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Szerkesztõi üzenet

Sziasztok! Sokan érdeklõdtek a Krónika utób-
bi pár számából kimaradt, megszokott rova-
tokról. Nekik üzenem, hogy amint már eb-

ben a számban is láthatjátok, Korgó Szikra
kalandjai folytatódnak. Sajnos várhatóan a szep-

temberi számban befejezõdik a képregény, de ta-
lán egy hosszabb szünet után ismét megjelenik az
újságban, persze csak akkor, ha igény van rá, és ezt
meg is írjátok nekünk. A História is csak rövid szü-

netet tartott, Treem kivette az éves szabadságát,
és cápákra horgászott a csatornában. Szep-
temberben már ismét boldogítja a szerencsét-

len áldozatait bugyuta kérdéseivel. A Közös
Tudati Tallózó, a korábbi rovatoktól eltérõen,
nem tõlünk, hanem tõletek függ, ha a KT-k külde-
nek anyagot magukról, ismét lesz Tallózó.

Nagy volt az érdeklõdés a krónikás HKK lapok
iránt is. Meddig lesznek még lapok a Krónikában?
Igaz, hogy augusztusban már nem lesz lap? Ren-
geteg ezekhez hasonló kérdést kaptunk. Ezú-
ton szeretnék megnyugtatni minden lelkes
HKK-st, továbbra is lesz az újságban HKK lap.
Most az Elf mesterharcos kapható a Krónikával,
melynek festménye a borítón is látható, és Gõ-
gös Károly munkáját dicséri.

Jó szórakozást az olvasáshoz!

DANI ZOLTÁN



2

Senki sem állta az útját. Murphynek a kutatótelep
szinte minden pontjára bejárása volt, és ahová
nem, oda szerzett magának engedélyt. Ez utóbbi
alatt számítógépen mesterségesen elõállított, elek-
tronikus belépõkódot kellett érteni, amit Murphy
sutyiban saját maga gyártott le. A tervezõi szeren-
csére igyekeztek mindenre gondolni, így teljes ér-
tékû mátrixcsatlakozással és beépített kiberdekkel
látták el Murphyt. És lévén szó az Ares Macrotech-
nology Seattle kiemelt kutatási programjáról, ter-
mészetesen – mint minden más – a beépített
kiberdekk is abszolút csúcstechnológiának számí-
tott. A világ bármelyik dekása a nadrágjába vizel-
ne, ha megtudná, micsoda rettentõ számítókapa-
citás zsúfolódott össze Murphy mellkasában.

Murphy soha, senkinek nem beszélt róla, hogy
számítógépes jelszavak tekintetében már elég rég-
óta a saját játékát ûzi. Taktikai döntéshozó áram-
körei és elektronikus agya természetesen soha
nem lettek volna képesek efféle szabálytalanság
végrehajtására, de amit a tervezõi a legfõbb érté-

kének tekintettek, az bizonyult egyben a legfõbb
gyengeségének is: Murphy nem robot volt, amely-
hez emberi agyat csatlakoztattak, hanem ember,
akihez géptestet és kisegítõ elektronikákat csatol-
tak. A gondolkodása és jellemének legmélyebb vo-
násai megmaradtak emberinek.

Elektronikus agyát úgy tervezték, hogy maxi-
málisan és feltétel nélkül megbízzon az õt létreho-
zó mamutcégben, emberi agya azonban jobban ki-
ismerte magát az érdekektõl fûtött, rideg
cégvilágban. Murphy maga volt a megtestesült fel-
sõbbrendûség, egy olyan organizmus, mely szelle-
mi teljesítmény tekintetében vetekedett a homo
sapiensszel, de egyrészt fizikai lehetõségei több
nagyságrenddel felülmúlták az emberekét, más-
részt (hála a mérhetetlenül sok kibernetikus beé-
pítésnek) rendelkezett azzal a képességgel, hogy
fontos döntéseinek meghozásakor kikapcsolhatta
az érzelmeit – azokat az érzelmeket, amelyek
annyi bajt hoztak eddig már az emberi faj nyakára.

Murphy egészen egyszerûen túl okos volt ah-
hoz, hogy ne lássa tervezésének korlátait. És az
egyik ilyen korlát – a legnagyobb – az volt, hogy
Murphy igen nagymértékben másoktól függött.
Képtelen volt az önellátásra. Itt most természete-
sen nem az evésrõl, ivásról (Murphy esetében job-
bára energiafelvételrõl – testébõl teljes egészében
hiányzott az élelem feldolgozásához szükséges
szervek hosszú láncolata, igen sok potenciális hi-
baforrástól szabadítva meg ezzel tulajdonosát és
igen sok helyet biztosítva a testében más berende-
zések számára), pihenésrõl és hasonló igények
közvetlen kielégítésének képességérõl volt szó.
Ha Murphy például „éhes” volt – vagyis ha az
áramkörei jeleztek, hogy alacsony az energiaszint,
amit Murphy azért továbbra is klasszikus éhségér-
zetként érzékelt –, egyszerûen elsétált egy feltöltõ-
höz és „jóllakott”. Önmagában tehát képes volt el-
látni magát. De a feltöltõ megléte, annak
energiával ellátása már kívül esett az õ hatáskörén.

Az emberi szervezetet a természet önfenntartóra
tervezte. És ami a legfontosabb, biztosított köréje
egy olyan bolygóméretû környezetet, amely auto-
matikusan fenntartotta magát, és amely biztosította
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a rajta élõ egyedek fennmaradásához szükséges ja-
vakat. Murphy azonban a fejlett technikai civilizáció
gyermeke volt, ha úgy vesszük gépember, gépigé-
nyekkel. Szüksége volt karbantartásra, néha olajfür-
dõt is szokott venni, technikusok hada dolgozott az
alkatrészei megjavításán és cseréjén, és ki tudja, hol,
ki tudja, miféle gépek az egész komplexumot ellát-
ták nyersanyaggal és energiával. Néhány speciálisan
kiképzett Ares varázsló rendszeresen rítusokat haj-
tott végre Murphy közremûködésével, hogy halott
testébõl távozni próbáló lelkét maradásra bírják.
Minden héten speciális vegyszereket juttattak meg-
lévõ hús-vér testébe, hogy fenntartsák annak mûkö-
dõképességét és megakadályozzák a sejtek elráko-
sodását. Az Ares az átlagember számára
felfoghatatlan pénzekkel dolgozott: csak en-
nek az egyetlen, néhány milligrammnyi in-
jekciónak az ára ötvenezer nujen volt.
Hetente természetesen.

Murphy projektjén közvetlenül
csak néhány százan dolgoztak, de a
létesítmény már több ezer fõt foglal-
koztatott, az Ares Macrotechnology
pedig milliókat. Valamilyen mérték-
ben ezen emberek mindegyikének
munkájára szükség volt Alex Murphy lé-
tezéséhez – és nem csak a létrejöttéhez.
Ha másért nem, hát azért, hogy valaki
elõállítsa a projekt által felemésztett
töméntelen mennyiségû pénzt.

Alex Murphy okos ember
volt, ezért felismerte, hogy – lé-
vén fajtája egyetlen képviselõje je-
lenleg – ha életben akar maradni, alkalmazkodnia
kell a puhácska emberek játékszabályaihoz. Akár-
csak Gulliver Lilliputban. Persze azért mindent
megtett, amit tudott, hogy saját mozgásterét nö-
velje és csökkentse a függõségét. Ezen „intézkedé-
sek” egyike volt az is, hogy néha be-bedekázott a
telep számítógépes rendszerébe, kitapasztalta a je-
lenlétgátló programok elhelyezkedését és mûkö-
dését, és saját, hamis jelszavakat és segédprogra-
mokat gyártott.

Ez önmagában még kevés lett volna az üdvös-
séghez, ezt õ is tudta. Hiszen minden nap, vagy
minden második nap rá kellett csatlakoznia egy
karbantartó gépre, amely sok funkciója közül az
egyik az volt, hogy letapogassa Murphy elektroni-
kus rendszereit, és leolvasson belõle minden elek-
tronnyi információt. Murphy tehát dolgozhat
egész nap a saját jelszavain és programjain, ha es-
te úgyis jön a leolvasó, és fény derül a titokra.
Ezért Murphy más megoldást keresett. És talált.

Maga sem tudta, hogyan és mi módon, de las-
san rájött, hogyan tárolhat elektronikus informáci-
ót saját, szerves agyában, és hogyan hívhatja azo-
kat elõ, ha szüksége van rá. Igazából valószínûleg
senki sem tudta, hogyan mûködik a dolog, és
Murphy gyanította, hogy sehol a világon még nem
csináltak ilyesmit. Létezett ugyan fejbe épített ki-
bermemória és léteztek hallatlanul kifinomult ne-
urális interfész áramkörök, de az elektronikus
adattárolás és az emberi agy emlékezése – az em-
beri agy „adattárolása” – közötti szakadékot soha,
senkinek nem sikerült áthidalnia. Murphy úgy vél-
te, neki sikerült. Alighanem a fejébe és a testébe
zsúfolt számtalan elektronika együttes hatása te-
hette, talán az agymûködésének az enyhe megvál-

tozása, talán az esszenciájának nulla alá
csökkenése, ki tudja? De tény, hogy

némi gyakorlással sikerült kidolgoz-
nia egy olyan „szellemi gyakorlat-
sort”, amely segítségével akár
egész programokat is „letölthe-
tett” saját, szerves agyába.

A dolog kicsit hasonlított a
meditációra, jóllehet nem igényelt

mély szellemi és testi ellazulást. Tu-
lajdonképpen egyszerû volt, ha az em-

ber egyszer már rájött a nyitjára. Ki-
csit hasonlított az érzés ahhoz,
amikor az ember egy olyan moz-
dulatra akarja rávenni a testét,

amilyet korábban még nem
végzett, de amirõl biztosan tudja, hogy a teste al-
kalmas a végrehajtására. Például mint amikor az
ember a bal fülcimpáját akarja megmozgatni: a
szükséges izom ott van, mûködik is, de az agy még
nem tanulta meg kiadni azt az ingersort, amely
egyedül azt az egy izmot mozdítja meg. Kis gyakor-
lással azonban elérhetõ a kívánt eredmény. Csak
szellemi torna kérdése az egész.

Murphy kitanulta ezt a tornát. Minden alkalom-
mal végrehajtotta, amikor úgy ítélte meg, hogy va-
lamilyen információt nem lenne célszerû a kutató-
csoport tudomására hozni. Csak annyit kellett
tennie, hogy nyugodtan elvonul a szobályába,
koncentrál egy kicsit így, rágondol egy kicsit erre,
és a kívánt program tulajdonképpen automatiku-
san a fejébe töltõdik.

Az agy tárolókapacitása óriási. Murphy több
száz megapulznyi információt tárolt már a fejé-
ben. Kicsit bizarr érzés volt a dolog, mert ezek
azért mégsem olyanok voltak, mint a rendes emlé-
kek és elektronikus információk lévén használha-
tatlannak és elérhetetlennek bizonyultak mindad-
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dig, amíg újra vissza nem töltötték õket valamilyen
számítógépbe, vagy Murphy elektronikus feji me-
móriájába. A visszatöltés tulajdonképpen egyszerû
volt: Murphy megpróbált „visszaemlékezni” a kí-
vánt adathalmazra és a visszatöltés megtörtént és
utána minden ment a maga útján. Amíg azonban
az információ „odabent” volt a szerves agyban,
Murphy úgy érezte, mintha valamiféle idegen tu-
dat, valamiféle idegen hatalom lefoglalta volna én-
jének egy részét.

És aztán ott voltak a varázslók, akik szintén
rendszeresen vizsgálták Alex Murphyt. Õk sajnos
képesek voltak a „gondolatolvasásra”, ha csak
korlátozott mértékben is, ezért Murphy velük
mindig különös elõvigyázattal bánt. Ráadá-
sul nekik gépekre sem volt szükségük és a
varázslataik javarészt láthatatlanok és hall-
hatatlanok voltak, ezért Murphy arra
kényszerült, hogy a titkait az ideje
nagy részében elektronikus me-
móriában tárolja, hiszen az a va-
rázslók számára elérhetetlen és
megfoghatatlan volt.

Az egyik varázsló egyszer el-
árulta neki, hogy a tervezés
egyelõre nem sikerült tökéle-
tesre, és Murphy, mint negatív
esszenciájú létezõ, folyamatos
jelenléttel bír az asztrális síkon.
A negatív esszencia fekete folto-
kat, zavart kelt az asztrálban,
így mondta a varázsló, ezért fo-
lyamatos mágikus felügyeletre
van szükséged. Meg kell véde-
nünk, nem engedhetjük meg,
hogy valamiféle kósza asztrális
lény neked támadjon. Asztráli-
san túlságosan is sebezhetõ vagy,
és ott ráadásul nem tudsz véde-
kezni sem, mert te magad nem
vagy mágikusan aktív.

Az orvosi szoba elõtti váróban találkoztak. Ilyen-
kor hétvégén a doki nem szokott bent tartózkodni,
ezért a hely elhagyatott volt és csöndes. Murphy tü-
relmesen állva várta, hogy Dr. Bart Chambers meg-
érkezzen. Amikor megjött, megállt Murphy elõtt és
hosszan, mélyen a szemébe nézett.

– Alex, szeretnék beszélni veled – mondta
Chambers doktor komoly, sokat sejtetõ hangon.

Murphy meg sem rezdült.
– Négyszemközt, doktor?

– Egyelõre igen. De tudnod kell, hogy késõbb
a kutatócsoport néhány tagja is beszélni akar majd
veled.

– Természetesen. Mirõl lenne szó, doktor?
Bart Chambers szeme elkerekedett egy kicsit.
– Nem is sejted?
Murphy továbbra is rezzenéstelenül állt, akár

egy csillogó fémszobor.
– A „sejtés” az emberi agy azon helytelen mû-

ködésének az eredménye, amikor nem kielégítõ
minõségû információs bázis alapján próbál meg
következtetést levonni a jövõre nézve. Sajnálom,

doktor, de attól tartok, a szóhasználata az
imént helytelen volt. Én ugyanis sosem

„sejtek”. Én vagy indokoltan és helye-
sen következtetek, vagy újabb infor-
mációkat gyûjtök.

Chambers nyelt egyet. Nem tetszett
neki a stílus, ahogyan Murphy beszélt.

Az utóbbi idõben Murphy mintha
megváltozott volna. Ellenségessé
vált? Nem, nem is ez a helyes szó. In-
kább rideg lett, és kissé udvariatlan.
Mintha egyre jobban kezdené elve-
szíteni a türelmét az általa lenézett
homo sapiens faj egyedeivel való
kommunikáció során. Érdekes
probléma, gondolta a doki, a ké-
sõbbiekben még alaposan ki kell
elemeznünk.

– Nos, akkor másképpen te-
szem fel a kérdést – mondta Cham-
bers. – Arra céloztam az elõbb, hogy
a rendelkezésedre álló információk
alapján meg tudnád-e nagy bizton-
sággal jósolni, hogy milyen témáról
szeretnék veled beszélni?

– Természetesen nem. Ön is tudja
doktor, hogy az emberi lények kiszámít-

hatatlanok. Ön akármirõl akarhat beszélni ve-
lem. A jelen körülményeket és a közelmúlt esemé-
nyeit figyelembe véve mindazonáltal úgy ítélem
meg, ön az éjjeli akcióval kapcsolatban kíván kon-
zultálni velem.

– Így van, Alex. Négyszemközt vagyunk?
Jelenleg nem Dr. Chambers szobájában és nem

is Alex Murphy pihenõhelyiségében tartózkodtak,
hanem a kutatás-fejlesztési részleg egyik nyilvános
helyiségében, de ez nem zavarta egyiküket sem.
Murphy szótlanul odalépett egy biztonsági kon-
zolhoz. Rácsatlakozott a számítógépre és rövid idõ
múlva közölte:

– A helyiséget lezártam, doktor, az audio-felve-
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võ berendezéseket kikapcsoltam. Most már nyu-
godtan beszélgethetünk.

– Helyes. Rövid leszek. Láttam az akcióról ké-
szült biztonsági trideófelvételeket. Volt egy pilla-
nat, amikor kivártál, és lehetõséget adtál egy beha-
tolónak az elmenekülésre. Errõl szeretnék veled
beszélni.

– Ön is tudja doktor, hogy mindegyik behatoló-
val végeztem. Senki sem menekült el.

– A dolog nem rajtad múlott. Neked... veled...
hogyan is mondjam... tudod, Alex, te vagy a fajtád
elsõ képviselõje. És hát a természet sem alkot el-
sõre tökéleteset, hogy lehetnél te hibátlan? Követ-
tünk el hibákat a projekt során, voltak dolgok,
amiket nem vettünk kellõképpen figyelembe, és
voltak olyan dolgok is, amiket egészen egyszerûen
nem lehetett elõre látni, mert a világon még senki
nem csinált ilyesmit.

Murphy szenvtelenül nézte, hogyan erõlködik
Chambers doktor azzal, hogy megfogalmazza,
amit Murphy is tudott saját magáról: hogy vannak
hibái. De nem segített. Néha a puhácskáknak is
kell egy kis edzés.

– Szóval, Alex – folytatta a doktor –, úgy döntöt-
tünk, hogy egyelõre továbbra is folyamatos ellen-
õrzés alatt kell maradnod, amíg ki nem javítjuk azt
a kis figyelemelterelõdéses hibát, ami az akció so-
rán bekövetkezett.

Murphy már várta, hogy a doktor felhozza a té-
mát. Sajnos magától is tudta, hogy hiába sikerült
törölnie az összes felvételt, a doktor az irányítóte-
rembõl feltehetõen „élõben” követte nyomon az
eseményeket, és az õ emberi memóriáját Murphy-
nek nem állt módjában törölni.

– Az akció során NEM követtem el hibát, Dr.
Chambers.

– Alex, te is tudod, hogy mirõl beszélek. Csak a
véletlenen múlott, hogy repülés közben meghibá-
sodott a rakéta irányítórendszere, és hogy a beha-
toló által készített felvétel végül is nem jutott ille-
téktelen kezekbe. Figyelj, Alex, a vezetõség úgy
döntött, hogy ha már ennyi pénzt és munkát bele-
öltek a projektbe, nem fogadják el, csak az abszo-
lút tökéletes eredményt.

Murphy nem felelt. Természetesen megnézte a
biztonsági felvételeket, mielõtt törölte volna õket,
és õ is tudott róla, hogy az utolsó árnyvadásznak si-
került egy adatchipet kijuttatni a teleprõl. Azt is
tudta, hogy a rakéta befuccsolt. De ami a leg-
rosszabb, azt is tudta, hogy odakint a terepen õ
mindezt nem látta. A kritikus másodpercekben
bent állt a raktárépületben, háttal az árnyvadász-
nak. Dr. Chambers Murphy legrettegettebb képzel-

géseinek adott hangot. Az információ tehát eljutott
a nagykutyákhoz. Azokhoz az emberekhez, akik
úgy hoznak döntéseket, hogy nem ismerik Alex
Murphyt, akik nem fogják fel, micsoda lehetõségek
szunnyadnak benne, mint az emberi faj következõ
fejlõdési lépcsõjének elsõ képviselõjében.

A mellkasába épített Ares Warcraft áramkör
mint mindig, most is villámgyorsan, Murphy hús-
vér agyát és emberi gondolatait messze túlszárnya-
ló sebességgel mûködésbe lépett és meghozta a
döntését. Murphy csak utas volt a saját testében.
Látta, hogy felemelkedik géppuskás karja és Dr.
Chambers felé fordul, de tenni nem tehetett ellene
semmit. Agya riadtan regisztrálta az azonnal meg-
érkezõ érzeteket: a fegyver töltve volt, készen a tü-
zelésre. A csöveket forgató villanymotor halk züm-
mögéssel kelt életre. Murphy kívülrõl tudta, hogy a
csöveknek 0,23 másodpercre van szükségük ah-
hoz, hogy elérjék üzemi forgási sebességüket.

Az emberi agy számára 0,23 másodperc nagyon
rövid idõ. Tudatos cselekvésre nem is elég. Az ösz-
tönök, a készség szintjén elsajátított viselkedési
normák és az érzelmek döntenek ilyenkor. Murphy
agyában hirtelen tótágast állt a világ. Emberi érzel-
mei voltak azok, amik felülkerekedtek végül. A vil-
lanymotor elhallgatott és a forgástól elmosódott
három csõtorkolat megállt, újra láthatóvá vált.
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Murphy lassan leengedte karját. Szólni akart,
magyarázatot adni, de nem találta a szavakat. Sú-
lyos hibát követett el. Elvesztette uralmát a helyzet
fölött. Talán helyesen döntött végül, de a döntés-
hez hibás következtetéseken át jutott el. Tehát
még mindig nem volt mentes az emberi gyengesé-
gektõl. A gondolat savként marta bele magát
Murphy emberi lelkébe. Kudarcot vallottam.

Murphy hirtelen üresnek érezte saját magát.
Mintha lelkében megpattant volna valami. Életét
céltalannak, értelmetlennek érezte. A sok száz ku-
tató erõlködései, a hosszú kiképzési program, a
testébe épített több millió nujennyi elektronika:
olyan fölösleges, hiábavaló. Elfáradtam, gondolta
magában. Már rég eljött a pihenés ideje.

Dr. Bart Chambers hallgatott.
Szomorúan nézte Mur-
phyt, akit kicsit a saját
fiának is érzett. Olyan
sok mindent szeretett
volna elmondani ne-
ki, de tudta, érezte,
képtelen rá. Torká-
ban gombóc nõtt.
Saját magát is meg-
lepte, hogy nem ret-
tent meg, amikor te-
remtménye fegyvert
fogott rá. Lelke leg-
mélyén valahol érezte,
hogy Alex sosem lenne
képes ártani neki.

A hatalmas gépember
fáradtnak látszott. Akinek
sosem volt szüksége pihe-
nésre, most a falhoz sétált
és ülõ helyzetbe csúszott
mellette. Dr. Chambers tudta,
mi fog történni, hiszen történt
már ilyesmi néhányszor korábban is. 
A helyzet abszurditása mégis megérintette.
A hidraulikával mozgatott géptestnek nem volt
szüksége arra, hogy leüljön pihenni, a belül dol-
gozó emberi agy azonban az évek hosszú során
hozzászokott a hús-vér test fáradékonyságához.
Murphy sosem tudta megtagadni önmagát.

Chambers elnézte, ahogy Murphy gépteste el-
csöndesedik. Elképzelte, amint valahol odabent a
fogságba kényszerített szellem – Murphy igazi én-
je – nekifeszül a fogva tartó mágikus kötelékek-
nek, és egyiket a másik után kioldozza, eltépi. Alex
Murphy – az az Alex Murphy aki volt, és akivé lett
– készen állt, hogy meghaljon végre.

A levegõ hirtelen megrebbent a szobában és a
Murphy õrizetével megbízott egyik mágus asztrális
projekciója megjelent Dr. Chambers mellett. Szel-
lemként lebegett az alak, tulajdonosa nyilvánvaló-
an nem akart túl sok gondolati energiát pazarolni
az átlátszóság megszüntetésére. Csak annyira je-
lent meg a fizikai világban, hogy a hangját hallani
lehessen.

– Gyengülõ életfunkciókat érzékeltem, Dr.
Chambers. Spirituális szeparáció folyamatban,
négy per béta változat.

Elhallgatott és egy pillanatra végigmérte a szót-
lan doktort.

– A rituális csapat fél órán belül készen áll. Elég
könnyen vissza tudnánk hozni, ha... – A hangja el-
bizonytalanodott egy kicsit. – Ha ön is úgy akarja.

Dr. Bart Chambers nem
felelt egy darabig, csak me-

reven bámulta a szür-
ke plasztibeton fa-
lat. Aztán lassan a

mágusra emelte te-
kintetét és fejét alig

láthatóan megrázta.
Szeme sarkából legör-

dült egy könnycsepp.

Felhõknek Daloló
úgy érezte, életereje
felfrissült, újjászüle-
tett. Végre volt igazi
neve, volt célja és volt...
jövõje. Gépbe zárt múlt-
ja máris elhomályosult,
nyomorult tengõdése és
szenvedései visszavonul-
tak a fakó emlékek nyug-
vóhelyére. Lelkét csor-
dultig megtöltötte újonnan
visszanyert szabadságának

tudata, a fölötte érzett mér-
hetetlen, a világot átölelni akaró, tomboló

öröm. Az univerzum csak az övé volt, karnyúj-
tásnyira hevert tõle az élet minden szépsége.
Annyit kellett tennie mindössze, hogy elindul felé-
jük. Hála...

Felhõknek Daloló elgondolkodva egyhelyben
lebegett egy kicsit, majd vidáman felkiáltott, és el-
suhant a messzeségbe. Várta az asztrális világ mil-
lió csodája.

Vége SABC
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A wargpini Kastplom messzenyúló kapcsolatokkal rendel-
kezett. Nyíltan beszélték, hogy a Jósda bibircsókos javas-
asszonya nekik dolgozik, valamint, hogy lepénzelt kato-
nái vannak a városi õrségben. Egyesek tudni vélték azt is,
hogy a varkaudar invázió alatt titkos megállapodások köt-
tettek a Nodonrod baráti kör és a vezér között, továbbá,
hogy a társaság vezetõje – kit a beavatottak csak a Magisz-
ter néven emlegettek – gyakorta hosszú utakat tesz vala-
hol Ghalla világán kívül.

Uthíni elég magas posztot töltött be a Kastplom hie-
rarchiájában ahhoz, hogy tudja, mindez igaz, sõt vannak
ennél érdekesebb dolgok is, melyeknek létérõl ha tudo-
mást szereznének a polgárok, hát fejvesztve menekülné-
nek a kiégett földekre. Mindazonáltal õt is meglepte az a
személy, akit a Magiszter társaságában talált, miután egy
kései órán megjelent a társaság vezetõjének színe elõtt.

– Õ az, dyrac Kragoru, kirõl beszéltem – fordult a Ma-
giszter az ajtó felé, ahol Uthíni állt csuklyáját hátravetve,
lehajtott fõvel. – Alkalmasabb személyt keresve sem talál-
hatunk a Társaságban.

Dyrac. Õsi szó, melyet Uthíni kimondva még sose hal-
lott. Egyszerre jelentett méltóságot és jelölt egy tettet,
melyet hordozója hajtott végre a közelmúltban. Szegé-
nyes fordításban: Hatalmasság, akinek hívására engedel-
meskednek a Sárkányok. Uthíni egyvalakirõl tudott egész
Ghallán, aki joggal viselhette ezt a címet.

– Nézz rám! – szólt egy krákogó hang a sötét gnóm-
hoz. – Tudod ki vagyok?

Uthíni felemelte fejét. Ritkán járt a Magiszter szobájá-
ban, mely a Kastplom alatti kazamaták egyikében rejtõzött.
A falakon fáklyák égtek kormozó lánggal, sötét csíkokat fest-
ve köveikre, a sarokban pedig egy félbehagyott alkimista kí-
sérlet eszközei verték vissza tompán az imbolygó fényt. Rá-
pillantott a Magiszterre, majd a mellette álló fõgnómra.

– Dyrac Sutor Kragoru.
– A Magiszter becsül téged, és a Rend hasznos tagjá-

nak tart – a neves fõgnóm lassú léptekkel járkálni kezdett
a szobában, miközben krákogó szavait Uthínihez intézte.
– Mikor azzal a kéréssel fordultam hozzá, hogy bocsásson
szolgálatomra egyet rendtársai közül, téged jelölt meg,
Uthíni testvér.

A gnóm válaszként meghajolt Sutor Kragoru felé. Va-
lóban, már csak kevés hiányzott, hogy fõgnómmá léphes-
sen elõ maga is. A Magiszter, hogy a híres fõgnóm rendel-
kezésére bocsátotta, talán így kívánja megadni neki a
végsõ próba lehetõségét is.

– Én nem mehetek oda, hová küldeni szándékozlak –
folytatta Sutor Kragoru. – Varázstornyaim magukhoz köt-
nek. Ha azonban sikerrel jársz, nemcsak nekem hajtasz
hasznot információiddal, de a Nodonrod társaságnak is új
területeket szerezhetsz.

– Asylium városába fogunk küldeni – szakította félbe a
Magiszter, aki elégnek látta ennyi információval ellátni Ut-
hínit.

A gnóm szemei a név hallatán elkerekedtek.
– De hát Asylium...
– ...elpusztult – bólintott rá Sutor Kragoru. – Elpusz-

tult, mint ahogy alapításakor megjövendölték. A legenda
szerint innen rugaszkodtak el, itt érintették lábukkal utol-
jára Ghallát az õsi istenek. Úgy mesélik, a várost távoztuk-
kal építették az õ emlékükre, s már akkor megjövendölte
egy õrült próféta, hogy midõn a hét új isten közül az elsõ
megérkezik, a város tornyai a porba hullanak. Hogy ki
volt az elsõ, még csak nem is sejtjük, ám a legenda szerint
lábnyomát ott õrzi Ghalla, az õsökéi mellett. Asylium pe-
dig évezredekkel ezelõtt elpusztult érkeztével, és köveire
a feledés homálya borult.

– Legutóbb a Thargodan háborúk ideje alatt bukkant
fel a neve. A szóbeszéd szerint az õrült mágus a romok
között nyitotta meg a térkaput, és idézte meg Nuryllohla-
mont, a Thargodan herceget. A háborúknak azonban már
évszázadok óta vége, és akkor is csak pár Ezüstmágus sej-
tette, hol is kell keresnie Asylium elveszett városát.

– De hát akkor hogyan ...? – kezdte Uthíni a beálló
csöndben.

– Megtalálták... – horkant fel Sutor Kragoru.
– Ostobák, nem is sejtik... – emelte égnek kezét a Ma-

giszter.
– ...azt hitték egyszerû romok, melyek közé bátran

építkezhetnek...
– ...a szerencse segíti ezeket, bármerre is járnak!
Uthíni zavartan pislogott, szeretett volna köddé válni

és elszivárogni a nagyhatalmú fõgnómok kitörése elõl. A
másik kettõ azonban gyorsan úrrá lett a mérgén, és végül
Sutor Kragoru adta meg neki a magyarázatot.

– Asylium romjaira új várost emelnek olyanok, akik
nincsenek tisztában a hely jelentõségével. Nem tudják, lá-
buk mily õsi földet tapod és határtalan önbizalmukban új
névvel ajándékozták meg a vadont. Biztosrév.

– Tudod Uthíni testvér, fogalmuk sincs róla, mi célt is
szolgálhatott ez az egész. A kövek, amelyek értéktelen ma-
radványoknak tûntek az erdõben, nagyszerû építõanyag-
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nak bizonyultak a városalapítók számára, és szorgos qu-
wargok módjára beépítették õket saját otthonaikba.
Egyetlen épület van csupán mihez nem nyúltak, mert ez-
elõtt még az eonok is fejet hajtottak. A teljesség tornya,
ahonnan Asylium hajdani lakói lesték az eget, és várták,
hogy jelt kapjanak az istenek visszatértérõl.

A fõgnóm újabb és újabb köröket rótt a Magiszter szo-
bájában, miközben titkos tudását megosztotta a másik
kettõvel. Krákogó, öreges hangja valamiképp behízelgõ-
nek tûnt Uthíni számára, és a szavai mélyen elraktározód-
tak az elméjében.

– Ide kell eljutnod, testvér. Ez az a hely, amit ki kell
faggatnod titkairól. – Sutor Kragoru szorosan a másik elé
állt, és ökölbe szorított kezét úgy mutatta fel a sötét
gnómnak, akárha egy lédús gyümölcsöt facsarna ki. –
Mindent tudni akarok, amit a torony belseje, a szentély
rejt. Mindent!

– És ha igaz? Ha tényleg az istenek nyomát rejti, mi
hasznot hajt ez számunkra, ó dyrac?

– Az avatárok... – kezdte volna a kissé hátrább álló Ma-
giszter, de Sutor Kragoru villámló tekintettel fordult felé.

– NEM! – emelte fel kezét, és rikoltott oly erõvel, hogy
a másik kettõ kõvé dermedt hirtelen, majd mintha meg-
bánta volna, karját leeresztette és halkabban folytatta.

– Nem, Magiszter. Egyáltalán nem szükséges elmonda-
nunk azt, amire nem leltünk még bizonyosságot. A testvér
veszélyes küldetésre indul az ellenség földjére, és ha ke-
zük közé kerül, jobb lesz ha semmit sem tud mondani ne-
kik, ami hasznukra válhat.

Egy pillanatra kényszeredett csönd telepedett hár-
mukra. Uthíni az utazásra gondolt, a Magiszter zavartan

pislogott a megfeddés miatt, Sutor Kragoru fejében pedig
homályos tervek és célok öltöttek alakot a másik fõgnóm
elejtett szava nyomán.

Végül a Magiszter köhintett párat, hogy megtörje a
csendet.

– Hallhattad, Uthíni testvér, mi az mit a dyrac rótt re-
ád feladatul, ügyelj hát most az én szavamra is. A helytar-
tói városok mindegyikében Kastplomunk áll, és testvére-
ink a kisebb falvakba is rendszeresen visszatérnek. A
Nodonrod társaságnak ott kell lennie mindenhol, hogy az
arra szükségét érzõk támaszra leljenek bennünk.

A sötét gnóm magában elmosolyodott. Ez a hétközna-
pok maszlaga volt, hiszen a szavaknál sokkal többet
nyomtak a latban azok az aranyak, melyek a helyi kuruzs-
lóktól, javasasszonyoktól és tolvajklántól folytak be.

– Biztosrév városában te leszel az elsõ küldöttünk –
folytatta a Magiszter –, te építed tovább a hálót, mely lefe-
di majd a Birodalom minden fontos pontját. Ha megve-
ted a lábad, Magiszter leszel, aki csak nekem tartozik
majd számadással, mint ahogy velem szemben is csak az
alanori Magiszter élhet a beszámoltatás jogával.

Itt egy pillanatra élessé vált a fõgnóm hangja. Szeme
Sutor Kragorura villant, célozva rá, hogy a Kastplomban õ
az úr és rendre utasítást senkitõl sem tûr.

– Járj szerencsével, testvér, a Nodonrod társaság nevé-
ben.

A gnóm tudta, hogy tudják, hiszen a szétmarcangolt
bolhakutya körüli nyomok nyitott könyvként kínálták ma-
gukat a reggeli napfényben. A vér és a belsõségek vöröse
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riasztóan hatott az élénkzöld füvön, meggyalázva a tisz-
tást és jogos felháborodásra késztetve a szemlélõt.

Így érezhetett az a három kalandozó is akik ott gug-
goltak a tábor szélénél és a tetemet vizsgálták, amíg a te-
lepesek az indulásra készülõdtek. A gyerekek a szekerek
között rohangáltak és sivalkodva hajkurászták egymást, az
asszonyok edényekkel csörömpöltek, melyek a tegnapi
estebéd után maradtak vissza, embereik pedig a csomago-
kat rendezték el az utolsó napra. A kettesével befogott
spagulárok is várták már az ostorcsapást, mely jelt ad az
indulásra, és további monoton cammogásra ítéli õket Er-
dauin földjén.

A gnóm az egyik ilyen telepesszekér árnyékos oldalá-
nak támaszkodott, és onnan figyelte a három kalandozót.
Csuklyáját mélyen arcába húzta, és karjait összefonta ma-
ga elõtt. Nem. Ezen az utolsó napon még nem vonják fe-
lelõsségre, ám miután megérkeztek, nem fogja óvni õt a
Kastplom pénze, és kik most védelmezõi, holnap már a
vérét kívánnák.

Tíz napja, hogy elindultak Wargpinból. Nyolc szekér,
melyeken telepes családok utaztak, hogy új otthont talál-
janak a kalandozók által épülõ városban, Biztosrévben.
Volt köztük olyan, ki a vándorok rábeszélésére csomagolt
össze, mások megelégelték Borax adóit és azért vállalkoz-
tak az utazásra. Némelyek pedig Alanorhoz szerették vol-
na közelebb érezni magukat, még ha a Csatorna innensõ
partján is. Tíz napja csaptak a spagulárok közé Wargpin
fõterén, hogy a szekerek nekilóduljanak, és férfit, nõt, pe-
reputtyot vonszoljanak a szörnyektõl hemzsegõ, több
mérföldnyi vadonon át, keletre. Nem voltak persze egy-
ügyûek. Tudták jól, hogy a megannyi veszedelemmel mi
az úton leselkedik rájuk, esélytelenek szembeszállni. Fel-
béreltek hát három kalandozót, hogy kísérõik legyenek a
tizenegy napos vándorlás alatt.

Volt azonban az utasok között egy, aki vérszomj tekin-
tetében legalább oly veszett volt, mint a vadon szörnyei, s
hogy éhségét nem csillapíthatta másként, hát az éjszaka
leple alatt elégítette ki vágyait. A sötét gnóm elmosolyo-
dott. Igen, a Kastplom jó pénzt fizetett azért a kalando-
zóknak, hogy õt is – akár a többi telepest – Biztosrévbe
juttassák. Ott azonban már Erdauin vándorainak saját tör-
vényei szerint folyik az élet, s ami nekik biztonság, az ne-
ki a biztos halál. Óvatosnak kell tehát lennie, ha életben
szeretne maradni. Nagyon óvatosnak.

A kalandozók felálltak és határozott lépésekkel indul-
tak el a tábor felé. Indulás – mosolyodott el csuklyája alatt
a sötét gnóm és felkapaszkodott a szekér ponyvája alá, an-
nak hûvösébe. Tudta, hogy tudják, de abban is biztos volt,
hogy míg a város határát át nem lépik, nem fog bántódá-
sa esni a bolhakutya miatt. Köti õket az arany és az az os-
toba becsületük.

Önszántából persze soha nem vállalkozott volna erre
az útra. Az utóbbi idõben elég veszélyes hellyé vált Warg-
pin is, a maga kalandozók rótta utcáival, semhogy még
Biztosrévbe kívánkozzék, ebbe az újonnan épülõ darázs-

fészekbe, ahol rajzanak Erdauin vándorai, s mind csak ar-
ra les, hogy fullánkját valaki másba döfhesse.

– Kiváltképp sötét gnómokba – motyogta Uthíni és
szorosabbra fogta magán a köpenyt.

Odakint, a karaván elején öblöset kiáltott a troll, és
pár pillanatra rá megmozdult a gnómot szállító szekér is,
hogy legyûrje azt az utolsó egy napot, mi a Csatorna part-
jától még elválasztotta. Uthíni felkészült az unalmas döcö-
gésre, és magába mélyedt, hogy mint az utóbbi napokban
annyiszor, újragondolja a Nodonrod baráti körtõl kapott
feladatát.

Arra ébredt, hogy két emberporonty veszekedik a cso-
magok közt. Bizonyosan elaludt, mert azt sem vette ész-
re, mikor váltott a szekér futása. Az út simább lett, elma-
radoztak a kátyúk és a buckák okozta döccenések. Mikor
kipillantott a ponyva alól hátrafelé, a nyugati égboltot
már vörösbe takarózva lelte. Eszerint átaludta az egész
nappalt és arra sem riadt fel, hogy délebédkor megpihent
a karaván. Uthíni elõrenézett és magában áldotta a jósze-
rencséjét. Túl a legelsõ, spagulár vontatta szekéren, hatal-
mas erdei irtás bontakozott ki az út két oldalán.

Elõször óriás, kidöntött fák mellett haladtak el, majd
ahogy a karaván tovább kígyózott Biztosrév felé, feltûntek
az elsõ, amolyan ideiglenesen felhúzott kalyibák is. Itt
szálltak meg azok a kalandozók, akik izmaik erejét nappal
a vadon ellen fordították, hogy teret adjanak a késõbb
épülõ házaknak. A sötét gnóm önkéntelenül is a szekér
mélyére kucorodott, mikor az esti pihenéshez készülõdõ
munkások némelyike megállt az út szélén, és összehúzott
szemmel vizslatta az újonnan jötteket.

Amint egyre beljebb haladtak a gyorsan terjeszkedõ
városban, úgy tûntek fel a kész házak, épületek is. Néhol
ugyan állványok borították a falakat, és volt ahol a tetõfe-
dõkre még fedetlen fövegek vártak, ám ahogy egyre újabb
mesterek érkeztek Biztosrévbe, úgy gyorsult, haladt a
munka is. Sokféle stílus, ízlés keveredett itt, mint ahogy
az építõk is sokféle nép gyermekei voltak. A telepesek,
akik Libertant, Huertolt vagy Wargpint hagyták maguk
mögött, leginkább a helytartói városok szemrevalóbb há-
zait utánozták, míg a túlélõ kalandozók felperzselt emlé-
keikbõl merítettek az épületek formájához. De ez a tarka
sokféleség nyugodtan megfért egymás mellett a fõutcán
és az onnan nyíló kis mellékutcákon. Míg az egyik kertet
hatalmas sziklák díszítették, jelezve hogy tulajdonosa a
troll menhírek hagyományának híve, addig szomszédjá-
ban egy kobudera emelt házat, elõterében apró fákkal és
miniatûr sziklakerttel.

Biztosrév belsõ kerületében azonban Uthíni szeme té-
vedhetetlenül fedezte fel azokat a nyomokat, melyek egy
õsibb, mélyebb rétegrõl árulkodtak a város alatt. Az itteni
házak mindegyikét valami robosztus kõalapzatra húzták
fel, mely láthatóan régebbi volt a kalandozók keze mun-
kájánál. Sok épületnek a fala, kapuja viselte az elõdök



nyomát, ahogy lakhelyeik maradványát egy-egy házba be-
olvasztották. Bár az újkori mesterek megtettek mindent,
hogy a romokat a maguk ízléséhez formálják, a régi dí-
szek, reliefek rendre visszaköszöntek, néha a legváratla-
nabb helyekrõl. A kõmûvesek az egyik lépcsõbe egy torz
vízköpõt építettek be, amott pedig négy, õsi rúnákkal te-
lerótt kockakövet ágyaztak a falba támaszték gyanánt. Bár-
merre is nézett a sötét gnóm, a múlt szilánkjai hevertek a
város testében, mindenütt.

Nem halogathatta tovább, most kellett elhagynia úti-
társait, ha a megérkezésnél nem akart kellemetlenségek
elé nézni. A városra rátelepedõ, esti szürkület meg-
könnyítette a dolgát, hogy a szekér hátulján kimászva
gyorsan eltûnjön egy oldalsó sikátorban. Pár lépést sza-
ladt a szûk utcában, majd egy még beépítetlen teleknél
megtorpant. Hátát a falnak vetette, és tekintetét a házak
tetején túlra irányította.

Úgy volt, ahogy a titokzatos fõgnóm mondta. A le-
nyugvó nap fénye rõtes árnyalatba vonta alakját, ahogy
csonkán, mégis masszívan magasodott a város fölé. Évez-
redek óta emésztették a vadon liánjai. Repedéseiben gyo-
mok hada lelt menedéket, ám most váratlanul lehántották
zöld álcáját és csupaszon mutatta egykor daliás idomait.
Nem szedték ízekre, mint a romok legtöbbjét, ámbár –
mint azt dyrac Kragoru megjegyezte – fogalmuk sem volt
róla, mi célt is szolgálhatott az óidõkben a piramis, és raj-
ta a karcsú torony.

Ahogy az est beálltával a sötétség rátelepe-
dett a városra, Uthíni kétszer is körbejárta a pi-
ramist, hogy bejáratot találjon rajta. Választ-
hatta volna persze a lépcsõsort is, mely
egyenest vezetett a tetõn álló torony ma-
radványaihoz, ám mielõtt nekiin-

dult volna, egy öt-hat fõbõl álló, élénken vitatkozó kalan-
dozócsoport vágott neki a több ezer grádics megmászásá-
nak. A gnóm beleolvadt a lépcsõsor hosszan elnyúló ár-
nyékába, így azok nem vehették észre.

– Nem támogatom...
– A címernek hangsúlyoznia kell Alanortól való füg-

getlenségünket!
– ...miért nem a pajzs, két oldalán vércápákkal...
– ...a vörös, kék sávozás ellentmond a Namír hagyo-

mányoknak...
A Városi Tanács, döbbent rá a sötét gnóm. Hol is üt-

hettek volna tanyát, ha nem Biztosrév legmagasabb épü-
letében. Miután elsorjáztak fölfelé, nekiállt felderíteni az
alapzatot és környékét. A falakat régi vésetek, egykor
nagyszerû dombormûvek díszítették, mostanra azonban
már keveset hagytak belõlük az évezredek. Uthíni gyaní-
totta, hogy kalandozók tucatjai tapogatták át hozzá ha-
sonlóan a köveket és távoztak üres kézzel.

A magasba törõ lépcsõsor alján, azzal szemben egy si-
ma, kerek kõlap állt kicsiny sziklaalapzaton. Ehhez tá-
maszkodott háttal a sötét gnóm, miközben az elõtte tor-
nyosuló piramist vizsgálgatta. Odafönt, a csonka torony
falainál fáklyák fénye táncolt, világított a sötétben, ahogy
a Városi Tanács tagjai valami végeérhetetlen vitába bonyo-
lódtak. Ha elrejtettek itt valamit az õsök, akkor hozzá is
lehet férni, gondolta Uthíni. De vajon mi módon?

– Nem hiszek a szememnek! Egy sötét gnóm!
A megdöbbent kiáltás az ovális kõlap túloldaláról ér-

kezett és Uthíni riadtan perdült meg hallatán. Egy megter-
mett, tatuködmönös ember állt ott, két kézzel a kõnek tá-
maszkodva, mintha az csak egy kocsmai asztal lenne. 

A sötét gnóm felnyögött. Mégse
tudta megúszni!

– Hát már ide is eljutott a
mocskos fajtátok – köpködte a
szavakat a kalandozó, miköz-
ben egy rövid kardot húzott

elõ az övébõl. Lassan, sze-
mét le nem véve a má-
sikról, elkezdte megke-
rülni a kõlapot.

Uthíni két lépést
hátrált, hogy teret
nyerjen, és gyors
mozdulatokkal meg-
lazította a derekán ló-
gó kavaduiszák száját.
Mutatóujját a méregbe
mártotta, majd ahogy

kihúzta egyszerû ábrát
rajzolt vele a levegõbe,

amit még egy sietve elsutto-
gott mondattal toldott meg.

Halványan derengõ ködpamacs je-
lent meg a sötét gnóm kézfeje körül, de
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gyorsan hízott, s mire a kalan-
dozó felé lendítette karját, már
egy haragosan gomolygó, zöl-
desen foszforeszkáló méregfel-
hõvé nõtte ki magát. A férfinak
csak egy riadt hörrenésre futot-
ta, mielõtt beborította volna a
gyilkos pára. Öklendezve tá-
maszkodott meg a kõlapban,
szemét elborította a könny.

– Megöllek – vicsorgott
Uthínire, ahogy egy szemvilla-
nással késõbb a varázslatot
összetartó mana felszívódott az
anyagi világban, és a méregfel-
hõ eloszlott.

A kalandozó esztelen harag-
gal vetette rá magát, és a sötét
gnómnak csak annyi ideje ma-
radt, hogy jobb kezével kirántsa
övébõl a végszükségre tartoga-
tott csontkését. A következõ pil-
lanatban kegyetlen fájdalom borította el a bal oldalát és
arasznyi közelrõl látta a férfi képét, amint arcába vigyo-
rog. Vér. Éltetõ vér áztatta el köpenyét, ahogy a kalando-
zó visszahúzta a rövid kardot.

Vörös láng lobbant Uthíni szemében. Nem adhatja fel
itt a siker kapujában, célja van, amiért küzdenie kell, har-
colnia. Magiszterré válni Biztosrévben! Elõreszúrt a csont-
késsel és a fájdalmas kiáltásból tudta, a fegyver húsba
mart. A kalandozó hátratántorodott egészen a kõlapig,
pillanatnyi lélegzethez juttatva így a sötét gnómot. Uthíni
most áldotta igazán, hogy a nappalt alvással töltötte, mi-
kor a következõ varázslathoz szükséges szavak úgy kattan-
tak be elméjébe, akár egy olajozott zár rugói. Nyomorult
erõfeszítéssel emelte sérült bal karját, és rótták ujjai a fér-
fi alakja felé a szükséges rúnákat.

A kalandozó ellökni készült magát a kõlaptól, mikor
felfényleni látta a gnóm vérmaszatos ujjait. Arcára rémü-
let ült ki, de többre már nem maradt ideje, mert a villám-
csapás kegyetlen erõvel dobta hátra testét. A varázslat ere-
je felrepítette az ovális kõlapra és ott feküdt élettelenül,
égnek meredõ, görcsbe rándult kezekkel. Csúf látvány.
Uthíni odasántikált hozzá, amint a testen végigfutó, utol-
só villám-nyüvek is elenyésztek.

Amit azonban az ovális kõlapon megpillantott, arra
nem volt, nem is lehetett felkészülve. A kalandozó teste
valamiképp beolvadni látszott a kõbe. Mintha a lap magá-
ba szívta volna a húst, a csontot és az egykor élõ szövete-
ket. Elõször csak lassan süppedt be a comb, a hát és a ko-
ponya, aztán akárha egy régi ízre lelt volna rá a szikla,
felgyorsult a folyamat. Uthíni tehetetlenül nézte, ahogy
volt ellenfelének arca, majd égbe markoló tenyere is eltû-
nik, feloldódik a szürke lapban. Nem maradt más utána,
csak a rövid kard, egy ezüstlánc, és két aranypénz.

A sötét gnóm pár lépést hátrált az ovális kõlaptól.
Most már értette, mi célt is szolgált ez a kis emelvény itt a
piramisra vezetõ lépcsõsor elõtt. Áldozati oltár volt, nem
egyéb. De kinek? Kinek szentelték vajon az óidõkben? Ki
volt az, aki eonok hosszú során át várt hiába és most mo-
hó vággyal vetette magát a friss vérre? Sejtette, nem kell
sokáig várakoznia, hogy kérdéseire választ kapjon.

Az oltár kõlapja lassan, hangtalanul félrecsusszant.
Uthíni felkészült a gyomorkavaró látványra, hogy alatta
megpillantja majd a holt kalandozó tetemét, ám helyette
csak egy mélybe vezetõ, halvány, lilás fényben derengõ
lépcsõsor tûnt elõ. Vissza-, felnézett a piramisra vezetõ
ezernyi grádicsra, majd le az újonnan feltárulkozott mély-
ségbe. Akárha folytatása lenne – a magasból a föld alá.

Puha léptek nesze hallatszott a mélybõl, és egy apró
lény iramodott ki a sötét gnóm elé. Leült a legfelsõ lép-
csõfokra, hagyta hogy a másik elgyönyörködjön éjfekete
bundájában, majd fejét felvetette és Uthíni szemébe né-
zett. Fehér mellénykéjén lefelé forduló, félhold alakban
kikopott a bunda és ez a jel ismétlõdött homlokán is, egy
piciny arany ékszeren.

– Gyere! Ne félj! – ezt mondta pillantása.
Sötét sikátorok, dohos pincék lakója, kire áldást hoz,

kire átkot. Uthíni az elõbbiben reménykedett, mikor me-
gindult lefelé a lépcsõkön a macska nyomában. Amint fe-
je az oltár kõlapja alá merült, csosszanó, nyálkásan cup-
panó hangok ütötték meg a fülét. Mintha valami
hatalmas, nedvedzõ test mozogna odalent. Vagy csak a
képzelete ûz tréfát vele?

Bárki is legyen, a sötét gnómnak nem volt kétsége afe-
lõl, hogy meg fognak egyezni Biztosrév Magiszterének
dolgában. És talán egyebekben is...

FORTAMIN (2977)
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Ezúttal egy új, a jelenlegi type II-es verse-
nyeken nagy népszerûségnek örvendõ Ma-
gic paklit szeretnék bemutatni, az „ötszínû
zöldet”. Nevét onnan kapta, hogy egy alapjá-
ban zöld pakli kiegészült minden színbõl
1-2 nagyon jó lappal. A Mirage kiegészítõ
megjelenéséig type II-n háromnál több színt
használó paklit nemigen lehetett összeállí-
tani, hiszen az igazán számításba vehetõ
(azaz versenyen jól használható), bármi-
lyen színt termelõ lapok a City of Brass és a
Birds of Paradise voltak, de a Birds of Pa-
radise a leggyengébb színbõl, a zöldbõl való,
és mint tudjuk, a lény-mana igencsak meg-
bízhatatlan, hiszen könnyen elpusztítható.

A Mirage megjelenésével azonban a
zöld szín nagyon megerõsödött, és az új öt-
színû lapról, az Undiscovered Paradise-ról
kiderült, hogy majdnem annyira használha-
tó, mint a City of Brass, sõt, Winter Orb meg
Armageddon mellett még jobb is. Tehát az
ötszínû pakli egyik változata:

MANA
4 Birds of Paradise
4 City of Brass
4 Undiscovered Paradise
8 Forest

LÉNYEK
4 River Boa
4 Granger Guildmage
4 Quirion Ranger
4 Whirling Dervish
2 Jolrael’s Centaur
2 Maro
1 Lhurgoyf

EGYÉB
3 Armor of Thorns
4 Incinerate
2 Terror
2 Disenchant
1 Armageddon
4 Arcane Denial
3 Winter Orb

KIEGÉSZÍTÕ PAKLI
4 Hydroblast
4 Pyroblast
2 Simoon
2 Terror
1 Death Spark
1 Disenchant
1 Barbed Foliage

A fenti paklival egyébként Christian Grego-
rich nyerte meg az osztrák nemzeti bajnok-
ságot. Mint látható, a pakli részben a hagyo-
mányos hordákra hasonlít: 8 olyan 1/1-es
lény van benne, ami mindössze 1 manáért
jön le, és nagyon jól használható speciális
képessége van. A Granger Guildmage volta-
képpen egy 1 manáért kijövõ Prodigal Sor-
cerer, a Quirion Ranger (egy Forest vissza-
vételével untappolhatod egy lényedet) pedig
nemcsak a Winter Orbbal és a Maróval
kombózik, hanem sokszor el is nézik a ké-
pességét, és nem várt védekezõ lényünk
ugorhat az ellenfél támadója elé.

A River Boáról gyorsan kiderült, hogy
iszonyatos spoiler, még type 1-es paklikba is
megéri berakni a Savannah Lion és a Kird
Ape mellé, hiszen szinte ugyanazt tudja,
mint a már amúgy is igen hatékony Elvish
Archer, de emellett a Lightning Bolt, Earth-
quake nem szedi le, és még islandwalkja is
van. A Whirling Dervishek pedig halálos fegy-
verek az igencsak megerõsödött – és ezért
népszerû – necrót használó vagy nem hasz-
náló fekete hordák ellen. A Maro általában
nagyon kövér, hiszen nagyon kevés földet
kell a kezünkbõl lerakni ahhoz, hogy mû-
ködjön a pakli, a többi mind MArk ROsewa-
tert hizlalja, és erre még a Ranger is rásegít.
A Lhurgoyf pedig kivégzõlap középjátékban.

Az egy kötött manáért kijövõ type II-es
nem-lény lapok között nyilvánvaló, hogy me-
lyek a legjobbak, ha az idézési költséget és az
univerzalitást tekintjük. Az Arcane Denial ki-
csit „önveszélyes” lap, csak igazán veszedel-
mes dolgokat countereljünk vele (pl. Wrath
of God), mert egyébként lehet, hogy rosszab-

bul járunk azzal, hogy az ellenfél húz két új
lapot. Az osztrák bajnok az Armor of Thornst
választotta a Giant Growth helyett, talán azért,
mert a középjátékban az 1/1-es lények nem
sokat érnek, de végsõ esetben ezzel a lappal
elõléptethetõk 3/3-assá, amikor az ellenfél-
nek kiürült a keze. A Winter Orb hasznossá-
gát nem kell magyarázni, az Undiscovered
Paradise, Manabird és az 1-2 manáért kijövõ
lapok mellett nem sok hátrányt lehet.

A pakli még a Weatherlight elõtt készült,
bizonyos, hogy jó néhány lap van a Weather-
lightban, ami jól használható lenne az ötszí-
nû zöldben. Pl. a Nature’s Resurgency-vel
annyi lapot húzhatunk, ahány lap van a te-
metõnkben. Nemcsak lapelõny, hanem kivá-
ló kombó a Maróval. Nyilvánvaló választás az
ötszínû manát termelõ Gemstone Mine. A
Fallow Wurm, 3 manáért 4/4, szintén gyak-
ran használt versenylap lesz szerintem, fõleg
ebben a pakliban. Hiszen a kihozási feltétele
egy föld eldobása kézbõl, ez akár az Undisco-
vered Paradise-szal, akár a Rangerrel teljesít-
hetõ. A paklinak kicsit alacsony a manaará-
nya, úgyhogy 2-3 Fallow Wurm mellé
valószínûleg érdemes még egy Forestet be-
rakni. Versenyeken általában a szûk manával
dolgozó paklik nyernek (Michael Loconto,
Paul McCabe), mert bár az ilyen paklik álta-
lában manahalált halnak a verseny folyamán,
van közülük egy, amelyiknek szerencséje van,
és emellett õ persze a normálisan összerakott
paklikkal szemben több aktív lapot húz.

A július 1-i szabályokkal visszatér a kasza
és az Icy Manipulator, lehet, hogy érdemes a
terrorokat kaszára cserélni és becsempészni
egy manipulátort (elvégre régi barátja a Win-
ter Orbnak). Visszajön viszont a Serrated Ar-
rows is, ami elég ártalmas a paklira.

A paklinak egyébként egy nagy elõnye
van a Prosperous Bloom paklival szemben:
jóval kevesebb ritka lapot igényel, könnyeb-
ben összerakhatja egy mezei játékos, és
nem is olyan nehéz vele játszani (bár több
gondolkodást igényel, mint hinnéd!).

TIHOR MIKLÓS
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Mi történik, ha valaki Szerepcsere köz-
ben kijátszik egy Idõ kerekét vagy egy
Kockázat árát?
Hmmm... Ha azt akarjuk, hogy a különbözõ,
köröket adó és köröket elvevõ lapok miatt ne
váljon a Szerepcsere mûködése egyetemi tan-
anyaggá, sürgõsen keresni kell egy szemléle-
tes modellt. Tekintsük a körök egymásutánját
kék és piros kövek sorának. A te köreid a kék
kövek, az ellenféléi a piros kövek. Az éppen
soron levõ kõ ragyogó fénnyel villog. Amikor
kijátszol egy Szerepcserét, akkor a következõ
piros és a következõ kék kockára a köröd vé-
gén egy nagy fekete X kerül. Ha valakinek X-es
kõ jelöli a körét, akkor a másik játékos játszik
helyette. Eddig remélem világos. Na most. Ha
valaki kijátszik egy Idõ kerekét, akkor közvet-
lenül az õ köve után megjelenik egy ugyano-
lyan színû kõ. Ha valaki kijátszik egy Kocká-
zat árát, akkor kivesszük a sorból a
következõ olyan színû követ, ami az õ körét
jelöli. A fenti modellt mindenki képzelje el,
esetleg rakja ki, és próbálgassa ki az összes le-
hetséges kombinációt, tetszõleges számú és
idõpontban kijátszott Kockázat árák és Idõ
kerekek használatával, és megdöbbenéssel
fogja tapasztalni, hogy a teendõ egyértelmûen
leolvasható a modellrõl.

Mi történik, ha Szerepcsere közben ki-
játszom egy újabb Szerepcserét?
A fenti modellbõl kiindulva, a dolog nagyon
egyszerû: ha olyan kõre akarunk X-et rakni,
amin már van, akkor ehelyett leradírozzuk
róla. (Vagyis, ha egy kör két ellentétes játékos
Szerepcseréjének hatása alatt áll, akkor a já-
tékos normálisan, a saját lapjaival játszik.)
Természetesen, ha valaki olyan gügye, hogy
csakis az összezavarás kedvéért egy körben
több Szerepcserét játszik ki, azt nyugodtan
nevessük ki, és tekintsük úgy, mintha csak
egyetlen Szerepcserét játszott volna ki.

A Mirget fel lehet-e áldozni akkor is,
amikor éppen kerül kifelé a gyûjtõbe
(pl. Tisztítótûz ellen)?
Nem, mivel ez a feláldozás azonnali, de nem
reakció. Feláldozhatod viszont, ha épp le
akarják ütni, még a sebzés kiosztása elõtt.

A föld síkjánál mikor rakhatom ki az
épületeket? Ugyanúgy, ahogy eddig, a sa-
ját fõ fázisomban, vagy megcsinálhatom
azt, hogy az ellenfelem beüt, de én elköl-
tök 6 VP-t és kirakok egy Falat?
Az épületeket ugyanakkor játszhatod ki A föld
síkjánál is, mint máskor. Így sem játszhatsz
ki azonnali hatásként épületeket.

Elterelésnél az ellenfél lényei csak sebez-
nek, vagy rendesen átütnek az õrposzto-
mon? (Ez pl. a csapdák miatt fontos.)
Az Elterelés szövegébõl következõen csak se-
beznek.

Ha kint van A víz síkja, az úszó lények
emiatt immúnisak a tûzre. Az ellenfelem
Tisztítótüzet lõ egy nem úszó lényemre.
Életmentõ hatásnak számít-e ilyenkor a
Vízelementál azon képessége, hogy
úszást tud adni lényeknek?
Nem. Visszamenõleg nem lehet immunitást ad-
ni. Inkább tedd rögtön úszóvá, ahogy kirakod!
Persze, ha az ellenfeled rögtön lelövi, az pech.

Sutor Kragoru tornya
A torony altípusba tartozik, csak ez lemaradt
a lapról.

Mit jelent pontosan a Pozitív létsíknál
az, hogy azok a varázslatok és hatások,
amelyek egy vagy több lényt az asztalról
a gyûjtõbe küldenek, nem mûködnek?
Ha a Pozitív létsík játékban van, akkor is ki
lehet játszani ezeket a lapokat (pl. Árvíz), il-
letve, ha bûbáj (pl. Influenza, Éhínség) vagy
más az asztalon maradó lap (pl. Uman szel-
leme), akkor azok játékban maradnak, csak
semmilyen hatásuk nem lesz. Megmarad
még azonban az a kérdés, hogy mi van az
olyan lapokkal, melyeknek több hatásuk is
van, a lények elpusztítása mellett mást is csi-
nálnak (pl. Az igazság pillanata, Déja vu).
Ezeket a lapokat is ki lehet játszani, de ab-
ban az esetben, ha csak egy lényt is a gyûjtõ-
be küldenének, a lap teljes hatása nem jön
létre, tehát a Déja vunál nem kezdõdik elöl-
rõl a játék, Az igazság pillanatánál az el-
lenfél nem veszíti el a varázspontjait, és nem
esik le egy bûbája stb. A Végelgyengülés más
eset. Ezt is ki lehet játszani a Pozitív létsík
mellet, és folyamatosan csökkenti a lény ÉP-
jét egyig, egynél azonban megáll, és nem öli
meg a lényt.

Hányszor használható egy körben a Víz-
elementál úszást adó képessége?
Annyiszor, ahányszor akarod, és ahány VP-t rá
tudsz költeni.

A Pozitív létsík esetében el lehet-e dob-
ni lapokat A szirének énekével, illetve
lõhetek-e a Villámszimbólummal,
mindkét esetben 0 ÉP-t sebezve?
Természetesen igen, mindkettõt megteheted.

Rakhatok-e több jelzõt egy lényre a Le-
mondás a hatalomról segítségével?
A lapon ezt semmi nem tiltja, így igen.

Ha kijátszok egy Hadiszerencsét, és utá-
na egy Dupla vagy semmit, akkor mind
a kettõnk dobását módosíthatom, vagy
csak az egyik dobást?
A kártya egyértelmûen egy vagy több kocka il-
letve pénz feldobásáról beszél, pont a Dupla
vagy semmi miatt. Tehát mindkettõt módo-
síthatod.

Szerepcsere
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A köröd végén játszhatod ki. Az ellenfél következô köré-
ben a kezedbe veheted az ô lapjait, és helyette játszhatsz.

Bármit tehetsz, ami szabályos, de nem áldozhatod fel
egyik lényét sem, hogy szörnykomponenst nyerj ki

belôle. Úgy kell tekinteni, mintha te lennél az ellenfeled,
tehát ha gyógyítasz magadon, azzal ôt gyógyítod, stb. Ha
a körnek vége, a te köröd jön, ekkor az ellenfeled játszik

a te lapjaiddal. Ha ennek a körnek is vége, az ellenfél
köre jön, immár normálisan, azaz ô játszik.
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A Negatív létsíknál nem mûködnek az
ÉP-növelõ hatások. Ez vonatkozik a Leah
oltárra is?
A Negatív létsík hatása az aktuális ÉP-t növe-
lõ (gyógyító) varázslatokra és hatásokra vo-
natkozik (pl. Halálkapu, Tüskepajzs, rege-
nerálódás stb.), arra nem, ami max. ÉP-t
növel (pl. Leah és Raia oltár, Erõpajzs stb.)

Mi történik, ha a Gyászszertartással
sújtott lényem meghal az elõkészítõ fá-
zisban (pl. mérgezéstõl)? Mennyi ideig
maradnak passzívak a lényeim?
Nos, a Gyászszertartás szövege, miszerint a
„következõ elõkészítõ fázisban” nem aktivizá-
lódnak a lények, úgy értendõ, hogy „legköze-
lebb, amikor az elõkészítõ fázis során aktivi-
zálódna”. Ezek szerint abban az elõkészítõ
fázisban, amelyikben meghal a mérgezett,
Gyászszertatásos lényed, a többi lényed
passzívan a tartalékba kerül, és nem aktivizá-
lódik, de a következõ elõkészítõ fázisodban
már aktívak lesznek.

Ha leütik az õrposztból Lady Olivia
macskáját, akkor passzívan a tartalékba
kerül, vagy marad az õrposztban? A rá-
tett lapok leesnek-e róla? Fenntartja-e
egymaga az Éhínséget?
A macska szövege nem említi, hogy megha-
láskor a tartalékba kerülne, ezért marad ott,
ahol elõtte volt, csak egy életjelzõ esik le róla.
Mivel nem kerül a gyûjtõbe, ezért minden lap
és jelzõ is rajta marad. Az Éhínséget addig
bírja fenntartani, amíg vannak rajta jelzõk.

Összeadódik-e két Álomvirág hatása?
Nem, ha egy lapot dobsz, akkor csak egy vi-
rággal gyógyulhatsz.

Hogyan lehet kegy lap a Totális háború,
ha nem lehet lerakni az asztalra, mivel
általános varázslat?
Ez igaz, és nehezíti is a kegy kijátszását, mivel
a Totális háborút kell utoljára kijátszanod.
Ha a Totális háború kijátszásakor van már
két másik, Tharr kegy lapod a játékban, a
kegy teljesül.

Miért nem ékszer a Királyi korona, a
Nekrofunmedál és az Ametisztmedál?
A Királyi korona ékszer, csak lemaradt róla
az altípus. A Nekrofunmedálra és az Ame-
tisztmedálra azért nem írtuk rá, mert az ék-
szer altípusnak csak KF-elendõ tárgyaknál
van jelentõsége.

Sárkányölõ kard
A lapról lemaradt a fegyver altípus.

Helyszínek
Továbbra is problémát jelent az a kérdés,
hogy milyen lapok hatnak a helyszínekre.
Nos, amikor egy helyszín a pakliban vagy a
kézben van, akkor még nem bír a helyszínek
sajátságaival, egyszerû lapnak számít. Ezért
minden olyan lap, amely kézben és pakliban
levõ lapokra vonatkozik, kifejti hatását a hely-
színekre. El lehet dobni Fairlight trükkjével,
Morgan kristályával, A szirének énekével,
kézbe lehet venni Pszi-ernyõvel stb. Abban a
pillanatban, ha kijátsszuk õket, már helyszí-
nek lesznek, tehát csak az olyan lapok hatnak
rájuk, amiken külön szerepel az, hogy a hely-
színekre is kifejtik hatásukat (pl. Túlélõk
földje), a lapra ható lapok pl. Templomi or-
gona, Kisebb kívánság stb. nem mûködnek
a helyszínekre. Ez a kijátszás pillanatára is ér-
vényes, tehát nem hat rá az Elzárás, az Azt
mondtam nem stb. A gyûjtõben levõ helyszí-
nekre az olyan lapok, amelyek a kézbe vagy a
játékba akarják visszahozni õket, csak akkor
hatnak, ha ez a lapon külön szerepel (pl. a
Térutazás hat rájuk, az Utánpótlás nem). A
gyûjtõbõl a pakliba visszarakó lapokat (pl. Új
remény, Újrahasznosítás) a helyszínekre is
lehet használni.

Mi történik, ha egy bûbájomra Poszogó
möszét raknak, és én ezután levédem
Bûbájvédelemmel? Mi van akkor, ha a
möszékre rakom a Bûbájvédelmet?
Az elsõ esetben a Bûbájvédelem megakadá-
lyozza, hogy a védett Bûbájvédelem a gyûjtõ-
be kerüljön, de a möszéket tovább kell rakni,
esetleg pont a Poszogó möszékre. A második
esetben a möszéket nem védi meg a védelem,
mivel ha egy lap saját szövege mondja azt,
hogy a lap valamilyen feltételnél a gyûjtõbe
kerül, akkor az feláldozásnak minõsül. Ez el-
len pedig nem véd a Bûbájvédelem.

Nyuhaj karbinnal megütöm az ellenfe-
let, és játékban van egy Mágiaapály.
Mennyi lesz a max. VP-je?
A Mágiaapály nem változtatja meg a max.
VP-t, csak a 6 fölötti VP-d azonnal elvész. Te-
hát ebben az esetben 17 lesz a max. VP-je az
ellenfelednek, de továbbra is csak a hat felet-
ti vész el neki.

Ha az ellenfelem kijátszik egy Quwar-
got, és húzni akar a Káoszhordával,
van-e lehetõségem a kijátszás és a húzás
között reagálni?
Nincs. A Káoszhorda húzása nem külön cse-
lekvés, hanem úgy kell tekinteni, hogy ha
akarod, 2 VP-vel drágábban játszhatod ki a lé-
nyeidet, és ilyenkor húzhatsz egy lapot.

Az olyan helyszínt, amit nem kell építeni,
kijátszhatom-e az ellenfelem körében is?
Nem. Helyszínt csak a saját köröd fõ fázisában
játszhatsz ki, ugyanúgy, mint az épületeket.

Mi történik akkor, ha egy Gorombilla és
egy Bundás csirmáz megtámadja a Kaf-
fogó hebrencsemet?
Kiválasztod, hogy melyik lényre üt vissza a
hebrencs, majd mivel ez a lény meghal, a
harc véget ér, így a hebrencs életben marad.

Vonatkozik-e az Árnyékvilág a kézbõl a
gyûjtõbe került lényekre?
Nem, ennél a lapnál csak az asztalról gyûjtõ-
be kerülõ lényekrõl van szó.

Ha Zu’lit erõterét passzivizálják, ki
kell-e fizetni a komponenst az elõkészí-
tõ fázisban?
Igen, a passzív lapoknak is ki kell fizetni a
fenntartási költségét.

A Sötét föld fattyai passzívan vagy aktví-
van kerülnek játékba?
Passzívan. Minden lény (jelzõk is) passzívan
kerülnek a játékba. Természetesen kivételek a
repülõ lények, vagy ha valamely kártya szöve-
ge egyértelmûen azt mondja, hogy aktívan ke-
rül a játékba valamilyen lény.

Helyesbítés! A Létsíkok kiegészítõ Ár-
nyéktûz és Morgan mocsara lapoknál
lemaradt a második grafikus neve. Lip-
ták László mellett Kis Richárd is részt
vett a rajzok elkészítésében.

M-T-D

Pozitív létsík
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Azok a varázslatok vagy hatások, amelyek
egy vagy több lényt a gyûjtôbe küldenek,

nem mûködnek (ez nem vonatkozik a
sebzô varázslatokra). A sebzô varázslatok
és hatások eggyel kevesebb sebzést okoz-
nak. A gyógyító varázslatok és hatások

eggyel többet gyógyítanak.
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Sziasztok! Remélem már minden
szövetségi tag nagyon várta a szö-
vetség második félévi beszámoló-
ját. Sajnos az újság átfutási ideje
miatt a júliusi számban nem tud-
tunk még végeredményt közölni.

Nos, lezárult a második félév a
Hatalom Szövetségében. Azt hi-
szem bátran nevezhetem eredmé-
nyesnek, hiszen a taglétszám majd
másfélszeresére nõtt, 98 szövetsé-
gi tagunk volt, és 14 versenyen le-
hetett hatalom pontokat szerezni.
Sajnos a félév elején és közepén
kevés olyan versenyt rendeztek,
ami beszámított a pontrendszerbe,
mivel fõleg páros, csapat- és egyéb
különleges viadalok voltak, melye-
ken az egyéni teljesítményt nem
lehetett pontozni. Viszont június-
ban öt pontszerzõ verseny is volt.
Talán ennek az egyenetlen elosz-
lásnak a következménye, hogy a ta-
gok kevesebb mint egyharmada
(30 fõ) vett részt legalább öt verse-
nyen, ami a pontversenyben való
jó szereplés elengedhetetlen felté-

tele. Remélem, hogy ez a követke-
zõ félévben változni fog, és szinte
minden tagnak meglesz az öt
pontszerzõ versenye!

A második féléves pontversenyt
kimagasló eredménnyel Korányi
Tibor nyerte. Nyereménye egy ult-
raritka lap és egy teljes sorozat a
Létsíkok ritka lapjaiból. A második
helyen Holtzinger Dániel végzett,
aki szintén egy ultraritka lapnak és
10 csomag Létsíkoknak örülhet. A
harmadik a kísérletezõ kedvû, és
szinte minden versenyen új pakli-
val induló Kis-Borsó Csaba lett, aki
szintén egy ultraritka lapot és 6
csomag Létsík kiegészítõt nyert.
Gratulálunk nekik! Ráadásként
mindhárman választhatnak egyet a
Szörnybûvölés, Temetõ, Illúziósár-
kány és A szirének éneke lapok kö-
zül. A megmaradó negyedik lapot
Homoki Zsolt nyerte sorsolás út-
ján. A Legtöbb versenyen Holtzin-
ger Dániel vett részt, szám szerint
13-on. Csak a legutolsó békéscsa-
bai versenyre nem ment el. Az õ
díja 4 csomag Létsíkok kiegészítõ.
Ebben a félévben már két nõi ta-
gunk is volt, és az elõkelõ helyen
végzett Bartha Brigitta lett a leg-
jobb nõi játékos, nyereménye 4
csomag Létsíkok. Legidõsebb ta-
gunk továbbra is Kõmûves Péter,
azonban fiatalodott a mezõny, és a
legfiatalabb játékos ezúttal a reme-
kül játszó (19. helyezett) Tim Ro-
land volt. Mindketten 2 csomag
Létsíkokat nyertek. Vigaszdíjunkat,
két csomag Létsíkokat, a legutol-
sók közül olyan játékos kapja, aki
legalább egy versenyen pontot
szerzett. Ezúttal Tóth Ferenc vi-
gasztalódhat. Kisorsoltunk továb-
bá 3 csomag alappaklit, nyerteseik:
Kocsis Gyula, Ferencz Gergely, Al-

mási Viktor, és 3 csomag Létsíko-
kat, nyerteseik: Szabó Bálint, Nagy
Gábor és Rendes Mihály. Gratulá-
lok minden nyertesnek! Az alábbi
sorokban a teljes pontlistát is elol-
vashatjátok, de külön kérésre min-
den tagunk kaphat egy versenyek-
re lebontott táblázatot is, valamint
ez a táblázat mindenki által meg-
nézhetõ a Beholder Bt. által ren-
dezett versenyeken.

NÉV                    H.PONT/VERSENY
1 Korányi Tibor 94.8 9
2 Holtzinger Dániel 87.2 13
3 Kis-Borsó Csaba 85.4 6
4 Sass Tamás 82 9
5 Nagy Gyula Gábor 80.6 9
6 Mátyus Sándor 75.4 9
7 Szegedi Gábor 72.8 9
8 Neumann Róbert 72.2 7
9 Kovács Ákos 72 8

10 Abbas Krisztián 71.6 9
11 Bedzsula Ádám 71.4 8
12 Almási Viktor 71.2 7
13 Fehér László 68.4 5
14 Hambalkó Bálint 68 7
15 Húsvéti Árpád 66.8 11
16 Horváth György 65.8 5
17 Gál Zoltán 64.4 5
18 Bolváry Gellért 63.8 5
19 Tim Roland 61.6 7
20 Szabó Bálint 60.2 5
21 Král László 59 5
22 Papadimitropulosz Alex 57.6 5
23 Révész Tamás 56 4
24 Bartha Brigitta 55.8 6

Vonnák Gábor 55.8 4
26 Nyerges Kristóf 53.6 4
27 Dani Zoltán 53.4 4
28 Kocsis Gyula 51.4 7
29 Bíró Gábor 49.2 4
30 Bendl Mátyás 48.2 5
31 Szemerényi Tibor 43.8 4
32 Szász Lajos 42.2 3
33 Szücsy Dániel 41.8 3
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Bizonyos varázslatok 
hatását erôsíti. Ez mindig fel van 

tüntetve az adott kártyákon.
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34 Kéki Balázs 41.4 3
35 Gaál Erzsébet 41 7
36 Kõmûves Péter 40 4

Papp Zoltán 40 3
38 Simon Dániel 38.6 4
39 Maróthy Tamás 38.2 3
40 Littner Ákos 38 7

Németh Kálmán 38 3
Vinklarik Róbert 38 3

43 Böszörményi Kristóf 36.2 3
44 Kenéz András 35.2 3
45 Nagy Attila 35 4
46 Magyari Gábor 34.8 3
47 Lenner István 34.6 4
48 Kovács János 34.4 5
49 Nagy Gábor 33 3
50 Gere Márton 32.8 3

Szente Ákos 32.8 3
52 Kosztyankó László 31.8 7
53 Galiba Péter 31.4 3
54 Csirik Tamás 29.8 3
55 Kovács Attila 28.2 4
56 Csonka Gergely 27.8 2
57 Teszár András 27.2 3
58 Bekecs Gergely 25.8 2
59 Csehi Miklós 25.6 2

Fekete Zsolt 25.6 2
Fehérvári Ferenc 25.6 3

62 Béres Csaba 23.4 2
Dobsonyi Norbert 23.4 3

64 Molnár Csaba 22.8 3
65 Visky Máté 21.8 2
66 Horváth Gergely 21.4 2
67 Wéber Tamás 20.8 2
68 Cserkuti István 20 2

Kántor Gyula 20 2

Várnai Péter 20 2
71 Fekete Tibor 19.8 2
72 Démy-Gerõ Sándor 18.6 2

Seres Márton 18.6 2
74 Szász Gergely 18 2
75 Szili Attila 17.8 1
76 Baja Gábor 15.8 2

Fábián Balázs 15.8 2
Kóródi Vilmos 15.8 2

79 Homoki Zsolt 15.2 2
80 Függ Zsolt 11.6 1
81 Bori Ferenc 11.4 1

Hundt Tamás 11.4 1
83 Kovács Pál 10 1

Kósai Bálint 10 1
László Péter 10 1

86 Bõsze Attila 8.6 1
Tóth Zoltán 8.6 1

88 Tóka József 8.4 1
89 Dózsa Imre 5.8 1

Sós Zoltán 5.8 1
91 Rendes Mihály 4.2 1
92 Tóth Ferenc 3.4 1
93 Berecz Tibor 0 0

Ferencz Gergely 0 0
Klenovszky András 0 1
Szabó Viktor 0 0

Ennyit a múltról, most pedig
kicsit nézzünk a jövõbe! Július el-
sejével megkezdõdött a harmadik
félév, amely december 31-ig tart. A
tagsági díj továbbra is 300 Ft. A
tagokat továbbra is 20% kedvez-
mény illeti meg a versenyek
nevezési díjából. Új tagok belép-
hetnek, vagy a régiek meghosszab-
bíthatják tagságukat levélben,
vagy bármely, a Beholder Bt. által
rendezett versenyen. Ha levélben
akarsz belépni vagy hosszabbítani,
belföldi postautalványon add fel a
pénzt a Beholder Bt. 1680 Buda-
pest Pf. 134 címre, a csekk hátuljá-
ra írd be a közlemények rovatba,
hogy Hatalom Szövetsége, és
küldj egy levelet is, amiben megí-
rod, hogy be szeretnél lépni illet-
ve hosszabbítani szeretnél! Új be-
lépõknél szükségünk van még a
címükre és a születési dátumukra.
A régi tagoknál a holtidõben – jú-
lius 1. és a tagság-hosszabbítás dá-
tuma közötti idõ – megszerzett ha-
talom pontok beszámítanak akkor

is, ha kicsit csúszik a hosszabbítás.
Ennek a végsõ dátuma szeptem-
ber 20., ha valaki ezután hosszab-
bít, akkor az idõközben lezajlott
versenyeken megszerzett pontjai
nem érvényesek.

Többen kérdezték, hogy veze-
tünk-e olyan ranglistát, amely
összesíti az összes korábbi félév
eredményeit. Ilyen ranglistát je-
lenleg nem készítünk, de minden
félév rangsorát és pontszámát
megõrizzük. Változás született to-
vábbá július 1-tõl az ultraritka
lapok kiosztásával kapcsolatban. A
Beholder Bt. versenyein 3 ultrarit-
ka lapot lehet nyerni, minden
egyéb versenyre 1 azaz egy ultra-
ritka lapot küldünk, amit akkor le-
het kiosztani, ha volt legalább 25
induló a versenyen. Sajnos az ult-
raritkák kiosztásának korábbi sza-
bályai több problémás helyzetet
eredményeztek, ezért volt szükség
a változtatásra.

Ha valakinek van valamilyen
ötlete a szövetséggel kapcsolat-
ban, hogyan lehetne jobb, igazsá-
gosabb stb. írja meg, vagy beszélje
meg velem! Minden ötletet szíve-
sen fogadunk! Remélem, hogy a
harmadik félévben még többen le-
szünk a szövetségben! Találko-
zunk a versenyeken!

DANI ZOLTÁN
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Egyszerre maximum kétféle színû kártya lehet

minden játékos oldalán. A Haragvó istenek kiját-
szásakor minden játékos maga választja ki a

színeket, a többi színû, játékban levô lapját azon-
nal a gyûjtôbe kell dobnia. Nem is játszhat ki

másféle színût, mint a választott kettô. Színtelen
lapokra és a Haragvó istenekre ez nem

vonatkozik. Ha egy játékban levô lap színe
megváltozik, attól még nem küldi a Haragvó
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Minden elôkészítô fázisod kezdetén költs el egy
szörnykomponenst, különben a gyûjtôbe kerül. Miután
sikeresen játékba került, a lényeket és a varázslatokat
szörnykomponensbôl, a tárgyakat varázspontból kell

megidézni. A speciális képességek használata nem vál-
tozik. Bármely játékos az elôkészítô fázisában eldob-
hatja a kezébôl vagy az asztalról bármennyi lapját (az
asztalról csak aktív lapot, és jelzôt nem), ahány lapot

így eldob, annyiszor két szörnykomponenst kap.

7
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Kõagy T gy 10
Ködcsillag L gy 20
Ködkapu L n 30
Ködmangó L gy 30
Kõevõ T gy 10
Kõfejû Beldor T n 30
Kõkorszaki szaki S r 200
Kõvéváltoztatás S n 60
Kõvéváltoztató pálca S n 30
KÖVGEO T n 30
Közös Tudat – r 600
Krákogó Sütõtök D r 150
Kreáció S gy 20
Kri Wu She R r 200
Kristálygömb E gy 30
Kürtszó T gy 30
Kvazárkard R r 150
Kvazárpáncél R r 150
Ladik S n 100
Lady Olívia E r 500
Lady Olivia tornya E n 60
Lant E r 300
Lassítás L gy 20
Láthatatlan sereg E r 500
Láthatatlanság E n 30
Láthatatlanság látása E gy 20
Lavinia Lobara E n 30
Lázadás T r 100
Leah átka L gy 10
Leah bosszúja L n 30
Leah csontmarka L n 30
Leah hatalma L r 400/600
Leah küldetése L r 100
Leah megcsúfolása E gy 20
Leah oltára L gy 10
Leah szolgája L gy 30
Leah temploma L r 300
Lebegõ gomba C gy 20
Légelementál E n 60
Légirozmár S gy 60
Lélekszívás C gy 30
Lélektisztítás R gy 30
Lemondás a hatalomról C n 30
Likantrópia L n 30
Lila brekk F gy 10
Loidin Haptitus C r 300
Lopás szakértelem – n 60
Lord Kovács T r 400

Mágiaapály T r 300
Mágiadagály F r 100
Mágiaimmunitás F r 500
Mágiatörés R gy 20
Mágikus abroncs E gy 20
Mágikus beültetés C n 30
Mágikus ének E gy 10
Mágikus erõd R r 300
Mágikus gyorsítás F n 100
Mágikus kisülés C n 60
Mágikus koponya L r 200
Mágikus támadás T gy 10
Mágikus tolvaj D n 30
Mágikus tükör E r 200
Mágikus védelem F n 30
Magnetikus praglonc T r 400
Maigner Lopotomos C n 60
Malvina Lobara R r 100
Manacsapda R gy 60/100
Manaégés F n 60/100
Manarobbanás E r 300
Mandhal di Mehr S r 150
Mánia F n 30
Manifesztátor E r 300
Martian C r 200
Márványtorony E r 150
Meddõség D r 300
Megsemmisítõ D n 30
Megtévesztés C n 30
Megvesztegetés F r 400
Mélység fattya S r 700
Mélységi grittang L n 60
Mennydörgõ Kénsav D n 30
Mentesség L r 400
Mentõangyal R r 100
Méregerõsítés S n 30
Méregfelhõ D gy 20/60
Méregimmunitás S r 100
Méregkeverés – gy 20
Méregsemlegesítés R n 30
Mérges csípés S gy 30
Mérges pók S gy 10
Mérgezett dobótõr S gy 60
Mérgezett vizek L gy 10
Mérleg R r 200
Miksziszi húsgólem L r 400
Mínoszkúp L gy 30
Molad szellem C gy 30

Molekulaátrendezés F r 200
Morgan L r 400
Morgan kristálya L r 400/600
Mosolygó rettenet D gy 60
Múltidézõ R n 60
Mutáns E gy 30
Mutáns pók S r 400
Nagy mágneses bigyó T r 200
Nagyobb kívánság R ur 6000
Nanda C n 60
Napfókusz R gy 20
Napkirály R r 400
Napszimbólum R n 30
Negáció F r 500
Negatív kisugárzás C gy 20
Nekrofun S n 30
Neurális tortúra E gy 20
Nómenklatúra L r 400
Nukleáris csatacickány T r 200
Nyílcsapda T r 300
Nyitott tenyér R r 200
Okulüpaj C r 500
Okulüpaj átka C r 300
Olimpiai játékok R r 100/200
Oltár eltörlése D gy 10
Olvasztókemence T n 30
Ongóliant T r 1000
Ongóliant diszkoszvetés T r 900
Ongóliant tombolás T gy 30
Opati polip S gy 30
Orgyilkos D r 150
Óriás csontváz L n 60
Óriás griff R r 700
Óriás patkány L gy 10
Óriás skorpió S r 400
Óriáserõ T gy 10
Óriásféreg D r 500
Óriáspók S r 400
Ork falu D n 30
Ork kunyhó D gy 30
Orzag bilincse F r 3000
Önfeláldozás C r 400
Önmérgezés L n 30/60
Örök kábulat E gy 20
Örvény S gy 20
Összeférhetetlenség E r 100
Pánik L n 100
Parittya T gy 30

HKK ÁRLISTA
A  M a g i c  S h o p  1 9 9 7 .  V I .  1 3 - i  h i v a t a l o s  á r a i

Figyelem! A Beholder Bt. nem árusít laponként HKK-t!
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Passzivitás L gy 10
Patakvér D r 200
Pattanóböde T r 400
Piromenyét F r 700
Pogányirtás R gy 30
Pogányság – gy 20
Pókvadász E gy 10
Porfelhõ R gy 20
Poszogó möszék T n 100
Pozitív diszkrimináció T n 30
Proteinfecske E n 60/100
Pszi ernyõ E n 30
Pszi-regeneráció E r 300
Pszi szakértelem – n 30
Puha ütés F gy 20
Púpos burástya E n 30
Purifikátor R r 300
Pusztító Végzet D n 30
Püspöki talár – r 100
Quwarg D gy 10
Quwargboly D n 30
Quwarg felderítõ D gy 30
Quwarg harcos D n 150
Quwarg királynõ D r 500
Quwarg parazita D gy 30
Quwargrajzás D gy 60
Quwargtaposó tappancs T n 100
Ragaszkodás C n 30
Ragasztó E gy 20
Ragyás burástya E r 300
Raia büntetése R n 30
Raia küldetése R r 100
Raia oltára R gy 10
Raia papnõje R n 30
Raia temploma R r 200
Rájanyék F n 60
Regeneráció S r 100
Regeneráló gyûrû R n 30
Reinkarnáció S n 100
Rejtõköpeny E n 100
Rejtõzködés – gy 30
Rekreáció R n 100
Revitalizáció S r 200
Riknatikus röfögés D gy 20
Rius F r 200
Rius kacagása F n 60
Rombolás D n 60
Rothadás L n 30
Rothadó mocsarak L r 200
Roxati zárfaló D n 60
Rövid kard F gy 10
Rughar F r 300
Rughar dilemmája F n 60
Rughar familiárisa F gy 60
Rughar monolitja F gy 20
Sardullah Sharpa D r 300
Savas üvegcse S gy 60

Savhurrikán D r 300/400
Savlehelet L n 30
Savmágia L n 100
Setét Patkány L r 150
Sheran könnyei S n 60
Sheran küldetése S r 100
Sheran lázadása S r 300
Sheran megalázása L n 30
Sheran oltár S gy 10
Sheran papnõje S gy 20
Sheran szentélye S gy 30
Sheran temploma S r 200
Sighter F n 150
Sihaya E n 30
Sírlidérc L gy 150
Sistergõ Pumpa L r 300
Sivító béka C gy 20
Smack L n 30
Smack rabszolgái L r 400
Smaragdgyûrû F r 300
Sóhajtó dorony R n 30
Sorvasztás L gy 20
Sörényes ubuk F gy 20
Sörtehajú Ninsai S r 150
Sötét Ceremónia D n 30
Sötét fõgnóm D r 300
Sötét gnóm D r 200
Sötét halál L gy 20
Sötét motyogó L r 600
Spagulár S gy 30
Surranó kígyó S gy 20
Sünmedve R gy 20
Szakadék T gy 30
Szaporítás S gy 10
Szárnyas gömböc E gy 10
Százfogú T gy 10
Szemszimbólum E r 150
Szemmelverés E gy 30
Szent jogar R r 100
Szerepcsere E r 500
Széthúzás a bandában E n 30
Szimulákrum E r 600
Színes dözmöng R gy 10
Szintlépés – gy 10
Szintszívás L gy 20
Szintszívó L n 60
Szivárványhíd F n 30
Szívroham L n 30
Szopógödör L r 200
Szökõár S gy 20
Szörnybûvölés E r 1500
Szörnyvisszaidézés L gy 60
Szubreális vámpír L r 300
Szutykos remák F gy 60
Szürkeállomány aktivizálása F r 700
Takonypóc L n 30
Táncoló fegyver T n 100

Tapasztalatcsere E gy 30
Tárgyvédelem F gy 30
Tatudob T gy 30
Taumaturgia – gy 10
Távcsõ E n 30
Tazunkaróka R gy 30
Technokolin E gy 30
Téfea magoflux F r 200
Tektonikus kvatáns F r 600
Teleportálás F gy 30
Teljes kvatáció R r 300
Teljes mozgósítás D n 30
Teljesség R n 30
Temetõ L r 3000
Templomi orgona R r 500
Teremtés R gy 20/60
Térkapu C gy 30
Tetemember L n 60
Tguarkhan – r 400/500
Tharr haragja T n 30
Tharr harci dala T n 60
Tharr keresztje T r 200
Tharr küldetése T r 100
Tharr oltára T gy 10
Tharr pajzsa T n 30
Tharr papja T gy 20
Tharr temploma T r 200
Tiltott mágia F gy 60
Tintacsiga E gy 10
Tisztítótûz R gy 20
Toborzásgátló Vlagyimir – r 1500
Tolvajcéh D AK 200
Tolvajszem D r 300
Tormikus egér C gy 20
Törpe T gy 10
Törpe kovács T r 200
Törpemammut T gy 30
Transzformáció F r 600
Treem, a bölcs R r 200
Trikornis R r 300
Tripla szintlépés – r 400
Troll L gy 20
Trollfa S r 400
Trollkeltetõ zóna L n 60
Trónfosztás E gy 10
Tsalez Lau’pez D n 100
Tudati égetés E n 30/60
Tudati fejlesztés – n 60
Tudati vitalizáció F gy 30
Tudatkorbács E gy 30
Tudatlanság T gy 60
Tudatrombolás E n 60
Tudatturbó F n 30
Tugt-ork D n 30
Túlburjánzás S gy 20
Tüskecsapda S gy 10
Tüskepajzs F gy 100
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NEXT-DOOR

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

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

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

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

� Mindig a legfrissebb információk a szerepjátékok világából

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

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

feltételeirõl. Rendelésedet telefonon is feladhatod minden nap 14–19-ig: 06-32-360-881
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E hirdetés bemutatója, ha legalább

1000 Ft értékben vásárol

boltunkban, 100 Ft

kedvezményt

kap.

Tûzelementál D n 60
Tûzesõ D gy 20
Tûzfõnix R gy 30
Tûzgolyó D gy 30
Tûzmágia D r 300
Udvari mágus R r 200
Udvari zenész F n 30
Ugh méreg S n 60
Újjáépítés R n 30
Újrahasznosítás T n 60
Új remény S r 300
Uman szelleme L r 600
Umor-pióca D gy 10
Unáris plantáció S gy 20
Unkreáció F n 30
Urgod D r 400
Urgod fétise D r 500
Úszás S gy 30
Utolsó esély S r 200
Utolsó kívánság D n 30
Uwalla C r 300
Uzbány E n 30
Ügyetlenség D n 30
Ütközet T n 100
Vadászat szakértelem – r 300
Vadászmester R gy 30
Vadász tatu D gy 20
Vadász varkaudar D gy 60
Vadítás T r 100
Vadtroll T n 150
Vak õrület T n 30

Vakság D gy 60
Vámpirizáció L r 300
Vámpírlord L AK 300
Vangorf vára L r 100
Varázsenergia D gy 20
Varázsfesték E n 30
Varázskõ F n 30
Varázslatlopás E r 300
Varázslótorony F r 200
Varkaudar D gy 10
Varkaudar bajnok D n 150
Varkaudar behemót D r 800
Varkaudarcsillapítás R gy 30
Varkaudar kölyök D gy 20
Varkaudar lándzsa D n 30
Varkaudar mágus D n 60
Varkaudar nekromanta D n 60
Varkaudar pálinka D gy 30
Varkaudar tábor D n 30
Várvédõk T n 30
Vasalt bunkó T r 150
Vasvért D r 150
Védelem a tûztõl R n 30
Végelgyengülés S gy 60
Vegyesbolt F r 200
Véletlenszerû kiválasztódás C r 200
Vérbeli borzongás D gy 10
Vércápa C n 60
Vérengzés T r 200
Vérfürdetõ magszim S n 60/100
Vérhörgõ Mamulut C r 600

Viharfelhõ T n 30
Viharlobogó T gy 20
Világégés D r 300
Világítótorony R gy 10
Villámszimbólum F n 60/100
Villámsújtás F gy 10
Virágszimbólum S r 150
Visszacsatolás R r 700
Vízelementál S n 60
Vízihulla L gy 20
Vízionár E r 100
Vulkánkitörés T r 400
Xantusz manó C gy 20
Xirnox L r 500
Zan D r 1000
Zan-csemete D r 200
Zan diszrupció D r 600
Zan-indukátor D n 30
Zarknod F r 1500
Zarknod oszlopa F r 300
Zárnyitás – gy 20
Zinthurg D r 600
Zoloboo S gy 30
Zoloboo sámán S gy 20
Zombi L gy 10
Zoodroo Tint D n 30
Zöldellõ fa S r 200
Zöldfülû kalandozók – r 400
Zu’lit erõtere F r 400
Zu’lit parazitája L r 200
Zurgblug T n 30
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Sziasztok! Ezúttal csak egyvalaki küldött be he-
lyes megoldást a júniusi feladványunkra, azon-
ban õ sem nyerhetett, mivel a lapon nem szere-
pelt a neve és a címe, így nem tudjuk neki
elküldeni a nyereményt. Néhány játékos, többek
között tesztelõk is fogadásokat kötöttek Makó
Balázzsal, a rejtvény kitalálójával, hogy nincs
megoldás. Mint azt a következõkben láthatjátok,
igazuk volt. Nézzük meg, hogy miért!

1. Az elsõ lépést nagyon meg kell fontolni, mivel
az ellenfél Villámsújtással, és Orzaggal is rea-
gálhat. A Villámsújtást teljesen kiiktatva a Di-
rekt kontaktus játszom ki, feláldozok 3 ÉP-t 
a Hendiala láncai miatt. Az ellenfelem egyet-
len lehetséges reakciója ezután, hogy passzivi-
zálja a bilincset, ami 6-ot sebez rajtam. Lesz
18 VP-m és -6 ÉP-m.

2. Kijátszom az Árnyékvilágot, majd Hódolok
Raiának, és gyógyulok 4-et. Marad 9 VP-m, és
-2 ÉP-be kerülök.

3. Itt az ideje egy nagytakarításnak. Utolsó szóval
leszedem a Proteinfecskét és a Kvazársárkányt.
Gyógyulok 2-t az Árnyékvilág miatt, és 3-at a
fecskébõl, majd a varázslat végrehajtása után
feláldozom 3 ÉP-met a láncok miatt. A Kvazár-
sárkány az én gyûjtõmbe kerül, mivel eredeti-
leg az én lapom volt. Az ellenfelem sebzõdött 2
ÉP-t szintén az Árnyékvilág miatt. Még mindig
9 VP-m marad, viszont már 0 ÉP-ben vagyok,
míg az ellenfelemnek már csak 4 ÉP-je van.

4. Kísérteties bajnokkal megidézem a Kvazársár-
kányt a gyûjtõmbõl, ami Leah lény lesz, így az
oltár miatt 4/4-es. Lövök egy Tisztítótüzet Ni-
agrenbe, majd a sárkány még sebez bele a ké-
pességével 3-at. Niagren meghal, és mivel
nem általános vagy azonnali varázslat küldte a
gyûjtõbe, ezért Hendiala láncaira nem kell
költeni. Az Árnyékvilág miatt én gyógyulok, az
ellenfelem pedig sebzõdik egyet. VP-m már
nem marad, de lesz 1 ÉP-m, míg az ellenfél
már csak 3 ÉP-ben van.

5. A sárkány beüt 4-et, majd kör végén a gyûjtõ-
be kerül. Az Árnyékvilág miatt ezúttal én veszí-
tek 1 Ép-t és az ellenfelem gyógyul, így mind-
ketten 0-ba kerülünk. Ekkor diadalmas
mosollyal kijátszom Gemina balzsamát, gyó-
gyulok egyet, nyertem.

Legalábbis így gondolta Balázs, és az ellenõrzés
során én is így találtam jónak a megfejtést.

Csakhogy idõközben, még a nyomdába kerülés
elõtt megváltozott a Kísérteties bajnok lap, ami
eredetileg a tesztelésen még a visszahozott lényt
Leah lappá változtatta. Sajnos mi még a tesztver-
zióban gondolkodtunk, tehát a rejtvénynek nincs
megoldása, mivel a kísérteties Kvazársárkány így
csak 3-at sebez. Egyetlen játékos írta le azt, hogy
nincs megoldás, ezt is fogadtuk el helyes megfej-
tésnek. Sajnos, mint az elõbb már említettem, õ
egyéb okok miatt nem nyerhetett.

Nézzük a tipikus hibákat, amelyek miatt a
többi megoldás sem jó! A legfontosabb szabály,
amirõl mindenki elfelejtkezett, hogy csak annyi
ÉP-t lehet áldozni, amennyi van, ettõl 0 ÉP alá
nem kerülhetsz. Tehát a Hendiala láncainál csak
akkor választhatod az ÉP áldozást, ha legalább 3
ÉP-d van. A másik fontos dolog a Hendiala lánca-
inál, hogy elõször végrehajtódik a varázslat, majd
ezután kell kifizetni az ÉP-t vagy a plusz VP-t. Ez
egyébként a lap szövegében is szerepel. Így lehet
azt megcsinálni, hogy amikor Utolsó szóval le-
szedem a Proteinfecskét és a Kvazársárkányt,
elõször gyógyulok 3-at a fecskébõl és 2-t az Ár-
nyékvilágból, majd miután ekkor már van 3 ÉP-
m, áldozok a láncok miatt. Sokan kezdték a
megoldást az Árnyékvilág kirakásával. Erre az el-
lenfelem a Villámsújtással reagál, így már nem
tudok elég VP-t elkontaktálni tõle. Többen azzal
sem számoltak, hogy a Direkt kontaktus után az
ellenfelem passzivizálja a bilincset, ami 6-ot se-
bez. Ha a kontaktusra nem ÉP-t költök, hanem
VP-t, akkor eggyel kevesebbet sebez a bilincs, de
nem lesz elég a VP-m, hogy a hódolatot is ki-
játsszam.

Több játékos is szóvá tette, hogy a rejtvény-
ben az egyik játékosnál több mint négy szín sze-
repel. Ezzel kapcsolatban felhívom mindenki
figyelmét, hogy a négy szín korlátozás a szabály-
könyv szerint csak OPCIONÁLIS szabály, nem
alapszabálya a HKK-nak. Mivel a versenyeken ezt
a szabályt rendszeresen alkalmazzuk, ezért vált
hétköznapivá a játékosok körében, de a további-
akban sem lesz alapszabály.

Az új feladványunk talán kicsit egyszerûbb
(és remélhetõleg hibátlan) lesz. Az ellenfél köre
van, a paklijából most húzta fel az utolsó lapját.
A harci fázis elõtt kijátszott egy Jóság jutalmát,
megnéztétek egymás lapjait, majd elégedett vi-
gyorral vette tudomásul, hogy a gyõzelmét biztos-
ra veheti, fõleg mivel már neked is csak egy lap
van a paklidban. Azért is letörlöd az arcáról ezt az

elégedett vigyort – határozod el magadban. Van 1
VP-d és 6 ÉP-d, az ellenfelednek 7 VP-je és 6 ÉP-
je van, egyikõtöknek sincs szörnykomponense.
Az ellenfél harci fázisának ütési fázisa kezdõdik.
Nyerd meg a játszmát a te köröd végéig!

Beküldési határidõ: 1997. szeptember 8.

A zárójelben levõ betûk az isteneket jelentik,
a túloldalon megtalálod a feladvány ábráját is.

DANI ZOLTÁN

A KEZEDBEN LEVÕ LAPOK:
� Az igazság pillanata (R)
� A gyenge pusztulása (D)
� Tûzgolyó (D)
� Repülés (E)
� Tudatrombolás (E)

EZT HÚZOD:
� Tûzgolyó (D)

AZ ASZTALON LÉVÕ LAPJAID:
� Drakolder mágus (F)
� Antimágikus ballaszt (S)
� Trikornis herceg (R)
� Tûzféreg (D)
� 3 db Tûzmágia (D)
� Álomvirág (E)
� Védelem a tûztõl (R)

A Drakolder mágusra ellenfeled Örök kábu-
latot rakott, ezért passzív. Szintén passzív a Tri-
kornis herceg is, rajta két gyengülésjelzõvel. Az
összes többi lapod aktív, a lényeid a tartalékban
vannak. A paklidban egy lap van.

AZ ELLENFELED KEZÉBEN LEVÕ LAPJAI:
� Sebek beforrnak (R)
� Tüskepajzs (F)
� Nem várt segítség (R)

AZ ELLENFELED ASZTALON LEVÕ LAPJAI:
� Raia lovagja (R)
� Vadászkutya (R)
� Pszi-elementál (E)
� A fény szentélye (R)
� Örök kábulat (E)

Minden lapja aktív, a lényei az õrposztban
vannak, nincs lap a paklijában. Az Örök kábulat
a Drakolder máguson van.
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Repül. 
Az elôkészítô fázisodban, ha nincs

Zarknodod játékban, áldozd fel egy bûbájo-
dat, különben 2 ÉP-t sebzôdsz, a Drakolder
mágus passzívan a tartalékodba kerül, és az

elôkészítô fázis végén nem aktivizálódik.

„A hatalomnak ára van.” – Zarknod

8

4 5
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Frissen bontott paklik versenye 
– TF találkozó, 1997. június 14.

A Létsíkok kiegészítõ megjelenésével egyidõben megren-
deztük az elsõ frissen bontott paklik versenyét, amelyen
ebbõl a kiegészítõbõl lehetett használni lapokat (2 cso-
mag Létsíkok és egy harmadik kiadású alappakli megvéte-
le volt a nevezési feltétel). Mivel viszonylag kis termet
kaptunk, korlátozott volt a jelentkezõk száma is, 50-en in-
dulhattak. Ugyanezen okból nem csaptunk túl nagy hírve-
rést ennek a versenynek. Itt a tesztelõk (nagy bánatukra)
még nem indulhattak.

A játékosok örömmel bontogatták a kártyacsomago-
kat, idõnként „hú, de tápos” kiáltásokat hallattak, s igye-
keztek a legjobban használható lapokból paklit összerak-
ni. Mint minden ilyen versenyen, igen nagy örömet
okoztak gazdáiknak a nagy lények (most Zinthurg, a
Tyrannosaurus Rex és a Diuretikus kráken voltak a favori-
tok), népszerû volt a Láthatatlanság köpenye, s még a
koncepciósabb helyszínek közül is láttam Sötét földet, Po-
zitív létsíkot, Víz síkját, Kalandozók városát. Viszonylag
kevés kérdés érkezett; vagy a játékosoknak sikerült jól fel-
fogniuk a lapok mûködését, vagy nekünk sikerült egyér-
telmûen fogalmazni, esetleg mindkettõ.

Az izgalmas csatákat hozó versenyen Vonnák Gábor
diadalmaskodott, Almási Viktor lett a második (nagyon
jól használta a Földanya erdejét), Horváth György a har-
madik. Az elsõ két helyezett vehetett át elõször egy-egy új
ultraritka lapot.

Természetesen sok elismerést és kritikát is kaptunk a
kiegészítõvel kapcsolatban, ezeket ezúton is köszönöm.

Néhány érdekesség:
� Nagy Tibor Krákent áldozott Démontetûje kihozata-

lakor (igaz, már volt rajta pár méregjelzõ).
� Holtzinger Dániel Krákent nyert.
� Révész Tamás 3 Kho^r zsoldosait szedett össze.
� Rusznyák Ádám komoly Leah hordával játszott, ami-

hez nyert is egy Félelemjárót.
MAKÓ BALÁZS

A Nagy Elõjáték – Budapest, 1997. június 21.

A verseny érdekessége, hogy ez volt az elsõ olyan hagyo-
mányos versenyünk, ahol a Létsíkok kiegészítõ lapjait le-
hetett használni. Ismét rendeztünk külön versenyt a juni-
oroknak, azaz a 16. évüket még be nem töltötteknek. Erre
42-en neveztek, a seniorokhoz is csak 53-an, így egy-egy
csoportban vívhattak a játékosok. Ez volt az utolsó kvali-

fikációs versenyünk, a junioroknál az elsõ 3, a seniorok-
nál az elsõ 8 (a kisebb létszám miatt nem 10) helyezett ju-
tott be a Nemzeti Bajnokságra.

A juniorok versenyét Hambalkó Bálint nyerte, meg-
szerezve ezzel sokak irigységére az „Azt mondtam, nem”
fantázianevû ultraritka lapot. A második Félegyházi Csa-
ba, a harmadik Prekop Gergely lett.

Öröm volt nézni a rengeteg féle paklit, szinte minden-
ki használta az új kiegészítõ lapjait is, s a legtöbben kipró-
báltak valamilyen helyszínt (volt, aki többfélét is berakott
a paklijába). Kicsit tartottunk a Mágia létsíkos paklitól,
ami nagyon erõsnek ígérkezett, de végül kiderült, van en-
nek is ellenszere, s nem került ilyen pakli a legjobb 4 kö-
zé (azért Sass Tamás taumaturgiás paklija szerzett néhány
kellemetlen pillanatot az ellenfeleknek).

Kipróbáltunk egy újítást: a svájci rendszerû viadal 6.
fordulója után az elsõ 8 helyezett irányított sorsolásos,
egyenes kieséses döntõt játszott. Itt a mérkõzések 3 nyert
játszmáig mentek.

Korányi Tibor abszolút százszázalékos teljesít-
ménnyel gyõzött: õ volt az egyetlen, aki végig nyert a cso-
portmérkõzések során, s az egyenes kieséses döntõben is
talpon maradt. Paklija szinte teljesen megegyezik a 3. he-
lyezett Holtzinger Dániel paklijával. Érdekes koncepció:
a régi Mester büntetéses paklit újították fel az új lapok kö-
zül az Álomvirággal (remekül kombózik a Mesterrel!), és
a Homokórával (lapelõny + eldobja az Álomvirággal, ami
nem kell). Külön öröm számomra, hogy tárgyakkal is ját-
szottak, valamint értelemszerûen Teremtéssel. Ezenkívül
a pakli még lényleszedéseket, ellenvarázslatokat, VP-pusz-
títókat használt. Egyébként az ellenvarázslatok most ke-
vésbé voltak már népszerûek, sok volt a Destabilizátort,
vagy éppen egyiket sem használó pakli is. A VP-pusztítást
is óvatosabban használták a játékosok: Az igazság pillana-
ta elég kellemetlen tud lenni. Érdekes, hogy bár sokak
szerint a helyszínek (és az egész kiegészítõ) nagyon erõ-
sek lettek, az elsõ helyezett paklijában nem volt helyszín,
és mindössze kétféle új lapot használt alapból (igaz, azok
elég fontosak voltak).

A második helyezett Kis Borsó Csaba lett, kalandozó
(!!!) paklival. Nagyobb kalandozókat használt (Lord Ko-
vács, Betonfal, Flavius, Niagren, Zu’lit), ellenvarázslatok-
kal, lénymegmentésekkel, Halál maszkját, Kalandozók vá-
rosát és alapból (!!!) egy Lopás szakértelmet. Remekül
használta kiegészítõ paklijából a Parittyát, Szerepcserét
(különösen a Mágia létsíkos paklikat lehet vele jól kivé-
gezni), Elektromos pajzsot. Többek szerint Csaba csak ha-
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talmas játéktudásával végezhetett egy ilyen paklival a má-
sodik helyen, másnak ez nem sikerült volna.

A harmadikról, Holtzinger Dánielrõl már szóltam, a
negyedik Máté Gergely lett, repülõ, Levegõ síkos, Desta-
bilizátoros paklijával. Volt az elsõ 8 között még Quwargos
pakli is, az is elég erõsre sikeredett.

Érdekességek a versenyrõl:
� Kenéz András egy mérkõzésén elkárhozott egy Ha-

ragvó istenek, majd maga Sistergõ Pumpa is.
� Németh Kálmánnak a harmadik körében 9 szörny-

komponense volt, csak a maga által kihozott ször-
nyekbõl (a Hûség köteléke segített).

� Takács Károlynak a Pénz szentélye mellett 68
szörnykomponense volt, persze nem csoda, ha még
a Gyémántsárkányát is Alkímiázta.

� Holtzinger Dániel és Korányi Tibor a 4 közé jutásért
vívott elsõ meccsüket a negyedik körben döntetlen-
re adták, teljesen jogosan, hiszen mindketten Mes-
terrel öltek volna, de mindkettejüknél kint volt már
egy-egy Álomvirág, amit a másik nem tudott le-
szedni, úgy meg nehéz.

Nos, biztosak vagyunk benne, hogy elõ tudtok még
állni meglepetésekkel, trükkös kombókkal és gyilkos pak-
likkal, úgyhogy hajrá! MAKÓ BALÁZS

Korlátlan mágia – Miskolc, 1997. június 7.

Ezzel a címmel június 7-én lezajlott a 3. miskolci HKK ver-
seny. Sajnos az idõ nem kedvezett a rendezvénynek, hi-
szen a verseny teljes ideje alatt kint az esõ, bent a terem-
ben pedig az izzadság szakadt a játékosokról hat fordulón
keresztül. Kisebb rendezési problémák is adódtak, de úgy
reméljük a játékosokat különösebben nem zavarta meg
semmi. A verseny gyõztese Sass Tamás lett, kinek meste-
res paklija helyenként igen gyorsan ölt. A második helyen
végzett Bíró Gábor nagy lényes pakli-
jával, míg a harmadik helyet szerezte
meg Korányi Tibor egy ugyancsak
mesteres koncepcióval. A miskolciak
közül a legjobb Oszlánczi Gábor lett,
õ az 5. helyet tudta megszerezni.

A játék folyamán érvényben lévõ
Korlátlan mágikus faktor hatását az
elején néhányan elfeledték, de a több-
ség jól gazdálkodott a rengeteg VP-vel.
Szinte minden asztalnál elhangzott a
szokásos kérdés, amire általában igen
szokatlan válaszérkezett:

– VP-d?
– 56.
A legérdekesebb játszma két mis-

kolci játékos, Takács Károly és Tõzsér
István között zajlott. A maratoni küz-
delemben Istvánnak kint volt 5 Desta-
bilizátora, és Gömbvillámokkal, Vil-

lámsújtásokkal 1 ÉP-be vitte ellenfelét. Károly követke-
zett, kapott 5 VP-t ezzel lett neki 109?! Aktívvá vált az elõ-
zõ körben lehozott Maigner Lopotomos, amire kirakott
még három Gyermekáldást, majd kijátszott egy Gyilkos
mérget. István ezt kétszer megpróbálta mágiatörni, de két
gyermekáldott Lopotomos ezt megakadályozta. Károly ez-
után kirakott 3 Méregkeverést, majd berepült két Acélda-
rázs és egy Rájanyék, akiket támadónak jelölt ki. István
még próbálkozott két Békítéssel, ám a maradék két Lopo-
tomos ennek is útját állta. Ezzel István sorsa megpecséte-
lõdött, hiszen a beütés után 144 méregjelzõ került rá, kö-
szönhetõ ez a 3 Méregerõsítésnek is.

A verseny jó színvonalú volt, köszönet érte a megje-
lent játékosoknak, valamint külön köszönjük a támoga-
tást a Beholder Bt-nek és a miskolci Valhalla Könyvesbolt-
nak. HUDÁK JÁNOS

Kürtszó „kommon” HKK verseny 
– Békéscsaba, 1997. június 28.
A verseny családias hangulatban zajlott 30 versenyzõ kö-
zött. A szabályoknak köszönhetõen nem volt két egyfor-
ma paklitípus, de a lényes összeállítások domináltak. Sok
játékos oldalán lehetett látni feltápolt kalandozókat, má-
sutt csapdák, parittyák és villámszimbólumok döntötték
el a játékot. Több játékosnak is volt direkt sebzõ paklija.
Az elsõ helyezett Prekop Gergely lett, a második Neszvecs-
kó Tamás, a harmadik helyet pedig Miklós Balázs szarva-
si játékos szerezte meg. A legizgalmasabb mérkõzés címet
a negyedik helyezett Erdei Gábor és a második, Neszvecs-
kó Tamás meccse érdemelte ki. A két hasonló pakli a lei-
dézem-elpusztítja-megmentem/visszahozom játékstílusra
épült, így szinte másodpercenként változtak az esélyek. A
verseny hangulatát Bekecs Gergely mókás vetélkedõje és
egy nem titkoltan hagyományõrzõ Borax égetés tette még
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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

A Csillagképek megrendelése

A Csillagképek kiegészítõ megrendelése, a többi

termékünkhöz hasonlóan mûködik, (azaz a 1680

Bp. Pf 134-re küldd el belföldi postautalványon a

pénzt, az utalvány hátuljára pedig írd fel, hogy

mennyit rendelsz), ám van két külön feltétel, ami
csak erre a kiegészítõre vonatkozik.

1. A Csillagképek rendelésénél legalább hármat

kell egyszerre egy fajta égövi kiegésztíõbõl rendel-

ned. Ha ennél kevesebbet rendelsz, akkor NEM

tudjuk ajánlva küldeni, ami nagy eséllyel azt jelen-

ti, hogy a postán el fog tûnni.

2. Ha olyan Csillagképek kiegészítõt rendelsz

meg, ami már elfogyott (ez könnyen elõfordulhat,

mivel erõsen korlátozott példányszámba fog csak

megjelenni), akkor helyette automatikusan a leg-

közelebb megjelenõ Csillagkép kiegészítõt fogjuk

elküldeni.

Kérünk mindenkit, hogy csak akkor rendeljen

postán Csillagképeket, ha a fenti feltételeket el

tudja fogadni! Köszönjük!

izgalmasabbá. Kiderült, hogy Borax király a Királyi testõ-
rökkel együtt sem éghetetlen.

Külön érdekességként említenénk meg, hogy Prekop
László egyedül (kibicek nélkül) is tudott nyerni – mégpe-
dig ügyesen!

Reméljük, hozzájárultunk ahhoz, hogy a Nemzeti Baj-
nokság ne váljon a tesztelõk versenyévé! Köszönet ezért a
Beholder Bt.-nek és a pásztói Next-Door Stúdiónak!

CSEHI MIKLÓS ALBEL TAMÁS

HKK verseny – Nyíregyháza, 1997. május 31.

Borongós reggelen gyülekeztek a versenyzõk és az érdek-
lõdõk az Ifjúsági Centrumban megrendezendõ kvalifiká-
ciós versenyre, amelyre május utolsó szombatján került
sor. A nevezésre várva úgy tûnt, a sok érdeklõdõ miatt
még kevés is lesz a hely, de az idõjárás kegyes volt hoz-
zánk, így a párok nagy része a szabadtéri padokon mér-
hette össze a tudását.

Mintegy negyven fõ versenyzõ és ugyanennyi érdeklõ-
dõ (õk nem érezték úgy, hogy felvehetik a versenyt a pro-
fikkal) jellemezte a versenyt. Két csoportban és öt fordu-
lón át tartott a küzdelem, és ezek után a csoportok elsõ
illetve második helyezettei küzdöttek egymással a dobo-
gós helyekért. Ekkor õk már magukénak érezhették a
Nemzeti Bajnokság részvételi jogát. A döntõ mérkõzések
három nyert játszmáig tartottak. Jómagam alig fértem az
asztal közelébe, hiszen annyian voltak kíváncsiak a végki-
fejletre. A gyõztes paklik mindegyikérõl elmondható,
hogy a nagy lények domináltak a repülõkkel kombinálva
(Griffõnix, Piromenyét, Mirg), igyekeztek az ellenfél man-
napontjait szétrombolni, és nagyon sok Szörnybûvölés és
Illúziósárkány bukkant föl.

Sok érdekes szituáció adódott és rengeteg kombiná-
ció képviseltette magát (Leah horda, quwargos pakli,
amelynél volt olyan is, amikor az elsõ körben már öt qu-
warg idézõdött meg, repülõ-, bûbájpakli stb.). Nagyon
sok játszmát a Gömbvillámok döntöttek el.

A végeredmény: 1. Holtzinger Dániel, aki egy Idõcse-
rével lett gazdagabb; 2. Hudák János; 3. Sass Tamás;
4. Révész Richárd

Legnagyobb sajnálatunkra a legjobb helyi versenyzõ
– Járó Tamás – csak a hetedik helyet tudta megszerezni.
(Köszi.) A verseny pozitívumaként említeném, hogy sem-
miféle óvás és komolyabb vitás eset sem történt. Mind-
azonáltal kívánatosnak tartanám egy egységesebb
versenyszabályzat leírását, mert a különbözõ országré-
szekben másféleképpen játszanak (mint kiderült), és a
versenyzõk néha makacs önfejûségrõl tesznek tanúbi-
zonyságot a verseny szervezõivel szemben.

Nagyon köszönjük a versenyzõk részvételét és az áldo-
zatot, ami az ideutazással járt, továbbá a Beholder Bt. és
a Cherubion Szerepjáték Szaküzlet támogatását.

Találkoz(z)unk a legközelebbi alkalommal 1997. au-
gusztus közepén! JAKAB ZSOLT
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II. SZARVASI HKK VERSENY
Idõpont: 1997. augusztus 30. 10 óra (nevezés 9 órától)

Helyszín: Szarvas, Vajda P. u. 26., 
Vajda Péter Gimnázium B épülete.

Megközelíthetõ: a vasútállomástól a Vasút utcán, 
az autóbuszállomástól a Szabadság utcán 

közlekedve a Vajda P. útig.
Szabályok: Hagyományos, egyjátszmás 
páros verseny, közös szörnykomponens. 

6 forduló, az elsõ négy pár döntõt játszik.
Nevezési díj: 400 Ft, szövetségi tagoknak 300 Ft,

lányoknak ingyenes
Érdeklõdni lehet: Albel Tamás tel: 66-313-053 

5540 Szarvas, Szabadság út 6-10.
Babák Zsolt v. Babák Csaba tel: 66-313-413 

5540 Szarvas, Vajda P. út 16.

���

PÁSZTÓI KÁRTYA GÁLA
Az utolsó nagy verseny a nyári szünetben, Magic és HKK.

Idõpont: 1997. augusztus 30. 10 óra (nevezés 9-tõl)
Helyszín: Pásztó, Next-Door Szerepjáték klub, 

Teleki László Mûvelõdési Ház
Pásztóra eljutni vonattal a Keletibõl vagy busszal a

Népstadiontól lehet, az állomáson rendezõk várnak.
Magic: Type 2-es hivatalos verseny, 

már az új szabályok szerint.
HKK: Harc a végsõ hatalomért

Nevezési díj: 500 Ft mind a két versenyre
Nyeremények: ultraritka lapok, 

paklik és egyéb értékes ajándékok
Érdeklõdni lehet: Mátyus Gergely tel: 32-360-881

���

HKK VERSENY
Idõpont: 1997. augusztus 17. 11 óra, nevezés 9-tõl.

Helyszín: Ferencvárosi Mûvelõdési Központ Budapest,
Haller u. 27. (a Nagyvárad tértõl 3 percre)

Nevezési díj: 400 Ft
Szabályok: Hagyományos egyéni verseny.

Érdeklõdni lehet: Camelot Szerepjátékbolt Budapest,
Ferenc körút 33. Tel.: 215-9035

A verseny támogatói: Beholder Bt., Valhalla, Camelot

���

FRISSEN BONTOTT PAKLIK VERSENYE
Idõpont: 1997. augusztus 16. 10 óra (nevezés 9-tõl)
Helyszín: Békéscsaba Jélemiczky u. 1. (A rendezõk a

vasútállomáson 10 óráig várják az érkezõket.)
Szabályok: Frissen bontott paklik versenye hat

fordulóval és három játszmával.
Nevezési díj: 1900 Ft (beleértve a kártyák árát)

Érdeklõdni lehet: Pentagramma Szerepjáték üzlet,
Békéscsaba, Andrássy u. 6., 

Piramis üzletház tel: 66-322-618

HKK VERSENY
Idõpont: 1997. szeptember 14. 11 óra, nevezés 9-tõl.

Helyszín: Ferencvárosi Mûvelõdési Központ Budapest,
Haller u. 27. (a Nagyvárad tértõl 3 percre)

Nevezési díj: 400 Ft
Szabályok: Hagyományos egyéni verseny.

Érdeklõdni lehet: Camelot Szerepjátékbolt 
Budapest, Ferenc körút 33. Tel.: 215-9035

A verseny támogatói: Beholder Bt., Valhalla, Camelot
A Camelot Szerepjátékbolt 1997 hátralevõ részében

minden hónap második vasárnapján rendez versenyt 
a Ferencvárosi Mûvelõdési Központban.

���

KAOTIKUS KÜZDELEM
HKK verseny a Beholder Bt. rendezésében

Idõpont: 1997. augusztus 16. szombat
Helyszín: Kondor Béla Közösségi Ház (Budapest,
Kondor Béla sétány 8.). Megközelíthetõ Kõbánya-

Kispesttõl piros 136-os busszal. (6 megálló)
Szabályok: 7 fordulós, kétjátszmás verseny, melyen

minden fordulóban más-más permanens, leszedhetetlen
hatás van érvényben. Minden forduló elején
véletlenszerûen választunk az alábbiak közül:

Agytaposás, A mágia csodája, A mágia méltósága, Élõ fal,
Fekete sereg, Hendiala láncai, Instabil szingularitás,

Isteni közbeavatkozás, Káoszhorda. Korlátlan mágikus
faktor, Mágiadagály, Morgan mocsara, Templomi orgona,
Védelem a tûztõl. Ismét lesz junior kategória, ahol a 16.

évüket még be nem töltött játékosok nevezhetnek.
Nevezési díj: 360 Ft (tagoknak 300)

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

A verseny 10 órakor kezdõdik, nevezni 9-tõl lehet.
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PERGAMEN HKK KUPA
(1. Forduló)

Idõpont: 1997. augusztus 24. de. 11 óra 
(nevezés 10 órától)

Helyszín: Aréna kártyaklub Budapest, 
Stollár Béla u. 18. (A Nyugati tértõl 2 percre)

Szabályok: Hatkörös, svájci rendszerû, egyéni viadal.
Díjak: Ultraritka lap, HKK paklik (A versenyen 

lehetõség van Hatalom pont szerzésére.)
Nevezési díj: 400 Ft ( Szövetségi tagoknak 350 Ft. )

Érdeklõdni lehet: e-mailben: Pergamen@elender.hu
levélben: 1537 Budapest Pf. 453/397



A légiparádé megrendezésével egy a TF-en közkedvelt ha-
gyományt szeretnék a Káosz Galaktikában is meghonosítani.
Visszatekintve a történtekre, és az észrevételeket is figyelem-
be véve, egyértelmûen sikeresnek és folytatandónak vélem a
kezdeményezést. A légiparádé mind a szervezõk, mind a
résztvevõk fantáziáját megmozgatta. Igyekeztem a TF-olim-
pia pozitív tapasztalatait is felhasználva olyan újdonságokat
és változtatásokat is bevezetni, amelyek további vonzerõt je-
lentenek a számotokra. Ezúton szeretnék egy rövid áttekin-
tést adni a tapasztalatokról, a légiparádé kulisszatitkairól,
óhatatlanul belecsempészve a történetbe néhány személyes
vonatkozást is. Remélem sok tanulságos következtetést le
fogtok vonni belõle.

Lássuk akkor idõrendben a parádé eseményeit. A verse-
nyekre 3 kategóriában lehetett jelentkezni. A kapitányoknak
elõször egy komplex feladatot kellett megoldaniuk, amelyen
a saját és a legénységük képességeit (javítás, ûrhajóvezetés,
hiperugrás, leszállás, földi harc és meggyõzõkészség) tehet-
ték próbára. Az egymástól részben elkülönülõ feladatok
után az összetett eredmény került értékelésre. A feladatok
kimondottan a nem harci képességeket voltak hivatottak
tesztelni, ezért nem csoda, hogy elsõsorban kereskedõk ér-
tek el kimagasló eredményeket. Az eredményekrõl minden-
ki értesült, aki részt vett a parádén, de a teljesség kedvéért
álljon itt az elsõ három helyezett neve: 1. Sir James Gond tri-
ciplita kapitány 2. Cramble Laevigata karnoplantusz kapi-
tány 3. Nostradamus ember kapitány. Gratulálok nekik, és
azoknak is, akik lemaradtak a dobogóról.

A második nap az egyéni versenyé volt. Már a meghirde-
tés pillanatától kezdve lázas készülõdés, tervezgetés kezdõ-
dött. Mindenkinek el kellett döntenie milyen felszereléssel
vesz részt. Új hajót nem nagyon volt idõ rendelni, de erre
nem is volt szükség, hiszen minden hajókategóriában külön
hirdettek gyõztest. Amivel sakkozni lehetett, az a hajó felsze-

relése volt. Újra szerelhettük át a hajókat, hiszen egy ilyen
összecsapás egészen más felszerelést igényel, mint amellyel
normálisan repkedni szokás. Mások gondolatmenetét nem
nagyon tudom visszaadni, de talán tanulságos lehet, hogy én
hogyan gondolkodtam. Egy Typhoon Warriorral indultam,
ezért ehhez a hajóhoz kellett terveznem a felszerelést. (Más
hajók esetén egész más elvek érvényesülhetnek.) Az elsõ
kérdés, amire válaszolnom kellett, hogy védekezõ vagy tá-
madó típusú hajót rakjak-e össze. A védekezéshez túl sok
energia kellett, és nem tudtam volna mindenféle támadás el-
len (lézer, foton, ion, rakéta) hatásos pajzsokat felrakni,
ezért a támadás mellett döntöttem. El kellett döntenem, mit
kezdjek a rakétákkal. Nagyon hatékonyak, és hatalmas tûz-
erõt képviselnek. Két érv szólt ellenük: túl sokba került vol-
na telerakni a hajót velük, és ott volt az Antimiss pajzs, ami
túlságosan esetlegessé teszi a használatukat. Marad az ágyú.
A bázis pusztításakor sikerült 6 Giga-Beamet összeszedni.
Egyértelmûen ez a leghatékonyabb fegyver, ezért én ezeket
részesítettem elõnyben. (A verseny késõbbi gyõztese más el-
veket követve megvált tõlük, erre késõbb még visszatérek)
Még maradt bõven rakterem ezért a maradékot Kraptun LM
ágyúkkal töltöttem fel. Az átlagos tûzerõm így 148 lett. Úgy
gondoltam, hogy 2 körnél tovább kevesen fognak tudni el-
lenállni egy ilyen össztûznek. Miután kiötlöttem a lényeget,
egy egyszerû gondolati tesztnek vetettem alá a hajót. Mit
tudnék saját magam ellen csinálni? Hogyan tudnám úgy mó-
dosítani a hajómat, hogy le tudjam gyõzni saját magamat?
Egy ágyúval kb. 15 sebzést tudok kiosztani. Ha helyette paj-
zsot használok, és persze a legelterjedtebb lézerrel támad-
nak, és három-négy találat is éri a hajómat, akkor már a
Kraptum LM helyére szerelt 2 pajzs jobban szolgál. Több
pajzsot a megnövekedett energiaigény miatt nem tartottam
célszerûnek. Generátorokat pont annyit tettem fel, amennyi
az ágyúkhoz kellett. A pajzsokat teljes egészében a hajó alap-
energia-készletébõl akartam üzemeltetni, amit egy Edocell

energiatárolóval még tovább növeltem. Már csak
egyetlen nyitott kérdés maradt. Kell-e nekem An-
timiss pajzs vagy sem. Ezen a téren érdemes

azonnal összehasonlítani az elsõ három helyen
végzett hajót. PVJ, a 2. helyezett úgy okoskodott,

hogy õ egy, vagy legfeljebb 2 kör alatt min-
denkit lelõ. Ennyi idõ alatt õt csak rakéták-
kal lehet kivégezni, ezért a Giga Beamek és

a Mastodon lézerágyúk mellé csak egyetlen An-
timiss pajzsot szerelt fel. Én úgy okoskodtam,

hogy aki nem akar kockáztatni, az nem fog rakétát
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használni, és ilyenek lesznek többségben, ezért
nincs szükségem ilyen pajzsra. Antares kapitány
(a hajóját lásd az elõzõ számban), aki az elsõ he-
lyen végzett eggyel messzebb gondolkodott. Ha az
Antimiss annyira erõs a rakéták ellen, akkor senki nem
fog rakétát használni, ezért a legtöbben nem is fognak el-
lene pajzsot használni, ezért õ egy állványt mégiscsak meg-
kockáztat. Ez elõnyt jelent neki azzal szemben, aki nem
használ rakétaelhárítót, de nem jelent hátrányt azzal szem-
ben, aki mégiscsak használ, hiszen kb. azonos panelhelyet
foglalnak el. Ilyen elõzmények után kezdõdött meg a 11 for-
dulós svájci rendszerû verseny. Az irányított sorsolás miatt,
már az elsõ fordulóban is olyan párviadalokra került sor,
amelyek a végeredményre is nagy befolyással bírtak. A ké-
sõbbiekben is mindenki az azonos gyõzelemszámot elértek
közül, a leginkább a saját kategóriájának megfelelõ hajók kö-
zül kapott ellenfelet. A le és felsorsolások miatt sajnos így is
elõfordulhatott, hogy egy Soldier egy Mercator Alphát ka-
pott ellenfélül. A 11 forduló elegendõen sok volt ahhoz,
hogy mindenki elkönyvelhessen egy-két értékes gyõzelmet,
és a végsõ sorrend is meghatározható legyen. Az élen vég-
zett hajók esetén a véletlen faktorok okozta különbségektõl
eltekintve ezt sikerült elérni, a középsõ kategóriákban talán
nagyobb szerepe volt annak, ki mikor milyen ellenfeleket
kapott. Ezzel együtt is az az érzésem, hogy az eredmények
megfelelnek az erõviszonyoknak. Az élen a körbeverésnek
köszönhetõen három hajó végzett 10 gyõzelemmel. Az elsõ
Antares karnoplantusz kapitány lett több meccspontjának
köszönhetõen. Valaha az Ámokfutamon is õ végzett az élen.
A második helyet pedig Prostatikus Jeltz szerezte meg Fi-
cánkoló Cicápa elõtt. Közöttük csak a legyõzött ellenfelek
által elért pontok száma döntött. Ezek a hajók késõbb a csa-
patversenyen is találkoztak, és ugyanígy körbeverték egy-
mást. Az ok rendkívül egyszerû. Antares a fotonágyúival és a
rakétájával mindig lelõtte Cicápát, akinél a lézerpajzsok fe-
lesleges koloncnak számítottak. PVJ következetesen szétlõt-
te Antarest, annyival nagyobb tûzerõt tudott felsorakoztatni.
Hiába voltak Antaresnek lézerpajzsai, a Mastodon rendre ke-
resztüllõtt rajtuk. Cicápa viszont egy kör alatt legázolta PVJ-t.
A két azonos erejû hajó csatájában az döntött, hogy PVJ az
adott szituációban haszontalan rakétaelhárítót használt, míg
Cicápa esetében a lézerpajzs épp elegendõ volt a túléléshez.

A harmadik nap a csapatversenyé volt. Talán ezzel szem-
ben nyilvánult meg a legnagyobb várakozás. Harcolni már
mindenki harcolt idegen hajókkal, többen már más játéko-
sokkal is összeakasztották a bajszukat, de játékosok közel azo-
nos erejû flottái még nem mérték össze az erejüket. (A szövet-
ségi bázisok körüli csetepaték idõvel erre is fognak példákat
szolgáltatni.) Taktikázásra így is bõven nyílt lehetõség. Voltak
akik egyszerûen a barátaikkal alkottak csapatot, de voltak
olyanok is, akik igyekeztek úgy összeválogatni a hajókat, hogy
éppen beleférjenek valamelyik kategóriába. Ezen belül is két
elv érvényesült. Az egyik a homogén hajók alkotta csapat,
amelyben mindhárom csapattag közel azonos hajóval és erõ-
vel lépett be a küzdelembe, és volt olyan is, hogy egy nagyon

erõs hajó mellé két gyengébbet választva, egy alacsonyabb ka-
tegóriát célzott meg valaki. Mindkét koncepciónak megvolt a
létjogosultsága, bár szerintem az elsõ számíthatott nagyobb
sikerre. A csapatharcok során sokkal kevesebb döntetlen
eredmény született, mint az egyéniben. Általában az döntött,
hogy melyik csapat tudott elõbb számbeli fölényre szert ten-
ni. Szinte teljesen mindegy volt, hogy a legerõsebb vagy a
leggyengébb hajók között sikerült ezt a fölényt elérni, a szám-
beli túlsúly volt a lényeg. (Persze néhány ellenpélda is elõfor-
dult.) A csapatversenyeken, az egyértelmû fölényektõl elte-
kintve, még nagyobb volt a pillanatnyi szerencse szerepe. A
rengeteg közel azonos erejû hajó között, fõleg ahol az egyik
párharc az egyik félnek volt elõnyösebb, a másik pedig a má-
siknak, gyakran azon múlott a dolog, hogy melyik párharc dõl
el elõbb, ez pedig a választott manõverektõl függõen 2 és 4
forduló között bármennyi lehetett. A sok közel azonos erejû
hajó között, az indulók legalább fele esélyes volt egy díjazott
helyezés elérésére, és legtöbbször egy kis szerencse elég lett
volna, hogy mondjuk a hatodik hely helyett a másodikat sze-
rezze meg. A végeredmény nagyon hasonlított az egyéni ver-
senyéhez. Az elsõ három helyezett között a körbeverésnek kö-
szönhetõen holtverseny alakult ki. Az elsõ az Anteres vezette
flotta lett. Társai Macho Giorgone egy Cobra Flash-sal és Ad-
miral Archon, aki egy Cobra Sunt irányított. A második he-
lyen Prostatikus Jeltz csapata végzett. Mermalior és Jaq Mir-
ror is a Cobra Flash-ek hírnevét öregbítette. A harmadik, a
három Typhoon Warriort felvonultató Buga Jakab, Asimono
Zark és Ficánkoló Cicápa alkotta csapat lett.

Mindhárom verseny gyõztesei értékes jutalmakat vehet-
tek, és emellett nagy megtiszteltetés is érte õket. Õk fogják
átadni a díjakat a következõ légiparádé gyõzteseinek. Furcsa
lenne, ha valaki saját magának akarna díjat átadni, ezért Sir
James Gond, Cramble Laevigata és Nostradamus nem indul-
hatnak az ügyességi versenyben, Antares, Prostatikus Jeltz és
Ficánkoló Cicápa az egyéni versenyben. Hasonló megkötés
vonatkozik Antaresre, Macho Giorgonéra, Admiral Archon-
ra, Prostatikus Jeltzre, Mermariolra, Jaq Mirrorra, Buga Ja-
kabra, Asimono Zarkra valamint Ficánkoló Cicápára. Õk
semmilyen összeállításban nem vehetnek részt a csapatver-
senyen. Természetesen az 1 év múlva megrendezendõ, szám
szerint a harmadik légiparádén újra bizonyíthatnak.

PETRÁS GÁBOR
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A THE GALAXY TELEGRAPH JÚNIUS 15-I, DÉLUTÁNI SZÁMÁBÓL:
BOTRÁNY A LÉGIPARÁDÉN, RÁCS MÖGÖTT A VESZÉLYES IPARI KÉM!
Kiküldött tudósítónk jelenti:
Az óriási elõzetes hírverésnek megfelelõen zajlott le az Elsõ Galaktikus Légi-
parádé. A nem mindennapi vetélkedést a SpaceCom jóvoltából több billió né-
zõ kísérhette figyelemmel élõben, három napon keresztül. Mindannyian lát-
hattuk, a küzdelem fantasztikus volt. (A részletes eredménylistát a
sportrovatunkban közöljük.)

Az igazi szenzációt mégsem maga a versengés hozta, hanem az azt követõ
díjkiosztó ünnepség. A ceremónia végén bombaként robbant a hír, miszerint
a résztvevõket hibernálni akarják. A kapitányok egymást és a jelenlévõ nézõ-
ket halálra taposva próbáltak kitörni az ünnepség helyszínéül szolgáló gigan-
tikus méretû arénából. A nagy erõkkel felvonuló rendfenntartó egységek sem
tudták megfékezni a megvadult tömeget. Az est gyászos eredménye: eddig
352 halott és több mint 4000 sebesült. A mentést még lapzárta után is folytat-
ják, így az áldozatok száma még nem végleges.

A Swatth Military csoport sajtófõnöke a kora délelõtti órákban rendkívüli
sajtótájékoztatót tartott, melyen elöljáróban tolmácsolta cége igazgatótanácsá-
nak részvétnyilvánítását, majd közölte: a klónmintával nem rendelkezõ áldo-
zatok hozzátartozói és a sebesültek méltányos kártérítést kapnak a lehetõ leg-
rövidebb idõn belül. A sajtófõnök után a Szektorközi Katonai Elhárítás helyi
vezetõje kért szót, a médiák nem kis meglepetésére. A magas rangú személy a
következõket mondva:

– A pánik kitörését egy sajnálatos módon nem elég körültekintõen végre-
hajtott letartóztatási akció okozta, melynek során elfogták B. J. ember fajú ka-
pitányt, aki alaposan gyanúsítható többrendbeli vesztegetés, csalás és ipari
kémkedés bûntettének elkövetésével. B. J. – amikor megpróbálták beszállíta-
ni az elhárítás speciális egységének jármûvébe – hevesen tiltakozott és fenn-
hangon kiáltozta: Engem nem fognak 300 évre hibernálni! Néhány közelben
álló kapitány valószínûleg félreértelmezte a dolgot, és lövöldözni kezdett. A
félreértés következményei sajnos már ismeretesek.

A SpaceCom riporterének kérdésére, hogy milyen bizonyítékok alapján
tartóztatták le a galaktikaszerte ismert kapitányt, az elhárító tiszt az alábbi vá-
laszt adta:

– Néhány hónapja ismeretlen tettes kirabolta a Pocket fegyvergyártó kon-
zorcium egyik – ion pajzsok fejlesztésével foglalkozó – titkos laboratóriumát.
A nyomozás mindeddig eredménytelen volt, de a díjkiosztó ünnepségen a
Pocket egyik munkatársa B. J. személyében felismerte azt az embert, aki a be-
törés napján Max Lenner néven állt munkába a kérdéses laboratóriumban, és
még aznap éjszaka nyomtalanul eltûnt. B. J. éppen azt a L-ION-EL Dark paj-
zsot vette át eredményes szereplése díjául, melynek prototípusát annak ide-
jén valószínûsíthetõen eltulajdonította. A díjat felajánló ION BENT vezetõsé-
ge tagadja, hogy B. J.-vel valaha is kapcsolatban állt, azt a feltételezést pedig
egyenesen aljas rágalomnak nevezte, hogy õk bérelték fel a gyártmány meg-
szerzésére. A mindenre kiterjedõ nyomozás majd fényt derít az eddig homály-
ban rejlõ igazságra.

Ennyit a sajtótájékoztatóról. A tisztelt olvasóknak azonban felhívjuk a fi-
gyelmét arra a furcsa körülményre, hogy a gyanúsított személy neve egyszer
már felmerült egy kísértetiesen hasonló ügyben, mintegy 10 hónappal ezelõtt,
amikor is B. J. hitelesen nem ellenõrizhetõ forrásból szerzett 3 db Giga Beam
lézerét felszerelte a vadonatúj Cyclon Sparkjára. Akkor – a fegyverek elkobzá-
sa után – elegendõ bizonyíték hiányában felmentették. Az a dolog is elgondol-
kodtató, hogy ezúttal pont õ és társai kapták a pajzsokat. Az érdekes ügyben
folyó nyomozás fejleményeirõl folyamatosan tájékoztatjuk olvasóinkat.

MARIA WHALLA-GRAND TUDÓSÍTÓ

Közvetlenül lapzártakor érkezett az a megdöbbentõ hír, miszerint B. J. ka-
pitányt óriási összegû, mintegy 2 millió IG£ óvadék megfizetése ellenében sza-
badlábra helyezték. A pénz eredetérõl tudósítónknak nem sikerült hiteles in-
formációt szereznie, viszont többen úgy sejtik, hogy az átutalás mögött az ION
BENT jelentõs részvénycsomagját bíró befolyásos cápa-körök állnak.

(A SZERK.)
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A Káosz Galaktika világában a Birodalom életét a hatalmas
gazdasági erõvel bíró klánok irányítják. Egy klán feje mel-
lett a Szektort vezetõ birodalmi megbízott gyakran erõtlen
kis bábunak tûnik. A nagyszámú klán között hat olyan van,
amely aktívan foglalkoztatja a szabad kapitányokat. Ezek
egymás között nem csak a szektor csillagrendszereit, de a
lehetséges pénzforrásokat, és az érdekeltségi területeket
is felosztották. A hat klánnak (Galaktic Trade (kereskede-
lem), Global Impex (kereskedelem), Gránitkígyók (kalóz-
kodás, harc mindenki ellen), Szabad Skorpiók (kalózko-
dás, csempészés), Bíborrend (kalózvadászat, védõkíséret),
Acélsasok (Idegenek kiûzése)) jól meghatározható tevé-
kenységi köre, érdekszférája és kapcsolatrendszere van.

A sajátos ellentétek és kötõdések, amelyek a klánok kö-
zött kialakultak, kusza hálót alkotnak. A paletta két végén
áll a Galactic Trade és az
Acélsasok. Két
merõben ellentétes
szemléletû,
de erõsen specia-
lizált szervezet. A Ga-
lactic Trade tisz-
tán kereskedõ klán.
Megbízhatóság, pontosság,
gyorsaság. Tagjaiktól elvárják a
törvények és jogrend tiszteletben tartá-
sát, bár sem az ellenõrzésére, sem a reni-
tensek komoly szankcionálására nem fordíta-
nak nagy hangsúlyt. A kereskedelmi feladatok mellett
néha egy-egy katonai feladatot is felvállalnak, de távol tart-
ják magukat a tiltott dolgoktól. Az Acélsasok igazi katonai
szervezet. Tagjaik szinte kizárólagosan csak az idegenek ki-
ûzésére koncentrálnak. Számukra a harc vitézség és virtus
dolga. A kockázattal sosem számolnak, minél erõsebb az
ellenfél, annál nagyobb a dicsõség. Emiatt az elhullás na-
gyon magas a soraikban. Senkivel nem állnak sem jó sem
rossz kapcsolatban. Ha megtámadnak egy kalózt, azt sok-
kal inkább erõfitogtatásból, mint haszonszerzésbõl teszik.
Velük szöges ellentétben áll a Bíborrend Társasága. Szá-
mukra az erõ nem cél, hanem eszköz. Eszköz a rend, az
egyensúly és béke fenntartásához. Mindenütt ott vannak,
ahol szükség lehet rájuk. A kalózüldözés éppúgy a felada-
taik közé tartozik, mint a kereskedõ hajók kísérése, vagy az
idegen invázió visszaszorítása. Jó a kapcsolatuk a Galactic
Trade-del, elfogadható a Global Impexszel, de kimondot-
tan ellenségesek a Kígyókkal és a Skorpiókkal. Az Acélsaso-

kat elvtelen pusztítógépeknek tekintik, ezért lenézik õket,
bár néha õket is elragadja a „most megmutatom mit tu-
dok” heve. A galaxis igazi kalózai a Gránitkigyók. Õk azok
a banditák és haramiák, akik mindenkit kifosztanak, aki az
útjukba kerül, legyen az kereskedõ, kalóz vagy vadász. Hi-
erarchikus szervezetükben nagyon nehéz az elõrejutás,
ezért nem riadnak meg semmitõl, hogy bizonyíthassák rá-
termettségüket. Nem ritka, hogy két kígyó egymásba mar.
Nincs nagyobb dicsõség, mint valamelyik, a hierarchiában
magasabb szintû klántársukat kifosztani. A Gránitkigyók
állandó ellentétben állnak a Bíborrend tagjaival. Folytonos
vetélkedésüket sokkal inkább a bizonyítási vágy, mint a ha-
rag vagy a bosszú vezérli. Kettejük összecsapása mindig
kétesélyes. Ha a bíbor-kék egyenruhás rendtagok gyõznek,
akkor a nincs menekvés az igazságszolgáltatás elõl, míg ha

a kígyóé a gyõzelem, akkor az, a zsákmányon felül, er-
kölcsi elégtétel is. A Szabad Skorpiók teljesen más

mentalitást követnek. Õk a szó szoros értelmé-
ben szabadok. Végtelenül anarchikus

szervezetük semmilyen megkötést
nem szab a tagjaikra. A skor-

piók hírhedten gátlástala-
nok, bármit megcsinál-

nak, amiben üzlet
van, legyen szó kalóz-
kodásról, csempé-
szésrõl, vagy akár
bérgyilkosságról.
Mindenütt ott van-

nak, amiben pénzt szi-
matolnak, és bármikor otthagyják, ha már nem fûzõdik
hozzá érdekük. Végére hagytam a másik kereskedõ klán, a
Global Impex bemutatását. Az õ fõ tevékenységük, hason-
lóan a Galactic Trade-hez, az áruszállítás, de náluk egy kis
fekete fuvar is elképzelhetõ. Sokkal jobban utálják a Galac-
tic Trade-et, mint bármelyik kalózklánt. A konkurrencia-
harc annyira erõsen él bennük, hogy bármire képesek, a ri-
vális háttérbe szorítására. Nem ritkán kérnek fel egy-egy
skorpiót arra, hogy szorongassa meg a Galactic Trade egyik
vagy másik hajókaravánját, bár ebbéli tevékenységüket
mindig nagy titkolódzás övezi.

A Káosz Galaktika kapitányainak nem kell egyik klán-
nál sem elköteleznie magát. Akár egyszerre mind a hat
klánnal ápolhatja a kapcsolatait, bár ez idõnként nehezen
összeegyeztethetõ feladatokat is jelent.

PETRÁS GÁBOR
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Az alábbiakban néhány tanácsot, ötletet szeretnék azok-
nak adni, akik archeodron relikviákra vágynak, szeretnék,
hogy aprólékos gonddal fejlesztgetett karaktereik az ûrha-
jó biztonságos páncélburkát elhagyva, labirintusokban ka-
landozzanak, vagy egyszerûen csak egy kis változatosságra
vágynak az ûrcsaták, bombázások, kereskedés és küldetés-
végrehajtás mellett. Igen, a földi kalandokról van szó!

A földi kalandok a TF-es labirintusokhoz hasonló kin-
csesbányák, persze mélyükön nem jégtroll, rozsdás ajtó
és arany vár, hanem õrrobotok, idegenek, elektronikus
zárak és technikai eszközök. Nagy ritkán ugyan lehet ilyen
hajóroncsot az ûrben is találni, de ha biztosra akarsz men-
ni, akkor inkább egy bolygó felszínén nézz körül, úgy-
hogy az alább következõ tippek inkább ezek felderítésé-
ben segítenek.

Mivel földi kalandot eddig csak lakatlan, kikötõ nélkü-
li bolygón sikerült találnom, az elsõ és alapvetõ feltétel
egy leszállóegység. A másik a 6-os leszállás szakértelem.
Persze lehet kevesebbel is kockáztatni, de elõfordulhat,
hogy tönkremegy a leszállóegység, úgyhogy én inkább
nem próbálkoztam, ráraktam a megfelelõ számú KNO-t a
leszállásra, mielõtt megkezdtem volna a roncsok felderí-
tését. A leszállóegység beszerzése sem gyerekjáték, de ha
valakinek nem sikerült hozzájutni egyhez az Ámokfuta-
mon, akkor se essen kétségbe: van egy másik, mindenki
számára elérhetõ módszer, amely se nem egyszerûbb, se
nem bonyolultabb a legendás mátrixdeck begyûjtésénél.

Ha a fenti két feltételt teljesítettük, nincs más dolgunk,
mint keresni egy lakatlan bolygót. Elsõ feladat a leszállóegy-
ség felszerelése (KF), majd leszállás: R <bolygó száma> 99.
A következõ lépés kutatás a bolygó felszínén. Mivel az ûr-
csaták általában a lakatlan bolygók közelében zajlanak, ha
elég hosszú ideig kutatunk, szinte mindenhol lehet roncsot
találni. Kezdetben javaslom a KUT 50 1 1 parancsot, a TVP
költséget merészebbek ízlés szerint csökkenthetik. Az 1 1 az
(1,1)-es szektort jelenti, nyilván érdemes minden alkalom-
mal más szektorban KUTatni. Ha sikerrel járunk, az F-bõl
már ismert stílusú térképet kapunk, referenciapontokkal,
ajtókkal, amelyet az LM paranccsal járhatunk be. A roncs aj-
taját védõ elektronikus zár általában sajnos aktív, ezért azt
elõször fel kell törnünk. Ez leginkább a mackósok fülhallga-
tós-tekergetõs feladatára emlékeztet, amit a játékban egy
egyszerû matekfeladat szimulál (már látom a zöldülõ feje-
ket...) Aki a GyerekFüles rejtvényein felsült, az ne próbál-
kozzon a roncsokkal, de a többiek talán boldogulni fognak.
Én pl. a következõ feladatokat kaptam:

I. (8:7->66)..(5:1->21)..(9:1->33)... (1:8->??) Kis fej-
törés után rájöttem, hogy a nyíl utáni szám az elsõ három-
szorosának és a második 6-szorosának az összege, tehát a
megoldás 51.

II. (3:2->30)..(8:6->240)..(7:5->175)... (4:6->??)
Hopp, itt más a trükk, a két elsõ szám szorzatának az öt-
szöröse a 3. szám.

III. (5:4->6)..(8:7->12)..(6:8->20)..(5:2->2)..(3:6-
>18)... (6:5->??). Ezt gyakorlásképp oldd meg te. Annyit
segítek, hogy a kódtábla nem ismeri a negatív számokat,
tehát ha negatív eredmény jön ki, egyszerûen levágja a
negatív elõjelet.

Ha sikerül megfejteni a kódot, akkor egy egyszerû JLK
<megfejtés> paranccsal behatolhatunk a roncsba. Innen
a szó már az LM parancsé és persze a kézifegyvereké. A ka-
tonám, Éneklõ Pheldagriff erõsen markolja Palter HKI kis-
puskáját, de egyelõre úgy tûnik, hogy Pleisztocén grófnõ,
a pilóta jobban lõ még a vacak Palter WPK lézerpisztollyal
is. Nem árt minden referenciapontnak többször nekimen-
ni, hiszen nem minden ajtót sikerül elsõre kinyitni, nem
szólva arról, hogy az ellenfeleket sem biztos, hogy elsõre
le tudjuk gyõzni, az egyhelyben való toporgás pedig nem
kerül TVP-be. Én az ûrhajó alakú labirintust könnyedén vé-
gigtomboltam az LM 3 5 5 5 5 8, LM 8 8 8 10 9 9, LM 9 9
11 11 7, LM 6 6 6 6 1 szekvenciával. A található tárgyak ér-
tékesek, különösen az archeodron relikviák. Ha a talált 4
Cool Skull lézerágyút vagy a 450 Microblast pisztolyt el
tudtam volna adni abban a rendszerben, ahol vagyok, vagy
bármelyik szomszédosban (alaposan körülnéztem mátrix-
deckkel), akkor még boldogabb lettem volna. Akikkel még
nem futottam össze (de biztos vagyok a létezésükben), az
õsi cerebrita remeték, akik a képzett kapitányoknak pszi
szakértelmet oktatnak, amely alapvetõ szükséglet a pszio-
nikusan aktív idegenekkel szemben.

Arról, hogy pontosan hogyan lehet az archeodron tár-
gyakat elkészíttetni, csak tippeket tudok adni (azért minden
titkot nem kotyoghatok ki), annyi bizonyos, hogy némelyik
roncs még úgy-ahogy mûködõ számítógép-terminálján érté-
kes és elfeledett mûszaki leírásokat lehet találni (persze, ha
megfelelõ a programozás szakértelmed). Archeodron (ahol
a spéci tárgyakat elkészíttetheted) pedig csak a belsõ szek-
torokban van, és tippem szerint mátrixdeck nélkül macera
õket megtalálni. Sebaj, hamarosan átmegyek én is a belsõ
szektorba, és addig is igyekszem felpúpozni a rakteremben
a Pulzar kristályokat, Tieberson fókuszokat meg egyéb ha-
sonlóan rejtélyes tárgyakat. TIHOR MIKLÓS

Expedícióra fel!
Földi kalandok a Káosz Galaktikában
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AMO Supernova

A Supernova a jelenleg ismert mezon
hajók csúcsa. Egyes vélekedések szerint
a zargok errõl a hajóról mintázták a Hold-
porlasztójukat, ami közel sem sikerült
olyan jóra, mint amilyen a Supernova. A
hajó fõ erénye a rendkívüli manõverezõ-
képesség, és a még ezt is lekörözõ talá-

lati pontosság. A Supernován nincs túl sok fegyver, de azok szinte mindig célba találnak. Rendkívül színes felszerelé-
se a legkülönbözõbb támadási és védekezési metódusokat alkalmazza. A pusztító erõt 3 nagyhatékonyságú SGD 6B
lézerágyú jelenti, a többi csak hab a tortán. A pajzsokat használó hajók komolyan retteghetnek a 3 pajzssebzõ fegy-
vertõl, amelyek mellett két ionbénító ágyú is helyet kapott. Ezzel együtt sem nevezhetõ a hajó tûzereje különlegesen
nagynak. Persze az ehhez társuló páncélzat és pajzsok már igazi kihívást jelentenek a kapitányoknak. Nehezen lehet a
hajó sebezhetõ pontját megtalálni. Mind 4-es foton, és 6-os lézer elleni védelme jelentõsen növeli az eliminálásához
szükséges találatok számát. Hogy a kép még összetettebb legyen, a Supernovát rakéták ellen is védetté tették. Eddigi
tapasztalatok alapján csak minden harmadik rakéta tudott átjutni a védelmi rendszereken. Egyedül teljesen lehetetlen
végezni vele, és még a nagyobb flottáknak is meg kell szenvednie, míg egy Supernovát meg tud semmisíteni.

Alaptípus: azonosítatlan
Manõverezõképesség: min.13
Energia: kb. 100
Páncélzat: kb. 400
Veszélyességi besorolás: 7
Fegyverzet átlagereje: 116

Sziasztok! Sajnos elég kevesen küldték be a júniusi szám KG-rõl szóló totószelvényét, ezért egy idõre most megszûnik
ez a játék. Ha lesz rá érdeklõdés, késõbb még ismét találkozhattok kitöltendõ totóval. A totózóknak nem csak a száma,
hanem a sikertelensége is meglepõ volt. Nagy megdöbbenésre a KG-s totót egy 7 találatot elért TF játékos nyerte, a
második és harmadik helyen is TF-es végzett. Íme a helyes válaszok:

1. 60231 zarg hajót lõttek le.
2. Antares kapitányt 2-3-szor kalózkodták le.
3. A Légiparádénak 250 és 350 közötti indulója volt.
4. A cápák és az emberek egyszerre lõtték le a zarg bázist.
5. A Kvantumsárkány legénységi tagja rendelkezett a

legmagasabb szakértelemmel.
6. A Vörös kalóznak a legnagyobb a tûzereje.
7. 1 szövetség alakult meg június 30-ig.
8. A Trentóban voltak többen június 30-án.

9. Az AK 19-ben 1 lelõtt Big Góliátról számoltunk be.
10. A kapitányok 900 sikeres kalózkodást hajtottak

végre.
11. A legnagyobb szerencsejáték szakértelme William

Pittnek az Unstatisfied Evil kapitányának van.
12. 582-en táboroztak orbitális pályán.
13. 16 navigátornak van programozás szakértelme.
+1. HP5-ös nyomtatón készülnek a fordulók.
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� Tisztelt kapitányok a Formato I rendszerben!
Ha szeretnétek flottát indítani a Zargok ellen,
esetleg szeretnétek csatlakozni egy flottához,
kérlek titeket, keressetek meg levélben vagy te-
lefonon! Szervezzünk közös flottát, és ne egyé-
ni akciókkal próbálkozzunk, mert annak nem
sok értelme van! Söpörjük el végre a Zargokat,
egységesen, közös erõvel!

Sapo (#2652) – Tel: 33-361-790
� Õszinte megbecsülésünk, és mély tisztele-
tünk azoknak a szabad kapitányoknak, akik
nem csak a saját érdekeikkel törõdnek, hanem
a Galaktika sorsával is. A zarg bázisok lerom-
bolásával ezen feladatnak még nincs vége. A
zargok egyre több bolygót vonnak blokád alá,
és gyilkolják a védtelen lakosságot, miközben a
birodalom nem tesz semmit. Lehet, hogy a kö-
vetkezõ éppen a te szülõbolygód lesz. Célunk:
a szektoronként minimum ötven hajóból álló
flottával megsemmisíteni a blokádokat az
összes szektorban. Ehhez szükség van a te se-
gítségedre is. Ebben a harcban nem számít mi-
lyen fajhoz tartozol, kereskedõ vagy-e, vadász
vagy kalóz, szükség van rád. Félre kell tenni a
személyes ellentéteket, csak így nyerhetünk
háborút. Mert ez háború, ahol minden szabad
kapitányra szükség van. Számítunk rád! Jelent-
kezni John Maydaynél (#1652) vagy nálam il-
letve a Hal-álmadárkák szövetség tagjainál le-
het. Tisztelettel:

Nigel Rambó a G.I. Joe (#1354) 
az AN-26 Deathbird kapitánya

� A xeno faj büszkesége, Acélpikkely kapitány
megérkezett, úgyhogy lehet kezdeni rettegni, de
ha mégsem lennék a rémálmotok, és szívesen
leveleznétek egy másik(!) kezdõvel, akkor írjatok
bátran! Kellemes vadászatot mindenkinek!

(#3326)
� Meri, Jaq, PVJ és Cicápa! Köszönöm, hogy
befogadtatok, és ezáltal értelmet adtatok eddigi
sivár életemnek. Minden erõmmel azon leszek,
hogy bebizonyítsam, méltó vagyok a megelõle-
gezett bizalomra. Ezt az alkalmat szeretném
még megragadni, hogy meleg szívvel gratulál-
jak az uszony minden tagjának a Légiparádén
való kitûnõ szereplésért. Most pedig moso-
lyogjunk együtt, hiszen az élet szép mosoly nél-
kül is, de Jégmosollyal még csodálatosabb.
Buga Jakab, 

az Ebola Gay B.J:-4 kapitánya
� Xenók! Jelentkezzetek nálam! Flotta indul a
zargok ellen. Minél többen vagyunk, annál jobb.
Idõpont még nincs. Címem: Mándoki Ádám
2623 Kismaros, Szokolyai u. 228. Számítunk
rátok! Omett Telrunell (#1836)
� Örömmel értesítünk mindenkit, hogy Ximo-
ran Arkleton testvérünket a Testvériség Ónix Ér-
demrendjével tûntettük ki. E kitûntetést a Légi-
parádén a bíbor-feketébe öltözött testvérek
ünnepélyes sorfala elõtt nekem volt szeren-
csém átnyújtani. a Testvériség Veniatorja

� Bropea, mily csodálatos ez a szó! 300 vízzel
borított bolygó, városok ezrei, cápák milliárdjai.
De van egy szó, mi még ennél is fontosabb szá-
momra. Egy aprócska hold, melyen születtem.
Nem volt gazdag, nem volt csúcsragadozó a
pénzvilág mocskos tengerében. Hírét csupán
meleg tengereiben élõ homárnak, és megalku-
vást nem ismerõ klánjának köszönhette. Az
Acélszárny óvón terült minden tagja fölé, és no-
ha az Uszony kicsi volt, az egész galaxist bejár-
ta összetartozásuk, tisztességük, a cápák közt
oly ritka közösségi szellem híre. A zarg hábo-
rúkban hírük még tovább szárnyalt. Ha nem is
voltak a legjobb pilóták, és hajóik nem képvisel-
ték a csúcstechnológiát, minden jelentõsebb
csatában feltûntek, s a zargok megtanulták gyû-
lölni ellenfelüket. Az invázió végül megtört, de
az idegenek számos tapasztalattal bölcsebben
tértek vissza távoli otthonukba. Mert most a
zargok, az új invázió kezdetén villámként csap-
tak le a régi ellenfélre. Ma már csupán apró por-
szemek maradtak, némi törmelék, meteoritme-
zõ az egykori virágzó bolygóból. Csupán
néhány holokép, és keserû fájó emlék. Golden
Tooth kapitány (#2668)
� Az elmúlt idõszakban minden kapitány felfi-
gyelhetett egy olyan jelenségre, amelyre a ce-
rebrita fizikusok sem találnak magyarázatot. A
tartaléklángon lobogó Tisztítótûz kialvásával
(AK18) csökkent a homály szerte a galaxisban.
Vezérkari fõnökük, a piromániás, parázspiszká-
ló, hangember pedig remélhetõleg szintén az
elsõ volt a maga nemében. És az utolsó...

Azire Fralippo (#1002)
� Kalózok, csempészek és hasonlók a Forma-
to III-ból! Ha léteztek, és túl vagytok az 55. illet-
ve a 35. fordulótokon, keressetek meg egy szö-
vetség alakításának ügyében!

William Pitt (#2506), 
az Unsatisfied Evil kapitánya

� Jó vadászatot minden ellenfelemnek, akivel
összeakadtam a Légiparádén. Megtisztelõ volt
ellenetek harcolni. Harroth Aldaer (#4173)

a Megalodon Emperor kapitánya
� Tisztelt értelmes lények! Nem bírom hallgat-
ni tovább ezeket a gyûlöletteljes szavakat. A ka-
lózkodás is ugyanolyan munka mint a többi. Ha
megnézitek alaposabban, akkor rájöttök, hogy
ez is a pénzszerzés körül forog, és ugyanolyan
híres lehet tõle (nem csak) az ember, mintha
kereskedne vagy a hadak útját járja. Különben
is, ha nem lennének kalózok, akkor a fejvadá-
szoknak felkopna az álla.

Roar Terr (#3357), Xinon Hioa (#3149)
� Cerebrita és ûrcápa kapitányok! Hogyan le-
het a Bropea és a Cogalia rendszerben mátrix-
decket szerezni?

Roar Terr (#3357), Xinon Hioa (#3149)
� Szabad kapitányok! Nagyon löttyedt a KG hir-
detésoldal. Lendítsük fel!
Roar Terr (#3357), Xinon Hioa (#3149)

� Átadó egy 60. játékhét/13. fordulós ember
karakter a számlán levõ zsetonok értékéért.
(65) Ifj. Boronyák József 

8960 Lenti, Béke u. 24. tel: 92-353-311
� Üdv mindenkinek! Herepium eladó a Forma-
to II. rendszerben 8000 IG£/db áron. 
Tel: 261-2528 (Zoli).

Alexis Machine (#1384)
� Keresem az Acélszárny uszony szabad kapi-
tányait, hogy szülõbolygónk pusztulás után is to-
vább vigyük a név dicsõségét. Üzenj testvérem,
ha velem együtt tovább kívánod vinni e név di-
csõségét! Torium kapitány (#3884)
� Tisztelt Cramble Leavigata kapitány, mi a ka-
rakterszámod? Szeretnék neked köszönetet
mondani. Torium kapitány (#3884)
� Ütöm-XP-treasure vagy szerepjáték. Lövök
amíg mozog vagy életet lehelek a kapitányom-
ba. Te melyiket választod?

Azire Fralippo (#1002)
� Eltévedt bárányai az Úrnak! Szeretnénk a
vallási katekizmusban kevésbé járatos kapitá-
nyok számára is érthetõen megfogalmazni leg-
fontosabb céljainkat: A Birodalom megdöntése.
A megjövendölt igaz császár trónra ültetése. A
napkereszt egyházának felszámolása. A pióca-
ként élõsködõ nagyvállalatok vagyonának jóté-
kony célra való felhasználása. A mezon és a
zarg hordák teljes kiirtása az egész univerzum-
ban. A béke és a rend helyreállítása a sokat
szenvedett galaxisban. Ennek fényében már re-
méljük, hogy ti is látjátok, nem vagyunk õrült
gyilkosok, de nem ébred szívünkben könyörület
az igaz ügy ellenségei iránt. Az Úr legyen vele-
tek! Necrotech inc.
� Kalózok a Cogalia szektorból! Mindenki, aki
eme nemes mesterséget ûzi, vagy csak hajlan-
dóságot érez rá, jelentkezzen nálam levélben, te-
lefonon vagy üzenetben! Félreértések elkerülése
végett ez nem szövetség, így bárki írhat. A cé-
lom az lenne, hogy felmérjem hány cerebrita ka-
lóz van, valamint hogy segítsük egymást taná-
csokkal, hisz mindenkinek vannak tapasztalatai
(pl. mit tudsz az egyes kereskedõhajókról, me-
lyek a legalkalmasabb környékek stb.). Végül
meg kellene szervezni egy kalózportyát (értsd:
flotta), hadd tudják meg a szabad kapitányok,
kereskedõk, vadászok, hogy velünk is számolni
kell! Hisz egy jól megszervezett ütõképes és kel-
lõen beálcázott kalózflotta elég kellemtelen tud
lenni. Jelentkezzen az is, aki csak most kezd ka-
lózkodni! Címem: Lapis József, 3950 Sárospa-
tak Katona J. u. 26. II/3. tel: 47-313-427

Uricho Ancyra (#2296) a Purgatoryról
Ui.: Remélem, van más kalóz is rajtam kívül, és
csak a bázis miatt nem találkoztam eggyel sem!
� Örömmel értesítünk mindenkit, hogy meg-
nyitjuk a Jégmosoly Uszony Anti-Fanclubot!
Minden érdeklõdõt és szimpatizánst szeretettel
várunk a Káosz Galerija közismert telecom szá-
main. egy „Féjeg”

HHíírreekk  aa  KKááoosszz  GGaallaakkttiikkaa  vviilláággáábbóóll
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A Túlélõk és Kalandorok magazinja ’97 augusztus

SSzzeerrkkeesszzttõõii  üüzzeenneetteekk
Az utóbbi idõben sok karakter küld be egy Ghal-
la Newsba 3-10 hirdetést. Nem szeretnénk, hogy
ezek a játékosok esetleg egyeduralkodóvá válja-
nak, vagy értelmetlenségekkel töltsék meg az Ap-
rók rovatot, ezért az egy karakter/szövetség által
beküldött 2-3-nál több hirdetés esetén erõtelje-
sen szelektálunk, esetleg egy részét késõbb jelen-
tetjük meg.

A Ghalla Newsban megjelent írásokért a Be-
holder Bt. nem fizet szerzõi díjat, hanem egyéni
elbírálás alapján (az érdekes, hosszabb cikke-
kért) ingyenfordulókat írunk be. Szerzõi díj csak
az Alanori Krónika többi részében közölt cikke-
kért jár. Ha valaki mindenképpen szeretne szer-
zõi díjat kapni az írásáért, akkor ezt kérjük külön
jelezze! Az ilyen cikkeknek szigorúbb kritikai fel-
tételeket kell kielégítenie.

Sokan kérdezik tõlünk, hogy miként lehet
hirdetni a Ghalla Newsba. Nos a TF-fel, és KG-vel
kapcsolatos hirdetéseteket feladhatjátok a fordu-
lótokkal együtt egy külön papíron, melynek fej-
lécén szerepel a Ghalla News vagy KG hirdetés
felirat. A SZERK.

Férfi 79%
Nõ 21%

Jó 17.3%
Semleges 63%
Gonosz 19.7%

Ember 15.8%
Elf 11.7%
Törp 8.9%
Árnymanó 9.1%
Troll 9.6%
Gnóm 7.5%
Alakváltó 16.2%
Kobudera 16.1%
Mutáns 5%

Hívõk aránya 64%
Leah 12.1%   HIT: 46
Dornodon 15%   HIT: 65
Raia 17.1%   HIT: 69
Elenios 7%   HIT: 61
Sheran 13.6%   HIT: 56
Tharr 20.7%   HIT: 54
Fairlight 14.4%   HIT: 49

Víziharc 12
Ökölvívás 27
Szúrófegyver 28
Vágófegyver 24
Ütõfegyver 27
Lõfegyver 28
Dobófegyver 29

Rejtõzködés 107
Nyomkövetés 79
Lopás 65
Mászás 22
Csapdakészítés 39
Csapdaészlelés 31
Gyógyítás 62
Titkosírás 22
Felderítés 112
Szörnyidomítás 13
Teológia 46
Taumaturgia 55
Szerencsejáték 9
Harcmûvészetek 26
Szkanderozás 13
Zene 46
Szörnyismeret 31
Pszi 40
Zárnyitás 18
Vadászat 58
Bányászat 41
Testépítés 39
Úszás 13
Ordítás 19

Legjobb 592 
Leggonoszabb 666

Erõ 58
IQ 43
Ügyesség 41
Egészség 31
Szerencse 40

Halálok száma 261
Legtöbb skalp 18
Összes skalp 379

Legtöbb szörny 2788
Összes szörny 908139

Leggazdagabb 8981 arany
Legtöbb tudatpont 58
Legtöbb varázspont 767
Legtöbb pszipont 263
Legtöbb ÉP 345
Legtöbb TP 1461334

az 1997. július 24-i adatok alapján
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IV. Helytartói Aukció
Július 15-én lezárult a harmadik aukció a helytartói hivatalban.
Legnagyobb örömünkre erõsen megnõtt a licit népszerûsége,
majdnem kétszer annyian licitáltak (163-an), mint az elõzõ aukci-
ónál. Reméljük a következõ licit legalább ennyire népszerû lesz!
Nézzünk néhány érdekességet!

� A moa katalizátorra nem érkezett ajánlat, bárki elvihette vol-
na egy aranyért.

� A pularokra csak két licit érkezett, de így is 1450-ért kelt el.
� A teli fekete kehely nagyon népszerû volt, és bár a 3002 ara-

nyas ajánlat érvénytelen, mivel nem volt a kalandozónál elég
pénz, még így is 1605 arannyal ez lett a legdrágább tétel.

� A legnépszerûbb tétel a szerencsétlen varkaudar mágus volt
(aki valószínûleg valamelyik áldozati oltáron végezte), 17 li-
citálóval. Az elf íj 50 bronzhegyû nyílveszõvel és a mágia te-
kercse is nagy érdeklõdésnek örvendett 16-16 ajánlattal.

� Volt olyan kalandozó, aki 0 aranyat licitált. Természetesen, ha
arra tételre csak ez az egy ajánlat érkezett volna, 0 aranyért
akkor sem kapta volna meg. Licitáljon legalább 1 aranyat!

Természetesen az Aukciós Ház nem ül sokáig a babérjain, már
meg is kezdõdött az új licit. Érdeklõdni továbbra is a helytartói
hivatalokban és a városházákon lehet a BE (épületszám) 1 pa-
ranccsal. Azoknak, akik már ismerik a LIC parancsot, nem kell

újra bemennie a városházákra, most itt is elolvashatják az új
aukció tételeit.

1. A Nodonrod baráti kör felajánlása: 20 csuklyavirág és 20
karbinplazma a Dornodon papok sikeresebb kalandozásá-
hoz. (Persze nem csak Dornodon papok licitálhatnak rá.)

2. A wargpini tolvajcéh felajánlása csak Fairlight papoknak:
egy süket és vak koldus 1 arannyal a zsebében elmegy a
megbeszélt találkozóra. (Automatikusan sikerül a küldetés.)

3. A Druida baráti kör felajánlása: egy darab tiltott teleport a
tengerpartra, és az ezt követõ azonnali visszaúttal. (Automa-
tikusan teljesül a küldetés.)

4. Az alanori Raia katedrális felajánlása: 8 rókafarok, csak Raia
hívõknek.

5. A Nekromanta Szövetség ajándéka Leah papoknak: 1 db be-
szélgetni kívánó halott. (Automatikusan teljesül a küldetés.)

6. A zangrozi piros lámpás ház ajándéka Elenios híveinek: 3 db
mérgezett vasdobónyíl a ház elégedett és hálás vendégeinek
adományaiból.

7. A Nodonrod másik adománya egy végelgyengülésben hal-
dokló trikornis, kizárólag Dornodon híveinek. (Automatiku-
san teljesül a küldetés.)

8. A félelmetes külsõ elengedhetetlen tartozéka az ongóliant
trófea. Most ezt is megveheted.

9. A kvazárkovácsok céhének promóciós ajánlata: egy darab
arx formázó minta.

10. A csatornán túli jelszó: ha nem vagy gyogyós, dobjál bo-
gyót! Ehhez kínálunk 20 bogyógránátot.

11. Ha folyamatos fejfájást okoznak a szopókövek, most meg-
van a lehetõséged, hogy megvedd az egyszer használható, a
szopókövek teljes kiirtása nevû varázslatot.

12. A törpetanya újabb remeke 50 db rézgolyó orgoró- és sza-
kivadászoknak.

13. A hit dicsõségének újabb remek bizonyítéka lehet egy
templom megvásárlása Wargpinban. (A licit nyertesének
megfelelõ vallású templomot emel wargpin kõmûvescéhe a
(100, 79)-es koordinátán.)

14. Az alkimisták gyülekezete elárverezi egyik leselejtezett alkí-
miázó üstjét. Kicsit kopott, de még garantáltan használha-
tó!

15. Kereskedelmi továbbképzõ tanfolyam a gnóm boltosoknál.
(Az AA és EE parancsok megismerése.)

16. 10 adag kristályfolyadék annak, aki poszogó möszéktõl
vagy tudati átkoktól szenved.

17. 5 adag sáfránypor és 5 álompor a kábítsd el magad jeligére.
18. Egy remekbe szabott raptorszablya raptorvadászoknak.
19. Kevésbé hitbuzgó papoknak kiváló lehetõség (mivel keve-

sebbet kell imádkozni a könnycseppekért) egy teli szent ke-
hely.

20. Az Aukciós Ház bónusz tétele egy csillogó-villogó, vadona-
túj Trákin csákánya.

Az aukció október 15-én zárul le, addig remélhetõleg minden-
kinek lesz ideje megtenni az ajánlatát. Szerencsés licitálást és
boldog vásárlást kíván önöknek az Aukciós Ház és szerény
alügynöke: KRAPIXLON TIHAMÉR

1) 153, 107, 104, 104, 72, 64, 1
2) 173, 110. 73
3) -
4) 1450, 851
5) 303, 255, 212, 56, 52, 45, 10
6) 700, 130, 112, 12, 5
7) 162, 44
8) 3002, 1605, 1500, 1313, 1001, 

818, 800, 792, 646, 457, 303
9) 468, 389, 304, 263, 240, 222, 202, 200, 

200, 200, 130, 119, 83, 81, 61, 52, 35
10) 876, 400, 222, 201, 100, 82, 53, 33, 

20, 18, 17, 15
11) 101, 10
12) 1017, 950, 915, 814, 700, 656, 300, 201,

193, 190, 100
13) 307, 260, 152, 150, 113, 103, 102, 101, 44
14) 500, 471, 470, 247, 199, 170, 56, 41
15) 421, 407, 209, 200, 200, 167, 113, 111, 

108, 101, 101, 100, 77, 45, 45, 16
16) 222, 109, 84
17) 311, 221, 200, 170, 170, 165, 162, 151, 

121, 100, 100, 60, 56, 52, 19, 5
18) 503, 482, 318, 250, 232, 203, 

200, 90, 88, 40, 34, 25, 20
19) 834, 666, 300, 300, 295, 111, 57, 50, 23
20) 260, 151, 56, 53, 51, 50, 20, 20, 20

IV. Helytartói Aukció
AAzz  iizzggaallmmaass  ttéétteelleekk  ccssaakk  rráádd  vváárrnnaakk!!
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avagy hihetetlen és soha nem 
hallott esetek Erdauin krónikáiból. 

Papírra vetette: TREEM

Az Elképesztõbe érkezõ levelek számában is jelentkezik a
nyári holt idény, csak elvétve jön egy-egy levél. Talán
õsszel ismét beindul a levéláradat!
� Gordon Marlo, Sheran tanítványa nem szeret a föld

alatt mászkálni. Mostanában döntött úgy, hogy ideje
már egy varázstárgyat szereznie, ezért ellátogatott Van-
gorf grófhoz. Meg is kapta az elsõ küldetés térképét,
majd végigjárta labirintust. Hogy mi ebben az érdekes?
Hát az, hogy soha nem járt még labirintusban (pedig
nem Erdauin szülötte) és most, a 99. fordulójában
használta elõször az LM parancsot!

� Nimeroni Aphrodité, Elenios papnõje valószínûleg túl
sokat járkált a csatamezõkön, mivel annyi vámpírral ta-
lálkozott, hogy az egyik fordulója végén egy shinai
gömbbel 10 szintet nyert vissza. Talán nem kellene
ennyi idõt a csatamezõn töltenie, fõleg mivel Elenios-
hoz amúgy sem igazán illenek az ilyen helyek!

� Lady Hammertsrike a 62. fordulójában kapott három
poszogó möszét egy pszi-elementáltól. Ettõl kezdve 27
fordulón keresztül nem tudott megszabadulni tõlük, pe-
dig idõközben nyolcszor járt a Fény szentélyében. A
szentély összesen 12 élõsködõt pusztított el. Közben egy
másik pszi-elementállal is megküzdött (szándékosan),
aki további hat möszétõl szabadította meg, de a csata vé-
gén adott is egyet. Végül a 89. fordulóban elpusztult az
utolsó mösze is. A jelenlegi möszenélküliség szerintem
csak átmeneti állapot, mivel csak addig a rövid ideid tart,
amíg nem találkozik egy újabb elementállal.

ElképesztõEEllkkééppeesszzttõõ

A kibõvült HIR parancsok listája (csak Közös Tudatok tagjainak!)
55. Sokan nem fejlesztettek még a mostani képességbe. #. hó #-án mindenki tudatkorbácsot kap, aki még nem

fejlesztett.
56. Leváltjuk a KT vezetõt, mert nem jól végzi dolgát. Adjátok ki az FKER # # parancsot minél többen!
57. Ezúton kívánok mindenkinek nagyon sok boldogságot a közelgõ ünnepekre, és utána is!
58. Újabb ligetet szenteltünk a Hófarkas tiszteletére a(z) #,# mezõn.
59. Eladok # tárgyat # arany/db áron. Akinek kell, üzenjen!
60. Vennék # tárgyat # arany/db áron. Aki eladna, üzenjen!
61. Eladó # darab #, ha kell valakinek, keressen meg.
62. # MxTU-m van, és még szükségem lenne #-ra. Ha tudnál adni, írj, megbeszéljük!
63. A #. KT megtámadta szövetségesünket, #-t, ezért mostantól az ellenségünk!
64. A következõ KT-verseny/olimpia #. hó #-án kezdõdik.
65. Figyelem! A KT-versenynek/olimpiának #. hó #-án vége!
66. Van/lesz # átadandó MxTU-m, akinek kell, írjon/telefonáljon, megbeszéljük!
67. Valaki kiirtott (lerombolt) egy növényt (építményt) a # # mezõn.
68. Kiirtottam, (leromboltam) egy növényt (építményt) a # # mezõn. He-he-he.
69. Beleromboltam a # (építménybe), de nem romboltam le teljesen.
70. Mostantól # nem használhatja a tudati képességeket, amíg # TU pontot nem fejleszt.
71. Mostantól a KT tagjai nem használhatnak tudati képességeket, amíg fejenként # TU pontot nem fejlesztenek.
72. Mindenki küldje el a karakterlapját nekem #. hó #. napjáig a következõ KT-gyûlésre.
73. Ne használjátok a #. képességünket a #. KT tagjaira!
74. Aki tudja, használja a #. képességünket a #. KT tagjaira.

UL küldés FAX-on
1997. július 1-tõl új szolgáltatást indítottunk: ezentúl le-
hetõség van FAX-on UL-t küldeni. Ahhoz, hogy ez a szol-
gáltatásunk zökkenõmentesen mûködhessen, kérjük,
hogy az alábbi kéréseket feltétlenül tartsátok be:

1. Kérjük, hogy amennyiben lehetõség van rá az eredeti
UL-t faxold el, ha ez nem megy, akkor csinálj az ÜRES
UL-rõl fénymásolatot, azt töltsd ki és azt faxold el!

2. Kérjük, hogy az UL-t FEKTETVE faxold!
3. Figyelj arra, hogy az UL-nek azt az oldalát küldd el,

amelyiken a parancsok vannak!
3. Amennyiben fénymásolatot küldesz, NE küld el az

egész A/4-es lapot, vágd ki belõle az UL-t!
4. A fénymásolás során NE nagyítsd fel az UL-t!
5. Az UL-t úgy töltsd ki, hogy az a faxolás után is olvasha-

tó legyen, tehát semmiképpen SE ceruzával, és NE túl
vékonyon fogó tollal!

6. Amennyiben a faxodon van FINE, vagy SUPER FINE (il-
letve egyéb minõségjavító opció), akkor használjátok
azt!

7. Faxon mentális üzenetet küldeni NEM lehet!!

Ha a fax olvashatatlanul érkezik, akkor postán vissza-
küldjük a feladónak, amennyiben meg tudjuk állapítani,
hogy kié volt. Ezért 1 zseton kezelési költséget számítunk
fel. Telefonon, illetve faxon visszajelezni nem áll módunk-
ban. A FAX száma: 291-14-38. (Ezen a számon csak FAX
készülék van!) Ez a szám délután 2-6 óra között hosszabb
idõn keresztül foglalt lehet, mert ezen a vonalon keresz-
tül küldjük ki az internetes fordulókat is.

Figyelem: a fordulókat faxon visszaküldeni NEM áll
módunkban.

Reméljük új szolgáltatásunk elnyeri tetszéseteket.
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A kobudera vidáman lépkedett a késõnyári napfényben.
Még az sem tudta elrontani a jókedvét, hogy találkozott
egy óhajtódoronnyal, de az elmenekült, mielõtt megtud-
hatta volna az óhaját. De végül is mindegy, valószínûleg
úgysem tudta volna teljesíteni.

Rég Vizeltnek1 hívták õt, és a Pimasz Farhátok2 Baráti
Közösségéhez tartozott. Vidámsága nem volt alaptalan,
hisz KT-gyûlésre igyekezett, s ráadásul épp az elõbb bánt
el egy kútonállóval meg egy hintacsigával, és mindkettõt
hatalmas hõstettnek érezte, valljuk be õszintén barátaim,
teljes joggal. Hiszen nem mindennapi teljesítmény egy kú-
tonállót ököllel leütni, miközben keskeny kútkáván kell
egyensúlyozni, mivel a kút peremén ugrándozó szörnyet
nehéz a földrõl eltalálni, és ezért fel kell kapaszkodni mel-
lé a kút vékony peremére, hogy egy magasságban legyünk
vele. Az ilyen hõstettek után gondolt Rég kellemes emlé-
kekkel volt ukrán tornász válogatott nagyanyja fárasztó ge-
rendaóráira. A hintacsiga legyõzése valamivel egyszerûbb
volt, bár ha visszaemlékezett az elsõ kellemetlen találko-
zásra ezzel a szörnnyel, még mindig kirázta a hideg. Igen,
kezdetben borzalmas érzés volt, hogy az állandóan hintá-
zó ellenfelet sosem találta el öklével, de ez már a múlté.
Mostanra teljesen kitapasztalta a szörny harcmodorát. Rá-
jött, hogy a hintacsiga mozgása kiszámítható, egyenletes,

és ha megfelelõ ütemben üt, nem csak a szörnyet pofoz-
hatja fel, hanem még a homokzsákot is fel tudja találni.

Szóval, Rég vidáman közeledett a gyûlés helye felé, és
már elõre örült, milyen jól meg fogják társaival beszélni a
KT ügyes-bajos dolgait. Mert beszélnivaló aztán lenne bõ-
ven, fõleg az elsõ képességet volna jó megtárgyalni. El-
mélkedésébõl nemsokára tábortûz ropogása térítette ma-
gához, de mire odaért, a többieknek sikerült eloltaniuk,
bár szomorúan konstatálták, hogy a sátrak bizony hiá-
nyozni fognak éjszakára. Már mindannyian ott voltak a
megbeszélt helyen, akik el szoktak jönni a gyûlésekre. Ott
volt Deszkafeszítõ Debús3, egy szomorkás, jóképû elf fér-
fi, Shurran követõje. Õ képviselte a Druidák Rendjét és
persze a KT-vezetõjeként a KT-t is. Aztán ott volt a jó öreg
Ollé4, egy zömök, magabiztos kobudera, a Harcosok
Rendje nevében. Ott volt még Fairplay iszonytató varázs-
lója is, Porosbicska5, egy tagbaszakadt, magabiztos troll,
aki a Varázslók Rendjének vezetõje.

Deszka vette észre elõször a tisztásra lépõ Réget, és
mosolyogva kurjantotta el magát:

– Fiúk, Rég megjött!
– Mindig túlzol Deszka, még csak most értem ide – la-

pogatta meg fõnöke hátát a kobudera, majd sziszegve
próbált kipiszkálni a tenyerébõl egy szálkát.

Miután kölcsönösen üdvözölték egymást, és körülvet-
ték az új, ezúttal valamivel szerényebb tábortüzet, elõke-
rültek a borostömlõk és a kalandok. Ollé például rendkí-
vül büszke volt új facérdarázs trófeájára. Porosbicska
megtépázott fülét mutogatva bizonygatta balszerencséjét
egy nyafogó hebrenccsel vívott küzdelemben. Deszka pe-
dig örömmel újságolta, hogy már három szörnyet képes
egyszerre idomítani. A hold már régen feljött, de õk még
mindig a tûznél ültek, és kifogyhatatlanul dõlt belõlük a
vidám, szomorú, hõsies és tanulságos kalandok hosszú
sora, de persze nem csak harcról esett ott szó. Rég Vizelt
például szerelmérõl álmodozott, és boldogan újságolta,
hogy kedvese nemsokára egy kis mutánssal ajándékozza
meg õt és Ghallát. Erre persze ittak. És folyt tovább a me-
sélés, valamint a bor le a torkokon. Jóval éjfél után merül-
tek csak álomba fáradtan, de boldogan.

Késõ déltájban kezdtek magukhoz térni az éjjeli tivor-
nya után, azzal a szomorú tudattal, hogy hosszú idõre is-
mét el kell válniuk.

– Srácok, legközelebb az Olimpián tudunk találkozni. Ha
valamelyikünk nem nevezne, akkor is legyen ott! – mondta
Deszka, és ebben egyet is értettek. (Fõ az egyetértés a KT-n
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belül.) Egy hosszú idõre utolsó baráti ölelés után mind a né-
gyen tovább indultak új kalandok, régi szerelmek felé.

A kobudera vidáman lépkedett a késõnyári napfény-
ben. Még az sem tudta elrontani a jókedvét, hogy az isten-
nek sem tudott kipiszkálni a tenyerébõl egy szálkát. Azért
tényleg jó dolog ez a KT – gondolta. Marha jó, hogy van
kinek elmondani, mi történt velem, minek örülök és mi
bánt. Jól elbeszélgettük ezt az éjszakát, csak azt tudnám,
hogy a KT-képességrõl mikor ejtünk már pár szót, mert
azt baromira elfelejtettük!

* * *
A kobudera (Közkívánatra! Igenis, ti könyörögtetek, hogy
legyen folytatás.) ismét vidáman lépkedett, bár most tél
volt, és a nap sem sütött. Az elõzõ részbõl megismert Rég
Vizelt barátunk újfent a Pimasz Farhátok KT-gyûlésére igye-
kezett, de nem csak ezért volt boldog. A rutinosabb olva-
sók már biztosan kitalálták, hogy másért is. Nos, eltalálták.
Azért is volt ily vidám, mert nemrég teljesítette istene legú-
jabb kérését, miszerint öljön meg egy trolifát, és ez elsõ ne-
kifutásra sikerült neki. Pedig tartott egy picit a szörnytõl.
Azt hallotta róla, hogy elragadja a gyanútlan kalandozót,
ide-oda hurcolássza, majd egyszer csak, minden átmenet
nélkül odalép egy karszalagos figura a kifárasztott áldozat-
hoz és rádörren: „Jegyeket, bérleteket kérem ellenõr-
zésre!” Ezt a lelki sokkot persze nagyon nehéz átvészelni.
Jelentõs ÉP-veszteséggel jár, és a „mentõ”-t szinte lehetet-
len megdobni. Arról nem is beszélve, hogy fogalma sem
volt róla mi a fene lehet az a jegy meg bérlet. Ritka furcsa
egy szavak, morfondírozott Rég, de sebaj, majd megkérde-
zem istenemtõl, Tharrkától, mit is jelentenek. Õ annyi di-
menzióban járatos, biztos találkozott már eme tárgyakkal.
Rég félelmei ellenére a csata rövid volt és gyors. Mikor
megjelent a hatalmas, piros szörny, homlokán a titokzatos
„82” õsi moa felirattal, hõsünk nem esett pánikba, és nem
csak azért mert látta, hogy egy sérült példánnyal van dolga,
hanem mert amúgy is bátor gyerek volt. És mellesleg Ollé
meg Deszka kioktatták õt a trolifa elleni leghatásosabb
harcmodorról. Úgy is cselekedett, ahogy tanácsolták neki.
Felpattant az alig vánszorgó szörny hátára, majd fókuszálva
kí-energiáit, egy sashoroggal letörte annak két hosszú szar-
vát. Ettõl a trolifa mozgása fokozatosan lelassult, majd tel-
jesen meg is állt. Ezek után már gyerekjáték volt a lebénult
szörnyet kibelezni. Most már csak egy Tharrka oltárt kelle-
ne találnia, hogy megkaphassa istenétõl jutalmát, és persze
megtudjon valamit a két ismeretlen tárgyról.

A megbeszélt helyen nagy meglepetés várta. Nem csak
az volt a furcsa, hogy még épségben volt a tábor, hanem
az is, hogy többen voltak a megszokott létszámnál. Ott
voltak természetesen a KT-gyûlések elengedhetetlen bú-
tordarabjai, Deszka és Ollé, de örömmel mutattak be Rég-
nek egy új tagot, Szikrapúzó Komát6 is, aki mint késõbb
kiderült egy nagyon neves törpe család utolsó sarja. A
Szikrapúzók ugyanis egy õsi nemzetség megtestesülései

voltak, és nagy megbecsülésnek örvendtek a klánon be-
lül, hiszen a törpeidõk törpekezdete óta szították és táp-
lálták a törpetüzeket a törpekovácsok töprekohóiban, ter-
mészetesen õsi, titkos rituálék szerint. Aztán ott volt még
három jóbarát, akik majdan csatlakoznának a Pimasz Far-
hátokhoz. Egyikük már tudatérett, õ Fintor7, egy boltoza-
tos mellkasú, sörtehajú kobudera férfi, két zsebharcos pe-
dig, (Né’ má’ még egy törpe!) Kandísz8 és egy intelligens
tekintetû, kedves kis gnóm, Xemaphor9, még fiatalok, de
már magukévá tették a Pimasz Farhátság eszméjét. Ké-
sõbb érkezett még két szikrázó aurájú, jó jellemû vendég,
No,ésmi?10 és Dr. Wasserkopf Bubó11, két nyúlánk alakvál-
tó. Õk tennék majd le a jó Pimasz Farhátok alapjait, ha ta-
lálnának végre pár jó jellemû kalandozót, akik nem csak
magyaráznak a farhátságról, de tudják is mi az.

Lassan kezdett összerázódni a kis társaság. Fõként mi-
kor elõkerültek a borostömlõk. Dr. Wasserkopfot például
nem lehetett lelõni, csak úgy dõltek belõle a poénok, mint
a technoklinbogárból a ragasztó, azzal a csekélyke különb-
séggel, hogy utóbbi elõl elég jó eséllyel lehet elugrani.
Más csak akkor jutott szóhoz, ha éppen volt valami a doki
szájában. Sajnálták is, hogy még nem érte el a 14. szintet,
akkor gond nélkül átváltozhatott volna mondjuk nekro-
funná, és ezzel nem csak a társaság színesedett volna, de
Ollé is visszakapta volna a max. varázspontjait. Õt ugyanis
most éppen az a probléma foglalkoztatta, hogyan regene-
rálhatna vissza a hiányzó 20 varázspontjából legalább egy
csekélyke 60-at. Javasolta is neki rögtön Rég, hogy intézze
el, legyen az elsõ KT-tárgy egy nekrofun bonsai, amit vas-
sisakjába ültetve büszkén hordhatna, így állandóan alatta
táborozhatna, ráadásul a rejtõzködésben sem lenne utol-
só segítség. Debús, nevének megfelelõen, ám tõle merõ-
ben szokatlanul nagyon bánatos volt. Elf(eledhetetlen)
kedvesének, a csodálatosan, szépségesen, gyönyörûsége-
sen csinos (Kihagytam volna valamit?) Rá-Rivallnak12 is
meg kellet volna érkeznie a gyûlésre, de valami szörny
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közbejöhetett, mert nem ért oda. No,ésmi? próbálta õt vi-
gasztalni, de érzékeny lelkületû lévén maga is sírva fakadt,
és félõ volt, hogy a dupla adag sós könnyáradttól megve-
temedik a Deszka, ezért kénytelen volt magára hagyni De-
búst. Szikrapúzó és újdonsült törpekomája kissé félrevo-
nultan beszélgettek. Az idõs törpe hamar megkedvelte a
picit komolytalankodó Kandíszt, és a szikrapúzás tudomá-
nyába próbálta beavatni a fiatal törpét, aki miután elfelej-
tette idõben levenni bronzalsóját, az este további részében
csak olyan tevékenységet tudott végezni, amihez nem kel-
lett megerõltetni pirult hátsóját. Rég remekül szórakozott.
Mindenhol ott volt, mindenbe beleszólt, mindenkihez volt
egy-két kedves szava. Segített például kiszedni a szálkákat
Fintor és Xemaphor kezébõl, akik udvariasan ámde rutin-
talanul kezet fogtak Deszkával. És õ indítványozta, hogy
igyanak pár kortyot Porosbicska barátuk egészségére, aki-
nek nem csak vibráló kedvessége és stílusa hiányzott, ha-
nem bizony, mint késõbb kiderült, borostömlõje is.

Mert hát nem csak az élet, de a borostömlõk is vége-
sek. Így aztán hajnal felé lassan álomra hajtotta fejét a kis
csapat, hogy aznap reggel kipihenten, vidáman búcsúz-
hassanak el egymástól. Részben így is lett. Tényleg elbú-
csúztak egymástól, bár a jelzõk helyességében már nem
vagyok ennyire biztos. Alig láttak a fáradtságtól, és nagyon
letörtek voltak. De hát ilyen a kalandozóélet, aki éjjel le-
gény, az legyen nappal is kemény.

A kobudera vidáman lépkedett a téli szürkületben. Már
hogy ne lett volna vidám, mikor sikerült beszélnie istenével,
megkapta új feladatát és varázslatát. Sajnos a két ismeretlen
szóról nem tudott meg semmit. Tharrka azt mondta, ha
megtudják Ghallán mit jelent a jegy és a bérlet, akkor Borax
fél éven belül bevezeti a használatát, és ez végzetes lenne
nem csak a kalandozók, de az istenek számára is, és ezt nem
engedheti meg. Jobb ha senki nem tud róluk semmit. Ettõl
függetlenül Rég boldog volt, hisz ismét eltölthetett egy dél-
utánt a barátai társaságában, sõt új arcokat ismerhetett meg,
új dolgokról hallhatott, új barátokra tett szert. Azt a fránya
KT-képességet meg majd a Deszka kitalálja.

A történet kitalált! A szereplõkkel történõ bárminemû
hasonlóság, csakis a véletlen mûve lehet. A szerzõ elhatá-
rolja magát az ebbõl fakadó félreértésektõl és pofonoktól.

REK WEASEL (#1014)

1Rek Weasel, 2Igaz Barátok KT, 3Desconhecido Deus, 4O’li
5Borovicska, 6Sziklazúzó Tooma, 7Pindor, 8Gandif, 
9Xenomorph, 10Noémi, 11Wassermann Bobó, 12Ar-Riall

VÁLTOZÁSOK A TÚLÉLÕK FÖLDJÉN
Néhány apró fejlesztés/korrekció a TF-fel kapcsolat-
ban, ami talán nem mindenki számára világos.
� A bûvölés varázslatnál a mentõdobást mostantól

befolyásolja a bûvölt tárgyak mennyisége és értéke.
� A városi építkezés alatt álló mezõkre is lehet váro-

si teleportot használni, de ezekrõl a mezõkrõl egy
nem-város mezõre lelépve visszateleportálsz a kiin-
duló mezõre.

� A fény szentélyében most már tényleg nem lehet
lopni, és bûvölni is legfeljebb a gonoszoktól (mivel
rájuk nem kapsz BA parancsot)

� Vannak labirintusok, amelyekben varázsrúna védi
az ajtót. Korábban, ha életerõd a menekülés% alatt
volt, nem mentél át ilyen ajtón. Néhány játékos pa-
naszkodott emiatt, ezért a program változott. Csak
akkor nem mész át az ajtón, ha tényleg nagy
eséllyel belehalnál a dologba.

� Az életszívás II-t most már lehet labirintusban hasz-
nálni.

� A VIK parancsnál kiadott merészségnél a program
a kalandozók szintjét hasonlítja össze, azonban a
Hit védelme c. KT képesség egy kalandozót 2-vel
alacsonyabb szintûnek tüntetheti fel a valóságos-
nál, és ezt a képességet nem csak vallási KT-k birto-
kolják. Ezenkívül, ha egy kalandozóról szintet szív-
tak, a program a valós szintjénél magasabbnak
tüntetheti fel az illetõt (hiszen, hiába alacsony a
szintje, attól még a fegyverszakértelme stb. meg-
marad). 11.-nél alacsonyabb szintû karakternél
minden egyes leszívott szint beszámít a merészség-
be, 15.-nél alacsonyabbnál minden 2. szint, 15. és
afölött nem számít. Így pl. egy 13. szintû, 4 szintet
vesztett kalandozó a merészség szempontjából 15.
szintûnek tekintendõ.

� A tudatturbóra nem költöd el a TU-t, ha nem áll
rendelkezésedre a paraméterben megadott
mennyiségû. Általában ugyanis, ha ilyenkor csak 1-
el kevesebb TU áll rendelkezésre, akkor az illetõ
már nem tud városi teleportálni, felmászni stb., és
inkább el sem költené a TU-kat.

� Ezentúl lehetõség van 40 soros UL-ek beküldésére.
A több mint 20 parancs használatának feltétele,
hogy a csatorna túloldalán kalandozzál, és túl le-
gyél a 200. fordulódon. Ha több mint 20 parancsos
UL-t írsz, az +3 zsetonba kerül. A 40 soros UL-t e-
mailen is lehet használni, szintén +3 zsetonért.

� Végezetül mindenkit kérek, aki lemezen küld KT
képességet, hogy mezei DOS text fájlt (CWI kód-
készlettel) küldjön, ne Wordöt meg hasonlót. Kö-
szönöm.

TIHOR MIKLÓS

Ezúton kérünk elnézést Noémitól, kinek
elõzõ számunkban leközölt versébõl egy
versszak kimaradt. A verset eredeti for-
májában a 48. oldalon olvashatjátok.
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BORAX
� Gyerekek! Belegondoltatok már, hogy mi miatt
szidjátok Boraxot? Adót szed, hiszen fenn kell tarta-
nia a királyságot. Csatornát építtet, hiszen meg kell
védeni a birodalmat. Mindezek egy lelkiismeretes,
normális királyra utalnak. És az, hogy nem tesz
semmit az ellen, hogy mások (pl. Krapixlonok) be-
lenyúljanak az ügyeibe? Szerintetek honnan tudna
a megbízhatatlanságukról. Hiszen pont õk veszik
körül, tõlük tudja meg, ha valaki elárulja. Õk meg...
Én minden Boraxot szapuló kalandozó érzését
megértem, de a kedvemért gondolkozzatok el 5
percig a fentiekrõl. Köszönettel:

Tuk Peregin (#1279) a gnóm
Ui: Ha meg akarjátok oldani a problémát, inkább
segítsetek Boraxon!

CHARA-DIN
� „A kapzsiság amatõröknek való, a káosz, a zûr-
zavar, az anarchia, ezek érnek valamit”. „Tedd amit
tenni akarsz, s ez légyen a teljes törvény!” „Chara-
din az én uram, ne állj ellen a Gonosznak!” „A Go-
nosz az emberben lakozik, és szabadon kell bocsá-
tani!” „Szabad vagyok. Lelkiismeretfurdalás nélkül
tudok ölni.” „Papírra vethetetlen iszonyatokat és
örömöket akarok megélni.” „A cél szentesíti meg az
én eszközeimet.” Ha az elveid megegyeznek a fenti-
ek valamelyikével, vagy ha nem, de az õsi Káoszis-
tent akarod szolgálni, várnak rád A Káosz Lordjai
(#9147). Éljen Chara-din, Ghalla megmentõje!

PETE (#5981)
� Chara-din WC-papírjai! Ne írjátok már tele a
szutykaitokkal az AK-t! Szerkesszetek egy lapot, és
ott fitogtassátok nem létezõ istenetek tudását. Üd-
vözlettel: (#3517) egy felháborodott troll
� Hogy egy hatalmas, romlott puding lenne Ghal-
la valaha volt, szép világának megmentõje?
Hmmm... Azt hiszem, nem csak én vagyok más vé-
leményen, nem gondolod kedves Pete?

Sirrus D’Lalbo (#5321)
� Káoszból jöttünk, káoszba megyünk. Létele-
münk a káosz. Ha nem így lenne, Ghalla esemény-
telen sivár bolygó lenne, ahol unalmasan egyforma
lények laknának. A káosz égette fel Ghallát, ha nem
így lenne, akkor ez a játék sem létezne. Hogy ez len-
ne a beletörõdés? Alig hiszem. Tudomásul kell ven-
nünk ezt a törvényt. Összefogásra, egyezményekre
van szükségünk, szövetségekre. Azzal nem érünk
semmit, ha van egy vezér, aki parancsolgat, miköz-
ben a szolga nem tudja teljesíteni a kérést. Az kell,
hogy mindenki ott tegyen keresztbe Chara-dinnak,
ahol tud. Úgy segítsen, hogy tudja, képes rá. Téve-
dés az, hogy Chara-din káosza ellen csakis a rend
segíthet. A káoszt csak úgy gyõzhetjük le, ha ismer-
jük. És mi a káosz gyermekei vagyunk. De a hábo-
rúba kell egy kis rend is: a cél szentesíti az eszközt.
A cél: Chara-din terveinek megakadályozása. Az
eszköz: saját egyéniségünk, korlátlan lehetõségeink
maximális kihasználása. Ez egy kompromisszum.
Olyan nagy kérés ez? Chara-dinnak hatalma van? Az
biztos, hogy nem egyházi, hiszen a legtöbb híve NJK
(ugye Negat?), híveinek száma alig éri el a kalando-
zók 1 %-át. Mit tervezel Dögvész? Fattyaiddal lero-
hanod Erdauint? Borax helyére egy bábot ültettél?
Templomot akarsz építeni? Kinek? Maroknyi csapa-
todnak? Egy biztos: ha én ugyan nem is, de rajtam
kívül mások az utadba fognak állni, és megállíta-
nak. Egyszer már sikerült. Továbbra is fog. Azt hi-
szem Dögvész, hozzá kell szoknod az örök vereség-
hez. Chi Borg (#2628), 

Dankó Csaba 3200 Gyöngyös, Kémárki u. 1.
UI: Muffaló Bill! Hallottam, Dögvész nem írt választ
a kihívásodra. Ezt a gyávaságot!

� Kedves Muffaló Bill! Engedd meg, hogy kisegít-
selek apró, mindazonáltal figyelemreméltó foga-
lomzavarodból: a nagybetûs Káosz a tömeges pusz-
tulások, katasztrófák, háborúk korszakának
megnevezése, az abszolút és totális anarchiáé. Õrü-
let, ahol semmiféle teremtés és építés nem létezik,
csak a féktelen pusztítás vágya. Ha pedig elhatalma-
sodik, az a rend totális megsemmisítését és a sötét-
ség korát vonja maga után. Te alighanem a kaotikus
viselkedéssel kevered össze, ami csak annyiban
egyezik meg a Káosszal, hogy egyik mögött sincs ért-
hetõ és elfogadható indok, csak az indulat, a pilla-
natnyi érzelem dominál. A kaotikus viselkedés cél-
ja a teljes szabadság, az összes létezõ törvény
figyelmen kívül hagyása (ami alól talán csak a fizi-
kai törvények kivételek), ezzel szemben a Káosz
egyetlen célja a pusztítás.

Sirrus D’Lalbo (#5321)
� Tisztelt kalandozótársaim! A Ghalla News hasáb-
jain több, a Káosszal foglalkozó hirdetés, írás meg-
jelent már. Akadtak, akik minden alap nélkül meg-
vádoltak engem, illetve az összes Chara-din hívõt.
Nos, elõször is egy-két megjegyzés ezzel kapcsolat-
ban: sohasem hajtottam fejet senki elõtt, ez alól
Dögvész sem kivétel. Mellesleg egy szóval sem
mondtam, hogy õ az én vezérem, ahogy nem is az.
A többi ehhez hasonlóra már nem is reagálok. A Ká-
osszal kapcsolatban: eddig is szívesen olvastam a
témát érintõ cikkeket, ez továbbra is így lesz. De
szerintem ezt (is) már sokan unják, hisz más elõl
foglalja el az értékes helyet. Ezért kérek mindenkit,
hogy gondolatait, ha már papírra veti õket, akkor
ezt ne ezeken az oldalakon tegye! Örülnék, ha esz-
mét cserélnénk egymással, hisz tanulni nagyon jó!
Levelezzünk hát, illetve összeülhetnénk egy-egy ba-
ráti beszélgetésre egy sör-cola-gumibogyószörp stb.
mellett! Hát ennyi, köszönöm, hogy ha elolvastatok
néhány sort, és ha így is teszel! Üdv:

Negat (#4879), Matus János

FENYEGETÉS
� Hé trollok! Titeket úgy látom, hogy még nem
eléggé idegesített fel ez az u.m.a. Mindig csak pat-
tog, írja a hülyeségeit, de nem bizonyítja be, hogy
igaza van. Úgy hogy u.m.a. fogd be a pofádat, külön-
ben fellázadunk ellened, és az keserves lesz! Azt
ajánlom, hogy vonulj vissza u.m.a.! Különben mos-
tantól szabadalmaztatom u.m.a. nevének kisbetû-
vel való írását. A trollok nevében:

Darth Vader, a sötét halál
� Na, szóval ez azért egy kicsit sok! Eddigi nyolc
fordulóm alatt öten próbáltak meg lopni tõlem, az
egyiknek sikerült is elvinnie az egyetlen vizestömlõ-
met. Én alapvetõen békés természetû voltam, de
mostantól no more Mr. Nice Nox. Felkérlek titeket,
kedves kopasz, félszemû árnymanó férfi, drága szõ-
ke, rövid hajú, szürke szemû kobudera férfi, és per-
sze téged, te fekete, copfos hajú, barna szemû
gnóm nõ, hogy adjátok meg nekem a karakterszá-
motokat, hogy kiadhassam rátok a T-t. Remélem
van bennetek annyi becsület, hogy teljesítitek a ké-
résemet, és jelentkeztek a számomon, legalább egy
„bocsi a zavarásért” levéllel. Várom válaszotokat!
Addig is pá-puszi mindenkinek.

Astrea Nox Caernos (#2407) röviden Nox

� Sötét Orlan! Fogjad be az arcodat! Mér’ kell ne-
ked egyetlen számban 6 azaz hat cikket írnod? El-
foglalsz a hülyeségeiddel 112 sort. Egy õsi varázsigé-
vel búcsúzom: Kuss! Trollminátor (#3769)
� Tisztelt Szõrös Karom! Mivel nem tudom a men-
tális számodat, így az AK-n keresztül üzenek. Nincs
igaza Clark O’Phajankónak! Én nem vagyok bunkó,
viszont õ egy homokféreg. Tisztelttel:

Nardaal, a Róka (#4279)
� Zsebpiszok a Fény szentélyében ellopta a távcsö-
vemet. Ez nem volt szép tõled. Megátkozlak. Legyen
rossz neked! Lesz is. Hahaha!

Shiva Shavti (#1587)

HUMOR
� A világ legöregebb kalandozója egy sikeres vadá-
szat után úgy döntött, megeszik egy almát. Miután
beleharapott, észrevette, hogy a felsõ fogsora benne
maradt az almában. Még egyszer beleharapott, mi-
re az alsó fogsora is bennmaradt. Erre az öreg: Jól
van, akkor edd meg egyedül!

Mr. Szakértõ (#2964)
Ui: Barbapapa ötlete egész jó.
� Életszívás (III. rész) Az eszméletlenül, óriásian,
veszedelmesen, hihetetlenül, szörnyen és baromi-
an nagyhatalmú Leah pap bozótos területre lépett.
Úgy gondolta, itt az ideje, hogy begyógyítsa sebeit.
Önelégülten vigyorogva kezdett neki a varázslásnak:
– Ostoba sheranosok, most majd megláthatjátok ki
az úr. Az Élet vagy a Halál... – motyogta maga elé.
Kezeivel nagyhatalmú rúnákat rajzolt a levegõbe,
miközben érthetetlen igék hagyták el ajkait. Körü-
lötte összesûrûsödött a levegõ és a mana. Egy végsõ
mozdulattal szabadon engedte az életszívás III. va-
rázslat felgyülemlett, pusztító erejét. És nem történt
semmi... A pap arcán hasonló kifejezés jelent meg,
mint a verébén akkor, amikor a bagoly azt mondja
neki, hogy nagyfejû. De ez csak egy pillanatig volt
így. Mert lassan megmozdultak a bokrok. Leveleik
beleolvadtak az ágakba. Majd az ágak egymásba
folytak. Minden bokor átalakult. A csontszárazzá,
lepusztult, kiégett területté vált tisztáson mintegy
30-40 alakváltó vált láthatóvá. Egyikõjük figyelmet
követelõ hangjára elcsendesedtek: – Társaim, bará-
taim! Örömmel üdvözlünk mindenkit Közös Tuda-
tunk e negyedévi gyûlésén. Annak (#5604)

KAPCSOLAT, KONTAKT
� Egy most érkezett leendõ Elenios hívõ gnóm ke-
resne remélhetõleg tartós kapcsolathoz partnert.
Én egy rövid, barna hajú, zöld szemû, kecskesza-
kállas férfi vagyok. Ha igaznak érzed magadra, hogy
nem kenyered az értelmetlen pusztítás, képes len-
nél egy kezdõvel kalandozni, és mindezek mellet nõ
vagy, írj! Tuk Peregin (#1279) a gnóm, 

Kópiás Attila 1173 Budapest, Marabu u. 7.
Ui: Trollok, Dornodon hívek, Chara-din szimpati-
zánsok lehetõleg kíméljenek! Az elõbbiek méretbe-
li, az utóbbiak pedig erkölcsi különbségek miatt.
� Kedves kalandozótársaim! Várom azok jelentke-
zéseit levélben, akik Tiszaújvárosban laknak, vagy
abban a városban lévõ Eötvös József Szakközépisko-
la és Gimnáziumban tanulnak, ismerkedés céljá-
ból. Makit(r)ollveled (#5337), Galovics Tamás 

4075 Görbeháza, Csegei u. 6. tel. 52-215-097
� Kedves növények! Kapcsolat céljából keres ben-
neteket egy tölgyfa. Kérem minél elõbb írjatok.

Fürge Tölgyfa (#5162) a bárd
Ui: Ugyanitt dalnokok jelentkezését is várom.
� Keresek nemrég beáldozott vagy esetleg régebbi
Leah hívõket Shaddar környékén.

Don Mortel (#2859), 
Kis Attila 3600 Ózd, Várkonyi u. 23.
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� Keresem azt a srácot, akivel Chara-din templo-
mokat cseréltem a TF-talákozón a Maffia asztalánál.
Némi tárgyátadásról beszéltünk (süntüskék, döz-
möngszív). Ha még érdekel, keress meg!
Dinen Ithildin (#3777), Demény Dániel György, 

5000 Szolnok, Hunyadi u. 54. 1997. VI. 14.
� Nagykanizsai és környéki túlélõk! Igazán vehet-
nétek a fáradságot, és írhatnátok végre! Nem lehet
igaz, hogy három kalandozó van a környékrõl. Még
akkor is írj, ha esetleg a világunkkal párhuzamos
primitív Föld nevû bolygón ismerjük egymást! Ha
nem akarsz, nem muszáj leveleznünk, csak össze
szeretném számolni hányan vagyunk. Végül köszö-
net Chloviának (#4371), Nardaal, a Rókának
(#4279) és Myotis Canisnak (#3247) a vadon
gyermekének, amiért vették a fáradságot és tollat
emeltek. Lord Raver (#5726)
� Tud valaki Gyõrben TF-klubot? Ha igen, írjatok!
Sajnos a sok jó haver (Gorhud, Zárlatos, Thorwald)
elment a suliból, és így elég uncsi lett. Pedig tényleg
jó fejek voltak! Fõleg Gorhud és Thorwald!

Tanthalas (#3429)

SEGÍTSÉG
� Dornodon papjai, segítsetek beáldozni istenetek-
nek! Fõleg rúnakõhelyre és áldozati tárgyakra van
szükségem. Leon (#5665)
� Kalandozók! Továbbra is várom egy Leah rúnakõ
koordinátáit. Azonkívül jó lenne, ha valaki megírná
nekem, hogy mire jó a varányszem! Üdvözlettel:

Pusztító Moszkitó (#5837) az árnymanó
� Kedves Shaddar felé igyekvõ kalandozók! Külö-
nösen azok az újdonsültek, akik az igaz Dornodon
hitére kívánnak térni! Az õ elhatározásukat meg-
könnyítendõ íródott ez a cikk. Íme az áldozati tár-
gyak és beszerzési helyeik: 1. csontszablya: az 528-
as kastély (26, 23) harmadik küldetéseként a 10-es
labirintusban (32, 22), a polgármesteri hivatal elsõ
küldetésében az 5-ös labirintusban (49, 23) illetve a
boltban 4 aranyért beszerezhetõ. (Pénz keríthetõ az
528-as 2. küldetésében a 9-es labiból (22, 29). Itt az
egyetlen helyes út az LM 4 9 1.) 2. dözmöngszív: a
25-ös minoszkúpban (47, 28) a 9. ponton a ládában
(kell hozzá csontkulcs), vagy a boltban található 6
aranyért. 3. gyenge méreg: ha van kavadu iszákod (
4 ap a boltban), akkor a bo-skorpió fészek a (37,
30)-on, mérges pók fészek a (45, 28)-on található.
Shaddar fõtere: (42, 28). Rúnakövek: (42, 30), (39,
27), (32, 30), (51, 25). Az információk leírásában
Blu Ortrey Zax barátom segített. Remélem sok ka-
landozónak segítettem! Doc Tódor (#5895)
Ui: Remélem mások ezt más városoknál is megte-
szik! Dornodon vezesse utatokat!
� Kezdõ (nagyon kezdõ) kalandozó gyûjtögetne in-
formációkat istenekrõl, küldetéseikrõl, ilyesmikrõl.
Hittérítõk ne kíméljenek (nekem még úgyis korai a
dolog)! Fõként a gonoszok érdekelnének. Elõre is
thanks! Pá! Nox (#2407)
� Mindenki, aki már beáldozott! Írjatok nekem is-
tenetekrõl! (Küldetései, infó stb.) Szükségem van
még az 500-as mágustorony valódi koordinátáira!
Köszönet az Álomõrzõknek a válasz miatt. Arkol
Tas, Ezüstnyílhegy és Mutto al Teration, írjatok ha-
mar! Elõre is köszönöm a válaszokat! Mindenkinek
jó kalandozást! Relytély a Párduc (#1853)
� Segítséget kérek! 165 éves fajtiszta elftõl szárma-
zó 20 éves még fajtisztább árnymanó keresi senki
sem tudja milyen fajú, de fajtiszta, gondoskodó,
hamvas anyukáját. Siess anyu, az apu magányos,
nekem meg elfogyott a pelusom! Csókol fiad:

Doc Tódi (#5895)
Ui: Ez komoly dolog. Ha egy mód van rá, akár Trol-
li Nagymama is lehet az illetõ. (De csak végszükség-
ben!)

� Tharr hívõ szeretnék lenni, ehhez szeretném va-
laki segítségét kérni. Cserébe nem tudok adni sem-
mit, de jó tett helyébe jót várj.

Dr Hentes (#4248) 
4031 Debrecen, Szatyori u. 40.

Ui: Nem szeretem a tolvajokat, és õk sem engem. De
aki lopni próbál tõlem, azt üldözni fogja az örök há-
lám (örök hála a késem).
� Üdvözlet! Dornodon áldozati tárgyakat keresek.
Aki tud segíteni, az keressen fel. Jelenleg az 509-es
remetelaknál vagyok, és nyugat felé tartok. Várom
Dornodon hívõk leveleit! IQ Negatív (#3478)

SZERELEM
� Tisztelt féltékenykedõk, volt férjek, családapák!
Szeretnélek megkérni benneteket, hogy ne írogas-
satok nekem, jelenlegi szeretõnek, másfél-két olda-
las leveleket, melyben hosszan ecsetelitek Eleniost
és a szerelmet, majd burkolt (“hálás lennék, ha
tiszteletben tartanád a szív törvényeit”) vagy kevés-
bé burkolt (“ha nem kopsz le róla, szétütöm a feje-
det”) fenyegetésekkel tûzdelve tudtomra adjátok:
válasszak más páromul a Túlélõk Földjén. Talán
furcsa, hogy egy drow (aki szívbõl gyûlöli az Elenios
hívõket) éppen egy jó jellemû (és pont a fent emlí-
tett valláshoz tartozó) elf lánynál talál lelki békére?
Furcsa, de ez van. Én tiszteltben tartom a szív tör-
vényeit, de mások talán nem. Csalódtatok a szere-
lemben, és most istennõtök nevét kiáltva vetitek
rám magatokat? Lássátok be: ILYENKOR NEM Ele-
niost, hanem Leahot szolgáljátok! Sárga Spiné írta
egyszer a netes listára (véletlenül), hogy aki nem
hiszi, hogy egy Elenios és egy Leah hívõ elf szerethe-
ti egymást, az hagyja el Eleniost és keressen magá-
nak más istent, mert nem érdemli meg, hogy pap-
ja legyen... Tanthalas
Ui: Ha egyszer Sárga úgy gondolja elege van belõ-
lem, és mást választ magának (szörnyû e nap) én
nem fogok Leahra esküdözni, hogy elvágom utó-
dom torkát. Pedig én csak egy bunkó gonosz va-
gyok, s nem jó.

SZÖVETSÉGEK, KT-K
� A sör és mámor hívei újabb tagok jelentkezését
várják, bár megvagyunk harmincan, mégis csordá-
ban van az erõ. Pia, buli, szerencsejáték, zene, eze-
ket a szempontokat tartjuk magunk elõtt. Mi va-
gyunk a szerencsejáték mesterei. Már csak azt
várom, hogy az alanori játékbarlangokból kizárja-
nak minket (kifosztás miatt), és saját játékbarlan-
got kelljen nyitnunk! Tehát mi a lényeg? Inkább az
orrom legyen borvirágos, mint a fogam vízköves! –
Kerekkorsók. Várunk rátok! Írj valamelyik tagnak,
és már bent is vagy!

Ilrylin-Theft (#1741), a sörhölgy
� Figyelj ránk, ha rabszolga vagy, és léted a jövedel-
mezõségedtõl függ! Mi nem tudunk felszabadítani,
de ha Fairlight híve vagy, lehetõséget adunk, hogy
pénzt tõled ne tudjanak lopni, több VP-d legyen al-
kímiázni, részese és haszonélvezõje legyél az újjáé-
ledõ lottójáték szervezésének, és imádat csengõ
aranyakkal jutalmazza istenünk. Állj közénk, és
pénztermelõ képességeid örök létet biztosíthatnak
számodra! Lépj be az Arany magisztrátusba! (Adj ki
KÖTB 9106-ot, és jelezd némi üzenettel szándéko-
dat!) Tour Wen (#4116), Warrior (#3658)
� Kalandozók! Fairlight hívei! Ugye hallottatok
már történeteket a világégés elõtti több milliós lot-
tónyereményekrõl? Ez nem csak szüleink meséje,
de az igazi nyertesek mindig is a lottó szervezõi vol-
tak! Akarsz-e te is az igazi nyertesek közé tartozni?
Ha igen, lépj be az Arany magisztrátusba! (Adj ki
KÖTB 9106-ot, és jelezd némi üzenettel szándéko-
dat!) Tour Wen (#4116), Warrior (#3658)

� Ghalla szomorú sorsú lakói! Örömmel tudatom
veletek, hogy hamarosan eljõ Chara-din, Ghalla
megmentõje. Ennek újabb jele, hogy megalakult A
Káosz Lordjai (#9147) KT, mely a következõ, szép
világrend letéteményese. Várjuk azon kalandozók
jelentkezését, akik annak az istennek akarják szen-
telni életüket, aki többek között a mi világunknak is
korlátlan ura! Még van hely, de azoknak sem kell
félniük, akik lemaradnak az elsõ hatvan jelentkezõ
névsoráról, hisz kellõ számú jelentkezõ esetén
megalakítjuk testvér Közös Tudatunkat. Ne késle-
kedj, ne szalaszd el életed nagy lehetõségét!

A Káosz Lordjai KT 
(#4879), (#2077), (#1701), (#1556)

� Kalandozók! Tudjuk, hogy jól választottunk,
amikor áldozatot mutattunk be Sherannak. Tudjuk,
hogy a hitünk az, ami erõt ad. Tudjuk, hogy ezen a
hiten még erõsíteni kell. Gyertek a Fekete Druidák
közé! Csatlakozzatok hozzánk, és segítsetek! Ne
nézzük el azt, hogy az ostoba statisztikaimádók le-
nézzenek bennünket, mivel gyengébb a „hit”-ünk!
Jelentkezzetek! Dana az Amazon (#3602), 
Darochaar (#5147), Bonito Diabolis (#1833), 

Nardaal, a Róka (#4279)
� Kalandozótársaim! Csatlakozzatok A Káosz Lord-
jai (#9147) KT-hoz! Nem bánjátok meg. Chara-
dint már úgysem állíthatja meg semmi. Ember ter-
vez, isten végez. Várjuk jelentkezéseteket a
(#4879) és a (#2039)-es mentális számokon!

IV. El-Maharadzsa (#2039)
Ui: Még hogy Kerekkorsók!
� Kevesebb mint egy éve érkeztél a sivatagból? Már
tudod, hogy melyik istent fogod szolgálni, vagy hogy
hitetlen maradsz? Akkor nálunk a helyed! A most
alakult szervezetünk, a Kör lényege: különbözõ fajú
és különbözõ vallású kalandozók csoportja, akik
félreteszik a többiekre irányuló ellenséges indulata-
ikat, és segítik a társaikat. A várható taglétszám 81
(9 faj, 8 vallás + hitetlenek és esetleg Bufa és
Rhatt). Alapító tagok egy Elenios hívõ gnóm (jóma-
gam), egy Leah hívõ troll és egy Chara-din szimpati-
záns alakváltó. Ha tag akarsz lenni, írj magadról:
szint, faj, (leendõ) vallás, jellem, tervek...

Tuk Peregin (#1279) a gnóm, 
Kópiás Attila 1173 Budapest, Marabu u. 7.

� Elfek! Örömmel tudatom veletek, hogy KT-nk jól
mûködik, taglétszámunk szépen bõvül. Várunk
mindenkit a sorainkba, különösen Sheran gyerme-
keit! Nekik üzenem: a hírekkel ellentétben nálunk
nem csak gonoszság és sötétség lakozik. Ha nem hi-
szed, próbáld ki! Ne feledjétek, a belépés feltételét:
elf légy, de ne jó!

Tanthalas (#3429), Mélysötét Vándorai KT
Ui: Aki szeretne írni a KT újságba, az az (#1606)-
os számra küldje el! Nem csak KT tagoknak!
� Kobuderák! Újfent köszönöm a mentális üzene-
teket, amiket kaptam. Jó tudni, hogy számíthatok
rátok, fajtársaim. A szövetség vezetõje Durci
(#1599), ezentúl nála jelentkezzetek! A kí legyen
veletek! Pan-Creas (#4863)
Ui.: Várom továbbra is harcmûvészek jelentkezését!
� Minden kalandozó jelentkezését várom, aki Ele-
nios úrnõt szolgálja, és ezért hajlandó KT-ba tömö-
rülni. Kérlek, írjatok mihamarabb! Az új KT mega-
lapítása rajtatok múlik. Egy igaz hívõ:

Francesca (#1994)
� Tudjátok mi az oka annak, hogy az Ördögi Kör
egyre több, és több, és több DEM-et használ el? Maf-
fia: Ronel (#1509) Tolvajok Rendje
� Mindig harcolj a saját életedért, de ne feledd: ha
barátod kerül veszélybe, elõször õt védd, s csak utá-
na magadat! Téged is várunk sorainkba!

Éjharcosok (#9131)
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� Én, a szerencselovagok egyike, szólok most hoz-
zátok bátor kalandozók! Ti, kik még nem döntötté-
tek el, hogy mely KT-t választjátok, nem találtatok rá
az igazi cimboráitokra, barátaitokra, akkor én most
a figyelmetekbe ajánlom a Kerekkorsó Rendjét.
Legyetek ti is szerencselovagok! Ha a Renddel kap-
csolatban bármi kérdésed akad, írj a „Néhány ten-
gernyi sörben tántorgó és daloló alak” jelvényû fic-
kónak, vagy nekem! Üdvözlettel:

Westy (#4378), az egyik...
� Nos, egy kis figyelmet kérek! Fogadott apukám
(Dinen Ithildin (#3777)) fejébõl kipattant valami
érdekes. Lehet, hogy eget rengetõ marhaság, de
azért igyekezzetek végigolvasni. Szóval szerinte jó
lenne, ha az összes szövetség és KT alakítana egy
megaszövetséget (vagy giga KT-t), ahol mindenki ér-
dekeinek megfelelõen képviselné magát. Hagyok
idõt, hogy mindenki végiggondolja mennyi elõnye,
hátránya származik belõle illetve mennyi minden-
nel jár ez. Aki úgy találja, hogy nem is akkora hü-
lyeség, mint elsõre tûnik, jelentkezzen nála: Dinen
Ithildin (#3777), Demény Dániel György, 5000
Szolnok, Hunyadi u. 54. Üdvözlettel:

Doc Tódor (#5895)
Ui: Vlagyi, Mr. H.A.I.R., Ilinir Doaron, Dae és Daro-
chaar lát benne fantáziát.
� Trollok! Vegyétek észre már magatokat, hogy van
már troll szövetség a TF-en. A Kvazársziklák Népe
KT. Térjetek magatokhoz! Isteneteknek már min-
dent megtettetek azzal, hogy beáldoztatok neki és
szolgáljátok õt, de õseitek vére folyik ereitekben. Ak-
kor miért léptek vallási KT-ba? Fogjunk össze a nyo-
morult, girhes és szánalomra sem méltó árnyma-
nók ellen. Lépj be hozzánk! Nálunk erõd megnõ, és
sebeid olyan gyorsan forrnak össze, mint amilyen
gyorsan a bunkód lecsap valakire. U.M.A., Szutykos
Szigfrid és a többi mocsok (4. faj)! Ne csak a szátok
járjon! Hallottátok Vivien Courtneyt és Crashed Mó-
nit, már sírnak, de hiába. A háború az háború. Ha
úgy érzed, hogy köztünk a helyed, akkor keresd a
„Véres csatabárdot nyalogató Troll”-t!

Deirra the Dark (#5023)
� Túlélõk! A G. F. SZ. felvételt hirdet minden ma-
gát Erdauinért harcolni/tenni akaró kalandozó szá-
mára, akiknek fegyveres képzettsége minimum 12-
es, és elkötelezettnek érzi magát az ügy iránt.
Persze „fiatalabbakat” is szívesen látunk. Jelentkez-
zetek

Igor Konovaljovnál (#3755), Lantai László 
Budapest, Munkásotthon u. 57. tel. 1-898-696

� Sötét lelkû kalandozók, kik társak és barátok
nélkül kóboroltok Ghalla szabad ege alatt, hozzátok
szólok most. Hála a sorsnak, sikerült létrehoznunk
a Sötét Inkvizíciót. Közös Tudatunk apró, de sokkal
hatalmasabbak a terveink. Ezeket a terveket és
célokat az istenek segedelmével megvalósítjuk. De
az istenek segedelme még nem minden. Szükség
van rátok, szabad gonoszokra. Nem, nem! Ne értsé-
tek félre, nem szolgákra van szükség, hanem csa-
pattársakra. Olyan társakra, akik képesek együtt-
mûködni a tudat többi tagjával. Tehát ne
késlekedjetek! Csatlakozzatok a Sötét Inkvizíció
Apostolaihoz! Vagyis kedves gonosz barátom, ha egy
olyan sötét kalandozóval találkozol, akinek a ruhá-
ján levõ koponya szemüregében saját halálod képe-
it látod, akkor ne rémülj meg, inkább csatlakozz
hozzá! Ígérem, hogy nem fogod megbánni. Tehát
várunk minden gonosz kalandozót. Ha még nem
érett a tudati csatlakozásra, az sem akadály. Ha tu-
dunk, mindenkinek segítünk. A Sors legyen kegyes
hozzátok! Tisztelettel: Acid el Sinistre (#4706) 

a Sötét Inkvizíció Apostolainak szószólója

ÜZLET
� 29 fordulót lejátszott, 54. játékhetében járó ko-
budera karakter eladó! A karakter 8. szintû, Sheran
hûséges követõje. Ökölvívása 10-es, HM-e 9-es, és a
következõ fordulóban biztos, hogy szintet lép. Qvill
mellett van. Minden tárgy ami nála van átadandó
(ezek értéke 196 ap + egyéb értéktelen tárgyak).
Ha még több dolog is érdekel, akkor hívj fel. Zseto-
nért, a TF-en tárgyakért és/vagy aranyért átadandó.
Ha kéred, a fordulóit postázom. A neve Kenso Shai
Siu (#5930). A másik mentális szám (inkább erre
küldj mentális üzenetet) Charming Survive 

(#1846) – Laszkács Róbert, 
5085 Rákóczifalva, Toldi u. 47/a tel. 56-441-267
� Drótszõr eladó. Fõleg arany érdekel.

Pusztító Moszkitó (#5837)
� Eladó egy moa obszidián és egy rejtõköpeny.
Arany vagy varázstárgy érdekelne, akár ráfizetnék is.

Dale Cooper (#4989), 
Posta Péter 2600 Vác Levél u. 1/a tel: 27-315-767
� Eladó, esetleg elcserélendõ egy fantasztikus griff-
tojás. Istenek küldetéseinek végrehajtására kitûnõ-
en használható. Shaddar környékiek érdeklõdje-
nek, mert itt tartózkodom.

Don Mortel (#2859), 
Kis Attila 3600 Ózd, Várkonyi u. 23.

Ui.: Ismerem a feketepiaci árát!
� Elenios hívõk számára elengedhetetlenül fontos
tárgy van a birtokomban, nevezetesen két vízionár-
szem. Akit érdekel (nem csak leendõ Elenios hívõk-
nek), jelentkezzen! Jelenleg az 528-as környékén
vagyok. Igor von Failes (#1324)
� Hajrá kalandozók! Qvill felé rohangálok, és
szükségem lenne pár cuccra: vashegyû lándzsa,
vasérc, gromakpáncél és fekete bõrcsizma érdekel.
Fizetés aranyban vagy tárgyakban.

Vidámhalál (#1106) 
tel. 310-3190 (Kovács János)
� Jók! Emlékeztek még a 90 ÉP-s párbajról szóló
hirdetésemre? Jelenleg ketten vannak elõjegyezve,
de mire ezt olvassátok, addigra már régen elfelejtet-
ték, leimádkozták a küldetést, és már a káint gyil-
kolják, borzalmas varkaudart ölnek vagy éppen
templomot szentelnek. Ha nekem nem hisztek,
kérdezzétek meg õket: Számumi Aranyszélt
(#4233) vagy Ivanhoe-t (#4872)! Ha meggondol-
tad magadat, keress meg, mert az üzlet még mindig
áll! Ha nincs pénzed, tárgyakban is fizethetsz: vas,
bronzhegyû, sallanknyíl, pular, TF-elést segítõ és
egyéb mágikus tárgyak (az értéküket az interneten
folyó árverésen, folyóáron értem, de a különbözetet
visszaadom aranyban), esetleg moa kincsek, DEM.
Libertanban vagyok! Tanthalas (#3429)
� Mágikus koponyát keresek megvételre Libertan-
ban. Cserealapok: moa zafír, umbatari karkötõ,
arany, fémek. Laci (24-330-395)
� Szükségem lenne egy vashegyû lándzsára (a bol-
ti ár 5-szöröséért), valamint bronzpáncélra és vas-
sisakra ( a bolti ár 2-3-szorosáért). Fizetés arany-
ban vagy akár HKK lapokban. Shaddar környékén
vagyok. Lord Raver (#5726)
� Üdv kalandozók! Keresek 1 Thargodan esszenci-
át és 1 smaragd védõgyûrût. Csere is érdekel. Ár
megegyezés szerint.

Xoroa the Drow elf (#4794)
� Vasalt bunkómat sürgõsen elcserélném a követ-
kezõ tárgyak valamelyikére: aranyak, vashegyû lán-
dzsa (alacsony a bányászatom), ékszerek, obszidi-
án karkötõ. Ugyanitt megvételre keresek papi
karkötõket. Bármilyen (réz, ezüst, arany) érdekel.
Fizetés megállapodás szerint aranyban.

Sirrus D’Lalbo (#5321)

� Vásárolnék 20 db ónt és rezet. Ha valaki nem
tud ennyit eladni, nem baj, csak adjon. Az érdeklõ-
dõk Qvill környékén megtalálhatnak.

Drasworth Shengorr (#5072) 
Szvitacs Miklós, 7621 Pécs, József u. 13.

EGYÉB
� „...rosszat ha tesznek az istenek, nem istenek.”
– mondta egy bizonyos Euripidész nevû valaki.
Gondolkozzatok el ezen, Dornodon ocsmány köve-
tõi! És ti is, Chara-din aljas fattyai!

Nardaal, a Róka (#4279), Fekete Druida
� 1997. 06. 25-én a (40, 59)-es koordinátán egy
elf nõtõl valaki (hosszú, fekete hajú, elf férfi) ello-
pott valamit. A tolvaj én voltam. Ha az áldozat te vol-
tál, légy kedves, és írj nekem! Egyrészt szeretném
visszaadni amit elvettem, másrészt pedig azért,
mert igazán gyönyörû voltál, ahogy ott aludtál, bé-
kés mosollyal az arcodon, és szeretném azt a mo-
solyt újra látni. Remélem nem haragszol rám!

Muffaló Bill (#2398)
Ui.: Írd meg, mit loptam tõled, nehogy másnak ad-
jam vissza!
� A Szépségverseny kedves zsûritagjai! Nagyon ér-
dekes dolog jutott el hozzám a mentális téren ke-
resztül. Hogy mi is volt ez? Íme: „Egy ember me-
nyecske, Myra önmagát tartja Ghalla legszebbjének,
és ezen véleményét olyan csodálatosan formába ön-
tötte, hogy mindenképpen szükségét éreztük, hogy
díjazzuk õt. Egy kis részlet irományából: ...Tökéle-
tes vagyok, bárki megmondhatja; a legszebb ember
nõ... vagy csak a Legszebb, egyszerûen?” Így ez a
nagyképû ember banya – aki mindamellett hogy
hazug Tharr hívõ, aki nem más mint a gyerekek
rémálma – kapott egy ezüst papi karkötõt. Nem
vagytok egy kicsit elfogultak, vagy netán protekciója
volt? Valaki rengeteget szenved, hogy szerezzen egy
papi karkötõt, valaki meg teleír egy papírt minden-
féle hazugsággal, és máris ott fityeg rajta egy karkö-
tõ. Engem a karkötõ nem bánt, mivel nem vagyok
semleges, de ez azért egy kicsit húzós.

Black Shadow (#1616)
Ui: Myra! Mivel te szépnek képzeled magad, legkö-
zelebb majd nézzél tükörbe, és rájössz, hogy min-
den amit írtál csak egy álom volt. Csak azért mert
lucsogni fogsz a sártól, szétfagysz a hidegtõl és égett
leszel a tûztõl. Hogy miért? Ó te kis buta, nem isme-
red a Múmiákat? Ejnye-bejnye, ez egy fekete pont.
Tudod mit? Átok rád!
� Amit reklámoznak: az drága, felesleges vagy va-
cak. Mint a fekete druidák. Kárász (#5300)
� Az összes fekete druidának és aggódó Sheran hí-
võnek! A Zanarchistával közösen tett kijelentésem,
miszerint jelentõsen megritkítom Ghalla növényvi-
lágát, elhamarkodottnak bizonyult. Az aranypikke-
lyek miatti elsõ dühömben tettem. Szerintem ti, a
földanya hívei sem örülnétek, ha valakik erõszakkal
változtatnák aurátok színét, hiszen ezzel istennõtök
akarata ellen tennének. Nos, az aranypikkely-prob-
léma magszûnt (hiszen elég egy alkímia varázslat),
én pedig ismét vidám vagyok. Eleddig összesen két
növényt pusztítottam el: egy smirglibokrot istenem
kérésére, és egy manilla (vagy korong?) fát az
aranypikkelyek miatt. Többet nem is fogok, hiszen
immár semmi értelme. Thor a Sárkányölõ! Nincs
bennem mérhetetlen pusztításvágy, sosem volt. Ne-
ked viszont mintha kicsit nagy volna az arcod.
Bosszantó a stílusod. Hogy a gonoszok mi minden-
re képesek, azt ne akard tapasztalni. Párbajra ne
hívj, szerintem verekedéssel nem lehet igazságot
tenni! Viszont jó lesz, ha vigyázol a holmidra. Igaz,
csak egy árnymanó vagyok, de én sem szeretem, ha
lenéznek. Jókedvet mindenkinek!

Kis Halál (#2272), a csavargó
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� Ezennel tudatom mindenkivel, hogy megtalál-
tam elveszett intrikus, gúnyolódó és tenyérbe má-
szó énem. Úgy döntöttem szeretnék bekerülni
Ghalla legnépszerûtlenebb karakterei közé. Bár egy
barátom, Vitéz Paprika Jani, felvilágosított, hogy egy
Ördögi Kör vagy egy Maffiához képest senki és sem-
mi vagyok, és ki vagyok én, hogy lekörözzek egy Ili-
nir Doaront vagy egy Xadornixot. Azért érzek ma-
gamban ambíciót. És ha Graham lehet primitív én
is lehetek rosszmájú. (Csak azért nem fehérmájú,
mert arra sajnálnám a TVP-t.) Na kezdjük is el a
mocskolódást. Elsõre talán egy kis szentséggyalá-
zás. Megilletõdve olvastam Don Caloni díjnyertes
regéjét. Végre megtudta ország-világ micsoda tûz-
ben edzõdött Ghalla legerõsebb törpéje. Végül is
elég brutális dolog nyolcvan napot étlen-szomjan
vándorolni a kiégett földeken egy oszladozó hullá-
val. Bár a vége felé már könnyebb dolga lehetett,
hisz a bomlástól keletkezett gázok miatt felfúvódott
testre csak egy madzagot kellett kötni, és szépen a
szél gondjaira bízva vontatni. Kettõ. Sheran hívõk!
Mi ez? Már nem elég a kulacsomból kiöntött víz,
már a városok is útban vannak? Mi lesz a követke-
zõ? Új KT alapul Green Peace néven? És mindenho-
va a KT-jeleteket fogjátok kiragasztani, a Grüne
Punktot? Festékkel szórjátok a trófeáinkat, kiszaba-
dítjátok befogott állatainkat? Esetleg leromboljátok
a városokat, és smirglibokrot növesztetek a helyén?
Ez szörnyûbb mint a troll KT vs. árnymanó KT, vagy
Graham és Doc Tódor szubkulturális mahinációi.
Három. Legkisebb Királyfi lopni tanul? De minek?
Mint elf, tárt karokkal várná õt Elenios. Itt pedig
büntetlenül, csapdába esés veszélye nélkül ûzhetné
a jóság álcája mögött idealizált lopást. Négy. Bûvö-
lés. Ellenzem. Undorító és erkölcstelen dolog. Teljes
mértékben egyetértek Tanthalas hittársammal.
Ajánlanám szervezõ kedvû tolvajok figyelmébe az
„Amit ma ellophatsz, ne halaszd holnapra, külön-
ben elbûvölik elõled!” mozgalmat. Öt. Yoro Okiyi!
Ne! Könyörgöm ne! Ne mondd fel az elõfizetésedet!
Hisz akkor kinek a hirdetései fogják megtölteni a
GN 15-20%-át? (Bár ha Graham Treefrog és Sötét
Orlan kicsit megerõltetik magukat!) Hat. Agyament
Bendegúz! Ne nagyon gyülekezzetek az ötszázas-
hoz! Gatin felé tartok egy kis kitérõvel, ha akarsz va-
lamit, ott megtalálsz. Azt hiszem mára ennyi elég is
lesz. Van jobb dolgom mint veletek foglalkozni. Él-
jen a szopókõ! Üdv:

U.M.A. (#5569)
az árnymanó és Leah legújabb híve

Ui: A nyuszinak jövõre adok egy doboz Cavintont.
Elfelejtett pszi-követ hozni. Meg kétszer is jött. Gon-
dolom jobb kétszer mint egyszer sem alapon. Még
egy vélemény a bûvölésrõl. A bûvölést megakadá-
lyozandó „ki kell irtani az Elenios hívõket” ötlet sze-
rintem is túlságosan brutális. Sokkal egyszerûbb és
humánusabb megoldás az Elenios hívõk homlokle-
benyének eltávolítása. Így soha többet nem tudnak
varázsolni. Egyszerû, de nagyszerû. Brühühühû!
Engem senki sem szeret! Vajon mééé?
� Dornodon templom építéséhez keresek társakat
a Wargpin-Libertan-Vangorf háromszögön belül.

Fürgeujjú Elendyl (#3017)
� Druidák és Nardaal! Ha valami megoldást kínál-
tok arra, hogyan térjek be úgy a bankba, hogy az au-
rám fakulna, vagyis ne kapjak „jóság” pontot mikor
a pénzügyeimet rendezem, akkor megígérem, hogy
egyetlen egy növénykét sem aprítok össze, nem té-
pek ki stb. Lám-lám: a jóság visszaüt. Tanthalas
Ui: Nyáron nincs e-mailem, ezért ha választ vártok,
ne írjatok rá szeptemberig. Viszont az ócsárlásokat,
fenyegetéseket, Gordon Marlo leveleit, féltékeny tör-
pék, lázas kobuderák írásai jöhetnek. Úgyis lesz új.
Számukra úgyis csak nyáron él.

� Barmok. Csak ennyit tudok rólatok mondani.
Rólatok, akik arról veszekedtek, hogy egy isten mi-
lyen nemû. Gyermeki cívódásotok jelzi, hogy
mennyire halandó a gondolkodásotok. Ti akartok
egyszer istenek lenni? Ti, kik fel sem tudjátok fogni,
mit jelent istennek lenni? Azt hiszitek, hogy az iste-
neket érdekli, hogy nõk vagy férfiak? Semmit sem
értetek: az isten egy más létforma, mint a halandó,
teljesen elszakad fizikai külsejétõl, testétõl. Akkor
változtatják meg nemüket, amikor akarják. Tharr
bármikor lehet egy barbár nõ, vagy Sheran druida
férfi. De ha nem hisztek nekem, és megmaradtok
emberi naivságotokban, tegyétek fel magatoknak a
kérdést: vajon milyen nemû Chara-din? Megvan a
válasz? Gargador (#2174)
Ui: Azt hiszem a témát most lehet igazán lezártnak
tekinteni.
� Ha valakinek, (fõleg törpének!) eltûnik/tûnt az
ásója, az elmúlt két hónapban, és óriási troll nyo-
mokat talált a tábora körül (esetleg fekete tüsi ha-
jat, bajuszt, szakállt), akkor az ne izguljon: a tolvaj
én voltam! De csak mert kellett a pénz az
adósságom miatt. Az ásók miatt ne írjatok: nincse-
nek már meg: elalkímiázom a plusz tehert.

Scatman, a troll
Ui: De azért folytatom, mert ásó mindenkinél van
és senki nem KF-eli. Csak Galdor.
� Hali mindenkinek! Szeretnék egy Ghallai Nép-
szerûségi Listát vezetni. Ezen belül: leghíresebb ka-
landozó, legjobban kedvelt kalandozó (Ghalla News
írásai miatt), leghíresebb KT, legkedveltebb KT, az
eddig megjelent GN-ben legpechesebb kalandozó, a
legerõsebb kalandozó (+ indoklás, kifejtve), ki a
legszerepjátékosabb kalandozó, melyik KT alkal-
mazkodik a nevéhez (KT képességeivel), tehát ki
megy szerepjátékra, ki a TUP(táp)-ra. Egyelõre
ennyi, ha beindul a gépezet, minden 4. Krónikában
szeretnék egy népszerûségi listát közölni nektek. Ez
mind rajtatok múlik, szerintem érdekes lehet egy
ilyet böngészgetni. Nem? Azt nem garantálom, hogy
mindenkinek válaszolok, de ahogy erõbõl bírom vá-
laszolok. Ja! A Fortuna legyen veletek!

Ilrylin-Theft (#1741) az egyik mámorlovag, 
Bodrogi Kornél, 6430 Bácsalmás, Rákóczi u. 52.

� Druidák! Aki közületek a (26, 50), a (31, 51) il-
letve a (44, 61)-es mezõ környékén kalandozik, az
legyen szíves revitalizálja az adott területen elpusz-
tított növényeket! Itt egyúttal felhívom minden go-
nosz figyelmét, hogy ha tovább folytatják az ocs-
mány akciójukat a természet ellen, velem gyûlik
meg a bajuk. Sheranra esküszöm.

Nardaal, a Róka (#4279), Fekete Druida
� E sort küldöm Ghalla minden bárdjának: A da-
loló embert elkerüli a kórság.

Kõtörõ Throfin (#4752)
� Ebben a cikkben szeretném leírni azok nevét,
akik a legnagyobb hülyeségekkel traktálják az AK
hasábjait. Tehát következzenek a balfékek: Yoro
Okiyi (#2826), Barbapapa (#3406), Baraka Thor-
gor (#2991), Nardaal, a Róka (#4279) és a drui-
dák, Zanarchista (#1701), Negat, Sötét Orlan
(#3409). Légyszi vegyetek már vissza, nagyon fá-
rasztóak vagytok! Álnéven: Penny
Ui: Ha ez valakinek nem tetszik, az írja meg nekem
az Alanorin keresztül! A nevemet nem azért nem
adom meg, mert félek, hanem mert az említettek
között van bajtársam is, és õt nem akarom megsér-
teni. Ha õ egy picit gondolkodik, úgyis rájön az ál-
nevembõl.
� Ezúton köszönöm Mr. Szakértõnek és Hermész
Rendjének a gyors és alapos segítséget. Akinek sze-
me van és nem vak a világra, láthatja, hogy Fairlight
és hívei azok, akikre mindig lehet számítani. Áljen
a hit, és éljen a Rend! Ezüstnyílhegy (#5755)

� Figyelem! Azok, akik ártalmatlan növények kiir-
tásával próbálnak még gonoszabbá válni, nem má-
sok, mint lusta kõszáli disznók. Ha ezek után is
pusztítani fogtok, akkor személyesen velem kerül-
tök szembe. Nem érdekel, milyen régen érkeztetek
a Túlélõk Földjére, hitem erejével a földbe döngöl-
lek benneteket. Sheranra esküszöm.

Nardaal, a Róka (#4279), Fekete Druida
� Ghalla lakosságának közel 29,208 %-a biztosan
lop (gonoszok és Fairlight hívõk), ezzel szemben a
lakosság 4,288 %-a talán ha bûvöl. Nem csoda,
hogy a lopás szinte már jó, törvényes és etikus cse-
lekedet a bûvöléssel szemben, ami halálos bûn, hi-
szen kevesebben szavaznak rá. Nagy fityisz és ir-
gum-burgum. Le a demokráciával, anarchiát!

Fürge Tölgyfa (#5162)
Ui: Nem vagyok sem a gonoszok, sem a Fairlight hí-
võk ellensége, ezt gonosz és Fairlight hívõ barátaim
(vannak mindkét táborból bõven) is bizonyíthatják,
de a nagyszájú tolvajokat nem szenvedhetem. A
fönti adatokat a GN statisztika rovatából vettem.
� Gonoszok! Valamit tenni kellene már a jó KT-k
szívatásai ellen. A legismertebbek: a „megáldott”
szökõkutak, valamint a sárkánypikkelyek. Az utób-
bit állítólag lehetett alkímiázni, de már annak is vé-
ge. Az elõbbi pedig örök bosszúság, mikor városban
járok. Igaz, hogy így jobban érvényesül a gonosz lé-
nyem (lemészárolt boltosok, és kovácsok tömkele-
ge jelzi a szökõkút „jóságát”, jótékony hatását), va-
lamint a semlegesek is könnyebben lophatnak és
gyilkolhatnak trikornist. De most már elég legyen! A
„gonosz” KT-knak eddig egyetlen olyan képességé-
rõl tudok, mely bosszúságot okoz a jóknak: a mú-
mia jellempróba. De ezeknek az állítólagos jóknak
a figyelme egyre inkább erre irányul, miközben ri-
nyálnak a vámpirizáció, sötét halál, életszívás, pusz-
tító végzet miatt. Ezért ha van valakinek valami
megvalósítható, mûködõ ötlete, hogyan lehet el-
pusztítani, semlegesíteni a szökõkutak jótékony ha-
tását, (vagy magukat a szökõkutakat) akkor az ke-
ressen fel, és számíthat a segítségemre.

Tanthalas (#3429)
Ui: A Fény szentélye, az Álomvirág az más, mert
nem kötelezõ használni. Az csak táp a jóknak és
semlegeseknek.
� Hé dilinyósok! Leah nem nõ, nem férfi, hanem
a halál istene. Mingyárt Megdöglesz!
� Hmmm. Azt hiszem meg kell tanulnom számol-
ni. Ugyanis nemrég azt írtam eme színvonalas orgá-
numba, hogy „Chara-din ... a másik hárommal”.
Nos, utólag rájöttem, hogy Rhatt és Bufa az kettõ és
nem három, akármilyen hatalmas istenek is legye-
nek egyébként. Az állításommal kapcsolatban –
minthogy a három isten együtt az igazi káosz – ha
valaki olvasta a TF regényt, az tudhatja, milyen az a
két „jóságos” isten. Christer (/#4979)
� Jók! Sokan kérdezték tõlem, hogy mennyi az az
ár, amit kérek a 9. küldetésért. Ez személytõl függ!
Biztosan nem fogok annyit kérni egy 60. fordulós-
tól, mint a 120-stól. Vagy attól, aki belém sebzett
90-ép-t, vagy aki eldemeztetett. Nyugodtan jelent-
kezzetek! Tárgyak is megfelelnek, ha nincsen jelen-
tõs kp-készleted. (Pular, moa cucc, vas.) Ha Raia
szívat benneteket, akkor ti miért nem csalhatnátok
egy kicsit? Tanthalas
� Kalandozók! Ha valaki befejezi a játékot, esetleg
csak néhány karakterét adja le, az ne csak egysze-
rûen kitöröltesse, hanem írjon már ide, vagy eset-
leg a netes listára pár sort, hiszen rengeteg ember
keres karakter, és boldogan átvenné kedvencedet. A
hozzám érkezett kilenc levélbõl tapasztaltam, hogy
nem csak rabszolgatartók, hanem normális játéko-
sok is keresnek 2-6. karaktert. Hidd el, megéri!

(#3429)
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� Kalandozók! Keresem azokat, akik emlékeznek
még a régmúltra, de már a jövõbe néznek, azokat,
akik nem felejtették el szeretteik elvesztése fölött
érzett fájdalmukat, és nem akarják újra átélni. Én
nem akarom megvárni mi lesz, ha Vlagyi újra indu-
kátort épít, miközben Pumpa megindul varkaudar-
jaival, kik lesznek többen, akik támogatják vagy
akik ellenzik a törekvéseiket, hogy a Chara-din hí-
võkrõl már ne is beszéljek. Tenni akarok azok ellen,
akik Erdauinon élõk életét semmibe véve terjesz-
kednek, harcolni azokkal, akik ránk támadnak. Ha
te is akarsz, és elfogadsz társakat, akkor írj!

Metam Orpheus (#1974), 
Dénes János 6723 Szeged, Budapesti krt. 15/b

� Mivel fogalomzavar kezd el uralkodni néhány té-
mában, azt hiszem ideje néhány dolgot tisztázni,
ezek: istenek, jellemek, ellentétek. Ebben a sor-
rendben fogom õket végigvenni. Tehát: Leah isten-
ség, Tharr istenség, Raia istenség, Dornodon isten-
ség, Fairlight istenség, Sheran nõnemû istenség,
Elenios nõnemû istenség. Most pedig következzen
az (új) régi? istenhármasság: Chara-din isten(ség),
Rhatt isten(ség), Bufa nõnemû isten(ség). Amint
látható a három „új” isten státusza zárójeles, ennek
az oka, hogy hatalmuk messze nagyobb mint a hal-
hatatlanná lett hét istenszerû hatalommal bíró en-
titásé, akik csak birtokolják a hatalmat, és abból ûz-
nek sportot, hogy ki tud több hívet összeszedni. Õk
egyszerûen csak kisistenek, míg az „új” hármas
sokkal közelebb áll a valódi isteni státuszhoz, de
még õk sem azonosak azzal az õserõvel, ami a vilá-
got teremtette. Most következzenek a jellemek. Jó-
nak nevezzük azt, aki a lehetõ legtöbb hasznot
akarja hozni a lehetõ legtöbb mindenkinek, kár
okozása nélkül vagy minimális kár okozásával. Le-
hetõleg kikerülve, más megoldás híján kiiktatva a
felmerülõ akadályokat. Ismétlem kiiktatva, nem
eliminálva. Téve ezt a legkisebb személyes érdek
nélkül. Ja, és téve ezt úgy, hogy az illetõ, akinek se-
gít, ebbe beleegyezett, és áldását adta rá, ellenkezõ
esetben már gonosznak számít tette. Tehát szökõ-
kút(ak) és pikkely(ek) durván feketemágiának szá-
mítanak, ugyanis mágikusak, és sértik az alany sze-
mélyes jogait. Ja, és még valami. Ugyanez
vonatkozik a bûvölésre is. Gonosznak számít az, aki
lehetõleg mindenre való tekintet nélkül kihasznál
mindenkit, csak a saját érdekeivel törõdik. És csak
akkor hajlandó bármit tenni bármiért, ha ezzel a
saját érdekeit szolgálja vagy védi. Semleges csak pa-
píron létezik, ugyanis elõbb vagy utóbb mindenki
választ a két oldal között, még ha ez az auráján nem
is látszik meg, hiszen ha semmit sem tesz, az a leg-
nagyobb bûn, de ha egyszer állást foglal, az már
vagy a jó vagy a gonosz irányba eltéríti. De nincs ab-
szolút jó és abszolút gonosz, ezek egyazon dolognak
(most jönnek az ellentétek) a tükörképei, az abszo-
lút istené, akárcsak a rend és a káosz, vagy a hábo-
rú és béke, esetleg az élet és a halál. Ezekben mind
ott található az ellentéte, hisz azért harcolsz, hogy
békében élj, azért születsz, hogy meghalj, és azért
született a rend, hogy a káosz minél teljesebb le-
gyen. D.C Silver Panther (#4751)
Ui: Tihor Miklósnak üzenem, hogy a jók aurája kék,
a semlegeseké zöld, a gonoszoké pedig vörös. (Pozi-
tív, semleges és negatív töltésük végett.)
� Nehéz úgy gonosznak lenni, hogy van két ellen-
ségem, és közben körbevesznek jó barátok. (Noha
nem is 130-an, de azért vannak egypáran.) De ne
aggódjatok! Majd csak menni fog!

Tanthalas (#3429)
Ui: Thorwald! Küld el a címedet!
� Szeretnék bocsánatot kérni azoktól, akiktõl bû-
völtem. Megígérhetem, hogy újra meg fogom pró-
bálni. Elen Survivor (#5831), Zan Rendje

� Kalandozótársaim! Elsõsorban azokhoz szólok,
akik abban lelik örömüket, hogy a 13. vagy maga-
sabb szintû karakterükkel visszacaplatnak nyugat-
ra, és az újonnan indított karakterüket agyontápol-
ják. Ez még nem is lenne olyan nagy baj (bár az
ilyenekre ráférne egy beszámoló arról, hogy mi is
valójában a szerepjáték). A gond ott kezdõdik, hogy
egyes karakterek elkezdik öldösni a jóval alacso-
nyabb szintû, a még szinte kezdõ kalandozókat. Hát
az ilyennek van bõr a pofáján? Ti, akik ezt csináljá-
tok, ahhoz mit szóltatok volna, ha ugyanilyen kezdõ
zöldfülûként, egy talpig vasba pakolt 13-14. szintû
karakter megölt volna? Ugye, hogy zokon vetted vol-
na? Kérlek benneteket ne vegyük el a kezdõk kedvét
a játéktól, hisz minél többen vagyunk, annál népe-
sebb és sokoldalúbb ez a csodálatos világ! Kösz,
hogy elolvastatok! Fürge Calver (#1187)
� Nyílt levél Darochaar, Bonito Diabolis, Dana az
Amazon, Nardaal, a Róka fekete druidákhoz és Dr.
Mamut a Tök Éjhez. Kedves Sheranosok! Mivel ere-
dendõen butáknak tartalak titeket, ezért megpróbá-
lok lassan, tõmondatokban írni, hogy megértsetek.
Gratulálok! Csak így tovább! Le a kalandozók váro-
sával! Romboljuk porig! Adjuk vissza az anyatermé-
szetnek! Elég a hét város. Azokat pedig felosztotta
királyunk. Mivel romhalmazt mégsem hagyhatunk
ott, ezért a meglevõ kövekbõl építsünk a rangidõs
fõistennek katedrálist! Éljen Chara-din, Ghalla
megmentõje! Ti, kik véditek a természetet, van-e
DEM-etek? Van? Adjátok át valakinek rögtön! A
használatkor felszabaduló ózon árt a természetnek.
Ugyanez vonatkozik a természet haragja varázslatra.
Felfogtátok, mi a következménye egy villámnak? Mi-
vel az állatokat (csak a szörnyeket) védeni kell,
ezért javaslom mindannyiótoknak, különösen Dr.
Mamutnak, hogy saját tetemével humuszosítsa a
földet. Ennyit röviden, további tanácsokért fordulja-
tok hozzám!

PETE (#5981), egy leendõ fõnemes
� Kék Batizi! Ha van egy kis idõd, megírhatnád,
hogy mi van a KT-képességgel, hogy mibe fejlesztet-
tem iszonyatos mennyiségû TU pontomat. Azért vá-
lasztottam ezt a módszert a kapcsolatfelvételre,
mert se a karakterszámodat, se a címedet nem tu-
dom. Ráadásul teljesen el vagyok zárva a külvilág-
tól, körülöttem pedig csak suttyó árnymanók és
más taplók vannak, akiknek fogalma sincs róla, mit
jelent az „alakváltó érzés”.

Formlos Taézij (#2240)
� Sötét az aurád, de nem kedveled a céltalan öl-
döklést? Szeretnéd megismerni az élet, a halál és az
újjászületés szent titkait? Tudni akarod, mi vár rád
az út végén, a túloldalon? Meguntad, hogy a hamis
csillogást, a múlandó szépség ábrándjait kergesd?
Ha a lelked békére és nyugalomra vágyik, vagy ha
bosszúért kiált elhamvadt szeretteidért, akkor téged
is vár Leah, minden élõk és eltávozottak ura. Gyere
közénk, s õ megsegít, békét ad, hogy pihenhess, és
rettenetes varázslatokat, hogy bosszúd méltó le-
gyen. Ha Leah követõje kívánsz lenni, írj! Én segí-
tek, ha tudok. Muffaló Bill (#2398)
Ui.: Hittársaim, Leah papjai, terjesszétek az igét, és
segítsétek az õ útjára a tévelygõket!
� Olyan kalandozót kerekesek, aki még nem akart
szövetséget alapítani akármilyen okból. Emellett
hódolatom annak, aki összeszámolja, hogy eddig
hányféle szövetséget alapítottak Ghallán.

Sir Ballantines (#2003)
� Képességeid tesznek cselekvésre alkalmassá, in-
dítékaid határozzák meg, hogy mit teszel, és szelle-
mi beállítottságod, hogy jól-e vagy rosszul.

Kõtörõ Throfin (#4752)
� Raia templomot építenék! Tel. 32-311-673 (Ba-
lázs) Ezüsthajú Kadremon (#3537)

� Tisztelt Játékosok! Nevem Török Péter, és PerpE-
Tum mobilE irányítója vagyok. E rövid írásommal a
Káosz-Anarchia-Zûrzavar fogalomháromszög kibo-
gozása lenne a célom. Ezen írás mindenkinek szól,
de külön ajánlanám Muffaló Bill, Acid el Sinistre és
Sötét Orlan figyelmébe. A fent említett három foga-
lom nem egy és ugyanaz, csak a mai világban össze-
folyódott a jelentésük. A KÁOSZ görög mitológiai ki-
fejezés; a teremtés elõtti õsállapotot takarja.
Ellentéte nem a rend, hanem a LOGOSZ, a teremtõ
princípium. Jelentéstartalma: értelem nélküli,
mindenre kiterjedõ pusztítás, mert nincs egy vezér-
lõ elme aki irányítja, így ennek hiányában pusztu-
lásba, pusztításba fordul a világ, hogy elérje az ab-
szolút semmit, az õsállapotot. A KÁOSZ tehát nem
minden és semmi egyben, hanem az abszolút sem-
mi illetve a semmi felé törekvés. Az ANARCHIA szin-
tén görög eredetû szó. Jelentése: minden szervezett
hatalom és irányítás nélküli állapot. Mi Chara-di-
nisták kifelé anarchisták vagyunk (nem ismerünk
el magunkon kívül más hatalmat magunk felett),
de nekünk is vannak vezéreink (Negat, Dögvész,
Baghar), akik vezetik pusztító küldetésünket. Az
ANARCHIA tehát része a káosznak, de nem létele-
me. Mert lehet szervezetten elpusztítani mindent
(sõt kell is), végül magunkat is, hogy elérjük a KÁ-
OSZt. A ZÛRZAVAR egy átfogó kifejezés amibe bele-
olvadt a KÁOSZ és az ANARCHIA jelentése. Haszná-
lata a Chara-din témakörben nem ajánlott mert
megtévesztõ lehet. A fogalmak tisztázása után sze-
retném felvázolni a Káosz Lordjai KT és Szövetség
hivatalos álláspontját az egész vitával kapcsolatban.
(A hivatalos azt jelenti, hogy szerintem és minden-
ki szerint, aki egyetért velem.) Mi, a sértett fél, kiket
több mint fél éve szidtok, sértegettek, pocskondiáz-
tok megbocsátunk nektek, és fátylat borítunk a
múltra. Új világ (He-he-he), új tiszta lap. Sõt min-
den Fõnix szövetségi tagnak felajánljuk a belépés le-
hetõségét a KT-ba. A mi istenünk eddig nem volt el-
érhetõ a számotokra, de mi elhoztuk nektek az
üdvözítõ hitet. Ezért várunk mindenkit az igaz hit
nevében. A béke és megbocsátás egyetlen feltétele,
hogy fejezzétek be a pocskondiázásunkat. Mi Cha-
ra-din hívei meggyõzõdésbõl igaz hitbõl pusztítunk.
Fanatikusok vagyunk akiket meggyõzni nem lehet,
elpusztítani (a játékkörnyezetbõl fakadóan) lehetet-
len. Ma még kevesen vagyunk, de kitartásunk,
összefogásunk és célunk igaz volta mágnesként
vonzza a követõket. Kérdezzétek meg bármelyik ká-
oszszimbólumos karaktert meghalna-e istenéért. A
válasz egyértelmû igen, ha nem akkor mi magunk
taszítjuk ki a közösségünkbõl. Ez meggyõzõ erõ,
ezért leszünk egyre többen és többen, nem a tár-
gyak, képességek, lehetõségek miatt. Nézzetek ma-
gatokba el tudja mondani igaz szívvel a karaktere-
tek „meghalok az istenemért”? Ha nem, akkor az a
vallás halálra van ítélve. Nekünk cél a hitünk nem
pedig eszköz. Talán ennyi amit mondani akartam.
Ha valami megmozdult benned a szavaim olvasása
közben (bár nem leszel Chara-din hitû) elértem va-
lamit. Ne feledjétek Álmodók vagyunk és ez kötelez
minket valamire. Hogy mire? Ha nem tudod akkor
arra, hogy addig töprengj amíg rá nem jössz.

PerpETum mobilE (PETE) (#5981)
� Trollok! Elegem van! A hirdetés rég nem aktuá-
lis. Írjatok Grahamnak! Nincs erõm mindenkinek
válaszolni. Bocsesz!

Gyöngyharmat Niara (2624)
� Szerintem nem érdemes összeveszni azon, hogy
milyen neme van az isteneknek. Elég hatalmuk van
ahhoz, hogy alakjukat olyanra változtassák, ami-
lyenre csak akarják. Zárjuk már le ezt az uncsi té-
mát! Lord Raver (#5726)
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� Tisztelt gonosz kalandozók! Olvasva a GN-eket,
kirajzolódott elõttem egy érdekes kép. Ahogy nyil-
vánvalóbbá vált, hogy istenem visszatér erre a föld-
re, úgy duzzadt egyre nagyobbra a Chara-din ellenes
cikkek száma, és agresszív hevessége. Bevallom, eh-
hez mi is jelentõs mértékben hozzájárultunk.
Egyértelmû, hogy az ismeretlentõl való félelem gyû-
löletet szül, és az is nyilvánvaló, hogy amíg nem ren-
dezõdnek a dolgok, addig mindenki félti istene, ez-
által saját hatalmát. A helyzet az, hogy Chara-din
végérvényesen visszatért, akár tetszik, akár nem.
Bár istenem végtelenül bonyolult és bölcs terveit
nem ismerhetem, azért ne felejtsük el, hogy igazán
hatalmas dolgokat azok az istenek tudnak véghez-
vinni, akik papjaik, követõik segítségével teszik azt.
Márpedig mi nem akarunk elpusztítani mindenkit
és mindent, aki nem hódol be Neki. Semmi értelme
sem lenne, ráadásul a nagy bulit sem akarjuk pilla-
natnyi kis örömért feláldozni. Tehát nem akarunk
mindenki ellensége lenni, sõt erõs szövetségessé tu-
dunk válni. Persze az ellenségeinkkel továbbra is ke-
gyetlenül, kíméletlenül végzünk, ha kell, harcban,
ha kell, cselszövéssel. Megjegyezném még, hogy van
már olyan KT, amely felismerte, sokkal jobban jár,
ha velünk van, mintha ellenünk. Gondolkodjatok
hát, és döntsetek! Szerintünk megfér egymás mellet
a három gonosz isten, miért ne lennénk hát mi is
együtt hatalmasabbak? Felkeresünk benneteket, raj-
tatok áll, hogy miként alapozzátok meg KT-tok jövõ-
jét. Üdvözlettel:

Negat (#4879), a Lordok vezetõje
� Nincs igazság! Azt hiszem egyedül vagyok, aki elí-
téli a Ghalla Szépe versenyt, de kiállok véleményem
mellett. Gondoljatok bele! Azok a nõk, akik megnye-
rik vagy valamilyen helyezést érnek el (bocsánat, ja-
vítok: kapnak ajándékba) a versenyen, mit tesznek
ezért? Semmit, hisz a természet áldotta meg õket
ilyen külsõvel. Ezért pedig értékes ajándékokat és
kellõ megbecsülést kapnak, a férfiak körülrajongják
õket. Míg az egyszerûbb kinézetû, nem olyan nép-
szerû hölgyek (mint én) semmit sem kapnak ebbõl
a pompából. Talán, ha a belsõ, a lélek szépségét néz-
nék (de a versenyen nem ezt teszik), akkor a ma-
gamfajta nõnek is lenne esélye, és nem is biztos,
hogy ezek a nõk nyernének.

Quasimodoné (#1984)
Ui: Különben ajánlom írásomat Myrának, elsatnyult
lelkének.
� Tisztelt Városi Tanács! Mindkét kalandozóváros-
ba hamarosan megválasztjuk két képviselõjét Cha-
ra-din vallásának. Természetesen õk is építeni
fognak a kellõ számú TVP-ért. Remélem megszavaz-
zátok, hogy istenünk is képviselve legyen a Tanács
soraiban. Ebben bízva nem is említem a következ-
ményeit annak, ha válaszotok nemleges lenne.
Azonban egy fontos dolgot meg kell említsek: min-
den tagunk teljesen szabad akaratából cselekszik, és
nem is célom, hogy akár egy leheletnyire is károsít-
sam benne. Tehát, ha rombol, akkor azért csakis
egyedül õ vállalja a felelõsséget, ahogy mindenki
más. Nem pedig a vallása, KT-ja. Hát ennyi! Üdv:

Negat (#4879), a Lord
� Leah papjai! Amelyikõtök úgy érzi fel van
készülve egy templom építésére, azt szeretettel
várom Huertol és Wargpin között épülõ temp-
lomunkhoz. Ha komolyan érdekel a dolog, keress,
és megadom az abszolút koordinátákat. Címem:
Papp Szilárd, 2481 Velence, Kertész u. 1/a tel. 22-
472-041. A halál kísérje utadat!

Tass(#5516), Leah kisebb papja, 
a Pusztítás Prófétái tagja.

� Trollok! Gyerünk gyakni!
Solkim Rohit (#1936)

� Tolvajok, árulók, bûvölõk, fajgyûlölõk, esetleges
rosszmájúak! Az alábbiakban említett személyekkel,
akik az elmúlt két évben keresztbe tettek nekem, és
ez kölcsönös „súrlódáshoz” vezetett, örömmel köz-
löm: sötét lelkem megnyugodott, és Eleinosnak há-
la, békére lelt. Ezért e hirdetés megjelenése után
törlök minden személyre kiadott FT-t és FL-t. Na!
Azért azt a két FL-t nem törlöm, de remélem, hogy
az áldozatok nem veszik személyeskedésnek a dol-
got. Szóval: Acid, Cipo, Nikimano és a többi felbõszí-
tett kalandozó: NYUGALOM! Én megbocsátottam. És
kinek köszönhetitek ezt? Eleninos hatalmának és
Ghalla legszebb nõjének, Sárga Spinének.

Tanthalas
� Keresek bármilyen gonosz vagy Tharr hívõ, eset-
leg mutáns karaktert 60. forduló felett. (A mutáns
mindegy hányadik szintû.) Kérlek keressetek, s azt
is írjátok meg, hányadik szintû a karakter, kinek a
híve és kb. hol tartózkodik! Ez sürgõs lenne! Kérlek
jelentkezzetek minél elõbb! (Már akinek van, és
átadja.) E-mail: nagyzs@tigris.klte.hu.

Melor cwa Twilior (#2145), 
Nagy Attila 4031 Debrecen, Egressy Béni tér 22/6

� Megkérnék minden érintettet, hogy azon cikke-
met, ami a címváltozásomra vonatkozik felejtse el. A
címem, amin a TF-es levelezésem folyik, a követke-
zõ: Urbán János 3600 Ózd, Pf. 151. Megértéseteket
elõre is köszönöm! Sok szeretettel:

Sötét Orlan (#3409), az alakváltó, 
Leah hûséges követõje, a Jó

Ui: Az, hogy másoknak nincs mondanivalója a nagy-
közönség számára, az engem ezután nem fog befo-
lyásolni abban, hogy írok-e cikket az AK-ba vagy
sem. Akit zavar, hogy õ kevesebbet publikált, az te-
gyen ellene! Hahaha! Aki írt nekem mentális üzene-
tet, de sokáig nem kap választ, az valószínûleg azért
van, mert a május 6-án táplált fordulóm elveszett,
csak a másolatot kaptam meg.
� Nem volt elég egy tolvajbanda? Kell egy másik is?
Na mindegy, Kis-pisock, hol lesz az alakulás? Men-
nénk néhány haverral, segíteni....

Scatman a troll (#1731)
� Próbáljuk elfogadni a dolgokat úgy ahogy vannak,
S ne azon acsarkodjunk, hogy mások miért vannak.
S mert mindenki keresi az utat,
Mely életének és lelkének célt mutat,
Ezért értelmezze az utat mindenki úgy, ahogy akarja,
Hisz idõvel az egészet a Nemlét úgyis betakarja.
Ajánlanám e pár sort mindazoknak, akik filozófiai vitát
folytatnak, illetve piszkálja õket a másik jellem jelenlé-
te. Üdv: Vörös Lao (#5802)
� Szeretnék rájönni, hogy Erdauin földjén milyen
szabályosság szerint esik az esõ. (Ha van egyáltalán
valamilyen szabályszerûség benne.) Aki szeretne se-
gíteni nekem ebben, azt kérem, hogy írja meg az
alábbi dolgokat a lenti címre: Mikor esett esõ? Há-
nyadik fordulóban? Hol (abszolút koordináta)? Mi-
lyen tereptípuson? Elõre is köszönöm a segítségete-
ket! Kobusch Nordenia (#5916), 

Tóth Benedek, 2113 Erdõkertes, Tompa u. 31.
� Társakat keresek egy Leah templom építéséhez,
illetve csatlakoznék építeni. Legjobb lenne Libertan
környékén. Alex Desponder (#1004) 

Juhász Ákos tel. 76-494-487
� Taumaturgia szakértelemre vágyó fiatal kalando-
zó keres szponzort, aki fedezné a tanulmányi költsé-
geket (kb. 50 ap). Az összeget minél hamarabb meg
fogom adni a kölcsönzõnek. Elõre is nagyon köszö-
nöm a segítséget! Shaddar környékén vagyok.

Don Mortel (#2859), 
Kis Attila 3600 Ózd, Várkonyi u. 23.

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?

Sheran, élõk királynõje,
Füvek és fák öntözõje,

Hûs forrásod oltja szomjam,
Éltemet is tõled kaptam.

De nem védted meg birodalmad,
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?


