS VÁLASZTÉKBAN, 

LAPONKÉNT IS

�� INGYENES BELÉPÕ!

�� NAGY BEFOGADÓKÉPESSÉGÛ TEREM 

(AKÁR 100 EMBER IS LE TUD ÜLNI)

�� OLCSÓ ÁRAK (ÜDÍTÕK, SZENDVICSEK)

�� BILIÁRD ASZTAL, DARTS ÉS TÁRSASJÁTÉKOK

�� VERSENYEK SZERVEZÉSÉRE IS VAN LEHETÕSÉG

�� FOLYAMATOS NYITVA TARTÁS MINDEN NAP
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Április 11–13-án került megrendezésre az elsõ európai Pro To-
ur Magic verseny, méghozzá Párizsban. A Pro Tour versenyek
komoly pénzdíjjal járnak, az elsõ helyezett 20 000 dollárt tehet
zsebre, és még a 64. helyezett is kap 280 dollárt. Európaszerte
rendeztek minõsítõ versenyeket, amelyek elsõ két helyezettje jo-
got nyert a párizsi versenyen való részvételre. Tõlünk Rovó Vik-
tor és Tószegi Szabolcs utazott. A minõsítõ versenyek 3. helye-
zettjei pedig részt vehettek ugyanott egy ún. Vintage eventen, ez
egy sealed deck verseny volt, egy Unlimited starterrel, egy Anti-
quities és egy Legends boosterrel. A magyar verseny 3. helyezett-
je Papp Gábor volt, míg én az ausztriai minõsítõ versenyen ér-
tem el 3. helyezést, így mi ketten is kiutaztunk Párizsba.

Sajnos a verseny helyszínének választása nem volt túl sze-
rencsés: részben, mert a reál tudományokban közismerten já-
ratlan franciák a szervezés teljes káoszát produkálták, a bírók
csak franciául beszéltek, és egyébként sem voltak tisztában
alapvetõ szabályokkal, senki sem tudta, hogy melyik program
hol és mikor folyik, hova, mikor és hogyan lehet nevezni. A ver-
seny helyszíne, egy cirkusz, igencsak szûkös volt, a fõversenyt
nézõk szinte egyáltalán nem tudták megközelíteni. Emellett az
összes, a publikum számára szervezett „verseny” igencsak ér-
dekesen zajlott: mindössze négykörös svájci rendszer (függet-
lenül a résztvevõk számától), döntõk és díjak nélkül! A franci-
ák azt magyarázták, hogy egyébként a törvényeik szerint a játék
szerencsejátéknak minõsülne (??), és hogy Franciaországban

minden „verseny” így zajlik. Akkor viszont nem egészen vilá-
gos, hogy hogyan nem halt ki még az egész játék a franciáknál.
Mindennek ellenére, szórakoztató meccseket játszottunk eze-
ken a rendezvényeken különbözõ nemzetek képviselõivel, a
hangulat jóval oldottabb volt, mint egy igazi versenyen lett vol-
na. Sajnos az Unlimited starterünkben semmilyen értékes lap
nem volt, pedig a szomszédaim között jó néhányan bontottak
Moxot, egyiküknek még egy Black Lotusa is volt. Gáborral
mindketten bejutottunk a döntõbe, én a 8-as, õ a 4-es döntõ-
ben esett ki.

Szabolcsnak és Viktornak nem volt nagy szerencséje a Pro
Touron, az elsõ nap versenyén elég volt 2 vereség és egy döntet-
len, hogy az ember a 300 közül ne jusson be a 2. napon tovább
játszó legjobb 64-be. Másnap részt vettünk egy Mirage/Visions se-
aled deck versenyen, amely már egyben minõsítõ verseny is volt
a következõ Pro Tourra. Egyedül Gábor juttott be a 8-as döntõbe,
a 4-es döntõben egy cseh játékostól szenvedett vereséget.

A Pro Tour döntõjében az elsõ díjért végül két amerikai ját-
szott, Mike Long egy Prosperity – Cadaverous Bloom kombó
paklival, Mark Justice egy fekete–vörös dobató paklival. A Long-
féle pakli arra épült, hogy a Prosperityvel felhúz egy csomó la-
pot (Prosperity (UX): mindkét játékos húz X lapot), eldobja
õket a Bloommal (Ez egy enchantment. Bármikor dobhatsz la-
pot a kezedbõl, hogy kapj két zöld vagy két fekete manát), még
több lapot húz a következõ Prosperityvel, és amikor összegyû-
lik egy Drain Life és 11 lap a kezében, ellõ egy 20-as Drain Li-
fe-ot. Ez egyébként egy nagyon népszerû és hatásos pakli volt a
Pro Touron, jónéhány játékos ezzel játszott. Mark Justice alapo-
san fel volt készülve erre a paklira, 4 Stupor és 4 Coercion ál-
talában elegendõ dobatás volt ahhoz, hogy szétrombolja az el-
lenfél kezében gyülekezõ kombót. Jól számított, a döntõben
végigvert két „Prosperous Bloom” paklit. 2:2-re álltak Longgal.
Az 5. meccsben Justice szinte csak földet húzott, ami nagyjából
egyenlõ volt a vereséggel. Long kezében ott volt a Drain Life,
ami kicsit kellemetlen lehetett, hiszen – a többi P.B. paklitól el-
térõen – õ összesen 1 Drain Life-ot használt, egy korai Coerci-
on így lehetetlenné teszi, hogy nyerjen. A közönség nagy ujjon-
gása közepette Justice felhúzott egy Coerciont, kijátszotta – és
nem a Drain Life-ot választotta! Nyilván nem gondolta, hogy
csak egy van belõle Long paklijában. Pedig Long az elõzõ
meccsben teljes pakliját felhúzta, és akár ki is lehetett volna
szúrni, hogy csak egyetlen lapja van, amivel nyerni tud. A hibá-
nak köszönhetõen így az 5. meccset Long nyerte, Mark Justice-
nak pedig közel kétmillió forintjába került, hogy a Coercionnal
nem a megfelelõ lapot választotta. Jól fontoljátok meg, mit do-
battok Coercionnal! TIHOR MIKLÓS
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Pro Tour
P a r i s
Pro Tour
P a r i s

Megvenném az AK 1. és 4. számát! Az árban
megegyezünk. Tel.: 28-475-151.

(#5916), (#2691), Tóth Benedek

Bontatlan paklik versenye

Idõpont: 1997. május 24. szombat,10 óra
Helyszín: Vasutas Mûvelõdesi Ház, Békéscsaba, 

Andrássy út 79-81. (150 méterre a vasútállomástól)
Szabályok: sealed deck – bontatlan paklik versenye, 

svájci rendszerû sorsolás
Nevezési díj: 3000 Ft (ami magában foglal 
egy 5. kiadású alappaklit és két kiegészítõt)

Díjak: 5. kiadású display box, értékes kivont lapok
Érdeklõdni lehet: Tamás Bence, 5600 Békéscsaba, 

Kazinczy u. 3/A, Tel.:66/328-555

Magic: the Gatheringi



NEXT-DOOR

� Angol és magyar nyelvû szerepjátékok
� Sci-fi és fantasy regények, novellák
� Gyûjthetõ Art kártyák és matricák

� Táblás és stratégiai játékok: Cherubion, Warhammer, Arcadia stb.
� Kártyajátékok: HKK, Magic, Guardians, Vampire, Netrunner, Star Wars stb.

� Kártyás kiegészítõk/dobókockák, kártyatartók
� Kártyák laponkénti vétele és eladása: HKK,Magic,Guardians

� Kártyás újságok: Alanori Krónika, Talizmán, Duelist, Scry, Inquest
� Magyar nyelvû szabálykönyvek

� Mindig a legfrissebb információk a szerepjátékok világából

Postacím: Next-Door Bt. – 3061 Pásztó, Pf.: 89.

Csomagküldõ szolgálat
Ha felbélyegzett válaszborítékot küldesz, kapsz egy részletes listát, és egy tájékoztatót a rendelés

feltételeirõl. Rendelésedet telefonon is feladhatod minden nap 14–19-ig: 06-32-360-881

Több olyan esetrõl hallottam már, hogy játékosok egy versenyen
megegyeztek egymással, így tönkretéve a verseny tisztaságát, és
esetleg rossz szájízt adva a 2-3. helyezettnek. Az ilyen szituációkat
legjobban nem a megegyezõ játékosok büntetésével lehet megelõz-
ni (hiszen legföljebb körültekintõbben járnak el), hanem úgy kell
a versenyt megszervezni, hogy egyáltalán ne legyen értelme mege-
gyezni. Az egyik legalapvetõbb „óvintézkedés”, hogy a játékosok ne
nézhessék meg a számítógépen az eredményeket, hiszen az aktuá-
lis állásból és pontarányból lehet legjobban kiszámolni, hogy érde-
mes-e egyezkedni.
A svájci rendszerû sorsolás egyébként akkor mûködik csak, ha a
körök száma a játékosok számával arányos. Ha túl kevés kör van,
akkor az eredmény véletlenszerû lesz, ha túl sok, akkor az utolsó
körökben a topjátékosok már náluk jóval kevesebb pontszámú-
akkal fognak játszani, akik úgysem nyerhetik meg a versenyt, és
ezért esetleg belemennek, hogy feladják a játékot. Ha a körök szá-
ma jó, akkor az utolsó körökben az élmezõnyben mindenki hozzá
hasonlóan esélyes játékossal fog játszani, aki bolond lesz a meccset
feladni. A szükséges körök számát igen egyszerû kiszámolni; a
résztvevõk számának vesszük a 2-es alapú logaritmusát, és felfelé
kerekítünk. Pl. 14 játékosra 4 kör, 32-re 5 kör, 34–64 játékosra 6
kör szükséges. Ha a svájci rendszer után nem tartunk azonnal
eredményhirdetést, hanem a legjobb 4 ill. 8 egyenes kiesésben
döntõzik, akkor pláne nem sok értelme van a selejtezõben egyez-
kedni. (Ha nincs döntõ, akkor a svájci rendszerben a körök számát
megnövelhetjük eggyel, hogy a 2-3. hely is egyértelmûen kiderül-

jön, és ne csak a pontarány döntsön, de ekkor a fenti logaritmus-
számolásnál három tizednél még lefelé kerekítsünk.)
Azt sem árt szabályozni, hogy egy meccset mikor lehet feladni, és
mikor kell végigjátszani: ha valakit az ellenfél úgy lefagyaszt, hogy
semmi esélye nyerni, vagy elõreláthatóan a következõ körben el-
fogy az ÉP-je, és semmit nem tud ellene tenni, természetesen fel-
adhatja a meccset, hogy minél hamarabb kezdhessék a következõ
játékot, és ne fussanak ki az idõbõl. Ha azonban valaki a második
meccset játssza, és az elsõt elvesztette, vagy 1:1-re állnak, akkor a
meccset semmilyen okból nem adhatja fel, hiszen feltételezzük,
hogy a versenyre senki sem veszteni – fõként nem egy bizonyos já-
tékos ellen veszteni – jött.

Érdekes kérdés még, hogy ha feladni nem is lehet a játékot, de
vajon megegyezhetnek-e a játékosok döntetlenben. Ilyenkor ugyan-
is egyik játékos sem tesz szert elõnyre a másikkal szemben külsõ,
a versenytõl független, vélt vagy valós haszonért. Véleményem sze-
rint ilyet is csak akkor engedjen meg a bíró, ha ezt az elsõ meccs
megkezdése elõtt teszik, az utolsó körben, az elsõ asztalokon, a
nyolcas döntõbe való biztos bejutás érdekében.

Tehát összefoglalva: a játékosok ne nézegessék az eredményt a
számítógépen, a körök száma legyen arányos a játékosok számával,
lehetõleg legyen döntõ, 2. vagy 3. meccset feladni nem lehet, végig
kell játszani. Ha mindezek nem segítenek, és valamelyik játékos
továbbra is tisztességtelen dologgal próbálkozik, akkor a bíró ne
habozzon: sportversenyeken is kizárják azt, aki ilyen módszerekkel
próbál nyerni. TIHOR MIKLÓS
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NEXT-DOOR

� Angol és magyar nyelvû szerepjátékok
� Sci-fi és fantasy regények, novellák
� Gyûjthetõ Art kártyák és matricák

� Táblás és stratégiai játékok: Cherubion, Warhammer, Arcadia stb.
� Kártyajátékok: HKK, Magic, Guardians, Vampire, Netrunner, Star Wars stb.

� Kártyás kiegészítõk/dobókockák, kártyatartók
� Kártyák laponkénti vétele és eladása: HKK,Magic,Guardians

� Kártyás újságok: Alanori Krónika, Talizmán, Duelist, Scry, Inquest
� Magyar nyelvû szabálykönyvek

� Mindig a legfrissebb információk a szerepjátékok világából

Postacím: Next-Door Bt. – 3061 Pásztó, Pf.: 89.

Csomagküldõ szolgálat
Ha felbélyegzett válaszborítékot küldesz, kapsz egy részletes listát, és egy tájékoztatót a rendelés

feltételeirõl. Rendelésedet telefonon is feladhatod minden nap 14–19-ig: 06-32-360-881

E 
hi

rd
et

és
 b

em
ut

at
ój

a,
 h

a 
le

ga
lá

bb

10
00

 F
t é

rté
kb

en
 vá

sá
ro

l

bo
ltu

nk
ba

n,
 1

00
 F

t

ke
dv

ez
mén

yt

ka
p.

Versenyszervezõk figyelmébe!

JÁTÉKETIKJÁTÉKETIKA A VERSENYEKENA A VERSENYEKEN
Az alábbi rövid írást fõként a kevésbé tapasztalt versenyszervezõk figyelmébe ajánlom.
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� Nincs hozzáférésed a nethez, de kí-
váncsi vagy mirõl szólnak a „nagyok” a
neten? Nos, most megkaphatod az elõzõ
havi leveleket az internetes listáról, ha
küldesz egy felbélyegzett válaszborítékot
egy kisfloppyval, a következõ címre:
Nagy Gergely, 1032 Bp. Ágoston u. 14.
VIII/41. Ne feledd el megírni, hogy mit is
kérsz!

Kócos
� A Testvériség Josh Cleverhead és Azi-
re Fralippo kapitánynak a Fekete Kereszt
kitüntetést adományozza érdemeinek el-
ismeréseként. A kitüntetéseket ünnepé-
lyes keretek között adjuk át. A Testvériség
Kalózklán nevében Bíbor Vendettor

� Hé! Hej bolygólakók! Most már egyet-
értek Nigel Rambóval a G. I. Joe-val!
Tényleg élnek olyan kapitányok, akik kép-
telenek három betûnél hosszabb szavakat
leírni. Pusztító Syon, Pierre de Siorac,
Hunter Shark, és Hrk Medon! Egy kis in-
gyenreklám. Legalább ennyit írtatok vol-
na: Kösz, nem. Húzz a fotonba! Keresem
azokat a cápákat, akik az Ámokfutamban
indultak a kalózüldözésben. Ha érdekel
egy ajánlat, keress a (#2778)-as szá-
mon. Ja! Flottához keresek cápákat, akik
egy kis bázispusztítást vállalnának. Ala-
kuló flottához csatlakozok. További jó ro-
tyogást!

KwYear Xordox (#2778) Inkvizítor

� Hectica szektorbeli tricipliták! Vennék
4 db herepiumot 20 000 IG£/db áron,
ezenkívül Kront Omega hiperhajtómûvet
60 000 £-ért, Trox F2 pajzsot 30 000 £-ért,
Trox MLF pajzsot 37 000 £-ért, Ruffin féle
elfogóberendezés-zavarót 45 000 £-ért,
Noxxos lángszórót 15 000 £-ért és Rank 3
mátrixdecket 15 000£-ért. Ha érdekel az
ajánlat, keress meg! Cyron Achenar
(#1115)
� Hallottál már a Szakaszról? Nem?
Mert én igen. És szívesen beszélek neked
róla. Érdeklõdni és jelentkezni lehet:

Mr. Szakértõ (#4445) – Adamov Iván 
1221 Budapest, Kár tya u. 6. 

Tel.: 226-1889

HHíírreekk  aa  KKááoosszz  GGaallaakkttiikkaa  vviilláággáábbóóll

Az utóbbi idõben több helyrõl kapunk olyan visszajelzéseket,
melyek szerint a Testvériség álhirdetésekkel próbál összeugrasz-
tani különbözõ jellegû és érdekû szövetségeket. Nem állt, nem áll
és jelen szándékaink szerint nem is fog fennállni ilyen és hason-
ló, korántsem etikus és megvetendõ módszerek alkalmazása.
Mivel a Testvériség egyhangúlag úgy határozott, hogy a nyilvá-
nosság elé tárja a szövetség Alapszabályzatát, melybõl minden-
ki megismerheti a testvéri mentalitást, mindenki saját megítélé-
se alapján döntheti el, melyik oldal véleményének adjon igazat.

A Testvériség elhatárolja magát azoktól a kijelentésektõl, me-
lyek szerint a hozzánk csatlakozókat „palimadarakként csicskáz-
tatnánk”. Az Alapszabályzatból világosan kitûnik, hogy egy tag
milyen jogokat élvez, és milyen kötelezettségek kötik. Abszur-
dum maga az állítás is, mely szerint a Testvérek bármelyike elé-
gedetlen lenne a szövetség mûködésével, annak bármely pont-
jával. Tagjaink egyenrangú választóként képviselhetik az
érdekeiket a minden esztendõ október 1-én megrendezésre ke-
rülõ választásokon. A Testvériség Kalózszövetség lehetõséget
kínál a hierarchiában lejjebb álló testvérek számára a feljebblé-
pésre, amivel az egyenlõség alapján bárki élhet a választásokon.
Ez az ún. pozíciómegõrzõ hozzáállás inkább egy másik, most
megnevezni nem kívánt szövetségre jellemzõ, amely mellesleg
éppen a másik oldalt képviseli.

Állítólag vérdíjat tûztünk ki egyes kapitányok fejére. Ez telje-
sen valótlan, aki ilyet állít, az hazudik. A Testvériség nem kíván
senkiért egy árva fontot sem fizetni, magunk is meg tudjuk olda-
ni a problémáinkat. Elgondolkodtató az a tény is, hogy olyan
kapitányok nyilatkoznak rólunk, akiknek semmi köze nincs klá-
nunkhoz. Szálkák vagyunk sok vadászkapitány szemében. Ez
természetes, várható volt, miért tagadnánk. Viszont vannak,
lesznek pártfogóink, akik másképpen, széleskörûbben értékelik
jelenlétünket, tetteinket. Várható volt, hogy sokan negatívan fog-
nak vélekedni rólunk. Várható volt, hiszen ilyen ínséges idõkben
szinte megszállottá kell válnia egy kalóznak ahhoz, hogy

hosszabb idõre (értsd véglegesen) vállalja ezt az életmódot, ami
jelenleg ugyan még nem elég jövedelmezõ – azért nem lebecsü-
lendõ –, de igyekszünk azzá tenni. Az elsõ lépéseket már meg-
tettük, a többi a támogatóinkon múlik. Õk pedig szép számmal
vannak.

Szeretnénk tisztázni egy régi ügyet, ami meglehetõsen sok
port kavart fel, tudomásunk szerint. Bizonyára sokan emlékez-
nek egy bizonyos Vadász Légióra. Sok hír, sok tévhit, még több
pletyka keringett errõl a szövetségrõl. Ez a bábszövetség azzal a
céllal alakult, hogy információval, hírekkel lásson el egy kalóz-
szövetséget. Ugye nem kell mondani, hogy ez a Testvériség volt.
Azonban mivel mûködése, megléte igen sok energiát használt
fel, esedékessé vált ezen szövetség felszámolása, mivel ezt az
energiát inkább a Testvériség kiépítésére kívántuk fordítani. Mi-
vel sok kapitány ment lépre, így egy bizonyos szintig ez a szö-
vetség is elérte a célját. Fenntartása, az inkognitó megõrzése
azonban nehézkessé vált, ezért kellett megtennünk ezt a draszti-
kus, ámde szükséges lépést. Így utólag elnézést kérnénk az érin-
tett kapitányoktól a kissé morbid tréfáért.

A „csicskáztatáshoz” kapcsolódóan viszont megígérhetjük,
hogy jelenlegi és leendõ tagjaink nem lesznek kitéve semmiféle
kihasználásnak és elnyomásnak – az Ordo Lupo erre kötelez
minden testvért. Mellesleg tagjaink sem ilyen mentalitású egyé-
nekbõl állnak. Nálunk az egyén az elsõrangú szempont, és ezen
nem kívánunk változtatni.

Kéretik minden kapitánynak tudomásul venni a fenti ténye-
ket, részünkrõl az ügyet lezártnak tekintjük, és a bonyodalmak
elkerülése végett már most elhatároljuk magunkat a késõbbiek-
ben esetlegesen felmerülõ torzsalkodásokkal és vádakkal szem-
ben.

Tisztelettel: A FEKETE VENDETTOR

a Testvériség Kalózszövetség nevében

Testvériség KalózszövetségTestvériség Kalózszövetség
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Fekete Adószedõ

A Fekete adószedõ a fehér párja. A sok hasonlóság
mellett persze jelentõs különbségek is vannak. Míg
a fehér adószedõ hivatalosan, törvényekkel és ren-
delkezésekkel támogatva végzi a munkáját, addig a
feketét ugyanezért üldözik. Ez az igazságtalanság
annál inkább szembetûnõ, mivel a Fekete Adószedõ
sokkal ritkábban jelentkezik a részéért, és olyankor
is kevesebbet szokott csak elvinni. Hiába, az élet

igazságtalan, és ezt nem csak a Fekete Adószedõk tudják, hanem azok is, akiket egy ilyen hajó megtámadott. A Fekete Adószedõ két módszert is
használ arra, hogy növelje a bevételét. A hajót álcázza, ezért sokszor csak késõn derül ki az igazi veszély, és olyankor már nincs menekvés. A ke-
reskedõhajók kapitányait persze ilyen olcsó trükkökkel nem lehet kijátszani. Õk nagyon jól tudják, hogy ha minden hajó elõl azonnal és gondolkodás
nélkül elmenekülnek, akkor nincs az a kalóz, aki elkaphatná õket. Kivéve a Fekete Adószedõt. Ugyanis ez a hajó fel van szerelve egy különleges elfo-
góberendezéssel, ami olyan hatékony, hogy még akkor is van esély a potenciális áldozat kirablására, ha az azonnal elmenekül a harcból. Persze ez
az esély jóval kisebb, mintha a naiv áldozat eleve a közelébe engedte volna az Adószedõt. A szabad kalózok körében egy új szórakozás ütötte fel a
fejét: Ki tud több Fekete Adószedõt elfogni? Különleges zsákmányként az Adószedõtõl el lehet szedni egy ügyesen kiadott KER parancs segítségével
az elfogóberendezését. Ez azért lehetséges, mert az Adószedõ tartalékképpen a rakterében is tárol egy Ruffin féle radarzavaró elfogóberendezést. A
hajó egyéb felszerelései nem túl érdekesek, ezért arra nem érdemes túl sok figyelmet szentelni. 1 DD Rappa lézerágyú, 3 Raven V++ lézerágyú és
2 Magnetic X2 pajzs, mindehhez 3 NeoTech reaktor biztosítja a kellõ energiát.

Alaptípus: Barracuda Raider
Manõverezõképesség: 3
Alapenergia: 60
Páncélzat: 35
Veszélyességi besorolás: 4
Fegyverzet átlagereje: 29

STATISZTIKA
1997. 04. 15.

légi gyõzelmek 1107

idegenhajók ellen 910

zargok ellen 868

mezonok ellen 42

egyéb hajók ellen 152

kapitányok ellen 45

földi gyõzelmek 17

sikeres kalózkodás 27

priusz 449

hírnév 2635

keresk. keret 175573

összes Giga Beam 54

Trento szektor 11 fõ

Albion Olea 4 fõ

SSZZAAKKÉÉRRTTEELLMMEEKK,,  RRAANNGGOOKK

kereskedelem 5

szerencsejáték 9

karizma 10

ûrhajóvezetés 6

manõverezés 10

javítás 10

leszállás 6

hiperugrás 8

robotika 7

programozás 1

mûszaki érzék 1

kézifegyverek 5

nehézfegyverek 10

kereskedõrang 8

kalózrang 4

harci rang 11

FFAAJJOOKK

inszektoid 5%

karnoplantusz 4%

xeno 8%

ûrcápa 14%

cerebrita 9%

triciplita 14%

ember 43%

HHAAJJÓÓKK

Cyclon Unario 39 %

Cyclon Spark 7 %

Mercator Beta 11 db

Scorpion Sting 28 %

Galleon Silver 7 db

Mercator Gamma 15 db

Scorpion Lightning 4 %

Galleon Gold 8 db

Mercator Alpha 11 %

Cyclon Spacedog 3 %

Scorpion Thunder 2 %

Cobra Flash 1 db

Typhoon Soldier 2 db

KKLLÁÁNNRRAANNGGOOKK

Global Impex 30

Galactic Trade 70

Gránitkígyók 0

Szabad Skorpiók 0

Bíborrend 10

Acélsasok 30

LLEELLÕÕTTTT  HHAAJJÓÓKK

Taurus POL007 3

POL-15 Ikarus 2

Héja XJ35 1

Tigris II. 8

Hunter 4

Indián 46

Nyomkeresô I. 49

Sd-34 Vámszedô 61

Fekete adószedô 40

Csáklyás Tuareg 30

Fosztogató 37

Vörös Kalóz 50

Hluppert Trade 7

Harpoon Corp. 8

Merc-Han’t 10

AZO Metal Giant 25

Mezon csatacirkáló 14

AMO C-34 Herkules 15

AMO YFT-2 Monstrum 11

AMO Big Góliát 1

AMO D-15 Villám 7

AMO WR Hiéna 14

AMO Hurrikán 21

AZO Fekete Halál 2

AZO Lánctörô 34

AZO Sírásó 19

AMO Draco 3

AMO Daraboló 91
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Figyelem! A Ghalla Newsban megjelent írásokért a
Beholder Bt. nem fizet szerzõi díjat, csak az Alanori
Krónika többi részében közölt cikkekért. Ha valaki
mindenképpen szeretne szerzõi díjat kapni az írásáért,
akkor ezt kérjük külön jelezze! Az ilyen cikkeknek szi-
gorúbb kritikai feltételeket kell kielégítenie.

A márciusi GN-ben tévesen jelent meg Kócos hir-
detése, miszerint az internetes listáról letöltött levele-
ket válaszboríték, és lemez ellenében bárkinek elküldi.
A hirdetés továbbra is érvényes, de csak a KG levelezé-
si listára vonatkozik.

Sokan kérdezik tõlünk, hogy miként lehet hirdetni
a Ghalla Newsba. Nos a TF-fel, és KG-val kapcsolatos
hirdetéseteket feladhatjátok a fordulótokkal együtt
egy külön papíron, melynek fejlécén szerepel a Ghal-
la News vagy KG hirdetés felirat. A SZERK.

Férfi 79.5%
Nõ 20.5%

Jó 17.8%
Semleges 62.3%
Gonosz 19.8%

Ember 16.2%
Elf 11.7%
Törp 8.9%
Árnymanó 9.1%
Troll 9.6%
Gnóm 7.3%
Alakváltó 16.1%
Kobudera 16.2%
Mutáns 4.8%

Hívõk aránya 64%
Leah 11.9%   HIT: 45
Dornodon 15.2%   HIT: 61
Raia 17.4%   HIT: 65
Elenios 6.7%   HIT: 59
Sheran 13.4%   HIT: 53
Tharr 20.4%   HIT: 50
Fairlight 14.7%   HIT: 46

Víziharc 12
Ökölvívás 27
Szúrófegyver 27
Vágófegyver 23
Ütõfegyver 27
Lõfegyver 27
Dobófegyver 28

Rejtõzködés 105
Nyomkövetés 78
Lopás 62
Mászás 22
Csapdakészítés 34
Csapdaészlelés 30
Gyógyítás 61
Titkosírás 20
Felderítés 107
Szörnyidomítás 13
Teológia 44
Taumaturgia 52
Szerencsejáték 9
Harcmûvészetek 26
Szkanderozás 9
Zene 40
Szörnyismeret 30
Pszi 38
Zárnyitás 18
Vadászat 51
Bányászat 40
Testépítés 24
Úszás 13
Ordítás 18

Legjobb 501 
Leggonoszabb 666

Erõ 56
IQ 42
Ügyesség 39
Egészség 30
Szerencse 35

Halálok száma 239
Legtöbb skalp 15
Összes skalp 349

Legtöbb szörny 2459
Összes szörny 908139

Leggazdagabb 12522 arany
Legtöbb tudatpont 57
Legtöbb varázspont 727
Legtöbb pszipont 254
Legtöbb ÉP 335
Legtöbb TP 1003094

A kalandozók létszáma 
a szint függvényében

az 1997. február 24-i adatok alapján

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23



33GN – 41.

Elképesztõ
avagy hihetetlen és soha nem hallott esetek Er-

dauin krónikáiból. Papírra vetette: Treem

� Sötét Láng igazán azonosulni tudott KT-ja, a Vasalt
Bunkók céljaival. Trófeái: quwarg királynõ, élõholt qu-
warg, quwarg harcos, míg szörnykertjében a három
szörny : élõholt quwarg, quwargkirálynõ és vadász qu-
warg. Üzenetében mindnekinek további sikeres qu-
wargirtást és -taposást kíván a Vasalt Bunkók nevében.
� Reseda Nigra, az alakváltó lány tehetséges a lopás
területén. A 3. fordulójában mindhárom lopási kísér-
lete sikerült, így a lopása máris 2-esre nõtt.
� Goldhair’Fairyfire rézbányászatra szakosította ma-
gát. Az 52. fordulójáig csak rezet sikerült bányásznia,
élete két ónját mélykútban találta. Jelenleg 5-ös bá-
nyászata, 29 reze és egy rézsisakja van.
� Wolfheart valószínûleg nagyon gyûlöli a sötét fõg-
nómokat. Mind a négy helytartói városban járt, és
mindehol megölte a Nodonrod Baráti Kör vezetõjét,
egy-egy sötét fõgnómot.

Bolondságok
A Túlélõk Földje legtapasztaltabb kalandozója

Bolondságok
A Túlélõk Földje legtapasztaltabb kalandozója

Bizonyára sokan elgondolkodtak már rajta, hogy melyik az a
kalandozó a Túlélõk Földjén, aki a legtöbb szörnyet ölte
meg, aki a legtöbb labirintust bejárta, aki a legtöbb enciklo-
pédiát ismeri, aki a legtöbb különbözõ fajta fegyvert, páncélt
viselte már. Amikor errõl beszélgettünk, megjegyeztem, hogy
én bizony ismerek egy karaktert, akire mindez ráillik!

Annak idején, amikor a TF indult, volt egy karakter, akit
úgy hívtak, hogy Regin. A név ugyan nem volt túl eredeti, de
ez nem is fontos – az a karakter már rég nem játszik amúgy
sem. Valamilyen okból – talán valamilyen probléma miatt –
Regin karakterlapját egy ízben átmásoltam a saját gépemre, a
tesztadatbázisba. Attól kezdve, bármit próbáltam ki, mindig
Regin tûnt a legmegfelelõbb tesztalanynak, hiszen õ egy, a va-
lódi adatbázisból kiragadott, normálisan fejlesztgetett karak-
ter volt, nem pedig egy sebtiben legenerált NJK. Így aztán
minden új fegyvert Regin próbált ki, minden új szörnnyel
elõször Regin küzdött meg, minden új varázslatot elõször Re-
gin mormolt el. Volt már mindenféle fajú, vallású, jellemû és
szintû. Tagja volt már minden KT-nak, õ használt szinte min-
den KT képességet elõször! Több száz DEM-et elfüstölt már,
és legalább ennyiszer járt Leah birodalmában. Persze ennek
a Reginnek a valódihoz már semmi köze nem volt, az igazi
TF-en nem létezett, csak az én számítógépemen, amelyen a
TF-et fejlesztem. De mi tagadás, Regin egy kicsit a szívemhez
nõtt, és amikor megölte az elsõ ongóliantot, és a zsákjában
pszi követ talált, akkor ugyanúgy örültem neki, mintha egy
igazi karakter lenne.

Reginnek persze nemigen van nyomtatott fordulója: csak
a számítógép képernyõjén olvashatók a kalandjai, akár egy
korabeli szöveges kalandjátéknál. Amikor például az volt a
feladat, hogy egy bizonyos fejlettségû karakter át tudjon úsz-
ni a csatornán, akkor beállítottam Regin víziharc képzettsé-
gét, erejét, és egy csomó más tulajdonságát valamivel gyen-
gébbre, mint ez a bizonyos minimális elvárás, és aztán addig
variáltam a vércápák adatait, amíg Regin képes volt jó eséllyel
átúszni a csatornán. Hasonlóképpen, Regin legalább ötven-
szer halt bele a lidércúr halálsikolyába, amíg sikerült azt úgy
beállítani, hogy inkább ritkaságszámba menõ egzotikus érde-
kesség legyen ez az új speciális támadás, mint valós veszély a
karakter számára. Remélem azért senki nem irigyli Regint,
amikor Rhatt páncéljába, Urgod kesztyûjébe, Morgan sipká-
jába öltözve, nyakában speciális amulettekkel, kezében relik-
viaszámba menõ fegyverekkel harcba szállt egy élõholt õsmá-
gussal ónix-piramisának mélyén, vagy Xswytyyzlidjxattal, az
õrült quwarg istenséggel óriás-ikerbolyának központi kamrá-
jában. Hiszen elõbb-utóbb ti is ráléptek arra az ösvényre,
amelyet Regin nem azért taposott ki, hogy bárkitõl elvegye a
felfedezés örömét, hanem csak azért, hogy az az ösvény jár-
ható legyen... TIHOR MIKLÓS

�� Közös Tudati Tallózó ��
Ezúttal csak egy tudat mutatkozik be a rovatban, mivel a
többiek nem vették a fáradságot, hogy írjanak. Mindene-
setre köszönöm a Kvazársziklák Népének (#9119) a be-
mutatkozót! Továbbra is várom a Szamócák (#9121), a
Két Kard Testvérisége (#9118), az Igazság Keresõi
(#9115), az Ördögi Kör (#9116), a Pusztítás Prófétái
(#9113), és a Mesterek Bandája (#9112) Közös Tudatok
bemutatkozását!

Trollok vagyunk mind. Mi, igazán életképes és hatalmas
faj képviselõi, azt hiszem példaképei lettünk más fajok
képviselõinek itt Ghallán, hisz a hatalomhoz vezetõ út az
erõ. A KT és társaim áldozatos munkájával ezt az erõt si-
kerül a tökélyre fejlesztenünk. Nyugodtan kijelenthetem,
hogy tagjainkat az együttmûködésben nem hátráltatja a
jellembeli különbség, mert tudjuk, hogy a trollok õsi vére
csörgedezik ereinkben. Ez emelt ki minket az állatvilág-
ból, és ez emelt bennünket más fajok fölé. Összefogtunk
hát néhányan, és megteremtettük az alapot, hogy az öntu-
datra ébredt testvéreinknek állandó és biztos támaszuk
legyünk. Talán nincs is olyan messze az az idõ, amikor a
KT-nk képviselõi fognak ülni a fontosabb közigazgatási
székekben.

BÕRNYAKÚ LOMBARD (#2898)

FFiiggyyeelleemm!!  Az Alanori Krónika márciusi és áprilisi
száma elfogyott, sajnos az utólagos megrendelé-
seket nem tudjuk teljesíteni. Beholder Bt.
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KK issé belefáradtam a kerekasztal-beszélgetések szervezé-
sébe, így elhatároztam, hogy most hagyományos riportokat
csinálok. Sokat gondolkoztam azon, hogy ki legyen a be-

szélgetõpartnerem, míg végül eszembe jutott, hogy Csákányos
Blendor, az utolsó riportalanyom, Don Caloniról szeretett volna
pár dolgot hallani. Nekiláttam hát, hogy megkeressem Ghalla
leghíresebb törpéjét, a kitûnõ harcos hírében álló Don Calonit.
Kitartó keresésem következtében a csatorna közelében egy kis tó
mellett találtam rá. Egy mogorva, fekete hajú törpe üldögélt a
víz mellett, és bámulta mereven a tó tükrét.

– Üdvözöllek! Treem vagyok a történetíró.
– Üdvözöllek.
– Sokat hallottam már rólad, így arra gondoltam, mások is

kíváncsiak lennének arra, ki is az a Don Caloni. Ki vagy te?
– Egy közönséges törpe.
– Mitõl „közönséges” egy törpe?
– Nincs rajta semmi különleges.
– A világégés elõtt volt rajtad valami különleges?
– Szerintem nem.
– Ki voltál a tûzvihar elõtt?
– Ugyanaz mint ma. Don Caloni.
– Hol éltél, és mivel foglalkoztál?
– A vashegyekbeli Kara-Duorban voltam kapuõr.
– Milyen kaput õriztél?
– A város kapuját.
– Szóval katona voltál?
– Nem, kapuõr. Ez több, mint katonának lenni.
– A Vashegyeket említetted. Nem csábít a Vashegyek Nemzete KT?
– Már megtaláltam a Közös Tudatomat.
– Ha most lépnél be egy tudatba, akkor melyiket választanád?
– A Viharlégiót. Itt vannak a barátaim.
– Ennek ellenére nagyon magányosnak tûntél az elõbb, ahogy

a vizet bámultad. Nincsenek társaid, barátaid?
– De vannak.
– Meg tudnál egyet-kettõt említeni közülük?
– Sörtehajú Ninsai, Dort Amessix, Betonfal, Sighter, Jerikó.
– Ha több barátra van szükséged, tudom javasolni Sihayát.

Igazán remek beszélgetõpartner. Mellette nem kell sokat beszél-
ned. Nos, a IV. Alanori Olimpián te gyõztél, viszont ekkor nem in-
dult Ilinir Doaron. Ezt így sokan csak félgyõzelemnek értékelik.
Mi errõl a véleményed?

– Szerintem nem az.
– Mostanában nem igazán veszed komolyan az olimpiákat,

kõkéssel és hasonló fegyverekkel indulsz. Miért?
– Nem akarok nyerni.
– Miért?
– Egyszer már nyertem.
– Ez azt jelenti, hogy soha többet nem indulsz komolyan az

olimpián?
– Nem tudom.
– Ha lesz hetedik kategória?
– Nem tudom.
– Ha indul Doaron is?
– Nem érdekel, hogy indul-e.
– Le tudnád gyõzni Doaront?
– Le.
– Mitõl vagy ilyen biztos benne?
– Bízok magamban.
– Azt gondolom, mivel te gyõzted le az elsõ ongóliantot is. Mi-

bõl merítetted a bátorságot a megtámadásához?
– A hitbõl, hogy meg tudjuk csinálni.
– Tudjuk? Kik?

– Sörtehajú Ninsai-jal közösen.
– Te mindig az életveszélyes harcokat választod. A varkaudar

invázió alatt kétszer is harcoltál Pumpával, mindkétszer le is
gyõzted. Miért harcoltál a varkaudarok ellen?

– Békés embereket akartak elpusztítani.
– Te mindig megvéded a békés embereket?
– Ha tehetem, igen.
– Sighter már átkelt a csatornán. Te is mész utána Alanorba?
– Idõvel igen.
– Mikor?
– Ha már nem lesz, ami ehhez a parthoz köt.
– Most mi köt ide?
– Barátok, társak...
– Miért akarsz átmenni?
– Vonz a kaland és az ismeretlen.
– Ha teljesülne egy kívánságod, mit kívánnál?
– Mindenki élhessen békében.
– Egy Tharr pap ilyet kíván! Tulajdonképpen miért lettél

Tharr papja?
– Õ volt a legszimpatikusabb.
– Miért?
– Látogasd meg egy rúnakövét!
– Inkább meséld el!
– Becsület, bátorság, õszinteség, hûség – s ha kell, áldozat.
– Úgy tudom te áldoztál elõször egy istennek. Meghallgattad

a többi isten rúnakövét is?
– Igen.
– Mi róluk a véleményed?
– Milyen tekintetben?
– Mi a véleményed Raiáról?
– Jóság és égetõ tûz? Nem!
– Elenios?
– Túl bolondos.
– Sheran?
– Nekem nem csak a természet számít.
– Fairlight?
– Nem tudja, mi a Becsület.
– Leah?
– Az élet fontosabb, mint a halál.
– Dornodon?
– (Nem válaszol, csak elkomorodik a tekintete.)
– Te készítetted el az elsõ bronzfelszerelést. A békés életet

bronzhegyû lándzsával és bronzpengével képzeled el?
– Sajnos nem mindenki akar békés életet.
– Ha kérdezhetnél valakitõl valamit, kitõl és mit kérdeznél?
– Toborzásgátló Vlagyimirtól, hogy kinek építteti a szobrait.
– A Zan-indukátorok rombolásában részt vettél?
– Igen.
– Szóval Vlagyimirt is veszélyesnek tartod a békés emberekre?
– Õt is, de inkább az indukátorait.
– Róla mi a véleményed?
– Számomra elveszett a becsülete.
– Miért?
– El akarja pusztítani Erdauint.
– Pumpát már legyõzted, Vlagyimirt is le tudnád gyõzni?
– Nem.
– Miért?
– Láttam harcolni.
– Kiállnál ellene?
– Ha ezzel elérnék valamit, igen.
– Szeretnél úgy harcolni, ahogyan õ?
– Ha a technikára gondolsz, igen, ha a lélekre, akkor nem.
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– Fogsz valaha úgy harcolni? Technikailag!
– Talán. Igyekszem.
– Miért akar valaki jól harcolni, aki a békés életet kedveli?
– A küzdelem nemesíti a lelket.
– De sohasem hoz békét! (Kérdõn nézek rá.)
– Dehogynem. Itt belül.
– Én azt hittem, hogy te a külsõ békére törekszel!
– A kettõ elválaszthatatlan egymástól.
– Tehát, ha harcolsz, meglesz a belsõ és a KÜLSÕ béke is?
– Igen. De harc nem csak EZT jelenti. (Dárdáját belevágja egy nagyon

messzi fa törzsébe.)
– Nem csak mit jelent?
– Hogy valaki ért a fegyverekhez.
– Hanem?
– Meg kell tanulni küzdeni – MINDENÉRT. És becsülni – MINDENT.
– Borax nem akarja elpusztítani Ghallát. Róla mi a véleményed?
– Nem ismerem eléggé.
– És a mostanában divatos témák: az adózás, a bolti árak stb.?
– A bolti árak tudtommal sose változtak, az adó bevezetésének okát nem

ismerem.
– Chara-din is a békés életet fenyegeti. Ellene miért nem har-

coltál?
– Ellene nem a kar erejére volt szükség.
– A harcot csak idézõjelesen mondtam. Tettél valamit ellene?
– Amennyit ilyen messzirõl tudtam: erkölcsileg és anyagilag támogattam

a többieket.
– Köszönöm, hogy idõt szakítottál rám.
– (Fõhajtás) Kérlek.
Kissé szótlan és mogorva ez a törpe, de ha elég sokat kérdez

az ember, akkor egész érdekes dolgokat tudhat meg tõle. Azért
mégiscsak õ Don Caloni, mint már korábban említettem, Ghalla
leghíresebb törpéje! Csak kérdésével nem tudom, hogy mi lesz.
Vlagyimirral már egyszer készítettem interjút, most nem aka-
rok vele még egyet csinálni.

KK i legyen a másik riportalanyom? Valaki olyan kellene, akit
sokan ismernek, esetleg van valami, amirõl nagyon híres.
Megvan! Legyen Xadornix! Gyorsan meg is beszéltem vele egy

interjút Qvillben, csak azt kötötte ki, hogy ne a fõtéren találkoz-
zunk. Egy kis, fõleg a helyiek által látogatott ivóban találkoztunk.
Egy vörös hajú, szakállas, fekete alakváltó várt a kocsmában.

– Üdvözöllek Xadornix! Mondd csak, miért nem találkozhat-
tunk a fõtéren?

– Üdvözöllek Treem! Nem akartam túl sokáig amellett az ártalmas szö-
kõkút mellett idõzni.

– Én csak egy tiszta vizû, üdítõ kutat ismerek a fõtéren.
Ugyanarról beszélünk?

– Valószínûleg, de az érzés szubjektív. A távozás után már nem minden-
ki érzi kellemesnek, kérdezd csak meg Annakot.

– Beszéljünk inkább rólad! Ha be kellene mutatnod magadat,
mit mondanál?

– Semmit. Mindenkinek az vagyok, akinek magától megismer, ezt a ké-
pet csak elferdítené akár a melldöngetés, akár az álszerénykedés.

– Ha valaki nem ismer, akkor valahogyan csak el kell kezde-
ni. Miért éppen a Ghallát elpusztító Dornodont választottad is-
tenedül?

– Ha elpusztította Ghallát, akkor szerinted most hol vagyunk?
– Jó, akkor majdnem teljesen elpusztította...
– Amikor õt választottam, még nem tudtam, hogy ekkora pusztítást haj-

tott végre. Csak annyit tudtam, hogy valaki beteljesítette a tûzoszlopával a
bosszúmat.

– Milyen bosszúdat?
– Megátkoztam a várost, ahonnan menekülni kényszerültem. Amely –

noha szülõvárosom volt – számkivetettként nevelt, s végül családom pusztu-
lását okozta.

– Hagyjuk ezt fájdalmas témát! Hogyan tudtad meg azt, hogy
Dornodon pusztította el Ghallát – jó majdnem teljes Ghallát –,
és teljesítette be a bosszúdat?

– A szóbeszédek nyomán indultam el, de mára már személyesen is sze-
reztem bizonyságot a dologról.

– Idõközben Erdauin legmagasabb rangú papja lett belõled. Mi-
ért törekszel mindenáron a papi ranglétrán való elõrelépésre?

– Más utat nem látok az elõrejutásra. Csak hûséget fogadtam Dornodon-
nak, nem a lelkemet adtam el neki.

– Mégis egyfolytában pusztítasz és rombolsz. (Közben kérdõn
nézek rá.)

– Igen pusztítok, például Tguarkhanokat. Rombolok – más istenek oltá-
rait.

– Chara-dinrõl majd késõbb még beszélünk. Rombolod más
istenek oltárait és templomait, melyeket mások fáradságos
munkával építettek. Ez nem gonoszság?

– A Libertan feletti, kedvenc oltáramat több mint ötször kellett újjáépíte-
nem...

– Ezek szerint te a „szemet szemért, fogat fogért” elv híve
vagy. Hány oltárt romboltál le azért az öt újjáépítésért?

– Nem vallom ezt az elvet, csak arra akartam célozni, hogy mások is
rombolnak oltárokat, mégis jónak vallhatják magukat. Második kérdésedre
válaszolva, nem tudom pontosan, körülbelül hatvanat.

– Csak? Én többrõl hallottam.
– Igen? Hmmm...Úgy látszik túl jó propagandát folytatok.
– Vagy csak a szokásos „Hogyan csináljunk a bolhából elefán-

tot?”. (Ezen mindketten jót derültünk. Aztán rendeltem egy-egy
korsó sört mindkettõnknek.) Térjünk rá Chara-dinre! Jelentõs
szereped volt a térkapuk bezárásában. Miért vállaltál ekkora
áldozatot?

– Minden igaz hívõnek feladata harcolni az olyan erõk ellen, melyek
pusztulásba próbálják dönteni istenüket.

– Szerinted Chara-din elpusztította volna Dornodont?
– Nem tudom, hogy képes lett volna-e rá, de mivel ezzel fenyegetõzött,

úgy gondoltam, jobb ha nincs alkalma kipróbálni.
– Mi a helyzet az Ördögi Körrel, melynek a vezetõje vagy?
– Nincsenek szigorú szabályaink, de aki Chara-din mellett van, az szá-

míthat istene, és a vallási tudat haragjára.
– Hogyan fér meg két különbözõ hitû vallási tudat egy közös-

ségben, és te mint megrögzött Dornodonos, hogyan jössz ki a Le-
ah hívõkkel?

– Az élet tele van kompromisszumokkal, a két tábor így együtt képvisel
csak akkora erõt, hogy hatalmunkat ne kelljen minden nap felesleges véron-
tással bizonygatni.

– Csak nem a béke híve az Ördögi Kör vezetõje?
– De igen. Nehéz úgy jobban élni másoknál, ha csak te létezel.
– Minden áron jobban akartok élni másoknál?
– Közel minden áron. De azt hiszem, az az eddigiekbõl is kiderült, hogy

mások élete árán nem. Nem akarunk újabb háborút.
– Mégis sorra tudatcsatázzátok le más KT-k tagjait, sõt a ké-

pességeitek is erre irányulnak. Ez nem háború?
– Azt hiszem a tudatcsata nem halálos, így én nem is nevezném háború-

nak.
– Tehát a gyilkosságon kívül, bármi megéri azt, hogy ti job-

ban éljetek?
– Kinek-kinek ízlése szerint. Én például biztos nem árulnám el istene-

met akármekkora jólétért sem.
– Ha teljesülne egy kívánságod, mit kívánnál?
– Békét, és a kiégett földek visszahódítását.
– Ha kérdezhetnél valakitõl valamit, kitõl és mit kérdeznél?
– ****? (Az elsõ válasz cenzúrázva)
– Kérdezz mást!
– Na jó! Akkor Morholtra lennék kíváncsi. A kérdés csupán annyi, hogy

mi a fene van vele?
– Köszönöm a beszélgetést!
– Köszönöm a sört.
Nézem a távozó alakváltót, a sokak által rettegett Ördögi Kör

vezetõjét. Nem is annyira félelmetes, mint amilyen a Kör híre
alapján gondoltam. És tele van érdekes gondolatokkal! Talán
Morholttól is hallok majd egy-két izgalmas dolgot.

TREEM
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III. Helytartói Aukció

36 GN – 41.

Március 31-én lezárult a második licit a helytartói hivata-
lokban. Összesen 88-an licitáltak a különbözõ tételekre.
Egy pár érdekesség:

� A vas fejpántra egy licit érkezett, az is érvénytelen volt.
� A teljes sorozat aranyékszer 12 aranyért kelt el.
� Az ezüstkardért 522 aranyat adtak.
� A mocsári penkére és a kasztroplanáris feltöltõ telekur-

bantyúra nem érkezett ajánlat.
� Az 1601 aranyért megvásárolt hat véletlenszerûen vá-

lasztott moa ékszer között két gyémánt volt.
� A taumaturgia képzettséget és energiatüskét tartalmazó

tekercs örvendett a legnagyobb népszerûségnek, 17-en
licitáltak rá.

� A bíbor erõöv mindössze 701 aranyért kelt el, a 2610-es
ajánlat érvénytelen volt.

� A négy legértékesebb tárgynak, a moa ékszerek mellett,
az Élet könyve (1511 arany), a kvazársisak (2502 arany)
és a vámpírtõr (2023 arany) bizonyult.

Íme a beérkezett licitek, a vastagon kiemeltek lettek a
nyertesek, mivel a többet ajánlónál nem volt elég pénz.

A helytartói hivatalok folytatják az aukciók rendezését, így
már meg is kezdõdött a következõ licit. Részleteket min-
denki a BE (épületszám) 1 paranccsal kaphat a helytartói
és polgármesteri hivatalokban. Ha valaki már ismeri a LIC
parancsot, annak nem kell feltétlenül bemenni a városhá-
zákra, most itt is elolvashatja az új aukció tételeit. Íme:

1. Egy mászókészlet a Xantroxi Mászó Egylet felajánlásában. Csak
öngyilkosjelölteknek! (1 kötél, 1 mászókarom, 1 mászókam-
pó, 1 mászó karperec)

2. Egy tekercs, melyet ha elolvasol (és a megkapásakor automati-
kusan elolvasod), eggyel növeli egy fegyverszakértelmedet, ma-
ximum 7-ig. (Víziharcot nem növel.)

3. Egy moa katalizátor, kizárólag gyûjtõknek.
4. 12 db pular kristály. Kvazárnak is, áldozatnak is kiváló.
5. 50 db gyöngymangó az éhezõknek, vagy szomjazóknak. A liber-

tani Fény szentélye felajánlása.
6. Egy teljes ezüstfelszerelés (1 ezüstkard, 1 ezüsttõr, 1 ezüsthe-

gyû lándzsa, 4 ezüsthegyû nyíl, 4 ezüstshuriken). Ezüst máni-
ások és Tguarkhanirtók elõnyben.

7. Négy darab bájital arra az esetre, ha szíved választottjának nem
te vagy az ideálja.

8. Egy teli fekete kehely, gonoszoknak kiváló gyógyulási lehetõség.
9. Egy kémkedésen kapott, és elfogott varkaudar mágus. Szabad

préda.
10. Egy varázstekercs, melyrõl megtanulható az esõidézés varázslat.
11. Egy tetszõleges tábla kitûzése a kívánt helyre.
12. Egy arany papi karkötõ, semleges papoknak nagy örömet sze-

rezhet.
13. Tíz darab pukkanó tûcsapda, hogy tetszõleges mintákat lyug-

gathass a tolvajok hátsójába.
14. Egy idomított sivatagi doareg, hogy ne legyen többé gondod a

felszerelésed cipelésére. (Csak szörnyidomítással rendelke-
zõknek!)

15. A mágia tekercse, mely megnöveli manatartalékaidat. 
(+16 max. VP)

16. Egy vámpirizáció varázslat, melyet rád mondanak. Hogy med-
dig tart, az kizárólag rajtad múlik.

17. Egy gyönyörûen faragott hosszú íj, negyven darab bronzhegyû
nyílvesszõvel. Elf mestermunka.

18. Egy mágikus lant, melynek elsõ megpendítõje magas jártassá-
got szerezhet a zenélés terén (+2 zene).

19. Egy kipróbált testépítõ felszerelés egyben: erõmûvészeknek egy
súlyzó, artistáknak pedig egy Eldaran karkötõje.

20. 500 darab tûhegyes, remekbe szabott növésû tüske az alanori
királyi vadaspark sövényérõl.

Az aukció június 30-án zárul, így remélhetõleg mindenki-
nek lesz elég ideje, hogy megtegye az ajánlatát. Szeren-
csés licitálást, és boldog vásárlást kíván önöknek az Auk-
ciós Ház és szerény alügynöke: KRAPIXLON TIHAMÉR

1) 80
2) 300, 82, 52, 3
3) 150, 12, 3, 3, 1
4) 700, 522, 421, 301, 285, 270, 220
5) 300, 300, 200, 152, 150, 5
6) 373, 50
7) 108, 102, 56, 50, 41, 16
8) 352, 28
9) –

10) 58, 32
11) 1601, 1502, 400
12) 447, 314, 250, 240, 211, 210, 200, 165,

140, 106, 100, 100, 80, 50, 50, 20, 1
13) 300, 52, 50
14) 330, 111, 60
15) 510
16) –
17) 2610, 701, 505, 502, 290, 200, 60
18) 1511, 1169, 766, 502, 500, 252, 200,

200, 100, 80
19) 2502
20) 2023, 1500, 951, 708, 707, 500, 150, 51
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Elhallgattak a lantok, furulyák, dobok. Mit is tehetnék én mindehhez
hozzá? Rekordmennyiségû vers és történet érkezett, a tavalyinál majd-
nem százzal több. Összesen 204 versbõl és novellából választotta ki az
idén is kilenc tagból álló zsûri a legjobbakat. Nem csigázom tovább a kí-
váncsiságotokat, íme a helyezések:

I. KATEGÓRIA: GHALLA HÕSEI (27 VERS)
1. Don Caloni – Ígéret
2. Rydm Ysad Anser – Tábortüzek sora...
3. Desconhecido Deus – Ballada a jövõbõl

II. KATEGÓRIA: GHALLA SZÉPE (26 VERS)
1. Skinhead – Avinához
2. Álomvirág – Az én mamám

Alba Locsy – Egy halott alakváltó lányhoz
3. Jerikó – Álmodok

III. KATEGÓRIA: EGYÉB (114 VERS)
1. Annak – Mikor meghal/ébred a remény
2. Noémi – Hitetlenek dala

Noémi – A Sirály és a Tenger
3. Werse Ignádok – Szerelmi bánat

IV. KATEGÓRIA: PRÓZA (37 NOVELLA)
1. Ballagó Elek – Legenda a szintszívóról
2. Vörös Leif – Gondold meg
3. Lord Redplague – Halott szerelem

Rek Weasel – KT gyûlés II.
Dekamer, a Bokadzsó – Az utolsó nap

Emlékeztetõül: az elsõ helyezettek díja egy-egy mirtuszkoszorú,
100-100 arany és egy-egy szép mívû lant. A második helyezettek
50 arannyal és egy tatudobbal lesznek gazdagabbak, a harmadik helye-
zés 20 aranyat és egy furulyát ér. Az igazi jutalom azonban, azt hiszem,
nem ez, hanem az Erdauin-szerte kiérdemelt hírnév.

A II. és IV. kategóriába érkezett, a Ghalla Szépe versenyre szánt pá-
lyázatok továbbításra kerültek, de az eredményhirdetésre csak ezen ver-
seny végeztével kerülhet(ett) sor. Már arra sem kell sokáig várni.

Sajnos, néhány mûvet kénytelenek voltunk kizárni a versenybõl,
amit most azért említek meg, hogy az idegen tollakkal ékeskedõk ne
bízzák el túlságosan magukat. Ezúttal eltekintek a név szerinti közlés-
tõl, de elkeserítõ élmény volt tapasztalni. Az ilyesmi elrontja e nemes és
igazán nem az erõ-bajnokok számára szánt verseny hangulatát.

Továbbá egy kérés: azzal, hogy beküldted a pályamûvedet elbírálás-
ra, egyúttal a nyilvánosságot is vállaltad. Késõbbi félreértések megelõzé-
se érdekében kérem, hogy amennyiben mégsem kívánod, hogy a mû-
ved akár a GN hasábjain, akár a Hyper programban, akár a készülõ TF
könyvben megjelenjen, kérlek, jelezz vissza! Ha nem teszed, azzal bele-
egyezésedet adod a megjelentetéshez.

Mint mindig, ezúttal is közhírré tétetik a zsûritagok névsora. Új tag-
jaink voltak idén: Gork Grimaud a törpék, Camilla Moon az elfek, vala-
mint King Gregory a kobuderák képviseletében. A tavalyi nyertesek kö-
zül Fortamin az árnymanók, és Falcon Castagir az emberek fajából
dolgozott velünk. De az öreg rókák sem hagytak cserben, ismét soraink-
ban tudhattuk Ekhar Dorsont az ember, Gragathot a gnóm, Edward, a
kíváncsit az alakváltó és Thpreg Yw’Hitét az elf nemzetségbõl. Lelkes és
kemény munkájukért köszönet illeti õket.

A hagyományok szerint köszönetet illik mondanom mindannyiunk
nevében azoknak is, akik nevezésükkel vállalva a megmérettetést, élet-
re keltették e versenyt. Továbbá köszönet illeti T(i)hor „fõistent”, aki tá-
mogatta e nemes vetélkedést, és a díjakról, valamint azok átadásáról
gondoskodott.

A nyerteseknek gratulálunk, azoknak pedig, akiknek idén nem si-
került helyezést elérniük, a jövõre nézve kívánunk sok szerencsét! Ha
Ti is úgy akarjátok, jövõre ismét találkozunk, és garantálom, hogy lesz-
nek majd újdonságok, meglepetések, ha az istenek is úgy akarják.

YASMINA (#3430)
Cím: Tóth Zsoltné, 3300 Eger, Hadnagy u. 15. tetõtér 7.

Részletes táblázat készült az összes nevezõrõl és beérkezett versrõl a
részletes pontszámokkal. Válaszboríték ellenében a hirdetés megjelené-
sétõl számított fél évig bárkinek szívesen megküldöm. Továbbá a HYPER
programban olvasható (lesz) mindhárom eddigi bárdverseny teljes
anyaga, bárki számára, aki lemezen kér/kap adatokat, hozzáférhetõ.

Bárdverseny

Ismét a Tanácsok jelentkeznek, s üdvözölnek minden a vá-
rosok iránt érdeklõdõt! Kezdjük talán azzal, hogy mindkét
városnál megvan az a három tanácstag, aki az építõk jogán
kerülhetett be. A vallások jelöltjei számára kijelölt jelentke-
zési határidõ pár napon belül (május 15-én) jár le. A Ta-
nácsba természetesen a legtöbb szavazattal rendelkezõ
egyén kerül be. Aki közülük esetleg még nem építkezett vol-
na, az június végéig teheti ezt meg. Ellenkezõ esetben he-
lyüket a szorgalmasabb jelöltek foglalják majd el, ugyanúgy,
mint a késõbb megüresedõ helyeket. Ismétlésként (ebbõl
úgy tûnik sosem elég): építkezni Fehér Bércnél a (74, 59),
majd a (73, 60), Biztosrévnél a (139, 61) majd a (138, 61)
mezõkön lehet az ÉP 398 <TVP> paranccsal.

Hamarosan (május 25.) véget ér a márciusban meg-
hirdetett építkezési verseny elsõ fordulója. Mégiscsak más
azzal a tudattal építeni, faragni a köveket, esetleg facseme-
téket ültetni a szökõkút köré, hogy ezért az alkotás öröme
mellé, kézzelfogható javakra is számíthat a kalandozó. Aki
pedig a címeralkotó versenyt megnyeri, holmi tárgyak
mellett annak is örülhet, hogy nevét, s tehetségét az utó-
korra hagyományozza. Remélhetõleg mindkét verseny
eredményhirdetését meg tudjuk majd ejteni a júniusi
olimpián, és bõvebb felvilágosítással szolgálhatunk a jövõ-
beni tervekkel kapcsolatban.

Emlékezzetek, ezek a városok a mieink lesznek, olya-
nok, amilyeneknek mi tervezzük, építjük meg õket. Nem
lesznek adószedõk, nem lesz lehetetlen nagy árrés a bol-
tokban – lesz viszont park, mágustorony, KT-épületek, s
amit még el tudunk képzelni – ha elegen akarjuk. Malter-
ra föl!

A TANÁCSTAGOK
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Bal, jobb, bal, jobb... a vaskos törpeláb
újra s újra felkavarta az útnak vad porát,

hogy aztán a sötét pernye lassan visszahullva
elfedje friss nyomait – alig pár perc múlva.

Mert hát hamu volna az az iszonyú szürkeség,
mely belepte az egykoron dús vadonság helyét.

A fák és cserjék üszkösen, feketére égve
csonkított törzsükkel vádlón meredtek az égre.

E kietlen tájékon vánszorgott hát egy törpe
a por és hamu tengerében elôre törve.

De nem sebei kínozták agyongyötört testét,
Lelke mélyén hordozta ô félelmetes terhét.

Mert erôs karjai közt – félig elernyedve –
ott pihent egy elf leánynak fehér ruhás teste,

s bár szája sarka mosolyog, orcája meg ragyog
az elf szépség már nem élô – napok óta halott.

A törpe mégis elszántan cipeli a testet,
mintha szívén nem érezné azt a súlyos terhet.
Némán ûzi egy ígéret, le völgybe, fel hegyre;
egy gondolat hajtja tovább: keletre, keletre...

Messze, távol északon állottak a Vashegyek
hol egykoron lakhattak híres törpe nemzetek,

Most füstfelleg szállott fel a hegymélyi tárnákból
mint utolsó sóhajtás haldoklónak szájából.

Hegynek romját megpillantva, megtorpan a törpe,
lelke mélyén vihar tombol, hogy ismét gyötörje.

Emlékek törnek felszínre, szemében könny csillan,
Más világban jár most ô, míg az álom elillan.

Látja még az iszonyatot, amint a lángtenger
kisöpri a hegyek mélyét, s minden élôt elnyel.

Ott nyugszanak barátai, Calin, Durin, Dardot,
a hegy borít most fölébük gigászi sírhantot.

Ô is köztük lett volna, ha nincs a vakszerencse,
hogy négy nappal ezelôtt az erdôbe kergesse.

Mégis mostan úgy kívánja, bár máshogy történne,
talán akkor nem lenne ily iszonyú emléke...

Összeveszett Durinnal, s mint ilyenkor rendesen,
magányra vágyva bújt meg egy barlangban csendesen.
S e barlangban szép sorjában – ó mily dolgot mondok! 

sorakoztak a fal mellett különféle szobrok.

Sok törpe csak legyintett, ha a fáról szó esett:
– szétkorhad és gyenge anyag, nem bírja a meszet!

Ô azonban szerette, hogy mivégre – ki tudja?
de keze között ilyenkor jól haladt a munka.

Akkor még õ sem tudta, mily szörnyû lesz az a nap,
iszonyatnak emléke, mikor az ég meghasad,
tûz önti el eget földet, mindent elpusztítva,

elemésztve a világot, tombolva, ordítva.

De akkor még nem törõdött ilyetén dolgokkal,
hát inkább foglalkozott a gyönyörû szobrokkal,

méregette, csiszolgatta, nézegette õket,
újra s újra kézbe vette az éles vésõket.

Bántotta, hogy goromba volt, Durint megsértette,
természetét valójában maga sem értette.
És míg ezen tanakodva, múlatta a napot,

az ajtóból ráköszöntek: „Üdvözlet, jó napot!”

A törpe összerezzenve kapta oda fejét,
megijedve, hogy mások is ismerik rejtekét.
az ajtóban meglepõdve egy elf leány állott,
a törpére bámulva – ily csodát sose látott.

„Ne ijedj meg, kedves törpe, nem foglak zavarni,
kíváncsi voltam ki lehet, ki így tud faragni.

Az én nevem Eriel, és innen messze élek,
szeretem a mûvészetet, csak inkább zenélek.”

„Már régóta járok ide, egyik kedvenc helyem,
nyugalmamat e szobrok közt oly hamar meglelem...”

De mielõtt folytathatná mit mondani akart,
felborult az egyik szobor, s lám, egy harcost takart!

Büszke férfi, szálas elf volt, ki dühtõl remegett,
úgy vélte, e társalgásból hallhatott eleget.

Felbõszülve ugrott elõ, kardját meglóbálva,
az értetlen törpe felé emígy ordibálva:

„Végre megvagy, aljas féreg – elcsábítád lányom?
Nem is tudod mily ideje, véredet kívánom!

Ó, mily szörnyû, törpe és elf! A szégyen rám ragad.
Fogd a fejszéd és gyere ki! Na mi lesz?! Védd magad!”

De még mielõtt kardjával lesújthatott volna,
borzasztó szél kerekedett, száguldva tombolva.
Aztán egy nagy dördüléssel az ég is leszakadt,

tûz tört elõ, elemésztve követ, fát és vasat.

Pár pillanat lehetett csak, s elült a forróság,
mégis e perc maga volt az örökkévalóság.

A barlangból nem sok maradt, rom és izzó parázs,
elnyelt amit csak lehetett, az iszonyú varázs.

Mégis, ott mozdul valami – egy alak talpra áll,
mokány test és széles vállak, állán hosszú szakáll;

Ily szerencsét! Mi lehetett, mi életét védte?
Nem tudni hát, de megtörtént: a törpe túlélte!

Lassan felállt, körülnézett, kereste az elfet,
míg végül megpillantott egy szenes, kormos testet.
Hozzálépve az nyöszörgött, fájdalmasan nyögve,
míg végül halkan megszólalt, csendesen hörögve:

„A gyöngyvirágok földje, az leányom otthona,
kísérd el, mert egyedül sose jutna el oda!
Vigyázz kérlek Erielre, ô egyetlen vérem!”

s a törpe némán bólintott rá – „Úgy lesz. Ígérem.”

Don Caloni (#1485)

ÍGÉRETÍGÉRET

II..
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De az elf már nem láthatta – elköltözött lelke,
mellette fekszik Eriel élettelen teste.

A csapás ôt sem kímélte, borzasztó haragja,
eltépte élte fonalát, s magához ragadta.

Mindennek két hosszú hete, csak megy-megy azóta,
nem tudja, hogy miért, hova, és azt sem, mióta...

Vize két napja fogyott el, utolsó pár cseppje,
Eriel arcát mosta le, mert a por belepte.

Teste sajog, lába sebes, mégis megy elôre 
élelme nincs; kihalt vidék; mi lesz így belõle?

Lángoszlopok martaléka? Hollók eledele?
Érdemes-e törõdnie, mi történik vele?

Húsz nap múltán mindenkinek gyakran jut eszébe,
mi értelme küzdenie; nincsen már reménye.

Nincs étele, nincsen vize, csak egy ígérete
Mázsás kõként szíve mélyén, ott bandukol vele.

A fáradtság ólómsúlyként kúszott fel karjába,
ki tudja, mennyi ideje lehet neki hátra?

Bölcsek véleménye szerint legfeljebb ha tíz nap,
ennél többet lehetetlen, hogy törpe kibírhat.

De a sors ó, mást tervezett, nem ily lassú halált!
Az egyik dombnak aljában egy hegyi farkas állt!

Törpék õsi ellensége, kegyetlen vadállat,
fegyver nélkül vele szembe mégis hogyan szállhat?

Hosszan néztek egymás felé, mindketten tudták,
egyiküknek lesz csak módja, megszerezni jussát.
A természet – õsi erõ – tört fel bennük mélyrõl,

ordításuk, kiáltásuk visszhangzott az égbõl.

E küzdelem iszonyatát leírni nem lehet,
két õrült, ködös tekintettel, egymásnak esett.
Egyik agyarral, karommal – ököllel a másik,

életükkel e percekben a sors keze játszik.

S mikor minden újra csendes, valaki megmozdul,
A törpe kúszik elõre, s farkas már nem mordul.

Szeme véres, mégis büszke – de talán hiába,
mert a csatát megnyerte, de eltörött a lába!

Ezért küzdött negyven napot, ez legyen végzete?
Ha feladja, hová tûnik szava, ígérete?

És az élet – mi oly becses –, hagyhatja elveszni?
Ha nincs remény, gondolhatja, nincsen már mit tenni?

Összeszedte önnönmagát, és végül így esett,
hogy egy törpe – uram atyám! – nyers farkashúst evett.

Kellett acélos akarat, hogy bevegye gyomra,
és a keserû falatot a torkán lenyomja.

Pár nap múlva ahogy a nap letekinte fentrõl,
furcsa látvány tárul elé, messze, odalentrõl:

egy törpe a por közepén, lassan mászva, kúszva;
hátára kötve másik test, maga után húzva.

* * *

Apró hõsünk útjáról csak ennyit szólnak regék,
mondják, képzelni sem bírnánk lelkének erejét.

Senki sem hiszi, létezett valaha ily eset;
több hónap kiégett földön – „Ugyan már! Nem lehet!”

Mégis, talán éppen õ az, kivel találkoztál,
néha bizony nem ártana, hogy elgondolkozzál!

Megbecsüld a másikat is, hátha megérdemli,
e földön él még sok hõs, kit érdemes követni...

* * *

Annyi kín és keserv után, egy kis magaslaton
eltemette Erielt a nyolcvanadik napon.

S a nyírligetben, ahol az apró sírhant állott,
tavasszal kihajtottak az elsô gyöngyvirágok.

Rydm Ysad Anser (#3634)
TÁBORTÜZEK SORA...

Borongós éjszaka volt, köd borult a tájra
Mikor ráleltem a sok világító lángra.

A világító lángok, tábortüzek sora
Gyúltak az éjben hosszan, pajzsformát alkotva.

Bizony pajzsformát, mert közeleg az ellenség,
Nem is bármilyen, gaz varkaudar népség!

Városainkat akarják sárba tiporni,
Félõ lakosaikat halomra gyilkolni.

De van egy hatalom, amely dacolhat velük,
Egy egész hadsereg a tábortüzek körül,

Kik csendben ülnek, szemükben elszánt tûz lobog
Egy a gondolatuk, vagy gyõzünk, vagy meghalunk!

Végignézek rajtuk, és szívem büszkén dobog,
Híres hõsök, vagy ha nem, hát mától azok.

A legkisebb is köztünk igazi óriás,
Mert õt is segíti a lelkes összefogás.

Ez a szép fogadalom, mit oly régóta vártunk,
Összeforraszt minket, és istenekké válunk.
Holnap, ha eljõ az ellen, csatasorba állunk,

A védelmezõ pajzsból kardpengét formálunk.

És a csata eljött, véres volt és kegyetlen,
De gyáva kalandozó nem volt egyetlen sem.
Így mire a nap magas bércek mögé bukott

A varkaudar zászló a földre hanyatlott.

Ajánlás:
Vlagyimir, Pumpa, Te õsi káosz istenség,

Kit Chara-dinnak hívnak, és retteg föld és ég!
Egy dolgot féljetek és rettegjetek belül:

Tábortüzek sorát, mit hõsök ülnek körül...

IIII..
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BORAX
� Azt hiszem, ideje lenne lezárni ezt a témát, mert
lassan már unalmasabb lesz, mint amilyen Sötét
Igbut volt. A csatorna, a boltok árai, az olimpia:
ezek a dolgok már több éve léteznek változatlan for-
mában, de eddig senkit sem zavartak. Engem most
sem, úgyhogy nem is foglalkozok velük. Varkaudar
invázió: e téren is születtek már cikkek. Valljuk be,
hogy ez egy jó tápolási lehetõség volt. Remélem ez-
zel nem sértettem meg senkit, aki részt vett a harc-
ban, fõleg azért, mert néhány barátom is köztük
volt. Adózás: na ez már egy kicsit új dolog, és so-
kaknak nem tetszik. Nekem sem. Persze ez nem
azt jelenti, hogy nem akarok adózni, csak másképp
akarok. Emlékezzetek a Namir királyságokra! Ott is
voltak városok, és ott hogyan adóztál? Mikor belép-
tél a városkapun, fizettél 1 aranyat. Ezután pedig
addig maradtál a városban, amíg akartál – ingyen.
Tisztelt Korona Bajnokai! Arra kérlek benneteket,
hogy gyõzzétek meg tiszteletbeli tagotokat az adó-
rendszer átalakításának szükségességérõl. Biztosan
feljavítaná a néphangulatot, engem meg egyenesen
Borax-pártivá tenne. Yoro Okiyi (#2826)
� Borax. Hm..., igen ez egy jó téma. Nem unjátok
még azt a sok szerencsétlent, kik támogatják, kik
rágalmazzák õt? Szerintem ez mindenkinek a saját
egyéni problémája, és nem hiszem, hogy túl sok
kalandozót érdekel. Ezért nem is bonyolódnék be-
le ebbe a témába, csak azt szeretném kérni, hogy
aki tudja Borax karakterszámát, az lenne oly szíves,
és megosztaná velem is? Ezt nagyon megköszön-
ném! Üzenni a címemre, vagy a #4378-as mentá-
lis számra lehet.

Westy (#4378) – Varjassy Szilveszter 
6500 Baja, Kodály Z. u. 1. IV/15.

� Szóval Borax azért építette a csatornát, hogy a
vérszomjas kalandozók ne juthassanak át a biro-
dalmába? Na ezzel jól melléfogott, mert a gyilkosok
úgyis hamarosan olyan szintekre jutnak a folyama-
tos öldöklésükkel, hogy majd könnyedén átjutnak.
Viszont a szelíd, barátságos, szeretet hirdetõ kalan-
dozóknak, akik akár hû polgárok is lehetnének,
semmi esélyük sincs arra, hogy teljesítsék azokat
az elvárásokat, amelyek az átjutáshoz szükségesek:
Hiszen ezek folyamatos vérengzést kívánnak az át-
jutni szándékozóktól. Épp azokat zárja ki ezzel, aki-
ket akár szívesen is láthatna.

Dae varázslómester (#5274) 
Szeretet Szövetség

CHARA-DIN
� Kalandozók! Ne higgyetek az ostoba varkauda-
roknak! Dornodon hívõk! A ti szellemi vezetõtök is
– akár csak a másik hat isten – börtönben van.
Chara-din zárta be õket. Elpusztítani nem képes
õket... egyelõre. De ha kiszabadul... Leah hívõk!
Emlékezzetek! Mikor Dornodon elpusztította Ghal-
lát, akkor sem hozzá kerültek a holtak lelkei. Sze-
rintetek, ha Chara-din eljön e világra, akkor hagyja
átadni az áldozatait? Fairlight hívõk! Szerintetek
meddig fog virágozni a kereskedelem, ha nem lesz
senki, aki kereskedjen? A mágia már most bizony-
talan. Mi lesz akkor, ha az a förtelem utat talál
Ghallára? Tharr hívõk! Szerintetek mennyi esélye-
tek lesz akkor, ha isteneteket a gonosz elpusztítja?
A harcban gyõznünk kell! Druidák! Testvéreim! Ne
hagyjuk, hogy a természetet, Sherant elpusztítsa az
ocsmány gonosz! Ne „elégedjünk” meg azzal a le-
hetõséggel, hogy majd az eljövetele után új növé-
nyeket ültethetünk a sivár pusztaságban! Mi nem

kertészek, hanem istennõnk harcos-papjai va-
gyunk! Pusztítsuk a kalandozóbõrbe bújt varkau-
darokat! (Lásd: Zanarchista, Há-pszi stb.) A „jók”
már ezt teszik. Mi se maradjunk le mögöttük! Sõt!

Nardaal, a Róka (#4279)
� Whárúááá! Végre sikerült felszínre törnöm! Pes-
tis vagyok, Chara-din Lordja. Újból itt vagyok hát.
Káosz! Halál! Pusztulás! Pestis (#2077)

FENYEGETÉS, BUNYÓ
� Fogalmam sincs, mi olyan különleges bennem,
de a trollokat nagyon piszkálja ez a valami, az biz-
tos. Már megint nekem jött egy példány (micsoda
faji összetartás), õ viszont kicsit megtépázva távo-
zott a csata színhelyérõl – 9. küldetés teljesítve. Re-
mélem nem te purcantál ki, ugyanis hallottam egy
halálsikolyt. Kár lenne érted – ilyen fiatalon meg-
halni –, hiszen szeretnélek még egyszer felpofozni!
Persze kizárólag abból a célból, hogy ne légy már
olyan agresszív. Nem tudom mire vélni ezt a táma-
dást sem, hiszen a KT-ink nem állnak háborúban –
egyelõre. (Netán csak te voltál túlbuzgó, hogy dicsõ-
séget szerezz az Ördögi karika Leah frakciójának?)
Amennyiben istened szent küldetését szeretted vol-
na teljesíteni, úgy fogadd õszinte bocsánatkérése-
met. Számomra ez úgymond „elfogadható” indok,
és mindent megmagyaráz. Tengermély tisztelettel:

Chlovia (#4371)
Ui: Az Aranysárkány KT továbbra is várja Raia papok
és papnõk jelentkezését (piromániások elõnyben).
� Hé trollok! Ne hagyjuk mán, hogy az az U.M.A.
bemocskolja a becsületünket! Aki tud, gyösszön az
500 mágustoronyhoz. Körülbelül ott lesz. Gyõzzük
meg, hogy nincs igaza. A társam legutojjára febru-
ár 25-én látta a tetvet. Aki tud újabb adatokat, írja
be. Evvel is segítünk egymáson.

Izomagyú Bendegúz (#5638)
� Ide figyelj te Leah hívõ törpe, aki megtámadtad
Zsebfelmetszõ Jacket, és ráadásul árnymanógyûlö-
lõ vagy. Ne kezdõkkel szórakozz, és ráadásul ne
árnymanókkal. Ha valami bajod van a fajunkkal,
akkor gyere, és velem harcolj! A szakálladból csiná-
lok kispárnát. Remélem minél hamarabb jelentke-
zel! Ne féljetek árnymanók, a Tolvajok Bandája
megvéd titeket! Leah legyen veletek!

Szutykos Szigfrid (#1082)
� Kedves(?) vörös, hosszú hajú, piros szemû, har-
csabajszos, zöld bõrû troll férfi. Egy bronzpáncélt,
egy koponyaszimbólumot, egy rézsisakot és egy
tankány karmot viseltél. Jobb kezedben bronzhe-
gyû, bal kezedben szögesbunkó volt. Trófeáid: söré-
nyes ubuk, alpesi tehén. Február 12-én (kb.) kény-
telen voltam elbújni elõled, még hozzá Qvill
fõterétõl délre 2, és keletre 4 mezõvel. Nem is szól-
nék semmit, ha nem lennék én is Leah követõje.
Mindazonáltal igencsak érdekelne, mi a fene indít-
hatott arra, hogy meg akarod támadni saját hittár-
sadat. Most mit szóltok hozzá? Hogy nem égeti a
bõrét a szimbólum... Hát pap az ilyen? Saját hittár-
sára akar támadni. Remélem tudsz magyarázatot
adni a cselekedetedre! És azt is remélem, hogy
nem fajomnak szólt a kihívás! Tudod mi alakváltók

valamivel többen vagyunk, és bár mi sem vagyunk
felsõbb rendû faj (egyik sem az), de egyetlen troll-
nak valószínûleg túl nagy feladat lenne Ghalla ka-
landozóinak 16-17%-a. Sok szeretettel, válaszod tü-
relmetlenül várva: Sötét Orlan (#3409)
Ui: Csak hogy tudd hogy nézek ki: hosszú, fekete
hajú, zöld szemû, sötét bõrû alakváltó férfi vagyok,
bronzsisakot, rézpáncélt, tankánykarmot, kopo-
nyaszimbólumot viselek, jobb kezemben bronzhe-
gyû lándzsa, bal kezemben bronzpajzs. Trófeáim:
mélységi grittang, agglomerátor.
� Nemrég, még Fairlight havának Hatalom napján,
két ügyetlen tolvajhoz is volt szerencsém. Te voltál
az, te tüsi hajú, zöld szemû kobudera férfi, és te fe-
kete hajú, zöld szemû árnymanó férfi. Mind a ket-
ten megszívtátok, és felkerültetek a tolvajlistámra.
A tolvajok az egyetlen ellenségeim, minden keres-
kedõ megkeserítõje, ezért teljes erõbedobással küz-
dök ellenük. Aki egyszer meglop – vagy megpróbál
– örök ellenségem, és számíthat haragomra.

Csukonyi a Kalmár (#4853)
� Rettegjetek férfiak! Ghalla legokosabb, legszebb,
fekete bõrû, piros szemû, göndör õsz hajú, baju-
szos-szakállas troll nõje, Trolli Nagymama megkap-
ta az FU-t. (#2838)
Ui: Adjatok vízionár szemet! Meghálálom!
� Te vörös, göndör hajú, piros szemû árnymanó
nõ! Az a rózsaszín bõröd lesz a legújabb trófeám.
Azt ajánlom, tûnj az 500-as torony környékérõl!

Leanan (#4084)
Ui: Akit megtámadott, írjon!

HUMOR
� Két kerekkorsós fekszik a „Csupasz Sünmedve”
elõtt a csillagos ég alatt. Az éjszaka csendjét csak
halk csuklásuk hangja töri meg.
– Te – kérdi az egyik –, hány hold van az égen?
A másik egy pillanatig feszülten próbálja fókuszálni
tekintetét, majd zavartan visszakérdez:
– Melyik sorban?

Segal, az Árnyûzõ (#1907) ...az egyik
Ui: A szerencse kísérjen utadon! Gyere te is a Ke-
rekkorsó Rendjébe habzsolni az életet!

KAPCSOLAT, KONTAKT
� Aki tud valamit az Arisztipposz nevû, mára már
talán halott, de mindenképpen visszavonult egyén-
rõl, az kérem írjon! Érdekel, ki volt õ, milyen fajú
stb. Azért vagyok rá kíváncsi, mert én örököltem a
karakterszámát. Pá! Myra (#4075)
� Barátság céljából keresek két kalandozót. Mind-
két kalandozó az 532-es épületnél tartózkodott. Az
egyikük március 4–10. között ellopott tõlem egy vi-
zestömlõt, míg a másiktól (alakváltó férfi) én lop-
tam el három kõkést március 10-én. Keresek Fair-
lightnak beáldozó kalandozókat!

Mr. Szakértõ (#2964)
Adamov Iván – 1221 Budapest, Kártya u. 6. 

Tel.: 226-1889 (18-tól 20 óráig)
� Ferkov Lajos vagyok. Március 22-én délelõtt kb.
10 óra körül felhívott egy ismeretlen személy, és va-
lami olyasmit mondott, hogy lépjek be a KT-jukba.
Sajnos én nem voltam a telefon közelében, ezért az
apám vette fel. Az apám és a TF két külön fogalom,
ezért nem értette, hogy mirõl van szó, és mivel õ is
Lajos, azt hitte, hogy õt keresik. Aztán jutott eszébe,
hogy engem is kereshetnek. Kedves ismeretlen, bo-
csika, és légy szíves hívj fel ugyanezen a telefonszá-
mon újra, és kérd ifjabb Ferkov Lajost. Köszi!

Ferkov Lajos alias Gethar Xorn (#1226)
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� Ha valakinek van kedve levelezni egy Tharr hívõ
emberrel, akkor az ne habozzon, hanem írjon a
(#2558)-as mentális számra. Bárki levelét szíve-
sen fogadom, legyen akár troll vagy gnóm, jó vagy
gonosz, lázadó vagy Borax-párti. Ja igen. Az is írhat,
aki ismeri azt a kérdést, amire a válasz kereken
negyvenkettõ. Frank City (#2558)
� Hi túlélõk! Ahogy észrevettem, Esztergomban és
környékén nem sok szerepjáték, és TF-klub van.
Ezen szeretnék változtatni (lehetõleg + irányba).
Úgy hogy írjatok esztergomi és környékbeli TF-
esek, szerepjátékosok, HKK-sok, Magic-esek, és
minden õrült, aki szeretne egy jó csoportba beke-
rülni! Tyrion de Lammar (#4118), 

Dudás Csaba 2500 Esztergom, 
Víztorony u. 4. Tel.: 33-313-160

� Keresem a nõt, aki Chara-din gyermekét méhé-
be fogadná. Legyenek jó tulajdonságaid! „... és va-
gyon Chara-dinnek két gyermeke. Az egyikõjük, a
Sötét Angyal érkezik elébb Ghallára...”

Pestis (#2077)
� Minden eddigi és leendõ levelezõ partneremnek
üzenem, hogy ha gyorsabb és megbízhatóbb levél-
váltást szeretne, akkor e-mailen keresztül üzenjen
(feltéve, ha van rá lehetõsége). Postacím: 

dm@gemini.ektf.hu
Doktroll Martens (#2313)

� Túlélõk! Van köztetek (rajtam kívül) rapper? Ha
valaki szereti a rap zenét, akkor legyen olyan
rendes, és keressen meg! Talán még barátok is
lehetünk. Tehát, ha szereted Warren G.-t, 2 Pacet,
Snoop Doggy Doggot, az Artifactset vagy a többi jó
bandát, akkor keress meg! Az (#1657)-es számra
várom a még ismeretlen rapperek jelentkezését.

Nehwon (#1657)
Ui: Ne filózz! Írj!
� Üdvözlet kalandozók! 3. kerületi játékosokat ke-
resek, mert most úgy tûnik, hogy szeptembertõl
elég sokat leszek ott. Beállítottságom: Vampire,
Wraith, Werewolf, Kult, Tulhu, zenék: Stone Temple
Pilots, Alice in Chains, NIN, My Dying Bride, Life of
Agony. Remélem találok társakat!
Szabó Ádám, 8000 Székesfehérvár, Bajmóci u. 14.
Tel.:22-3030331 vagy (#2077)
� Zirc környéki kalandozókat keresek! Kérlek írja-
tok! Barbapapa (#3406)
� Nekem nincs bajom a tolvajokkal. Ezért állítok
csapdát. Az istenem: Elenios. Nagyon szeretek bû-
völni, és felhívom leendõ áldozataim figyelmét:
nem adok vissza semmit. Majd odaadom annak,
aki rászorul. (Én) Bár jó páran vannak, akik már
kaptak tõlem valamit. További vidám napokat kí-
ván: Egy szõke, copfos hajú, szürke szemû kobude-
ra férfi Blu Ortrey Zax (#5304)

SEGÍTSÉG
� A nevem Thorg. Én egy kopasz, piros szemû troll
vagyok. Bõröm színe zöld. Nagy valószínûséggel
Tharr hívõ szeretnék lenni, de sajnos nem tudom,
hogyan valósíthatnám ezt meg. Jelentkezzenek
azok a Tharr hívõk, akik segítenek abban, hogy
Tharr hívõ legyek. Jelentkezni a feltüntetett címen
vagy mentális számon lehet.

Thorg (#3382) egy troll a sok közül, 
Tóth Attila 4301 Debrecen, Gyepüsor u. 58.

Ui: Szeretnék mindenkit figyelmeztetni, aki lopni
próbál tõlem, az belülrõl látja a száját (tükör nél-
kül). Aki másnak vermet ás, csak troll lehet senki
más.

� Hogy lehetek Elenios hívõ? (Hogy? Hol? Mikor?)
Leanan (#4084)

� Jószívû kalandorok segítségét kérem. Ha meg
tudjátok szánni báminemû tárgyakkal a Kezdõ Ka-
landorok Társaságát, nagyon megköszönnénk.

Kerithion (#1198)
� Kedves kalandozók! Egy kis segítségre lenne
szükségem. Azok jelentkezését várom, akik nem
csak a TF-en, hanem a Káosz Galaktikában is ját-
szanak. Szeretném jobban megismerni a KG-s fajo-
kat. Aki tud, kérem küldjön minél részletesebb in-
fót róluk. Annak is örülnék, ha valaki csak a saját
fajáról írná le mindazt, amit tud, és elküldené egy
mentális üzenetben. Segítségeteket elõre is köszö-
nöm! Aranyszakáll (#5198)
Ui: Mivel nincs még KG-s karakterem, a fenti TF-es
karakterszámra kérném a válaszokat! Köszi!
� Ki lesz az a jóképû – lehetõleg alakváltó – lovag,
aki kisegítene pár korty vízzel egy szomjazó alakvál-
tó nõt? A kavadufészeknél várok hõs megmentõm-
re: Bubópestis (#5021)
Ui: Ráér nyáron is...
� Leah nagy hatalmú papjai, segítségeteket kérem!
Jelenleg az 534-es épület környékén vagyok. Kérlek
benneteket, küldjetek áldozati tárgyakat, és egy kö-
zeli rúnakõ helyét is írjátok meg az alábbi címre:
Gáspár Csaba 5435 Martfû, Szolnoki u. 110 I/3.
Segítségeteket elõre is köszönöm!

Fawago Wirg (#3784)
� TF-es dekást keresek! Azaz egy internettel ren-
delkezõ személyt, aki ismeri az aukciósház elérhe-
tõségének módját, lehetõleg Budán lakik, és meg-
engedné, hogy egyszer megnézzem a Ház ajánlatait.
(Valahogy.) Meghálálnám ezt a lehetõséget! Sziasz-
tok! Bugs B. Johson (#5028), 

Miklós Gábor a 176-9985-ös telefonon

SZERELEM
� Csocsi! Nemrég érkeztem Ghallára. Egy vörös,
hosszú hajú, zöld szemû kobudera nõ vagyok, fér-
fiakra fáj a fogam. A faj mindegy. Az 500-as torony-
nál vagyok. Leanan (#4084)
� Hölgyek! Ti, a szépségverseny gyõztesei! Gratulá-
lok nektek, és jutalmul felajánlom testi szolgálatai-
mat egy-egy estére, hogy ne unatkozzatok.

Barbapapa (#3406)
� Keresek utódnemzés céljából min. 18. szintû
alakváltó nõt. Az akcióért és a kihordásért 350 ara-
nyat fizetek. Balázs Attila Tel.: 261-5442

SZÖVETSÉG, KÖZÖS TUDAT
� ... És jelszavaink valának: Amit ma megihatsz,
ne halaszd holnapra! Kerekkorsók (#9136)
� A most szervezõdõ II. árnymanó KT várja tagok
jelentkezését. Jelentkezni lehet:

Khis Pisocknál (#5273)
� A régmúlt ködébõl rémlik még néhányunknak
egy hatalmas birodalom, melyet az õsi nép, az elfek
népe emelt. Azóta számtalan év telt el, a múltnak
már az emléke is a feledésbe merült. De most újra
itt az idõ, hogy ismét felépítsük Birodalmunkat, az
Egyesült Elf Királyságot. Ha érzel magadban erõt és
elhivatottságot ahhoz, hogy küzdj e nemes célért,
ne habozz, lépj be közénk! Nem számít, ócska kõ-
hegyû lándzsával küzdesz a túlélésért, vagy szi-
gonnyal a kézben pusztítod a vércápákat a csator-
nában, a denevér- vagy a szemszimbólum lóg a
nyakadban. Csak az számít, hogy tudsz-e küzdeni
minden erõddel az elf nép, és ezzel együtt saját
nagyságod növeléséért! Ha igen, akkor rád van

szükségünk. Lépj be az elf népet egységbe fogó Elf
Unióba! Ha érdekel a dolog, érdeklõdni lehet: 

Schunder László 9021 Gyõr, Kazinczy u. 18.
Dr. Akula (#3439)

Ui: Ez nem KT, és nem is akar azzá válni
� Elég sok ideje már annak, hogy beléptem az Acél
Öklökhöz. Volt idõm kitapasztalni, hogy ez egy szu-
per KT. Itt mindenki önzetlenül segít a másikon, a
tagok foglalkoznak egymással, és az ellentétes jelle-
mûek is jól megvannak egymással. Nem bántam
meg, hogy beléptem. Biztos vagyok benne, hogy a
nemrég alakult Szikla Öklök KT is ilyen lesz. Jelent-
kezni lehet régi ismerõsömnél, Febsternél
(#1328). Yoro Okiyi (#2826)
� Elenios istennõnk híve figyelem! Hamarosan
megalakul Libertan környékén egy újabb Közös Tu-
dat. Ne maradj le az alapításról, nem fogod meg-
bánni! Ha elhatároztad magad, keress meg!

Lanice Lamart (#3750)
Ui: Az érdeklõdõket részletesen felvilágosítom.
� Elfek! Ghalla legnemesebb népe! Ti is csak most
léptetek Erdauin földjére, akárcsak én? Raiát, a
Fény istenét akarjátok majd követni? Magányosan
kóboroltok a pusztaságban, de szeretnétek tartozni
valahová? A megoldás nem más, mint egy laza szö-
vetség. Fajtársaim, hozzunk hát létre közösen egy
társaságot, melynek célja a barátság, valamint az
infó- és tárgycsere legyen! Segítsük egymást gyere-
kek! Csak elfek jelentkezését várom a (#2340)-es
mentális számon. Raia ereje segítsen titeket!

Tyrn Tarellian (#2340), Raia leendõ papja
Ui: Most az 506-os torony környékén vándorlok, és
északra tartok.
� Emlékeztek még az Ördögi Kör megalakulására?
Na, pont azóta egyre szegényebbek és szegényebbek
és szegényebbek... Shenarion (#1382)
� Emlékeztek még az Ördögi Kör megalakulására?
Na, pont azóta lett Ghalla KT-arzenálja egyre le-
pusztultabb és lepusztultabb és lepusztultabb...

(#3363) és (#1024)
� Emlékeztek még az Ördögi Kör megalakulására?
Na, pont azóta vannak egyre kevesebben és keve-
sebben és kevesebben... Shenarion (#1382)
� Ezúton szeretném minden árnymanó tudomá-
sára hozni, hogy a Mesterek Bandája (#9122) KT
megtelt. K’his Pisock (#5273) új árnymanó KT
szervezését kezdte el. Az érdeklõdõk forduljanak
hozzá! Alex Vampirsson (#2549) 

az árnymanó õsmágus
� Felhívnám a szíves érintettek figyelmét, hogy az
Erdõk Vándorai (#9139) nem csak jó, gonosz és
semleges, de szögletes, gömbölyû, töltött, lyukas,
mogyorós stb. elfek jelentkezését is szívesen fogad-
ja (nugátok kíméljenek). A Magyar Fogorvosok Szö-
vetsége ugyan nem ajánl bennünket, de ez minket
egyáltalán nem zavar...

Banális Áljbibek (#3813)
� Ghallán eddig mindösszesen két gonosz szövet-
ség alakult, melyek közül az egyik tudomásunk
szerint már betelt. Nos, ha te a gonoszságot tartod
mindennél elõbbrevalónak, jellemed szerint cse-
lekszel, és nem érdekelnek a vallási illetve faji el-
lentétek, köztünk a helyed! Lépj be te is a Maffiába!
Információkért fordulj: Kytávhoz (#3363) 

vagy Transformerhez (#1024)
� Gyertek közénk, daloljunk a tengernyi sörben!
Meglátjátok, igazán érdemes ezt az életvitelt követ-
ni. Aki belépett a KT-ba, az már tudja...

Graham (#4788) a Kerekkorsóktól
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� Itt pedig hagyja abba az olvasást minden jámbor
jó és sótlan semleges! Ugyanis csak a hithû gono-
szokhoz szólok. Testvér! Vágysz a nagybetûs Hata-
lom megszerzésére? Arra, hogy féljék a nevedet?
Hogy amerre jársz, rettegve suttogják a nevedet?
Szeretnél egy igazán megfelelõ csapatba kerülni?
Csak még nem vagy elég idõs ahhoz, hogy belép-
hess egy Közös Tudatba? Ez eddig nagy probléma
volt. Eddig, mert most megalakult a Maffia Szövet-
ség, mely tömörít minden gonosz kalandozót, akik
a fentebb leírtakkal egyetértenek. Minek is csépel-
jem tovább a szót: Keress meg!
Gyöngyharmat Niara (#2624) – Szmolka Dávid 

4400 Nyíregyháza, Fazekas J. tér 3. IV/37.
� Kedves kalandozótársaim! Kicsit meglepõdtem,
de nem kevés örömmel vettem tudomásul, hogy
egy Leah hívõ jelentkezett, mert érdekli a „gonosz”
KT. Megvallom õszintén, félrevezetõ elõítéleteim-
mel fejemben nem gondoltam túl komolyan, hogy
valaha lesz Igaz Barátok „gonosz” KT. Talán mégis
van együttmûködési készség a sötét oldal híveiben
semlegesekkel és a jókkal. Tulajdonképpen kíván-
csi vagyok a végeredményre, mert két „jó” KT jelez-
te, hogy szövetségre lép velünk, de a gonosz testvér
KT-t nem tartják figyelemre méltónak. Ebbõl a gyû-
löletbõl még érdekes dolgok is kisülhetnek. Lehet,
hogy „persona non grata” lesz minden semleges
Igaz Barát, mert gonoszokkal paktálunk le. Min-
denesetre mi nem fogjuk „gonosz” barátainkat el-
dobni magunktól, mert néhány vallási fanatizmus-
sal és szemellenzõvel megáldott „jó” nem veszi jó
néven e barátságokat. Nem tesszük, mint ahogy a
„gonoszok” kedvéért sem dobnánk el „jó” baráta-
inkat. Bocsássátok meg, hogy kicsit elkalandoztam
az eredeti témától. Várjuk olyan „gonosz” kalando-
zók jelentkezését, akiknek nem lételemük a pusz-
títás és a Káosz, és tudnak barátian együttmûködni
jókkal és semlegesekkel. Ne gyûlölet, hanem barát-
ság éljen közöttünk! Kíváncsian várom a jelentke-
zéseteket! Desconhecido Deus (#2800) 
Németh Miklós, 1165 Budapest, Margit u. 90. I/3.
� Kezdõ kalandozók! Megalakul a Kezdõ Kalando-
rok Társasága. Belépési feltétel: maximum 4. szint,
és a legutóbbi fordulód karakterlapjának fénymá-
solata. Árnymanók kerüljenek! Cél: egymás segíté-
se térképpel és tárgyakkal. Szabály: tilos a csapat-
társak megtámadása és meglopása. Jelentkezni
ezen a címen kell: Pfeifer Dániel 1138 Budapest,
Párkány u. 32. VIII. 49.

Elnök: Kerithion (#1198), 
alelnök: Tigris Szem (#2448)

Ui: Küldjetek válaszborítékot vagy bélyeget! Ha iga-
zi karakterlapot küldesz, visszaküldjük.
� Leah nemes hívei, kérlek titeket, hallgassatok
meg! Mi, akik a Halál nemes urát követjük, egyesít-
sük erõinket egy hatalmas és befolyásos KT-ban!
Nézzünk körül, és ébredjünk fel, Dornodon hívei
elõttünk járnak – hisz urukat az istenek közé
emelték! Miért kell mindig mögöttük kullognunk?
Igaza van Acid el Sinistrének, erõnket ne sok kicsi
KT-ba öljük, hanem hozzunk létre egy óriási befo-
lyással bíró KT-t. Ez a KT kész lenne arra, hogy lét-
re hozzon Ghallán egy olyan birodalmat, melyben a
lakosok csak az egyetlen istent, Leahot tisztelik. Ha
eme kiáltvány feleltette az érdeklõdéseteket, kérlek
írjatok! Bátor Incu (#3727)
Ui: Ez a KT nem azonos a Nehwon által hirdetett
KT-val.
� Minden igaz semlegesnek! Kalandozók! A Feke-
te Druida szekta egy laza szövetség kiépítését terve-

zi minden Tharr, Fairlight, Sheran hívõ, illetve el
nem kötelezett semleges részvételével. Célunk az
egyensúly megõrzése, a szélsõségesek (jók, gono-
szok) kordában tartása. Jelentkezni lehet KT, szö-
vetségi szinten, de szívesen látjuk a magányos har-
cosokat is. A mentális üzeneteket Darochaar
(#5147) fõdruidának küldjétek! Írjátok meg az öt-
leteiteket, elképzeléseiket az adott témában! Várjuk
leveleiteket! Darochaar (#5147), Nardaal, a
Róka (#4279), Dana, az Amazon (#3602),
Bonito Diabolis (#1833) fekete druidák
� Minek új KT-t alapítani? Egyéneket, kisebb társa-
ságokat vár korlátozott számban az Igazság Keresõi
Tudat. Itt megvalósíthatod önmagad. Szóval várunk
minden kreatív fickót fajra, nemre való tekintet
nélkül. Shiva Shavti (#1587), 

Chitarel (#5468)
� Nem az a fontos, hogy mit iszol, hanem az, hogy
mennyire üt! Kerekkorsók (#9136)
� Szegény akarsz lenni? Jó úton jársz. Kövesd
Blondman példáját!

Vivienn Courtney (#5886), 
Ramirez Crashed (#5451) M. B. (#9112)

� Szórakozásra vágysz? Keresed a számodra meg-
felelõ társaságot? Szereted a zenét, a szerencsejáté-
kot, a piát, jobbnál jobb mulatságokat? Akkor nincs
más dolgod, mint hogy beállj a szerencsések sorai-
ba! Köztünk igazi cimborákra találsz. Gyere és állj
be közénk! A Kerekkorsó Rendje vár rád. Üdvözlet-
tel: Westy (#4378)
� Tharr hívõ kobudera keres Közös Tudatot (lehe-
tõleg Tharr vagy semleges) csatlakozás céljából.
Elõre is köszönöm! Lanten Kiedlen(#5449)
� Üdv kalandozótársam! Pihend ki magad! Hall-
gasd meg mondandómat! Látod ott azt a drónkese-
lyût, annak a rát-fának a tetején? Az átkozott Cha-
ra-din szent állata, de most nem ez a lényeg.
Figyeld csak! Mindjárt felrepül. Látod, hogy szár-
nyai súlyos csapásaival miképpen hág egyre maga-
sabbra és magasabbra? Most kitárja hatalmas szár-
nyait, és elvitorlázik a messzeségbe. Mily undorító
egy lény! S mégis, mily csodálatos látvány odafönn
a levegõben! Tud valamit, amit mi nem: tud repül-
ni. Most hunyd be a szemed! Koncentrálj! Képzeld
el, hogy egy magas hegycsúcson állsz! Sikerült? Lá-
tod a mélységet magad alatt? Jó. Most rugaszkodj el
a sziklacsúcsról! Ne félj! Egy furfangos repülõszer-
kezetbe kapaszkodsz. Nem zuhanhatsz le! Bizton-
ságban vagy. Érzed, ahogy a friss, tiszta levegõ ciró-
gatja az arcodat, véred megtelik adrenalinnal.
Repülsz! Csodálatos kilátás tárul szemed elé: sorra
siklanak el alattad a sárga dombok lankái, a tágas
zöld mezõk, az irdatlan erdõk fái, a csillogó pata-
kok és tavak. Most egy kalandozó táborát veszed
észre. Hiszen ez maga a hatalmas Toborzásgátló
Vlagyimir! Innen fentrõl nem is olyan félelmetes.
Amott meg két másik kalandozó harcol éppen.
Most vesznek észre téged, abbahagyják a harcot, és
szájtátva bámulnak feléd, majd izgatottan ugrálni
és integetni kezdenek. Te csak visszaintesz nekik,
és mész tovább. Most meg egy woor-antilop csorda
nyargal alattad, versenyt futva árnyékoddal. De ha-
marosan lehagyod õket, s csak siklasz tovább a
szellõk szárnyán a horizont felé. Repülsz, és ez
leírhatatlan boldogsággal tölt el. Nos? Tetszett ez a
kis illúzió? Szeretnél repülni, mint a madarak?
Szárnyra kelni a szelek szárnyán? Ha igen, vedd fel
velem a kapcsolatot! Kössük össze tudatainkat, ala-
pítsuk meg a Repülés Szerelmesei KT-t! Ha érdekel
a dolog, írj a következõ címre: Szatmári René, 4400

Nyíregyháza, Törzs u. 56. IV/14., vagy keress men-
tálisan! További jó kalandozást kíván:

John J. MacFly (#1089), a repülés szerelmese

ÜZLET
� 35-40. Fordulós karaktert vennék.

Fenyvesi Krisztián 7636 Pécs, 
Szabó Ervin tér 11. Tel.: 72-448-808

� Aki ad nekem egy aranyból készült papi karkö-
tõt, az egy smaragd védõgyûrû, egy obszidián kar-
kötõ és egy umbatari karkötõ tulajdonosa lesz.

Raimund (#2414)
� Eladó 1 db ezüst papi karkötõ, 1 db csontpálca
és 1 db arany masszariasztó. Csak aranyra vagy
más varázstárgyakra vagyok hajlandó cserélni. Akit
érdekel, írjon a (#3634)-es számra, vagy hívja fel
a 27-318-932-t (Ifj. Labancz József). Lehetõleg Li-
bertanban vagy Libertantól keletre tartózkodók je-
lentkezzenek. Rydm Ysad Anser (#3634)
� Grifftojást és doronytüdõt vennék Libertannál.
Frank City (#2558)
� Gyönyörû réz papi karkötõk olcsón eladók. Kere-
sek Thargodan-esszenciát.

Shiva Shavti (#1587)
� Helló harcosok! Lenne még egy ajánlatom a szá-
motokra, eladok egy bronzhegyû lándzsát és egy
láncinget. Továbbá érdekelne egy obszidián karkö-
tõ. Elérhettek Vangorf birtokán és környékén. Üdv:

Bugs B. Johson (#5028)
Ui: Él még a márciusi ajánlatom is.
� Helló mindenkinek! Egy darab rezet keresek az
504-es körül. Akinek van, az írjon már légy szíves!
A többit majd megbeszéljük. Sürgõs! Ugyanitt
Tharr hívõk levelét várom! Törperõs (#4539)
� Hey, kalandozók! Ha van felesleges, megunt va-
salt bunkótok, harci kalapácsotok, vasvértetek,
esetleg pusztán vas és pirkit áll rendelkezésetekre,
írjatok nekem, vagy telefonáljatok! Ára lehet: arany,
HKK lapok (Dornodon ritkák), esetleg készpénz.
Ha érdekel, és Xantrox meg Vangorf között vagy,
esetleg el tudod juttatni, üzenj!

Ezüst Gyomorbogár (#5433) 
Novák András 4400 Nyíregyháza, 

Fazekas J. tér 9. 7/57 Tel.: 42-450-063
� Ismeretlen tettesek 1997. február 26-ára virradó
reggelre egy kopasz, zöld szemû, sárga bõrû gnóm
férfitól (kezében kõhegyû lándzsa és vizestömlõ
volt) az 508-as remetelaknál eltulajdonítottak két,
számára igen értékes tárgyat: egy királygyíkbõrt és
egy gõtecsontot. Az eredeti tulajdonos várja a „be-
csületes” megtalálók jelentkezését a tárgyak vissza-
vásárlása céljából, mert a fent említett tárgyak apai
örökségét képezik. Ellenérték megegyezés szerint
(pl. életben hagyás). Apai örökség: Ezalatt értendõ
minden, ami a kezemben megfordult, mivel szü-
lém a mindenható, a mindenek felett álló Teremtõ
rám hagyta e sárgolyót.

Shock Wanneky (#2825)
Ui: Ghallán új isten van, csak még nem tudtok ró-
lam!
� Kedves jó jellemû kalandozók, Elenios, Raia hí-
vei! Nem sikerül istenetek 9. küldetése? Nem
akartok vele sokat vacakolni? Keressetek meg en-
gem! Vállalom Libertan mellett a 9. küldetés telje-
sítését, persze reális áron! (DEM-ezés esetén fizet-
ség + DEM-ért). Védettséget kérésre leszedek.
Fizetés elõre, az elsõ találkozásnál. 
1997. III.20. Tanthalas (#3429)
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� Napszimbólumot vennék. Fizetség aranyban,
vagy természetben, megegyezés szerint.

Lábszagú Vargánya (#1055)
� Obszidiánfüggõt és vasat (7 darabot) vennék
Qvill és Libertan között. Tárgyat is, aranyat is tud-
nék adni cserébe. Gilbert (#2052) 

Kovács Melinda, 1046 Budapest, 
Erdõsor u. 2. VI/37. Tel.: 160-0005

� Réz, ón, vas, ilkin, ramit, pular, ezüst gyakorla-
tilag korlátlan mennyiségben eladó. Csere is érde-
kel. Keresek Tharr keresztjét, erõövet, papi karkö-
tõt. (Ez utóbbit lehetõleg aranyból.) Ha nincs
szükséged fémekre, ércekre, és van eladó tárgyad a
fentiek közül, akkor is keress meg! (Majd csak
megegyezünk!) Kõsisakos Thrór (#3587)
Ui: Van egy felesleges obszidián karkötõm is.
� Sheran papok figyelem! Olyanra lenne szüksé-
gem, aki tudna nekem egy hegyirákot idézni. Ár
megegyezés alapján, lehetõleg aranyban (rákpán-
célt adok). Most éppen Wargpinban vagyok, ott
megtaláltok. Ha tetszik az ajánlat, ide írj:

Wiftohi el Dehren (#1026) 
vagy e-mail: kozma@gandal.gamf.hu

� Szervusz újdonsült bíbor erõöves! A licitáláson
te nyerted meg az övet, bár én 1900 arannyal
többet ajánlottam érte. Viszont jött a hiba.
Technikai. Bár fizikailag így is 1000 arannyal több
volt a számlámon, a kiírás feltételei miatt te kaptad
meg a 17. tárgyat. Van egy ajánlatom a számodra.
Odaadom neked a teljes 2610 aranyat, ha átadod a
bíbor övet, vagy elcserélem veled, réz papi karkötõt,
obszidián karkötõt, sárga erõövet adok érte. Ha van
benned fair play szellem, elfogadod baráti
jobbomat. Keress meg mindenképpen!

Plazmalábú Varkony (#4444)
� Szívesen megvennék, elcserélnék vagy ajándék-
ba elfogadnék valakitõl egy lajhárcsontot. Ha van
valakinek felesleges, az kérem írjon!

Fürge Tölgyfa (#5162) az igricek igrice
� Thargodan esszenciát, xirnoxszívet, purifikátor-
hájat vásárolnék, esetleg tárgyra cserélnék. Keress
a (#4378)-as karakterszámon, vagy a címemen!
Üdvözlettel:

Westy (#4378) – Varjassy Szilveszter 
6500 baja, Kodály Z. u. 1. IV/15.

� Vásárolnék fekete kelyhet (283). Fizetés elsõsor-
ban HKK kártyalapokkal, illetve aranyban. Ajánlato-
kat erre a címre: Vivienn Courtney (#5886)
� Vennék réz papi karkötõket 150 ap/db áron,
csontpálcákat 180 ap/db áron, valamint mindenfé-
le moa cuccot. Balázs Attila Tel.: 261-5442
Ui: Szeretnék köszönetet mondani a következõ sze-
mélyeknek: Andal Palanransul (#4394), Pink
Pancser (#2614), Vérszomjas Nokedli (#1447),
Husy (#3950), Wynie (#2591), Igaz Barátok KT
(#9141), Húsvéti Nyuszi és mindenki, aki szorult
helyzetemen segíteni próbált. Hálám üldözze õket!

EGYÉB
� A gyõzelem titka, hogy tudni kell ellenfelet vá-
lasztani! Duci (#1807)
� A Kerekkorsó Rendje jótékonysági koncertet
szervez az elesett részeg kalandozók árváinak meg-
segítésére. Jegyek korlátozott számban még igé-
nyelhetõk. Sárkányfog (#3728)
� Ajánlok figyelmetekbe egy idézetet, amelybõl úgy
érzem, hogy meg lehet mindent érteni, és amely ál-
tal sok mindent el lehet fogadni: „Amit az Ostoba
ócsárol, boldogság az a Bölcsnek.” Persze ez nem

vonatkozik Boraxra és Chara-dinre, mivel az egyik
politika, a másik meg hát mégiscsak isten.

Rockefeller (#1151)
� Állj Dornodon szolgálatába, meglásd „hatalmas”
leszel! Ha hûen követed, jutalmad nem marad el.
Ne habozz sokat, légy Dornodonita, lépj a sötét út-
ra! Üdvözlettel: Westy (#4378)
� Átadó troll vagy árnymanó karaktert keresek.
Nem, jellem, vallás nem számít. Viszont jó ha lega-
lább 45-50. fordulós. Üzenetet a (#2635)-ös men-
tális számra küldj, vagy telefonon keresd Tamást:
82-494-454! Ugyanitt 50. fordulós elf nõ karakter
új gazdit keres. Részletesebben telefonon vagy (ha
megüzened a címed, akkor) levélben is.

Fafhrd (#2635)
� Az AK 14 egyéb rovatában olvastam egy újabb vé-
leményt a semlegességrõl. A végén egész hasznos
gondolatok is voltak, talán e témában elõször.

Yoro Okiyi (#2826)
� Az AK 14-ben olvastam, hogy a mutánsokat az is-
tenek teremtették. Hát ez nekem új, mert én úgy
tudtam, hogy a mutánsok Ghalla két õshonos fajá-
nak keveredésébõl jönnek létre. És hogy egy keve-
rék faj nemes lenne? Nem vagyok mutánsellenes
(mivel nekem is van egy mutáns gyermekem), de
azért nem kellene elrugaszkodni a valóságtól.

Yoro Okiyi (#2826)
� Bizonyos idõre abbahagytam a TF-et, lépni is rit-
kán fogok. Bocsánat azoktól, akiknek nem írtam
levelet. (Mindenki!) Ha visszatérek, majd jelentke-
zek. Gragath (#1474)
� Druidák és Éleseszû Oriens! Jól beszéltek! Nem
vagytok ti véletlenül ál-Leah hívõk? Üssétek csak a
kõmûveseket a kalandozók városában! Leah öröm-
mel fogadja a hozzá betérõk lelkeit! Kár, hogy sok
Druida nem ismeri az RM-et. Izgis lenne a Zan In-
dukátor Bontó Verseny után egy Városromboló Ve-
télkedõ!
1997. III.21. Tanthalas (#3429)
� Druidák! Sürgõs! Yoro Okiyi „barátom” nemré-
giben felhívta a figyelmet, hogy a (46,17)-es mezõn
egy elpusztított smirglibokor van, Kérem azt, aki
azon a környéken van, és rendelkezik a revitalizá-
ció képességével, hogy élessze újra ezen kis nö-
vényt! Ne hagyjuk, hogy a gonoszok – csupán saját
tápolásuk miatt – tönkretegyék a természetet!

Nardaal, a Róka (#4279)
� Ezúton értesítek mindenkit, hogy Legkisebb Ki-
rályfi lopni tanul. Közvetlenül hirdetésem megjele-
nése után kiadom a lopás parancsokat. Ha valakit
tehát kirabol egy szõke, világos bõrû, zöld szemû,
copfos elf férfi, akkor az ne essen pánikba. Ha
szüksége van az elcsent holmijára, írjon nekem (és
ha én loptam el), én visszaadom. OK? Címem:

Legkisebb Királyfi, 
1183 Budapest, Toldi M. u. 8.

� Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek,
aki válaszolt a hirdetésemre, hogy válaszra mélta-
tott. A segítségetekkel kiválasztott istenem, Sheran
kísérjen titeket utatokon!

Legkisebb Királyfi (#3716)
� Fairlight papok! Segítségeteket akarom kérni egy
újabb templom felépítéséhez. Az elõzõ templomnál
akik ott voltak, azoknak köszönöm az akkori segít-
ségüket. Most csak néhány név: Dzsoki a gonosz,
Skie, Boróka, P. V. Logan, Sasszemû Murshum meg
a többiek, akikkel sajnos nem találkoztam.

Eleven Pokolkirály (#2618)
Ui: Elkezdtem kijelölni a templom helyét.

� Figyelem, minden kalandozó figyeljen! Átadnám
a karakteremet, persze ingyen és bérmentve. 70.
fordulós elf férfi, Sheran tanítványa, az Északi Dru-
ida Szövetség (#9109) tagja. Ha érdekel, keress
meg! Ezennel elköszönök mindenkitõl, akit ismer-
tem, jó volt veletek kalandozni! Pá!

Gilbor Elran (#4603)
Ui: 70 zseton van a számláján. Elsõsorban a
(#9109)-es KT tagjaira számítok, ugyanis nem
szeretném, ha a leendõ tulajdonosa kiléptetné. Cí-
mem: Nyikos András, Baranyai Ernõ címén, 9400
Sopron, Bánfalvi u. 194.
� Gonoszok (elsõsorban)! Ti, akiknek sötét az au-
rátok, hát nem látjátok mi folyik itt? Többen va-
gyunk, mint a „fehérlelkûek”, mégis lassan legyõz-
nek minket! Mert mi is történik tulajdonképpen? A
jók, talán öntudatlanul, összefogtak. Gyanútlanul
sétáltam Gatinban, ittam a kútból, és fakulni kez-
dett az aurám. Másnap találtam egy aranypikkelyt,
ami aztán úgy szaporodott, mint a szopókõ, és szin-
tén az aurámat fehérítette. Még jelen pillanatban is
a pikkelyektõl próbálok megszabadulni. Gonosz va-
gyok, sötét a lelkem, de nem vagyok gyilkos vagy
primitív vadállat. A Fény Testvérisége nagyon szép
kutat készített, jól mutat a városban. Az Aranysár-
kány KT aranypikkelye gyönyörû. Szeretem néze-
getni, csak hát a hatása... Csalódtam a „tisztalelkû-
eket” illetõen. Nem értem miért nem képesek
elfogadni a másságot? Én remekül megvagyok a
többi istennel és híveikkel. Leahot szolgálom, de
szeretem a napfényt, az üde szellõt, az erdõt és a
szép virágokat, sõt a zenét is. De ha így állunk,
rendben van. Hogy aurám sötét maradhasson, aljas
dolgokat kell csinálnom, és sok mindenre képes
vagyok ezügyben. Jó volna, ha a gonosz Közös Tuda-
tok cselekednének! Készítsetek ti is valamit, ami
segít megõrizni fekete lelkünk tisztaságát, külön-
ben apránként fölénk kerekednek ellenfeleink!
Gondolkodjatok! Kis Halál (#2272)
� Hé gonoszok! Ne hagyjuk, hogy azok a... jók?
Hülyét csináljanak belõlünk! Miért nézitek ölbe tett
kézzel, hogy röhögnek azon, milyen szerencsétle-
nek vagyunk, mennyire nincs összetartás köztünk,
hogy minden gonosz csak a saját tápolásával törõ-
dik, és pláne azon, hogy mennyire nem teszünk
semmit ez ellen, míg õk egymást segítik (pl. álom-
virág, Fény szentélye, vizek felszentelése stb.), köz-
ben nekünk, gonoszoknak ártanak! Én mondom,
ez így nem kóser. Nem gondoljátok, hogy tennünk
kéne valamit ez ellen? Üdvözlettel:

Westy (#4378)
� Hé Trollok! Lesz egy újságunk! Akit érdekel, az
írjon Niarának (#2624), írja meg nevét, címét,
mentál számát, és felvesszük az érdeklõdõk listára!
Lesznek benne: cikkek, (mint a régi Ghalla News-
ban) infók, humor, „kinek mi kell”, és még min-
den ami belefér. Az a lényeg, hogy írjatok, érdeklõd-
jetek (#2624)-nél, valamint cikket bárki küldhet
stb. Ezt is mi (ti) szerkesztjük, mint ahogy a Ghal-
la Newst is. Üdv:

Graham Treefrog (#4788), Niara (#2624)
� Hozzászólás Theila il Gilgalad írásához, avagy a
bûvölés és a lopás különbsége egy amatõr tolvaj
szemével... Kedves mindenki! A cikk írója egy Ele-
nios hívõ szemszögébõl magyarázta meg a lopás és
a bûvölés közötti különbséget. Én most a tolvaj
szemszögébõl próbálom, bár már régóta nem ad-
tam ki L parancsot. Múltkori érveinek csak a sor-
számát írom le, hogy ne legyen túl hosszú a levél...
1. Tolvajnál is ki tudod deríteni, ki volt az illetõ: ele-
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ve ismerned kell, és szükséges minimum 20-as
nyomkövetés. Tõlem úgy bûvölt Ipari Áram Qvill-
ben, hogy be sem mutatkozott. (Késõbb tudtam
meg, hogy õ volt.) 2. Igazán nem lehet akadály be-
írni még egy számot 2. paraméterként az UL-be. De
ha igen, kérj segítséget. Szerintem a legtöbb lopás-
nak van 2. paramétere/céltárgya. 3. Ha a keresett
tárgy nincsen az áldozatnál vagy be van KF-elve,
tényleg mást választasz, de ilyenkor már felezõdik a
sikerre való esélyed, és még a TVP-d is elveszik, el-
lentétben egy inaktív varázslattal... 4. Ebben igazad
van, de ha például adott 10 db vasérc, akkor való-
színû, hogy nem fogod ellopni sikeres lopás esetén
sem az összeset, hanem átlag a felét, míg bûvölés-
kor mosolyogva elkérsz tíz vasat, és odébbállsz.
Szerintem így egy-egy. 5. Idézem: „FL parancsot
bárki kiadhat, míg ahhoz, hogy bûvölni tudj, elõbb
be kell áldoznod és teljesítened kell istened külde-
tését, ami azért valljuk be, valamivel idõ- és
TVP-igényesebb.” OK! Számoljunk! Áldozati tárgyak
megszerzése nem tudom mennyi meló, de szerin-
tem bármely kisvárosban lehet vízionárszemet
kapni... Áldozás + oltárépítés + szentelés + kül-
detés leimádkozása = kb. 350 TVP (elég nagylel-
kûen számolva.) Kék orchideát sem olyan borzasz-
tó nehéz szerezni, hogy sírni kellene érte. Egyes
mászással vagy 40 ap-ért a boltban tudsz venni, de
kalandozóktól olcsóbban is megkapod. Ezzel meg-
van a bûvölés. Nem? Mennyi TVP ez eddig? Ahhoz,
hogy normálisan tudjál lopni nem elég kiadni egy L
parancsot. Kezdõ szinten, a kisvárosok környékén
kell 6-10-es lopás és kb. ugyanennyi csapdaészle-
lés, és ekkor még csak mezei hebrencscsapdával és
3-5-ös csapdakészítéssel számoltam. Elhiszed,
hogy a helytartóinál „kicsit” már keményebb? És
míg ezeket (kisvárosi szint) eléred, addig mennyi
TVP, TNO fogy el, és hányszor FGY-zel a csapdák mi-
att? Ja és a parancshelyet se hagyjuk ki, mert mint
valaki bölcsen megjegyezte: „Nemcsak az az öt TVP
a lopás ára, hanem a parancshely is”. Ennyi. Ne
sajnáltassátok már magatokat, mert ti tehettek ró-
la. És te hiába próbálod istened „becsületét” vissza-
állítani (volt neki egyáltalán olyan?), ha a többi
„hithû társad” magasról tojik rá, és tovább bûvöl,
mint az atom... 
1997. III. 20. Tanthalas, Leah papja
UI: Remélem egy pártatlan (nem bûvölt, nem lo-
pott eddig) is hozzászól, mert sokan mondhatják,
hogy elfogult vagyok. Nekem ebbõl csak az a tanul-
ság, hogy jól választottam istent, hiába szopatósak a
küldetései, legalább nem álszentek a hívei...
� Kalandozók! Most érkeztem a kiégett földrõl, de
szavaimat ne úgy hallgassátok, mint egy senkiét,
bár egyelõre az vagyok. Mint mondottam most ér-
keztem, és én még emlékszem a szenvedésre, ami-
vel a kiégett földön nap mint nap szembe kellett
néznem. Remélem nem akartok megint olyan nyo-
morban élni. Egy ember neve eljutott oda, ahon-
nan jövök, tán nincs is olyan lény, aki ne ismerné,
õ Toborzásgátló Vlagyimir. Õ volt az, aki majdnem
elpusztította Erdauint. Õ ellenfél, nem úgy mint a
varkaudarok, akiket mint szörnyetegeket, meg tud-
tatok semmisíteni. Azt viszont nem tudom, hogy
mit kezdtek majd Vlagyimirrel, ha ki tudja használ-
ni a Zan teljes erejét. Dornodon elpusztította min-
denünket, és azok az ezerszer átkozott istenek nem
mentettek meg minket. Ezt akarjátok, még egy vi-
lágégést? És ti, Vlagyimir eszement szolgái, azt hi-
szitek hatalmat kaptok tõle? Ha eléri a célját, leége-
ti a világot, és Dornodonhoz hasonlóan az istenek

közé lép, titeket meg magasról lekakil. Hogy a fent
említettek ne történjenek meg, felszólítalak benne-
teket kalandozók, elsõsorban a nagyhatalmúakat
(pl.: Jerikó, Don Caloni, Wulf Gretta stb.), hogy
pusztítsátok el Vlagyimirt! Az Álomõrzõk egyszer el-
kergették, nektek is sikerülhet. Nem fog többé csú-
szómászó férgeknek nézni titeket, és majd tart tõ-
letek. Kérlek benneteket gondolkozzatok a
fentieken, és ha tehettek valamit, tegyétek meg!

A Hírnök (#5172)
� Kedves (#5738) (a neved sajnos lemaradt hir-
detésed végérõl), Melkor és mindenki, aki Elenios
híveit sértegeti, nektek szólnak következõ soraim!
Az ellentét oka a bûvölések egyre növekvõ száma,
errõl szeretnék néhány szót ejteni. Tudom milyen
érzés egy-két könnyebben-nehezebben szerzett
tárgyunk elvesztése, de gondoljatok bele, mit
mondhattatok magatokénak, mikor ideérkeztetek a
kiégett földekrõl, szinte semmit, igaz? Azóta hozzá-
szokhattatok, hogy itt semmi sem hullik az öletek-
be, mindenért meg kell küzdeni, és ha sikerült
megszerezned, meg is kell tudnod tartani. Ez már
számtalan esetben nem sikerült, gondolom nektek
sem. Ennek egyik oka csak a bûvölés, hiszen a mé-
zes-mázos mosolyok mellett számolni kell az eny-
ves kezekkel is, na meg itt vannak azok a barátság-
talan szörnyek, amelyeket mintha direkt arra
teremtettek volna, hogy tönkretegyék féltett értéke-
inket. Ezek közül a legnagyobb felháborodást még-
is a bûvölés váltja ki. Vajon miért? Talán azért, mert
Ti, harcokban edzett, keményszívû kalandozók
szégyellitek, hogy ha csak egy árva pillanatra is,
meglágyuló szívetekre hallgatva, önzetlenül csele-
kedtetek? No, de nézzük csak tárgyilagosan a dol-
got! Például a birtokotokban lévõ tárgyak milyen
úton-módon kerültek hozzátok? Elvettétek. Elvetté-
tek Ghallától vagy valamely lakójától, egy védtelen
növénytõl, egy állattól vagy esetleg egy másik kalan-
dozótól. Így nyugodt szívvel állíthatom, hogy ha a
bûvölés bûnnek számít, egy hajszálnyival sem sú-
lyosabb vagy erkölcstelenebb, mint azok a „bû-
nök”, amelyeket minden áldott nap, mindannyian
elkövetünk itt a Túlélõk Földjén. E sorokat nem
mentegetõzésképpen írtam le, csupán egy más
szemszögbõl szerettem volna rávilágítani napjaink
egyik legkevésbé égetõ problémájára. Köszönöm,
hogy szólhattam!

Thumar Halfdan (#1517) Elenios hittérítõje
� Kedves hittársaim! Továbbra is várom olyan ka-
landozók jelentkezését, akik szívesen építenének
templomot Sheran dicsõségére, illetve megvan ne-
kik ez az isteni küldetés. Nem számít az, hogy mer-
re kalandozol. Mindenféleképpen írj, hisz amerre
jársz, ott is építhet bárki templomot. Az elõzõ hir-
detésben a Wargpintól keletre kalandozók jelentke-
zését vártam, s várom most is, de van már olyan je-
lentkezõ is, aki Xantrox és Libertan környékén
építene. Tehát nem számít, merre jársz, mert ha
keresel, biztos hogy találsz társakat. Földanya hívei!
Ne zárkózzunk el egymástól, mert együtt többet és
jobban tudunk tenni a természetért. Csak közösen
tudunk célokat, illetve feladatokat megoldani. Vá-
rom jelentkezéseteket, és jó kalandozást kívánok!

Desconhecido Deus (#2800) 
Németh Miklós, 1165 Budapest, 

Margit u. 90. I/3.
� Kedves õsz hajú, szürke szemû, kecskeszakálas
árnymanó férfi, és mindazok, akik eddig másként
ismertek. Kérlek titeket, bocsássatok meg! A leg-
utóbbi hirdetésem nagy hiba volt. Vétségemre nincs

mentség. Az örökkévalóságig megismételhetjük té-
vedéseinket, de helyrehozni azokat, csak egyszer
tudjuk. Akkor felhangzik a megvilágosodás dala,
mely mindörökre véget vet a bosszúk láncolatának.
A szívedben hallod ezt a dalt, a lelked zenéje ez,
mely benned szól mióta megszülettél. Az élet nagy
csatáit a lelkek vívják, és nem az anyagi testek.

Kana ni Thi Akiko (#4031)
Ui: Kedves árnymanó férfi! Kérlek írj, hogy ezt meg-
beszélhessük!
� Le a kalandozók városaival! Le a természetet el-
pusztító urbanizációval! Fejezzétek be eme mészár-
lást! Vessetek véget a növények, illetve állatok milli-
ói elpusztításának! Felesleges még több várost
építeni. Épp elég – sõt talán még sok is – az eddig
meglevõ hét város. Azoknak, akik mégsem hagyják
abba a „szörny” építését, azokat mi – Fekete Drui-
dák – nem tekintjük többé kalandozóknak, hanem
csupán puhány, városlakó senkiknek. Éljen a hábo-
rítatlan természet! Éljen Sheran!

Darochaar (#5147), Bonito Diabolis
(#1833), Dana az Amazon (#3602), Nardaal,
a Róka (#4279) fekete druidák
� Le kéne zárni ezt a hülye fejtegetést az istenek
nemérõl, és elolvasni inkább az elsõ TF regény ele-
jét: ott kiderül a dolog feketén-fehéren. Ajánlom ezt
pl. Sötét Orlannak. Chitarel (#5468)
� Leah papok, testvérek! Tûrhetetlen, amit néhá-
nyan közülünk tesznek! Több hírt kaptam, és saj-
nos magam is tanúja, sõt egyszer szenvedõ alanya
voltam annak a kétségbeejtõ járványnak, ami a Le-
ah hívõk között felütötte a fejét. Néhány fekete csu-
ha alá rejtõzõ alakról és egyéb (nem fekete csuhás)
elvetemültrõl szólok, akik nem átallják saját iste-
nük híveit megtámadni. Felszólítom a tisztelt híve-
ket, hogy közösítsék ki ezeket az egyéneket és vét-
keseket, hogy szüntessék be az ilyetén viselkedést,
és tartsanak bûnbánatot, mert Leah személyesen
fogja megpörkölni õket a Túlvilág Fekete Tüzével!
Köszönöm a figyelmet:

Igor Konovaljov (#3755) Leah hittérítõje
� Leahosok figyelem! Könyörgök hozzátok: valaki,
aki járt már URUNK színe elõtt (X. küldetés), hitelt
érdemlõen írja már meg Leah (számomra nem
kétséges) nemét, egyszer és mindenkorra lezárva e
vitát! Hittársatok: Faithful Tanthalas
� Megmondaná valaki, hogy miért bûn az, ha va-
laki egy gonosz jellemûtõl lop, esetleg bûvöl? Én
nem ítélem el ezt a két cselekedetet, hiszen „tolvaj-
tól lopni....”. Bár én nem fogom egyiket sem mû-
velni (ettõl a hirdetéstõl kezdve nem lopok, bûvöl-
ni meg még nem tudok), de azért nem értem, hogy
az, aki maga is egy BÛNÖZÕ, miért kérdõjelezi meg
mások tetteit (fõleg a jókét), és hivatkozik a fehér
aurára. Azt meg végképp nem értem, hogy egy-két
Elenios hívõ cselekedete miatt miért kéne az össze-
set kiirtani. Csak ennyit akartam.

Fürge Tölgyfa (#5162) 
aki nyíltan vállalja vallását

Ui: A középtájon kiemelt szót ajánlom az „Ördögi
Körök” figyelmébe, ha másokat meg akartok bün-
tetni lopásért, bûvölésért, akkor ti se lopjatok, és
mint azt tudjuk, ez jellemetekbõl fakadóan nem le-
hetséges.
� Mindenkinek, aki él és mozog, vagy teljesíti Le-
ah kérését! Sokan vitatkoznak arról, hogy ki az igaz
isten. Nincs igaz isten, csak õsi és nem õsi is-
ten(ek). Utóbbiak viszont az õsi istenek küldöttei,
akik önállósultak. Hogy miért mondom ezt? Min-
den istenben van ellentmondás. Raia tudást és jó-
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ságot adományoz (ami jó), de a gonoszakat irtja
(ami rossz). Elenios szeretetre tanít, és befolyásol-
ja az embereket (bûvölés és csábmosoly). Tharr
sosem hazudik , de az igazat kimondja (ami má-
soknak fájhat). Fairlight a pénzt adományozta (ami
másokat kapzsivá tett). Sheran védi a természetet,
de begubózott. Leah a pusztításra tanít, de ad lehe-
tõséget a visszaútra. (Próbálj meg kiirtani egy
szörnyfészket, vagy öld meg úgy Lord Kovácsot,
hogy más ne találkozzon vele. Lehet, hogy ez Bo-
raxra is igaz?) És Dornodon ugyan sok mindenkit
meglopott, ám ez közelebb hozta az isteneket. Ezek
mind ellentmondások, ami viszályt kelt (ami Cha-
ra-din védjegye), de az ellentétek vonzzák egymást
(ez pedig Rhatt jegye). Ez pedig egyénsúlyt teremt
(ami viszont Bufa védjegye). Chi Borg (#2628) 

Dankó Csaba 3200 Gyöngyös, Késmárki u. 1.
� Régen annyira tetszett a TF, hogy azt hittem tu-
dok egyszerre két karaktert is vinni, játszani fajuk-
nak, vallásuknak megfelelõen. De sajnos tévedtem,
és ha nem is rabszolgát alakít a másik, mégis közel
áll hozzá, hogy azzá váljon. Ha valakinek kell egy
Kvazársziklák Népe tag, Fairlight hívõ, akkor keres-
sen meg! Nagy lemaradása és 10 extrája van. Egyet-
len feltétel van: Komoly szerepjáték, és NEM rab-
szolgaszerep. Szeresd úgy, mint én. (#3429)
� Rombolni akarsz? Íme egy célpont: a (132,
102)-n Raia templom épül. De meddig? Tegyünk
róla, hogy sokáig legyen még mit helyrehozni rajta!

Vivien Courtney (#5886)
� Szasztok! Három dologról szeretnék írni, ami e
sorok leírása közben négyre bõvült. Egy: Szomorú-
an vettem észre, hogy csak én vagyok olyan, aki
azért ír a GN hasábjaira, mert szereti látni a nevét
benne. Hisz mindenki más fontos, életbevágó témá-
kat említ, amelyek nélkül az ember, árnymanó stb.
meg sem érné a holnapot. Kettõ: Majd meghalok a
kíváncsiságtól, hogy kinek mit hozott a nyuszika. A
különlegesen pazar (mint pszi-kõ, kvazárcuccok,
1000 arany), a különlegesen sóher (mint smirglile-
vél, bunkó, kerek kõ), és a szívató (mint nehezék,
szopókõ) ajándékok, de bármi amit kaptál, és haj-
landó vagy megírni nekem, az érdekel. Három: Ne-
hezen összelopkodott 2000 aranyam felajánlom egy
trollgyilkoló versenyre. A verseny e hirdetés megje-
lenése utáni öt hétig tart. Pályázni fordulómásola-
tokkal lehet. Én úgy gondoltam, skalponként 300
arany a díj, két skalp esetében 800 arany, három
skalp pedig 1500 arany. Tehát vegyétek elõ régi sé-
relmeiteket, és öljétek a trollokat! Ne feledjétek, a
verseny szlogenje a következõ: Megverted már az
ehetit? Négy: Köszönetet szeretnék mondani Eryno-
me Killmasternek a küldött hyperért. Köszi. Hálából
megígérem, hogy nem fogok tõled lopni. Hmm. Na
azt talán mégsem. Egyezzünk meg abban, ha lop-
nék tõled, és beleesnék a csapdádba, nem fogom ál-
mod megzavarni ordításommal, ne adj isten halál-
sikolyommal. Éljen a szopókõ! Üdv!

U.M.A. (#5569) 
az árnymanó és a legnagyobb...

Ui: A kipontozott részt rátok bízom mivel helyettesí-
titek be. Õsmágus, az Isten, a király, idióta, kretén,
állat, van választék bõven. Amúgy Patkánnyal mi
van? Él még? Vagy õ is úszik Alanor felé?
� Szerintem minden igaz hívõnek kötelessége a hit
terjesztése. Éppen ezért minden leendõ Dornodon
hívõnek segítek beáldozni (áldozati tárgyak). Végsõ
esetben még oltárt is segítenék építeni. Bármelyik
város környékérõl írhattok. Kérésem csak az lenne,
hogy alakuljatok kis csoportokba, mert esetleg 50

embernek nem tudok válaszolni. Mert így terjed
igazán egy vallás. Clark O’Phane (#5383)
Ui: Olyan Dornodon hívõk levelét is várom, akik se-
gítenek ebben a vállalkozásban
� Tharr hívõkrõl, (nem csak) Tharr hívõknek. Mi-
ért van az, hogy a harc istenének híveit sokan tér-
dig vérben gázoló, õrült tömeggyilkosoknak tartják?
Magam is kétkard-szimbólumot viselek, és gyakran
hallom ezt. Istenünk hívei közül sokan, sokféle-
képp értelmezik tanításait. Néhányan úgy gondol-
ják, azért kapnak hasznos harci varázslatokat, hogy
mások fölé emelkedhessenek, uralkodhassanak a
gyengébbeken. Szomorú a szívem, ha a szent szim-
bólum alatt trikornis sörényébõl font trófeát, netán
a törpe kovács kalapácsát vagy a gnóm boltos oku-
láréját látom függeni. Nem értem, miért kell a kü-
lönben békés és barátságos lényeket lemészárolni!
Lassan oda jutunk, mint Elenios követõi. Sokan ha
meglátják a szemszimbólumot, fegyvert rántanak.
Ránk talán nem fognak olyan sokan fegyvert emel-
ni, hiszen a harc istenét követjük, de félni fognak
tõlünk, és gyûlölnek majd minket. Elenios hívei
közül néhányan észbe kaptak, és megpróbálják
visszaállítani istenük tiszteletét. A Szeretet Vándorai
próbálkoznak ezzel, és bár Gwyldynnel nekem is
volt összetûzésem, minden tiszteletem az övék. Ne
hagyjuk, hogy mi is ide jussunk! A Tharr által ado-
mányozott hatalommal bánjatok ésszerûen! Hasz-
náljátok istenetek, elveitek és magatok védelmére,
ne ártatlanok pusztítására, mások kárára!

Máz-Lee (#4278) 
az egykori Ezüst Felhõ kolostor szerzetese

� Theila il Gilgalad lánglelkû soraitól vezérelve ra-
gadtam mentálfonalat Eleniosról és a bûvölésrõl.
Ez egy varázslat, mellyel csintalan istennõnk aján-
dékozott meg bennünket. Ebbõl következik persze,
hogy nem illik nehezen megszerezhetõ (pl. külde-
tés) tárgyakat elbûvölni felháborodott tulajdono-
suktól. Az ilyen a tolvajok dolga. Másfelõl jótól,
semlegesektõl én egyáltalán nem bûvölök. Kivéte-
lek ez alól Fairlight hívei, hiszen nekik lopás külde-
tésük is van. Gonoszokról ugye nem kell fejte-
getnem... Szóval a bûvölés adomány, melyet
mértékkel használni lehet. Más, jóval randább dol-
gokért is fel lehet háborodni Erdauinon, vélemé-
nyem szerint. Chitarel (#5468)
Ui: Nem vagyok elragadtatva pl. Yasmina álszentsé-
gérõl a bûvöléssel kapcsolatban.
� Ti senki kutyák! Ti, akik pusztítjátok a természe-
tet, lépten-nyomon leszakítjátok érett gyümölcseit,
városokat építetek, bokrokat, erdõket égettek ki,
romboltok le szörnyû, kíméletlen varázslataitokkal,
és mindehhez jó képet vágtok. Ha netán valaki fe-
lelõsségre vonna titeket, akkor mi lesz a válasz, na
mi, állandóan egymásra kenitek tetteiteket. „Azért
pusztítok, hogy a jóknak ne maradjon.” „Én csak
egy gonoszra lõttem tûzesõt.” Hát nem veszitek
észre, hogy az egymás elleni gyerekes harcotokat
úgy vívjátok, hogy közben tönkreteszitek azt a nagy
kincset, ami az életet adta nekünk és nektek is.
Most meg itt vannak a városok. Hát kellett ez nek-
tek! Gondoljatok bele hány és hány illatozó virágot
tapostatok földbe, hány fát és bokrot vágtatok ki
csak azért, hogy helyükre középületeket emeljetek.
Ezek mellett a legszörnyûbb, hogy akiknek példát
kellene mutatni, akik Sherant szolgálják és hiszik,
ugyanúgy, ugyanolyan lelkiismeret-furdalás nélkül
irtották, pusztították el azokat a gyönyörû virágokat,
öreg fákat (amelyek néhanapján árnyékot adhattak
volna egy megfáradt kalandozónak), mint a többi

meggondolatlan kalandozó. Kérlek titeket, mielõtt
nekiállnátok kiirtani egy bokrot, mielõtt a másikra
varázsolnátok valami pusztító mágiát, mielõtt új és
csodálatos kõmonstrumokat építenétek, gondoljá-
tok át még egyszer: Lehet, hogy másképp is meg le-
hetne oldani? Köszönöm, hogy végigolvastad!

Dr. Mamut a Tök Éj (#3185)
� Tisztázzuk végre! Raia mutáns, Elenios troll, Le-
ah alakváltó, Dornodon gnóm, Sheran árnymanó,
Fairlight törpe, Tharr kobudera, Chara-din elf.

Shenarion (#1382)
� Tisztelt Sheran hívõk! Sajnos pontosan az a hir-
detésem nem jelent meg, amiben „normálisan”
írok. Nos. Minden igazi és tiszteletreméltó Sheran
hívõtõl (Merlin, Aile Arcen) elnézést kérek Sherant
elmarasztaló hirdetésem miatt. Ígérem nem lesz
több ilyen. Ellenben minden Nardaal, a Rókához
hasonló gondolkodású fekete druidával szívesen
folytatok vallási vitát. (Te ne írj Darochaar!) Látod
Szõrös Karom, Nardaal egy bunkó! Tisztelttel:

Clark O’Phane (#5383)
� Tudatjuk kalandozótársainkkal, hogy címünk
1997. március 1-tõl megváltozott. Akit/akiket érint,
kérjük, hogy a következõ címre küldjék a levelet:
Pápa, 8500 Erkel F. u. 77. Köszönjük!

Biton (#3326), Sir Kwenton, a tar (#2576)
Ui: Weasel! Miért nem válaszolsz? Fontos lenne. Írj!
� Üdv kalandorok! Sajnos az 1. AK-t elvesztettem,
tehát, aki tudja nélkülözni, az legyen szíves írjon
már! Elõre is köszöni Ghalla egyik borvirágos
gnómja: Clark O’Phane (#5383)
� Üdv kalandozó! Szeretnéd, ha egy általad válasz-
tott kalandozó feldobná a talpát? Esetleg oltárt,
templomot kell építened, és nincsenek, akik segít-
senek? Vagy segítsünk bizonyos tárgyak megszerzé-
sében? Lopjunk valakitõl? Ha valamelyik kérdésre
igen a válaszod, akkor keresd a Fejvadászokat! Eze-
kért pénzt vagy tárgyakat kérünk cserébe. Na pá!

Tom I’ses (#5745) 
Sápi Tamás 2151 Fót, Alagi u. 40.

� Üdvözlet! Úgy érzem, jó ha közlöm mindenkivel,
hogy lelkem mostanra minden erejét elvesztette, és
testemen átvette az uralmat valami sötét és irgal-
matlanul gonosz. Az õ cselekedeteit már nem tu-
dom megakadályozni. Skangar (#2077)
� Ugyan kinek az ötlete volt, hogy „Leah úrnõ”?
Hát meg vagytok bolondulva? Egy új isten nem úgy
jön létre, hogy az egyik isten kiadja a másikra az
FU-t. Nekik nincsenek nemük. Ha valakinek meg-
jelenik egy isten, akkor megjelenésekor felvesz va-
lamilyen nemet, mert így az átlag halandónak
könnyebb felfogni az isten mibenlétét. Naná, hogy
nem jelenik meg abban a formájában, amelyikben
a saját síkján tartózkodik. Az ember (elf, troll, árny-
manó stb.) beleõrülne. Inkább választ magának
egy olyan formát, amely hatalmához közel áll. Pl. a
természet istene, Sheran, nõi alakban a legismer-
tebb. A természet lágysága inkább nõies. A csata és
a háború inkább férfias, tehát Tharr, mindezek
védnöke is az erõsebb nemhez tartozna. Ezek után
mondjátok meg nekem: a halál, az üresség és a ko-
morság, az nõies? Szerintem nem.

Osonó Ottomár (#3990) 
Kalmár Gergely 2750, Nagykõrös, 

Bárány u. 15/b
� Vállalkozó kedvû orgyilkosokat keresek küldeté-
sem sikeres végrehajtásáért.

Eleven Pokolkirály (#2618)



46 GN – 41.

Karakterszámod: Számlaszámod:

1. Hány kalandozónak van úszás szakértelme?

A) 22 B) 25 C) 32

2. Hány kalandozónak van víziharc szakértelme?

A) 36 B) 25 C) 21

3. Hány kalandozónak van 36, vagy az feletti ereje?

A) 23 B) 46 C) 51

4. Hány kalandozónak van Halálosztó Káin trófeája?

A) 3 B) 7 C) 13

5. Összesen hány befogott szörny van a kalandozóknál?

A) 1641 B) 576 C) 1188

6. Hány kalandozó érte el a püspöki rangfokozatot?

A) 25 B) 31 C) 34

7. Hány varázskõ van a kalandozóknál?

A) 5 B) 19 C) 27

8. Melyik a kakukktojás?
A) trikornis B) hadroszaurusz C) orgoró

9. Hány kalandozónak van poszogó möszéje?

A) 27 B) 29 C) 34

10. Hány poszogó mösze van összesen a kalandozókon?

A) 122 B) 56 C) 78

11. Melyik a kakukktojás?

A) gromakbõr B) jégszív C) drótszõr

12. Összesen hány terhes nõ van?

A) 36 B) 38 C) 40

13. Hány kalandozónak van 27 feletti fegyverszakértelme?

A) 0 B) 3 C) 4

+1. Hány kalandozó visel Tharr keresztjét?

A) 15 B) 11 C) 18

Ismét rengeteg kitöltött dilitotót küldtetek vissza, nagy örömünk-
re nem csak a KG-sek, hanem a TF-esek is megpróbálták eltalálni
a helyes válaszokat. Most mindenki ellenõrizheti saját magát, itt
vannak a jó megoldások:

1. 16 Metal Giantet lõttek le a játékosok.
2. Egy kapitánynál a legtöbb herepium 7 volt.
3. A legmagasabb hírnév 1601.
4. A legmagasabb kereskedelmi keret 127038 volt.
5. A legmagasabb priusza a Purgatóriumnak volt.
6. A kakukktojás a Bulldog, mivel ez négyes veszélyességi beso-

rolású, míg a másik kettõ hármas.
7. 16 kapitánynak volt Giga Beamje.
8. A legnagyobb bombázó flotta 21 hajóból állt.
9. A 25. fordulóban kapod meg a flottaalakítási parancsokat.

10. A megnevezett hajók közül legmagasabb fejpénz a Pöcökért jár.
11. A kakukktojás a Vulcano absorb pajzs mivel ez három sebzést

véd, míg a másik kettõ csak kettõt.
12. Az ámokfutamnak 273 résztvevõje volt.
13. A Thyphoon Warrior panelmérete eredetileg 48 lett volna, egy

hiba miatt lett 50, amit a játékvezetõ már nem javít ki, mivel
már játékos karakternek is van ilyen hajója. Így itt a 48-at fo-
gadtuk el.

+1. A Káosz Galaktika a 486 DX4-100-as gépen fut.

Két játékos ért el 11 találatot, míg a harmadik az egyetlen 10 talá-
latos szelvény lett. Gratulálunk nekik!

Az új totónk ismét a Túlélõk Földjéhez kapcsolódik. A kérdések
1997. április 14-i állapotra vonatkoznak, és a nem játékos karak-
tereket (pl. Vlagyimir, Dögvész stb.) nem kell figyelembe venni a
válaszadáskor. Ezúttal is 13+1 kérdést van, amire rögtön kapsz
három lehetséges választ, melyek közül választhatsz, hogy melyik
a helyes. A totó táblázatban a kérdés sorszámának megfelelõ osz-
lopban karikázd be az általad jónak tartott válasz betûjelzését (A,
B, C). Ha ezt megcsináltad, nincs más dolgod, mint olvashatóan
kitölteni a megfelelõ rublikákat és feladni a következõ UL-el, be-
küldési határidõ: 1997. június 9. A beküldött szelvényeket kiérté-
keljük és a szerencsés legjobbakat díjazni fogjuk. A játékban való
részvételnek van néhány feltétele: Csak az olvasható és áttekinthe-
tõ szelvények vesznek részt. Az AK-ból kivágott szelvényt küldd
be, minden más fénymásolat vagy hamisítvány a kukába vándorol.
Ebbõl máris következik, hogy egy játékos csak egy szelvénnyel in-
dulhat a dili totón. Most pedig lássuk a nyereményeket, amiért ér-
demes beküldened a tippjeidet:

1. helyezett 15 ingyenforduló a TF-en vagy KG-n
2. helyezett 10 ingyenforduló a TF-en vagy KG-n
3. helyezett 5 ingyenforduló a TF-en vagy KG-n


