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A kikötõbõl csõlift vitt fel a gazdagok városnegyedébe.
– Sajnálom, ide csak meghívóval lehet belépni...
uram.
A luxusvendéglõ bejárata elõtt tornyosuló xeno
biztonsági õr maszkját a helybeliek Haláldémonáról
mintázták. A fickó külsejét figyelembe véve erre valószínûleg jó okuk lehetett. Van Dark még sohasem
hallotta, hogy valaki ilyen sok megvetést tudott volna
az „uram” szóba sûríteni. A Kalóztanya személyzete
számára egy szabad kapitány is ugyanolyan féregnek
számított, mint a csillogó smaragdgfal túloldalán elterülõ, mocsokban fuldokló nagyváros milliárdnyi
rabszolgája. A felemelkedõ csillaghajók dübörgése
ugyan idehallatszott, ám a kikötõ meghitt, zárt világa
mintha csak fényévnyi távolságban feküdt volna a hivalkodó, felfuvalkodott gazdagság e gondosan õrzött
szigetétõl. Még a helyi elitnek is csak a krémje járhatott ide. Olyanok, akik nem csak rettentõen gazdagok, de hatalom és befolyás is van a kezükben.
– Van meghívóm – mondta a navahói számûzött,
és lassú mozdulattal – nehogy a csillogó páncélt viselõ fémlény félreértse szándékát – kapitányi kabátja gallérja felé nyúlt. Megérintette a zöld szövetbe
szúrt tû végébe foglalt féldrágakövet, mire egy fényesen izzó hologram jelent meg az arca elõtt.
– Így már más, uram. Fáradjon be! Remélem jól
érzi majd magát nálunk!
Van Dark némán bólintott, majd – bizonytalanságát leplezendõ – gyors és határozott léptekkel elindult a teknõspáncél mozaikból összeállított ösvényen a közeli savtó fölött lebegõ étterem felé. Az
épület tervezõje hiába erõlködött, hogy lepusztult
kikötõi kocsmává stilizálja a Kalóztanyát. Mindenen
látszott, hogy iszonyúan drága és vadonatúj.
– Akárki szervezte a dolgot – gondolta a navahói –, nem lehetnek megélhetési gondjai.
A második õr, akivel találkozott, egy hibátlan alakú, lenyûgözõ szépségû ember-asszony volt. A csodálatos teremtés valószínûleg mutáns lehetett, mert
testmagassága messze meghaladta a három métert.
– Ha lenne kedves a belépõjét! – mondta orgonaként búgó hangon. – Eddig még nem üdvözölhettük a Kalóztanyán, kedves Van Dark kapitány. Kérem
fáradjon a Viharok Termébe. A másik vendég már
ott várja.
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– Csak egyvalaki? – csodálkozott a navahói. – Micsoda találkozó az ilyen?
Annak idején az akadémián nem állapadtak meg
abban, hogy egyszer újra találkoznak, de ezen nem
volt miért csodálkozni. A zarg háború miatt a végzõs
ûrkadétokat sebtiben kinevezték kapitánnyá, és
azonnal besorozták õket a Hadiflottába, hogy pótolják az invázió elsõ órái alatt lemészárolt, vagy dezertált hivatásos tiszteket. A Shang Ûrhajózási Akadémia
hallgatói azóta szétszóródtak a Peremvidék minden
szegletébe. Van Dark alig tudott róluk valamit. Egészen addig, amíg meg nem kapta ezt a meghívót.
Egy igen különös meghívót.
Mert azért azt a legnagyobb naivsággal sem lehet
normális dolognak tartani, ha három állig felfegyverzett saipang naszád ered az ember nyomába,
csak azért, hogy egy feltûnõen zavart tisztjük átzsilipeljen, és átadjon egy holotût. Márpedig a Stalingraddal éppen ez történt, alighogy a fejvadászokkal
vívott heves ütközet után elhagyták a Tara belsõ világait.
A Saipang Birodalom csillagflottája.
Egy ilyen meghívásnak illik eleget tenni. Bár tisztában volt a kockázattal, Van Dark nem bírt ellenállni a kíváncsiságnak. Úgy gondolta, késõbb bánná,
ha nem jött volna el.
– Miért van ilyen sötét? – kérdezte a hostesstõl.
– A másik vendég óhajtotta így, uram.
Van Dark mintha egy leheletnyi borzongást érzett volna a nõ hangjában.
– A vendéglátónk?
– Nem hiszem, uram. Az a vendég nem igazán illik ide. Már, ha szabad ilyesmit mondanom.

***
Van Dark belépett a Viharok Termébe. Egy pillanatra megállt, hogy szeme hozzászokjon a félhomályhoz. Orrát azonnal megcsapta a furcsa, kesernyés illat. Nem volt kellemetlen, de hihetetlenül
idegennek tûnt.
Valaki ült az egyik hátsó asztal mellett. A görnyedt alak nem mozdult, nem emelkedett fel, hogy
üdvözölje az érkezõt.
Van Dark feltûnés nélkül megnyomta gyûrûje
gombját, és közelebb lépett. Három lépéssel az asztal elõtt megállt.

Az idegen fekete csuklyás kabátot viselt. Nem látszott az arca, és testének formáját is csak sejteni lehetett. Üres volt elõtte az asztal.
A navahói lassú mozdulattal leült. Kezét a hideg
márványlapra helyezte, és várt.
Eltelt félóra, azután még egy.
Semmi sem törte meg a terem temetõi csendjét.
Csupán saját szívének dobogása hallatszott.
Van Dark szeme már megszokta a sötétséget, és
ki tudta venni a terem részleteit. A falakat egzotikus
fenevadak trófeái, rozsdás fegyverek és csataképek
díszítették. A sarokban, állványon egy Halálgárdista
összeégett páncélja állt. Csak egy felszíni patkány
képzelhette ilyennek a kikötõ kocsmát.
A magasban kikapcsolt foszforgömbök lebegtek.
Az idegen hirtelen megmozdult. A fekete szövet
alól kicsusszant valami, és a következõ pillanatban
egy hangkocka állt a márványon.
– Ó Van Dark, már régóta itt vagy? Remélem te is
élvezed a bulit – szólalt meg egy sziszegõ hang a
hangszóróból.
– Ki vagy?
– Hát nem ismersz meg? Nézz meg jobban!
– Csak egy árnyékot látok.
– Van Dark, te semmit sem változtál. Ugyanolyan
felületes vagy, mint régen. Képtelen vagy megragadni a dolgok lényegét. Nagyon könnyen félre lehet
vezetni. Pedig hõs vagy, legalábbis ezt mesélik rólad.
A navahói egy gyanakvó pillantást vetett a szemben ülõre. Ez a szemtelen, kioktató stílus ismerõsnek tûnt. Egy név merült fel az emlékei közül.
Egy olyan valaki neve, aki már rég elment.
Egy halott neve.
Úgy döntött, hogy kockáztat.
– Elég kicsi ma a forgalom...Jermak.
– Ügyes, egész ügyes! Szóval te még nem felejtetted el a jó öreg Jermakot? Mondom, hogy semmit
sem változtál. Még most is teát iszol, igaz?
Mielõtt Van Dark válaszolhatott volna, kinyílt az
ajtó. Az óriáslány lépett be. A beszûrõdõ fényben
látszott, hogy iszonyúan zavarban van. Hatalmas kezében egy parányi aranytálcát tartott.
– Elnézést, mintha teát... Azt hiszem, teát kell ide
hoznom. Igen, talán önök kérték...
– Tedd le, és takarodj!
A hostess kihátrált, újra sötét lett.
– Engedelmeddel, rendeltem neked egy csészével.
A géphangból hihetetlen gúny áradt.
– Telepata lettél?
– Az is. De ne félj! Még ne.
– Nem félek. Ha te vagy Jermak, akkor ezt tudnod kell.
– Miért jöttél ide?
– Azért, mert meghívtak. Gondolom téged is.

– Engem? Te viccelsz! Engem soha sehová sem
hívnak meg! Én magamtól szoktam megjelenni!
– Kicsit körülszaglásztam a kikötõ számítógéphálózatában. A termet Adolfo foglaltatta le. Befolyásos üzletember lett belõle. Milliomos.
– Már attól is hányingerem van, ha meghallom a
nevét. Patkány volt, és patkány is maradt. Fegyverrel
kereskedett, aztán pedig menekülteket közvetített
bányavilágokra. Amíg a többiek kint véreztek, addig
õ a kapitányi vizsga óta nem járt kint az ûrben.
Viszont van vagy húsz gyereke a városban. Az
összesnek hadiözvegy az anyja.
– Azt üzente, hogy találkozót szervez a régi gárdának. Arról viszont nem volt szó, hogy csak ketten
leszünk.
– Csak ketten? Miért, még kikre számítottál?
Nem tudod, mi történt a többiekkel? ...
Elhallgatott, majd sziszegve folytatta:
– Van Dark, a hírek gyorsan terjednek az ûrben.
Hallom, új hajód van. De a legénység a régi. Hogy
van a kedves Dolores? Halló Dolores kedves, hogy
vagy?
A kikötõben, a Stalingrad fedélzetén Dolores
holtsápadttá vált. Önkéntelen mozdulattal a fejéhez
kapott, hogy lerántsa a fejhallgatót.
– Nyugalom, Dolores! – csattant fel Van Dark. –
Jermak rájött, hogy lehallgatjuk. Ilyen messzirõl
nem tud belenyúlni az agyadba. Maradj vételben!
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– Szóval ezért nincs nálad fegyver? – kérdezte
Jermak. – Egy felszállásra kész Scorpion Thunder
biztosabb adu, mint egy lézerpisztoly, vagy egy tûkés. Ide amúgy sem lehet kézifegyvert behozni.
Egyébként igazad van, elismerem. Csak azokat tudom manipulálni, akiket eleve szolgának neveltek.
– Figyelj, Jermak! – mondta a navahói. – A dolog
nem ellened irányul. Biztonsági intézkedés. De
mondd csak, hogyan lehetséges, hogy te itt vagy?
Úgy tudom, hogy... téged halálra ítéltek. Háborús
bûnök elkövetése miatt.
Kis ideig csend volt, majd újra megszólalt a
hangszóró.
– Nos, történhetett ilyesmi, de ez csak a mese
egyik része. Nagyon sokfelé jártam, nagyon sok
olyan dolgot láttam, amirõl egy egyszerû kapitány
még csak nem is álmodhat. Tettem olyan dolgokat
is, amiket nem könnyû egyértelmûen megítélni. Hiszen ami neked fekete, az nekem lehet, hogy fehér
és tiszta. Hadd mutassak valamit.
Jermak megfordult, és egy jókora, súlyosnak tûnõ tengerészzsákot tett az asztalra. A rózsaszín és
barna bõrdarabokból összevarrott zsákot aranyba
foglalt ûrcápafogak, kristályba zárt xeno szemek,
karnoplantuszbimbók díszítették. A fekete köntös
alól egy fémkéz siklott elõ, Jermak beletúrt a táskába, és egy fényes fémdarabot lökött a navahói elé.
– Ha háborús bûnös vagyok, és hidd el, hogy az
vagyok, akkor miért kaptam ezt?
Egy Iron Sun érdemrend hevert az asztalon.
Iron Sun, a kereszttel és a karddal.
Eredeti, ehhez nem fért kétség, bár kissé nyálkásan csillogott. Az ismert Galaxis egyik leghíresebb
kitüntetése. Bárki megkaphatta, még egy közkatona
is. Az ára azonban elég magas volt: csak a csatamezõn, az ellenséggel szemben tanúsított személyes
bátorságért adományozták. A veteránok azt mondják róla, hogy maga a Halál osztogatja.
Meghívónak.
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– Láttam a milliókat, a mezteleneket és holtakat.
Ott voltam, amikor acéltalpak taposták szét a lázadó
világok füstölgõ nagyvárosait. Tanúja voltam tucatnyi bolygó felégetésének. Felnéztem a fekete, üszkös egekre, és csak hallottam a fent keringõ ezernyi
bombázót. Megperzselõdtem a civilizációt kioltó lökéshullámok özönében. Kiképeztek, hogy egy legyek a világegyetem legtökéletesebb katonái közül.
Jermak keserûen felnevetett.
– Költõi vagyok, igaz? Azt viszont senki sem
mondta, hogy most már mindenre emlékeznem
kell. Hadurak nyomában meneteltem a pusztítás
végtelen ösvényein, és hagytam, hogy a háború szelei torz sáskaként sodorjanak a csillagok között. Kitüntettek és elítéltek.
A fekete alak elõregörnyedt, majd folytatta:
– A háború olyan, mint egy örvény. Ha beszippant, egyre mélyebbre kerülsz. A lelkedért aztán kitüntetéseket kapsz. Neked is van egy, mégse hordod. Csak nem szégyelled?
– Nem akarok errõl beszélni.
– Aztán miért nem, kis kereskedõ? Csak nem a
múlt sebei fájnak? Hiszen hõs vagy, és egy hõs nem
fél a fájdalomtól!
Jermak elõrehajolt, Van Dark orrát újra megcsapta az idegen szag.
– Csak nem egy távoli bolygóra gondolsz, számûzött? Egy halott bolygóra. A Navahóra, igaz? A szülõföldedre? Arra, amit a mezonok mûveltek vele? A
semmivé foszló légkör sikítására, az elpárolgó tengerek üvöltésére. A lávává olvadó szárazföldekre.
Lefogadom, hogy még mindég reménykedsz. Abban, hogy lent, a sok kilométernyi olvadt szikla alatt
talán még van élet a bunkerekben. Szeretnéd õket
kihozni, igaz? De ahhoz nem elég az Iron Sun, ahhoz vissza kéne térni a Birodalomba! De õk számûztek...
– Elég legyen! – csattant fel a navahói.
Jermak hátradõlt, és összefonta karját.
– Jól van – dörmögte. – Nem gondoltam, hogy
ilyen érzékeny vagy.
Hirtelen a bejárat felé fordult.
– De várj csak, azt hiszem, megérkezett az, akire
vártunk.

***
Az ajtó nesztelenül a magasba csusszant, és egy
hatalmas termetû, elegánsan öltözött ember lépett
a terembe. Gyanakvó pillantást vetett a félhomályban várakozókra. Szemén megvillant egy apró szerkezet, majd egy intéssel fellobbantotta az álmennyezet gerendái alatt lebegõ foszforgömböket. Vakító
fényesség támadt.
Van Dark hunyorogva nézte a belépõt. A férfi –
óriási termetét meghazudtoló gyorsasággal és rugal-

massággal félrehúzódott, az ajtón pedig belépett...
Talán az ikertestvére?
– A klónja? – csodálkozott a navahói. – Klónozott
testõrök? De hiszen élõ embert tilos klónozni! Ez ellentmond a galaktika legelemibb törvényeinek.
A testõrök keresztbefont karral megálltak a bejárat két oldalán. Közöttük egy alacsony, beesett arcú
férfi jelent meg.
– Csak te? – kérdezte ingerülten, miközben fürge léptekkel közelebb jött a várakozókhoz. – Van
Dark... Hé, indián, egyedül jöttél?
A navahói csodálkozó pillantást vetett Jermakra,
de a halálraítélt nem mozdult. Némán ült az asztal
mögött.
– De hiszen itt van...
– Itt van a nagy alkalom – vágott a szavába Adolfo –, hogy újra összeálljon a régi nagy csapat. Emlékszel rézbõrû, micsoda nagyszerû banda voltunk.
Én, Van Hellen, Huang Teng, meg a többiek! Kár,
hogy csak te jöttél el.
Van Dark egy gyors pillantást vetett a testõrökre.
Szemlátomást õk sem fedezték fel Jermakot.
– Miért hívtál ide?
– Rézbõrû, derék vén rézbõrû! Ugye tudod, hogy
én gazdag vagyok? Gazdag és befolyásos. Még a Birodalomban is akadnak barátaim. Nagy hatalmú barátaim. Ezt csak azért mondom, hogy tudd mihez
tartani magad. Bármit el tudok intézni.
– Mit akarsz tõlem?
Az üzletember egy sunyi pillantással végigmérte
a kapitányt.
– Elegem van az üzletelésbõl. A pénzem már magától dolgozik. Nos, nem titok, hogy a választásokon akarok indulni. Jövõre én leszek a rendszer
kormányzója.
– Már ha megválasztanak.
– Ebben biztos lehetsz! – csattant fel Adolfo. –
Milliók állnak mögöttem. Biztos befutó vagyok, csupán...
– Csupán?
– Nézd, tudod jól, hogy én sose voltam katona.
Az én képességeimmel sokkal jobban tudtam a hátországból szolgálni a hazánkat. Hiszen zseniális
szervezõ vagyok! Ezt azonban a buta csõcselék nem
érti meg. Nekik egy hõs kell a kormányzó trónjára.
Idióta barmok!
Adolfo egy hosszú szivart vett elõ a mellényzsebébõl. Egyik testõre macskamódra mellélépett, és
tüzet adott.
– Sajnos akadt egy olyan barom, aki kiállt ellenem. Annak a patkánynak van egy Iron Sunja. Lopta valahol, lefogadom! Az ilyesmi hihetetlenül imponál a csõcseléknek, úgyhogy nekem is kell egy!
Van Dark Jermak kitüntetésére nézett. A fekete
fém idegen testnek tûnt a fényes asztalon.

– Nem vehetsz magadnak Iron Sunt. Azért a véreddel kell fizetni.
Adolfo elhúzta a száját, és a navahóira fújta a füstöt.
– Mint mondottam, befolyásos barátaim vannak.
Csupán azt kérik, hogy hihetõ legyen a történet. És
mi lehet hihetõbb annál, mint ha egy igazi kitüntetett háborús hõs, a nagy Van Dark kapitány társaságában élnék át egy fantasztikus kalandot? Rólad köztudott, hogy ahol megjelensz, ott elszabadul a
pokol.
Van Dark megesküdött volna, hogy valahol mélyen az agyában gúnyos kacagást hall.
– Szervezek egy flottát, és te leszel a felderítõnk.
Elvezetsz valami jó helyre, ahol kevés a szemtanú,
és ahol végrehajthatok valami hõstettet. Lesz velem
elég tudósító, hidd el! Akkor már az enyém is a Sun.
Ilyen egyszerû az egész! Cserében pedig...
– Adolfo! – gyûlölettõl torz hang szólalt meg a
hangkockából. – Szóval erre akarsz minket felhasználni! Adolfo Romero Benedicto, a neves üzletember, a nagylelkû szponzor, a zarg háború utáni újjáépítés bajnoka. A kis Adolfo, akit mindenki utált az
akadémián, mert nyálas volt, aljas és törtetõ.
A testõrök fegyvert rántottak, de gazdájuk leintette õket. Adolfo meglepetten bámulta a sötét alakot.
– Hõsiességet nem lehet pénzért venni. Azzal
meggyaláznánk az elesettek emlékét.
– Ki a fene vagy? Honnan a pokolból kerültél
ide? – a milliárdos vádlóan mutatott Jermakra. –
Szedjétek le róla a csuklyát! Hadd lássam, ki mer velem szórakozni!
A testõrök elõre lendültek. Jermak mozdulatlanul várta a támadást. Van Dark az asztal mögé akart
bukni, amikor...
Amikor valami megpattant.
Egy másodperc töredékéig minden felkavarodott, mintha csak örvénybe kerültek volna, azután
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körülölelte õket a világûr felséges csendje. Van Dark
egy pillanatra arra gondolt, hogy a valóság ilyen kifordulása csak az illúzió mûve lehet, de azután átengedte magát a lenyûgözõ látványnak. A távolban egy
kék nap ragyogott, alattuk egy fehéren izzó hold
bukkant elõ egy vérvörös bolygó mögül.
– Jan Van Hellen vagyok, az évfolyam legjobb tanulója – hallatszott. Egykori évfolyamtársuk hangja
nem a hangszóróból, hanem a fejükben szólalt meg.
Halkan, de kristálytisztán.
– Nem! – ez Adolfo volt. – Van Hellen rögtön az
elején meghalt.
– Így igaz – felelte Van Hellen.
Parányi hajók bukkantak elõ a hold mögül. A felszállás után azonnal harci alakzatba rendezõdtek.
Életre keltek a fegyverrendszerek, pulzáló energia
töltötte meg a paneleken ágaskodó lézerágyúkat. A
naszádok eszeveszett sebességgel közeledtek az orbitális pályán veszteglõ mezon csatacirkáló felé. A
galaxison túlról érkezett agresszorok már három
napja bombázták a Marages bolygót. Az itt élõ inszektoidokat és embereket váratlanul érte a támadás. A fehéren csillogó óriás fenséges türelemmel
várta a halálra ítélt világ kétségbeesett védõit. Még
csak pajzsait sem vonta fel maga köré.
Van Hellen összeszorított foggal bámulta a Scorpion Sting mûszereit. Alig egy órája kapta meg a kapitányi oklevelét, és máris egy egész hajórajt vezetett az inváziós flotta ellen.
Most majd kiderül, hogy mit ér a sok évi gyakor-
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lás, a gondos felkészülés, az önfeláldozó, minden
egyébrõl lemondó tanulás. Bízott magában, bízott
világa haditechnikájában. Tudta, hogy ha idõt nyer,
akkor azzal életet nyer milliók számára.
A mezon hajó tatján megvillant valami. Egy töredékmásodpercre vakító, hideg ragyogás kötötte
össze az óriást és a törpéket.
Van Hellen többé már nem érzett semmit. Az õ
háborúja itt véget ért.
– Még csak lõni sem tudtam.
– Nem! Van Hellen az elsõ mezon ostrom idején
esett el. Te nem lehetsz õ!
– Igaz, én... Én Hung Teng vagyok. Második az
akadémián.
A távoli kettõs törpenap fakó fénye alig jutott el
az aszteroidaövezetbe. A saipang hajók óvatosan közeledtek az Ezüstkigyó Klán titkos bázisa felé. Ha sikerül észrevétlenül megközelíteni a cápabérenceket, akkor van esélyük a gyõzelemre. A diadal után
a közeli rendszerek teljes erõforrása egy kézben
összpontosul majd.
Lesz elég hajó, lesz elég katona, hogy szembeszálljanak a mind fenyegetõbbé váló zarg támadókkal. Ehhez azonban elõször le kellett számolni a belsõ ellenséggel. Mert az ellenség már beférkõzött a
védõk közé is. Csak egy erõs, egységes galaktika
gyõzheti le az idegeneket.
Ez elegendõ ok a támadásra.
Egy vörös lámpa kezdett el villogni Huang Teng
elõtt. Mozgás a hipertérben!
– Figyelem! – csattant fel, miközben villámgyorsan aktiválta a hátsó ernyõket. – Valaki van a hátunk
mögött!
Nem maradt idejük teljes energiát engedni a
pajzsba. Bezárult körülöttük a Kígyók csapdája. Fekete Harci Sólymok és Doomjagerek bukkantak elõ
körülöttük. A közelben félelmetes erejû zavaróállomások mûködtek. A saipang hajók elveszítették a
kapcsolatot bázisukkal. Teng mûszerei jelezték,
hogy ellenséges fegyverek célkövetõ radarjai befogták hajóját.
Mire bármit is tehetett volna, lézerágyúk tucatjai nyitottak tüzet rájuk, rakéták hagyták el
a fekete hajók vetõcsöveit. Az ellenség a régi
ûrcápa taktikát alkalmazta, elõször a nehézfegyverek nyitottak tüzet, majd a könnyû,
gyors vadászgépek rajai zúdultak a ronccsá
lõtt hajók felé. Nem volt menekvés.
A saipang flotta körül lángoló pokollá változott az ûr.
Hung Teng dermedten bámulta a
képernyõn közeledõ Kraptun
Brutal rakétát. Nem volt ereje
megmozdulni. Mire felocsúdott,
már minden véget ért.

– Szerencsére nem szenvedtem – mondta a
hang.
– Nem lehetsz Hung Teng! Azt az akciót én szerveztem Nem volt túlélõ.
Sötét, szûk folyosón álltak. Mindent elborított az
égett hús és a mûanyag sárgás, fojtogató füstje. Izzó, kormos páncélban egy rohamosztagos botorkált
elõ a sarok mögül. Odatántorgott a tûzoltó berendezéshez, és összeégett öklével belevágott az üveglapba. Forró víz tört elõ a repedezett mennyezet
alól, a mérgezõ füst sûrû párával keveredett. Megrázkódott a talaj, a dombormûvekkel borított fal egy
darabja összeomlott. A résen jeges szél süvített be,
elsöpörte a füstöt. Most már jól látszottak a padlót
borító holttestek. Férfiak, nõk, gyerekek.
– A draconiai mészárlás. Elõször ezért ítéltek halálra. Pedig azt hittem, hogy igaz
ügyet szolgálok. Azt mondták,
hogy a zargok átprogramozták
a bennszülöttek agyát. Nem
volt igaz.
A rohamosztagos megragadta felhólyagzódott sisakját. Oldalán felvillant
az Iron Sun. A sisak nagyot csattant a kövön.
Egy összeégett, kétségbeesett arc bukkant elõ.
– Jermak?
– Igen, ekkor és itt én voltam.
– Ez az egész nem igaz! Csak egy
látomás. Ezek mind halottak. Csak valami cerebrita agyvarázslat... Testõrök, végezzetek vele!
– Adolfo, most nincsenek testõreid. Inkább figyelj!
Fekete ruhás, hosszú õsz hajú férfi állt a ragyogóan megvilágított emelvényen. Mögötte félmeztelen, duzzadó izomzatú óriások tartották a koponyákkal
díszített
zászlókat.
Fejük
fölött
felfegyverzett antiG korongokon barbár világok emberevõ törzseibõl toborzott fejvadászok lebegtek.
Harsonák szólaltak meg, áldozati tõrök mélyedtek a
sziklaoltárokra feszített szerencsétlenek mellébe.
Felmorajlott a tömeg, és lángnyelvek törtek a magasba. A vénség karmokban végzõdõ kezét belemártotta az elõtte álló, vérrel teli medencébe, és vörösre festette tetoválásokkal borított arcát.
– Khali! Khali! – üvöltötte a tömeg. – Próféta!
Próféta!
– Vezetni foglak benneteket! – mondta menydörgõ hangon a vezér.
– Vezess minket! Khali! Vezess minket a pusztulásba! Megtisztítjuk a kozmoszt!

Az alacsony, görnyedt figura ott üvöltött a többiekkel. Elragadta a tömeg extázisa. Már nem volt akarata, eggyé vált az õrjöngõ, önfeledt sokasággal.
Megkínzott roncsteste nem hasonlított az egykori
csillagharcos büszke alakjára.
– Khali vezetett egy darabig – mondta a hang
csendesen. – Lenyûgözött a Tiszták Légiójának szilaj
ereje. Aztán rájöttem, hogy õ is csak egy játékszer.
Ugyanúgy hazudik, mint a Napkereszt papjai.
– És a többiek? – Van Dark elõször tudott megszólalni.
– A többiek?
Darabokra szakadt a tér, mintha csak egyszerre
tucatnyi képernyõt bámultak volna.
– Mind elmentek. Elfogytak a hõsök. Csak mi
maradtunk.
A legkülönfélébb hajókat látták. Lángoló
roncsokat, ronccsá váló büszke cirkálókat. Látták egykori társaikat. Látták,
ahogy elmennek. Ki gyorsan, egy szemvillanás alatt, ki lassan, hónapokig
tartó kínszenvedés után.
Ott ragyogtak szemükben
a mezon ostrom, a zarg invázió õrjítõ képei, a kétségbeesett hõsiesség és a megszállott elszántság bénító
emlékfoszlányai., de tanúi
voltak annak, ahogy testvér
fordult a testvér ellen,
ahogy a lázadásba
kényszerített tömegek
ellepték a felhõvárosok tágas tereit, ahogy a titkos kultuszok összeesküvõi méregtõl csöpögõ
pengével
lecsaptak
alvó
áldozataikra. A szemük láttára hullott
darabokra a régi világ.
Mindenütt akadt egy-egy ismerõs arc.
Látták az értelmes fajok között dúló ezernyi háborút, látták a sötétben tenyészõ fekete cerebritákat. Szektorugró óriáshajókat láttak tiltott bolygók
mellett elõbukkanni a semmibõl, és megérintette
õket egy nostromo iszonyatos árnya.
Egyre szûkült, egyre gyorsabbá vált a lángoló képek örvénye.
Megint pattant valami, mint amikor egy szétrepedõ idõhurokból lép ki a csillaghajó. Véget ért a
varázslat.
– Öljétek meg! – rikoltotta Adolfo.
Jermak nem várta meg a támadást. Embertelen
gyorsasággal a magasba vetette magát. Fekete köpenye denevérszárnyként kinyílt. Szinte repült.
Az elsõ testõr lézersugara átütötte Jermak székét. A férfi plazmapisztolyt tartott a másik kezében.
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Jermak fejérõl hátracsúszott a csukja. Van Dark
feldöntötte a márványasztalt, és odébb hengeredett.
Egy lézersugár szinte súrolta a fejét. Villámgyorsan
megnyomta gyûrûje jeladóját. Pillantása Jermakra
esett. A halálraítélt arca mintha megolvadt volna,
ráncos sárgás bõrét nedvesen lüktetõ hólyagok borították. Sem orra, sem füle nem volt. Zöld kígyószeme fölött egy rövid szarv emelkedett ki a csapott,
pikkelyes homlokból.
A testõr tüzet nyitott. Az izzó plazma süvítve vágódott a mennyezetrõl lecsüngõ alak felé, de mielõtt elérhette volna, Jermak kitátotta száját, és egy
kocsonyás felhõt okádott a több ezer fokos sugárnyaláb elé.
És a zöld felhõ elnyelte a plazmát!
Van Dark felnyögött, és oldalt gördült. A feje fölött lángra lobbant a dekoráció. A sarokban álló
páncél csörömpölve eldõlt, és kint vijjogni kezdtek
a vészjelzõk.
Jermak elõrelendült, ám a testõrök útját állták.
Adolfo felsikított, és az ajtó felé vetette magát. Keze
már elérte a kilincset, amikor egy nedves csillogó
csáp – talán fémbõl készült, talán eleven, torz húsból – vágódott elõ a fekete köpeny alól, és a lábára
tekeredett.
Az elsõ testõr összeesett, klóntársa viszont ellökte magát Jermaktól, és egy kézi lángszórót húzott
elõ. Arcán látszott, hogy elvette eszét a rettegés.
– Ne! – üvöltötte Adolfo, de már elkésett. Iszonyú suhogással egy sárga lángoszlop tört elõ a fegyverbõl. A milliomos sikítását mintha csak elvágták
volna.
A testõr üveges szemmel Van Dark felé fordult.
Felemelte a fegyvert, ám elsütni már nem volt
ideje.
Kintrõl iszonyú dübörgés
hallatszott,
majd darabokra
robbant
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a hátsó fal. A légnyomás a sarokba hajította a testõrt. Van Dark remegõ lábbal feltápászkodott, és a
falban tátongó résre nézett. Kint az épület mellett
egy Scorpion Thunder lebegett.
– Na mi van kapitányom, mire vársz? – üvöltötte
egy hang. – Mozogj már, mert nyakunkban a Bolygóvédelem!
A navahói a réshez tántorgott. Egy fémrámpa
nyúlt ki elé, és a következõ pillanatban vállán érezte pilótája erõs kezét.
– Tûnjünk el innen – suttogta.
Miközben emelkedtek, még látta, hogy lángba
borul az épület. Úgy tûnt, mintha a füstbõl egy villámgyors fekete alak rohant volna a közeli liftaknák
felé. Persze lehet, hogy csak a szeme káprázott.

***
Néhány órával késõbb már a mélyûr csillagai ragyogtak a Stalingrad körül. Sikerült lerázni az üldözõ naszádokat, a Scorpion Thunder felkészült a hipertér átszelésére.
– Van Dark – szólalt meg Dolores.
– Igen? – nézett rá a navahói.
A mûszerfal halványan foszforeszkáló kijelzõi fölé hajoló navigátorlány egy hanggömböt tartott a
kezében.
– Közvetlenül a belsõ bolygók elhagyása után készítettem ezt a felvételt. Néhány perc a Fekete Örvény Kalózadó híreibõl. Azt hiszem, érdekelni fog.
A kapitány csendben bólintott. Dolores bekapcsolta a gömböt. A bemondó jól ismert, ellenszenves hangja azonnal betöltötte a félhomályos kapitányi hidat.
– Most pedig a legeslegfontosabb újdonság!
Egy igazi bombahír! A ShinTo területi igazgatója, a Napkereszt egyházának tiszteletbeli
megapresbitere, a multimilliomos Adolfo Romero Benedicto hõsi halált halt a zarg invázió
elleni küzdelemben. Micsoda torz fintora a
Sorsnak, hogy ez éppen akkor történt meg, amikor
a népszerû üzletember kivételes képességeit imádott
hazánk, a Galaktikus Birodalom szolgálatába kívánta
állítani! Micsoda nagy politikus lehetett volna belõle!
A Napkereszt szinódusának közbejárására a hõs
Adolfo Romero Benedictot halála után az Iron Sun
érdemrend lovagi fokozatával tüntették ki.
Van Dark Doloresre nézett:
– Végül is megkapta, amire vágyott – mondta a
navigátor.
– Igen – felelte a kapitány. – Megérdemelte. Hiszen hallhattad, igazi hõs volt.
A hõsök kora pedig lejárt. Azt meg senki sem
tudja, hogy mit hoz a holnap.
A Káosz Galaktika holnapja.
VARGA A. CSABA

Sastoll jó hírû árnyvadász volt. A Sziú Nemzetben
született, de Seattle-ben nõtt fel és ott tanulta meg
a szakmát is. Az évek során valóságos specialistájává képezte magát a céges létesítmények elleni behatolási akcióknak. Természet adta óvatossága és
széles szaktudása mind ez idáig megvédték az életét. Mind ez idáig.
Amikor megpillantotta a raktárba ajtóval együtt
berontó fémembert, azonnal megértette, hogy ezúttal a legkörültekintõbb tervezés is elégtelennek bizonyult. Gyorsan kapcsolt, így õ volt az elsõ, aki megadása jeléül feltartotta mindkét kezét. Aztán jött az a
bizonyos malõr (az egyik társa nem bírta megemészteni a gondolatot, hogy õt is legyõzhetik egyszer), és
az a sötét kinézetû, háromcsövû géppuska máris ontani kezdte magából a lövedékeket.
Sastoll adrenalintól felgyorsított érzékei elõtt fájdalmas részletességgel, lassított felvételként peregtek az események – szinte látta a kirepülõ lövedékeket halálos röppályájukon. Látta õket egyenként
becsapódni a szamuráj mellkasába (õ állt bal kéz
felõl, tehát õ lett az elsõ áldozat is), látta a szétfröccsenõ vért, ruhadarabokat és egyéb, kevésbé
gusztusos szerves anyagokat. Négy lövés, mindegyik
pontosan a mellkason. Aztán a halált hozó gépkar
néhány fokkal jobbra fordult (közben szünetelt a tüzelés), és újabb négy golyó csattant ki belõle. A rohamágyús vadász teli szájjal üvöltve vált meg életétõl. Négy lövés, mindegyik pontosan a mellkason.
Aztán újabb néhány fokos elfordulás és újabb négy
lövés következett. Egyik vadász a másik után.
Sastollnak volt ideje felkészülni a halálra. Tudat
alatt szinte várta, hogy leperegjen elõtte az élete, de
furcsa módon csak egyetlen kép jutott az eszébe:
amikor kisgyermek korában a bátyja maga elé ültette
a motorjára, és a kezébe adta a kormányt. Pontosan
emlékezett rá, mennyire szélesre kellett tárni rövidke
karját, mennyire érdesnek érezte a gázkart, és
mennyire furcsa volt érezni, hogyan lódul elõre csuklója egyetlen mozdulatára a hatalmas motor. Aztán
már csak azt látta, hogy a sebesen forgó géppuskacsövek utolsóként az õ irányába fordulnak. Várta a
véget.
De semmi sem történt. Nem voltak lövedékek,
nem volt felvillanás, nem voltak gõzkalapácsszerû
ütések a mellkason. A fémember nem tüzelt. Helyet-

te furcsán dermedt pózban állt, és egy láda sarkát
bámulta.
Egy pillanatig halott csend ereszkedett a raktárépületre. Aztán Sastoll agya „visszaugrott” árnyvadász
üzemmódba, és ezzel egyidõben a tagjai is megmozdultak. A földön hagyta a fegyverét, és villámgyorsan kisurrant az épületbõl. Profi árnyvadász lévén tudta, hogy egymagában nem lesz már esélye,
hogy kijusson, de a közvetítõjét (és rajta keresztül
árnyvadász kollégáit) értesíteni kell az Ares kutatólabor mélyén rejtõzõ szörnyetegrõl. Azután pedig...
nos, azután már csak reménykedni lehetett, hogy a
biztonsági õrök megkímélik az életét és valamelyest
a testi épségét is.
Amint szabad ég alá ért, letérdelt, és levette hátizsákját. Elõhalászta belõle az apró rakétát (közben
nem gyõzte áldani Villámnak, a csapat dekásának az
eszét, amiért azt javasolta, hogy a kis rakétát is magukkal kellene vinniük végszükség esetére), leállította
a földre és kinyitotta csúcsán a kis ajtót. Halántékából egyetlen mozdulattal kiemelte az akció során a
kiberszeme által rögzített képeket tartalmazó chipet,
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és sietve behelyezte a rakéta miniatûr tárolórekeszébe. A chip halk csettenéssel ugrott be a számára tervezett aljzatba. Sastoll bezárta a pici ajtót, bepötyögte az indítókódot és hátralépett. A kis rakétát arra
programozták, hogy a megadott helyen érjen földet
(biztonsági okokból ezt a helyet sem Sastoll sem társai nem ismerték), és eljuttassa oda chip-terhét. A
megadott helyen a közvetítõjük már várakozni fog,
és akkor ha Sastoll és a társai nem is, de a felvétel (a
bizonyíték a fémember létezésérõl) mégis kijut az
Ares biztonsági õrök karmai közül, és hozzáférhetõvé válik minden arra érdemes árnyvadász számára.
Amint a rakéta felemelkedett a földrõl és eltûnt a
magasban, Sastoll csizmák dübörgését hallotta. Elhajította hátizsákját, hogy ne legyen a közelében, két
tenyerét kifelé fordította és jól láthatóan eltartotta
testétõl, majd a hang irányába fordult. Szíve a torkában dobogott, mert tudta, amint a biztonsági õrök
befordulnak a sarkon, a legelsõ másodpercek fognak
dönteni életrõl és halálról.
Sastoll remélte, hogy az elõbbi fog bekövetkezni.
Tévedett. A halál mégsem onnan érkezett, ahonnan
számított rá. A lábdobogás egyre közelebb ért ugyan,
de mielõtt a rohamosztag felbukkant volna a szomszédos épület mögül, Sastoll hatalmas ütéseket érzett a hátában. Elõrevágódott. Utoljára még annyit
látott, hogy a szürke aszfalt rohamosan közelít feléje, aztán elsötétült minden.
Alex Murphy érezte, amint a karja helyére felcsatolt géppuskából kivágódnak a lövedékek. Olyan érzés volt, mintha megmozgatta volna az ujjait, hason-
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lóan ahhoz, mint amikor az ember az ujjaival az asztalon dobol. Azzal a különbséggel, hogy itt minden
egyes dobbantás egy 7,62 mm-es APDS robbanó lõszer kilövését jelentette. És csakúgy, mint az ujjmozgatást, a tüzelést is meg lehetett tanulni úgy végezni, hogy közben ne mozogjon az alkarja. Mindössze
gyakorlás kérdése volt az egész: a fegyver visszarúgásának gyakorlatilag teljes megszüntetéséhez szükséges gépi erõ rendelkezésre állt a karjában.
Miközben sorban egymás után megölte a sarokba szorult árnyvadászokat, az õ szeme is hasonló képeket látott, mint Sastollé: vér és halál lassított felvételben. Mindössze annyi különbséggel, hogy míg
Sastoll az izgalmi adrenalinlöketektõl felgyorsítva érzékelte a valóságot, addig ez a hétköznapi ember
számára szinte fel sem fogható sebesség Murphynek
teljes mértékben a sajátja volt. Neki nem volt szüksége adrenalinra – õ állandóan „turbó üzemmódban”
mûködött. Más kérdés, hogy arra a kevésre, ami
szerves anyag megmaradt valaha hús-vér testébõl,
nem is nagyon hatna az adrenalin.
Szinte klinikai közönnyel szemlélte pusztításának
eredményét. A bal sarokban álló szamurájjal szép
munkát végzett, pontos lövésekkel sikerült ártalmatlanná tennie. A rohamágyús fickó szintén könnyû
préda volt, a lövések vele is azonnal végeztek. Már
akkor meghalt, amikor a teste még nem zuhant le a
földre. Artikulátlan halálüvöltését Murphy tisztán hallotta: kibernetikus hallóberendezése (mely nemcsak
a fejének két oldalába épített kibernetikus füleknek,
de a testének számos pontján elhelyezett egyéb
érzékelõknek köszönhetõen az emberi hallásénál
sokkalta szélesebb frekvenciatartományban és sokkal pontosabb „térérzékkel” hallotta a hangokat)
szinte tökéletesen semlegesítette a saját fegyvere által keltett közvetlen és visszavert hanghullámokat.
Murphy számára úgy mûködött a dübörgõ géppuska, mintha hangtompítós pisztolyt sütött volna el.
A harmadik fickó megpróbált félreugrani. Eredménytelen póbálkozás volt. A géppuska vele is sebészi pontossággal végzett: a lövedékek talán ha néhány milliméterrel tévesztettek irányt ahhoz a
ponthoz képest, ahová Murphy eredetileg küldeni kívánta õket. Az ugrásának köszönhetõen azonban a
férfi teste oldalt és kissé elõre lendült, és amikor
meghalt, lezuhant a raktár padlójára, és feje nekiütõdött egy kisebb fémláda sarkának.
Murphy széles látószögû optikája a fejének elmozdítása nélkül is jól látta a földön heverõ, furcsán
kitekeredett hullát, és a véres foltot a mellette álló láda sarkán. Emberi agya és a testébe-fejébe épített
miriádnyi taktikai elemzõ áramkör a másodperc törtrésze alatt kielemezte és lényegtelennek ítélte ezt a
mozzanatot, azzal a csalhatatlan bizonyossággal,
amellyel akármelyik gyakorlott harcos azonnal el tud-

ja dönteni, hogy a környezõ világ ingerei közül melyek fontosak és melyek nem. A halált hozó géppuska máris a jobb szélsõ, utolsó férfi felé fordult, de
mielõtt a lövedékek útjukra indulhattak volna,
Murphy szerves agyának egyik elrejtett zugába bevillant valami. Az a vérfolt... Az alakja kísértetiesen hasonlít egy... mintha...
Figyelmét teljesen lekötötte a vérfolt. Gondos
részletességgel végignézte, hogyan változtatja alakját, amint lassan lefolyik a fémláda oldalán. Kezdetben leginkább egy félig kitárt szárnyú denevérre hasonlított... vagy sárkányra inkább? Egy félelmetes
vörös sárkányra? Tulajdonképpen mindegy. Lehetne
éppenséggel egy nagy köpenyû varázsló is, vagy egy
piruettjét széttárt karral éppen befejezõ balerina.
Maradjunk mégis inkább a denevérnél, az tûnik még
a legelfogadhatóbbnak. Szóval denevér. Egy olyan
denevér, amelynek a bal szárnya be van hajtva, és féloldalasan repül. Igen. De... Persze az is lehet, hogy
a jobb szárnya van behajtva, és éppen az ellenkezõ
irányba repül. Az a baj, hogy egy ilyen vörös körvonalból nagyon nehéz ám megállapítani, vajon szembe repül-e a denevér (sárkány inkább?), vagy pedig
távolodik-e éppen.
Ahogy továbbfolyt a vérfolt, a denevér hasából
lassan kiemelkedett egy alaktalan nyúlvány. Buborékok is megjelentek a felszínén. Murphy mélyebbre
nyúlt ismereteiben. Így már sajnos se nem sárkány,
se nem denevér. Így most... most nem is hasonlít
semmire, csak egy vérfoltra, amelyik lassan kúszik lefelé egy fémláda oldalán. És nemsokára el fog érni
egy vízszintes barázdát. Vajon milyen szélesen árad
majd szét, mielõtt annyi anyag leérkezne a folt aljára, hogy a folt kénytelen legyen túlfolyni a barázdán?
Érdekes kérdés. Alighanem pontosabb választ lehetne rá kapni, ha közelebb hajolna, és alaposabban,
egészen részleteiben meg tudná figyelni a jelenséget. És persze nem szabad kihagyni a számításból a
vér gyors alvadását sem. Ha elég lassan folyik, talán

le sem ér a láda aljára, mert megalvad menet közben. Sõt, ha úgy fordítanánk a ládát, hogy...
Hát ez meg mi volt?
Hirtelen emlékek rohanták meg Murphy agyát.
Saját magát látta egy motorcsónak hátsó ülésén,
amint éppen narancshéjakat dobál a vízbe. A suhanó
vizet édesapja képe követte, amint éppen beszáll a
családi autóba. Aztán a legjobb barátja arca jelent
meg, pityókás félmosollyal a szája szögletében:
„Iszunk még egy kört, Alex?”. Szegény Jack, azóta
már régóta halott. Mióta is? Már öt éve. Egy közös
akciójuk során lõtte le egy Lone Star zsaru. Árnyvadászok voltak mindketten, a legjobbak a szakmában,
természetesen. De az a vadászat túl keménynek bizonyult. Mire is ment ki a játék? Igen, valami adatchipet kellett volna elemelni egy Ares kutatóteleprõl.
Egy Ares kutatóteleprõl?
Mintha álomból ébredt volna, Alex Murphy körbenézett a sötét raktárban. Hirtelen minden gondolata a helyére került, és máris tudta, hol van, ki õ, és
mi a feladata. Igen. Egy pillanatig nem tudta, mitévõ
legyen, de a WarCraft áramkör, mint mindig, most is
azonnali és jó szolgálatot tett: gyorsan visszajátszotta a Murphy kiberszeme által rögzített eseményeket
egészen addig a pontig, amikor megjelent a láda sarkán az a vérfolt. Murphy szerves agya azon a ponton
elvesztette a kapcsolatát a külvilággal, de a beépített
elektronikus berendezések hideg precizitással tovább mûködtek és mindent rögzítettek, a kimaradt
eseménysort pedig visszatáplálták a gondjukra bízott
szerves agyba.
Murphy tehát újra emlékezett rá, hogy az utolsó
árnyvadász – egy amerindián férfi – egy darabig falfehér arccal, döbbenten áll, majd kereket old, kisurran az ajtón és kikerül a széles látószögû optika látómezejébõl.
Murphy tehát villámgyorsan sarkon perdült, és kibámult az éjszakába. A férfi ott állt a szabadban, háttal neki, és két kezét nyitott tenyérrel eltartotta tes-
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kát. Ez pedig megengedhetetlen. Ha döntésük körültekintõ volna, mindent figyelembe venne, és a tények
részletes feltárásán alapulna, akkor Murphynek természetesen egyet kellene értenie vele. De így...
Így csak annyit tehet, hogy olyan helyzetet teremt, amely alapján a felettesei a helyes következtetésre jutnak, még akkor is, ha gondolatmenetük hiányos tényeken alapul, következésképpen cáfolható.
A végeredmény az, ami számít, és annak helyesnek
kell lennie.
A géppuska újra felugatott, és Sastoll elterült
a földön, éppen abban a pillanatban, amikor
a rohamosztag megérkezett. Parancsnokuk lihegve végignézett a földön heverõ hullán, majd Murphyre emelte a
tekintetét. Ha Murphy agyát nem
kötötték volna le más gondolatok,
meglátta volna a férfi szemébe kiülõ bizonytalan, kissé rettegõ pillantást. De jelen pillanatban más dolgokat sokkal fontosabbnak tartott. El kellett jutnia egy
biztonsági terminálhoz, hogy azon keresztül becsatlakozva a kutatóközpont saját számítógéprendszerébe megsemmisíthesse a szemközti épület sarkára
szerelt biztonsági kamera által rögzített felvételeket.
Murphy határozott léptekkel elindult tehát az adminisztrációs épület felé.
A rohamosztagosok tisztelettudóan félrehúzódtak útjából.

tétõl. Murphy agyának elektronikus fele a kódolt biztonsági frekvencián automatikusan hozzákapcsolódott a cég számítógépes rendszeréhez, és a beáramló adatok alapján kialakította a megfelelõ érzeteket.
Murphy tehát azonnal „megsejtette”, hogy egy
nyolcfõs rohamosztag útban van a helyszín felé, és
már alig néhány másodperc kell csak nekik, hogy felbukkanjanak a szemközti raktárépület sarka mögött.
A rohamosztagosoknak végezniük kellene az illetéktelen behatolóval, de látván az amerindián férfi
megadó testtartását, lehet, hogy csak kábítólövedéket használnak, hogy késõbb kihallgathassák. Ami
egyben azt is jelentené... (a három géppuskacsõ hirtelen ismét forgásba lendült), hogy a fickó beszámolhatna Murphy hibájáról, pillanatnyi kihagyásáról. És a
puhácska emberek valahol egy irodában késõbb esetleg arra a következtetésre jutnának a maguk tökéletlen agyával, hogy Murphy mégsem egészen az a lény,
aminek tervezték. Hogy õ mégsem testesíti meg az
emberi faj továbbfejlõdésének következõ lépcsõfo-
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Dr. Bart Chambers a kutatótelep biztonsági rendszerének központi vezérlõtermében ült, és (öt másik
kutatótársával egyetemben) szemét le nem vette a
monitorokról és különféle kijelzõkrõl. Az akció egészen idáig tervszerûen haladt. Az Ares által felbérelt
árnyvadászok mintaszerûen végrehajtották a behatolást a telepre – dolgukat megkönnyítendõ Chambersék azért itt-ott meggyengítették a peremvonali védelmet –, és éppen azon az útvonalon haladtak, ahol
találkozniuk kellett Alex Murphyvel. Egészen kiváló.
Mindez persze nem volt véletlen. Több hónapi
gondos szervezõmunkának köszönhették, hogy sikerült egy elég jó nevû árnyvadász csapatot megkörnyékezni, és sikerült elérni azt is, hogy a csapat dekása –
aki természetesen nem ment velük a helyszínre – eláruljon ezt-azt a tervezett akció részleteirõl. Szerencsétlen árnyvadászoknak ilyen elõkészítést feltételezve gyakorlatilag nem maradt esélyük az életben
maradásra, de az akció másodlagos célja éppen ez
volt. Ezek a fickók ugyanis nyolc hónappal ezelõtt
végrehajtottak egy „igazi” akciót egy másik Ares létesítmény ellen, aminek során tizenkét Ares biztonsági
õr meghalt, és sok millió nujen értékû fejlesztési szabadalom átvándorolt a cég egyik konkurenséhez.
Az akció utáni elsõ két hétben a cég nagy erõkkel
kereste a tetteseket, de végül nem jutottak el az

árnyvadászokig. Az egyik alkalmazott dekásuk viszont kiderítette, hogy a konkurens cég már fel is
használta új termékéhez az ellopott adatokat, ezért
aztán a keresési akciót felfüggesztették. Az árnyvadászok tehát joggal hihették azt, hogy megúszták a
dolgot, hiszen az Aresnak már nem fûzõdik anyagi
érdeke a kézre kerítésükben. Ez egyrészt helyes
meglátás volt, másrészt helytelen. Helyes, mert a
nyomozást valóban felfüggesztették. És helytelen,
mert (amirõl az árnyvadászok nem tudhattak) az
Ares elhárítás a végén mégis kiderítette a vadászok
személyazonosságát és hollétét, de mivel a szajrén
akkorra már túladtak, csak erõforrás-pocsékolásnak
tûnt kiküldeni ellenük egy felszerelt rohamosztagot.
Az árnyvadászok és a cégek közötti szokásos status
quo tehát újra helyreállt: a céges mammut nem veszõdött feleslegesen azzal, hogy eltapossa a vérét
szívó moszkitót, a moszkitó pedig megmaradt abbéli romantikus hitében, hogy becsapta a mammutot,
és az nem is tud létezésérõl.
Egészen mostanáig. Az Aresnél felmerült ugyanis
az ötlet, hogy a legújabb fejlesztési eredményt –
vagyis Alex Murphyt – élesben is ki kellene próbálni,
persze maximálisan irányított körülmények között.
Megszerveztek tehát egy akciót a saját kutatótelepük
ellen, és amikor arra került sor, hogy kiválasszák, kit
ítéljenek halálra azzal, hogy felkérik az akció végrehajtására, hamar megtalálták a lezárt fájlt az elhárítás
számítógéprendszerében (valójában egy számítógépes keresõprogram dobta ki automatikusan az eredményt, de hát ez most részletkérdés).
Chambers doki elégedetten dörzsölte a kezét. A
módszer, ahogyan Murphy meglepte a behatolókat
és ahogyan rajtuk ütött a kis raktárépületben, egészen elsõrangú volt, és fényesen bizonyította a „robotember” abszolút felsõbbrendûségét a harcban.
Tökéletes. Végre sikerült megalkotni a harcban logikusan, érzelemmentesen gondolkodó, szuperhatékony katonát, aki mégsem gép, és akivel akció elõtt
és után minden részletet meg lehet vitatni az emberi agyak gondolkodására jellemzõ mélységgel.
Chambers körbenézett kutatótársain. Mindannyiuk
arcára kiült az elégedett vigyor.
– Nézze csak, professzor! – szólalt meg az egyik
diszpécser, akit nem érdekelték a fennkölt részletek,
annál inkább a Murphy kiberszeme által vett képet
közvetítõ monitor. – Egyet életben hagyott!
– Micsoda? – Chambers is a képernyõ felé fordult. Egy fémláda sarka látszott rajta nagytotálban. –
Ne szórakozzon velem, hallja! Kapcsoljon át Murphy
kamerájára!
– Éppen azt nézzük, uram! De várjon csak... átkapcsolok egy külsõ kamerára.
A kép változott, és most a raktárépületet lehetett
látni kívülrõl – enyhén zöldes árnyalat jelezte, hogy a

felvétel fényerõsítõ üzemmódban készült. Jól látszott
rajta a mészárszékké változott kis raktárépület, a bedöntött kapu, és a kapuban álló Murphy szürkéskék
fémteste. De sajnos az is jól látszott, hogy az egyik
árnyvadász az épület elõtt térdel a földön, és egy kis
szerkezeten bütyköl valamit. Murphy pedig meg sem
moccan, mintha tudomást sem venne róla.
– Azonnal küldjenek oda egy osztagot, intézzék el
ezt a fickót, és hozzák vissza Murphyt! – parancsolta Chambers.
– Már megtörtént, uram – felelte a diszpécser, és
egy taktikai monitorra mutatott. A monitoron a telep
alaprajza látszott, és mozgó, zöld pontok jelezték a
helyszín felé tartó rohamosztagosokat.
Chambers magába fojtott egy káromkodást. Igazából nem az zavarta, hogy életben maradt egy árnyvadász, hiszen a rohamosztag hamarosan odaér. Nem,
õt az aggasztotta, hogy minden erõfeszítésük ellenére sem sikerült elérni, hogy a Murphynél jelentkezõ figyelemelterelõdéses tünetegyüttes jelentkezését legalább nagyjából szabályozni tudják. Azt tudták, hogy
be fog következni, pusztán az idejét akarták befolyásolni – mint kiderült, sikertelenül. Magát a tünetegyüttest jól ismerték, és tudták, hogy együtt jár a nulla
alatti esszenciájú állapottal. Természetesen neve is
volt. Úgy hívták: krónikus disszociációs szindróma.
Folyt. köv.
SERFLEK SZABOLCS
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ÖT ÉV JÁTÉK
A Beholder Bt. története

K

ollégáim hosszasan unszoltak, hogy a TF 5 éves fennállása alkalmából írjak egy pár sort arról, hogyan is kezdõdött. Bizonyos vagyok benne, hogy errõl már több szerepjátékos találkozón is meséltünk, és talán a Bíborholdban is volt
errõl írás, de az is biztos, hogy sokak számára új lesz a történet.
Még egyetemista voltam (Macival mindketten az ELTE TTK
programozó matematikus szakára jártunk), amikor meghívtak
minket Svédországba egy programozási versenyre. Az ismerkedés kedvéért a csapat minden tagját más-más svédnél szállásolták el. A versenyen alaposan elkalapáltuk a házigazdákat, de
nem is ez volt a lényeg, hanem az, hogy vendéglátóm egyik este bevitt az egyetemükre, ahol megismertetett az internettel, és
az elsõ Multi-user Dungeonnal, azaz MUD-dal. Mivel világéletemben imádtam a szöveges kalandjátékokat, persze egybõl teljesen oda voltam egy olyan játékért, amelyet egyszerre akár százan is játszhatnak, találkozhatok más játékosokkal,
beszélgethetünk, harcolhatunk stb. Sajnos, akkoriban nem nagyon volt lehetõség egy ilyen játék megvalósítására Magyarországon, hiszen az internet szinte ismeretlen volt.
Az egyetem után a Novotrade Software Kft-nél dolgoztam,
játékprogramokat fejlesztettünk. Mivel a MUD továbbra is izgatta a fantáziámat, arra gondoltam, hogy egy amolyan játékterem-szerûséget kéne csinálni, ahová be van állítva 20-25 hálózatba kötött PC, és ezen a rendszeren fut egy MUD-szerû
játék. Sajnos egy ilyen vállalkozás elég nagy beruházást (és így
komoly kölcsönöket) igényelt, ezért, hogy nehogy befürödjünk vele, írtam róla az 576KByte-ban, várva, hogy egyáltalán
hány embert érdekelne a dolog. Közel 150 levelet kaptam,
amit kevésnek tartottam. (Így utólag már látom, hogy az a 150
is nagyon sok volt.) Szóval a „fantasy-terem” ötletét fektettem,
és elhatároztam, hogy a játékot inkább levelezõs formában
kellene megvalósítani. Már sokat hallottam ilyen játékok létezésérõl, de kevés elképzelésem volt arról, hogy hogyan is zajlanak, ezért kipróbáltam néhányat. Kezdtetben nagyon tetszett
a dolog, és sok ötletet is innen kaptam. Ezenkívül jó tapasztalatot szereztem arról, hogy mit csináljak másképp. Nyaralás
közben kitaláltam a TF rendszerét, egy csomó tárgyat, ször-
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nyet, meg hasonlókat, és leírtam egy füzetbe. Egy project befejezése után elég hosszú ideig nem volt munkánk, úgyhogy
amolyan hobbiként belevágtam a programba. Emlékszem, ‘91
karácsonya táján szörny-, tárgy- és térképeditor programokat
készítettem. Aztán elkészült az elsõ futtatható pbm.exe, megjelent a kurzor a képernyõn, akárcsak egy szöveges kalandjátékban, be lehetett írni olyasmiket, hogy M 2 meg GY 40. Az új
év munkát is hozott, de én teljes gõzzel dolgoztam akkor a TFen. Munkatársaim nevettek a lila brekken meg hasonlókon,
és azt kérdezték, miért nem foglalkozom inkább valami értelmes dologgal? Tessék-lássék részt vettem az új projectben, de
hamarosan kezdett nyilvánvalóvá válni, hogy a TF-et vagy teljes idõben csinálom, vagy sehogy. Kiléptem a Novotrade-bõl,
Macival megalapítottuk a Beholder Bt-t, vettünk egy számítógépet (egy szupergyors 386-ost!) és egy HP IIIP lézernyomtatót. Amikor a nyomtatórutinokkal elkészültem, és volt már kinézete a dolognak, szûk baráti köröm is egyre inkább
lelkesedni kezdett a játék iránt, és ez megadta a kezdetben
szükséges lelki támogatást.
A non-stop játékteszt során kb. 20 fordulót is léptünk egy
nap, mindenki nagyon lelkes volt. Emlékszem, hogy a troll akkor még messze a legerõsebb fajnak számított, nagy ereje és regenerálódó képessége miatt, és fõként, mert akkor még nem
nagyon volt a programban semmi a harcon kívül. A tesztelésre
– a húgomon és Macin kívül – Nádori Gergõ és Borbély Gyuri
vállalkoztak. A napi tizenhat órás fejlesztés végül meghozta gyümölcsét, úgy döntöttünk, hogy elindulhat a játék. Annak a 150
embernek, aki hajdanán jelentkezett az 576 KByte-ban feladott
hirdetésre, valamint számos levelezõpartneremnek kiküldtünk
egy-egy szabálykönyvet és jelentkezési lapot, és vártuk a hatást.
Ami bizony elég döbbenetes volt, szinte mindenki visszaküldte
a JL-t, és megszavazott annyi bizalmat, hogy befizetett néhány
fordulóra! Ezek szerint a játék tényleg valami nagyon újat, nagyon izgalmasat kínált, és sikerült a szabálykönyvet úgy megcsinálni, hogy ez a játékosok számára is világos volt.
A Beholder Bt. egyébként ezidõtájt az én szobám volt,
ággyal, szekrénnyel, meg 1 db számítógéppel és nyomtatóval.
június 18-án nyomtattuk az elsõ 0. fordulókat, de a játékosokat nem mind aznap indítottuk, hanem szétterítettük õket a
hétre, hogy ne egy nap kelljen az összes UL-t táplálni. Hamarosan világossá vált, hogy más a játék 4 tesztkarakterrel és más
150 karakterrel; olyan dolgokra derült fény, amelyekre a tesztelés során nem. A játék ennek ellenére jó volt, a játékosok kitartottak, sõt, özönleni kezdtek az új jelentkezések a már játszó
emberek barátaitól. Nappal az UL-eket tápláltuk és borítékoltuk
Macival, este és éjjel programoztam. Ezidõtájt kissé lestrapálAlanori Krónika – 19. szám

tam a kezemet (szaknyelven ínhüvelygyulladás), ami a számíIdõközben újabb ember került a Bt-hez, Borbély Gyuri.
tógépesedett XX. század egyik új betegsége.
Igencsak szûkösen voltunk akkortájt a néhány négyzetméteres
Az akkori technológiával szerény emlékezetem szerint napi szobában, mi négyen, akkor már két számítógép (egyik a táp30-40 UL-t tudtunk feldolgozni. Egyrészt, a térképet bitmap- láláshoz, másik a programozáshoz), az ágyam meg a többi búként nyomtattam, ami iszonyatosan sokáig tartott. Másrészt, a tor. Kibéreltük egy barátom üresen álló lakását a Havannán, ez
fordulót közvetlenül a nyomtatóra küldtem, tehát a szûk ke- az 50 négyzetméter már hatalmas fejlõdést jelentett! Gyuri idõresztmetszet a nyomtató sebessége volt. A nyomtató 4 lap/perc közben ráunt az UL-táplálásra, úgyhogy új operátorunk Maci
sebességgel nyomtatott (elvileg), így egy UL betáplálása kb. 5 húga, Mazán Kati lett. Elsõ könyvkiadási kísérletünk, az Odinos
percig tartott. És ha valami elromlott, elveszett a forduló stb., Középfölde Szerepjáték után elkezdtünk könyveket, szerepjáakkor az egyetlen megoldás az elõzõ állapot visszatöltése és új- ték-kiegészítõket is kiadni a levelezõs játék mellett. Szükség volt
ratáplálás volt. A játékosok száma eközben folyamatosan növe- valakire, aki ért a kiadványszerkesztéshez, így került a Bt-hez
kedett, az új jelentkezõk indítása, fordulók táplálása, csomago- Prekop Laci.
lása, a problémák kezelése, és a játék fejlesztése egyértelmûen
Az idõrendiségre ezek után már nem nagyon emlékszem,
kettõnél több embert kívánt. Édesanyám sokat segített, de az sorra jelentek meg a Shadowrun könyvek, újabb operátorunk
igazi megoldás egy teljes munkaidõs alkalmazott volt. Olyasva- lett, Bukovszki Niki, Árpi ekkor már programfejlesztéssel majd
laki, aki jól ismeri a játékot, és a táplálás mellett válaszolni tud kiadványszerkesztéssel foglalkozott, megjelentek a TF regéa játékosok kérdéseire. Így került a Bt-be a játék legnagyobb ve- nyek, Gyuri visszajött, mint kiadóvezetõ, elindult régóta dédelteránja, Erdõs Árpi. Mivel õ is játszott, nagyon vigyáztunk rá getett álmunk, a Káosz Galaktika fejlesztése Petrás Gáborral. A
(Árpival az élen), hogy ne tudjon meg olyan információkat, ami HKK-t már ‘94 õszétõl teszteltük, fejlesztettük, de ez megint egy
a játék élvezhetõségét, a felfedezés örömét rontaná. Emlék- másik történet. Aztán elindult az Alanori Krónika Dani Zolival,
szem, kicsit orroltam az Árpi-féle adatbázis programra, mert- és a KG (operátora Dikó István). Emlékszem, a KG-val kapcsohogy túl sok titkot árul el, de most már nem bánom, mert biz- latban hatalmas elvárások voltak, tízszer jobbra akartuk, mint
tos, hogy nagyon sok játékost szerzett és sok segítséget jelentett a TF-et. A TF fejlesztése indítás elõtt 6-7 hónap volt, míg a KGmindenkinek. Ápritól sok fejlesztési ötletet is kaptunk, a feldol- é másfél év. Mégsem tudott a KG annyit induláskor, mint akargozás hatékonyságának növelésére.
tuk, de most, másfél évvel az indítása után már bízvást állíthaEmlékszem, hogy ekkor már olyan sok játékosunk volt, tom, hogy nagyon élvezetes, rengeteg kalanddal. Bõséggel
hogy a régi rendszerrel amúgy is lehetetlen lett volna azt a vannak hosszú távú célok, fejlõdési lehetõségek, és még az sem
mennyiséget feldolgozni. Beleástam magam a nyomtató kézi- igaz, hogy a TF-nél tovább tart egy jó és eredményes fordulót írkönyvbe, és a térképnyomtatást megváltoztattam bittérképrõl ni. Mivel én is játszom rajta, tudom hogy egy problémája van
karakterkészletesre. Megcsináltam, hogy a fordulókat a prog- (ami sajnos a TF-re is ugyanúgy igaz): hogy csak 9 naponta leram ne a nyomtatóra, hanem egy file-ba írja. Így a PRINT pa- het lépni... A fantasztikus légiparádé fordulót nézegetve (ez a
ranccsal, a háttérbõl tudtunk nyomtatni, és többé nem a nyom- KG olimpia) nyilvánvaló, hogy a KG minden szempontból feltató sebessége, hanem az operátor sebessége volt a szûk nõtt a TF szintjére.
keresztmetszet. Az összes UL betáplálása után, a problémások
És ezzel elérkeztünk napjainkig, dióhéjban ennyi a Beholkezelése közben is békésen elsusogott az öregedõ HP IIIP.
der Bt. története.
Ekkortájt indult be a Bíborhold project. Én az újságkiadást
TIHOR MIKLÓS
nagyon elleneztem, mert tudtam, hogy milyen buktatókkal jár,
de Massár Mátyás lelkesedése magával ragadott. MegalapítotÁrpi
tuk az ODIN Fantasy Bt-t, amely a Bíborhold kiadását csiNiki
nálta. Ahogy számítottam rá, az újság nem volt nagy üzlet, pénzt senki nem keresett rajta, csak lelkesedésbõl
csináltuk, és a végére már az a pénz is elúszott, amivel
Miklós
a céget megalapítottuk. Bár nagyon sokat dolgoztunk
István
vele, nem bántam meg a dolgot, mert a Bíborholdon
Laci
és Setét Patkány naplóján keresztül sokat népszerûGyuri
Kati
södött a TF.
Emlékszem, az elsõ TF találkozót egy párthelyiségben sikerült megszervezni, a 100 férõhelyre kb.
200 ember jutott, mozdulni is alig lehetett. Az olimpia programja 4-5 óra alatt futott le, de legalább
kétszer elszállt, úgyhogy reggeltõl estig ott ültünk
Pe t ú r
mellette. A mostani olimpiára már sokkal többen jeM
a
c
i
lentkeztek, mindenféle játékos versenyek meg haZoli
sonlók voltak, mégis 1 óra alatt lefutott az egész.
(Nemhiába, ez már a 7. alkalom.)
Alanori Krónika – 19. szám
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NEMZETI
BAJNOKSÁG
Idén ismét megrendezésre került a Magic nemzeti
bajnokság. Május 17-én, szombaton hatkörös svájci rendszerben, II-es típusú versenyen küzdöttek
meg a játékosok a legjobb 16-ba jutásért. Én egy fehér/kék „counterpost” paklival játszottam. (l. 1997.
februári Krónika.) A pakli a februárban leírtakhoz
képest sokat módosult, hiszen kivonták a kaszát, a
Serra Angelt és a Mishra Factoryt. A kasza helyett
Tidal Wave-et és Gossammer Chainst alkalmaztam,
az angyal helyett Teferi’s Honor Guardot és Rainbow Efreetet, a Mishrák helyett Quicksandet. Láthatóan, mindegyik helyettesítés jócskán gyengítette a paklit, szerencsére a többi type II-es pakli is
meggyengült a korlátozásoktól, és így sikerült veretlenül az elsõ helyen végeznem az 1. napon. A
legkeményebb ellenfelet egyébként az ún. „no-brainer” fehér hordák jelentették (néhány plains, 4
Armageddon, a többi 1-2 manás lény, ízlés szerint
fûszerezve Sleight of Minddal és Disenchanttal). A
pakli történetéhez még hozzátartozik, hogy alapban 4 Force of Willel és 3 Disenchanttal játszottam,
félve az ún. „Prosperous Bloom” paklitól (l. 1997.
májusi Krónika). A versenyt megelõzõ csütörtökön
teszteltünk néhány jobb játékossal, majdnem mindenki Prosperity paklival akart indulni. Összedobtam egy „prosperitygyilkos” paklit, fekete horda,
rengeteg dobatással. Annyira jól sikerült, nem szólva a counterpost pakliról, amely szintén bele tudott mindig mászni valahol a kombóba, hogy végül
senki nem játszott prostival szombaton. Ennek ellenére, a fenti elõkészületeknek köszönhetõen
elég jól fel voltam készülve mindenféle kombópaklikra, és még Hanula Zsolt kiválóan összeállított
Chronatog/Stasis pakliját is meg tudtam verni, némi szerencsével. Legalább kétszer bejött a Hydroblast/Sleight of Mind kombó, ami ugyan elég vérszegény, de ha ezek a lapok már úgyis bent vannak a
kiegészítõ pakliban, és a lényirtásoknak úgysem
veszem sok hasznát...
Vasárnap a 16 legjobb ún. Rochester draftot játszott, Vision és 5. kiadású boosterekkel. A bíró felbontott egy boostert, és a benne levõ lapokat kirakta az asztalra. A körben ülõ játékosok egymás
után választhattak. Valamivel több taktikázási lehetõség volt itt, mint egy egyszerû draftban, hiszen
láttam, hogy az ellenfeleim mit választanak, és le-
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hetett egy-egy emberre külön rákészülni. Az elsõ
körben egy kék/fekete paklit draftoltam össze,
mindenféle visszavetetéssel (Bumerang, Man-o’war, Undo), plusz egy csomó leszedéssel (Terror,
Torture, Infernal Harvest). A meccsek nagyjából
úgy néztek ki, hogy én lehoztam egy lényt, és bármit, amit az ellenfél megpróbált lehozni, megöltem/visszavetettem. Szegedi Sanyi egy meccsben
háromszor vette vissza az asztalról a Bull Elephantot, ami elég kényelmetlen, tekintve, hogy a lap kijátszásakor mindig 2 Forest visszamegy a kezébe.
A második körben egy komoly hibát vétettem.
Szalay Gyuri kivett egy Bog Wraith-t, és ezért úgy
döntöttem, hogy nem fogok feketét gyûjteni. Egy
Terrort és több más, jó fekete lapot passzoltam el
emiatt. Végül a szerencse mellémszegõdött, a legutolsó körben – amikor nyolcadikként választhattam, tehát csak a 8. és 9. legjobb lap jutott nekem
a tizenhatból – egy Breezekeepert és egy Tempest
Drake-et kaptam. A mellettem ülõk fejüket csóválva kérdezgették egymást, hogy „Neked kellett volna kivenni, vagy nekem?” A végsõ paklim fehérkék volt, sok kicsi repülõ lénnyel, egy fekete, egy
vörös és egy fehér védõkörrel. Emellett volt még
benne egy leheletnyi vörös, a Fireballhoz. Erõs
volt még a zöldem is, de féltem a manahaláltól,
ezért csak akkor raktam be, amikor Nagy Gábor
elõvillantotta kék védõkörét.
A második körben két négyes csoport játszott
körmérkõzést. Én 2–1, 1–2, 3–0-t játszottam, és így
– talán csak egy nyert játszmával megelõzve Szalay
Gyurit – a nemzeti bajnoki címért játszhattam
Nagy Gábor ellen. Gábor egyik fõ fegyvere az Ovinomancer volt, de a gyors ritmusú játékban a birkapásztor szerintem több kárt okozott a gazdájának, mint hasznot (különösen egy Ray of
Command után), és mindhárom meccset megnyertem. A nemzeti csapat végsõ felállása tehát Tihor Miklós, Nagy Gábor, Szalay György és Papp
Gábor. A nemzeti csapat kiutazhat Seattle-be, a világbajnokságra, ami augusztus 13–17-én kerül
megrendelésre. Bár egyelõre nincs támogatónk
(vagy legalábbis én nem tudok róla), valószínûleg
mindnyájan utazni fogunk. (Beszámoló az októberi Krónikában...)
TIHOR MIKLÓS
Alanori Krónika – 19. szám

Magic the
Gathering:

PORTAL
Idén nyáron jelenik meg a
Portal,
a Wizards of the Coast
kiadásában.
A magyar nyelvû szabálykönyv
segítségével könnyedén
megtanulhatsz a Magic-kel
játszani, vagy könnyen
megtaníthatod valamelyik
barátodat.
Augusztus végétõl a fantasy
boltokban megvásárolhatod az
alappaklit és a hozzávaló
kiegészítõ csomagokat.
Információ: 149-68-07
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– De Ortevor, mi szükség van ezekre a szörnyekre a békés bányászathoz? –
Bulgir fia Druin aggódva nézte a járatban imbolyogva közlekedõ, förtelmes
humanoidokat. Õ magában egyszerûen
csak „bányarémnek” nevezte õket.
– Ilyen mélységben a bányászat
rengeteg veszéllyel jár – magyarázta
Ortevor türelmesen. – A járatok bõvítése során a mélysötét förtelmes iszonyatai bukkanhatnak elõ, mérges gázokkal teli barlangba fúrhatunk, és
még ezer, hasonló veszély leselkedik.
Azt akarod, hogy a legjobb törpe bányászok életét kockáztassam?
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– Azok amúgy is mind itt dolgoznak... – morogta Bulgir, majd még
hozzátette:
– És honnan szedted ezeket a lényeket? Remélem nem a „mélysötét
förtelmes iszonyatai” közül toboroztad õket?
Ortevor nem válaszolt az ifjú trónörökös szavaira, figyelmét inkább a
közelgõ bányamester felé fordította.
Dalegár láthatóan tajtékzott a dühtõl.
– Megmondtam, hogy nem lesz
ennek jó vége! A szörnyeid több kárt
okoznak, mint amennyi hasznot hajtanak. De most nem ezért jöttem. Gyere
csak velem, te csupasz állú!
Ortevor szemében gyûlölet villant, nem annyira a mester szavai miatt, hanem mert annak idején Dalegárnak komoly szerepe volt abban,
hogy Ortevort hibáztassák a katasztrófáért. Azt, hogy pontosan mi történt, persze igazándiból csak Ortevor
tudhatta, de Dalegár mindvégig hangoztatta, hogy a „klán szégyenét” terheli a mulasztás, és ezt jó néhány logikus érvvel alá is támasztotta. De a
bányamester, bármekkora is volt az
ellentét, nem szólhatott semmit, amikor Ortevor visszatért: a törpe ugyanis valóban megtalálta a mithrilt, ami
pedig negyven éve nem sikerült senkinek.
Dalegár maga elé intette az ellenséges pillantásokat lövellõ Ortevort,
és Bulgirral az oldalán, elindultak lefelé a járatban. A bányarémek orrfacsaró bûzt árasztottak, de a bányamester állításával ellentétben ezek a
nyomorúságos, félig-meddig zombi
kinézetû humanoidok szorgalmasan
és egyetlen szó nélkül végezték munkájukat. Dalegár egy korábban épített,
az elsõ fúrásoknál kudarcként elkönyvelt járathoz vezette õket. Menet közben Bulgir arról faggatta az öreg tör-

pét, hogy mi lehet a baj, de a mester
csak mérgesen rákaffantott.
A járat egy barlangteremben szélesedett ki, amelyet imbolygó fénnyel világított meg egy bányászlámpa. A lámpát egy faragott, fekete kõtömb mellé
rakták. A kõtömb elejére valaki egy stilizált koponyát faragott, a tetején pedig egy fiatal bányász élettelen teste feküdt. Mellette állt Dalegár két segédje,
kezükben harci fejszével, szemükben a
harag lobogó tüze. Dalegár megmarkolta Ortevor vállát, és elõre lódította.
– Szóval ez az ára a mithrilnek? A
sötétség erõivel kötöttél alkut?
A segédek felemelték fejszéjüket,
és közelebb léptek. Ortevor egy érthetetlen szót motyogott, mire, mintegy
varázsszóra, kavarogni kezdett a por a
földön. Sötét árnyalakok öltöttek formát, és a törpék felé suhantak. A törpe
vitézek felemelték fegyverüket, és az
árnyrémek felé suhintottak, de fegyverük ártalmatlanul suhant át a szellemtesteken. Az árnyalakok körbefonták a
tehetetlenül hadonászó katonákat,
akik sikoltozva a földre rogytak. A fej-

Bányarém
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Illusztráció: Orbán Nándor

– Nagyot tévedtél, amikor azt hitted, hogy öt év után visszatérhetsz, az
után a szégyen után, amit a klánra
hoztál. – III. Druin elõrehajolt trónjából, és haragosan megrázta a fejét,
hogy nyomatékot adjon szavainak.
– Dargoth fia Druin, Kristálybarlang királya, jóvá tudom tenni hibámat, képes vagyok tudásommal, az öt
év alatt szerzett ismereteimmel sokszorosan kárpótolni a klánt azért a kárért, amit annakidején okoztam. – Ortevor a földön térdelt, fejét lehajtotta.
Csupasz, szakálltalan arca is a végtelen megbánásról tanúskodott. III.
Druin elgondolkodva bámulta.
– Mindig is rest voltál, nem tudom, miben lehetnél hasznunkra. Bár
ravaszságod közismert, félek, hogy
bármi ötlet, amit kívülrõl hoztál,
visszájára sül el.
– Uralkodóm, csak annyit mondok, tudom, hogyan lehetne megtalálni és kitermelni a mélyben megbúvó
mithrilércet.
Ortevor szavait rövid csend követte, majd a király, mereven a renegátra
nézve, megszólalt:
– Rendben van, kapsz egy utolsó
lehetõséget.

szörny
Alap ÉP-je annyi, ahány épületed játékban van.
pP: Rakj célpont Ortevor bányáira
egy kritikus tömeg jelzôt.
„De Ortevor, mi szükség van ezekre a szörnyekre
a békés bányászathoz?” – Bulgir,
III. Druin szerencsétlenül járt fia
?
3
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Minden elôkészítô fázisodban rakj rá egy kritikustömeg-jelzôt. A fô fázisodban feláldozhatod
az aktív bányát, az ellenfélnek fel kell áldoznia
annyi ÉP-t, ahány kritikustömeg-jelzô a bányán
volt. Ugyanennyit sebzôdik minden lénye. Ha a
Föld síkja játékban van a bánya kijátszásakor, a
bánya már kijátszáskor kap egy kritikustömegjelzôt.
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sze kiesett kezükbõl, bõrük sercegve
égett le az arcukról, és a következõ pillanatban élettelenül terültek el.
– Áruló! - kiáltotta Dalegár, és övérõl leakasztva mágikus kalapácsát, Utnigendort, Ortevor felé ugrott. Ortevor felemelte a kezét, egy szót
mondott a mágia különös nyelvén, és
a következõ pillanatban fekete savcsóva borította el a bányamestert. Dalegár
agonizálva a földre zuhant. Ortevor
odasétált mellé, felvette a kalapácsot,
majd a rémülettõl kõvé dermedten bámuló Bulgir felé fordult.
– Királyi vérre van szükség a szertartás befejezéséhez.
A kalapács lesújtott Bulgir koponyájára.
Az iszonyatos erejû robbanást
újabbak követték, az alsó tárnákból
tûzgolyók hömpölyögtek fel, majd a
tárnák sorban beszakadtak. A királyságban iszonyatos pánik lett úrrá, a
földrengés miatt sok fenti barlang is
beomlott, rengeteg volt a sebesült, és
még ugyanannyian eltûntek.
III. Druin magába roskadva ült a
trónon, körülötte izgatott tanácsadók,
céhvezetõk és katonák hada. Nyilvánvaló volt, hogy a katasztrófát senki sem
élte túl, köztük a király fia, Bulgir is
odaveszett. Ortevor, a fattyú! A király
nem tudott másra gondolni, minthogy
a tragédiához a renegát törpének valahogy megint csak köze lehetett. Annak
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Gemina komolyan aggódott. A
földrengés nem természetes eredetû
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Orkhan Thai

Illusztráció: Fischer Tamás

Illusztráció: Bôjthe Csaba

építmény

idején, az öt évvel ezelõtti expedíción
öten vesztek oda, egyedül Ortevor volt
a túlélõ. Most azonban több, mint ezerötszáz törpe lelte halálát. Tegnap a bányamester már jelentette, hogy túl
mélyre ástak néhol, fölöslegesen mélyre, a tárnák nincsenek mindenhol rendesen aládúcolva, ezenkívül Ortevor
különös segítõket alkalmaz, és több
törpe eltûnt. És bekövetkezett a katasztrófa, amelytõl minden törpe uralkodó retteg a lelke mélyén!
Futva érkezett egy fiatal törpe a tárnák felõl. Még zihálva szedte a levegõt,
de máris hadarta a fontos üzenetet.
– Uralkodóm... van egy túlélõ!
A király hitetlenkedve felállt, és
már látta is, hogy egy csapat törpétõl
körbefogva, egy szakadt, égett figura
közeledik. Közelebb érve, mindenki
felismerte.
– Ortevor! – kiáltotta III. Druin dühtõl eltorzult arccal. – Népünk átka...
– ...és új uralkodója! – fejezte be
helyette a renegát. Körülötte minden
törpe a fejszéjéhez kapott, de Ortevor
felemelte a kezét, és a harcosok, mint
tollpihék repültek szanaszét. Éles,
csengõ hanggal, mintha kanalakat ütnének egymáshoz, szürke fénnyel vibráló, függõleges korongok jelentek
meg a teremben. Felületük fodrozódni kezdett, és óriási méretû szörnyek
léptek ki belõlük.
A kutyafejû, bikaszarvú lények karmos kezükkel felragadták a törpéket a
földrõl, és darabokra tépték õket. Az
elit királyi testõrség tagjai vitézül
szembeszálltak velük, de az idegen
létsíkról megidézett thargodanok ellen nem sok esélyük volt. Az elesett
törpék Ortevor egy intésére lassan felálltak, letépett karjuk vagy kilógó beleik nem zavarták õket. Kifejezéstelen
szemmel bámultak maguk elé. A renegát elégedetten nézett végig rajtuk.
– Lám, a királyi testõrség máris az
én oldalamra állt! Most pedig, kedves
Druin – fordult uralkodó felé, akit egy
megtermett thargodan tartott fogva –,
megszervezzük az újjáépítést, az én
parancsaim szerint.

szörny
thargodan
@1: +1 sebzést és +1 ÉP-t kap kör
végéig. Max. @3-t költhetsz el így egy
körben. Ha a Sötét föld játékban van,
immúnis villámra, elektromosságra,
tûzre és mentális varázslatokra.
„Ortevor! Te akartad, hogy segítsek! Most
már
nincs más választásod, engedelmeskedj.” 3
3
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volt, valami történhetett a hegyekben,
valami nagy katasztrófa. Azóta is füst
szállt fel a hegységbõl. Gemina érezte,
hogy valami történni fog. És ha mindez nem lenne elég, Diána egy hete
eltûnt, és reggel meglátogatta õt Niagren. Diánát kereste. A druida lány
mást várt, egy komor, szakadt, véres
kardot szorongató barbárt, ehelyett
egy jóképû, mûvelt, intelligens férfival
találkozott. Hosszasan beszélgettek,
de amikor Gemina megpróbálta
meggyõzni Niagrét arról, hogy a rossz
oldalon áll, és a háború értelmetlen, a
férfi csak a fejét rázta, és látszott, hogy
nem akar a munkájáról beszélni. Nyilvánvaló volt, hogy valamilyen sötét tit-

Ortevor
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Ortevor bányái
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kalandozó
törpe
=+: 3-as savcsóva.
Ortevor bányáit egyedül fel tudja
építeni.
„Tharogdanok fattya! Elárulta népünket, ezrek
pusztulását okozta. ››Ortevor bányái‹‹ mostantól
a legsötétebb, leggonoszabb átkot jelenti
a törpék nyelvén.” – III. Druin
4
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Ortevor szinte megrészegült a hatalomtól. Úgy tûnt, hogy az Orkhan Thai
segítségével bármit elérhet. Persze elég
ravasz volt ahhoz, hogy tudja: a thargodanok szolgálatainak ára van, méghozzá óriási ára. Ha azt a tömérdek lelket
és információt, valamint a dimenziókapukat és az innét elhordott, ki tudja
miféle mágikus anyagokat összeadja,
az még mindig semmiség lesz ahhoz az
árhoz képest, amelyet egyszer még fizetnie kell. De ezt az árat nem akarta
megfizetni. És most, hogy övé volt a hatalom, tudta is, hogyan úszhatja meg a
végsõ elszámolást.
Amikor a Sötét Létsíkról Morgan
térkapuján keresztül visszatért, a Feledés mocsarába érkezett, azon belül is
a rég elfeledett õsmágus rogyadozó,
elhagyatott, csak néhány ocsmány élõholttal benépesített várába. Nagyon
bízott újdonsült képességeiben, ezért
ahelyett, hogy szélsebesen elhagyta
volna az átkozott helyet, körülnézett

Elemi vízcsapás

Illusztráció: Szügyi Gábor

2

azonnali
Célpont lap, amelyen szerepel a „tûz”
ill. „láng” szó (kivéve a dôlt betûs
szöveget és a hátrányt) a gyûjtôbe
kerül (beleértve az Illúziósárkány
jelzôt).
„A tûz az erdô legnagyobb ellensége – de megvannak az eszközeink a védekezésre.” – Mandhal
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egy kicsit. Néhány könyvön kívül nem
talált semmi értékeset, de most, a
könyvek áttanulmányozása után úgy
döntött, hogy azok az ósdi kötetek bõven megérték a kockázatot. Nem csak
az derült ki, hogy Morgan hatalmának
nagy részét egy õsi relikviának, a Halál
maszkjának köszönhette, hanem az is,
hogy ez a tárgy még mindig ott van a
várban! Nem kell mást tennie, csak újra ellátogatni oda. A Feledés mocsarából való kivergõdés ugyan elég sok fejfájással járt, de Ortevor jelenlegi
hatalmával biztos volt, hogy nem jelenthet komoly problémát.
Gemina elgondolkodva ült a tisztás közepén, ügyet sem vetve a körülötte röfögõ, orrukkal bökdösõdõ kõszáli disznó kölykökre, sem a fák
lombjai között veszekedõ szõrlajhárokra. Niagren reggel ismét meglátogatta, és Diánáról hozott hírt. Diána
ismét valamilyen õrült kalandba bonyolódott, és állítólag felkereste Zarknod ónixpiramisát. Gemina attól tartott, hogy testvérének segítségre van
szüksége.
A szõrlajhárok hirtelen abbahagyták a karattyolást, és a kis disznók is visítozva tûntek el az erdõben. Veszély!
Gemina felemelte a fejét, és megnyitotta tudatát az erdõ õrfái felé. Valami
nagyon gonosz, ártó szándékú dolog
közeledett. Azonnal cselekednie kell!
Futva indult az erdõ széle felé.
Ortevor elégedett volt. Minden a
terv szerint haladt. Két döngõ léptû
Mnebolath testõre között nem félt
senkitõl és semmitõl. Elérték az erdõ
szélét. Ortevor elmosolyodott a gondolatra, amikor eszébe jutott, hogy
milyen pusztítást végzett itt utoljára,
amikor a mocsárból kiérve, kipróbálta
újdonsült hatalmát. Odalépett egy fához, és két tenyerét a törzsre tapasztotta. A fa levelei, mintha égnének,
megbarnultak, elszenesedtek, és pernyeként hullottak alá. A fa kérge megfeketedve foszlani kezdett a törzsrõl. A
törpe mozgást érzékelt a szeme sarkából, és megfordult. Az ösvényen egy
hosszú, barna hajú, egyszerû zöld ruhába öltözött elf lány állt. Kezében egy

Antimágikus ballaszt
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kot hordoz a szívében, és ez összefügg
Gruangdaggal, hûbérurával. Az biztos
volt, hogy a gonosz lordot nemcsak –
vagy talán egyáltalán nem – a csengõ
aranyakért szolgálja.
És amikor Niagren elbúcsúzott,
olyan furcsán nézett rá. Gemina ezt
nem tudta mire vélni, de annyi bizonyos volt, hogy valami melegséget érzett a férfi közelében, és egy kicsit irigyelni kezdte a húgát.

tárgy
pP: Minden játékos eldob
a kezébôl egy általa választott varázslat
lapot. Ha ilyen nincs a kezében, meg kell
mutatnia a kezében levô lapokat. Amikor
az Antimágikus ballaszt játékba kerül,
minden Szörnybûvölés és Szirének
éneke a gyûjtôbe kerül.
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zsákot fogott, amit lassan letett a földre. Ortevor kajánul elvigyorodott, és
egy megjegyzést akart tenni, de hirtelen kellemetlen érzés fogta el, és úgy
döntött, hogy inkább gyorsan végez a
lánnyal, mert esetleg veszélyes lehet.
Felemelte kezét, és savcsóvát lõtt a nõ
felé, de a halálos csapás egy lépéssel a
célpont elõtt szétterült egy láthatatlan
falon. A törpe megvonta vállát, és intett a két Mnebolathnak. A Tguarkhanok egyetlen ugrással megfelezték a
köztük és a lány közötti távolságot.
Gemina szenvedélyesen vetette
magát a csatába. Végre itt a lehetõség,
hogy örökre elûzze az erdejét fenyegetõ veszedelmet! Két kezét a magasba emelve, az õstermészet erejét saját
haragján keresztül materializálta. Villámok csaptak a démoni teremtmények testébe. Saját hazájukban a tguarkhanok csak nevettek volna, de itt,
Sheran erdejében sokkal sebezhetõbbek voltak. Egyetlen átható sikollyal
visszatértek saját dimenziójukba, a Sötét Földre. Ortevor elkomorodott. Ennek a fele se tréfa! Gyorsan egy térkaput nyitott a törpe hegység felé, és
hívni kezdte bányarémeit, élõhalott
zombijait és egyéb szolgáit.
Gemina két karját az ég felé emelte, és hangosan énekelni kezdett. Szél
kerekedett, amely szétborzolta a haját, de õ nem törõdött vele, csak tovább énekelt. Az erdõbõl seregleni
kezdtek a vadállatok, kicsik, nagyok,
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Gyászszertartás

Illusztráció: Bôjthe Csaba
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bûbáj lényre
Ha célpont lény a gyûjtôbe kerül,
gazdájának összes, kôvé nem vált lénye
a tartalékba kerül, passzívan, és a
gazdájuk következô elôkészítô
fázisában nem aktivizálódnak.
„Nevét örökre megôrizzük emlékezetünkben...”
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Megremegett a föld, és egy hatalmas repedés keletkezett az ösvényen,
amelybõl lángnyelvek csaptak elõ. Egy
óriási, lángoló alak emelkedett ki belõle lassan. Minden állat, amelyhez a tûzlény hozzáért, kiolthatatlan lánggal
kezdett égni, sivalkodva rohantak szét
az erdõben, meggyújtva a növényeket
is. Gemina egyedül maradt, állatai
vagy elpusztultak, vagy elmenekültek.
Az elf leány végsõ kétségbeesésében
felemelte a zsákot a földrõl, és az Orkhan Thai felé hajította. A zsák egy nagy,
kék lobbanással eltûnt az élõ tûzoszlopban, de a Thargodant csak egy pillanatnyi meghátrálásra késztette. Az
antimágikus ballaszt eltûnésével Ortevor érezte, hogy varázsereje kezd
visszatérni. Gemina ismét énekelt és
táncolt, mintha ügyet sem vetne a közelgõ, szörnyûséges halálra. A thargodan lord kinyújtotta kezét, hogy elszívja a törékeny halandó életenergiáját,
ám ekkor Gemina két, elõretartott tenyerébõl vastag vízsugár csapott elõ,
és ömlött folyamatosan a tûzoszlopra.
Borzalmas, robbanások sorozatára emlékeztetõ üvöltés rázta meg az erdõt,
ahogy az Orkhan Thai küzdeni próbált
az elemi vízcsapás ellen. A törpe felemelte a kezét, hogy egy savhurrikánnal
véget vessen végre a druida életének.
Hirtelen furcsa, bizsergetõ érzés támadt a mellkasában, és a testébõl fénycsóva szökkent a thargodan felé. A bizsergetõ érzés fájdalommá vált, a
fénycsóva belsejében kavargó, vörös
árnyak repültek az Orkhan Thai felé.
Ortevor kétségbeesetten ébredt rá,
hogy az általa megidézett szörnyeteg
az õ életenergiájának felhasználásával
próbálja az elemi vízcsapást kivédeni!
A törpe küzdeni próbált, de hatalma
eltörpült a Thargodané mellett. Térdre rogyott, és ráébredt, hogy hatalmas
hibát követett el. Drágán megfizet
most mert, alábecsülte az erdõ, Földanya gyermekeinek a képességeit, az
élet szentségének védelmére rendeltetett erõket. Pedig az erdõ pusztítása felesleges erõfitogtatás volt, egy apróság, amely nélkül ugyanolyan
könnyedén végrehajthatta volna a küldetését. Eddig jutott gondolataiban,
amikor elvesztette az öntudatát, és né-

hány másodperc múlva teste kiszáradt,
üres tokként a földre zuhant.
A sisteregve gõzölgõ thargodan
állta a víz létsíkjára nyitott, folyamatosan ömlõ zuhatagot, és Gemina most
már végsõ, sosem sejtett tartalékait is
felélte. Látta a törpét a földre zuhanni,
de már szikrák táncoltak a szeme
elõtt, az eszméletvesztés határán állt.
De ekkor hatalmas sistergés közepette
a tûzoszlop semmivé foszlott, helyén
csak gõzfelhõ maradt, a földrepedés
pedig nagy dübörgéssel bezáródott.
Gemina összeesett, és a semmibõl kiinduló vízsugár szabadon fröcskölt
szanaszét, kioltva az erdõtüzet.
A halálosan megfélemlített udvartartás napokig várta az új király visszatérését. Egyik nap azonban a rendre
ügyelõ élõhalottak rongybabaként
összecsuklottak, és fel sem keltek többé. A rettegés nem múlt el, de lassan
nyilvánvalóvá vált, hogy Ortevor nem
jön vissza. A törpe királyságban helyreállt a rend, de soha többé nem nyitották meg újra a mithrilbányákat. Az
eseményekbe beleõrült III. Druint
nem lehetett meggyógyítani, így második legidõsebb fia vette át a trónt. A
törpék sosem tudták meg, hogy
szabadságukat az Ortevor értelmetlen,
szórakozásból elkövetett vandalizmusán felháborodott Geminának köszönhetik.
TIHOR MIKLÓS

Gemina balzsama
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békés növényevõk és hosszú karmú
ragadozók. Ortevor még mindig nem
vette komolyan a fenyegetést, hiszen a
térkapun keresztül már özönlöttek
elõ katonái. A dögletes bûzû zombik
léptei nyomán megfeketedett, elpusztult a fû.
Elsõként a törékeny testû, de annál harciasabb madarak, a gitongák támadtak. A bányarémek felemelték ormótlan karmaikat, de Gemina
megragadta a nyakában lógó ametisztmedált, amelybõl zöldes fény sugárzott, és a bányarémek tehetetlenül hadonásztak, amíg a gitongák széttépték
õket. Az apró termetû gyíkemberek a
bokrok közt suhanva, a zombik számára láthatatlanul közelítették meg
Ortevort, és karmaikkal a törpe testébe vájtak. Ortevor savat fröcskölt a
zöld testû humanoidokra, majd varázslatba kezdett. A varázsigék mormolásában azonban egyre akadozott,
valahogy a szavak egyfolytában kicsúsztak a fejébõl. A törpe tekintete a
lány lábánál heverõ zsákra tévedt. Valahogy érezte, hogy a zsák tartalma
akadályozza a varázslatok használatát,
de képtelen volt rájönni, hogy mi módon. Idõközben a vadállatok szétszórták a zombikat, és úgy tûnt, a következõ pillanatban rávetik magukat.
Ortevor tudta, hogy hatalmas árat kell
majd fizetnie azért, amit most tesz, de
nem volt más választása: eltépte a nyakában lógó láncot.

azonnali

Célpont lény vagy játékos gyógyul 1
ÉP-t, plusz annyit, ahányas a gyógyítás
szakértelmed.
„Diána a csábító, Gemina a gyógyító.
Te melyiket választod a két nôvér közül?”
– Aritma Niagrenhez
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A Szutykos remákom összefog egy
kalandozóval. Visszavehetem-e mindkettõt a kezembe, ha 5 VP-ért aktivizálom a remák képességét?
Nem. Igaz, hogy összefogva egy lénynek
számítanak, de a remák képessége a lapra
vonatkozik, nem pedig a lényre.
Halálkaput lehet-e Negálni?
Nem, a Halálkaput a Sebek beforrnakhoz
hasonlóan nem lehet Negálni.
Hat-e a Kovácsmûhely a Varkaudar
kölyök lapra?
Nem, a mûhely csak a falvak által termelt
jelzõkre hat, ezért a Varkaudar tábor által
termelt kölyökre mûködik, de a Varkaudar kölyök lapra nem.

Destabilizátor

Illusztráció: Markó Gábor

1

tárgy
Szörnykomponens-költség nélkül is kirakható,
2 ÉP feláldozásával. Amíg a destabilizátor aktív, minden azonnali varázslat, amelynek a szövegében
a „közvetlenül azután játszhatod ki” szöveg szerepel,
ill. közvetlenül az ellenfél húzás fázisa után is kijátszható, valamint a következô lapok kihozása
5
@ -vel többe kerül: Ellenvarázslat, Manacsapda,
Agybénítás, Manaégés, Negáció, A gyenge ereje
(ez utóbbi kettô csak akkor, ha egy varázslatra, reakcióként használták).
1996 © Beholder Bt.
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Mi történik akkor, ha egy bûbájra kijátszok egy Destruktív fúziót, majd
mind az eredeti bûbáj, mind a fúzió
által keletkezett plusz bûbáj kap egy
Bûbájvédelmet?
Nos, elõször is a Destruktív fúzió kijátszásakor NEM keletkezik plusz bûbáj. A fúzió
szövegében az, hogy tekintsd úgy mintha
még egy lenne a bûbájból az asztalon,
csak az érthetõség kedvéért szerepel,
azért, hogy egyes bonyolult helyzetekben
el lehessen dönteni, hogy mit jelent az,
hogy a bûbáj dupla erõvel hat. Az eredeti
bûbájt pedig nem védi meg a Bûbájvédelem, mivel azt már a Destruktív fúzió
után raktad rá, és visszamenõleg nem
tudja megvédeni. Ha a Bûbájvédelmet játszod ki elõször, akkor utána már hiába varázsolsz Destruktív fúziót, az már nem
hat a bûbájra, mivel a gyûjtõbe küldené,
és ezért védi tõle a Bûbájvédelem.
Utánpótlással visszahozhatok-e egy
helyszínt a játékba?
Nem, a helyszínekre SEMMILYEN lap nem
hat, azok sem, amelyek lapra hatnak (pl.
Múltidézõ, Tiltott mágia, A gyenge pusztulása stb.). Természetesen kivételt képeznek azok a lapok, amelyek szövegében
szerepel az, hogy kifejtik hatásukat a helyszínekre is.
lékszünk a lopkodott, másolt Bûbájlopások eredetére, és letörik õket?
Ez esetben magatoknak kell megegyeznetek. Ha már kezd bonyolulttá válni a helyzet a lopkodott és másolt lapokkal, akkor
célszerû felírni õket egy papírra, hogy késõbb ne legyen vita belõle.
Gyógyulhatok-e Azonnali gyógyítással vagy Életszívással, ha 20 ÉP-ben
vagyok?
Bár nem gyógyulhatsz 20 ÉP fölé, a lapokat kijátszhatod, sõt bármennyi VP-t elkölthetsz rájuk.

Az Arcot használhatom-e õrposztban
levõ lényre?
Igen, de nem küldheted vele ki a lényt az
õrposztból.
Milyen lapokra hat pontosan a Destabilizátor?
A Destabilizátor azokra az azonnali varázslatokra hat, melyek szövegében szerepel a „közvetlenül azután játszhatod ki”
szöveg (Az elme fölénye, Ellenvarázslat,
Manacsapda, Agybénítás, Manaégés,
Dornodon visszavág, Rughar dilemmája, Õ a kegyencem, Azt mondtam nem
(ultra ritka)), melyeket közvetlenül az ellenfél húzási fázisa után is ki lehet játszani (Passzivitás, Tudatrombolás, Elzárás), valamint A gyenge erejére és a
Negációra, ha ez utóbbi kettõt reakcióként használják.
Morgan kisujja
A varázslatnál a célpont bûbáj nem a gazdája, hanem a tulajdonosa kezébe kerül
vissza.
DANI ZOLTÁN

Kovácsmûhely

2

Illusztráció: Markó Gábor

Mi van akkor ha már nem emHasználhatok-e Sötét ceremóniát Azonnali bûbájjal életmentõ hatásként?
Nem, mivel az Azonnali bûbáj nem életmentõ hatás, tehát mire azt kijátszhatom,
a lény már halott. Ha már a lény sebzõdése elõtt kijátszottam az Azonnali bûbájt,
akkor természetesen a Sötét ceremónia
már életmentõ hatásnak számít.

építmény

Minden, valamilyen falvad által termelt lényed ill. Smack rabszolgád kap
+1 sebzést, +1 ÉP-t, és mostantól
bemehet az ôrposztba (egyedül is).

4
1996 © Beholder Bt.
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A májusi feladványunkra rengeteg
megfejtés érkezett. A legtöbbje sajnos elfogadhatatlan volt, pedig jó
megoldást írt le. Még egyszer szeretném felhívni mindenki figyelmét,
hogy a megoldást külön A4-es lapon
(vagy legalábbis normál papíron, ne
sajtfecnin) küldje be, és mindig szerepeljen a papíron a beküldõ neve
és postai címe. Név és cím nélkül
sajnos nem tudjuk kiküldeni a nyereményeket, így az ilyen megfejtések nem vesznek részt a sorsoláson.
A feladvány megfejtése borzasztóan egyszerû volt. Átadom a kört, a
gyógyulási fázisom végén A hatalom
átkától sebzõdök 5 ÉP-t, az ellenfelem viszont a Visszacsatolástól 10-et
sebzõdik, õ meghal, én pedig életben maradok. Lehet még trükközni
a Transzformációval és az Azonnali
gyógyítással, esetleg a Zöldellõ fával
is, de a megoldás fõ vonala A hatalom átka – Visszacsatolás kombináció.
A szerencsés nyertesek: Szügyi
Viktor Nagykanizsáról, Nagy Tibor
Jászladányról, Mauritz Iván Pincehelyrõl. Nyereményük egy-egy csomag 3. kiadású alappakli.

szik egy Direkt kontaktust. Te még
nagyobb mosollyal betolod a varázspontjaidat a Pétertõl ellopott nekrofunmedálba, de rögvest lehervad a
mosoly az arcodról, amikor Péter
gyors egymásutánban az asztalra rak
egy Mester büntetését, egy Antimágikus ballasztot és egy Quwarg szamurájt, ami rögtön véget is vet az
erõtér pályafutásának. A következõ
pillanatban ütnek a quwargok, és
máris 1 életpontban találod magad!
A kör elején pedig a Mestertõl sebzõdsz hármat. Amikor ránézel a húzott lapodra, fellélegzel: talán még
van remény. Húzás után vagy, van -2
ÉP-d, 5 VP-d és 1 SZK-d, ellenfelednek 16 ÉP-je, 6 VP-je és 0 SZK-ja van.
Nyerj ebben a körben! (Feltesszük,
hogy Péter a lehetõ legoptimálisabban játszik, és nem követ el olyan
hibát, mint pl. az elõzõ körben, amikor elfelejtette a ballasztot passzivizálni.)
Beküldési határidõ:
1997. augusztus 11.
A zárójelben levõ betûk az isteneket jelentik, a túloldalon megtalálod a feladvány ábráját is.
DANI ZOLTÁN

Új feladványunk kiötlõje Tihor
Miklós. Ellenfeled, Péter, szokás szerint õrült quwarg paklijával játszik,
míg te egy, A mágia létsíkjára alapuló direkt sebzõ paklival próbálsz
nyerni. A kezdeti roham után sikerült Pétert megállítanod, és – bár
már két szent jogarodat is ellopta
Tolvajcéhhel – nem aggódsz túlzottan, hiszen kint van Zu’lit erõtere
(igaz, te sem tudsz sokat tenni az
Élõ fal miatt). Péter egyszer csak diadalmasan elmosolyodik, és kiját-

A kezedben levõ lapok:
 2 db Gömbvillám (R)
 Az utolsó szó (L)
 Az igazság pillanata (R)
 Szent jogar (R)
 Múltidézõ (R)
 Tudati vitalizáció (F)

Alanori Krónika – 19. szám

A gyûjtõd:
 Zu’lit erõtere (F)
 Árnyékvilág (L)
 Visszacsatolás (R)
 A sebek beforrnak (R)

Az asztalon lévõ lapjaid:
 Utánpótlás (T)
 Nekrofunmedál (D)
 A mágia létsíkja (-)
 Lopás szakértelem (-)
Minden lapod aktív. Az Utánpótláson
4, a Nekrofunmedálon 18 jelzõ van. A
Nekrofunmedált a Lopás szakértelemmel loptad.
Az ellenfeled asztalon levõ lapjai:
 2 db Quwarg királynõ (D)
 2 db Halhatatlanság (D)
 2 db Quwarg (D)
 Quwarg szamuráj (D)
 2 db Szent jogar (R)
 Duplikátum (D)
 Mester büntetése (R)
 Antimágikus ballaszt (S)
 Élõ fal (S)
 3 db Quwarg boly (D)
 2 db Quwarg felderítõ (D)
 Quwarg szabotõr (D)
Nincs lap a kezében. Minden lapja aktív, kivéve a Quwarg szamurájt. A két
Halhatatlanság a két Quwarg királynõn van, a Quwarg szabotõr és a két
Quwarg felderítõ az õrposztban van. A
Szent jogarokat Tolvajcéhhel lopta tõled. A Duplikátum Szent jogart másol.

FIGYELEM!
Az elõzõ szám Létsíkok gyakorisági listájától eltérõen a Földanya amulettje kártyalap nem
található meg a kiegészítõben.
Ez a lap csak a TF találkozón került kiosztásra.
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Szent jogar

tárgy

Kiválaszthatsz egy, a játékban
levô tárgyat és azt lemásolhatod. Ha
van speciális kijátszási feltétel, akkor
az ugyanaz, mint a másolni kívánt tárgyé. Kezeld úgy, mintha most
jött volna játékba.

Bármikor feláldozhatod,
gyógyulsz tôle 8 ÉP-t.
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Bármikor feláldozhatod,
gyógyulsz tôle 8 ÉP-t.

g
1997
sá© Beholder Bt.
lan
at
at
lh
Ha

9977
1199

3

2

Illusztráció: Nagy Viktória és Fischer Tamás
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nálj elôre kikészített quwarg
kártyát, vagy valamilyen más jelzôt), aki
passzívan a tartalékodba kerül.
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Quwarg királynô

5

Illusztráció: Nagy Viktória és Fischer Tamás
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Szent jogar

3

Illusztráció: Fischer Tamás

Illusztráció: Patrice Creusot
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Duplikátum
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ELLENFÉL
ÁLLÁSA:
16 ÉP, 6 VP,
0 SZK

nálj elôre kikészített quwarg
kártyát, vagy valamilyen más jelzôt), aki
passzívan a tartalékodba kerül.
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Quwarg felderítô

Quwarg felderítô

szörny
quwarg

1

Illusztráció: Fischer Tamás
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Illusztráció: Fischer Tamás

1

szörny
quwarg

Repül.
Ha egyedül van az ôrposztodban,
nem jelölhetô ki támadónak.
„ – Miért jó a quwargnak?
– ...?
– Mert nem megy a szemébe muslinca...”

1

1

Repül.
Ha egyedül van az ôrposztodban,
nem jelölhetô ki támadónak.
„ – Miért jó a quwargnak?
– ...?
– Mert nem megy a szemébe muslinca...”

1996 © Beholder Bt.

tárgy

szakértelem

Minden elôkészítô fázisodban rakj rá egy
jelzôt. Ha legalább három ilyen jelzô van
rajta, a fô fázisodban feláldozhatod, és a
gyûjtôdbôl egy asztalra rakható lapot
rakjál közvetlenül játékba (mintha rendesen kijátszottad volna, a speciális kihozási
feltételnek teljesülnie kell).

@x: tegyél rá X jelzôt. Ez a képesség csak aktívan
használható.
pP: Vegyél le X jelzôt a medálról.
Kapsz annyi VP-t, ahány jelzôt levettél.
Ezeket még ebben a körben el kell használnod,
különben a maradék elvész. Mindkét képességet
reakcióként, közvetlenül egy varázslat vagy hatás
után is használhatod, akkor is, ha a medál
épp a gyûjtôbe kerülne.

1997 © Beholder Bt.

1997 © Beholder Bt.

Zu’lit erôtere

bûbáj

bûbáj

A mágia létsíkja

Illusztráció: Lipták László

helyszín

Minden elôkészítô fázisodban megpróbálhatsz
az ellenféltôl ellopni egy tárgyat, aminek költsége
max. a lopás szakértelmed aktuális nagysága,
plusz egy. El kell költened annyi VP-t a lopáshoz,
amennyi a tárgy költsége. KF-elt, azaz valaki által
viselt tárgyat csak akkor lophatsz el, ha van olyan
lényed a játékban, akire rá tudod tenni. A sikeres
lopás esélye 50%. (Használj pénzérmét
vagy dobókockát!)

A kör elején kapott VP
sohasem kevesebb mint @5 (kivéve, ha
valamilyen okból elmarad az elôkészítô
fázis). A sebzô általános és azonnali varázslatok eggyel nagyobb sebzést okoznak.
Minden, nem reakció varázslat kijátszási
költsége @2-vel kevesebb. Minden azonnali
reakció idézési költsége @2-vel több.
1997 © Beholder Bt.
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Árnyékvilág

5

1

A sebek beforrnak

3

Illusztráció: Orbán Nándor

6

6

Illusztráció: Nagy Krisztina

bûbáj

Lopás szakértelem

2

Illusztráció: Kerekes Ilona

Illusztráció: Szügyi Gábor

18

Illusztráció: Markó Gábor

Kijátszott
lapjaid
tttt

Gyûjtõd
tttt

4

Nekrofunmedál

1

Illusztráció: Lipták László

Utánpótlás

4

1
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azonnali

Nincs harci fázis. Minden elôkészítô
fázisodban költs el egy szörnykomponenst és @1-t, különben
a gyûjtôbe kerül.
„Zu’lit, a nagy varázsló csodálatos dolgokra
képes, de sajnos az árai is mesések...”

Ha egy lény a gyûjtôbe kerül, gazdája
sebzôdik 1 ÉP-t, általa választott ellenfele pedig gyógyul 1 ÉP-t.
„Hívd csak átkozott szolgáidat, halálukban
úgyis engem szolgálnak majd!” – Morgan
Rugharhoz

Minden, ebben a körben
elvesztett ÉP-det visszakapod, ezután
ebben a körben nem sebzôdsz
(ez a lényeidre nem vonatkozik).

1996 © Beholder Bt.
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3

3

Antimágikus ballaszt

Élô fal

tárgy

bûbáj

Költs el @1-t az elôkészítô fázisodban,
különben a gyûjtôbe kerül.
Ha az ellenfeled egy általános vagy
azonnali varázslata közvetlenül téged
sebezne, nem sebzôdsz, kivéve, ha
ellenfeled elkölt 3 szörnykomponenst.

1997 © Beholder Bt.
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Quwarg

0

szörny
quwarg

bûbáj

pP: Minden játékos eldob
a kezébôl egy általa választott varázslat
lapot. Ha ilyen nincs a kezében, meg kell
mutatnia a kezében levô lapokat. Amikor
az Antimágikus ballaszt játékba kerül,
minden Szörnybûvölés és Szirének
éneke a gyûjtôbe kerül.

Minden játékos az elôkészítô
fázisban elveszít feleannyi ÉP-t
(lefelé kerekítve), ahány lap van
a kezében.
„Néha a saját hatalma az, amivel legkönnyebben el lehet pusztítani egy mágust.”
– Fairlight

Quwargból egyszerre maximum
öt lehet a paklidban, a szokásos
három helyett.
„Tapossátok a quwargokat!” – a Vasalt
Bunkók Közös Tudat jelmondata

0

1
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A TE ÁLLÁSOD:
-2 ÉP, 5 VP, 1 SZK

1997 © Beholder Bt.

Múltidézõ

tárgy

általános

A gyûjtôdbôl egy tetszôleges
varázslatot vagy lényt visszavehetsz
a kezedbe (meg kell mutatnod,
hogy mit).

1997 © Beholder Bt.
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Az igazság pillanata

0

általános

Bármikor feláldozhatod,
gyógyulsz tôle 8 ÉP-t.

Célpont lény vagy játékos sebzôdik 4 ÉP-t.
Közvetlenül ezután célpont lény gazdája ill.
a célpont játékos – ha akar – választhat egy
újabb célpontot, amely 3 ÉP-t veszít (ekkor
el kell költenie @3-t), és ez egészen addig folytatódhat (2 sebzés/@2, 1 sebzés/@1), amíg a
gömbvillám ereje nullára nem csökken.
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Tudati vitalizáció

7

Illusztráció: Nagy Zoltán

Kezedben
levõ lapok
tttt

Kijátszási feltétele, hogy
0 vagy kevesebb ÉP-d legyen. Két
célpont lap a gyûjtôbe kerül.
„A legenda szerint, mielôtt végleg elnyel a sötétség, egy kívánságod valóra válik.”

azonnali

Gömbvillám

4

Illusztráció: Fischer Tamás

Illusztráció: Lexa Klára

azonnali

Szent jogar

3

Illusztráció: Szügyi Gábor

4

Gömbvillám

4

Illusztráció: Kiss Richárd

Az utolsó szó

0

Illusztráció: Szügyi Gábor

@3, áldozd fel a Quwarg szabotôrt:
Közvetlenül azután használhatod
ezt a képességet, hogy valaki használ egy
varázslatot vagy hatást, amely kijátszásakor egy vagy több quwargodat megsebezné,
a gyûjtôbe küldené vagy ellopná.
A varázslat ill. hatás nem jön létre.
1
0

Illusztráció: Szügyi Gábor

szörny
quwarg

ssss
Ellenfeled
õrposztja

Quwarg szabotôr
Illusztráció: Nagy Viktória és Fischer Tamás
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A Mester Büntetése

4

Illusztráció: Bôjthe Csaba
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Illusztráció: Lexa Klára
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Illusztráció: Szattler Roland
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Quwargból egyszerre maximum
öt lehet a paklidban, a szokásos
három helyett.
„Tapossátok a quwargokat!” – a Vasalt
Bunkók Közös Tudat jelmondata

Csak valamilyen Quwarg építheti.
Minden Quwargodnak ad +1 sebzést,
ha aktív.

Ellenfeled kijátszott lapjai

Csak valamilyen Quwarg építheti.
Minden Quwargodnak ad +1 sebzést,
ha aktív.

szörny
quwarg

Illusztráció: Fischer Tamás

Csak valamilyen Quwarg építheti.
Minden Quwargodnak ad +1 sebzést,
ha aktív.

építmény
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építmény

Quwarg
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Illusztráció: Fischer Tamás
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építmény

Quwarg boly
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Illusztráció: Fischer Tamás

Quwarg boly

1

Illusztráció: Fischer Tamás

Quwarg boly

1

azonnali

általános

Csak akkor lehet kijátszani, ha
ellenfeled ebben a körben vagy az elôzôben
elpusztította ill. elvette az összes varázspontodat. Ellenfeled elveszti összes varázspontját,
majd gyûjtôbe küldhetsz egy célpont bûbájt,
végül ellenfelednek az asztalról a gyûjtôbe kell
dobnia annyi lényét, hogy ne maradjon több
lénye, mint neked. Minden, az igazság pillanatára kijátszott reakció lap költsége plusz @5.

Célpont játékos feleannyi ÉP-t
gyógyul (lefelé kerekítve), mint amennyivel kevesebb, mint 20 ÉP-je van.
(Ha valamilyen módon csökkent
a max. ÉP-je, akkor a 20 helyett azt
kell figyelembe venni.)

Célpont lény vagy játékos sebzôdik 4 ÉP-t.
Közvetlenül ezután célpont lény gazdája ill.
a célpont játékos – ha akar – választhat egy
újabb célpontot, amely 3 ÉP-t veszít (ekkor
el kell költenie @3-t), és ez egészen addig folytatódhat (2 sebzés/@2, 1 sebzés/@1), amíg a
gömbvillám ereje nullára nem csökken.

1997 © Beholder Bt.

1996 © Beholder Bt.

1997 © Beholder Bt.

HKK verseny – Budapest, 1997. május 24.
A Beholder Bt. legutóbbi versenyén 94-en indultak. Az ilyen, viszonylag drága (frissen bontott paklik versenye) versenyfajtán szokatlanul sok indulót talán a verseny újszerûsége magyarázza. A játékosok nyolcasával ültek le az asztalok köré, mindenki kapott egy
alappaklit és egy Chara-din kiegészítõt, de mindenki csak egy lapot
választhatott ki, ezután tovább kellett adnia a paklit. Mindezt Tihor
Miklós vezényszavára (átlagosan kb. 30 másodperc volt egy lapra),
több bíró felügyeletével. Ily módon lehetett a 75 lapot összeszedni,
amelybõl legalább 30 lapos, maximum 4 színû paklit kellett összerakni (nem volt maximálva az azonos lapok száma, tehát lehetett
pl. 4 Proteinfecskét használni – valakinél láttam is ilyet). A hagyományos frissen bontott paklis versenyhez képest itt kisebb a szerencse szerepe, már a lapválogatás során jókat lehet taktikázni, sokat számít, ki milyen jól tudja gyorsan megítélni az egyes lapok
erejét. Olyan is volt persze, aki a ritka lapokat gyûjtötte, hiszen a
verseny végén mindenki azt vihette haza, amit kiválasztott.
Ezután szokásos kétcsoportos, svájci rendszerûvé alakult a verseny. Akivel csak beszéltem, mindenki pozitívan nyilatkozott errõl
a versenytípusról; bár számolni kell legalább 1 órát az elején a válogatásra, de a játékosoknak ez is meglehetõsen izgalmas (más
kérdés, hogy Miklósnak elég unalmas lehetett hetvenötödször
mondani, hogy „válassz ki egy lapot”.). Valószínûleg nem ez lesz az
utolsó ilyesfajta verseny.
Természetesen túlságosan koncepciós paklik nem voltak, de
láttam több kezdetleges Leah-hordát, Nagy Gábor Árulás + Kiégett
föld + Varkaudar nekromanta + kalandozók paklival játszott, és
az elsõ helyezetteknél is meg lehetett figyelni valamilyen elvet.
A döntõt az ilyen típusú versenyeken mindig különösen eredményes Kis Borsó Csaba 3:1-re nyerte Sass Tamás ellen. Tamás
egyszerû, de hatékony futó jellegû paklival játszott: sok kisebb lény
(pl. Gorombilla) Erõ ökle segítségével bezúzza az ellenfelet.
Használt Bumerángot és Gyógykenõcsöt is. Csaba paklijában nagy
ÉP-jû lények domináltak (Annak, Korgó Szikra, Légelementál, Árnyékrája) Fregnikus plazmával vagy Regenerációval megerõsítve.
Egy-egy ilyen lény nehezen áthatolható falat képezett a kisebbek
számára. Játszott Burástyatojással, Szemmelveréssel, és az Élet
szava + Áttérítés kombóval is. Döntõ pillanat volt az egyik
meccsen, amikor Tamásnak három lényét szedte le egy Természet
haragjával.
A harmadik helyért vívott mérkõzésen Holtzinger Dániel kalandozós, tárgyas, szintlépéses, „vonatképzõ” paklijával 2:0-ra gyõzött
Révész Tamás ellen.
Még egy érdekesség a versenyrõl:
– Debreceni Dávidnak az alábbi kombója jött ki az egyik
meccsen: Haragvó istenek – az ellenfél Leahot és Chara-dint választotta, majd Leahot Eleniosszá színezte Isteni szövetséggel, végül
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következett Chara-din megbüntetése Kíváncsisággal. És mindez egy
bontott paklik versenyen!
Remélem, minél több játékossal találkozunk a Nemzeti Bajnokságon. Ne feledjétek, a versenyzõkön kívül mindenkit szívesen
látunk nézõként az eddigi legnagyobb szabású HKK rendezvényen,
és némi meglepetéssel is szolgálhatunk azoknak, akik eljönnek!
Viszlát!
MAKÓ BALÁZS

III. százhalombattai HKK verseny
Sajnos igen kevesen (29-en) látogattak el az 1997. április 27-én
megrendezett hagyományos típusú versenyre, ami valószínûleg annak köszönhetõ, hogy ezen a napon még másik két verseny is megrendezésre került. Sokaknak tetszett, hogy a verseny pénzdíjas volt,
de meghagytuk a paklibontás élvezetét is. A versenyen ismét a megszokott nagylényes (autóárú) paklik domináltak, de láttunk néhány érdekes koncepciót is. Ilyen volt a kalandozó-, tárgyas-, direktsebzõ pakli. A nyeremények igen sokoldalúak voltak. A
pénzdíjakon kívül kiosztásra került két darab ultraritka lap, hat
harmadik kiadású alappakli és sok-sok ritka lap az utolsó forduló
nyerteseinek. Ismét megjelent a felesleges lapok gyûjtõje, amit
Striczki Tamás nyert meg.
A nagy küzdelemben végül körbeverések alakultak ki. A 3. helyért vívott párharcban Kis Borsó Csaba diadalmaskodott Gere Márton felett. Az igazi érdeklõdés a döntõre irányult, ahol két szinte
egyforma pakli, Mátyus Sándoré és Máté Gergelyé csapott össze. A
gigászi küzdelemben Mátyus Sándor gyõzött.
Egy érdekesség: Striczki Tamás a lejátszott 6 játszmája alatt
összesen 678 ÉP-t gyógyult ellenfelei legnagyobb örömére.
A RENDEZÕK: SZBVSG

Pásztói kvalifikációs verseny – 1997. május 10.
1997. május 10-én került megrendezésre az 5. pásztói HKK verseny, amely egyben kvalifikációs verseny is volt a Nemzeti Bajnokságra. A versenyen 42 nevezõ indult el, és tisztességgel végig is játszotta mind a hét fordulót. A küzdelmet Szegedi Gábor nyerte egy
standard versenypaklival, végig folyamatosan az élen haladva. A
második helyezett Nagy Gyula lett szép hajrával a végén, a harmadik helyet ezúttal Korányi Tibornak sikerült megszereznie. Az elsõ
helyezett bizonyára nagy örömmel fogadta díjait, mert az Enciklopédia Fantasia nevû ultraritka lap mellett kapott paklikban Szörnybûvölést, Direkt kontaktust és Ongóliant diszkoszvetést talált.
Természetesen az elsõ négy helyezett elnyerte a jogot a Nemzeti Bajnokságon való részvételre.
Köszönjük a Beholder Bt. és a többi szponzor támogatását.
MÁTYUS BALÁZS
Alanori Krónika – 19. szám

NINCS KEGYELEM!

A GYÕZELEM JUTALMA
II. HKK verseny
Az 1996. november 30-án megrendezett Gyõzelem
jutalma verseny újra megrendezésre kerül.
Idõpont: 1997. augusztus 9. szombat 10 óra,
nevezés 9-tõl
Helyszín: Pásztó, Next-Door szerepjáték klub,
Teleki László Mûvelõdési ház
Szabályok: Hagyományos svájci rendszerû,
hétfordulós, fordulónként 3 játszmás verseny, melynek
különlegességét az adja, hogy minden megnyert forduló
után a gyõztes játékos egy véletlenszerûen kiválasztott
Létsíkok kiegészítõs ritka lapot kap jutalmul a szervezõktõl. A verseny gyõzteseit ezen felül természetesen
ultraritka lapokkal és paklikkal jutalmazzuk.
Nevezési díj: 600 Ft
A részletekrõl érdeklõdni lehet Mátyus Gergelytõl
a (32)-360-128, és (32)-360-881 telefonszámokon.
Pásztóra Budapestrõl a Keletibõl vonattal, vagy
a Népstadiontól busszal Salgótarján felé lehet eljutni.
Az állomáson szervezõk várják a vonattal érkezõket.

vvv

Onix Szerepjátékos Találkozó
az Aos Onix szerepjátékos kör rendezésében
Idõpont: 1997. VIII. 22-tõl (péntek) 24-ig (vasárnap)
Helyszín: Pestszentimrei Közösségi Ház,
1188 Budapest, Vasút u. 48. Megközelíthetõ
a 193-as, 54-es és a 82-es buszokkal.
Programok:
Trolldélután , a Trollbarlang akcióbrigádja
Warhammer 40.000, fantasy, Necromunda,
Blood Bowl terepasztalos bemutatót tart.
A pécsi Coventus White Wolf játékkörnyezetet
ismertet, valamint Kult bemutatóval lép fel.
Call of Ctulhu szerepjátékos verseny.
Szerepjátékbörze.
Kártyasarok.
Vitafórumok.
Kézitusa, fegyverek bemutatója, íjak bemutatója.
Nyereg- és lószerszám-bemutató.
A témába illeszkedõ filmek vetítése.
Fantasy kocsma.
A belépõ várható ára: 50 és 100 Ft között lesz.
Érdeklõdni lehet: a 2-945-971-es telefonszámon.
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A Hadjárat ötödik ütközete – HKK páros verseny
Idõpont: 1997. augusztus 3. vasárnap,
nevezés 10-tõl, kezdés 11-tõl
Helyszín: Tower Kártyaklub
Margitsziget, Atlétikai Centrum
Nevezési díj: 500 Ft, de ha tagja vagy a Hatalom
Szövetségének, vagy rendelkezel Magic Shop
törzsvásárlói kártyával, akkor csak 400 Ft
Szabályok: A verseny 7 fordulós, svájci rendszerû,
kétjátszmás. Tiltott lap a Szerepcsere, és a Tiltott mágia
csak a kiegészítõben lehet. A kijátszott lapok az egész
párra hatnak, de ha célpont játékos van a szövegben,
akkor meg kell nevezni a játékost, és csak arra hat.
A párok egymás mellett ülnek, nézhetik egymás lapjait,
de felváltva következnek.
Tiltott lapok: 1. Regeneráló lények. 2. Azok a lények,
melyeket vissza lehet hozni a gyûjtõbõl. 3. Minden olyan
lap, amellyel játékos vagy lény gyógyul, vagy a sebzés
csökken nullára. 4. A felsoroltakon kívül minden,
amely egy picit is gyógyíthat pl. Sheran oltár. 5. Az olyan
lapok, melyek vagy visszahoznak lényeket a gyûjtõbõl,
vagy ÉP-nyerõ képességet adnak. 6. Olyan lapok,
amelyek növelik az ÉP-t.
Érdeklõdni lehet: Gere Mártonnál
Tel.: 204-6238 vagy 06-30-643-759
Szponzorok: Beholder Bt., Black Fire Games,
Dungeon, Magic Shop, Metal Hammer Hungarica,
Café Léger, Tower

vvv

BEAVATÁS
HKK verseny a Tertius Adeptus
szerepjáték tábor ideje alatt
Idõpont: 1997. augusztus 7. csütörtök de. 11 óra
Helyszín: Szanazug, GYIA-tábor (Békés megye)
Megközelíthetõ: Békéscsabáról, a buszpályaudvar
14. kocsiállásáról indul Szanazugba buszjárat.
(Érdeklõdni kell telefonon a buszpályaudvaron.)
Nevezési díj: 350 Ft, ami a tábor aznapi összes
programján való ingyenes részvételre jogosít fel.
Egyéb információ: A tábor ezen napján megrendezésre
kerül a TF és KG találkozó is!
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HKK ÁRLISTA
A Magic Shop 1997. VI. 13-i hivatalos árai
A lista folytatása követlezõ számunkban jelenik meg. Figyelem! A Beholder Bt. nem árusít laponként HKK-t!
A béke erdeje
A béke mezeje
Acéldarázs
Acélkolosszus
A Denevér hatalma
A fák ereje
A falak ereje
A fattyak visszatérnek
A fény szentélye
A géniusz manifesztációja
Agglomerátor
A gonoszság ereje
Agresszivitás
Agybénítás
Agyburok
Agyletapogatás
A gyenge ereje
A gyenge pusztulása
A gyõzelem reménye
Agyroppantás
Agytaposás
Agyzabáló
Agyzavarás
A háború szentélye
A halál csókja
A halál tornya
A hatalom átka
A hatalom korlátozása
A holtak nyugalma
A jóság ereje
A jóság jutalma
A káosz korlátozása
A kapzsiság átka
A lélek védelme
Alacsony morál
Alagút
Alakváltó
Alanori csatorna
Alanori egyetem
Alanori futár
Alanori könyvtár
Álcázás
Áldomás
Áldozat
Áldozat a holnapért
Áldozókés
Alex Vampirsson
Alkímia
A magány fájdalma
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S
S
S
F
D
S
T
C
R
D
F
D
D
F
E
E
F
D
F
D
T
E
E
T
C
L
C
T
S
E
E
R
F
E
C
T
S
R
R
R
R
E
R
L
R
C
L
F
S

n
100
n
30
r
400
r
1500
r
200
gy
20
gy 30/60
r
300
gy 20/60
r
300
gy
10
n
200
gy
20
gy 60/100
gy
60
n
30
gy 20/60
gy
60
r
200
gy
10
r
400
n
100
r
300
n
30
n
60
gy
20
r
200
r
200
n
30/60
n
30
gy
30
n
30
r
300
gy
30
gy
20
n
100
gy
10
r
100
n
60
r
300
r
100
n
30
gy
10
n
30
r
400
gy
20
n
200
gy
10
gy
30

A mágia csodája
A mágia méltósága
A Mester büntetése
A Mester jutalma
Amnioszfa
Ámokfutó
Annak
A pusztítás botja
Aranyesõ
Aranytojást tojó tyúk
Arató csattanat
Arc
Aritma
Arnilla
Árnyékrája
Árnyéktestõrség
Árnymanó
Árulás
A rútság büntetése
Árvíz
A sebek beforrnak
A skorpió ereje
A sokaság ereje
A sötétség kardja
A szirének éneke
A szójerek tobzódása
A szójerek tombolása
A takarékosság jutalma
Átcsoportosítás
A teljesség tornya
A Teremtõ szava
A természet haragja
A természet megcsúfolása
A természet rendje
Átkos kötõdés
Átkozott mágia
Átokkõ
Átruházás
A trükkök kizárása
Áttelepítés
Áttérítés
Autentikus vámpír
A vámpírok éjszakája
A végsõ áldozat
A világ újrafelosztása
Az élet és halál kupája
Az élet körforgása
Az élet szava
Az élet tornya

F
F
F
D
F
D
S
D
F
C
T
C
S
D
C
F
D
D
E
S
R
S
C
C
E
S
S
C
R
T
C
S
L
S
L
T
L
T
T
T
–
L
L
S
F
S
S
S
R

r
200
n
30
r
500
r
300
n
30
n
30
n
30
r 400/500
gy
30
r
100
gy
30
r
300
n
30
r
150
gy
30
n
30
gy
10
gy 20/60
n
30
r
800
n
60
n
30
n
30
r
150
r
800
gy
20
gy
20
gy
20
r
150
r
200
n
30
gy
10
n
30
gy
30
n
60
r
200
n
30
gy
30
n
30
r
200
gy
30
r
700
n
60
n
30
r
200
r
300
r
500
n
30
gy
20

Az elme fölénye
E n
60
Az Erõ Ökle
T gy
10
Az idõ kereke
E r
900
Az információ hatalma
C n
30
Az orkok öreganyja
D r
500
Az univerzum kifordítása
C r
400
Azonnali bûbáj
L gy
30
Azonnali gyógyítás
S gy
20
Baar-ork
D gy
10
Baghar
C r
400
Bájital
E r
150
Bajnokság
T r
100
Bakkura
T n
30
Bávatag golombár
S n
60
Bazaltelementál
T n
60
Bean-sidhe
L r
300
Békítés
R gy
20
Bérmágia
T r
200
Betonfal
T r
400
Bibircsók-óriás
T r
400
Bíborgörény
S n
30/60
Bo-skorpió
S n
30
Bolhakutya
E gy
20
Bombagoly
S gy
10
Borax király
R r
100
Borzalmas varkaudar
D r
400
Bosszú
T n
150
Bölcsek köve
– gy
20
Bölcsesség
– r
300
Bronzpáncél
T n
30
Bronzsisak
T gy
10
Brutalitás
T n
30
Bufa nevetése
Bufa ur
5000
Bumeráng
R gy
20
Bundás csirmáz
T r
500
Burástyakölyök
E gy
10
Burástyatojás
E gy
20
Bûbájlidérc
C n
60
Bûbájlopás
E r
700
Bûbájmásolás
E r 500/600
Bûbájsemlegesítés
E gy
60
Bûbájvédelem
E gy
30
Büntetõ praglonc
T r
300
Bûvölés
E gy
20
Caramella
E n
60
Chara-din álma
C gy
20
Chara-din döbbenete
C ur
5000
Chara-din fattya
C gy
20
Chara-din fénykora
C gy
20
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Chara-din helytartója
Chara-din küldetése
Chara-din lesújt
Chara-din macskája
Chara-din oltára
Chara-din papja
Chara-din talizmánja
Chara-din temploma
Csábmosoly
Csala-csíny Csilla
Csapdaészlelés
Csapdakészítés
Csere
Csodadoktor
Csontkés
Csontszurony
Csontváz
Csontváz Lord
Csupasz izom
Dálámár
Darkseid
Daronel
Degradátor
Déja vu
Denevérszimbólum
Destabilizátor
Destruktív fúzió
Deus ex machina
Dimenziórés
Direkt kontaktus
Don Caloni
Dornodon küldetése
Dornodon oltára
Dornodon papja
Dornodon temploma
Dornodon visszavág
Doronyduda
Dort Amessix
Dögkeselyû
Dögvész
Drasmólyom
Drónkeselyû
Drótháló
Drótszõrû pincsi
Duer-ork
Dupla szintlépés
Dupla vagy semmi
Duplikátum
Ében halálhajcsár
Ében harcos
Egoizmus
Egyszerûsítés
Együttérzés
Éhínség
Éjmágus
Éjmágus köpenye
Éjmágus tükre
Éjsárkány

Alanori Krónika – 19. szám

C
C
C
C
C
C
C
C
E
E
–
–
F
C
–
T
L
L
T
–
R
F
C
S
D
–
D
E
C
E
T
D
D
D
D
D
F
T
D
C
S
C
C
R
D
–
C
D
C
C
C
S
R
L
C
C
C
C

gy
r
gy
gy
gy
gy
r
r
gy
n
gy
gy
gy
gy
gy
gy
gy
r
gy
n
n
r
gy
ur
r
n
n
r
gy
r
r
r
gy
gy
r
n
n
r
gy
r
gy
gy
gy
n
gy
gy
n
r
r
gy
r
n
n
r
r
r
n
r

20
100
30
20
20
20
200
300
10
60
30
10
20
30
10
30
10
400
30
30
30
100
30
7000
300
100
60
300
20
800
500
100
10
20
300
100
100
300
30
300
10
30
20
60
10
30
30
300
300
30
150
60
30
300
400
150
30
700

Elektromos angolna
Elenios csábítása
Elenios küldetése
Elenios oltára
Elenios szentélye
Elenios temploma
Életösztön
Életpajzs
Életszívás
Életszívó kard
Elf
Eliana
Elimináció
Elit palotaõr
Ellenvarázslat
Élõ útvesztõ
Élõhalott-pusztítás
Élõholt mágus
Élõholt mirg
Élõholt quwarg
Élõholt sullár
Élõsködõ
Elterelés
Elzárás
Ember kalandozó
Emberevõ
Enciklopedia Fantasia
Energiafolyam
Energiakitörés
Energiakoncentráció
Építkezés
Épület teremtése
Érinthetetlenség
Erõpajzs
Esélytelenség
Esszenciakristály
Éteri fény
Evaporõr
Ezoterikus mardel
Fabontó szójer
Fair play
Fairlight bankja
Fairlight cselszövése
Fairlight játéka
Fairlight küldetése
Fairlight oltára
Fairlight papja
Fairlight pusztító masinája
Fairlight temploma
Fairlight trükkje
Fairlight vihara
Fáklya
Fal
Falu
Falvastagítás
Fantalas
Fattyak szaporodása
Fattyak teremtése

F
E
E
E
E
E
S
S
D
L
E
R
D
F
F
S
R
L
L
L
L
F
S
E
–
T
–
F
F
C
T
F
S
F
C
E
R
F
E
S
R
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
R
R
S
T
R
C
C

gy
n
r
gy
n
r
n
gy
gy
r
gy
r
gy
r
gy
r
gy
r
gy
n
n
n
r
gy
gy
n
ur
n
gy
r
gy
gy
n
gy
gy
r
n
n
r
n
r
n
n
r
r
gy
gy
r
r
gy
n
n
gy
r
gy
n
gy
gy

20
30
100
10
30
300
30
60
20
200
10
600
20
700
30
400
10
1200
30
200
30
30
150
20
60
150
4000
30/60
10
400
10
30/60
30
10
20
600
30
150
400
60
300
60
30
150
100
10
20
300
200
30
30
30
60
300
20
30
30
30

Fátyol
Fegyver szakértelem
Fegyvermester
Fekete griff
Fekete kehely
Fekete Sereg
Felejtés
Félelemjáró
Felsõbbrendûség
Feltámasztás
Feltételes gyógyítás
Fémbontó szójer
Fertõzés
Feudális örökség
Flavius
Fogadó
Folyó
Fordulat
Földanya
Földanya csókja
Földhányás
Földöntúli ragyogás
Földrengés
Fregnikus plazma
Furulya
Fürgülés
Garokk
Gátvakond
Gigaököl
Gnóm
Gnóm kutatóállomás
Goldugar
Gonyolék
Gorombilla
Göcsörtös bunkó
Gömbvillám
Grákó denevér
Gránit õrszobor
Grath Morphus
Griff-fióka
Griffõnix
Grifftojás
Grok-képzõdmény
Gruangdag
Gruangdag testõre
Gruangdag vára
Gyávaság
Gyémántsárkány
Gyenge méreg
Gyengítõ lehelet
Gyermekáldás
Gyevi bíró
Gyilkos fegyver
Gyilkos méreg
Gyilkos mókus
Gyógyítás
Gyógykenõcs
Gyógymógy

E
–
T
C
D
T
E
L
C
R
R
F
C
T
R
F
S
F
S
S
T
E
T
C
S
T
T
T
T
F
F
R
T
R
S
R
L
T
L
E
R
R
S
T
T
T
C
R
S
L
S
Bufa
–
S
S
–
R
S

n
30
gy
60
r
400
r
400
r
200
AK
300
gy
10
gy
10
n
30
gy
20
n
150
r
100
r
100
r
150
r
300
r
400
n
150
gy 20/60
r
400
gy
30
r
200
n
30
n
30
gy
30
gy
30
n
60
gy
20
n
30
gy
20
gy
10
r
200
gy
10
gy
30
gy
20
r
100
r 1000/1500
n
30
r
300
r
200
gy
30
r
900
n
30
n
30
r
300
gy
30
gy
20
gy
20
AK
300
gy
20
gy
20
n
150
r
200
gy
10
r 700/900
gy
10
gy
30
gy
10
gy
20
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Gyógysugár
Gyöngymangó bokor
Haarding féreg
Hadvezér
Halálkapu
Halálos sugárzás
Halálsugár
Halhatatlanság
Halvaszületett
Haragvó istenek
Harcmûvészet
Hebrencscsapda
Hegyi rák
Helytartói jogar
Hendiala
Hendiala mosolya
Hibernáció
Híd
Hódolat Raiának
Hófehérke
Holtak energiája
Homokféreg
Hosszú íj
Hõsies küzdelem
Hõsiesség
Hurleon
Húsevõ magszim
Idegroncsolás
Idõcsere
Idõgyorsító
Idõugrás

R
S
L
T
L
L
L
D
L
C
–
R
T
R
E
E
D
R
R
E
L
F
E
D
R
F
S
F
F
E
F

n
gy
gy
gy
gy
r
n
r
n
r
n
r
gy
gy
r
n
n
r
gy
n
gy
r
r
gy
gy
n
gy
gy
ur
r
gy

30
20
30
20
20/60
100
30
200
30
400
30
100
10
20
500
30
30
100
60
30
20
400
100
30
20
30
20
20
6000
300
20

Illúzió
Illúziópalota
Illúziósárkány
Influenza
Instabil szingularitás
Intelligencia
Invázió
Ispotály
Istálló
Isteni kapcsolat
Isteni közbeavatkozás
Isteni segítség
Isteni szövetség
Isteni visszahívás
Ithril
Jaj a legyõzötteknek
Járvány
Jégcsóva
Jégtroll
Jellemtükör
Joviális mikroszockó
Kacagó szépia
Kaffogó hebrencs
Káosz szimbólum
Káoszplazma
Kaotikus csata
Kaporszakáll
Kapu
Kardfogú fülemüle
Kardszárnyú pocok
Karmazsin huhogó

E
E
E
F
F
S
D
R
R
R
R
R
–
–
L
T
S
L
L
F
C
C
T
C
L
C
R
T
E
E
S

r
r
r
r
r
n
r
gy
gy
n
ur
r
r
r
r
r
r
gy
n
r
gy
gy
n
n
ur
r
r
r
r
r
r

200
400
2000
600/800
300/400
30
100
30
20
60
5000
200
600/700
100
400
300
400
20
60/100
150
20
20
60
30
4000
150
200
300
400
400/500
300

Karócsapda
Kaszabolósáska
Kaszárnya
Kataklizma
Katapult
Kavadu
Kavaduiszák
Két kard szimbólum
Kétfejû troll
Kettõslátás
Kholdenikus csapás
Kiégett föld
Kincseskamra
Kis Vagabund
Kis vaspajzs
Kisebb kívánság
Kitartó ló
Kiûzetés
Kíváncsiság
Kloin Drungas
Klónozás
Kneopatikus molluszk
Kobudera
Kolostor
Kontinuum-tágító
Kopernik
Koponya szimbólum
Korgó Szikra
Korlátlan mágikus faktor
Kovácscéh
Kovácsmûhely

T
F
T
L
L
R
R
T
D
E
F
D
F
E
F
F
L
R
F
C
F
C
R
T
D
–
L
–
D
T
D

n
30
n
60
gy
30
r 400/600
r
400
gy
10
n
30
r
150
r
300
r
100
r
300
r
300
n
100
r
300
n
30
n
60
gy
60
gy
30
n
30
n
30
r
500
gy
20
gy
20
r
150
r
200
n
30
r
200
r
400
ur
5000
n
100
r
200

NEXT-DOOR
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
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ä Angol és magyar nyelvû szerepjátékok
ä Sci-fi és fantasy regények, novellák
ä Gyûjthetõ Art kártyák és matricák
ä Táblás és stratégiai játékok: Cherubion, Warhammer, Arcadia stb.
ä Kártyajátékok: HKK, Magic, Guardians, Vampire, Netrunner, Star Wars stb.
ä Kártyás kiegészítõk/dobókockák, kártyatartók
ä Kártyák laponkénti vétele és eladása: HKK,Magic,Guardians
ä Kártyás újságok: Alanori Krónika, Talizmán, Duelist, Scry, Inquest
ä Magyar nyelvû szabálykönyvek
ä Mindig a legfrissebb információk a szerepjátékok világából
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Postacím: Next-Door Bt. – 3061 Pásztó, Pf. 89
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Illusztrác
ió: Mark
ó Gábo
r

Még alig egy hónapja jelent meg a Létsíkok, a Beholder
A másik fontos dolog, hogy ennek a kiegészítõnek viBt. máris egy újdonsággal szeretné megörvendeztetni a szonylag gyorsabb átfutási ideje miatt jobban tudunk reaHKK rajongóit. Ez a Csillagképek nevû minikiegészítõ-so- gálni a játék elõre nem látható változásaira. Pl. ha a verserozat, amelynek elsõ tagja, a Rák július végén jelenik
nyen a játékosok 99 százaléka a Nagyobb zan –
meg, majd minden hónap második felében egy
Nukleáris robbanás kombóval játújabb kiegészítõ lát napvilágot. Egy csomagban minszik, az elsõ körben 999 ÉP-t
5
dössze három lap található, amelyet öt lap közül vásebezve saját magán kívül
Manti
kór
logatnak véletlenszerûen. A lapok témájukban a
minden játékoson, akkor
csillagjegyekhez kapcsolódnak (az elsõ három a
nem árt gyorsan megjelentetRák, az Oroszlán és a Szûz), és az adott csillagjegy
ni a Nukleáris pajzs lapot (a
rajzát is feltüntetjük rajtuk a kiegészítõ jelzésépélda légbõl kapott).
nél. A példányszám erõsen korlátozott lesz, így
Az, hogy a lapok az adott téminden lap ritkának számít. Egy
mához kötõdnek, természeteszörny
kiegészítõ ára 200 forint lesz.
sen nem azt jelenti, hogy pl. a
Lelki füleimmel már hallom
Rák kiegészítõben 5 Sheran hívõ,
4
Re
Csipk
az elsõ megdöbbenést: 200 forák altípusú úszó szörny van: az
erózsi Ha megsebez pül.
kajáálm
egy lény
tékoa
t vagy eg
st, a gy
rint három lapért? Megõrültek
öt lap más-más istenhez tartozik,
y
ûjtôbe
kerül.
4
ezek? Nos, erre a jogos kérdéslények, varázslatok és egyebek is
2
re a válaszok a következõk: ha
vannak köztük, s a kötõdés nem
kezdõ játékos vagy, 1-2 pakli
ilyen direkt.
kártyával, akkor én is azt jaReméljük, mindenkinek megvaslom, vegyél inkább egy
nyeri tetszését ez a kezdeményezés, és
azonn
ali
alappaklit, abban 45 lap van
az elsõ három Csillagképek kiegészítõt követhetik
Célpont
750 forintért. Ha viszont
az újak – mi a magunk részérõl már javában törjük a
kerül, és lény passzívan
a
5 álom
jelzô ke tartalékba
rutinosabb, aki egy paklit
fejünket az új lapokon.
lényen
rü
aktiviz álomjelzô van, l rá. Amíg a
álódik
a lény ne
az el
gazdája
elsõsorban a ritka lapok
MAKÓ BALÁZS
m
elôkészí ôkészítô fázi
sban. A
tô fázisá
lényrôl
ba
egy álom n vegyél le a
miatt vesz, hiszen a gyajelzôt.
kori és nem gyakori lapjai
szinte mind megvannak,
illetve könnyen beszerezhetõk, akA Csillagképek kiegészítõ megrendelése, a többi termékünkkor így jóval olcsóbban juthatsz ugyanannyi ritka (és
höz hasonlóan történik, (azaz a 1680 Bp. Pf. 134 címre kell
természetesen jól használható, érdekes) laphoz, mintha
elküldeni a pénzt belföldi postautalványon, a „Közlemények”
alappaklit vennél. Ha pedig gyûjtöd is a kártyát, csapj le
rovatban feltüntetve, hogy mit és mennyit rendelsz), ám van
rá, hiszen ezeket a paklikat olyan kis példányszámban kékét külön feltétel, ami csak erre a kiegészítõre vonatkozik.
szíttetjük, hogy várhatólag pár hét alatt elfogynak (termé1. A Csillagképekbõl legalább hármat kell egyszerre rendelszetesen igyekszünk, hogy vidékre is jusson megfelelõ
ned. Ha ennél kevesebbet rendelsz, akkor NEM tudjuk
arányban, és rendelni is lehet a Beholder Bt.-tõl), és soajánlva küldeni, ami nagy eséllyel azt jelenti, hogy a poshasem nyomjuk õket újra.
tán el fog tûnni.
Ennyit a piszkos anyagiakról. A játék szempontjából
2. Ha olyan Csillagképek kiegészítõt rendelsz meg, ami már
színesítõnek szántuk a lapokat, így nem csak fél-háromneelfogyott (ez könnyen elõfordulhat, mivel erõsen korlátogyed évente találkozhatsz újdonságokkal, amikor egy kiezott példányszámban adjuk ki), akkor helyette automatigészítõ megjelenik, hanem a Krónikás lappal együtt minkusan a legközelebb megjelenõ Csillagkép kiegészítõt fogden hónapban 6 új lap jelenik meg. Érzésünk szerint ez
juk elküldeni.
még nem túl sok ahhoz, hogy beszerezhetõ, átlátható leKérünk mindenkit, hogy csak akkor rendeljen postán Csillaggyen, viszont elég ahhoz, hogy kicsit változhassanak tõle
képeket, ha a fenti feltételeket el tudja fogadni! Köszönjük!
a paklik.
Illusztrác
ió: Gôgö
s Károly

1997 ©
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KOMBÓK
Az új nemzedék — egy tesztpakli története
Biztosan sokan gondoltak már arra, milyen jó lenne olyan paklival
játszani, amelynél a játékot úgy nyerjük meg, hogy a paklink kiépülése után az ellenfél felerészben a játék szemlélõjévé válik, mi
pedig egyszerûen átgázolunk rajta. Természetesen nem azt állítom,
hogy ilyen paklik nem léteztek illetve léteznek, tapasztalatból tudom, milyen jó szórakozás az, amikor az ellenfél négyszer agytaposott, én pedig arra várok, mikor öl végre meg. (Persze az ellenfél
ilyenkor káromkodik, hogy miért nem tudott öt Agytaposás feljönni.) Üdítõ dolog még a tûzgolyós pakli ellen harcolni, fõképp ha
megindul a kombója. Az egyetlen probléma innentõl kezdve az,
hogy az ellenfél kiszámolja a taumaturgia szakértelem szintjét, és
végül elárulja, hogy 450-et vagy 540-et sebzett. Amit e két példával
szemléltetni akartam az csak annyi, hogy olyan kiépülõs pakli,
amely lényekkel nyer, majdhogynem nem létezik. A Létsíkok kiegészítõ ilyen szempontból (is) kitûnõ, hiszen rendkívül tág teret enged az ilyen stílusú pakliknak. A legjobb szórakozást számomra a
törpesereg vezetése okozta. Nem szeretném elemezni a pakli ütõ-

Egy vadonatúj lemezújság a fantasy
és a sci-fi szerepjáték rajongóinak!
Ez a lemezújság havonta jelenik meg a CD Guru,
a Chip és a Pc-x cd-rom mellékletében. Az elsõ
(valójában nulladik) 1996. decemberében
látta meg a napvilágot.
EGY KIS ÍZELÍTÕ AZ EDDIGI TÉMAKÖRÖKBÕL:
Túlélõk Földje  Káosz Galaktika  AD&D
Csillagok Háborúja  Cyberpunk  Earthdawn
Magic: the Gathering  Rage
Shadowrun  Star Trek  White Wolf
Kínálatunk folyamatosan bõvül egyéb játékokkal.
Olvashattok novellákat, kártya- és könyvismertetõket,
klub infókat, kalandmodulokat és tippeket.
Keresd a cd mellékleten,
az interneten és a barátaidnál!
Levélcímünk: 1537 Bp. Pf. 453/397
E-mail: pergamen@automex.com
Homepage: http://www.automex.com/˜pergamen
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képességét, tesztelésen javarészt sikerült gyõznöm vele. (Nem versenypaklik ellen!) Arra építettem, hogy minél brutálisabb törpördögökkel verjem be az ellenfél fejét. Ha az ember egy kalandozót
tápol halálra, rendkívül kellemetlen, amikor az elhullik és esik vele minden, ezért inkább bûbájokkal és Hófehérkével erõsítettem
törpéimet. A pakli fõtörpjei Kaporszakáll és Kõfejû Beldor, esetleg
Don Caloni. Használtam Zöldfülûeket, továbbá Öreg varázslót
(passzivizálásra ad egy szintet a célpont kalandozónak), és természetesen Hófehérke sem maradhatott ki a pakliból. A törpék tápolására betettem a Fekete sereget, melynél általában törpét neveztem meg, (ki gondolta volna?) de néha kénytelen voltam embert
mondani. Hasonló céllal szerepeltettem a Pozitív diszkriminációt,
mivel szinte mindenki szakállas, és ezek mellé a Bûbájmásolás is
bekerült a pakliba. A Kinemfogyótörpetermelõtegez csak a következõ kiegészítõvel jön ki, ezért Új nemzedékkel kombóztam.
Az Új nemzedékkel – amint azt már a neve is mutatja – kalandozókat lehet termelni; enélkül a pakli jóval gyatrábban mûködne.
További tápot adott mokány kis fickóimnak a Fegyverbolt – Fegyver
szakértelem kombó, ezzel elértem azt, hogy minden kalandozóm
csontkéssel rohangált, és megkapta a fegyverszakértelemmel járó
plusszokat. Hófehérkéhez Gyermekáldást is használtam, bár ez
nem túlzottan szükséges a kalandozók városa miatt. Ha megidézõdik a kalandozók síkja, Hófehérkébõl egyszerre több is lehet az asztalon, továbbá minden kalandozó kap egy szintet.

A PAKLI LISTÁJA:
3 Hófehérke
3 Kaporszakáll
3 Kõfejû Beldor
2 Don Caloni
3 Törpe
2 Öreg varázsló
3 Zöldfülû kalandozók
2 Gyermekáldás

3 Új nemzedék
3 Pozitív diszkrimináció
3 Fekete sereg
3 Bûbájmásolás
3 Kalandozók városa
3 Csontkés
3 Fegyver szakértelem
3 Fegyverbolt

Tesztelésen elõfordult olyan eset, amikor a Zöldfülû kalandozókkal 6/7-es lényeket teremtettem. A pakli kiépülés után valóban
jó, csak nem tud bûbájt leszedni. Ha valakinek ilyen irányú aggályai vannak, használjon Lady Oliviát és Bûbájlopást. Megdobja még
a paklit A szirének éneke és a Gömbvillám, de ezek nélkül is jól lehet játszani vele. Ha valaki úgy dönt, hogy változtatni akar, Don Calonit, Gyermekáldást, egy Csontkést illetve egy Törpét vegyen ki elõször.
KIS BORSÓ CSABA
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Statisztika
1997. 06. 17
KLÁNRANGOK
Global Impex
Galactic Trade
Gránitkígyók
Szabad Skorpiók
Bíborrend
Acélsasok

FAJOK
inszektoid
5%
karnoplantusz
4%
xeno
8%
ûrcápa
14%
cerebrita
9%
triciplita
15%
ember
42%
SPECIÁLIS TÁRGYAK
nõk a legénységben 0 – 30%
1 – 53%
Herepium
650
W+S Giga Beam
289
2 – 13%
3 – 2%
Shin Shai V1 hiperhajt. 168
Voyager leszállóegység 12
Pulzar kristály
31 SZAKÉRTELMEK, RANGOK
Ózmium
27 kereskedelem
5
Coburn szál
9 szerencsejáték
10
Thalapron
8 karizma
11
Tieberson fókusz
17 ûrhajóvezetés
6
manõverezés
11
javítás
10
HAJÓK
7
Cyclon Unario
37% leszállás
8
Cyclon Spacedog
4% hiperugrás
7
Cyclon Spark
7% robotika
5
Typhoon Warrior
9 db programozás
2
Typhoon Soldier
2 db mûszaki érzék
5
Scorpion Sting
27% kézifegyverek
11
Scorpion Thunder
3% nehézfegyverek
1
Scorpion Lightning
4% tûzszerészet
2
Cobra Flash
5 db felfedezés
3
Cobra Sun
2 db geológia
8
Mercator Alpha
10% kereskedõrang
4
Mercator Beta
13 db kalózrang
12
Mercator Gamma
18 db harci rang
Galleon Silver
9 db
Galleon Gold
11 db
LELÕTT HAJÓK
Olimposz Iliász
1 db AZO 00/F Árnyék
5456
AZO EPS Pusztító
4876
AZO 00V Pöcök
4673
STATISZTIKÁK
légi gyõzelmek
1182 AZO 01/F Lepke
4600
4315
idegenhajók ellen
973 AZO FFa Madárka
zargok ellen
923 AZO HF Csali
4145
mezonok ellen
58 AZO 0R Felderítõ
3527
1565
egyéb hajók ellen
164 AZO CK Hernyó
kapitányok ellen
45 AZO Dang.11
1523
földi gyõzelmek
18 AZO D-Hárpia
1496
sikeres kalózkodás
34 AMO F11 Halálmadár 959
priusz
524 AZO Vérengzõ II.
918
hírnév
4185 AMO Lopakodó Veréb 871
0/44
1/100
0/0
0/0
0/30
0/50

AZO Penge D21-PH
AMO Lopakodó Túzok
AZO 12-PHO Rettentõ
AZO Penge D21-1
AZO Rh Véreb
AZO Missile Boat
AZO E-23 Rejtõzködõ
Zarg Tomboló 3F
AZO 12P Rettentõ
AZO B-1 Bulldog
Zarg Tomboló
Karibi utazó
AZO CR-12 Pióca
AZO PT Darázs
AZO Missile Cruiser
AMO Hentes C-4
AMO Daraboló
Sir Francis Drake jr
Kohn Bros Impex
FD-2 Lélekvesztõ
Vendetta 5D+R
H.O.O.K.
AZO Sírásó
AZO Lánctörõ
Sd-34 Vámszedõ
Vörös Kalóz
Fekete adószedõ
Nyomkeresõ I.
Csáklyás Tuareg
AMO Hurrikán
Fosztogató
Havanna Szelleme
Indián

776
703
697
666
622
613
592
556
554
533
528
483
426
417
334
294
291
197
176
155
126
120
118
115
88
84
82
80
72
65
62
56
54

Shin-To Corp.
Mezon csatacirkáló
AZO Metal Giant
AMO WR Hiéna
AMO C-34 Herkules
AMO D-15 Villám
AMO YFT-2 Monstrum
AZO Fekete Halál
Tigris II.
Settenkedõ Kígyó
Harpoon Corp.
Merc-Han’t
Alattomos Rája
Taurus POL007
Pampák királya
Hluppert Trade
AZO Holdporlasztó
AMO Draco
Hunter
Szivárványugró
AMO Múmia
Héja XJ35
G.T.R.
Demoralizátor
AZO Top Shield
Alattomos Haramia
POL-15 Ikarus
AMO Wyvern
Lézengõ Lajhár
Halálos Orca
AMO Gyilkos
AMO E.C.M.D.E.F.
AMO Big Góliát

47
46
39
38
36
26
23
21
15
14
12
11
8
7
7
7
6
6
5
4
4
3
3
3
3
3
3
2
1
1
1
1
1

HAJÓK (agy szerint) A SZEKTOROKBAN
Szektorok
2.
3.
4.
5. kapitányok
Infreto
8
12
Tropina
8
12
Extos
15
11
Bropea
15
26
Cogalia
13
23
Hectica
17
38
Formato I.
22
20
Formato II.
22
34
Formato III.
19
29
Trento
5
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Ez alkalommal az eddigi szokásoktól eltérõen
egy játékos hajója szerepel a terítéken; ennek
oka, hogy lezajlott az I. Galaktikus légiparádé. A
most bemutatásra kerülõ hajó, az „Észak Csillaga”, Antares karnoplantusz kapitány hajója
lett. Aki figyelemmel kísérte az Ámokfutam
eredményeit, annak nem ismeretlen ez a név.
Antares, mint minden normális karnó elsõsorban kereskedelemmel kereste a kenyerét.
Ennek köszönhetõen a nehézfegyver szakértelme csak 5-ös, a manõverezése viszont elérte a 8-as szintet. Hajója egy Typhoon Soldier, amivel méltán pályázhatott a verseny megnyerésére. Antares felkészült a légiparádéra, ezt jól példázza a gondosan összeválogatott
felszerelés. A hajó sebzõképessége rendkívül magas. Átlagos tûzereje 142, amit 7 darab Cromin Phot fotonágyú (3D10+1-es sebzéssel, 3-as pontossággal), és egy Teppelton vs. 5 állvány biztosít. A hajót 2 Mars és 4 Ural T54 generátor látja el energiával. Ezek összkapacitása körönként 68 energiaegység. A fegyverzet üzemeltetése mindössze 35 energiaegységet igényel, a maradék a 2 darab 3-as
hatékonyságú Harlem lézerpajzs és az 1 darab 2-es hatékonyságú Deflektor fotonpajzs üzembentartását biztosítja. A felszerelést a légiparádéra optimalizálta, de azt gondolom, mindenki számára tanulságos lehet. Alacsonyabb szintû hajón is össze lehet állítani arányaiban hasonló felszerelést. Antares kapitány hajója iránt a belbiztonsági szervek is érdeklõdtek. A sikeres modell hamarosan szériamodellként is meg fog jelenni az ûrben.
Ennyi elõzetes fért ebbe a számba a légiparádéról, amirõl legközelebb részletes beszámolót olvashattok.

Észak Csillaga

Alaptípus:
Typhoon Soldier
Manõverezõképesség:
8
Energia:
60+68/kör
Páncélzat:
120
Ûrhajó szintje:
5
Fegyverzet átlagereje:
142

35

Hírek a Káosz Galaktika világából
Egy szövetség, mely bizonyított.
Minden kívülrõl jövõ támadást hárított. Két kalózklánt, a Fekete Rózsát
és egy triciplita klánt olvasztott magába. Megvetette a lábát a belsõ
szektorokban, megerõsítette helyzetét a peremszektorokban. Kiharcolta
a kalózküldetéseket, melyek már jövedelmezõvé teszik a kalózok életét.
Eddig minden úgy történt, ahogy
terveztük.
Testvériség
Szabad kalózok! A Testvériség
Kalózszövetség közérdekû közleményei következnek: A vámolást végzõ
kapitányok végre lehetõséget kaptak
fekete üzelmeik gyakorlására,
ugyanis megjelentek a kalózküldetések, melyeket kocsmákban, kaszinókban, sikátorokban szerezhetnek
a tisztelt kapitányok, így míg a folyószámlájuk egyenlege drasztikus
emelkedésbe kezd, addig a priusz is
arányos növekedést fog mutatni. A
Testvériség Kalózszövetség megvetette a lábát a belsõ szektorokban és
majdnem minden peremszektorban.
Ehhez kapcsolódóan szeretnénk felkérni az inszektoid és karnoplantusz
kalózokat, hogy cáfolják meg a
tényt, miszerint a szektoraikban a
kalmárok monopol hatalomra tettek
szert, nagy pénzek áramlása biztonságosan történik, már-már vadászok kísérete nélkül indulnak útnak
hatalmas kereskedõkaravánok. A
fentiekkel kapcsolatban várjuk a véleményeket a következõ SecNet címeken: 1002, 1003, 1080, 1388,
1515, 1949, 2093, 2713, 2860,
2906, 3596, 3656, 4348, 4619,
4652
„Szabadság, egyenlõség,....”
Testvériség
Halál minden vegetáriánusra! A
kannibálok napjai meg vannak
számlálva.
Lángoló Gezemice (#3070)
a Peronoszpóra kapitánya
Apám! Kereslek! Merre vagy?
Azire Fralippo
Tisztelt kapitányok! Tárgy- és in-
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fóiányban szenvedek. Hallottam egy
csomó jó kütyürõl, de nem tudom
legyártatni õket. Aki ismeri õket, van
felesleges TVP-je és helye, elküldhetné õket. (Az Ámokfutam díjai,
MX cyberg pajzs, OR4-es ûrruha,
Mistral I. rakétaelhárító, Ruffin féle
elfogózavaró, belsõ szektorok felszerelései.) Elõre is köszönöm:
Öreg Sam (#1005)
Kapitány, te ki kalózkodásra
vágysz! Beszédem van veled, hát jól
figyelj! Nyisd ki szemeidet, nézz szét
magad körül! Mit látsz? Ûrjárók jönnek, mennek, helyüket nem találják.
Kalózkodnak és vadásznak egyszerre, és csak egy dolog lebeg elõttük,
a gazdagság. És ezzel egy idõben el
is veszítik egy részüket az életbõl. A
tartásukat. Ritka az olyan egyén, kinek tartása még bír. Testvérek õk,
célokkal elvekkel, határozottsággal.
Szükséges ez, kérded? Persze.
Csak nézd meg a többit, ki már az
állat szintjére süllyedt. Már nem kérdez, nem gondolkodik, csak öl,
pusztít. Õrülettõl elborult aggyal,
gátlástalanul cselekednek, tetteikért
nem vállalják a felelõsséget. Szigetelõdj el, vállald az egyedüllétet, de
vállald a következményeket is! Vagy
vállald a társaságot, olyan barátokat, akikben megbízhatsz! Vállalj
egy életformát, mely törvénytelenségre alapul! De hát nem ezt akarod? A Testvérek saját törvényeik
szerint élnek, melyeket saját maguk
alakítanak ki. Szabad akaratod van,
szíved joga dönteni. Ez csak egy
lehetséges irány. A döntés pedig a
te kezedben van. Nos?
Egy a Testvérek közül
Tudok egy fantasztikusan jó helyet a Trentóban. A 137-es csillagról
van szó, én már jártam ott. Ja, és
ne felejts el a HU 137 után 1-et megadni paraméternek.
A. Martin Voss
Mosolyogj, buli van!
Jégmosoly uszony
Mindenkinek, aki az Albionban

van, vagy oda tart. Hatalmas flotta
van készülõdõben egy 36 bolygós
rendszerben. Infó a 3-874-809 telefonon, Nagy Gergelyt keresd!
J. U.
Formato II. kapitányai! Szükségem lenne a 128, 129, 130, 133,
134, 140, 142, 147, 146 és a 148as naprendszerek valamelyikének
épület, áru leírására. Cserébe szolgálni tudok a 105, 109, 121, 128,
138, 136, 137, 139, 141, 143 és
144-es naprendszerek hasonló leírásával. Továbbá keresek a 138-as
környékén olyan boltot, ahol van
Turtle Plus pajzs és Mirro Beam
ágyú. (Kapitányok is szóba jöhetnek! Pajzsot vennék, ágyút adnék.)
Öreg Sam (1005)
Demény Dániel György,
5000 Szolnok, Hunyadi u. 54.
Cramble Laevigata! Vérlázító
üzenetedre reagálunk. FAsírtot csinálunk belõled! Egyszer...
Anti-karnoplantusz parancsnokság
(Joos, Icarus, Krysszorr)
Hé! Hej bolygólakók! Újra én.
Kösz a válaszokat, de áruljátok már
el: Én élek álomuniverzumban?
Mert ha igen, szólok a játékvezetõi
szférának, hogy készítsen számomra egy naprendszert. Van még olyan
játékos, aki a nagy TÁP mellett egy
piciny szerepjátékot (mert azt hiszem, ez egy olyanféle lenne) is visz
bele? Keresek végre olyan, feltehetõleg kopoltyús egyént (ez nem
rasszizmus, de velük össze is találkozhatok), aki nem csak három
(táp, pve, táp stb.) és négybetûs (ez
valami új?) (pénz, cucc, info)
szavakat vetnek a szubéta detektométerre. Ha akadna egy egész társulat (hah) szívesen lennék tagja.
Találkozzunk a Jópipa Piapagodában, addig is további rotyogást!
KwYear Xordox (#2778),
inkvizítor

Nagy várakozások elõzték meg a júniusi találkozót. A vizsgaidõszaktól
és érettségiktõl gyötört játékosok százai tolongtak a bejáratnál már fél
tíz felé, a tûzõ napsütésben oly hõn áhított bebocsátatásra várva. A
bejáratnál ismerõs arcok fogadták az érkezõket, a már hagyománynak számító tombolákkal, röplapokkal, és az elmaradhatatlan dilitotó-szelvényekkel. A Beholder Bt. ezúttal is kedveskedett egy kis meglepetéssel: egy értékes Sheran kártyalap várta a belépõket, némi
rágcsálnivalóval díszítve.
A Láng Mûvelõdési Ház természetesen roskadásig megtelt, ami
némi problémát jelentett az ülõalkalmatosságok igencsak véges számából kifolyólag. Asztalhoz pedig csak a legrátermettebbek jutottak.
Hiába: ki korán kel, asztalra lel. De ki törõdött ezzel, mikor végre újra viszont lehetett látni a régi ismerõsöket! Ráadásul ez alkalommal
minden Közös Tudatnak külön termet biztosítottak a rendezõk, ami
remek alkalmat teremtett a vitás kérdések rendezésére, az új KT-társak megismerésére. A Káosz Galaktika fanatikus hívei is egy szeparált
helyiségben faggathatták egymást, no meg Petrás Gábort és Varga A.
Csabát. Sajnos kora délutánra ez a helyiség már inkább
hasonlított egy szaunára, de
a sok lelkes kérdezõnek ez
sem szegte kedvét. A HKK
szerelmesei is külön teremben folytathatták öldöklõ
küzdelmeiket. Nem kis örömükre ugyanis a találkozó keretein belül egy újabb HKK-kiegészítõ jelent meg, a Létsíkok.
A találkozó fénypontja
azonban ezúttal is az olimpiai,
illetve a légiparádés fordulók kiosztása volt. A hetedik olimpián
ismét a már ismert, „nagy” nevek arattak. A leghatalmasabbak
kategóriájában immáron másodszor diadalmaskodott a „rettenetes” Dort Amessix, de feltétlenül
meg kell említeni Don Calonit is,
aki a második helyet szerezte meg, ezúttal fantasztikus ökölvívás-tudásával kápráztatva el a közönséget.
Elsõ alkalommal került ugyanakkor sor a Galaktikus Légiparádé
kiírására. Meglepetés itt sem született. Antares kapitány, aki korábban
az Ámokfutamon is megszerezte az abszolút elsõséget, roppant magabiztosan nyerte meg az egyéni küzdelmeket, és két volt szektorgyõztessel, Admiral Archonnal és „Macho” Giorgionéval az oldalán a flottaelsõséget is begyûjtötte. Ez volt az elsõ verseny, amelyet nem egyenes
kieséses, hanem svájci rendszerben bonyolított le a Beholder Bt.
GN – 43.

A délután tehát a fordulók olvasgatásával telt, s aki nem vett részt
e nemes küzdelmekben, az gyönyörködhetett a többiekében. Például
Jerikó, vagy Daronel nulladik fordulójában, amelyek számos más érdekes olvasmánnyal együtt az elõcsarnok falain díszelegtek.
A nagyteremben ezután a szokásos tombola, valamint Tihor Miklós állandó jellegû faggatása volt a program. A fáradhatatlan játékvezetõt könnyû volt megtalálni, mindig játékosok gyûrûje vette körül, õ
pedig türelmesen fejtegette a KT-képességek elbírálásának alapelveit.
Mert hogy ez volt természetesen a sláger. Aki pedig éppen nem fért
hozzá, az kipróbálhatta dobófegyver szakértelmét a dartnál.
A nagyterem egyébként szokatlanul csendes volt, hiányzott belõle az elõzõ találkozó nyüzsgése. Szó, ami szó, ez alkalommal híján voltunk a játékos vetélkedõknek. Nem volt sem KG-tõzsde, sem
Titkosírás-vetélkedõ. (Ez utóbbira ugyan ígéretet kaptam, hogy a
legközelebbi találkozó programján már ismét szerepelni fog.)
Volt ugyan egy KG-s UL-író verseny, de ennek résztvevõi inkább
feszült koncentrációban, és
legfõképp csendben számolgatva félrehúzódtak. Ezt a
csendet mellesleg csak Rius
bársonyos hangja törte meg
rendszeresen, mikor a KTtalálkozók idõpontjait és
helyszíneit hirdette.
Az internetezni vágyók
ezúttal is szerencsét próbálhattak az emeleten, és
a kedvezményes befizetési
lehetõséggel is igen sokan
éltek. Úgy délután három
környékén már meg lehetett közelíteni az ez
utóbbi számára fenntartott helyiséget, miután mindenki megszámolhatta
Kata fülében a fülbevalókat, ami ugye a dilitotó egyik kérdése
volt. Ki tudja, az élelmesebbje talán még Balaton, vagy Sport szelettel
is megkínálta, mivel egy másik kérdés a Beholder Bt. kedvenc édességére vonatkozott.
Délután hat felé aztán a jónép elindult hazafele, emésztgetve a
hallottakat, vagy még mindig gyönyörködve az olimpiai illetve légiparádés fordulókban, nagy terveket szövögetve a következõ nagy eseményre, a decemberi TF-találkozóra. Sikeres felkészülést hát mindenkinek, és remélem decemberben ismét újra látjuk egymást.
Kellemes nyarat kíván mindenkinek:
TRÖSZT, A KRÓNIKÁS
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A Túlélõk és Kalandorok magazinja

’97 július

Szerkesztõi üzenetek

Apróhirdetések az Alanori Krónikában

Figyelem! A Ghalla Newsban megjelent írásokért a Beholder Bt. nem fizet
szerzõi díjat, hanem egyéni elbírálás alapján (az érdekes, hosszabb cikkekért) ingyenfordulókat írunk be. Szerzõi díj csak az Alanori Krónika többi részében közölt cikkekért jár. Ha valaki mindenképpen szeretne szerzõi díjat
kapni az írásáért, akkor ezt kérjük külön jelezze! Az ilyen cikkeknek szigorúbb kritikai feltételeket kell kielégítenie. Sokan kérdezik tõlünk, hogy miként
lehet hirdetni a Ghalla Newsban. Nos a TF-fel, és KG-vel kapcsolatos hirdetéseteket feladhatjátok a fordulótokkal együtt egy külön papíron, melynek
fejlécén szerepel a Ghalla News vagy KG hirdetés felirat.
a szerk.

A Krónikába három fajta hirdetést lehet beküldeni. Az elsõ a TF-es és
KG-s apróhirdetések, 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)
ellenében jelenhet meg. Ez utóbbi közé tartozik az összes kártya,
könyv, szabálykönyv stb. csere és adás-vétel, valamint minden olyan
hirdetés, mely nem kapcsolódik közvetlenül a TF-hez és a KG-hez. A
harmadik, a kártyaversenyek, szerepjátéktáborok, -rendezvények és
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Név
Álomôrzôk
Vasalt Bunkók
Serény Múmiák
Viharlégió
Lélektisztító Irgalmas Nôvérek
Arany Magisztrátus
Ezüst Kígyó Szövetsége
Naplovagok
Északi Driuda Szövetség
ZAN Rendje
Ördögi Kör
Mesterek Bandája
Pusztítás Prófétái
Pöröly Rend
Igazság Keresôi
Ördögi Kör
Hófarkas Klán
Két Kard Testvérisége
Kvazársziklák Népe
Változás Gyermekei
Szamócák
Vashegyek Nemzete
Acél Öklök
Maffia
A korona bajnokai
Aranysárkány
A Pentagramma testvérisége
Vérvörös Légió
Az Illúzió Mesterei
Az Idõ Porszemei
Éjharcosok
Csontbrigád
Smaragd Sasok
Fény Testvérisége
A mágia örökösei
Kerekkorsó Rendje
Sheran Múmiák
Szeretet Vándorai
Erdõk Vándorai
Ördögi Kör
Igaz Barátok
Üdvhadsereg
Ordo Mutantum
Sziklaöklök
Humán Páholy
Vértestvérek
A Káosz Lordjai
Sötét Inkvizíció Apostolai
Mélysötét vándorai
Ars Magica

Jellemzés
Jó
Semleges
Gonosz
Semleges
Raia
Fairlight
Fairlight
Raia
Sheran
Általános
Dornodon
Árnymanó
Leah
Általános
Általános
Leah
Általános
Tharr
Troll
Alakváltó
Általános
Törpe
Kobudera
Gonosz
Általános
Raia
Általános
Tharr
Általános
Általános
Általános
Általános
Alakváltó
Jó
Gnóm
Általános
Sheran
Elenios
Elf
Dornodon
Semleges
Általános
Mutáns
Kobudera
Ember
Általános
Gonosz
Gonosz
Elf
Általános

Alakulás
93.11.23.
93.12.23.
94.01.07.
94.01.27.
94.02.13.
94.03.27.
94.04.08.
94.06.01.
94.06.15.
94.06.21.
94.07.25.
94.07.25.
94.07.25.
94.08.15.
94.08.18.
94.09.05.
94.09.14.
94.09.19.
94.11.07.
94.12.14.
95.01.04.
95.01.18.
95.01.24.
95.01.27.
95.02.14.
95.03.09.
95.03.17.
95.04.10.
95.06.19.
95.06.27.
95.07.10.
95.08.02.
95.08.08.
95.08.09.
95.09.21.
95.10.05.
95.10.18.
95.10.19.
95.10.26.
96.01.22.
96.04.17.
96.05.09.
96.05.15.
96.12.09.
96.12.20.
97.01.06.
97.05.06.
97.05.07.
97.05.15.
97.05.30.

Vezetô
3821 Jerikó
1506 Kôfejû Beldor
4709 Ithril
2883 Dort Amessix
3448 Darkseid
4116 Tour Wen
1058 Boróka*
3188 Mr. H.A.I.R.
5530 Mandhal di Mehr
6666 Tb.gátló Vlagyimir
4538 Ilinir Doaron
2434 Lop-Nessy Eszti
5646 Grath Morphus
2195 Killer Thorn
3472 Dalamar
3149 Philatorix
2271 Quetzalcoatl
1375 Worm
2898 Bõrnyakú Lombard
5538 Zan-palánta
2279 Dzsoki a gonosz
4922 Csákányos Blendor
3403 Ashkenor
4128 Jim Beam
4842 McNewast
3612 Babsaláta
3616 Teriel de Gwyll
2183 Rodin fia, Danair
2444 Fealefel Throm
4451 Einstein Junior
1170 Rothdak, a Megtorló
2923 Trebor Yascorab
3519 Roberto
4105 Avina
3542 Mehadinas Trak
1724 Téla Oriens
5727 Shaquille O’Neal
2164 Gwylldyn
3813 Banális Ájlbibek
3026 Xeldor Dortin
2800 Desconhecido Deus
1500 Lord Axyz
1721 Fekete Lótusz
1328 Febster
1444 Aranysárkány
5089 Kék Sequator W.D.
4879 Negat
3833 Halálhozó Leoford
3429 Faithful Tanthalas
5517 Kragoru Sutora

Szimbólum
Fônix
Eltaposott quwarg
Mosolygó angyalka rózsaszín bugyiban
Tornádó örvénylô tölcsére
Halványan vibráló nyunyónyûvô vikócmajom
Varázskönyvbôl ömlô aranyló hatalom
Két, kört formázó ezüst kígyó
Fehéren izzó tûzgömb
Tölgyfakoszorú
Bézs alapon édeskés illatú halálsikoly
Koponyák gyûrûjében fekete obszidián denevér
Kincsekben dúskáló, vigyorgó Árnymanó
Kasza
Súlytásra emelt pöröly
Lélekmérleg
Denevérek gyûrûjében fekete obszidián koponya
Hófehér farkasfej
Földbe szúrt kard
Véres csatabárdot nyalogató Troll
Nekrofun-bonsai
Szamóca
Hatalmas hegyek ormai mögött lenyugvó nap
Otthonát védelmezô jáde-sárkány
Kardra tekeredô, kitárt szárnyú háromfejû sárkány
Egy koronára fonódó kígyó
Aranysárkány
Lángoló Pentagramma
Mindent elsöprõ hömpölygõ ármádia
Kékes fényben úszó, derengõ szellemalak
Kaleidoszkóp
Éjfekete kardról vörös vércsepp csapódik a porba
Mindent átható csapatszellem
Egy tûzoszlopon átrepülõ ALAKVÁLTÓ
Fényt tükrözõ kristályvizû tó
Egy kristálygömb belsejében épülõ mágustorony
Néhány, tengernyi sörben tántorgó, és daloló alak
Mosolygó rettenet rózsaszín bugyiban
Csõrében mákrózsát tartó galamb
Szellõjárta fûzfaliget a csillagos ég alatt
Koponyák gyûrûjében vérvörös denevér
Lelkekben élõ igaz barátság
Idõs asszonyt szopógödörbe segítõ ifjú harcos
Nemesi díszekben pompázó Puhos Kópos
Kolostort védelmezõ Jáde-sárkány
Egy tûzförgetegbõl kilépõ ember
Sírkövön fekvõ vörös rózsa
Prédára lesõ drónkeselyû
Egy koponya, mely szemüregében haláltusádat látod
Egy csillogó szemû obszídián pók
Egy mágikus viharban meditáló varázsló
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Mi, társaink bizalmából illetve saját szorgalmunkból Fehér Bérc és Biztosrév tanácstagjai, köszöntünk Téged!
Úgy látszik, folyamatos reklámhadjáratunk meghozza eredményét: Fehér Bércnél
már három, Biztosrévnél két lakónegyed áll
készen. Idõközben kisebb változás történt
az építkezés menetében: mielõtt a városok
valamiféle csápos óriásszörny alakját vették
volna föl, a Tanácsok megegyeztek az elsõ
11-11 mezõ helyében. Egyelõre tehát kizárólag az alábbi területek építhetõek (kiemelve
a már elkészültek):
FEHÉR BÉRC: (73, 59); (73, 60); (74,
59); (72, 59); (73, 58); (72, 58); (72, 60);
(72, 61); (73, 54); (74, 57); (74, 58).
BIZTOSRÉV: (140, 60); (139, 61);
(138, 61); (137, 61); (137, 60); (137, 62);
(136, 61); (135, 61); (134, 61); (140, 60);
(140, 62).
Kérjük, a mezõket a megadott sorrend
szerint építsétek! Szükség esetén keressétek
meg az adott város tanácsának egyik tagját,
mi tudni fogjuk, hol a legérdemesebb szorgoskodni.
Tisztázódott végre a különféle boltok,
tornyok és KT-házak alapozásának és építésének kérdése. Egyelõre (amíg egy város
el nem éri a helytartói városok méretét) kétféle épület emelhetõ: 1) Közhasznú, a csatorna innensõ partján már létezõ épület;
2) KT-ház.
Az épületek alapjait a tanácstagok illetve
KT-vezetõk rakhatják le, de bármelyiket bárki építheti. Az alapozás mikéntjét a Fõutcán
(#399) való hosszas töprengés világítja meg.
FONTOS megjegyzés: vegyesbolt már
MOST építhetõ Biztosrévben a (140, 61)-es,
és (rövidesen) Fehér Bércben a (73, 59)-es
koordinátákon. Ehhez az ÉP <TVP> 400 1
parancsot kell kiadni; minden 50 TVP jelent
elõrehaladást.
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A KT-házakkal kapcsolatban érdemes a
KT-vezetõket bombázni a jobbnál jobb ötletekkel; remélhetõleg már mindegyikük megkapta a Városokról szóló tájékoztatónkat,
amiben leírtunk mindent, amit ezekkel kapcsolatban tudni lehet/kell.
Az építkezések TVP-költsége (vegyesbolt:
6000 TVP, KT-ház: 3000-tôl 12000 TVP-ig) talán kicsit borsosnak tûnhet, de reméljük, a
lelkesedést ez nem töri le. A reménykedés
persze nem elég: a Tanácsok mindent megtesznek az építkezések megkönnyítése érdekében. Ennek egyik eredménye a Városok
speciális bankszámlája, amelyre bármelyik
banknál tehetsz be pénzt (a PBE <arany>
1 paranccsal). Ezt a pénzt a tanácsok kizárólag a Városokra fogják (és tudják) költeni
(építkezésre, esetleg díjakra). Nagyobb
összeg esetén lehetséges az adományozó
szempontjainak figyelembe vétele is. Kérjük
a KT-házat építeni szándékozókat, hogy a
100 arany illetéket így fizessék be.
Ígéretet kaptunk arra is, hogy a közeljövõben a Városoknak nem csak a már elkészült, hanem az épülõfélben levõ területeire
is lehet majd teleportálni (ez már mûködik
– a szerk.). Amint ez biztossá válik, természetesen tájékoztatunk errõl mindenkit.
Amirõl még nem volt szó: a versenyek. A
címerek, címertervek leadásának meghosszabbított határideje e hónap július 31-e.
Az építési verseny elsõ fordulójának eredményhirdetését (ez az Olimpián szervezési
problémák miatt sajnos elmaradt) a jövõ
hónapra tervezzük; a második fordulóra (a
május 26-tól november 30-ig terjedõ idõszakra) várjuk a jelentkezõket. Persze az sem
baj, ha – miként sokan – nem a verseny kedvéért, csak a saját örömödre építesz. S hogy
legyen mit szétosztani a lelkes munkálkodók közt, sok szeretettel várjuk a díjakat
felajánlók leveleit!
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Noémi (#1806)
HITETLENEK DALA
Hét erõ õrzi a létet,
Egyik pusztít, másik éltet;
Egyik övez villámokkal,
Másik nyíló virágokkal;
De egy sem óvta meg e földet.
Mondd hát, miért imádjam õket?
Raia, napod fényt ád nékem,
Nem kell sötétségben élnem.
Jóságodnak fehér lángja
Vezet majd az éjszakában.
De nem te vagy a jó s a nap –
Mondd hát, miért imádjalak?
Elenios, mosolyogj rám!
Csalóka vagy, szép szivárvány.
Mindenemet neked adnám,
Ha kacajod újra hallanám.
De nem mindig vagyok ily vak –
Mondd hát, miért imádjalak?
Tharr, a harcban vezesd karom!
Becsületed útmutatóm.
Tiéd a kard, tiéd a föld,
És a küzdelem, mi ösztökölt.
De a csaták már fárasztanak;
Mondd hát, miért imádjalak?
Leah, egyszer tiéd leszek,
Örök békét nálad lelek;
Csontos markod elér majdan,
Semmi sem segíthet rajtam.
De idõt nem kap tõled a pap –
Mondd hát, miért imádjalak?
Fairlight, érzem mágiádat,
Varázserõd belém árad.
Néhány csengõ aranyadért
Enyém lehet, mit szívem kért.
De híveid oly kapzsiak –
Mondd hát, miért imádjalak?
Dornodon, Te pusztítottad
El otthonunk s családunkat;
Szeretteink kiontott vére
Kiált föl hozzád az égbe!
Gyûlöletem megmarad –
Mondd hát, miért imádjalak?
Hét erõ õrzi a létet,
Egyik pusztít, másik éltet;
Egyik övez villámokkal,
Másik nyíló virágokkal;
De velünk õk nem törõnek –
Mondd hát, miért imádjam õket?
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II.

E
lképesztõ
Elképesztõ
avagy hihetetlen és soha nem
hallott esetek Erdauin krónikáiból.
Papírra vetette: TREEM
Ezúttal hallottam egy-két igazán érdekes dolgot, egy részét Alanorban. Ott voltam ugyanis a VII. Alanori Olimpián. Ezúton is szeretnék gratulálni a nyerteseknek, de fõleg Axének, aki a Kraplixon család egyeduralmát törte meg a királylányos versenyen. Remélem
mindenkinek érdekesek lesznek a következõ hírek!
 Mr. Szakértõ a 23. fordulóját pontosan 1 életpontban fejezte be.
Ez nem túl meglepõ, ha valaki meg van mérgezve, de méreg nélkül már elég érdekesen hangzik. A fordulója elején a maximális
90 ÉP-bõl indult. Elõször egy gitonga sebezte meg (1 ÉP), majd
életében elõször találkozott egy vízionárral. A megrázó élményt 6
ÉP-ben hagyta a háta mögött, és mindezek után, persze teljesen
véletlenül, belelépett egy alakváltó férfi csapdájába (-5 ÉP). Azt
hiszem erre mondják, hogy csak egy hajszálon múlott.
 Ki nyitott szemmel jár, az talál is valamit. – tartja a mondás. Ennek a fordítottja is igaz Desertus esetében, aki valószínûleg csukott szemmel járta a félszigetet, mivel öt és fél hónapja volt Erdauinon, amikor kettes lett a nyomkövetése. Ez idõ alatt
összesen 4 troll nyomot talált meg. (Ebbõl is látszik, hogy a troll
nyomokat még csukott szemmel is megtalálja az ember.)
 Yar Afzel, a Naplovag a bátor emberek közé tartozik. A 106. fordulójában még nem ismeri a DEM-et, és soha nem volt egy darab sem nála ebbõl az alapvetõ, és létfontosságú varázstárgyból.
(Azért szerintem nem ártana neki egyet beszerezni, fõleg mivel
így az olimpiákon sem indulhat!)
 Jó építõmunkás válna Dzs’Karból, a Zan Rendje KT tagjából. Vezére, Vlagyimir iránti tiszteletbõl 8 fordulón keresztül építette
megállás nélkül annak szobrát Huertol fõterén. Egyedül építette
fel az egész szobrot 4000 TVP árán. (Csodálom, hogy egyesek
mikre nem képesek a fanatizmusból és vak hitbõl kifolyólag!)
 Ronel, a kíméletlen, a MAFFIA tagja, sikeres napnak és szép
zsákmánynak örülhetett nemrég. Egy szent tölgyfánál találkozott
öt táborozó kalandozóval. Mindegyiket sikeresen meglopta, pedig két kakukkmadár is védte a motyókat, és 35 pirkittel lett gazdagabb.
 Fekete Holdat, az árnymanót bõkezûen jutalmazta istene a Chara-din templom rombolása után. Öt szakértelme (szúrófegyverek, bányászat, nyomkövetés, lopás, csapdaészlelés) nõtt meg
egyszerre a templomtól pár lépésre, egy mozgás parancs következtében.
 Fekete Hold nem csak a Chara-din templom rombolásában, de
a lopásban is jeleskedik. Egy fordulóban 15 lopási kísérletébõl
13 sikeres volt, míg az utolsó két kalandozótól meg sem próbált
lopni, mivel elfogytak a lopás parancsai. Egy mezõn négy kobuderát is meglopott, de a legnagyobb zsákmány 387 arany volt egy
árnymanótól. (A testvéri szeretet...)
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II.

Noémi (#1806)
A SIRÁLY ÉS A TENGER

Az éjbõl jöttél némán,
S én néztem jöttödet.
Csillag fénye hullt rám –
Sorsom elrendeltetett

Tenger-szürke szemed
Fénye megigézett,
Nyugodt tekinteted
Tenger-mélyt idézett.

Azt mondtad, hogy szeretsz,
„Ki vagy te, ó vándor,
S én hittem szavadnak.
Ki jössz a messzeségbõl?”
Te járhatsz-kelhetsz bárhol, Tudtad, ha kell, mehetsz,
Én nem tartóztatlak
És nem félsz a sötétségtõl

Sírtam kinn a mólón,
Utószor láttalak.
Két szememmel láttam,
Végzeted megragad.

Sirály lett belõlem,
Ki az eget járja:
Meghalt kedvesem,
Tengerek királya.

Fölriadtam éjjel,
Csillag nem ragyogott.
Éreztem szívemmel,
Elnyeltek a habok.

Én is tengert járok,
Egyre õt keresem:
„Tengeri szél, mondjad,
Hol van a kedvesem?”

Vihar volt, vagy zátony?
Vagy köd nyelt el téged?
Mi történt, nem látom.
Hogy lelt rád a Végzet?

„Ott van õ, ott nyugszik
Tengermély sötétben.
De bármeddig jutsz is,
Nem élsz meg a mélyben.”

Messzi tenger hangja,
Mormogása hívott,
Így lettél rabja,
Így ástad sírod

Hogy szerettél, tudom,
De még jobban a tengert.
Fájt tõled búcsúznom,
De engednem kellet.

Sosem Jöttél vissza,
S én jártam a partot;
Téged elsiratva
A szél fülembe jajgott.

„Mondd, ki akar élni,
Ha halott, aki drága?
Meg fogom találni,
Bármi is az ára.”

Csillagok vezettek
Távoli utakra;
Jártál tágas tengert,
Melynek nincsen partja.

Álltam kinn a mólón,
Utószor csókoltál.
Csókod hûvösebb volt
Tengeri hullámnál.

Nem vagyok már ember,
Nem járok a földön;
Panaszom, bánatom
Madárjajba öntöm.

Végül rátaláltam
Hullámsírnak mélyén,
Idõk végezetéig
Együtt nyugszunk békén.

II.

Álomvirág (#4540)
AZ ÉN MAMÁM

Másfél év elõtt,
Midõn gyermek voltam még,
Fogtam édesanyám
Vigyázó kezét.

Mikor e tündér-arc
Reám nevet,
Elûz vele minden
Kételyt, s rettenetet.

A kezet, mely mint
Selyem érinti arcomat,
S ha beteg vagyok vigyázza
Nyugtalan álmomat.

Dús, túlérett ajka,
Mint a nyári eper,
Mit ha egyszer láttál,
Sosem feledsz el.

Mennyfényt kavar
Selymes, dús haja,
S illata, mint ha nyílnék
Erdõ mélyén ibolya.

Hangja, mint megannyi
Piciny ezüstcsengõ,
Ha hallod, úgy érzed,
A Tavasz hamar eljõ.

Smaragd-szín szemének
Ragyogó sugara,
Ha rám vetül tudom, hogy az
A Szeretet maga.

Ha jön õszi szél,
S mint egy sóhaj, félrehajt
Egy évnyi lombot, bükkökét,
Lépte nem csap annyi zajt.

Joggal kérdezhetitek
Tõlem, hogy: Ki Õ?
Édesanyám, Silvara:
A legszebb tünde nõ.
GN – 43.

Annak
MIKOR
MEGHAL
ÉBRED
A REMÉNY
Kedvesemnek, Camilla Moon-nak. Szeretlek!
Mikor meghal a remény Mikor ébred a remény
Vége mindennek, Pezsdül a véred,
Csak ülsz a semmiben és Szomorú percek, órák
Várod végezeted Eljött végetek.

I.

Körötted minden rohan
Jövõje felé,
Szívedben száll az idõ,
Nézel befelé.

A lelkem nem szorítja
Már a félelem,
Mi most magával ragad
Az a szerelem.

Eszedbe jut ezerszer
Õ és a halál,
Lelked nyugalmat immár
Sohasem talál.

Csak rád tudok gondolni,
Te vagy elõttem,
A boldogság tengerén
Hajózik lelkem.

A világ dolgai már
Nem érdekelnek,
Léted hosszú percei
Egyedül telnek.

Szívem nagyokat dobban,
Nem vagyok egyedül,
Valaki rám is gondol,
Érzem legbelül.

Vágyad tovább él még a
Képzelet terén,
A valóság ráébreszt:
Meghalt a remény.
Álmaid röpdösõ szárnyai
Törötten a földre
Hullanak.

Madarak s csillagok
Oly közel vagytok,
Álom válik valóra,
Oh, boldog vagyok!
Új értelmet kap az életem:
szívem dobog
Kedvesem.
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III.

Werse Ignádok (#7769)
SZERELEMI BÁNAT

Mióta világ a világ, a férfinép egyfajta vereséget igen nehezen emészt meg. Nem más ez, mint a nõi visszautasítás.
Hiába a sok tudás és tapasztalat, itt bizony mindez nem segít, hol csak érzelmeinkre támaszkodhatunk. Világosan
látszik azonban, hogy másképp törnek elõ keserû szavaik más-más Isten követõibõl.
Leah híve ekképpen
jegyzi meg epésen:

Dornodon szolgája
nem hátrál:

Kívánom bárcsak meghalnál nyomban,
Hogy lelkedet Istenem,
Nem marasztalva a pokolban
Azonmód visszaadja nekem!

Enyém leszel választottam
Erõszakkal, hogyha kell!
Terveimnek föladását,
Nem érheted soha el!

Ígérhetem, megtapasztalnád
Te is érzését ottan,
Miként hasonló gyors csavarral
Lelked darabokra robban!

Alázkodás nem világom
Vérvörös jel, Istenem!
Ekként leszel te a párom
És kísérõm kedvesem.

Fairlight követõje ekként kárál:

Tharr dicsõ lovagja zavarba jõ:

Üzletet ajánlottam,
Egyenlõt, jogosat.
Szerelmet adsz nékem
Csókot kapsz nyomósat.

Ez is harc, jól tudom én
Emlegetik így: nemek harca.
Nem árt ha az ember fia fegyverként
A szavakat ügyesen forgatja.

Elutasítasz mint
Vasakat a törpe?
Nem kívánhatok mást
Menj hát immár tönkre.

Az biz nem a mesterségem
Cserben hagynak nem egyszer.
Mesterem is mindig mondta
Ne nõket, a bort kedveld!

Raia Papja így fogadja kudarcát:

Sheran asszony druidája így dalol:

Meghajlok elõtted
Szépséges hölgy!
Bár szigorú döntésed
Darabokra tört.

Méhecskék is zümmögnek most
Itt a tavasz s kikelet
A természetnek ez a rendje
Asszonyállat ne légy rest!

De félreállok hamar,
Hisz nevetni ha látlak
Többet jelent nékem
Mintha inkább bántlak.

De ha rest vagy, legyél szerény!
Gyümölcsökbõl részt ne végy!
Miképp mondásunk is tartja
Ki nem dolgozik ne is egyék.
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Szavaiknak mégha hangja más, célja
mind csak egy. Ám avatatlan mindahány. Egy van csak mind között, ki
efféle helyzetekben, kedvesen meghajol. Lány felé pajkosan csókot dob s
eliszkol. Búcsúzóul emígy kiált:
Találkozunk még kedvesem!
Tikkasztóan forró nyáron,
Mikoron az erdõt járom.
Vagy télen egy futó szánon,
Fenn a hideg havason?
Találkozunk még kedvesem!
Mesélik majd a nagy bárdok
Hölgyet láttak, csodásat
Rólad szólnak zengõ dalok
S barlang falán a vásat
Találkozunk még kedvesem!
Mivel tudom, te jársz erre
Hogy bizton megleljelek
Hallgatok majd a szívemre
Nyomban nyomodat keresem
Találkozunk még kedvesem!
Majd váratlanul toppanok
Elibéd egy domb mögül.
Mákrózsával úgy kívánok
Szép napot elf-nyelvül.
Hogy: Találkoztunk hát kedvesem!
Egyedül tudója õ a cselnek s titoknak. A lány majd gondolkodik a furcsa szerzeten, s bizony a sok gondolat mind egy irányba terem. Így lesz
végül a pajkos lantos, szíve hölgyének kegyeltje. Hogy ki õ? Bárki lehet,
kérdezned is kár, de a lényeg, hogy
Eleniost, a szépszemût kedveli
igazán.
GN – 43.

Jerikó (#3821)
ÁLMODOK...

III.

Álmodok most éppen,
mikor fent az égen,
táncolnak csillagok.

Egy lány jár eszembe’
– besurrant lelkembe –,
mert szerelmes vagyok!
Látom minden este
az égboltra festve,
– az õ része minden.
Csillagok és holdak
egymáshoz húzódnak,
megrajzolják kincsem.
Haja mint az ében,
szétterül az égen,
beborít leplével.
Elmerülnék benne,
megfogott a lelke,
tiszta szépségével.
Gyönyörû szemei,
smaragd ékszerei,
zölden tündökölnek.
Velük ha rám tekint,
boldog vagyok megint,
– félõn vágyom õket.
Legszebb a mosolya,
boldogság zugolya,
– kacéran rám nevet.
Óvatos gyengédség,
szeretõ melegség
önti el lelkemet.
Ha lelke kivirul,
orcája elpirul,
elõlem elrejti.
Pedig mily csodásak!
Rózsaszín pompáznak,
nem lehet feledni.
S ha eljõ a reggel,
a nap lassan felkel,
bámulom sugarát.
Én is felébredek,
s nem tudom mit tegyek...
– várom az éjszakát.
GN – 43.

BORAX
 A GFSZ figyelmébe! Nem jó helyen kopogtattok a
petícióitokkal. A megfelelõ követ Dögvész (#6667).
Hisz csak õ méltó, hogy beszélhessen Éjmágussal,
aki szemtõl szembe látta Chara-dint. Éljen Charadin, Ghalla megmentõje!
Pete (#5981)
 A Korona Bajnokai figyelmébe! A mi (ti) dicsõ Borax királyunk nem az aki, hanem az ami az aki. Tehát járjatok a kedvében, és önként térjetek át Charadin hitére! Ja, és éljen Chara-din, Ghalla
megmentõje!
Pete (#5981)
CHARA-DIN
 Mostanában sok olyasmi jutott el a fülembe, hogy
mindenki rohan kiáldozni/beáldozni Chara-dinnak.
Vajon miért? Gondolkodj rajta! Szerinted Chara-din
érdekesebb feladatokat és táposabb varázslatokat ad,
mint a többi isten? Hm, van benne valami. Azért a játékegyensúly nem fogja megengedni (merem remélni), hogy túl könnyû küldetésért azt a varázslatot
kapd, amit vártál (esetleg a HKK-ból gondolod). Szerintem pedig a „régi” istenek küldetései/varázslatai
is éppoly izgalmasak, mint amit Chara-dintõl vársz.
Vagy kedveled a káoszt (mert bizonyos fokig mindenki), de a közhiedelemmel ellentétben nem csak káoszszimbólumos mukik lehetnek A (ez egy nagy A)
káosz hívei. Lásd Serény/Sheran Múmiákat! Szerintem az eszméidet nyugodtan megvalósíthatod más
isten (pl. Dornodon, szigorúan a példa kedvéért)
szolgálatában is. Ráadásul mennyire kellemesebb a
Sötétség és Gonoszság papjának lenni, mint a (jóval
megfoghatatlanabb) káosznak. Trollok kedvéért kicsit érthetõbben: Áldozz Dornodonnak! De vigyázz!
(Fenyegetõ hangsúly.) Ha mégis Chara-dinnak áldoznál, szembe kell nézned mind a hét (késõbb esetleg
kilenc) isten hívõinek ellenszenvével. Az pedig nem
is olyan jó. Kellemes agycsikorgatást kíván mindenkinek (remélem addigra már):
Kismama Niara (#2624)
 Nem tûnt fel nektek, hogy Borax nem tesz semmit Chara-din ellen, illetve tétovázásával segíti
visszatértét. Talán a mi(?) Borax királyunk nem is az,
akinek mondja magát. Éljen Éjmágus a mi bölcs királyunk! És éljen Chara-din Ghalla megmentõje!
Pete (#5981)
 Üdv kalandozók! Nemrég érkeztem a Túlélõk
Földjére. Egy istent kerestem eddig, akinek hû és
alázatos követõje lehetek. De nem azok között, akik
halandókból váltak istenekké, és éppen ezért megvannak ugyanazok a hibáik, mint nekünk. Ezek közül is a legnagyobb a hatalomvágy. Véleményem szerint mindenre képesek lennének azért, hogy az õ
követõik legyenek a legtöbben, ezért is irtják a jók a
gonoszokat és fordítva. Én úgy gondolom Chara-din
más, hiszen neki nem kell harcolnia a többi isten ellen, mert felettük áll. Ezért én az elkötelezett híve
akarok lenni. Hogy hitét terjesszem, az általa elém
tûzött célokat elérjem, mindenre hajlandó vagyok,
készen állok bármilyen eszközt alkalmazni. Most
biztosan akad olyan, aki nem ért velem egyet, remélem nekik is megjön elõbb-utóbb az eszük. Charadin nem terjeszti a káoszt. Az már jelen van a Túlélõk Földjén.
Smylie TT (#2785)
Ui: Szeretnék köszönetet mondani Dur Yazil Abbadnak. Segítségével választott istenembe vetett hitem
megszilárdul.

 Chara-din papok! Libertan sötét kastplomos küldetései közül az utolsó labirintusban találkoztam egy
káoszszimbólumos kalandozóval, aki ráadásul valamely ismeretlen KT tagja is. Ha tinektek van ilyen
szimbólumotok, vagy ha nincs akkor is, írjátok meg
hogyan, hol és milyen komponensek által lehet beáldozni Chara-dinnak. Lenne pár kalandozó, akit érdekelne Chara-din hite. Kösz a segítséget!
Xoroa the Drow Elf (#4794)
 Ghalla sötét lelkû kalandozói! Chara-din most
már biztos eljön. Egyik korcs isten se állíthatja meg
az õsi Káoszistent. Térjetek meg vagy pusztuljatok!
Aki viszont szeretne Chara-din szolgálatába állni, az
keressen meg a (#2594)-es mentális számon. Aki
meg nem, az úgyis elõbb vagy utóbb pusztulni fog.
Trufa, egy sötét lelkû árnymanó
Ui: Terjesszétek a káoszt, hadd tekintsen le Charadin büszkén Ghalla megmaradt részére!
 Isteni kinyilatkozásom volt! Libertan fõterén kalandozók tömege állt vegyesen a városlakókkal, és
transzparenseket lóbálva skandáltak, hogy „Éljen
Chara-din, Ghalla megmentõje!”. A fõúton eközben
tguarkhanok serege vonult tömött sorban a katedrális felé, majd utánuk a láncravert rabszolgák hada,
akik a börtönnyitó áldozat utolsó rítusához szükségeltetnek.
Pete (#5981)
 Hé, chara-dinosok kagylózzatok ide! Mit nyújt
nektek az a tetû káoszhajcsár? WC papírt csinál belõletek, nyalhatjátok a se...t. Ha nektek ez elég, hát tegyétek. Én többet nem szólok bele.
(#3517)
Ui: Ha szónoklatom kiakasztotta valamelyik WC papírt, az írjon nekem! (Negat! Számítok a felháborodásodra.)
 Minden nem Chara-din szimpatizánshoz szólok
most, legyél bár Dornodon vagy Elenios hívõ, lógjon
a nyakadban koponya, villám vagy napocska. Mibõl
gondolod, hogy ha Chara-din eljön, életben hagy
benneteket? A hataloméhes rabszolgáit kivéve mindenkit elpusztít. Ilyen tohonyák lennétek, hogy hagyjátok ezt? Mint az ökrök, akik mészáros elé ballagnak? Cselekedjetek!
„Ha majd Chara-din eljön, végetek,
Legyen bár Dornodoné hitetek.
Lázadjatok gnómok, törpék, emberek,
ne hagyjátok, hogy rabszolgák legyetek!”
Tuk Peregin (#1279), a gnóm
FENYEGETÉS, BUNYÓ
 Kedves(?) hosszú hajú, zöld szemû, zöld bõrû
troll férfi. Egy koponyaszimbólumot, egy bõrpáncélt,
egy ezüst nyakláncot és egy rézsisakot viseltél. Trófeáid: alpesi tehén, téfea magoflux. Mond csak mi indított arra, hogy meg akarj támadni? Ha nem lennék
Leah hûséges követõje, ekként pedig a hittársad, még
csak-csak megérteném. De így! Ja, jobb kezedben göcsörtös bunkó, a balban kõkalapács volt. Lõfegyvered
fúvócsõ. Köszönd a szerencsédnek, hogy óvatosabb
és bölcsebb voltam annál, hogy kiálljak veled. Akkor
valószínûleg már eggyel kevesebb DEM-ed lenne.
Egyébként ez év májusának 5. napján bújtam el elõled, Qvill fõterétõl északra 6, és keletre 9 mérfölddel.
Remélem tudsz választ adni ezen cselekedetedre!
Tisztelettel(?):
Sötét Orlan (#3409)
az alakváltó, Leah hûséges követõje, a Jó
Ui: Csak hogy tudd, hogy nézek ki. Íme: hosszú, fekete hajú, zöld szemû sötét bõrû, alakváltó férfi vagyok. Egy bronzsisakot, egy rézpáncélt, egy bakkuracsizmát, és természetesen koponyaszimbólumot
viselek. Jobb kezemben bronzhegyû, balban bronzpajzs. Dobófegyverem ubuk dobónyíl. Trófeáim: sörényes ubuk, agglomerátor, mutánspók. Szóval kíváncsi vagyok agresszivitásod okára. Sõt, ha még
mindig verekedni akarsz, állok elébe. Majd megbeszéljük. Leah áldása kísérjen utadon!
 Sehol nem vagy biztonságban! Megjött az Éjszaka
Fekete Virága. Ki mondta, hogy csak az árnymanók
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tudnak lopni? Hülyeség! Mindenki, aki Qvill környékén jár! Vigyázzatok! El ne aludjatok! Féltett kincseitek helyén egy fekete virágot találtok. Lábam halk, a
kezem gyors. El ne felejtsd: sehol nem vagy biztonságban! Viszketõ tenyérrel üdvözöl mindenkit:
Reseda Nigra (#3037) az éjszaka fekete virága
Ui: Hamarosan újra jelentkezek. Addig is boszorkányok készüljetek! Eljött a mi idõnk, már nem kell sokáig várni.
 Te renegát árnymanó, ki elcsórtad a rókafarkamat
és az antilopbõrömet! Párbajra hívlak ki téged az 534es háznál. Az életedet már csak a DEM mentheti meg,
ha van egyáltalán. Ha nem jelentkezel, gyávának fog
hinni téged Ghalla minden kalandozója. Addig üldözlek, míg át nem mész az árnyékvilágra vagy vissza
nem adod a tárgyaimat kamatostul. Van választásod.
Ha nem ismertél fel, akkor megmondom hogy kétszer támadtalak meg, és el is menekültél. Várlak.
Tigris Szem (#2448), a bosszúálló
KAPCSOLAT, KONTAKT
 Mikor második alkalommal (vagy tán elsõ?) Qvillbe érkeztem, találkoztam egy fekete, tüsi hajú, kék
szemû, bronzpáncélos, bronzpajzsos kobudera férfival, kinek nyakában szemszimbólum lógott. Dölyfösen elfordult tõlem fekete aurámat látva (talán azt
hitte, hogy Dornodon hívõ vagyok), de hirtelen meggondolta magát, és mézes-mázos hangon elkérte tõlem a pirkitjeimet. Elbûvölve átadtam neki, erre õ kacagva kereket oldott. (Elmémben egy hosszú fülû,
patás állat képe kezdett formálódni.) Elkezdtem nyomozni az Elenios hívõ kobudera után. Egy ismerõsöm azt mondta a személyleírás láttán, hogy csakis
Ipari Áram lehet. (Pechjére akkortájt járkált Qvill környékén.) Azóta sok idõ eltelt, és egyik nap sikerült elcsípnem a mentális csatornán Áramot, aki tagadja a
dolgot, vagy nem emlékszik rá, vagy nem õ volt. Fajom és jellemem miatt nem hihetek neki. Ezért keresem azt a kobuderát (lásd fenti leírás), aki Qvillben
(fõtér) 1996. március 19. környékén pirkitet bûvölt
egy fekete bõrû, kék szemû, aranyhajú, gonosz elftõl.
Már nem a bosszú vezérel, hanem a kíváncsiság. Ha
magadra ismersz, írjál! Nem miattam, hanem Ipari
Áram becsületéért.
Tanthalas (#3429)
 Ha valaki szívesen levelezne egy mentális társaságra epedõ leendõ Elenios hitû gnómmal, írjon!
Tuk Peregin (#1279), a gnóm,
Kopiás Attila, Németh András címén
1102 Budapest Körösi Cs. S. u. 9. V/25
 Keresek olyan kalandozókat, akik a Körösibe jártak, járnak, járni fognak. Na felejtsd: Csóma! Fairlightosok, jelentkezzetek már!
Adamov Iván
1121 Budapest, Kártya u. 6.
Tel.: 226-1889 (18-21-ig)
 Keresem azon barátaimat, akikkel jó kapcsolatot
tartottam fenn, aztán ez a kapcsolat megszakadt. Ha
még hajlandóak vagytok velem szóba állni, bár el
sem tudom képzelni, miért ne tennétek, kérlek benneteket, adjatok hírt magatokról. Erigson (#2418),
Brandon (#4304), Laurana (#4939), Kasza Blanka
(#2824), Sisawat (#1419), Étief (#5092), Doran
(#4077), Shadowfighter! Mi van veletek? Sok sok
szeretettel:
Sötét Orlan (#3409),
az alakváltó, Leah hûséges követõje, a Jó
 Kiskunlacházi és környéki túlélõket, itt mûködõ
TF-klubot, AD&D mesélõt, esetleges csapatot (MAGUS-sal is kiegyeznék...) keresek. Márkus László,
2340 Kiskunlacháza, Jedlik Á. u. 1.
 Szekszárdi szerepjátékosok! Nem hiányzik nektek
egy szerepjátékklub? Jelentkezzetek, együtt lehet,
hogy sikerül összehoznunk!
(#4535) vagy
Somoskõi György,
7100 Szekszárd, Csonka u. 3. tel.: 428-726
 Kedves szõke, hosszú hajú, zöld szemû elf nõ, kinek púpos burástyája, koponya szimbóluma, elit palotaõr, kardszárnyú pocok és purifikátor trófeája van,
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s Hófarkas is egyben. Május 16-án a Fény szentélyében elbûvöltem tõled vas dobónyiladat. Ezt igazán
sajnálom, mivel régóta tisztelet él szívemben a Hófarkasok iránt. Valószínûleg nem vettem észre a jelvényedet. Üzenj, ha gondolod, fegyvered azonnal
visszaadom. Elenios óvja léptedet!
Chitarel (#5468), az igazság keresõje
 Valaki meglopott, úgy május elsõ hetében 532-tõl
keletre pár mérföldre. Zsákmánya 2 süntüske (hatalmas zsákmány) volt. Kérem jelentkezzen ismeretség céljából a (#3990)-es karakterszámon vagy a
Kalmár Gergely 2750 Nagykõrös, Bárárny u. 15/b.
címen
Osonó Ottomár (#3990)
SEGÍTSÉG
 Ghalla lakói! Most jöttem, és marhára gonosz szeretnék lenni! Kinek áldozzak be? Hogyan lehetek
könnyen és gyorsan gonosz? Rengeteg gonosz levelet
szeretnék olvasni, ezért kérlek, írjatok. Sziasztok!
egy gonosz törpe: Uzsi
Ui: Minden gonosz KT-elõtti szervezõdés érdekel. Ezzel kapcsoltban is várom leveleiteket. Be akarok lépni egy ilyenbe, ha lehet. Ha ilyet nem találok, akkor
én alapítok egyet, ahova jelentkezõk leveleit várom.
 Hi mindenkinek! Nemrég érkeztem e földre, és
jól jönne egy kis segítség, infó, tárgyak, bármi! Elõre
is köszönöm! Üzenni a (#2341)-es karakterszámra
vagy a címemre lehet.
Sye Rock (#2341),
Vinkó Zoltán 6430 Bácsalmás, Gr. Széchenyi I. u. 5.
 Kezdõ troll és árnymanó várja magas szintû (8.
szint feletti) fajtársaik tanácsait a játékkal kapcsolatban, és Dornodon, Leah hívõk leveleit (kinek érdemesebb beáldozni). Morgó Szikra (#2220) troll
Blaha Lajos 1195 Budapest,
Nagysándor u. 14. IV./12.
Tasslehoff (#5873) árnymanó,
Kovács Tamás 1196 Budapest, Nagysándor u. 116.
 Leah papok! A segítségetekre volna szükségem.
Szeretnék istenetekrõl bõvebb információt kapni.
(Küldetések, meg egyéb nyalánkságok.) Címem:
Berecz Tibor 1096 Budapest, Szobiesky u. 5. II/24.
Lord Berecz (#4139)
Ui: Olyan KT-k is írhatnak, akik szívesen fogadnának
engem. Elõre is köszi.
 Nagy szükségem lenne a következõ tárgyak infójára (fontossági sorrendben): spiritusz, réz, ón, vas.
Aki tudna segíteni, nagyon hálás lennék neki (és ez
még rímelt is). Világítótornyot találtok Shaddartól
északkeletre, meg engem is.
Niara (#2624)
 Tharr keményöklû kalandozói! Ha tudnátok egy
kezdõ kalandozó számára adni beáldozási tárgyakat
és infókat a háború istenérõl, nagyon megköszönném.
Tigris Szem (#2448)
 Tisztelt erdauini kalandozók! Pusztító Moszkitó,
egy kezdõ árnymanó vagyok. Leahnak szeretnék beáldozni, és szeretném megtudni, hogy hogyan megy
ez. Mellesleg Sötét Orlan (#3409) leendõ istenemet
nõnemûnek nevezte. Nos kedves Orlan, nem akarok
rosszindulatú lenni, de ha olvastad volna a regényt
(mert feltételezem, hogy nem olvastad), tudhatnád,
hogy Leah legalább annyira hímnemû mint én.
Pusztító Moszkitó (#5837)
 Valaki! Ki tudna segíteni nekem? Mindent tudni
szeretnék a Quwarg invázióról! (Szörnyek EF-jét már
ismerem.) Érdekel, hogy merre találhatók az új
szörnyek, van-e valami elõfordulási helyük, esetleg
olyan is írhat, aki találkozott már velük. (Csaták leírása stb.) Quwargbolyos leírások is érdekelnek. Köszi!
Graham Treefrog (#4788),
Tihanyi Tamás, 6730 Bácsalmás, Dózsa Gy. u. 17.
Ui: Nem biztos, hogy mindenki levelére tudok válaszolni.
 Leendõ Dornodonosok! A kisvárosokban (de
Shaddarban biztos) megkapható a csontszablya és a
dözmöngszív. Shaddartól nyugatra kb. hét mezõvel

van egy bo-skorpió fészek (gyenge méreg). Nektek
már csak a gonoszság elérése és az ÁL marad. Ha valaki Shaddarnál mégse kapna dözmöngszívet vagy
szablyát, akkor segítek. Dornodonnak rád van szüksége!
Szénanáthás Niara (#2624)
SZERELEM...
 Elf leányok figyelem! Alacsony (3-7.) szintû elf fajú lányok jelentkezését várom utódnemzés céljából.
Mostanában az 528-as épület környékén leszek fellelhetõ.
Queltron (#1483)
SZÖVETSÉGEK, KT-K
 Legyetek üdvözölve! Azért írok, mivel információim szerint az Ordo Mutantum eddigi bemutatkozása
visszatetszést keltett. Nos az igazság néha igen fájdalmas – mondják a régi bölcsek. No de hagyjuk a régi
bölcseket, és szeretném, ha mindenki tudná, és elhinné azt, hogy mi nem nézzük le más fajok képviselõit, és sok barátunk van közöttük, és mi tisztességes versenyben szeretnénk legyõzni õket az
összefogás terén, arról pedig, hogy nemesnek születtünk, nem mi tehetünk, hanem az istenek, és hol jövünk még ahhoz, hogy az isteni tudást megkérdõjelezzük. Pax!
Fekete Lótusz (#1721)
 A pénz nem boldogít... csak ha elég sok van belõle. – Fairlight könyve 24. oldal 1. fejezet.
Ordo Hermeticus az új szövetség,
Vérszomjas Hokedli (#1447)
 Barátaim! Figyeljetek egy többé-kevésbé független
társatok szavaira! Már egy ideje vitatkozok néhány
társammal egy témáról. Mégpedig a KT-k és Szövetségek összefogásáról. Arra a megállapításra jutottam,
hogy a gonoszok nem kívánnak közösködni senki jó
fiával és viszont. A semlegesek pedig kaotikusan szétszóródnak a két csoport között. Ha kicsit figyelnétek
társainkra, válaszolnánk kezdeményezõ üzeneteikre,
netán mi fordulnánk hozzájuk, mekkorát változhatna ez a világ. Én személyesen már 30 KT-vezetõnek
küldtem el mentális üzenetet az összefogás lehetõségérõl. Tippeljetek hányan válaszoltak? Hát nem
nyert. Senki. Igen, ekkora a közöny egymás felé. Bezzeg mikor Chara-din ellen írtam tucatszámra jött a
levél. Mi az? Itt valaki(k) ellen kell fordulni, hogy egy
kis mozgás legyen?
Ithildin (#3777), az agitátor
Ui: Bárki írhat, akit érdekel a Szövetségek Szövetsége,
legyen akár Chara-din hívõ vagy függetlenségpárti!
 Barátok, igazi cimborák, kikhez, ha valami probléma van, bánt valami, nyugodtan fordulhatok segítségért. Õk mindig meghallgatnak, és segítenek, ha
tudnak. Te is kerülhetsz ily barátok közé, nem kell
mást tenned, mint hogy beállsz a szerencselovagok
közé. A Kerekkorsó Rendje várja mindazok jelentkezését, kiket lenéznek, mert az alkohol mámorában
fürdenek egész nap, szeretnek kicsapongani, és igazi
cimborákra vágynak. Ha beállsz közénk, nem bánod
meg! Az alkohol legyen veletek! Üdvözlettel:
Westy (#4378), az egyik...
 Druida! Ha fontos számodra Sheran, ha te is viselni akarod a „Bíborhold elõtt álló nemes trikornis”
szimbólumot, ha tenni akarsz a Természetért és az
Egyensúlyért, akkor nincs más feladatod, mint mentálisan jelentkezni Darochaar (#5147) fõdruidánál.
Várnak a Fekete Druidák! Darochaar (#5147),
Nardaal, a Róka (#4279), Dana az amazon
(#3602), Bonito Diabolis (#1833)
 Életed ha bármi bántja,
számíthatsz a Naptanácsra!
Naptanács
 Lépjetek közénk, a „nem éppen egyenes útra”!
Graham Treefrog (#4788) a Kerekkorsóktól
 Gnómok! Õseink hatalmas mágiáját csak összefogással tudjuk újraéleszteni. Ezt az összefogást mi, A
Mágia Örökösei KT próbáljuk létrehozni. Ha te is szeretnéd erõdet az örökségünk visszaszerzésére hasz-
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nálni, akkor vedd fel a kapcsolatot a tudat valamelyik
tagjával. Bárhol is jársz, nem kell félned, mert mágiával mindent meg lehet oldani.
Ubul (#3139)
 Hirtelen szokatlan csendre leszel figyelmes, elhallgatnak a madarak, még a levegõ is megdermed,
pedig még érzed az enyhe szellõ simogatását az arcodon. Mintha a természet várna valamire. A pár perces nyugalmat viharos erejû szél töri meg, a mármár pusztító vihar lassan határozott formát ölt. Igen,
már tisztán látod egy félelmetes tornádó örvénylõ tölcsérét. Legnagyobb meglepetésedre a tölcsérbõl alakok bontakoznak ki, Tharr félelmetes és komor harcosai, Fairlight intelligens és nagytudású varázslói,
Sheran igazságos és harcos druidái, hatalmas trollok, kecses elfek, büszke alakváltók, bozontos törpék, szálas emberek, izgága gnómok, komoly kobuderák, okos mutánsok és becsületes árnymanók.
Csupán egy a közös bennük, a szimbólum mely egy
tornádó örvénylõ tölcsérét ábrázolja. Ruhájuk rendezett, mintha nem is a viharral érkeztek volna. Egyikük hatalmat árasztó lobogót tart a magasba, az
ezüstös fényû selymen vérvörösen világít egy felirat:
„Nekünk nincs másunk, csak a Becsület és az örök
Hûség.” Lassan körbefognak, egyikük elõre lép, és
dörgõ hangon megszólít: „Párbajra hívlak a Becsület
nevében.”
Verejtékezve ébredsz félelmetes álmodból. Vagy talán
mégsem álom volt...
A Viharlégió várja mindazon semleges és KT-érett karakterek jelentkezését, akik mindennél fontossabbnak tartják a becsületet! Az üresedések miatt 5-8
hely szabadult fel a KT-ban. Belépési feltétel még 10
írásbeli ajánló levél összegyûjtése a tagoktól.
Betonfal (#1759), Viharlégió (#9104)
Ui: Érdeklõdni lehet esténként a 134-6234-es (Greiner Ádám) és a 260-8612-es (Dani Zoltán) telefonokon.
 Megalakult Ghalla második elf KT-ja, a Mélysötét
Vándorai drow KT. A jelentkezõket megkérném, hogy
a vallás szerinti vezetõkkel beszéljék meg a belépés
részleteit, mert nehezen tudok lépést tartani a levelek tömkelegével. (És ugye mellette még ott van a
személyes levelezés is.) Ezért (lehetõség szerint) ne
minden levelet nekem írjatok, hanem a csapat többi
tagját is mozgassátok meg! Dornodon hívõk: Raistlin
(#2674), Fairlight hívõk: Fürge Gyopi (#1606),
Tharr hívõk: Yasid el Amid (#4442), Leah hívõk:
Tanthalas (#3429) Jelenleg Sheran hívõk csak 56.
forduló alatt vannak a szövetségben (de a hirdetés
megjelenésekor talán már aktuális lesz: Vajna Capac
(#5199) vagy Aile Arcen (#2541), mint Sheran hívõ vezetõ), ezért a jelentkezõk nekem írjanak addig.
Keressétek a Csillogó Szemû Obszidián Pók jelvényt
viselõ elfeket, de ne felejtsétek a szigorú belépési követelményt: Elf légy, de ne jó!
Tanthalas (#3429)
 Szeretnél egy igazán összetartó, baráti társaságba
kerülni? Az Éjharcosok eszméit, céljait követni? Nos,
akkor üzenj mentálisan, hiszen itt a helyed!
Axel Marguin (#5181), Éjharcosok KT (#9131)
 Tisztelt kalandozók! Ezúton szeretnék tájékoztatni mindenkit, hogy az Éjharcos KT hamarosan eléri
a 60 fõs határt. Tehát, aki úgy érzi, hogy köztünk a
helye, az mielõbb üzenjen! A KT-ban kb. 10 hely szabad még.
Rothdak, a Megtorló (#1170),
1997.05.16.
Éjharcosok KT (#9131)
 Tudod? Azt kérdezed mit? Akkor nem tudod. De
nálunk megtudhatod. Tudj meg tudni, és tudj megtudni!
Ordo Hermeticus az új szövetség,
Vérszomjas Hokedli (#1447)
 Megjelenéskor 20-25. fordulós mutáns (KT érett)
Elenios hívõ meglehetõsen tápos Közös Tudatot keres, ahol nincs tiltva a bûvölés sem. Elõre is köszi!
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Succubus (#3734)
Ui: Kb. 9-10. szintû lesz.
 Megszületett. Élt. Tudott. Elpusztították. Várt.
Megpróbálta. Nem sikerült. Várt. Megpróbálta. Újjászületett. Él!
Ordo Hermeticus az új szövetség,
Vérszomjas Hokedli (#1447)
 Nem vágysz hierarchiára, ahol nem tudsz feljebb
lépni? Nem akarsz buta alapelveket, melyeket követned kell? Akarsz tapasztalt KT-t, ahol segítenek neked, viszont nem szólnak bele egyéni életfelfogásodba? Ne habozz! Téged vár három éve az Igazság
Keresõi (#9115) KT!
Chitarel (#5468)
és Shiva Shavti (#1587)
 Üdv kalandozó! Belegondoltál már, hogy mit érhetsz el egyedül? Hogy mire mennél társak nélkül?
Hát valljuk be, nem sokra! Ezért alakultak már a
kezdetek kezdetén Szövetségek és Közös Tudatok. De
mit remélhet a kalandozó a Szövetségektõl és KTktól? Jó esetben ha szerencsés társakat és barátokat.
De legtöbbször csak fegyvert és vértet kap, hogy jobb
harcos lehessen. De mondd, ismersz olyan harcost,
akit ne lehetne legyõzni? Olyan varázshasználót, kinél nincs hatalmasabb, bölcsebb? Igazi hatalmad
nem fegyveredben, varázslataidban rejlik, hanem
társaid, barátaid számában. Mostanra már 46 Közös
Tudatot és számtalan szövetséget ismerünk, de ezek
mint megannyi kalandozó járják külön útjaikat. De
vajon mi lenne, ha összefognának, és egy közös szövetséget alkotnának? Ithildin (#3777), az agitátor
ÜZLET
 Vásárolnék obszidián karkötõt. Fizetés aranyban,
tárgyakban, HKK ritka lapokban. Ugyanitt átvennék
14-15. szintû karaktert. Ár megegyezés szerint, elsõsorban HKK lapokat adnék érte. Ivanhoe (#4872)
 54. fordulós alakváltó karakteremet eladnám.
Tharr híve, 10. szintû. „Vegyenek, vigyenek, itt a finom, alig használt, porhanyós-ízletes alakváltó karakter” jeligére az alábbi címen:
Lord Sang (#3419)
Mihály Tamás, 5500 Gyomaendrõd, Katona J. u. 28.
 A Grákó-hegységben szükségem lenne szvó-ektoplazmára. Pontosan 1 darabra. Jól megfizetem. Továbbá eladó itt egy grifftojás. Tharr hívõk, ez fõleg
nektek szól. Már több mint egy éve õrizgetem. Várom
a leveleket és árajánlatokat. Csere is érdekel, mindenféle tárgyakat hajlandó vagyok beszámítani, természetesen a józan ész keretein belül. Levélben: Király Ferenc, 5920 Csorvás Zöldpálya u. 1. Mentális:
Dur Yazil Abbad (2424),
 Bronzkulcsot vennék fõleg aranyért. Most Fehér
Bércet építem. Ár megegyezés szerint.
1997.05.09.
Ithildin (#3777)
 Értékes tárgyakra cserélnék 1 db obszidián karkötõt, 1 db lánckesztyût, láncinget, grifftojást és smaragd védõgyûrût. Ezeken kívül megvételre vagy cserére keresek erõövet, papi karkötõt, nekrofunmedált,
regeneráló gyûrût és más tápokat. Tudok adni értékes HKK lapokat is. (Eladni is.) Ja, varázskõ is kéne. Mindenféle érdeklõdõt várok az (#5578)-on. Libertanban és attól keletre vagyok.
Little Negró (#5578)
 Fekete bõrcsizmát, madártollat, obszidián függõt,
szvó-ektoplazmát, gyöngymangót (amennyi van), vasat (6-7 db kéne) vennék Vangorf gróf környékén.
Akinek van a fenti tárgyak közül valamilye (és meg is
válna tõle), az kérem üzenjen.
Loriel Sant (#2090)
 Kalandozók! Vennék láncinget, gromakpáncélt. Ár
megegyezés szerint. Tárgycsere is érdekel.
Shang Tsung (#4981)
 Rezet, ónt vasat és pirkitet vennék vagy cserélnék.
Kéne egy obszidiánfüggõ is. Ha tudtok, segítsetek egy
kobuderának! Köszi!
Erõs Ryanor (#2471)
Bende Béla 1139 Budapest, Üteg u. 33. VII. 43.

 Smaragd védõgyûrût vagy pular kristályt vennék.
Keresd Dánielt: 79-352-465 estefelé!
Shadow (#5971)
 Szevasztok kalandorok! Ha valaki tudna adni rókafarkat, én adok érte két vízionár szemet. Sheran
hívei segítsetek! Ha valaki tud nekem Sheranról és
küldetéseirõl mesélni, az keressen fel! Megpróbálok
azonnal válaszolni.
Kerithion (#1198)
 Tisztelt kalandozók! Eladó egy 17. szintû Serény
Múmia karakter, 112-es tulajdonságösszeggel, 21-es
MXTU-val, kiváló felszerelésben, sok extrával. Ugyanitt 21-es MXTU-jú tudati rabszolga gyerekkel, valamint 20. fordulós mutáns nagyon magas pszivel
szintén eladó. Érdeklõdni lehet:
Sass Tamás, tel.: 417-1612
 Tisztelt kalandozók! Már írtam régebben is, de
sajnos nem sikerült megkötnöm az üzletet. Egy grifftojást kínálok az arra rászoruló kalandozóknak bizonyos ellenszolgáltatások fejében. Kellene vas, pirkit,
vashegyû lándzsa, ragasztó, de az arany is megfelel.
A Grákó-hegységben vagyok. Üdvözlet:
1997.05.13
Dur Yazil Abbad (#2424),
Király Ferenc, 5920 Csorvás, Zöldpálya u. 1.
 Van olyan kalandozó, aki hajlandó egy kezdõnek
hitelbe eladni olyan cuccokat, amelyek neki már
nem kellenek, egy nincstelennek (nekem) azonban
kincset érnének? Ha áll az üzlet, írj!
Tuk Peregin (#1279) a gnóm,
Kopiás Attila, Németh András címén
1102 Budapest Körösi Cs. S. u. 9. V/25
 Vennék 30-40. fordulós karaktert. Nem rabszolgának. Adamov Iván 1121 Budapest, Kártya u. 6.
Tel.: 226-1889 (18-21-ig)
EGYÉB
 A májusi Krónikában megjelent „Hozzászólás
Theila il Gilgalad írásához” címû cikkre annyiféle reagálást kaptam, és oly sokfélét, hogy csodálkozva
kapkodom a fejem. Például Blu Ortrey Zax írását, aki
nyíltan vállalja a bûvölést, de ugyanakkor segít egy
Dornodon hívõnek. Egészen másként reagáltak a
Szeretet Vándorai KT tagjai: Ipari Áram nekemugrott
(az interneten) és kemény vitába szállt velem, azt
követelve, hogy kérjek bocsánatot istenétõl. Gwen érdeklõdve végighallgatta a vitánkat, meghallgatta az
érveket, de nem mondott ítéletet, Sárga pedig megértett, már amennyire egy Elenios papnõ megérthet
egy Leah papot. A gyengébbek kedvéért: Eleniost
azok a kalandozók járatják le, akik agyba-fõbe bûvölnek, akár kell nekik a tárgy, akár nem, valamint nem
apró, értéktelen tárgyakat kérnek el, hanem esetleg a
20 kör alatt összekuporgatott vasadat, vagy Vangorfnál a szvó-ektoplazmádat. Sokan úgy értelmezték,
hogy istenük becsületébe gázoltam, pedig csak arra
szerettem volna a vándorokat ráébreszteni, hogy
milyen lehetetlen feladat egy isten becsületét visszaállítani, ha csak páran akarják. Ezért nem kell rám
haragudni és a véremet venni! Talán fáj az igazság?
Tegyél ellene, hogy megváltozzon!
Tanthalas (#3429)
 „Áljók” nem léteznek, csak olyan gonoszok, akik
jóknak tettetik magukat, hogy beépüljenek egy jó KTba, és ott megbontsák a rendet.
Victor Damaron (#3013)
 Egy viszonylag intelligens gnóm mágikus tanok
vagy pszi tanulásához keres tanítómestert. A tanításért jelenleg nem tudnék semmit adni, mivel csak
most érkeztem, de késõbb busásan megfizetném.
Köszönettel:
Tuk Peregin (#1279) a gnóm,
Kopiás Attila, Németh András címén
1102 Budapest Körösi Cs. S. u. 9. V/25
 Amikor örök hûséget fogadtam a Földanyának,
akkor egyúttal azt is megfogadtam, hogy soha nem
fogom eltûrni a személyét ért sértéseket, megaláztatásokat, gúnyos kijelentéseket. Szóval semmi olyas-
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mit nem fogok tolerálni, ami sérti Sheran istennõt.
Így azóta fellépek mint szóval, mint tettel azon gonosztevõk ellen, akik a szólásszabadság maszkja mögé bújva fejtik ki undorító gondolataikat, cselekedeteiket. Én „megnyugtatom” õket, hogy nem célom e
szándékomat megváltoztatni. Szól ez fõleg Clark
O’Phattyúnak és Há-Pszinek, de azoknak is, akik úgy
gondolkodnak, mint ez a két „személy”.
Nardaal, a Róka (#4279), Fekete Druida
Ui: Ezen hirdetésemet Darochaar (#5147) fõdruida
testvérem nevében is írtam.
 Esztelenek, ti kik a Zan Rendje KT tagjainak
mondjátok magatokat. Látom hûek vagytok vezéretek önzõ hataloméhségéhez, és egekbe nyúló gõgjéhez. Pedig már majdnem elhittem, hinni akartam KT
vezéretek, Qi Csuang-ce szépen csengõ szavainak.
Hát mit vétettek ellenetek a szent tölgyek? Talán azt
nehezményezitek, hogy védik Sheran anyánk legnagyobb kincsét, az életet? Az életet, mely megadta
mindannyiunknak a létezés lehetõségét. Brutális és
értelmetlen támadásaitokkal minden jólelkû és erkölcsös kobuderát (embert, törpét stb.) magatok ellen fordítottatok. „A kiontott vér bosszúért kiált, s a
bátrak, az igazak eljönnek, és magukkal hozzák a halált.”
Vay Décker (#1182)
egy háborgó sziklaököl
Ui: Vangorf gróf és a helytartói város között járok. Valószínû a városban hosszabb ideig elidõzök. Várom
és keresem a hamis út követõit. Ígérem könyörtelen
ellenség leszek!
 Ásóra Elenios papjai és papnõi! Itt az ideje istennõnk fényét újabb templom emelésével magasabbra
ragyogtatni. Aki részt venne e nemes tettben, jelentkezzen nálam!
Chitarel (#5468)
Ui: Kalandorok kíméljenek, mert nem állok jót magamért, valamint az õ testük épségéért!
 Azoknak, akiknek nem válaszoltam volna: Bocsi!
Graham Treefrog (#4788)
egy nagyon elfoglalt játékos
 Bocsi trollok! A GN41-ben megjelent „újság-hirdetés” már nem aktuális. Szóval aki eddig írt, annak
már megírtam miért, de többen ne írjatok ez ügyben! Te meg Graham ne irkálj a nevemben mindenféle baromságot a GN-be! Máshova se! Törõdjél csak
te az „aljanéppel”! Twixtelet a kivételnek (pl. Thunder, Kytáv). No meg Kecskebéka.
Éjpapja Niara (#2624)
 Csatlakozok Clark O’phane akciójához. Segítek oltárt építeni. Ha érdekel, és Shaddarnál vagy, írj!
Mondjuk az sem árt, ha Dornodon hívõ vagy. Megfelelõ számú érdeklõdõ esetén (kb. ötösével gyertek)
hamar fogtok varázsolni. Címem: Niara (#2624),
Szmolka Dávid, 4400 Nyíregyháza, Fazekas J. tér 3.
 Dornodon az egyetlen igaz isten, kit ha hûen követsz jutalmad nem marad el. Ki szolgálja, már tudja... Szenteld életed felét az õ követésére, és megtudod...! Dornodon vezessen utatokon! Üdvözlettel:
Westy (#4378)
 Egy pofátlan kalandozó bitorolja a nevemet, címemet, és még a cikkemet is ellopta. Az én kalandozószámom mögé rejtõzik. Igen-igen, Osonó Ottomárról van szó. Kiegészítés a cikkhez: Az istenek
csak felveszik a nemet. Eredetileg nincs nekik.
Osonó Ottomár (#3990)
 El nem kötelezett, ambiciózus teológusok és taumaturgisták jelentkezését várom neophyta-jeltõl
adeptusig.
D. I. (#4578)
 Fölöttem egy Ónixpiramis,
tudom, holnap megég a fiam is!
Lady Levender (#1788)
 Elnézést kérek mindazoktól, kik karakterszámon
írnak nekem, és választ csak megkésve kapnak, de
kisebb-nagyobb anyagi gondjaim végett Westy hol
többet, hol kevesebbet kénytelen pihenni. Bocs! Üdvözlettel:
Westy (#4378)
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 Érdekfeszítõ ez a „Leah neme” vita. Nem véletlen,
hogy Chara-din megjelenése után robbant ki. Az
igazság az, hogy a Sötét Úr kasztrálta Leahot, és most,
hogy már híveinek nincs mit becézgetniük, hát terjesztik, hogy valójában nõ.
Estariol (#1359)
 Ezen hirdetés azokhoz szól, akik feladják hirdetésüket, hogy így segítsetek, úgy írjatok, de mikor az
ember ír nekik, még arra se veszik a fáradtságot,
hogy küldjenek egy mentális üzenetet. Tehát az ilyenek ne adjanak fel hirdetést! Ellenvetés?
Mr. Szakértõ (#2964)
és Oroszlánszív (#4641)
 Ezúton szeretném tudatni minden kalandozóval,
hogy sikerült ragasztót szereznem, úgy hogy 2-3 forduló múlva menthetetlenül beáldozok. Köszönöm
Blainnak, Leenek a kobuderának, Jerikónak és mindenkinek, akik rajtuk keresztül megpróbáltak segíteni. Bocs ha valakit kihagytam, természetesen neki is
köszönöm. Elenios legyen veletek:
Tabcon Garvall (#4535)
 Hát, ilyen sem történt még velem. Nem tudom
hogyan kezdjek neki. Megpróbálom röviden és érthetõen leírni a mondanivalómat. Tehát: Bõõõ! Nem,
nem, ez nem én voltam. Táborozik körülöttem vagy
négy-öt troll. Biztos valamelyikbõl tört ki a kultúra.
Érdekes, már meg sem lepõdöm a népies primitívség ily koncentrált megjelenése során. Hát igen, nagy
úr a megszokás. Na de nem errõl szeretnék írni. Szerencsejátékosok, kocsmatöltelékek, városi ficsúrok!
Hozzátok szólok most. Nem unjátok még a kockázást
és a szkandert? Nem vágytok valami újra? Valami egzotikusra? Valami veszélyesre? Ami felpezsdíti unalomtól lesüppedt vértetek. Mit szólnátok ahhoz, ha
bemennétek kedvenc kocsmátokba és találnátok
benne egy hátsó termet, benne egy ring (gyk. küzdõtér), ahol x összeg ellenében választhatnátok ki a
szintben nektek való „Helység bikáját”. Ha gyõzöl
(vagy viktorzol) dupla pénz, ha nem, ugrott a nevezési díjad. Aki félti az életét, annak ajánlani tudom a
befogott állatok közti viadalokat. (Ennek örülni fognak a Sheran hívõk.) Állat vs. állat vagy kalandozó vs
állat. Itt is szép összegek cserélhetnének gazdát. És
megvalósíthatóak lennének a legális, kalandozók
közti párviadalok. Elõre bejelentkezve, az árverésekhez hasonlóan, bukmékerirodán keresztül. Még fogadni is lehetne rájuk. A két kalandozó (akik verekedni szeretnének) befizetnek egy bizonyos összeget,
mindkettõ ugyanannyit. Amit a gyõztes némi, a kocsma tulajdonosának lefizetett, százalék levonása után
megkapna. Plusz 10-15 %-ot kaphatna a fogadásokból befolyt összegek után is. Ez szerintem jó szórakozás a szerepjátékosoknak, remek pénzszerzési lehetõség a harácsolóknak, szupertápolási lehetõség. És
a vérszomjasok is kiélhetik magukat. Na meg ötletnek sem utolsó. Ha valakinek megtetszett az ötlet, és
Tihor bácsi közelében van, igazán belesugdoshatná
piciny kis fülecskéjébe. Ha pedig húzódozna, megmondhatná neki, hogy Alanorban csak ketten, Erdauinon pedig még vagy három-négyezren vagyunk. Éljen a szopókõ! Üdv:
U.M.A. (#5569)
az árnymanó és Leah legújabb híve
 Íme az új vitatéma: a bûvölés. Felejtsétek el! Aki
nem akarja, hogy bûvöljenek tõle, adjon ki T-t! Ezzel
legalább csökken a bûvölés esélye (mert hallottam
már olyat, hogy egy Elenios pap a harc után még bûvölt is), vállalja fel az összes velejáróját, és éljen eszerint! Ezt betartva kevesebb vita lesz, és érdekesebb
hirdetések jelenhetnek meg. Tisztelettel:
Nehwon (#1657)
 Kedves kalandozók! Mindeddig semmi bajom
nem volt sem Elenios híveivel, sem a bûvöléssel.
Mindenki úgy jut nehezen beszerezhetõ tárgyakhoz,
ahogy tud. Sajnos azonban egyesek istennõjük ezen
ajándékát korlátlan módon, és talán fölöslegesen is

használják. Mert az, hogy személyes példával éljek,
elbûvölték a zöld üvegemet, rendben. Igaz, mivel
már ismertem, visszakértem, aminek még a lehetõségét is kizárta válasza. Rendben, nagy szüksége volt
rá. De késõbb ugyancsak õ elbûvölt tõlem 2 db vizestömlõt. Minek? Talán olyan rettenetes szörny az evaporõr? Vagy annyira nincs pénze, hogy nem bír venni a boltban? Se evaporõrhájat, se vizestömlõt? Vagy
olyan lusta, hogy ez akadályozza, hogy vizestömlõt
készítsen? Esetleg csak szivatni akar, hogy ha már a
forduló elején eladtam 4 evaporõr hájat (persze nem
tudhatta) most kénytelen legyek újra bemenni a fõtérre, vegyek újra a boltból, és ráadásul tovább fakuljon az aurám? Pedig nekem egyáltalán nincs szükségem +2 jóságpontra abból a tóból. Fõleg újra. Pedig
már eddig is kaptam tõle 4-et. Mindazonáltal senki
se sértõdjön meg ezek után, ha ezt a 6 jóságpontot le
fogom dolgozni. Szegény növények! Pedig õk nem is
hibásak. Bocsáss meg Sheran! Sajnos azonban kénytelen vagyok vigyázni aurám színére, nehogy tovább
világosodjon, mert he nem vigyázok, istenem kitagad. Amit valahogy nem igazán szeretnék. Gondolom
mások is így lennének vele. Sok szeretettel: Sötét
Orlan
(#3409)
az alakváltó, Leah hûséges követõje, a Jó
Ui: Megkérnék mindenkit, vegye szépen tudomásul,
hogy az aura színe és a jellem nem mindig egyezik.
Sõt! Én nem vagyok gonosz, csak az aurám sötét. Úgy
látom Elenios hívei két csoportra oszlanak. Az egyik
csoport az igazi hívõk, Elenios papnõi és papjai. A
másik csoport a Bûvölõgépek, akik szégyent hoznak
saját vallásukra. Van nekik egyáltalán olyanjuk? Szerintem nincs. A többi (valódi) Elenios hívõnek viszont teljes tiszteletem. És kérem bocsánatukat amiatt, amit a Bûvölõgépek miatt kénytelen vagyok
megtenni védekezésül. Sajnos nem tudja a program
megkülönböztetni õket!
 Ki mondta, hogy a Jóság nem létezik a gonosz nélkül? Ha nincsenek gonoszok, csak átértékelõdik a világszemlélet, és létrejön egy szabad, demokratikus
világ.
Saqziwy Matoref (#2854)
 Lopás vagy bûvölés? Tanthalas utóiratára ragadtam tollat, mint (még) semleges szemlélõdõ. Hogy
szerintem az alamuszi tolvajok vagy a csintalan bûvölõk az igazán károsak és leölendõk? Szerintem természetesen egyik sem. A tolvajmesterség õsidõk óta
létezik, megszokott része az emberiségnek (és a többi fajnak). A bûvölés viszont egy istennõtõl kapott
ajándék, mely a legcsodásabb érzésre a szeretetre
épít. Mindkét csoport jelenléte elengedhetetlen a
Túlélõk Földjén. Nélkülük sokkal szürkébb lenne a
világ, egy újabb színfolt tûnne el. Elhiszem, hogy idegesítõ, amikor az embertõl (trolltól stb.) ellopják/elbûvölik az egyik legféltettebb kincsét, de valószínûleg
a kincs ugyanúgy nem egy barátságos kalandból
származott. Neked megmarad az életed, de az akitõl
te szerezted, nem valószínû, hogy túlélte a vasalt
bunkó csapásait. Ha így nézitek, nem is olyan nagy
bûnök ezek.
Tuk Peregin (#1279), a gnóm
Ui: Thantalas! Sürgõsen vond vissz azt a becsületsértést, amit Eleniosra tettél, különben a kalandozók
6,7%-a valószínûleg a nyakadba fog zuhanni, ami
azért neked is sok lesz.
 Mindenkinek! Ha valaki tudja Thorg (#3382) koordinátáit, legyen olyan jó, és írja meg. Azt ígérte a
fickó, hogy aki lopni próbál tõle, az belülrõl látja a
száját. (Tükör nélkül.) Én mindig szerettem áj dolgokat tapasztalni, ezt sem akarom kihagyni.
Mufffaló Bill (#2398)
Ui: Esetleg személyesen is jelentkezhetsz.
 Szóljon eme írás mindenkinek, aki Leah szimbólumát hordja vagy hordani fogja. Emlékszel még arra a napra, amikor urunk elfogadta áldozatodat, és
megajándékozott hatalmának jelképével? Rád bízott
akkor egy feladatot, a legfontosabbat: Terjeszd a hitét! Mit tettél azóta? Járod a világot és rombolsz, öl-
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dökölsz? Ha igen, valóban terjeszted a hitet. A felkapaszkodott senkiházi, Dornodon hitét. A Halál, az Elmúlás ugyanolyan titokzatos csoda, akár a születés.
Aki esztelen pusztítással mocskolja be hitünk
legszentebb titkát, az az eretnekség bûnébe esik, és
nem méltó rá, hogy a koponyát viselje. Ha neked ezt
jelenti a Halál, akkor akassz a nyakadra denevért, és
légy átkozott! Istenünk kultusza hanyatlóban van.
Mit gondolsz, mi az oka? A leendõ hívek nem látnak
különbséget a három „gonosz” isten egyháza között,
nem látják, hogy az Elmúlás Hercege messze a másik kettõ fölött áll. Azt kérdezed miért? Miattad, mert
nem teszel semmit azért, hogy megismerjék urunk
hitét, a Halál fenségét. Tarts hát bûnbánatot testvér,
és térj meg az igaz útra! Ölj ha tetszik, de ölj gyorsan
és fájdalommentesen, a halál ne kín, hanem megváltás legyen kezedbõl! És ami ugyanilyen fontos,
hirdesd fennszóval urunk dicsõségét, és segíts azokat, akik az õ útját kívánják járni. Világosítsd meg a
tévelygõk elméjét, és vezesd lépteiteket hozzá! A hatalmas Leah vezessen utadon, és õ legyen irgalmas
hozzád, ha a végére érsz!
Mufffaló Bill (#2398), a hidegszívû
Ui: Minden tiszteletem azoké, akikre a fenti írás nem
vonatkozik!
 Üdv kalandozó! Figyelj egy kicsit! Van egy érdekes
történetem számodra. Egy Leah és egy Sheran papról. Gondolom most egy véres és kegyetlen harcra
számítasz az Élet és Halál szolgája között. De figyelj
és hallgasd csak mesém. Az egész oly régen kezdõdött, hogy azt sem tudjuk, hogyan és mikor, de biztos, hogy a kasztroplanáris térben. Mind a két pap
egy kicsit „furcsán” tisztelte istenét. Így egyszer
összetalálkoztak. Ilyenkor a kalandozók közt a többség fegyvert rántana, és egymásnak ugranának. De
õk inkább leültek, és hosszasan elbeszélgettek. A
mágiáról, a Közös Tudatokról, a Szövetségekrõl, a
történelemrõl... A végén már egymást gyõzködték,
hogyan és miként kell tisztelni isteneiket. Most azt
gondoljátok, nem igazi hívõk, és nem cselekedtek isteneikhez méltóan? Pedig éppen azt tették! Isteneikhez és kalandozókhoz méltóan viselkedtek. Mi lenne, ha mindenki hasonlóan cselekedne? Talán
mások is megfogadhatnák, hogy elõbb megbeszélik
nézeteltéréseiket. És attól kezdve valóban kalandozónak tekinthetné magát, és nem véres kezû gyilkosnak.
Dinen Ithildin (#3777), a Sheran pap
és Sötét Orlan (#3409) az alakváltó,
Leah hûséges követõje, a Jó
Ui: Az istenek kísérjenek benneteket utatokon!
 Szeretnék köszönetet mondani mindazon Leah
hívõknek, akik bõséges infoáradattal látták el ezt a
magamfajta kezdõ kalandozót. Külön köszönet a
Pusztítás Prófétáinak (#9113), amiért felajánlották,
hogy lépjek be közéjük, továbbá Bitumennek
(#4809) és Kis Halálnak (#2272). Elnézést kérek
azoktól, akiknek üzenetét ennek az üzenetnek az írásakor (V. 14.) még nem kaptam meg. Leah áldása legyen veletek!
Kaa’Ghelor (#4928)
 Már nem szervezkedek a trollok ügyében. Ne keressetek trollok! A múltkori krónikában (17-es)
megjelent cikk már elavult, mire megjelent (2 hónap
múlva). Nem lesz újság.
Graham Treefrog (#4788)
 Trolli nagymama leterítette elsõ áldozatát!
Trolli nagymama
Ui: Hallottam valami Té Vlagyimirrõl, állítólag szép
szál parasztlegény. Úgy gondoltam rájapályázom.
Szakállas, bajszos nõk egyesüljünk!
 Minden kalandozó figyelmébe! Még nem sokan
hallottak rólam. Én vagyok Relytély a párduc. Három
dolog miatt adtam fel ezt a hirdetést: 1. Teológia
szakértelemmel rendelkezõk írjatok meg nekem
mindent Tharr-ról, Sheranról és a „többirõl”! (Dornodon és Chara-din ne.) 2. KT-k írjatok! Jók és sem-
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legesek elõnyben. Álomõrzõk, már írtam nektek, de
nem válaszoltatok. Továbbra is várom a válaszotokat.
Minden KT írjon a belépés feltételeirõl és a KT-ról!
(Pl. mi természetvédõk vagyunk stb.) 3. Segítsetek
egy kezdõ kalandozónak infókkal! Köszönet azoknak, akik eddig segítettek: Muttoal Teration, Töklopó
Izadebella, Ezüstnyílhegy és Arkkol Tas, hogy csak
néhányat említsek. Béke mindenkivel!
Relytély a párduc (#1853)
Ui: Taumaturgiát mûvelõk is írjanak! Majdnem minden levélre válaszolok.
 Várom olyan kalandozók levelét, akik megveréssel,
halállal fenyegettek más karaktert, és lett is a dologból
valami. Ezen hirdetések értelmetlenek, ezt mindenki
tudja. Aki ilyent elküld, csak a nevét kívánja reklámozni. Csináljatok valami olyant, amitõl híressé váltok, és
esetleg nem úgy maradtok meg a köztudatban, mint
például Sötét Igbut. Ha valaki lop tõled, vagy megkerget, az azért van mert pillanatnyilag jobb nálad, bármennyire is furcsa ez egyeseknek. A Ghallán híres kalandozók másnak köszönhetik ismertségüket, nem
hirdetésnek. Akik nem értenek egyet, azoknak „fáj az
igazság”.
Shadow (#5971), a mámorlovag
 Muto et rego mentem. Hozzád szólok most, ha
még nem követsz egyetlen istent sem. A Sötétség Fejedelme, a hatalmas Leah rám bízta a feladatot, hogy
megismertesselek szent tanaival. Õ az elmúlás ura, a
holtak bírája, aki elé remegve járulnak az eltávozottak lelkei, hogy alázattal fogadják kezébõl az ítéletet. Kárhozat vagy újjászületés lészen majd a sorsod,
tõle függ. Ám ha életed során hûen szolgáltad õt,
nincs félnivalód az õ birodalmában sem, hiszen
mérhetetlen az õ hatalma, és nem feledkezik meg
híveirõl. Amíg élsz, hatalmat ad neked élõk és holtak
felett, s ha idõ elõtt érsz utad végére, kegyesen elbocsát birodalmából, hogy tovább szolgálhasd õt a halandók között. Ha bemutatod a megfelelõ áldozatot,
beavatást nyersz az életerõ használatának titkaiba, s
megismered a Halál szent misztériumát, mely
ugyanolyan csoda, akár a születés. Ha többet akarsz
megtudni az igaz istenrõl, keress meg engem vagy
bárki mást, aki koponyát visel a nyakában!
Mufffaló Bill (#2398)
 Tisztelt kalandozók! Olvastam a cikket a természet lágyságáról, és nõiességérõl. Íme egy-két példa!
Vapárág – Majd megtudod milyen szuper és lágy,
csak próbálj szedni belõle fémrúd nélkül. Különös
tekintettel a tüskéire. Kékorchidea bokor – Próbáltál
már szedni belõle, amikor nem volt nálad szárnyas
hernyó? Az a bozót életveszélyes, hisz húsevõ. Szörnyek hemzsegnek mindenütt. Ugye senki nem hiszi,
hogy azok nem a természet részei? És akkor még
nem is említettem... De említhettem volna még a
földrengést, a villámlást, a tûzvészt, az árvizet, a kõomlást, a vulkánkitörést vagy a lávafolyamot is. Szóval ennyit a természet lágyságáról és nõiességérõl.
Aki pedig azt hiszi, hogy a Halál csak kiüresedés, valaminek a vége, annak figyelmébe ajánlom, hogy
nem csak az út vége, de egyben valami másnak a
kezdete is. És Leah nem gonosz, hisz mindenkinek
megengedi, hogy visszatérjen. Ha gonosz lenne, valószínûleg egyesek igencsak ott ragadtak volna! Nem?
Köszönöm figyelmeteket. Sok szeretettel:
Sötét Orlan (#3409)
az alakváltó, Leah hûséges követõje, a Jó
Ui: Az Leah áldása kísérje utatokat!
 Tisztelt kalandozók! Kérlek benneteket, ne rettegjetek! A rettegés elhomályosítja a tudatot. Úgy pedig
nehezebb megtalálni...
Khy bel’Ez (#5496)
 Na most szálljatok szembe velem! ERÕm határtalan, védettségem jó magas (de elég szûk a kvazárpáncél), és sokat GYAKorlok a vasalt bunkómmal. Remélem, hogy a bátor hullajelöltek nagy izgalommal várják
a velem való találkozást. Én nem félek senkitõl. Jegyez-

zétek meg, amit a bölcs Darth Vader mondott, és óvjon
benneteket a +2 ERÕ!
Darth Vader
 Segítséget kérek! Nemrég hallottam, hogy az Alanori csatornában vércápák lakoznak. Ujjééé! Most teljes
lendülettel arrafelé tartok és összefut a számban a
nyál, ha a cápauszonylevesre gondolok, mely ifjúkoromban a kedvencem volt. Nyamm-nyamm. Megpróbálok a csatornáig senkihez sem szólni, mivel a nyálelválasztásom egy kicsit felturbózta magát. Ja, a
segítség mibenléte! Valaki készítsen nekem egy halászhálót! Le akarom halászni a csatornát. De ezt persze nem fogom elkapkodni. Lord Sang (#3419)
 Sheran hívõk! Várom azok jelentkezését, akik
templomot építenének Istennõnknek Wargpin és Libertan környékén. Címem: Sipos Julianna, 9400
Sopron, Várkerület 39. tel.: 99-340-675. Üdv:
Elfeanor (#3095)
Ui: Dwerwil Kalderas (#2597)! Azt hiszem nyertem:
138 cm vagyok.
 Tharr templom építéséhez keresek társakat, illetve azok hiányában betársulnék egy építkezésbe.
Little Negró (#5578), az igazhitû
 Tisztelettel felhívnám a figyelmeteket a rohamosan bõvülõ tolvajképességeimre. A legjobb lesz ha
önként és mosolyogva átadjátok nekem értéktárgyaitokat, máskülönben a károsultak egyes-egyedül ti
lesztek. Aki pedig nem kedveli az árnymanókat, az
felkerül a „tolvajirtó=meglopandó” listámra.
Quiksal (#3444) a szuperman(ó)
 Trollok! Elsõsorban hozzátok szólok. Lehet, hogy
különbözõek a jellemeink, a vallásaink, de azért ne
lopjuk meg egymást, és ne támadjunk fajtársainkra!
Mert már mindkettõre volt példa. Tõlem már többször is próbáltak trollok lopni, egyszer sikerült is.
Ezért kérlek titeket, hogy legyetek fajtársaitokkal
szemben barátságosak, és ne egymást hátráltassátok,
ha már nem is a faj a fontosabb nektek!
K. d. M. (#2828) a Kvazársziklákból
Ui: Árnymanók (és egyéb öngyilkosjelöltek) jelentkezését várom, akik hajlandóak lennének az életüket
az övemen lógva folytatni.
 Üdv kalandozók! Smylie TT vagyok. Egy regényt
szeretnék írni a Túlélõk Földjérõl. Nem a megtörtént
eseményeket szoktam papírra vetni – ezt Treem
szokta ugye? – hanem egy kitalált történetet. De jó
lenne ha az alapok valósághûek lennének. Ezért kérdésekkel fogok fordulni néhány kalandozóhoz –
minden témában. Kérlek titeket, segítsetek engem
infókkal! Hálás köszönet:
Smylie TT (#2785), a nagy mesélõ
Ui: A félreértések elkerülése végett: senki után sem
akarok kémkedni.
 Üdv mindenkinek! Ymmor-Thal vagyok. A 13. AKban én írtam egy hirdetést az Elenios hívõkkel kapcsolatban. A leírtakat fenntartom, de még egyszer
szeretnék elnézést kérni azoktól az Elenios hívõktõl,
akiket ok nélkül megbántottam. Ezenkívül szeretnék
megköszönni minden levelet és segítséget, nagyon
érdekesek voltak. Köszönöm, hogy végigolvastad!
Mindenkinek további jó kalandozást kíván:
Ymmor-Thal (#5738)
 Kedves ismeretlen! Azt szeretném megkérdezni
tõled, hogy miért volt szükséged arra a rézdarabra,
ami Shaddar fõterétõl 3 mezõre volt elrejtve? (No
meg a göcsörtös bunkóra.) A te kíváncsiságod megakadályozta egy törpe (aki én vagyok) Tharr hívõvé tételét. Arra szeretnélek kérni (nem szívesen), hogy valamiért juttasd már vissza azt a fránya rézdarabot!
Jó? Köszi szépen!
Törperõs (#4539)
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Karakterszámod:

Számlaszámod:

1. Hány alkalmazottja van a Beholder Bt-nek?
A) 4
B) 6
C) 8
2. Hányan alapították a Beholder Bt-t?
A) 1
B) 2

C) 3

3. Mennyi az összéletkora a Bt tagjainak?
A) 260 év
B) 284 év
C) 312 év
4. Ki a legfiatalabb tag a Bt-ben?
A) Borbély György
B) Bukovszki Nikoletta
C) Prekop László
5. Ki a legidõsebb tag a Bt-ben?
A) Tihor Miklós
B) Mazán Zsolt
6. Hány házas tagja van a Bt-nek?
A) 2
B) 3

C) Petrás Gábor
C) 4

7. Összesen hány gyermeke van a Bt tagjainak?
A) 1
B) 2
C) 3
8. A Bt tagjai közül hányan játszanak aktívan a TF-en és a
KG-n?
A) 4
B) 6
C) 8
9. Hány tárgy van jelenleg a TF adatbázisában?
A) 482
B) 484
C) 527
10. Hány szörny van jelenleg a TF adatbázisában?
A) 242
B) 251
C) 278
11. Hány sor a TF-program Borland c-ben megírva?
A) 5053
B) 49276
C) 94090
12. Mivel hajtogatjuk a fordulókat?
A) géppel
B) mivel el kell vinni a postára
C) fadarabbal
13. Mi Maci nélkülözhetetlen itala?
A) kakaó
B) sör
13+1. Hány éves a TF?
A) 2
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B) 3

C) kóla
C) 5

Üdv mindenkinek! Ezúttal, a Beholder Bt. és a Túlélõk
Földje 5 éves évfordulója okán, egy rendhagyó dilitotót
tölthettek ki. De, lássuk elõbb a májusi TF-totó megfejtéseit!
1. 25 kalandozónak volt úszás szakértelme.
2. 21 kalandozónak volt víziharca.
3. 46 kalandozónak volt legalább 36-os ereje.
4. 3 kalandozónak volt Halálosztó Káin trófeája.
5. Összesen 1641 befogott szörny volt a kalandozóknál.
6. 34 kalandozó érte el a püspöki rangot.
7. 19 varázskõ volt a kalandozóknál.
8. A kakukktojás az orgoró, mert az nem tud varázsolni.
9. 34 kalandozónak volt poszogó möszéje.
10. 122 mösze volt összesen a kalandozókon.
11. A kakukktojás a drótszõr, mivel egy szörnybõl többet is
ki lehet szedni, míg a másik kettõbõl csak egyet-egyet.
12. 36 terhes nõ volt.
13. 3 kalandozónak volt 27 feletti fegyverszakértelme.
13+1. 15 kalandozó viselt Tharr keresztjét.
A kérdések elég nehéznek bizonyultak, mivel a nyertes
szelvény is csak 9 találatos volt. Nyolc helyes válasza viszont nagyon sok játékosnak volt, így közöttük ismét a
sorsolás döntött.
Az új totó (mint már fentebb említettem) jelszava: 5
éves a Beholder Bt. és a TF. A kérdések az 1997. június 9i állapotra vonatkoznak. 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 oszlopban 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.
A beküldött szelvényeket kiértékeljük és a szerencsés legjobbakat díjazni fogjuk. A játékban való részvételnek van
néhány feltétele: Csak az olvasható és áttekinthetõ szelvények vesznek részt. Az AK-ból kivágott szelvényt küldd be,
minden más fénymásolat vagy hamisítvány a kukába
vándorol. Egy játékos több szelvénnyel is játszhat,
amennyiben az mind eredeti, újságból kivágott szelvény.
Most pedig lássuk a nyereményeket, amiért érdemes 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
Beküldési határidõ: 1997. augusztus 11.
GN – 43.

