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Szerkesztõi üzenet
Sziasztok! Örömmel számolhatok be a
Hatalom Ligája sikerérõl. Beindult a já-
ték, sok játékos nevezett, sok helyen
lehet játszani, és játszanak is a játéko-
sok. Ugyancsak a HKK-sok számára jó
hír, hogy meghallgattatott könyörgésük,
és egy teljes HKK lap-, gyakorisági- és
árlistát találtok ebben a Krónikában.
Idõközben lezajlott a II. HKK Nemzeti
Bajnokság, ahol Holtzinger Dániel dia-
dalmaskodott. Bõvebben majd a szep-
temberi számban olvashattok róla. A jú-
niusi Krónika után többen érdeklõdtek
a bírói vizsga felõl. Nos, vizsgázni a le-
vélben, e-mailen vagy telefonon történt
elõzetes megbeszélés után lehet. Most lá-
tom csak, hogy eddig egyfolytában a
HKK-ról írtam, de a júniusi TF- és KG-ta-
lálkozó óta a kártyában történtek a je-
lentõs események. Azért remélem, hogy
az is megtalálja a maga örömét az új-
ságban, akit nem érdekel a kártya! Jó
szórakozást!

32. szám

1998.
augusztus

AZ ÖRÖKSÉG 2
Novella a triciplitákról

LEGENDA 6
KG-s képregény

SZÖVETSÉGI SZEMLE 9
Hírek, fejlesztések, hajóleírás, aprók

KÉRDEZZ-FELELEK 12
Ismét HKK kérdések

HKK GYAKORISÁGI- ÉS ÁRLISTA 14
Minden lap benne van

VERSENYBESZÁMOLÓK 20
Ezüsthajnal versenyek

HATALOM SZÖVETSÉGE 22
Félévzárás

ÚJ VERSENYEK 24
HKK és Magic

HATALOM LIGÁJA 26
Helyszínlista

HOGYAN CSINÁLJAM? 27
HKK feladvány

EZÜSTHAJNAL ÉRTÉKELÉS 30
Tesztelõi szemmel

MAGIC: THE GATHERING: STRATÉGIA 34
Tanácsok kezdõknek

HOVÁ TART A MAGIC? 36
Így látja egy profi játékos

EURÓPA-BAJNOKSÁG 38
Magic: the Gathering

KERESZTÜL-KASUL 40
Újabb keresztrejtvény

GHALLA NEWS 43
A TF belsõ lapja

STATISZTIKA 43
EGY ÁLOM ÉS EGY ÁLMODÓ 44
TF-FEJLESZTÉSEK 47
5. BÁRDVERSENY ALKOTÁSAI 48
KALANDOZÓKALAUZ 50
APRÓK 51



A lift ajtaja halk szisszenéssel csukódott mögötte. Zedd’Ipt
Vut pár másodpercet várt, míg három szeme hozzászokott
a helységben uralkodó félhomályhoz, majd helyet foglalt a
kis kerek kamra közepén elhelyezett széken. Halk katta-
nás, és a burkolólemezek félrecsúsztak, a lövegtoronyból
átalakított kilátó páncélüveg kupoláján akadálytalanul
áradt be a csillagok fénye. A fekete háttér elõtt hatalmas
opálgömbként lebegett a gázóriás, a Glendor, elõtte pedig
a lassan növekvõ kékesfehér golyó, ötödik holdja, a Helbi-
vor. Egykor jól mûködõ bányászkolóniát tartott el, de az a
zarg támadást követõ csaták után elsorvadt. A környezõ la-
kott rendszerek bolygóin minden életet kiirtottak a harcok
során, már senkinek sem érte meg innen szállítani a nyers-
anyagot. Ma csupán azok csodálják meg az óriásbolygó
szépségét, kiknek sürgõs az útja, s a gyakori zarg támadá-
sok ellenére átvágnak a Raguz rendszeren. Mint õk most.
Lábai alatt csillogtak a Feltörekvõnek, ennek az alaposan
átépített Skyvan Transporternek lemezei. Szeretettel né-
zett végig rajta, ez a hajó volt a büszkesége. A semmibõl te-
remtette meg vagyonát, Másodszülöttként a Tanács nevel-
te fel. A fõiskolára sem jutott volna el önerõbõl, csak
remélni merte, a szülõjük helyébe lépett elsõszülött volt a
titokzatos adakozó. Az iskola után üzletelni kezdett, de ez
a gép volt az elsõ komoly vállalkozása. Késõbb aztán,
ahogy vagyona gyarapodott, felszerelte minden kényelem-
mel, s a teherhajóból fényes luxusyachtot varázsolt. Ké-
nyelmes gépet, de nem sebezhetetlent. Nem baj, hiszen
számtalan fejvadász lebzsel minden kikötõben, kik tisztes
fizetség ellenében szívesen vigyázták biztonságát. Ezúttal a
Dalmantinon felfogadott három ûrcápa hajó kísérte a ve-
szélytelennek korántsem mondható úton. Kettejük kicsit
hátramaradva repült a Feltörekvõ mögött. Draken Tuca-
nok, az utóbbi évek legelterjedtebb mélyûri vadászgépei.
Messze elöl pedig fényes pont, az új idõk hírnökeként
Terzk Korp kapitány AMATI Falcon Primója, a Veresvíz.
Nemrég még senki sem ismerte az AMATI nevét, ma rész-
vényei a legkeresettebbek a tõzsdén. Novaként robbantak

a piacon, a pletykák szerint már a rajzasztalon van új gé-
pük is, a Falcon Amber. És ha õk meg tudták csinálni, mi-
ért ne sikerülhetne neki is ugyanez?

Évek óta munkálkodott saját ûrtechnológiai vállalko-
zása felvirágoztatásán. A tõke rendelkezésére áll, neki dol-
gozik az egyik legzseniálisabb hajókonstruktõr. És most
már a legnehezebb akadály is elhárult, sikerült hivatalo-
san bevezetnie cégét a Birodalmi Cégnyilvántartásba. Sok
hivatalnokot kellett megkennie, hogy sikerrel járjon. IV.
Heolh hosszú évtizedek óta nem adja fel az elzárkózási
politikát, talán halála után megváltozik minden. De most
csak annak van hitele, aki mögött ott a Birodalom. A Ca-
ravelle SpaceFakt pedig immár hivatalosan is a belsõ szek-
torok cége, az ezt igazoló iratok kabinja széfjében lapul-
nak. Hamarosan megjelenhet hát a piacon a Zero sorozat,
ez a minden igényt kielégítõ, olcsó teherhajó. A Shin To
Corp. máris érdeklõdik, odahaza már várják a tárgyalással
megbízott képviselõik. Ne várakozzanak hiába ! A remélt
haszonért érdemes még ezen a kockázatos, ritkán járt út-
vonalon is repülni. És talán a fenséges látványért is, mely
most a szeme elé tárult. Ahogy a Feltörekvõ megközelítet-
te a Helbivort, annak hideg kék gömbje lassan eltakarta a
hatalmas Glendort. A hold felett keskeny zöld sarlóként
derengett az óriásbolygó, a felszínt takaró fehér fellegek
közt ezüst szikrák csillogtak. Elnézte volna még, de a fel-
csendülõ figyelmeztetõ gongszó elvonta a figyelmét. Egy
eddig rejtett képernyõn a hajó kapitánya jelentkezett.

– Elnézést uram, meg kell kérjem, fáradjon a kabinjá-
ba! A Veresvíz a hold körüli alacsony orbitális pályán zarg
hajókat észlelt. Minden bizonnyal észrevettek minket. A
hajó kevésbé biztosított részein nem tudjuk szavatolni a
biztonságát!

– Értem, kapitány, megyek. A kabinból jelentkezem!
Fél percbe sem telt, s a páncélajtóhoz ért. Nem illett

egy luxuslakosztályhoz, de célszerû volt. Végveszély ese-
tén az egész kabint kilõhették a hajóról, rendszerei napo-
kig biztosították a túlélést a legmostohább viszonyok kö-
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zött is. A vastag acélfalak akkor is tartottak, ha maga a ha-
jó felrobbant körülöttük. Mégis, az ajtó mögött a császári
udvar hivatalnokait is kielégítõ, számtalan árverésen
összegyûjtött mûvészi remekekkel berendezett szoba rej-
tezett, a szépség és technika tökéletes ötvözete. Belépett,
érintésére életre kelt egy a falba süllyesztett kommuniká-
tor, a képernyõn feltûnt a hajóhíd, majd az ismerõs arc.

– Mi a helyzet, kapitány?
– Kellemetlen, uram! Az idegenek észrevettek minket,

és közelednek. De azt hiszem, aggodalomra semmi ok, a
vadászgépek lekötik õket, amíg eltávolodunk. Addig is ké-
rem, csatolja be magát ! Elõfordulhat erõsebb rázkodás,
amire az autograv rendszer nem tud kellõ gyorsasággal re-
agálni. Amint elmúlt a veszély, jelentkezem. A monitor is-
mét a hidat mutatta. Odakint az ûrben fénycsóvák villan-
tak, ahogy a zargok támadásba lendültek, a cápa
vadászgépek pedig szédítõ fordulókkal eredtek a nyomuk-
ba. Ám túl nagy volt a túlerõ, legalább egy tucat AZO Lep-
ke rontott rájuk, hátul egy Penge is feltûnt. A Feltörekvõ
igyekezett elkerülni a lövöldözést, a pilóta a hold vonzását
kihasználva próbált sebességet nyerni. Sikertelenül. A ha-
jóban felüvöltöttek a riadószirénák, a monitort hirtelen va-
kító fény töltötte meg, aztán szerterepülõ törmelékek ta-
karták a látványt. Hamarosan kitisztult a kép, a triciplita
döbbent rémülettel meredt a képernyõre. A híd telitalála-
tot kapott, a robbanás mindent elpusztított. A kamera
elõtt egy konzol roncsai közé szorulva hevert a navigátor
testének harmada. Mintha csak most születne újjá, de ahol
finom bõrnek kéne fednie, csak a szétszakított test sziva-
csos belseje tátongott. Halott volt, mint a legénység összes
tagja. A felszakított padló alatt a szétroncsolt hajóagy kábe-
lei szikráztak, a fal helyén tátongó léken át a Helbivor ha-
lálos kékje derengte be a pusztulást.

A Feltörekvõ zuhant, immár semmi sem menthette
meg. Ahogy a légkörbe lépett, felizzott a burkolat, a sérült
hidat betöltötték a lángok. A kamera kiégett, Zedd’Ipt Vut
magára maradt félelmével a rázkódó kabinban. Éveknek
tûnõ percek után hatalmas rándítás térítette magához. Az
automatika, miután kellõen sûrû légkört érzékelt, kilõtte
a kabint, mely most ejtõernyõn ereszkedett a felszín felé.
Az immár szabaddá vált ablakon át elé tárult a lenti világ.
Az eget fehér fellegek takarták, lent, a párafoszlányok alatt
nagy zöldes foltokkal tarkított sima kék felszín. Halálosan
idegen táj. Sehol a megszokott kénsárga láthatár, sehol a
hazai tengerek lágy arany színe, csak itt-ott izzik biztató
vörös fény. Ahogy a kabin lejjebb ereszkedett, megkülön-
böztette a részleteket is. A végtelen kékségbõl jókora zöld
és barna szigetek emelkedtek ki, többükön mûködõ vul-
kánok gõzölögtek. Az egyre közeledõ felszínen hullámo-
kat korbácsolt a szél. Még pár pillanat, és a kabin beleme-
rült az idegen világ tengerébe.

Az elsõ pár napon még reménykedett, hogy a mentõosz-
tagok elérik. Bár élelemben nem volt hiány, az energiatele-
pek lassan kimerültek, a létfenntartó rendszer már csak fél
napig mûködhetett. Az ûrruhában még 10 órát kibír, és vé-

ge. Nem maradhatott tovább a kabinban. Az analizátor ada-
tait tucatszor ellenõrizte, nem volt biztatóbb az ablakból elé
táruló látványnál. A kinti világ dermesztõen hideg, a tengert
cseppfolyós dihidrogén-oxid alkotja. A levegõ légzésre al-
kalmatlan, nagyrészt nitrogént és oxigént tartalmaz. Az élte-
tõ kéndioxid rendkívül kevés. Egyetlen reménye, ha szige-
tek egyik tûzhányójánál húzza meg magát, a meleg
vulkanikus gázok talán életben tarthatják egy ideig. A kabin
apró rakétamotorját beindítva partra kormányozta menedé-
két. Körülnézett, mi válhat hasznára. Egy lézerpisztoly, heve-
derek, semmi több. Különösebb hit nélkül üzenetet írt a
mentõosztag számára, merre keressék. Aztán szkafandert
öltött, magához vette a megmaradt élelmiszerkészletet, a
SpaceFakt iratait tartalmazó táskát, s elindult a zöld dzsun-
gel felett tornyosuló, barátságosan hívogató hegy felé. A hát-
rahagyott mentõkabint, a homokban maradt lábnyomokat
lassan befedte az egyre szitáló vulkáni hamu...

A Retmes lebukni készült már a Ventaso horizontja
alá. Az ûrkikötõben ma is minden ugyanúgy zajlott, mint
bármely más hétköznapon. Sokféle rozsdaette bárka és
csillogó hajó pihent a dokkokban, itt-ott áruszállító robo-
tok sorjáztak konténerekkel, máshonnan javítómunkála-
tok zaja hallatszott. Tre’Yol Irs kapitány most mégsem volt
nyugodt. Mindig remélte, hogy egyszer végre felfigyel rá a
klán, de a most kapott feladattól a hideg rázta. A régi ki-
kötõben járt kisebb üzleti ügy kapcsán. Éppen egy leszál-
ló kopott Caravelle Zerót bámult, amikor egy lesötétített
terepsikló fékezett mellette. Arrafelé ez éppen elég ok a
nyugtalanságra. Nevén szólították, a céget emlegették. El-
vitték valahová, megbízóiról csak annyit tudott, a Global
Impexnek dolgoznak. És ráadásul a figyelmeztetés, teljes
titoktartás. Oldalra lépett, hogy egy antigrav platformon
száguldó, minden indájával kalimpáló karnoplantusz fel
ne lökje. Morgolódva figyelte, ahogy eltûnik a sarkon, az-
tán továbbindult. A sikátor végén a hajóját, a Három Ég

3



Vándorát rejtõ 34-es dokkba különös konténereket cipel-
tek a rakodóautomaták, ezek szerint az ígért felszerelések
megérkeztek. A legénységet már értesítette, gondjuk lesz
rájuk. Alig várta, hogy végre letehesse a védõruhát, és sza-
badon mozoghasson. A kapuban beütötte személyi kód-
ját, felnézett az elõtte tornyosuló Mercator Gammára,
majd sietve a zsiliphez indult. A hajóban Mirk’Hex Agd, a
pilótája már türelmetlenül várta.

– Berakodtuk a cuccot. Megint a klánnak dolgozunk?
– Igen. Szólj Agzának és Zoának is, jöjjenek le a társal-

góba. Addig megszabadulok a szkafandertõl.
– Már egy ideje ott vannak. Szólok nekik, hogy ne is

menjenek el.
A pilóta bólintott, majd eltûnt a felsõ szintre vezetõ

lépcsõn. Tre’Yol Irs elhelyezte a védõruhát a zsilip szekré-
nyében, majd õ is az orrban fekvõ közös kabin felé indult.
Ahogy belépett, Agd elésietett, a többiek csak intettek. Fi-
gyelmüket a fali monitoron futó híradás kötötte le. Irs is
helyet foglalt, és a képernyõn látszó ember férfi szavaira
figyelt. „...a rendõrségi szóvivõ közlése szerint három
nappal ezelõtt illetéktelen személy hatolt be a Dalmantin
bolygó hivatali rendszerébe. Az illetõ hozzájutott az is-
mert triciplita mágnás, Zedd’Ach Zuka másodszölöttjé-
nek, Zedd’Ipt Vutnak halála utáni vizsgálat jegyzõkönyve-
ihez, melyeket a baleset után katonai okok miatt 150 évre
titkosítottak. A nyomozás során a gyanú Zedd’Ort Cogd
triciplitára terelõdött, ám õ jelenleg ismeretlen helyen
tartózkodik. Zedd’Ort Cogd az elmúlt harminc év során
háromszor indított pert a Global Impex ellen a Caravelle
SpaceFakt tulajdonjogáért. Bár eddig minden alkalommal
veszített, félõ, ezúttal olyan bizonyítékokat próbál majd
hamisítani, melyek megtéveszthetik a bíróságot.
Amennyiben sikerrel jár, a klán elvesztheti a Caravelle Ze-

ro, Caravelle HLK és Caravelle Moon
típusok licenszébõl befolyó jövedel-
meket. Egy ilyen esemény alapjaiban
rendítené meg az Impexet, hatása
beláthatatlan a Shin To és Kohn Bros
szervezetekkel kialakított jövedelme-
zõ kapcsolataira, a klán hírnevére,
valamint a szektor gazdasági életére.
Kérdésünkre, hogy miért csak há-
rom nappal az események után tájé-
koztatták a közvéleményt, a szóvivõ
nem válaszolt. Pergton Tolk, az is-
mert cerebrita ellenzéki vezetõ már-
is lemondásra szólította fel a dal-
mantini kormány tagjait...”

– Azt hiszem a politika nem a mi
asztalunk. Beszéljünk a saját dol-
gunkról! – emelkedett fel Tre’Yol Irs,
miközben a csuklójára csatolt távirá-
nyítóval kikapcsolta a monitort.

– Nos, ezúttal mire készülünk? –
kérdezte Xogd’Oke Agza, a navigátor.

– Ahogy szeretett kapitányunkat ismerem, fogadok,
hogy a végén megint nekem kell majd kihúzni a pácból. –
fûzte hozzá Ybt’Lons Zoa, aki fegyverkezelõként szolgált a
hajón. Szokása szerint késével karistolta az asztallapot.
Bár az erõtér védte fémben nem tehetett kárt, Irst módfe-
lett idegesítette vele.

– Ne járjon a szád, végül is azért fizetlek, hogy meg-
védd a bõröm! És nincs igazad, a feladat nem túl veszélyes.
Viszont a fizetségbõl végre felfuttathatjuk az üzletet! Meg
egy kicsit talán közelebb is kerülhetünk az Impexhez.

– Ugyan miért adnának olyan sokat olyan melóért,
amit õk sokkal egyszerûbben megoldhatnának? Ennek
nem sok értelme van!

– Talán mert nem akarják, hogy más is felfigyeljen a
dologra. A kulcsszó a diszkréció. Melyiket akarjátok elõbb
hallani, a hivatalos verziót, vagy a valódi feladatot?

– Rád bízzuk – mondta csendesen a pilóta.
– Nos, azok a konténerek, amiket az imént berakod-

tunk, egy leszállóegységet tartalmaznak. A Raguz rend-
szerbe megyünk, ahol egyetlen üzemképes ûrkikötõ
sincs. Hajdan a Helbivor holdon volt ugyan egy bányász-
település, de rég elhagyták, az épületek összedõltek. Vi-
szont bõven van még kitermeletlen króm, a cég szeretné
tudni, érdemes-e felújítani a bányászatot. A mi dolgunk,
hogy körbeszagoljunk.

– Dehát a Raguz nyolcvan fényévre van a legközelebbi
lakott rendszertõl, ráadásul nyüzsögnek arra a zargok! –
kiáltott fel a navigátor. – Hacsak nem telepítik be a teljes
naprendszert, bukás az egész vállalkozás. Ha ilyen nagy-
ratörõ terveik vannak, miért nem küldenek oda inkább
pár kutatóhajót?

– Mert nem érdekli õket a króm. Ezt csak a kikötõi ha-
tóságnak fogjuk bemesélni. Eltaláltam, kapitány?
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– Igen, Agd, eltaláltad. A valódi cél né-
hány régi irat elõkerítése. Úgy harminc év-
vel ezelõtt a Helbivoron zuhant le az az ûr-
hajó, amelyen a Caravelle SpaceFakt
alapítója utazott. A Neve Zedd’Ipt Vut volt.
Az akkori vizsgálat során halottnak nyilvá-
nították, bár a teste nem került elõ. Vele
együtt elvesztek az alapítóiratok, a biro-
dalmi hivatalok bejegyzései alapján készí-
tettek másolatokat. A SpaceFakt jelenleg a
Global Impex tulajdonában van, most biz-
tosat akarnak tudni az alapító sorsáról. Ha
figyeltétek az imént a híreket, azt is tudjá-
tok, hogy miért... Szeretnék ha megkeres-
nénk a holttestet, és elvinnénk nekik az
eredeti iratokat.

– Na álljunk meg! A Caravelle alapítója
Zedd’Ach Zuka, ezt mindenki tudja. És kü-
lönben is, hogy akarsz azonosítani egy
harminc éve bomló hullát? Nem marad az
meg olyan soká, én csak tudom. – vetette
közbe Zoa. A kapitány nagy örömére köz-
ben végre eltette a tõrt.

– Tévedsz, mint rendesen. Inkább fi-
gyelj! Zedd’Ach Zuka jól ismert gazdag tri-
ciplita, már számos élet áll mögötte. Ele-
get összeharácsolt magának ahhoz, hogy
kényelmesen élhessen, így mikor leg-
utóbb eljött számára az újjászületés ideje, mindhárom
sarja teljesen ép és egészséges volt, ráadásul rendkívül
hasonlítottak is egymásra. Ritka eset, legtöbbünket élete
során annyi károsodás éri, hogy jó, ha az elsõszülöttje
életképes, nagyon ritka, hogy a harmadszülött életben
marad. Nos, miután teste három felé vált, a Tanács a ha-
gyomány szerint kiválasztotta utódai közül az elsõszülöt-
tet, aki Zedd’Ach Zukaként életét folytatta. A másodszü-
lött a Zedd’Ipt Vut, a harmadszülött a Zedd’Ort Cogd
nevet kapta. A Caravelle SpaceFaktot ez a Zedd’Ipt Vut
hozta létre, de röviddel utána meghalt. Ám halála elõtt a
szokástól eltérõen végrendelkezett. A törvény szerint a
másodszülött vagyonát halála után a harmadszülött örök-
li, hisz õk csak egymásra számíthatnak...

– Tudjuk. Mind a négyen tudjuk. Minket is a Tanács
juttatott a Akadémiára. És ezt mindig az orrunk alá is dör-
gölik. Semmi nem jár nekünk, pedig csak az a vétkünk,
hogy nem elsõk voltunk a sorban. Még örülhetünk, hogy
nem öltek meg minket a Konzervatív Liga hívei. Azok sze-
rint az átkozott fajvédõk szerint a másodszülöttek semmi-
rekellõk, és minden harmadszülött veszedelmes szörnye-
teg – mordult fel Agza, aki egy nagyhatalmú admirális
harmadszülöttjeként látta meg a napvilágot, s így külö-
nösképp mostoha körülmények közt nõtt fel.

– Évezredek óta így van. Nem a mi dolgunk, hogy meg-
változtassuk, sokkal fontosabb a saját boldogulásunk. – A
kapitány néha úgy érezte, õszintén megérti a Liga terroris-

táit. – Ha megengeded, folytatnám. Tehát. Zedd’Ipt Vut
nem bízott Cogdban, a cég bejegyzésekor keltezett vég-
rendeletében minden vagyonát Zedd’Ach Zukára, az elsõ-
szülöttre hagyta. Röviddel a ezután a hajója lezuhant a
Helbivoron, épen maradt mentõkabint sem találtak. Ma
már a legtöbben valóban úgy tudják, hogy a vállalat alapí-
tója is Zedd’Ach Zuka volt. Igaz, õ volt, aki a céget felvirá-
goztatta. Zedd’Ort Cogd persze sose törõdött bele, hogy
nem õ kapta az örökséget. Több pert indított, még bom-
bamerénylettel is fenyegetõzött. Több bolygón üldözi a
rendõrség kisebb-nagyobb rablásokért, egyszóval kelle-
metlen alak. Jó, hogy nem az õ kezébe került a vállalat!
Hallhattátok, legutóbb a Dalmantinon tört be a számítógé-
pes rendszerbe, és összeszedett néhány aktát a balesetrõl.
És itt jövünk a képbe mi. A cég attól tart, hogy a gazfickó
megint valami aljasságra készül, de érthetõ okokból kerül-
ni akarják a nyilvánosságot. A mi dolgunk, hogy a helyszí-
nen megkeressünk minden bizonyítékot, mely õket iga-
zolja. Segítségül megkaptuk a baleset utáni vizsgálat teljes
jegyzõkönyvét. A Helbivor egy terra típusú világ, de nagy
része tengerrel borított, és erõs a vulkanikus tevékenység.
Viszont ott a triciplita test állandó, akár a szikla. Ha ott
van, kis szerencsével megtaláljuk, amit keresünk. Minél
elõbb indulunk, annál jobb. Tehát álljatok neki a Vándor
felkészítésének! Agd, elsõ legyen a leszállóegység felszere-
lése! Te pedig, Agza, gyere a hídra, megadom az útvonalat.

FOLYTATJUK
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Írta: Tröszt

Rajzolta: Vida László

AA  ffuuttáárrhhaajjóó  mmiinntthhaa  aa  ppookkoollbbaa
eerreesszzkkeeddnnee  llee  llaannddoollnnii  kkéésszzüüllvvéénn
aazz  áálllloommááss  bbeellsseejjéébbeenn..

EEggyy  öörröökkkkéévvaallóóssáággnnaakk  ttûûnniikk,,  mmiirree  vviisszzoonnyyllaagg  éépp
bbllookkkkoott  ttaalláállnnaakk.. .. ..

MMiieellõõtttt  mmeeggsszzaakkaaddtt  aazz
áálllloommáássssaall  aa  kkaappccssoollaatt,,
vvaallaahhooll  iitttt  llááttttáákk  aa

PPiirraannhháátt..

.. .. .. hhooggyy  aazzttáánn  ssiieettvvee
eellhhaaggyyjjáákk  aazz

ûûrrhhaajjóótt..

AA  mmééllyyûûrr  ssööttééttjjee  eekköözzbbeenn  sszziinnttee
fféénnyyrroobbbbaannáásskkéénntt  nnyyíílliikk  mmeegg  aa
fféénnyysseebbeessssééggbbõõll  kkiillééppõõ  SSTTAAGG  fflloottttaa
eellõõtttt..

SS  mmiiaallaatttt  aa  rroommbboollóókk  ttûûzz  aalláá  vveesszziikk  aa  kkaallóózzfflloottttáátt,,
aa  ffööllddiieekk  eellvváággjjáákk  aa  mmeenneekküüllõõccssaattoorrnnáákkaatt.. CCssaappddaa!!

AA  ffeelliissmmeerrééss  aazzoonnbbaann  eellkkéésseetttt.. .. ..



PPiirraannhhaa!!  IItttt  vvöörrööss
eeggyyeess  !!  AA  vveezzéérr--
nnaasszzáádd  mmeeggsseemmmmiissüülltt!!

MMéégg  kkéétt  ppeerrcciigg  ttaarrttssaattookk  kkii!!
IItttt  tteelljjeess  aa  kkááoosszz,,  ddee  mméégg
mmiinnddiigg  nneemm  ggeerrjjeeddtt  ffeell  aa
bboommbbaa tteelljjeesseenn..

MMii  eezz??!!??

NNaaggyyúúrr!!  IItttt  aa  PPiirraannhhaa!!
EEllvveesszzttüünnkk!!  RRaajjttuunnkk
üüttöötttteekk..

VVaallaahhooll  aa  ccááppaa
õõsstteerrüülleetteekkeenn..

AA  BBaarrrraaccuuddaa  vviisssszzaaiiggaazzoollttaa,,
hhooggyy  aa  ffoottoonnbboommbbáátt  mmeeggsseemmmmii--
ssíítteettttéékk..  AA  fflloottttaa  eellppuusszzttuulltt..
UUrraaiimm,,  aa  hhaaddmmûûvveelleett  eellbbuukkootttt..

DDee  aa  hháábboorrúúnnaakk  mméégg  nniinnccss  vvééggee..  EEggyy
nnaapp  mméégg  öösssszzeeuuggrraasszzttjjuukk  aazz  eemmbbeerreekkeett
aa  cceerreebbrriittáákkkkaall,,  ééss  eelljjöönn  aa  mmii  iiddõõnnkk..



FFOOLLYYTTAATTJJUUKK

ÜÜzzeenneett..  AA  ffeelltteehheettõõeenn  aannddrroommeeddiittaa  eerreeddeettûû  fféérreeggllyyuukkkkrreeááttoorr  mmeeggsszzeerreezzvvee..  000022--kkoorr  nnyyiittoomm  aazz  iinntteerrggaallaakkttiikkuuss
ffoollyyoossóótt..  AA  vveezzeettõõkk  kkéésszzüüllhheettnneekk  aa  fflloottttaa  ááttddoobbáássáárraa..  AA  ppoollggáárrhháábboorrúútt  aazzoonnbbaann
nneemm ssiikkeerrüülltt kkiirroobbbbaannttaannoomm.. ÜÜzzeenneett  vvééggee..

EEzzaallaatttt  aa  JJuuppiitteerr  kköörrüüll
bbeeffeejjeezzõõddnneekk  aazz  eellõõkkéésszzüülleetteekk..

PPrrooffeesssszzoorr!!  AA  nnaaggyyúúrr  mmoosstt  aaddttaa  ttuuddttoommrraa,,
hhooggyy  aa  hhaaddmmûûvveelleett  eellbbuukkootttt..

NNee  llééggyy  iillyyeenn  sszzûûkkllááttóókköörrûû,,  BBrrggaaxx!!
NNeemm  llááttsszz  aa  sszzeemmeeddttõõll!!

FFeellééppíítteettttüükk  aa  vviilláágg  lleegghhaattaallmmaassaabbbb
ffeeggyyvveerréétt,,  ééss  ccssaakk  ppáárr  mmiitt  sseemm  sseejjttõõ
nnyyiikkhhaajj  cceerreebbrriittaa  õõrrzzii.. .. ..

EEggyy  jjóóll  kkééppzzeetttt  xxeennóónnaakk  ccssuuppáánn  nnéémmii  hhaarrccii  ddrrooggrraa  ééss  kköözzeell  kkéétt
ppeerrccrree  vvaann  sszzüükkssééggee  eeggyy  iillyyeenn  ffeellaaddaatthhoozz.. .. ..

BBeekkaappccssoollttaadd  aa  lleesszzáálllláássbbllookkkkoollóó
eerrõõtteerreett??

IIggeenn  pprrooffeesssszzoorr..  PPrrooff.. .. ..
TTéénnyylleegg  oollyyaann  hhaattaallmmaass
ffeeggyyvveerr  eezz??

NNaaggyyoobbbb  mmiinntt  hhiinnnnéédd!!
MMiillyyeenn  kkáárr,,  hhooggyy  ttee  eezztt
mmáárr  nneemm  ffooggoodd
mmeeggéérrtteennii.. .. ..

AA  lléézzeerr  ssüüvvííttééssee  ccssaakk  eeggyy  ppiillllaannaattrraa
ttöörrii  mmeegg  aa  ccsseennddeett,,  hhooggyy  aazzttáánn
ááttaaddhhaassssaa  hheellyyéétt  eeggyy  fféélleellmmeetteess,,
iiddeeggeenn  vvaarrttyyooggáássnnaakk..



BIRODALMI  HÍREK

Egy lemezújság a fantasy 
és a sci-fi szerepjátékok 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 � Earthdawn
Cyberpunk � Shadowrun � Magic: the Gathering � Rage

Csillagok Háborúja � Star Trek � White Wolf

Kínálatunk folyamatosan bõvül egyéb játékokkal.
Olvashattok novellákat, kártya- és könyvismertetõket,

klubinfókat, kalandmodulokat és tippeket. Keresd a CD
mellékleten, az interneten és a barátaidnál!

Levélcímünk: 1537 Budapest Pf. 453/397
E-mail: pergamen@elender.hu

� Akár piszkos pénzek tisztára mosására használják a
MIB-et, akár nem, a Pocket konzorciumnak
– és az összes többi hadifelszerelés-
gyártónak – igen igyekeznie kell,
amennyiben lépést akar
tartani vele. A MIB –
amelyrõl most már
egyre kevésbé hi-
hetõ, hogy egy pe-
remszektorbéli bolygó elhagya-
tott hangárjában kezdte –
nemrég megkapta az enge-
délyt, hogy termékeit árusítsa
az Albion Oleában és a Trentó-
ban is. A Pocket minõségi ki-
fogást emelt a termékek ellen,
de igen rosszul járt, mert a
vizsgálat során kiderült, hogy a
fiatal cég termékei némileg job-
bak mint az övéi – amit aztán néhány gátlástalan újság-
író meg is szellõztetett. Késõbb dömpingárakra hivatkoz-
va próbálta késleltetni a döntést, de a bíróság
elutasította, hiszen jól látszott, hogy a MIB-nek esze
ágában sincs elkótyavetyélni minõségi áruit. Így aztán a
Pocketnek jól ki kell használnia azt a kevés idõt, ami ar-
ra kell, hogy a MIB megszervezze áruszállítási csatorná-
it. A nagyvállalat nem is sokat cicózik: fergeteges rek-
lámkampányt indított be, és kissé lejjebb vitte az árait –
bár, hogy ebbõl látszik-e valami a kiskereskedelemben,
az kérdéses. Ráadásul éjjel-nappal dolgoztatja a fejlesz-
tõmérnökeit, hogy ha csak egy-egy paramétert tekintve
is, de az újdonsült vetélytársénál jobb terméket dobhas-
son piacra.
� Óriási feltûnést keltett nemrégiben egy színdarab,
amelyet a hatalmas siker ellenére mégis levettek a mû-
sorról alig pár nap után. A drámát a Kreberzen mutatták
be – ez a Kronos rendszer egyik bolygója, amely rend-
szerben maga Ommu, a császári székhely is található –
és a premierre meghívást kapott maga az uralkodó is. A
császár nem ment el, ám az udvar számos jeles képvise-
lõje igen – hogy aztán a közepén tüntetõen távozzanak. A
többség azonban maradt, és az elõadás folytatódott. A
botrányos mû voltaképp egy udvari komédia, amely a Bi-
rodalom vezetõit, kicsinyességüket és önzésüket állítja
pellengérre. A helyenként akasztófahumorba hajló darab
úgy kezdõdik, mint maga a zarg háború: tricipliták jönnek
segítségért. A vidéki, mûveletlen bunkóknak tartott kö-
vetség csetlés-botlásain jót lehet nevetni, de a jókedv
hamar megkeseredik: az elõadás második felét a közön-
ség halotti csendben ülte végig. A segítségnyújtás kérdé-
se háttérbe szorul a hatalmi harcok miatt, mindenki csak
azt nézi, mi haszna származna a dologból. A tricipliták
eleinte állandóan hajtogatják hogy hány nap, óra van

még hátra a zargok össze-
vont támadásáig, aztán

már csak állnak a szín-
pad szélén, figyelik az
intrikáló elõkelõsége-
ket. Mielõtt az idõ le-
járna, egyetlen perc-
cel a támadás
kezdete elõtt az elõ-
adás hirtelen meg-
szakad. Az összes
szereplõ a színpad

szélére sétál, levetik
az álarcot, letörlik a sminket, néhány

másodpercig a közönségre bámulnak, aztán
összehúzódik elõttük a függöny. A komédiának induló

darab a végére tehát vádirattá alakul, ami érthetõen sér-
tette a hatalmon lévõket. Állítólag mégsem tiltották be a
darabot, csupán néhány színész tartózkodási engedélyé-
rõl derült ki, hogy nemrégiben lejárt...

9



FEJLESZTÉSEK
» A GNOTY építõelemeket továbbra is a kapitánynak kell
kifizetnie, ám amikor beépíti a bázisba az elemet, szövet-
ségi számláról visszakapja a pénzét.

FEJLESZTÉSEK
» Mûködik az SZRVE szövetségi parancs, amellyel a ta-
gok megfoszthatnak egy kapitányt valahány rangponttól
és átadhatják egy másiknak.
» Az aukciós lista lekérhetõ a kikötõi terminálon is, még-
hozzá a TER 5 paranccsal.
» A kalózrádió figyelme igencsak ráterelõdött a szektor
szabad kapitányaira: a leghíresebbek neve újra meg újra
felbukkan az adásokban.
» Már hónapokkal ezelõtt írtam, hogy nagyon szeret-
ném, ha a karakterek földi csatákat vívhatnának egymás-
sal. (De nem is elsõsorban harcról van szó, hanem általá-
ban a játékosok közötti interakció kibõvítésérõl.) A
kapitányok most már összemérhetik erejüket a kikötõben
is. Az FT – földi támadás – paranccsal meghatározhatod,
melyik hajó legénységével, szövetség vagy faj tagjával le-
szel ellenséges. Ha találkozol velük egy kikötõben, akkor
azonnal egymásnak estek – persze csak akkor, ha egészsé-
gi állapototok ezt megengedi. Ugyanazok keverednek be-

le a csetepatéba, mint akik egy roncsba is bemennének,
azaz a felderítõcsapat tagjai. Persze nemcsak ellenségeid
lehetnek a szabad kapitányok között, hanem barátaid is.
Az FBA – földi barátságosság – paranccsal megadhatod,
hogy kik is ezek. Ha velük találkozol, meghívod õket egy
pohár italra, elbeszélgettek a régi, közös emlékekrõl stb.
Az FBA arra is jó persze, hogy felülbírálja illetve kivételt
képezzen az FT alól. Itt persze el kell mondani, milyen
sorrendben vizsgálja a barátságosságot a program: elõ-
ször a karakterszámot nézi, majd a szövetségbe tartozást,
végül a fajt. Hiába vagy barátságos az ûrcápákkal, ha ki
van adva az FT az Ûrcápák Egyetemleges Szövetségére,
akkor meg fogod támadnia tagjait. A szövetségen kívüli
ûrcápákkal persze békésen eliszogatsz a legközelebbi
kocsmában. Az alap tehát készen van, s erre sok mindent
lehet építeni. Ki lehetne bõvíteni a Légiparádét, elnevezé-
se ellenére helyet kaphatna benne a földi harc. A kalózko-
dást is le lehetne szállítania földre, persze böhöm reakto-
rokat vagy többkonténernyi cuccokat nem cipelnek
magukkal a kapitányok, ám csekkártyát illetve valamilyen
bankkártyaszerûséget igen...

Ezek azonban még csak tervezgetések és nem tudom,
mikor kerülhetnek be a játékba.

MAKÓ KATALIN

FEJLESZTÉSEK
» A GNOTY építõelemeket továbbra is a kapitánynak kell
kifizetnie, ám amikor beépíti a bázisba az elemet, szövet-
ségi számláról visszakapja a pénzét.

FEJLESZTÉSEK
» Mûködik az SZRVE szövetségi parancs, amellyel a ta-
gok megfoszthatnak egy kapitányt valahány rangponttól
és átadhatják egy másiknak.
» Az aukciós lista lekérhetõ a kikötõi terminálon is, még-
hozzá a TER 5 paranccsal.
» A kalózrádió figyelme igencsak ráterelõdött a szektor
szabad kapitányaira: a leghíresebbek neve újra meg újra
felbukkan az adásokban.
» Már hónapokkal ezelõtt írtam, hogy nagyon szeret-
ném, ha a karakterek földi csatákat vívhatnának egymás-
sal. (De nem is elsõsorban harcról van szó, hanem általá-
ban a játékosok közötti interakció kibõvítésérõl.) A
kapitányok most már összemérhetik erejüket a kikötõben
is. Az FT – földi támadás – paranccsal meghatározhatod,
melyik hajó legénységével, szövetség vagy faj tagjával le-
szel ellenséges. Ha találkozol velük egy kikötõben, akkor
azonnal egymásnak estek – persze csak akkor, ha egészsé-
gi állapototok ezt megengedi. Ugyanazok keverednek be-

le a csetepatéba, mint akik egy roncsba is bemennének,
azaz a felderítõcsapat tagjai. Persze nemcsak ellenségeid
lehetnek a szabad kapitányok között, hanem barátaid is.
Az FBA – földi barátságosság – paranccsal megadhatod,
hogy kik is ezek. Ha velük találkozol, meghívod õket egy
pohár italra, elbeszélgettek a régi, közös emlékekrõl stb.
Az FBA arra is jó persze, hogy felülbírálja illetve kivételt
képezzen az FT alól. Itt persze el kell mondani, milyen
sorrendben vizsgálja a barátságosságot a program: elõ-
ször a karakterszámot nézi, majd a szövetségbe tartozást,
végül a fajt. Hiába vagy barátságos az ûrcápákkal, ha ki
van adva az FT az Ûrcápák Egyetemleges Szövetségére,
akkor meg fogod támadnia tagjait. A szövetségen kívüli
ûrcápákkal persze békésen eliszogatsz a legközelebbi
kocsmában. Az alap tehát készen van, s erre sok mindent
lehet építeni. Ki lehetne bõvíteni a Légiparádét, elnevezé-
se ellenére helyet kaphatna benne a földi harc. A kalózko-
dást is le lehetne szállítania földre, persze böhöm reakto-
rokat vagy többkonténernyi cuccokat nem cipelnek
magukkal a kapitányok, ám csekkártyát illetve valamilyen
bankkártyaszerûséget igen...

Ezek azonban még csak tervezgetések és nem tudom,
mikor kerülhetnek be a játékba.

MAKÓ KATALIN
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A Zarg 4-HP nem éppen gyakori hajótípus, a
Ragadozón kívül – amely szintén a legújabb ha-
jók közül való – a Sebész az egyetlen, amelyet
erre a vázra építettek. Nem is lehet csodálni, hi-
szen méretre akkora, mint egy megtermett ke-
reskedõhajó és a panelja is meglepõen kicsi.
Erre a szûk helyre négy ion-, négy foton és egy

lézerágyú fért fel, valamint három pajzs: kettõ lézer ellen véd, a harmadik ionágyúk ellen való. Az ágyúk igen tiszteletreméltó 75-ös tûz-
erõt biztosítanak, de ez önmagában nem lenne elég ahhoz, hogy hatos veszélyességi besorolást kapjon, hiszen mindössze 120-as pán-
célzata még a pajzsok védelmében sem sokáig állja a rohamokat. A Sebész azonban viszonylag nagy mérete ellenére kitûnõen manõve-
rezik, ráadásul teljesen hétköznapi fegyverzetének pontossága, találati aránya messze felülmúlja a megszokottat. Katonai szakértõk
szerint épp a különleges célzóberendezés indokolja a furcsa hajóváz-választást: a megnövekedett fegyverzetirányító-rendszer aligha fért
volna el egy hagyományos zarg ûrhajóban. Persze ez még a jobbik lehetõség: ugyanis azt jelentené, hogy a zargoknak alaposan rá kell
hajtaniuk, ha le akarják kicsinyíteni annyira, hogy a régebbi illetve az új, de kisebb hajókba is beszerelhetõ legyen. Ám bárhogy is legyen,
mindent nem magyaráz meg az újonnan kifejlesztett célzóberendezés: valószínûleg a legénység is jóval képzettebb az átlagnál. Itt azon-
nal felmerül a kérdés: vajon még mindig robotgéppel van dolgunk, avagy megjelent az elsõ közvetlenül zargok irányította ûrhajó?

Alaptípus: Zarg 4-HP
Manõverezõképesség: 7
Energia: 100
Páncélzat: 120
Fegyverzet átlagereje: 75
Méret: 15
Veszélyességi besorolás: 6

ELSÕ KÉZBÕL
KÁOSZ GALAKTIKA FEJLESZTÉSEK ÉS ÚJÍTÁSOK



� Hát ez már õrület! Ezennel kikiál-
tom magam a Cogalia legsikeresebb
kalózának. Igaz, csempész lennék, de
persze vannak más mulatságok is!
Na, mi van, tokfejek? Agyatokra ment
a zargok nyomása? Hát már sehol
sincs egy tökös fosztogató? Csak én
lennék szektorszerte az egyetlen saját
magára utalt kapitány? Akkor figyel-
jetek, hamarosan a kikötõi szóró-
lapokon, a hivatali körözésekben
folyamatosan figyelemmel kísérheti-
tek tevékenységem. Ha küzdelemre
vágysz, állok elébe. Mindig is a here-
piumban bõvelkedõ hajók raktere
vonzott a leginkább. Azt azért ne fe-
ledd, egy kalóz nem erõvel, hanem
ésszel küzd. Jusson ez eszedbe, ak-
kor is, mikor szégyenszemre átzsili-
peled nekem a fele szállítmányodat.
Ez FIX!
VI. 29. Captain Join'(#2398), 
fixer és mûkereskedõ, a Gre'n Mas-
que terminálja mellõl
� Örömmel értesítek minden in-
szektoid kapitányt, hogy megalakult
az ISZCS, az inszektoidok érdekvé-
delmi szervezete. Száma: 908. Ha
érzel magadban kedvet és elég akti-
vitást, csatlakozz hozzánk! Az in-
szektoid kapitányoknak köztünk a
helye. Felvételi kérelmed mellé azért
csatolj egy bemutatkozó levelet! Te-
hát ne feledd: BELEP 908!Krysszorr
( # 1 8 3 7 )
az ISZCS propagandaügyi megbízott-
ja: ifj. Fetter József, 7030 Paks, 
Táncsics u. 16. I/2. � 75-312-576
� Keresem azt a 3-4 kapitányt, akik-
kel a KG-találkozón szerencsésen ki-
találtuk a vetélkedõ keretében a
„mindent elpusztító nagy gonosz an-
tiölõ bigyót”. Írjatok, ugyanis nem tu-
dom a számotokat. Viszlát!(#1470) 

a Quwaarg felderítõ kapitánya
� A Purple Darkness elleni flottához
keresek társakat a Formato III-ban.

Pedró Anarre (#5085)

� A Trento szektor tisztelt kapitányai!
Remek üzleti ajánlatom lenne: otthoni
bedolgozással nagy pénzkereseti le-
hetõség! Égetõen szükségem lenne
mindenfajta archeo tárgyra. Ami ki-
emelten érdekel az az ozmium, co-
burn szál, herepium, de más fajta
archeo tárgyat is szívesen megvásá-
rolok. „A fent említett tárgyakért más
archeo tárgyak” csere is érdekel.
Nem számít mennyi idõ telt el a hirde-
tés óta, s az sem, hogy hány db kí-
vánt tárgyad van, a hirdetésem nem
évül el – akár évek múlva is érdekel,
s bármennyit veszek. Persze minél
hamarabb van, annál többet ér ne-
kem. Az ár megegyezés szerint, de
akár több 100 000-et is megadok ér-
te. Nem tudsz olyan árat mondani,
amit nem adok meg érte. Tégy pró-
bára, és hívj a 49-425-102-es szá-
mon, vagy az #1307-es sectornet
számon. A postacímem koordinátái a
korábbi AK-kban benne vannak. Me-
ga-Pho Beamet 1 000 000 fölött ve-
szek. A pénzen kívül még a tûzerõmet
is magad mellett tudhatod, ami nem
elhanyagolható fegyvertény. Tiszte-
lettel:
VII. 6. Light Knight kapitány
� Kapitányok! Megalakulófélben
van a Jégmosoly Uszony testvérszö-
vetsége. Várjuk mindenkinek a jelent-
kezését, aki szimpatizál a JMU célki-
tûzéseivel, de a belépési feltételeknek
nem tud eleget tenni. De várjuk azo-
kat is, akik egyszerûen csak egy jó
csapat tagjai akarnak lenni. Írjatok,
jelentkezzetek! A kozmikus sugárzás
kísérjen benneteket!
VII. 1. David Freemann (#1915),
Holczmann Balázs � 88-487-038

e-mail: holczi@freemail.c3.hu
� Laza, Hardar, Taitha Hadhrintha-
nus és Natasha Raminova, légyszí-
ves keressetek meg! Elõre is köszi!

Pedró Anarre (#5085)
� Ozmiumot, Coburn szálat és here-

piumot vennék az Albionban. Szövet-
ség alapításához társakat keresek.

Szerencsevadász Paul (#4601),
Kovács Pál – � 221-0768 (18-tól) 

és 317-1041 (8-tól 16-ig)
� Üdv kapitányok! Szeretnék gratu-
lálni minden ellenfelemnek a Légipa-
rádéhoz. Egyben kérek mindenkit,
hogy küldje el a speciális tárgyainak
infóját, ha nyert valamit a parádén –
cserébe én is küldök infókat. Ha vala-
ki esetleg némi IG£ fájdalomdíj elle-
nében megválna a nyereményétõl a
Formato I-ben, akkor írjon! Szüksé-
gem lenne infókra az Albion Oleáról
is: melyik rendszerben hány bolygó
van (lakatlan bolygók), hol mi kapha-
tó. Cserébe a Trentóról küldenék ha-
sonló adatokat, arányban a kapott
adatok mennyiségével (az adatok kb.
90 %-ával rendelkezem). Az alakuló
szövetségrõl, a Kristály Légióról
egyelõre csak nálam lehet tájékozta-
tást kérni, a korábban megjelent hir-
detésekkel ellentétben. Két héten be-
lül válaszolunk. Nagyban segítené a
dolgot, ha megírnátok a valódi neve-
teket és címeteket is. Formato I va-
dászkapitányai! Jelentkezzen az, akit
zavar a Purple Darkness tevékenysé-
ge! Jó vadászatot! Joes Kyss, 
VII. 8. Crystal Star (#2606), 

alias Miyazaki Jun, 
1123 Budapest, Gyõri út 20. IV/7.

� Üdvözlök mindenkit a Formato I-
ben! Nincsen valakinek szüksége 5
db herepiumra, olyan 40-50000 font
egységáron? Hmmm? Akinek szük-
sége van rá, az gyorsan válaszoljon,
mivel nagyon kelendõ. Fõképp, hogy
egy vámolásból való, ahol valaki 8
db herepiummal lett szegényebb. Si-
essetek! Már csak 5 db maradt. Min-
den tiszteletem a Testvériségé!
VII. 13. Odin Plazmatron (#3565) 

a Cape Suffer fedélzetérõl

HHíírreekk  aa  KKááoosszz  GGaallaakkttiikkaa  vviilláággáábbóóll
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Nagy Zoltán, martfûi olvasónk tette fel az
alábbi – nagyon jó, és érdekes – kérdése-
ket (legalábbis az elsõ 10-et), mivel azon-
ban nem írta rá a levélre a címét, így csak
a Krónika hasábjain tudok válaszolni a kér-
déseire. Kérek mindenkit, aki HKK-s sza-
bályproblémákkal levélben fordul hozzánk,
írja rá a levélre is címét, mert enélkül nem
tudok rá válaszolni.

Egyes lapokon (pl. Haarkon) az szere-
pel, hogy ha aktív, akkor történik vala-
mi, akkor kell fenntartani stb. Ha egy
ilyen lap az elõkészítõ fázisban
passzív, akkor ezek szerint nem kell
fenntartani, illetve nem fejti ki a ráírt
hatást?
Az elõkészítõ fázisban semmilyen módon
nem passzivizálhatod a lényedet, de ha
már úgy kezdõdött a köröd, hogy passzív
volt Haarkon, akkor nem kell érte fizet-
ned, mivel a lapok csak az elõkészítõ fázis
végén aktivizálódnak, amikor már min-
den elõkészítõ fázisos cselekvés lezajlott.
Ez minden hasonló lapra is igaz (pl. Tri-
kornis).

Ha Általános randomizációval átírok
egy Szirének énekét, majd lemásolom
Bûbájmásolással, akkor a másolt bû-
báj az eredeti vagy az átírt Szirének
éneke lesz?
Nos, ez egy nagyon jó kérdés. Általánosítva
úgy hangzik, hogy az alakváltó lapok a lap
eredetijét másolják le vagy az aktuális álla-
potát. Ezt kérdést eddig még nem vizsgál-
tuk meg, de ezentúl az általános szabály
az, hogy az alakváltó lapok mindig a lap
aktuális állapotát másolják, de természete-
sen csak a permanens változásokat kell
beleszámítani az aktuális állapotába. Azaz
a kérdés esetében a másolással az átírt la-
pot másolom le, de ha a Zan alakulna át
egy olyan lénnyé, ami éppen sebesült, ak-
kor természetesen a sebesülést nem má-
solja le.

Mi történik akkor, ha Lady Olívia
macskáját Kísérteties bajnokkal
visszahozom? A gyûjtõbe kerül a kör
végén, vagy megmenti az életjelzõje?
A Kísérteties bajnokon az szerepel, hogy
az így megidézett lény kör végén minden-
képpen a gyûjtõbe kerül. Az Ezüsthajnal
szabálykönyvében már leírtuk, hogy ha egy
lapon a „mindenképpen” szó szerepel, ak-
kor azt semmilyen lap nem változtathatja
meg, vagyis mindenképpen megtörténik.
Ez a fenti példában is így van, ezért a
macska a kör végén a gyûjtõbe kerül.

Ha a Fattyak teremtését Általános
randomizációval átírom, akkor a 2/2-
es fattyak fattyak maradnak-e, és mi
történik ha szaporítom õket?
A 2/2-es fattyak is fattyak, a nevük és típu-
suk nem változik meg az Általános rando-
mizációtól. A Fattyak szaporodása viszont
már normális, 1/1-es fattyakat termel. Ha
a 2/2-es fattyak a gyûjtõbe kerülnek, és on-
nan visszatérnek, akkor ismét 1/1-esek
lesznek.

Ha kinn van egy Teológiám Chara-din-
ra, a Totális agymosásnál melyik faj-
ta idézési költség csökken, a VP vagy
az áldozás?
Mindig a VP. Az áldozásos idézési költség a
szabálykönyv szerint csak abban az esetben
csökkenhet, ha ez külön rá van írva a lapra
(pl. Áldozómester), egyébként csak az
egyéb fajta idézési költség csökkenhet. Ha
pedig nincs egyéb idézési költség, akkor
nem csökken semmi.

Hányas energiatüskéje lesz a kalando-
zóimnak, ha két I. színtû Mágusisko-
lám van játékban?
Mivel a kártya szövegében az szerepel, hogy
ha már volt energiatüskéje a kalandozóm-
nak, akkor az eggyel megnõ, és az elsõ
szintû Mágusiskolák hatása összeadódik,
végeredményben kettes energiatüskét kap-
nak a kalandozók (akkor is, ha a két iskola
egy körben népül fel.).

Milyen fajú El DonGo?
El DonGo altípusa kísértet, semmilyen
más faja nincs.
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Csak a csere és a harci fázis 
között játszhatod ki, ha van legalább egy

hely az ôrposztodban. Válassz ki egy lényt
a gyûjtôdbôl; ez a lény a kör végéig az

ôrposztodba kerül. Mindenben a normális
módon viselkedik, kivéve, hogy a kör

végén mindenképpen a gyûjtôbe kerül.

4 Haarkon
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Minden elôkészítô 
fázisodban, ha Haarkon aktív, 

dobj a kezedbôl egy lapot a gyûjtôbe, 
vagy áldozd fel Haarkont.

Mentális varázslatokra immúnis.
@3: célpont jelzô kikerül a játékból.

5 1

4 5

DANI ZOLTÁN
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Eldobathatom-e A gyenge erejét a
Földanya amulettjével, ha az elsõ há-
rom körben használom?
Nem. A gyenge ereje alapértelmezésben
nem azonnali rekció lap, csak akkor válik
azzá, amikor az elsõ három körben ellen-
varázslatként kijátszom. Ezért ilyenkor a
Destabilizátor hat rá, de az amulettel nem
lehet eldobatni.

Mi történik akkor, ha A gépben lako-
zó szellemmel ’?’ idézési költségû la-
pot fordítok fel?
Ha az a lap egy játékban maradó lap, akkor
játékba kerül. A ’?’ értékét mindig a lap ki-
játszója határozza meg a lap kijátszásakor.
Mivel ez is lap kijátszása, így az, aki a ?-es
lapot fordította fel meghatározhatja a ’?’
értékét.

Pozitív létsík mellett mûködik-e a
Kaotikus csata?
Igen, mivel ekkor is harc történik, csak a
csata végeredményét nem a hagyományos
módon, hanem a Kaotikus csatánál leírt
módon kell eldönteni.

Ha a Tanulékonysággal lemásolok egy
Vadászatot, majd a következõ elõké-
szítõ fázisban megváltoztatom Zárnyi-
tássá, akkor a Tanulékonyság egy-
szerre lesz Vadászat és Zárnyitás is?
A kérdésre a válasz sokaknak egyértelmû,
azonban az új játékosok számára rendsze-
res problémát okoz a Tanulékonyság meg-
értése. A kulcs a megváltoztatom szóban
van. Ha valamit megváltoztatok, akkor az
eredeti tulajdonságai elvesznek, és új tulaj-
donságai leszek. A kérdés példájára vissza-
térve, ha a Tanulékonyságot megváltozta-
tom, akkor onnan kezdve csak Zárnyitás
lesz, Vadászatként megszûnik.

Ha Bibircsókóriással felépítek egy
Szekértábort, akkor az mennyit fog
gyógyítani?
Egyet, mivel egy lény építette. Az óriás ké-
pessége ebbõl a szempontból nem számít.

Ha Bûbájmásolással másolok egy
Agyzavarást, majd az ellenfelem ki-
játszik egy Kiegyenlítést úgy, hogy
minden Agyzavarás a gyûjtõbe kerül-
jön, a gyûjtõbe kerül-e a másolt Agy-
zavarás?
Az alakváltás szabályai szerint az alakváltó
lapok (ilyen pl. a Bûbájmásolás, Zan,
Dort Amessix) csak az idézési költségüket,
esetleg ha a lapon külön szerepel, akkor a
színûket tartják meg, egyébként minden
szempontból tökéletesen lemásolják a cél-
pont lapot. Ebben az esetben tehát a máso-
lás minden szempontból Agyzavarás, így a
Kiegyenlítés azt is elviszi.

Kristálypraglonc
A játékosok kérdés- és tiltakozásözöneire
reagálva revizonáljuk a pragloncról koráb-
ban leírt szabályt. A pragloncot ezentúl
nem szedik le az olyan általános lénylesze-
dések, mint pl. a Savhurrikán, Vulkánkitö-
rés, amelyk a lények egy csoportjára hat-
nak.

Ha negálják a Gömbillámot, akkor a
visszalövéssel sebzek vagy gyógyítok?
A Negáció hatására a sebzõ varázslat gyó-
gyítani fog, tehát a Gömbvillám végig gyó-
gyít, amíg lõdözik ide-oda.

Az Öklelõ kost használhatom-e aktív
lényre?
Természetesen, hiszen a kos szövegében
nem szerepel, hogy csak passzív lényre le-
het használni.

Lemásolhatom-e Bûbájmásolással a
Becsületes küzdelmet, illetve levéd-
hetem-e Bûbájvédelemmel? Ha le-
védtem, akkor az megvédi-e attól, ha
valaki 4 ÉP elköltésével a gyûjtõbe
akarja küldeni?
A másolásnak és a védelemnek is a Becsü-
letes küzdelem a célpontja, ezért ki lehet
játszani õket. A Bûbájvédelem a varázsla-
tok és a speciális képességek (az új HKK-s
terminológia szerint hatások) ellen véd, ez
annak számít, így nem lehet ÉP-áldozással
a gyûjtõbe küldeni.

Ha kinn van egy Idõhurok, és leszedik
A bajnok manifesztációját, elvesztet-
tem-e a játékot?
Nem, A bajnok manifesztációjánál csak
akkor veszítesz, ha a gyûjtõbe kerül. Jelen
esetben nem kerül a gyûjtõbe, mivel kinn
van az Idõhurok.

Áldozhatok-e lényt Igorra, ha van cél-
pont lény, de annak nem hiányzik ÉP-
je? Áldozhatok-e Igornak kõvévált
lényt?
Mindkét kérdésre igen a válasz Igor esete
hasonlít az Öklelõ koséhoz, itt sem szere-
pel a kártya szövegében, hogy a célpont
lénynek hiányozzon ÉP-je. A kõvé változta-
tott lényt pedig fel lehet áldozni, ha valami-
lyen lap erre lehetõséget ad. Az Ezüsthajnal
szabálykönyve szerint kõvé változtatott
lényt nem lehet áldozásos idézési költség
kifizetésére használni, de más fajta áldo-
zást (pl. Igort) nem tilt meg.

1997 © Beholder Kft.1997 © Beholder Kft.
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Csak olyan varázslatot 
lehet kijátszani, aminek a Becsületes
küzdelem a célpontja. A Becsületes

küzdelmet bármely játékos a gyûjtôbe
küldheti, ha a fô fázisában feláldozza 

4 ÉP-jét.
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Célpont szakértelmet lemásolja. 
Tekintsd úgy, mintha azt a szakértelmet

játszottad volna ki. Ha az elôkészítô
fázisodban elköltesz @2-t, meg-

változtathatod a Tanulékonyságot, egy
újabb, az asztalon levô szakértelmet
másolhatsz le vele (lehet ugyanaz is).
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A bajnok manifesztációja - u L 8000
A béke erdeje s n H 100
A béke mezeje s n 1,2,3 30
A béke szigete s g E 10
A Bika ideje - r Cs 150
A birodalom virágkora - r E 300
A bolondok aranya f g E 10
A bõség zavara - r E 400
A csodák palotája e\f n I 60
A Denevér hatalma d r 1,2,3 200
A fák ereje s g C 20
A falak ereje t g 3,H 30/60
A fattyak létrehozása c r E 300
A fattyak ura c r E 400
A fattyak visszatérnek c r C 300
A fény szentélye r g 3,H 20/60
A föld síkja - n L 60
A géniusz manifesztációja d r H 300
A gépben lakozó szellem s g E 20
A Gépezet d r E 400
A gonoszság ereje d n H 150
A gyenge ereje f g 3,H 20/60
A gyenge pusztulása d g C 60
A gyõzelem reménye f r 1 150
A háború szentélye t n C 30
A halál csókja c n C 60
A halál maszkja l g L 30
A halál tornya l g C 30
A harag manifesztációja t n I 40
A hármas mágikus ereje s n E 40
A három kívánság gyûrûje f u E 5000
A hatalom átka c r C 200
A hatalom korlátozása t r 2,3 200
A hatalom õrülete f r I 300
A holtak hívó szava l g I 20
A holtak nyugalma s n 2,3,H 30/60
A holtak szelleme l r E 800
A hõsi szellemek kincstára r g L 20
A hõsök hagyatéka r r I 200
A hûség köteléke r g L 20
A jóság ereje e n 1,2,3 30
A jóság jutalma e g C 30
A jövõ ismerete e g E 20
A káosz hangjai c n I 60
A káosz hatalma c r I 200
A káosz korlátozása r n C 30
A káosz szentélye c n E 60
A kapzsiság átka f r 1,2,3 300
A kincsek hatalma f g I 20
A kockázat ára r r L 400
A kos csapása l r Cs 150

A kos ereje r r Cs 100
A közösség ereje r g L 30
A láthatatlanság köpenye e g L 30
A lélek védelme e g H 30
A levegõ síkja - n L 60
A lopás nagymestere d n E 40
A lustaság átka f\d n I 30
A magány fájdalma s g C 30
A mágia csodája f r 2,3 200
A mágia létsíkja - r L 500
A mágia méltósága f n C 30
A mágia szabadsága f\r n I 30
A meglepetés elõnye e g I 20
A mester büntetése f r 1,2,3 400
A mester jutalma d r C 400
A moák fénykora t r L 400
A moák mesterkedése t\d r I 300
A módszerek ellesése e n I 60
A mutáció eredménye c n E 40
A muzsika hatalma e n I 30
A pénz szentélye f n L 60
A pusztítás botja d r 3,H 200/300
A rettenet katonája l r Cs 150
A rothadás szentélye c n E 60
A rútság büntetése e n C 30
A sebek beforrnak r n 1,2,3 60
A sellõk csábítása e r Cs 150
A skorpió ereje s n C 30
A sokaság ereje c n C 30
A Sötét Föld átka c g E 30
A sötétség kardja c r C 150
A szabadság ára - u E 5000
A szaporaság jutalma c\d n I 30
A szerencse fia c r I 150
A sziklák atyja t r AK 200
A szirének éneke e r C 700
A szójerek tobzódása s g 2 20
A szójerek tombolása s g 3 20
A takarékosság jutalma c g C 20
A tanítvány lázadása f r E 300
A teljesség tornya t r C 200
A tengerek ura e\s r Cs 200
A teremtés zenekara s r I 300
A Teremtõ szava c n C 30
A természet haragja s g 1,2,3 10
A természet megcsúfolása l n 1,2,3 30
A természet rendje s g C 30
A tömeg hívó szava d r Cs 150
A trükkök kizárása t n C 30
A tudás hatalom d g L 30
A tûz síkja - n L 100

A vadak megfékezése r\s r I 300
A vámpírok éjszakája l n C 30
A végsõ áldozat s n 1,2,3 30
A világ újrafelosztása f r 2,3 200
A víz síkja - n L 100
A zangrozi módszer f g L 30
Abarrun segítsége f g E 10
Acéldarázs s r 1,2,3 400
Acélkolosszus f r 1 2000
Acélököl t g I 20
Adamantitgólem c r L 300
Adószedõ f n I 60
Áeratikus hasnyák l r I 400
Agglomerátor f g 1,2,3 10
Agresszivitás d g 1 20
Agyaggalamb t g L 30
Agyaggólem f r I 300
Agybénítás f g 3,H 60/100
Agyburok e g H 60
Agyletapogatás e n 1 30
Agyroppantás d g 1,2,3 10
Agytaposás t r 1,2,3 300
Agyzabáló e n H 60
Agyzavarás e r 1,2,3 200
Alacsony morál c g C 20
Alagút t n H 60
Alakváltás e n E 40
Alakváltó s g 1,2,3 10
Alanor r u L 4000
Alanori csatamén r n L 60
Alanori Csatorna r r 1,2,3 100
Alanori egyetem r n H 60
Alanori futár r r H 300
Alanori könyvtár r r 1,2,3 100
Alanori Krónika r r AK 200
Álcázás e n 1 30
Áldomás r g 1,2,3 10
Áldozat a holnapért r r C 200
Áldozat l n 1,2,3 30
Áldozati máglya l\d g I 20
Áldozókés c g C 20
Áldozómester l g E 20
Alex Vampirsson l n H 200
Alkalmazkodás e g L 20
Alkímia f g 1,2,3 10
Alkímiázó üst f n I 30
Álompor e n L 30
Álomsárkány e r L 300
Álomvilág - n L 60
Álomvirág e g L 30
Alpesi tehén s g L 20

Általános randomizáció f r E 100
Ametisztmedál s g L 20
Amniosz-fa f n C 30
Ámokfutó d n 1,2,3 30
Annak s n 1,2,3 30
Antimágikus ballaszt s n L 100
Antimágikus õrtorony t g E 10
Apokalipszis l u I 6000
Aquan s g E 30
Aranyesõ f g C 30
Aranytojást tojó tyúk c r C 100
Arató csattanat t g 3 30
Arc c r C 300
Aritma s n C 30
Arnilla d r C 150
Árnyékrája c g C 60
Árnyéksárkány l r I 600
Árnyéktestõrség f n C 30
Árnyéktûz c r L 300
Árnyékvilág l g L 30
Árnymanó d g 1,2,3 10
Árnyrém l g L 10
Arrthon t r I 300
Árulás d g 3,H 20
Áruló Yathmog c r E 400
Árvíz s r H 1200
Átcsoportosítás r r 1,2,3 150
Átkos kötõdés l n C 60
Átkozott kincs f r Cs 100
Átkozott mágia t r 1,2,3 200
Átokféreg l g I 20
Átokkõ l n 1,2,3 30
Átokmurgattyú c g L 30
Átruházás t g C 30
Áttelepítés t r 1,2,3 100
Áttérítés - g C 30
Augur köpenye r g E 10
Aurafaló s n E 100
Auralátás f g I 20
Aurapollátor c n L 60
Autentikus vámpír l r H 900
Az agy kifacsarása c r AK 200
Az ártatlanság kora s r Cs 200
Az élet egyensúlya s r Cs 200
Az élet és halál kupája s r 1,2,3 300
Az élet könyve r r I 300
Az élet körforgása s r H 500
Az élet szava s n 1,2,3 30
Az élet tornya r g C 30
Az élet vize s r Cs 200
Az ellenfél balszerencséje c u L 5000
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Az elme fölénye e n 1,2,3 40
Az erõ ökle t g 1,2,3 10
Az idõ kereke e r H 1500
Az igazság pillanata r n L 60
Az igazság próbája r g E 10
Az információ hatalma c n C 30
Az isbai szent bak r r Cs 150
Az orgorók átka s r I 400
Az orgorók hatalma s r E 200
Az orkok öreganyja d r H 600
Az örök élet forrása r g L 30
Az õrület temploma d r I 300
Az univerzum kifordítása c r C 300
Az univerzum tengelye l r L 100
Az utolsó csók e n E 100
Az utolsó szó l r L 200
Azbesztagyú Arktisz f n L 60
Azonnali bûbáj l g H 30
Azonnali gyógyítás s g 1,2,3 20
Azt mondtam,nem e u L 6000
Baar-ork d g 1,2,3 10
Baghar c r C 100
Bájital e r 1,2,3 150
Bajnokság t r C 100
Bakkura t n 1,2,3 30
Bakugárs t r Cs 80
Bányarém t g L 20
Bányászat szakértelem - g I 20
Bátorság t g I 20
Bávatag golombár s n C 60
Bazaltelementál t n C 60
Bean-sidhe l r C 200
Becsületes küzdelem t r I 200
Békítés r g 1 20
Belladonna e n L 60
Bérmágia t r C 200
Bérmunka f r I 200
Betonfal t r C 400
Bibircsókóriás t r 1,2,3 400
Bíborgörény s n 2,3,H 30/60
Bikacsök d r Cs 200
Bikaviadal - r Cs 100
Bolhakutya e g 3 20
Bombagoly s g 1,2,3 10
Borax király r r 1,2,3 100
Borúra derû e g E 30
Borzalmas varkaudar d r 1,2,3 400
Bo-skorpió s n 1,2,3 30
Bosszú t n H 150
Bölcs tanító r g E 30
Bölcsek köve - g 2,3 20
Bölcsesség - r H 300
Bölcsõpolip s r L 300
Bronzpáncél t n 1,2,3 30
Bronzsisak t g 1,2,3 10
Brutalitás t n C 30
Bufa hírnöke b r E 300
Bumeráng r g C 20
Bundás csirmáz t r C 400
Burástyakölyök e g 1,2,3 10
Burástyatojás e g C 20
Bûbájlidérc c n C 60
Bûbájlopás e r H 600

Bûbájmásolás e r 2,3,H 500/600
Bûbájsemlegesítés e g H 60
Bûbájvédelem e g C 30
Büntetõ praglonc t r 1,2,3 200
Bûvölés e g 1,2 20
Caramella e n C 60
Chara-din álma c g C 20
Chara-din döbbenete c u L 4000
Chara-din fattya c g C 20
Chara-din fénykora c g C 20
Chara-din helytartója c g C 20
Chara-din küldetése c r C 100
Chara-din lesújt c g C 30
Chara-din macskája c g C 20
Chara-din oltára c g C 20
Chara-din papja c g C 20
Chara-din talizmánja c r C 200
Chara-din temploma c r C 200
Connor Wartause t r E 500
Csábmosoly e g 1,2,3 10
Csákányos Blendor t n E 40
Csala-csíny Csilla e n 1 60
Csapdaészlelés - g H 30
Csapdakészítés - g 1,2,3 10
Csere f g 1,2 20
Csillaghullás l n L 60
Csipkerózsika álma e r Cs 200
Csoda r g E 10
Csodadoktor c g C 30
Csónak s n H 200
Csontkés - g 2,3 10
Csontpálca l g I 20
Csontszurony t g H 30
Csontváz l g 1,2,3 10
Csontváz harcos l n E 100
Csontváz lord l r 1,2,3 300
Csökönyös öszvér s g I 20
Csupasz izom t g H 30
Dagály s r Cs 100
Dálámár - n C 30
Darkseid r n 1,2,3 30
Daronel f r 1,2,3 100
Degradátor c g C 30
Dehidrátor c n I 60
Déja vu s u L 7000
Démontetû c g L 30
Denevérszimbólum d r 1,2,3 300
Destabilizátor - n C 200
Destruktív fúzió d n 2,3 60
Deus ex machina e r 1,2,3 200
Diána tánca e r L 100
Diána e r L 300
Dimenziórés c g C 20
Direkt kontaktus e r 1,2,3 400
Diuretikus kráken e r L 600
Don Caloni t r H 500
Donodon oltára d g 1,2,3 10
Dornodon hava d g I 20
Dornodon küldetése d r 1,2,3 150
Dornodon papja d g C 20
Dornodon szentélye d r I 300
Dornodon temploma d r 1,2,3 200
Dornodon visszavág d n C 100

Doronyduda f n H 60
Dort Amessix t r 1,2 300
Dögkeselyû d g C 30
Döglégy l g I 20
Dögvész c r C 300
Drakolder érdemrend f g E 10
Drakolder mágus f r L 300
Drakolder testõr f r E 800
Drasmólyom s g 1,2,3 10
Drónkeselyû c g C 30
Drótháló c g C 20
Drótszõrû pincsi r n H 60
Drud d r I 300
Duer-ork d g 1,2,3 10
Dupla szintlépés - g 1,2,3 30
Dupla vagy semmi c n C 30
Duplikátum d r 1,2,3 200
Dühkitörés t g E 10
Ében hadúr c r E 400
Ében halálhajcsár c r C 200
Ében harcos c g C 30
Ében munkafelügyelõ c g L 20
Ében vitéz c g E 30
Éber vadászkutya r g E 20
Egoizmus c r C 100
Egyenlõ esélyek f g I 20
Egyszerûsítés s n 1,2,3 60
Együttérzés r n C 30
Éhínség l r 1,2,3 300
Éjkornis c r L 400
Éjmágus c r C 300
Éjmágus köpenye c r C 100
Éjmágus tükre c n C 30
Éjsárkány c r C 700
Ekharion t n L 60
El DonGo - r I 300
Elektromos angolna f g 3 20
Elektromos pajzs f n L 40
Elemi vízcsapás s g L 30
Elenios csábítása e n C 30
Elenios küldetése e r 1,2,3 100
Elenios oltára e g 1,2,3 10
Elenios papnõje e g I 20
Elenios szentélye e n C 30
Elenios temploma e r 1,2,3 100
Életenergia - r E 300
Életesszencia r n E 60
Életösztön s n 1,2,3 30
Életpajzs s g H 60
Életszívás d g C 20
Életszívó kard l r 1,2,3 1500
Elévülés c n E 40
Elf e g 1,2,3 10
Elf bárd f g I 20
Elf mesterharcos f r AK 300
Eliana r r H 700
Elimináció d g C 30
Elit palotaõr f r H 700
Ellenvarázslat f g 1,2,3 30
Elmeféreg f r L 300
Elmepajzs - r E 300
Élõ fal s n L 60
Élõ útvesztõ s r 1,2,3 300

Élõhalott-pusztítás r g 1,2,3 10
Élõholt mágus l r H 1200
Élõholt mirg l g C 30
Élõholt quwarg l n H 200
Élõholt sullár l n C 30
Élõsködõ f n 1,2,3 30
Elözönlés t n E 100
Elsõ vér r n L 60
Elterelés s r C 100
Éltetõ tettvágy r g E 20
Elzárás e g 1,2,3 10
Ember kalandozó - g H 60
Emberevõ t n H 150
Enciklopedia Fantasia - u L 5000
Energiafolyam f n 2,3,H 30/60
Energiakitörés f g 1,2,3 10
Energiakoncentráció c r C 400
Energiatüske f g I 20
Ent kertész s g E 20
Építész t g E 20
Építkezés t g 1,2,3 10
Epokitféreg e g I 20
Épület teremtése f g 3,H 30/60
Érinthetetlenség s n C 30
Erõpajzs f g 1,2,3 10
Ervdõ s r I 200
Érzõ szívû dromedár r g I 200
Esélytelenség c g C 20
Estariol c r I 300
Északi druida s n I 60
Északi tûzsárkány d r I 800
Esszenciakristály e r H 700
Éteri fény r n 1,2,3 30
Étkezési homár s r Cs 200
Evaporõr f n 1 100
Evolúció s n E 40
Ezeréletû e r I 300
Ezoterikus mardel e r 1,2,3 300
Fabontó szójer s n 1 60
Fair play r r 1,2,3 200
Fairlight bankár f g E 30
Fairlight bankja f n 1 60
Fairlight cselszövése f n C 30
Fairlight játéka f r 2,3 100
Fairlight küldetése f r 1,2,3 100
Fairlight oltára f g 1,2,3 10
Fairlight papja f g C 20
Fairlight pusztító masinája f r 1,2,3 200
Fairlight temploma f r 1,2,3 150
Fairlight trükkje f g C 60
Fairlight vihara f n 1,2,3 30
Fairlight villámai f n E 100
Fáklya r n 1,2,3 10
Fal r g H 60
Falu s r H 300
Falvastagítás t g 1 20
Fantalas r n 1,2,3 30
Fantom e g I 20
Fáradtság e\f n I 40
Fatönk s g E 20
Fátyol e n 1,2 30
Fattyak szaporodása c g C 30
Fattyak teremtése c g C 30
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Fedett verem s n L 30
Fegyver szakértelem - g H 60
Fegyverbolt t n L 60
Fegyvermester t r H 500
Fejvadász klán c n L 60
Fekete griff c r C 400
Fekete kehely d r C 200
Fekete sereg t r AK 300
Felejtés e g 1,2,3 10
Félelemjáró l g 1,2,3 10
Felsõbbrendûség c n C 30
Feltámasztás r g 1,2,3 20
Feltételes gyógyítás r n H 100
Fémbontó szójer f r 1,2,3 100
Ferratáció r g I 20
Fertõzés c r C 100
Feudális örökség t r 2,3 100
Flavius r r 1,2,3 300
Fóbia f n I 30
Fogadó f r H 500
Folyó s n H 200
Fordulat f g 3,H 20/60
Földanya s r C 400
Földanya amulettje s r TF 400
Földanya csókja s g C 30
Földanya erdeje s r L 300
Földanya óvó keze s g L 30
Földanya paradicsoma - n L 60
Földhányás t r 1,2,3 200
Földindulás t g I 30
Földöntúli ragyogás e n C 30
Földrengés t n 1,2,3 30
Förtelemféreg c g E 30
Fregnikus plazma c g C 30
Fullánk d r Cs 100
Fúria e n I 60
Furulya s g H 30
Futóhomok s n E 100
Fúzió d g L 30
Függõhíd s\e g I 20
Fürdõ s g I 30
Fürgülés t n 1 60
Fylro b r L 200
Garokk t g 1,2,3 20
Gátvakond t n 1,2,3 30
Gemina amulettje s g I 20
Gemina balzsama s g L 20
Gigaököl t g 1,2,3 20
Gitonga s g L 30
Glória - g E 30
Gnóm katapultállomás f r L 200
Gnóm kutatóállomás f r C 200
Gnóm mágus f g I 20
Gnóm szolgáló s r E 300
Gnóm f g 1,2,3 10
Goldugar r g 1,2,3 10
Gontrak alkuja f\c g I 20
Gontrak gyûrûje f\e n I 30
Gonyolék t g H 30
Gorhmad féreg s n I 100
Gormaffi gormaff e r E 300
Gorombilla r g 1,2,3 20
Göcsörtös bunkó s r 1,2,3 100

Gömbvillám r r 2,3,H1000/1500

Grákó denevér l n 1,2,3 30
Gránit õrszobor t r C 300
Grath Morphus l r 1,2,3 200
Griff-fióka e g C 30
Griffõnix r r 1,2,3 800
Grifftojás r n C 30
Grok-képzõdmény s n 1,2,3 30
Gruangdag t r C 300
Gruangdag amulettje t n I 60
Gruangdag testõre t g C 30
Gruangdag vára t g C 20
Gyászszertartás l g L 10
Gyávaság c g C 20
Gyémántsárkány r r AK 400
Gyenge méreg s g 1,2 20
Gyengítõ lehelet l g C 30
Gyermekáldás s n H 100
Gyevi bíró b r C 200
Gyíkember s g L 20
Gyilkos fegyver - g 2,3 10
Gyilkos íj e r Cs 150
Gyilkos méreg s r 3,H 700/900
Gyilkos mókus s g 1,2,3 10
Gyilkos sallank t g L 30
Gyógyítás - g C 30
Gyógykenõcs r g 1,2,3 10
Gyógymógy s g C 20
Gyógysugár r n C 30
Gyöngymangó bokor s g C 20
Haarding-féreg l g H 30
Haarkon l r E 500
Haarkon darazsai l n E 100
Haarkon dühe l r E 1000
Haarkon öregkora l r E 300
Haarkon szolgája c r E 300
Háborgó tenger s g E 10
Hadiadó t r E 200
Hadiszerencse f g L 30
Hadroszaurusz s r I 300
Hadvezér t g 3 20
Halálkapu l g 3,H 20/60
Halálos sugárzás l r 1,2,3 100
Halálosztó Káin d\c u I 5000
Halálpenge d g I 20
Halálsikoly l g I 20
Halálsugár l n C 30
Haláltánc t g I 20
Halhatatlanság d r 1,2,3 200
Halvaszületett l n 1,2,3 30
Hamis istenek c g I 20
Hamupók s g I 20
Haragvó istenek c r C 300
Harci mágus f r I 200
Harci szekér t n L 30
Harcmûvészet - n C 30
Harsona f g L 20
Hazahívás l g I 20
Hebrencscsapda r r 1,2,3 100
Hegyi góliát t r L 400
Hegyi rák t g 1,2,3 10
Hegyomlás t n L 60
Helytartói jogar r g C 20

Hendiala e r C 500
Hendiala láncai l g L 20
Hendiala mosolya e n C 30
Hibernáció d n 2,3 30
Híd r r 1,2,3 100
Hidegvér l r I 200
Hínárevõ piranha s n I 80
Hirtelen halál d n I 30
Hódolat Raiának r g H 60
Hófehérke e n C 30
Hóhérbimbó l g L 20
Holtak energiája l g 1,2,3 20
Homokféreg f r C 400
Homokóra e r L 500
Homokvarány r g I 20
Hordóagyú mameluk t n E 100
Hosszú íj e r 1,2,3 100
Hóvihar s n E 40
Hõsi halál d n L 30
Hõsies küzdelem d g H 30
Hõsiesség r g C 20
Hõskorszak r g I 20
Hurleon f n C 30
Húsevõ magszim s g 1,2,3 20
Idegen tollak s g E 20
Idegroncsolás f g C 20
Idõcsere f u L 6000
Idõgyorsító e r C 300
Idõhurok e r I 600
Idõkiesés e r E 300
Idõugrás f g C 20
Idõutazás e r E 300
Igazságtevõ r r L 500
Igor l n L 30
Ikerfivérek t r Cs 100
Ikerharcos t n L 30
Illúzió e r H 200
Illúziópalota e r 1,2,3 300
Illúziósárkány e r 1,3 1800
Imádkozás - g L 10
Influenza f r 3,H 400/500
Instabil szingularitás f r 2,3,H 300/400
Intelligencia s n 1,2 30
Invázió d r 1,2,3 100
Inváziós emlékérem t g I 20
Ispotály r g H 30
Istálló r g C 20
Isteni kapcsolat r n H 60
Isteni közbeavatkozás r u L 5000
Isteni segítség r r 1,2,3 200
Isteni színjáték - g I 20
Isteni szövetség - r 3,H 300/400
Isteni szövetség - r I 300
Isteni visszahívás - r C 100
Ithril l r H 400
Izompuffasztás c g E 20
Jádesárkány e r I 300
Jaj a legyõzötteknek t r H 300
Járvány s r 1,2,3 400
Jégcsóva l g 1,2,3 20
Jégszív l\c g I 20
Jégtroll l n 2,3,H 60/100
Jellempróba - g L 10

Jellemtükör f r 1,2,3 100
Jerikó - r L 400
Joviális mikroszockó c g C 20
Kacagó szépia c g C 20
Kaffogó hebrencs t n 1,2,3 60
Kalandozók városa - n L 100
Kaméleon e g I 20
Kamionoszaurusz s r AK 150
Kandeláber d\r n I 100
Káoszfelügyelõ c n L 60
Káoszhorda d r L 200
Káoszmester c g E 20
Káoszplazma l u L 4000
Káoszteknõc c r L 200
Káoszszimbólum c n C 30
Kaotikus csata c r C 100
Kapcsolat a földdel t n E 60
Kaporszakáll r r 2,3 200
Kapu t r 1,2,3 200
Kardfogú fülemüle e r 1,2,3 400
Kardszárnyú pocok e r 2,3,H 400/500
Kárhozat l r L 300
Karmazsin huhogó s r C 300
Karmos tankány r n I 100
Karócsapda t n 1,2,3 30
Kaszabolósáska f n 1,2,3 60
Kaszárnya t g H 30
Kaszinó f r AK 100
Kasztroplanáris stigma f r L 300
Kasztroplanáris uralom f r I 300
Kataklizma l r 2,3,H 300/400
Katapult l r H 400
Katonai tanácsadó t g E 30
Kavadu r g 1,2,3 10
Kavaduiszák r n C 20
Kazmárgyökér d n E 60
Kentaurusz t r Cs 100
Képzeletharcos e u E 5000
Két kard szimbólum t r 1,2,3 100
Kétfejû troll d r C 300
Ketrec t n I 60
Kettõs erõbedobás - r E 400
Kettõslátás e r C 100
Kholdenikus csapás f r 2,3 200
Khô r földje - n L 60
Khô r zsoldosai d g L 30
Kiégett föld d r 2,3 200
Kiegyenlítés l r Cs 200
Kincseskamra f n H 60
Kínzókamra l n I 30
Királygyík r g I 20
Királyi arcképcsarnok r n E 60
Királyi fõszakács r r Cs 150
Királyi halastó s n L 60
Királyi korona r r L 150
Királyi légiós r n I 60
Királyi nagytanács r r E 200
Királyi testõr r g L 20
Királyi vadaspark r n E 60
Kis Vagabund e r H 300
Kis vaspajzs f n 1,2,3 30
Kisebb kívánság f n 1,2,3 60
Kisebb quwarg istenség d r L 600
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Kisebb Zan d r E 300
Kísérteties bajnok l n L 60
Kísértetkölyök e n I 20
Kitartó ló l g H 60
Kiûzetés r g 3 30
Kiváltság c n E 60
Kíváncsiság f n C 30
Kloin Drungas c n C 30
Klónozás f r 1,2,3 400
Kneopatikus molluszk c g C 20
Kobra s g I 20
Kobudera r g 1,2,3 10
Kolostor t r 1,2,3 100
Kontármunka d n L 60
Kontinuum-tágító d r 1 200
Kopernik - n C 30
Koponyaszimbólum l r C 200
Korgó Szikra - r C 400
Korlátlan mágikus faktor d u L 5000
Korlátozás - r E 300
Kovácscéh t n H 200
Kovácsmûhely d r C 150
Kõagy t g 2,3 10
Ködcsillag l g C 20
Ködkapu l n C 30
Ködmangó l g C 30
Kõevõ t g 1,2,3 10
Kõfejû Beldor t n 1,2,3 30
Kõkorszaki szaki s r 1,2,3 200
Kõszáli disznó s g L 20
Kõvéváltoztatás s n 1,2,3 60
Kõvéváltoztató pálca s n C 30
KÖVGEO t n C 30
Közös Tudat - r 1,2,3 500
Krákogó Sütõtök d r C 100
Kreáció s g 1 20
Kri Wu She r r C 150
Kristálygömb e g C 20
Kristálypraglonc t\c r I 500
Kristálytündér r g E 30
Kumulatív szimmetria f r Cs 150
Kuruzslás d g E 20
Kürtszó t g 3 20
Kvazárkard r r 1,2,3 100
Kvazár páncél r r C 100
Kvazárbehemót c r I 700
Kvazársárkány c r L 500
Kvazársziklák Népe l n E 100
Lady Olívia e r 2,3 500
Lady Olivia macskája e r L 300
Lady Olivia tornya e n H 60
Lady Olívia trükkje e g E 10
Lángoló vér d g I 20
Lant e r H 300
Lassítás l g 2 20
Láthatatlan sereg e r H 400
Láthatatlanság e n 1 30
Láthatatlanság látása e g 1,2,3 20
Látomás e g E 20
Lávafolyam d n E 100
Lavinia Lobara e n 1,2,3 30
Lázadás t r 1,2,3 100
Leah átka l g 1,2,3 10

Leah bosszúja l n C 30
Leah csontmarka l n 1,2,3 30
Leah hatalma l r 3,H 400/500
Leah kegye l r E 200
Leah küldetése l r 1,2,3 100
Leah megcsúfolása e g C 30
Leah oltára l g 1,2,3 10
Leah szolgája l g C 30
Leah temploma l r 1,2,3 150
Lebegõ gomba c g 3 20
Légelementál e n C 60
Légirozmár s g H 60
Legkisebb kívánság f g I 20
Lehetõség r n I 30
Lélekszívás c g C 30
Lélektisztítás r g H 30
Lemondás a hatalomról c n C 30
Lidérc l n I 60
Lidércúr l n I 100
Likantrópia l n C 30
Lila brekk f g 1,2,3 10
Linkor Csumovszkij d\c r I 300
Loidin Haptitus c r C 150
Lopás szakértelem - n 1,2,3 20
Lord Korell t r E 400
Lord Kovács t r 2,3 400
Lóvért t g L 10
Lõfegyver szakértelem - r Cs 80
Lõtávolság r r Cs 60
Madárijesztõ f g L 10
Mágiaapály t r 1,2,3 300
Mágiadagály f r 2,3 100
Mágiafaló l n E 100
Mágiaimmunitás f r 1 400
Mágiatörés r g 1,2,3 10
Mágiavihar f r L 300
Mágikus abroncs e g C 20
Mágikus adottság f n E 60
Mágikus beültetés c n C 30
Mágikus ének e g 1,2 10
Mágikus erõd r r 2,3 200
Mágikus gyorsítás f n 1 100
Mágikus kisülés c n C 30
Mágikus koponya l r 1 200
Mágikus pulzáns t r E 200
Mágikus támadás t g 1,2 10
Mágikus tolvaj d n 1,2,3 30
Mágikus tükör e r 1,2,3 200
Mágikus védelem f n 1,2,3 30
Magnetikus praglonc t r H 400
Mágusiskola,1. szint f g E 30
Mágusiskola,2. szint f n E 60
Mágusiskola,3. szint f r E 300
Maigner Lopotomos c n C 100
Malvina Lobara r r 1,2,3 100
Manacsapda r g 3,H 60/100
Manaégés f n 2,3,H 60/100
Manaféreg d n E 60
Manaforrás - r E 300
Manarobbanás e r C 200
Mandhal di Mehr s r C 150
Mánia f n 1,2 30
Manifesztátor e r 1,2,3 200

Manna r g L 20
Mantikór d r Cs 200
Martian c r C 200
Martian varázslata c g L 10
Márványtorony e r 1 150
Massza c r L 400
Meddõség d r H 300
Megrontás l r E 300
Megsemmisítõ d n C 20
Megtévesztés c n C 30
Megújulás d r Cs 200
Megvadult kecskebak s r Cs 100
Megvesztegetés f r H 400
Méltó szintlépés - r L 200
Mélység fattya s r H 800
Mélységi grittang l n 1,3 60
Mentesség l r 1,2,3 200
Mentõangyal r r C 100
Mennydörgõ Kénsav d n 1,2,3 30
Méreg átadása s g E 10
Méregerõsítés s n 1,2,3 30
Méregfelhõ d g 3 20/60
Méreghasználat s n E 30
Méregimmunitás s r 1,2,3 100
Méregkeverés - g C 20
Méregsemlegesítés r n 1,2,3 30
Merénylet f g I 20
Mérges csípés s g 3 20
Mérges galóca s r Cs 200
Mérges nyukmár s g I 20
Mérges pók s g 1,2,3 10
Mérgezett dobótõr s g H 60
Mérgezett vizek l g 3 10
Mérgezõ zóna s n L 30
Mérleg r r 1 200
Miksziszi húsgólem l r 1,2,3 300
Mingókörte s g I 20
Mínoszkúp l g H 20
Mirg e g L 30
Mirtuszkoszorú e n TF 200
Mnebolath c n L 60
Moa ékszer - r E 150
Molad szellem c g C 30
Molekulaátrendezés f r 1,2 200
Móleon c g I 20
Molgan l r E 500
Monukonstrumatik Abarrun r r L 100
Morgan l r C 400
Morgan familiárisa l n L 60
Morgan kisujja l g L 30
Morgan kristálya l r 3,H 400/500
Morgan mocsara l r L 300
Morgan pálcája l n E 60
Morgan titka l n I 60
Morpetlanik daruja f g E 10
Mosolygó rettenet d g H 60
Mösze tornádó t r AK 150
Mösze uralkodó l g E 30
Múltidézõ r n 1,2,3 80
Múmia l n E 100
Mutáns e g H 30
Mutáns csontváz l g L 30
Mutáns pók s r C 400

Nagy mágneses bigyó t r 1,3 150
Nagyobb idézés r g I 20
Nagyobb kívánság r u L 5000
Nagyobb kreáció s g I 20
Nagyobb vércápa c r Cs 200
Nanda c n C 60
Napfókusz r g C 60
Napkirály r r C 400
Napszimbólum r n 1,2,3 30
Negáció f r 1,2,3 400
Negatív kisugárzás c g C 20
Negatív létsík - n L 60
Nekrofun s n 1,2,3 30
Nekrofunmedál d n L 30
Nem várt segítség r n L 30
Neurális tortúra e g C 20
Niagren t r L 300
Niagren pálcája t r L 200
Nómenklatúra l r 1,2,3 300
Notermanthi bölcsesség c g E 0
Noth szellem c g E 30
Nothermanti c r Cs 400
Nukleáris csatacickány t r 1 150
Numenati laboratóriuma d r I 200
Nyílcsapda t r H 400
Nyitott tenyér r r H 200
Nyuhaj karbin e g L 20
Okulüpaj c r C 500
Okulüpaj átka c r C 300
Olimpiai játékok r r 2,3,H 100/150
Oltár eltörlése d g 1,2,3 10
Olvasztókemence t n 1 30
Ongóliant t r H 1000
Ongóliantbébi t r L 200
Ongóliant diszkoszvetés t r 1,3 600
Ongóliant hadúr t u I 5000
Ongóliant tombolás t g C 30
Ónixpiramis d r L 300
Opati polip s g H 30
Optiri agysisak e n I 20
Ordítás - r Cs 100
Orgoró s n L 100
Orgyilkos d r 1,2,3 100
Orgyilkos tõr d g L 30
Óriás csontváz l n 1,2,3 60
Órias griff r r 1 700
Óriás hattyú s g I 20
Óriás patkány l g 1,2,3 10
Óriás pöfeteg c r Cs 200
Óriás skorpió s r 1,2,3 400
Óriáserõ t g 1,2,3 10
Óriásféreg d r 1 500
Óriások földje - n L 60
Óriáspók s r 1,2,3 400
Ork falu d n C 30
Ork inkvizítor d n I 30
Ork kunyhó d g H 30
Ork sámán d r L 200
Ork zászlós d g I 20
Orkhan Thai c r L 400
Ormánygõte t g I 10
Oroszlánüvöltés r r Cs 100
Ortevor bányái l r L 300
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Ortevor l r L 300
Orzag bilincse f r H 5000
Orzag managömbje f r E 900
Ozoaii b r I 300
Õ a kegyencem c g L 20
Öklelõ kos t r Cs 100
Öldöklés t\c n I 30
Önfeláldozás c r C 400
Öngyulladás d n E 30
Önmérgezés l n 2,3,H 30/60
Ördögi Kör l\d n I 60
Ördögi mentor l r E 500
Ördöglakat d n I 100
Ördögûzõ r\s n I 30
Öreg varázsló r r L 200
Örök fagy l\c n I 20
Örök kábulat e g 1,2,3 10
Õrült Trax d\l r I 30
Örvény s g C 20
Õsi csatamezõ l n L 30
Õsi ellentét f r Cs 150
Õsi láthatatlanság e r E 200
Õsi rúna - r E 300
Öskáosz f\l u I 5000
Õsquwarg d r E 600
Összeférhetetlenség e r 1,2,3 100
Összefogás d g E 20
Palotaõr t g I 20
Pánik l n H 100
Parittya t g C 30
Passzivitás l g 1,2,3 10
Patakvér d r 1,2,3 200
Pattanóböde t r C 400
Pelegrin e\r r I 200
Pestis c g I 20
Phua-kúp d n L 30
Pikkelyes thorgat r n E 60
Piromenyét f r 1,2,3 600
Planetáris manifesztáció - r E 200
Planetáris õrdémon c n L 60
Pogányirtás r g C 30
Pogányság - g 1 20
Pokolkõ d r I 200
Pókvadász e g 1,2,3 10
Polong l r I 200
Pooyan d n E 60
Pordémon c g E 20
Porfelhõ r g C 20
Poszogó möszék t n 3 60
Pozitív diszkrimináció t n 2,3 30
Pozitív létsík - n L 100
Pöfögõ Kregon l r L 300
Proteinfecske e n 3,H 30/60
Pszi ernyõ e n 2,3 60
Pszi kõ e r L 100
Pszi õselementál e r E 500
Pszi szakértelem - n 1,2,3 30
Pszi-elementál e r AK 400
Pszi-regeneráció e r H 300
Puha ütés f g C 20
Púpos burástya e n 1,2,3 30
Purifikátor r r 1,2,3 200
Pusztító végzet d n 1,2,3 30

Püspöki talár - r C 100
Quwarg d g 1,2,3 10
Quwargboly d n 1,2,3 30
Quwarg felderítõ d g C 30
Quwarg harcos d n H 200
Quwarg keltetõ d n L 60
Quwarg királynõ d r 1,2,3 500
Quwarg õsmágus l r I 400
Quwarg parafenomén d g E 30
Quwarg parazita d g C 30
Quwargrajzás d g H 200
Quwarg szabotõr d g L 30
Quwarg szamuráj d n L 60
Quwargtaposó tappancs t n H 60
Quwargok földje - n L 60
Ragaszkodás c n C 30
Ragasztó e g C 20
Ragyás burástya e r 1,2,3 200
Ragyogó Ron r r I 300
Raia büntetése r n 1,2,3 30
Raia küldetése r r 1,2,3 60
Raia oltára r g 1,2,3 10
Raia papnõje r n 2,3 30
Raia szent lovagja r r L 400
Raia szentélye r n I 300
Raia temploma r r 1,2,3 150
Rájanyék f n 1,2,3 60
Rambó bogár f g E 10
Redyque s r I 300
Regeneráció s r 1,2,3 100
Regeneráló gyûrû r n C 30
Reinkarnáció s n 1 100
Rejtõ köpeny e n H 100
Rejtõzködés - g 1,3 20
Rekreáció r n 1 100
Rendellenes magnetizmus l n I 30
Repülés e g L 20
Restauráció e g L 20
Revitalizáció s r 1,2,3 100
Riadó t n E 60
Riknatikus röfögés d g 3 10
Riposzt t g E 20
Rius f r 1,2,3 200
Rius kacagása f n C 60
Roham t g L 20
Rombolás d n 1 60
Rothadás l n 1,3 30
Rothadó mocsarak l r 1,2,3 100
Rothasztó érintés c n I 30
Roxati zárfaló d n 1,2,3 60
Rövid kard f g 1,2,3 10
Rubingólem t n I 100
Rughar f r C 300
Rughar dilemmája f n C 60
Rughar familiárisa f g H 60
Rughar gépezete f n E 60
Rughar monolitja f g 3 20
Rughar varázskönyve f r L 200
Rúnakõ - g E 20
Sáfránypor f r I 300
Sardullah Sharpa d r 1,2,3 300
Sárkányfatty c g I 20
Sárkányidomár r n I 30

Sárkányölõ kard e n L 20
Sárkánytojás c n I 30
Sárkányvár e\r n I 30
Savas üvegcse s g H 60
Savgólem l r AK 200
Savhurrikán d r 2,3,H 300
Savlehelet l n 1,2,3 30
Savmágia l n H 100
Sebkötözés - g I 20
Sellõ e g I 20
Setét Patkány l r 1,2,3 100
Sheran könnyei s n C 60
Sheran küldetése s r 1,2,3 100
Sheran lázadása s r 2,3 300
Sheran megalázása l n C 30
Sheran oltár s g 1,2,3 10
Sheran papnõje s g C 20
Sheran szentélye s g C 30
Sheran temploma s r 1,2,3 150
Sighter f n H 100
Sihaya e n 1,2,3 30
Silistra s n E 100
Siol von Uman báró l r I 300
Sir Magic Master r n L 60
Sírlidérc l g H 150
Sistergõ Pumpa l r 1,2,3 300
Sivító béka c g C 20
Skorpiócsípés e r Cs 200
Skorpió klán l r Cs 100
Smack l n 1,2,3 30
Smack rabszolgái l r H 400
Smaragdgyûrû f r 1,2,3 200
Sóhajtó dorony r n 1,2,3 30
Sokk s n E 60
Sorvasztás l g 1,2,3 20
Sörényes ubuk f g 1,2,3 10
Sörtehajú Ninsai s r 1,2,3 100
Sötét ceremónia d n 1,2,3 30
Sötét erõk idézése l n E 100
Sötét fõgnóm d r C 300
Sötét föld - n L 100
Sötét gnóm d r 1,2,3 200
Sötét halál l g 1,2,3 10
Sötét ital l g I 20
Sötét kastplom d n I 100
Sötét motyogó l r 1,2,3 500
Spagulár s g H 30
Spontán égés d g I 20
Stabilizátor - g L 30
Sullár e g L 30
Súlyzó t g I 20
Surranó kígyó s g C 20
Sutor Kragoru - r I 300
Sutor Kragoru tornya f n L 30
Sünmedve r g C 20
Süvítõ rája c n I 30
Syndel f r L 200
Szabad madár e r AK 300
Szabotázs f g I 20
Szakadék t g C 30
Számmágia f g L 30
Szaporítás s g 1,2,3 10
Szárnyas csirmáz r g I 20

Szárnyas gömböc e g 1,2,3 10
Százfogú t g 1,2,3 10
Szekértábor t g I 20
Szellemlovag l r I 300
Szellemszolga t g L 30
Szellõléptû Elvatar e\s r Cs 100
Szélvihar s g L 20
Szemszimbólum e r 1,2,3 100
Szemmelverés e g 3 30
Szent jogar r r 1,2,3 100
Szent kulacs s r Cs 100
Szent szó r\e g I 20
Szentségtelen szó l\d g I 20
Szeppent rákfatty c r Cs 100
Szerencsejáték - g L 20
Szerepcsere e r 1,2 500
Szertelenke s n I 20
Széthúzás a bandában e n 1,2,3 30
Szibarita váz f g I 20
Szigony t g I 20
Sziklazuhatag r n E 60
Szimulákrum e r H 600
Szinati szerzetes d r Cs 200
Színes dözmöng r g 1,2,3 10
Szintlépés - g 1,2,3 10
Szintszívás l g 1 20
Szintszívó l n 1,2,3 60
Szivárványhíd f n C 30
Szívroham l n 1,2,3 30
Szoborpark s n E 40
Szopógödör l r 1,2,3 150
Szorrátor bogár c r Cs 200
Szökõár s g 2,3 20
Szõrlajhár s g L 20
Szörnybûvölés e r 1,3 1200
Szörnycsábítás e g I 20
Szörnyek évadja s\f r I 600
Szörnyidézés s g L 20
Szörnyidomítás - g E 20
Szörnyvisszaidézés l g H 60
Szõrös bozsó s n I 100
Szõröspók õrdémon c r L 200
Szövõpók e g I 20
Sztatikus orkán d r AK 300
Szubreális vámpír l r C 300
Szuperpszí e n L 60
Szutykos remák f g H 60
Születésnap r g L 30
Szürkeállomány aktivizálása f r 1 1000
Szûzhó l r Cs 150
Takonypóc l n C 30
Táncoló fegyver t n H 60
Táncoló lángok d g L 30
Tanulékonyság - n L 60
Tapasztalatcsere e g H 30
Tárgyvédelem f g 1 30
Tatudob t g H 30
Taumaturgia - g 1,2,3 10
Távcsõ e n 1,2,3 30
Tazunkaróka r g H 30
Technokolin e g H 30
Téfea magoflux f r 1,2,3 100
Teknõspáncél r r Cs 100
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Tektonikus kvatáns f r H 400
Teleportálás f g H 30
Telhetetlen pöfeteg c g I 20
Teljes fordulat c g I 20
Teljes front - r E 300
Teljes kvatáció r r 1 200
Teljes mozgósítás d n C 30
Teljesség r n C 30
Temetõ l r 1 3000
Templomi orgona r r H 600
Teológia - g L 20
Teremtés r g 3,H 20
Térfaló r r E 400
Térkapu c g C 30
Természeti katasztrófa c g L 30
Térutazás - n L 60
Tetemember l n 1,2,3 60
Tguarkhan - r 2,3,H 400
Thargodan csatamezõ c r Cs 100
Thargodan csatatank c r L 200
Tharr haragja t n 1,2,3 30
Tharr harci dala t n C 60
Tharr keresztje t r C 200
Tharr küldetése t r 1,2,3 100
Tharr oltára t g 1,2,3 10
Tharr pajzsa t n 1,2,3 30
Tharr papja t g C 20
Tharr temploma t r 1,2,3 150
Thor,a sárkányölõ r n E 40
Tigroszlán e r Cs 300
Tilgellagad s n E 60
Tiltott mágia f g C 60
Tintacsiga e g 1,2,3 10
Tisztítótûz r g 1,2,3 20
Tisztogatás c g L 30
Titkos folyosó t g E 20
Titkos rituálé d r I 300
Toborzásgátló Vlagyimir - r 1 2000
Tolmokov koktél d n I 100
Tolvajcéh d r AK 200
Tolvajszem d r 1,2,3 200
Tomboló Ovgar d r Cs 150
Tomboló yeti t r Cs 150
Topránypolip c n I 60
Tormikus egér c g C 20
Totális agymosás c r E 300
Totális háború t r L 200
Totemoszlop - g L 30
Tou szang kihívása c r I 200
Tou szang tánca c n I 30
Törpe kovács t r C 200
Törpe t g 1,2,3 10
Törpemammut t g H 30
Trákin csákánya t n I 60
Transzformáció f r 1 1000
Trappoló dinymák t g L 30
Treem feljegyzései r u E 5000
Treem,a bölcs r r 1 200
Trikornis herceg r r Cs 400
Trikornis r r 1,2,3 200
Tripla szintlépés - r 1 200
Triton e r Cs 200
Trófea t g I 20

Troll l g 1,2,3 10
Trollfa s r 1,2,3 300
Trollkeltetõ zóna l n C 60
Troll Lady l n E 100
Trónfosztás e g 1,2,3 10
Trükkmester f r I 200
Tsalez Lau’pez d n H 100
Tudati égetés e n 2,3,H 30/60
Tudati fejlesztés - n C 60
Tudati klónozás e r Cs 150
Tudati lenyomat r g L 20
Tudati vitalizáció f g C 30
Tudatkiesés d n E 60
Tudatkorbács e g C 30
Tudatlanság t g H 60
Tudatrombolás e n 1,2,3 60
Tudatturbó f n 1,2,3 30
Tugt-ork d n 1,2,3 30
Túlburjánzás s g C 20
Túlélõk Földje - n L 100
Túlerõ c g L 20
Tükörkép c n I 20
Tükörpajzs s g I 20
Türelem f r I 300
Tüskecsapda s g 1,2,3 10
Tüskepajzs f g H 100
Tüskés gigaféreg f r E 400
Tüskés harci gromak t n E 100
Tûzelementál d n C 60
Tûzesõ d g 1,2,3 10
Tûzféreg d g L 10
Tûzfõnix r g 2,3 20
Tûzgolyó d g C 60
Tûzlehelet d g L 20
Tûzmágia d r 1,2,3 300
Tûzszövetség d\r n I 60
Tyrannosaurus Rex s r L 500
Udvari bolond e g E 20
Udvari mágus r r 1,2,3 150
Udvari zenész f n C 30
Ugh méreg s n 1,2 60
Új nemzedék s n L 60
Új remény s r 1,3 200
Újjáépítés r n 1,2,3 30
Újrahasznosítás t n C 60
Uldenerath t r I 200
Uman szelleme l r 2,3 500
Umbatari karkötõ d g E 10
Umor-pióca d g 1,2,3 10
Unáris plantáció s g 3 10
Unkreáció f n 1,2,3 30
Urgod fétise d r H 400
Urgod szikrája d g E 20
Urgod d r C 400
Úszás s g H 30
Utánpótlás t n L 60
Utcakölyök f g E 20
Utolsó esély s r 1,2,3 200
Utolsó kívánság d n 1 30
Útonálló l g L 30
Uwalla c r C 300
Uzbány e n 1,2,3 30
Ügyetlenség d n 1 30

Ütközet t n H 60
Üzletember - n E 60
Vadász tatu d g 3 10
Vadász varkaudar d g H 60
Vadászat szakértelem - r 1,2,3 200
Vadászkutya r g L 20
Vadászmester r g C 30
Vadítás t r 2,3 100
Vadtroll t n H 200
Vak õrület t n 1,2,3 30
Vakharc t g E 10
Vakító fény e g I 20
Vakmerõ pattancs t r Cs 60
Vakság d g H 60
Vámpirizáció l r 1,2,3 200
Vámpírlord l r AK 500
Vámpírtõr l\d g I 20
Vándormuzsikás e g E 10
Vangorf gróf l r E 300
Vangorf vára l r 1,2,3 100
Varázsenergia d g C 20
Varázsfesték e n C 30
Varázskõ f n 1,2,3 30
Varázslatlopás e r 1,2,3 300
Varázslótanonc r g E 10
Varázslótorony f r 1,2,3 150
Varázsvédelem r g I 20
Varkaudar d g 1,2,3 10
Varkaudar bajnok d n H 200
Varkaudar behemót d r H 900
Varkaudar csillapítás r g H 30
Varkaudar fétis d g L 30
Varkaudar harcmûvész d r E 500
Varkaudar hírnök d n I 60
Varkaudar íjász d g E 20
Varkaudar kölyök d g C 20
Varkaudar lándzsa d n 2,3 30
Varkaudar mágus d n 1,2,3 60
Varkaudar mérnök d\t g I 20
Varkaudar nekromanta d n 1,2,3 60
Varkaudar pálinka d g H 30
Varkaudar páncél d n E 30
Varkaudar szolgálólány d g L 30
Varkaudar tábor d n C 30
Várvédõk t n 1,2,3 30
Vasalt bunkó t r 1,2,3 100
Vassulyom t g I 20
Vasvért d r 1,2,3 100
Vasszûz d r Cs 300
Védelem a tûztõl r n 1,2,3 30
Védõoltás s g L 20
Védõrúna - g E 20
Végelgyengülés s g H 60
Végsõ védelem r g E 10
Végsõ visszaszámlálás d r E 400
Vegyesbolt f r 1 300
Véletlenszerû kiválasztódás c r C 100
Velociraptor s r AK 300
Véráldozat l g L 20
Vérbeli borzongás d g 1,2,3 10
Vércápa c n C 60
Vérengzés t r 1,2,3 200
Véres csatabárd l n E 60

Vérfolyam d r I 300
Vérfürdetõ magszim s n 2,3,H 60/100
Vérhörgõ Mamulut c r 3 400
Vérkeszeg f r Cs 200
Versengés c n I 30
Vérszomjas csüldõ c g L 30
Vévörös skorpió c r Cs 150
Viharfelhõ t n 2,3 30
Viharlobogó t g 2,3 10
Viharóriás f r E 600
Világégés d r 1,2,3 300
Világítótorony r g 1,2,3 10
Villámsújtás f g 1,2,3 10
Villámszimbólum f n 2,3 60/100
Virágszimbólum s r 1,2,3 100
Virágoskert e r E 400
Viszály - n I 60
Visszacsatolás r r H 1000
Visszalépés d r Cs 200
Vízelementál s n C 100
Víziharc - n I 60
Vízihulla l g C 20
Vízionár e r 1,2,3 100
Vlagyimir szobra - n E 40
Vonzás f g L 30
Vortex l r I 400
Vulkánkitörés t r 1,2,3 400
Woorgard s r L 300
Wulf Gretta t r L 300
Xantusz manó c g C 20
Xirnox l r 1,2,3 300
Yasmina e n L 60
Ygrodon d g L 30
Zafír erõöv t n E 40
Zan d r 1 1000
Zan diszrupció d r H 600
Zan-csemete d r 1,2,3 200
Zangroz harcosai f r AK 200
Zangrozi bika r r Cs 150
Zan-indukátor d n 1,2,3 30
Zarknod f r H 2000
Zarknod alsó kamrája f g L 30
Zarknod familiárisa f r I 300
Zarknod oszlopa f r C 300
Zarknod pecsétje f g E 20
Zárnyitás - g 1 20
Zene szakértelem - g L 20
Zinthurg d r 1,2,3 500
Zoloboo s g H 30
Zoloboo sámán s g 3 20
Zombi l g 1,2,3 10
Zombi mester l r E 500
Zoodroo Tint d n C 30
Zoola e r I 400
Zöldellõ fa s r 1,2,3 100
Zöldfülû kalandozók - r 2,3 200
Zu’lit f r L 300
Zu’lit erõtere f r C 400
Zu’lit parazitája l r C 200
Zuhatag s g I 20
Zurgblug t n 1,2,3 30
Zsoldoskapitány c r E 300
Zsugorítás c g I 20
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A népszerûségben az új lapok mellett
szerepet játszhatott az is, hogy ko-
moly díjakat osztottunk ki egészen a
16. helyezettig. Az elsõ helyezett jutal-
ma pl. 2 gyûjtõdoboz Ezüsthajnal és
egy új ultra-ritka lap volt. A játékosok
valóban játszottak: nagy örömünkre
senki nem ment el az elsõ forduló
elõtt (vagy után). A végig ott maradók
között egy csomag Hõskorszak kiegé-
szítõt is kisorsoltunk (ezt az egy paklit
úgy találtam a polcon, kapni nem le-
het!). A versenyen tesztelõk nem in-
dulhattak. Mindenkinek 3 csomag
Ezüsthajnal kiegészítõbõl kellett leg-
alább 30 lapos, színkorlát nélküli pak-
lit összerakni.

A játékosok nagy kedvvel bonto-
gatták és használták az új lapokat, a
sok trükkös lap miatt a szokásosnál
természetesen több hibával játszottak.
Néhány a legkedveltebb lapok közül:

Az új szabálykiegészítések is mû-
ködõképesnek látszottak: sokan hasz-
náltak szabálylapot (bár itt nem iga-
zán lehetett még rájuk paklit építeni),
remekül raktak ki áldozós lapokat (fõ-
leg Áldozómesterrel), és a büntetés is
el-elcsattanat (ezt még néha elnéz-
ték). Az Ében hadurat, amit látszólag
nehéz kihozni, többször láttam kirak-
ni a játék egész korai szakaszában.

A kétcsoportos, hétfordulós svájci
rendszerû versenyt az elhúzódó dön-
tõben, gigászi küzdelemben, 0:2-rõl
fordítva 3:2-re Máté Gergely nyerte.
Érdekesebb lapjai: Öngyulladás + Ur-
god szikrája (az Öngyulladást csak ez
utóbbival tudta használni!), 2 Glória
+ Utcakölyök, Aquan, Varázslóta-
nonc, Silistra. A második Szeitz Gábor
lett, kedvenc lapja, amivel rengeteget
trükközött, az Idegen tollak volt (eb-
bõl 3 is jutott neki), de a dolgok álta-
lában akkor fordultak komolyra, ha
Connor Wartause-t kinn tudta tartani.
A harmadik helyen Papadimitropo-
ulosz Alexander végzett, érdekesebb
lapjai: Méreg átadása, Királyi vadas-
park, Ördögi mentor, Fairlight villá-
mai. A negyedik helyet Kónya Barna-
bás vívta ki, õ használt A jövõ
ismeretét, Elözönlést, Kiváltságot (ta-
lán a 3 Utcakölyökhöz), Rúnakövet is.

Érdekességek a versenyrõl:
– Séd Szabolcs Utcakölyökkel és Va-

dasparkkal Holtak szellemét ölt.
– Szegedi Gábor max. ÉP-je 2 volt.
– Jánvári Viktor A gépben lakozó szel-

lemmel egy másik szellemet – a hol-
takét – hozott játékba.

– Král László Silistrája 10/18-as volt.
– Littner Ákos Lávafolyammal 30

lényt szedett le, ezek közül a saját-
jaiért azonnal újakat kapott Leah ke-
gye miatt.

– Fekete Tibor 1 ÉP-rõl nyert (ellenfe-
lének 30 volt), kétszer hozott vissza
eközben Holtak szellemét a gyûjtõ-
bõl.
Mindenkinek sok-sok jó versenyt!

MAKÓ BALÁZS

Katonai tanácsadó
Drakolder érdemrend

Viharóriás
Bölcs tanító

Áldozómester
Varkaudar íjász

Ha eljön az Ezüsthajnal
A fenti címmel rendezte a Beholder Kft. június 7-én az elsõ Ezüst-
hajnal frissen bontott paklik versenyét, egy héttel a megjelenés
elõtt. Ez volt az elsõ ilyen jellegû verseny (a korábbi években a
megjelenéskor tartottuk), és nagy sikert aratott: 113 induló volt. 
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PC-CD &
Kártya Shop
Down Town Üzletház

(9-es üzlet)
1053 Budapest,
Kossuth L. u. 17.
(Az Astoriánál)

•
Nyitva: H–P 10–18, Sz 10–14
� 118-5003, 118-9481/109,

06-20-765-527
•

Alappaklik, kiegészítõk
a következõ gyûjtögetõs
kártyajátékokhoz: HKK,
Magic: the Gathering,
M.A.G.U.S., Star Wars.
Laponkénti árusítás,
vétel készpénzért
vagy bizományba.
Kártyavédõ fóliák,

mappalapok,
kockák árusítása. PC-

CD ROM játékok
kölcsönzése,

adás-vétele, cseréje.
Audió CD, videokazetta

árusítás.
•

Ingyenes klubtagsági
rendszerünkben

35 000 Ft-ot nyerhetsz,
és rengeteg

egyéb kedvezményhez
juthatsz.

A klubtagságit mindenki
megkapja, aki legalább

100 Ft-ért vásárol.
•

Nézz be hozzánk,
meglátod megéri!
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Hagyományos verseny, június 20.
Az elsõ olyan versenyünket rendeztük, ahol már az új kiegészítõ, az
Ezüsthajnal lapjait is lehetett használni. Az érdeklõdés elmaradt a
szokásostól: mindössze 41 felnõtt és 11 junior induló volt. 
Ennek oka talán az lehet, hogy még nem
volt idõ az új lapok kitesztelésére, sokan
tarthattak a tesztelõktõl is (egyébként
nem teljes joggal, mint majd látható). A
junior korú játékosoknak azonban felhív-
nám a figyelmét, hogy nagyon megéri a
junior versenyen elindulni, hiszen pl. a 11
indulóból most is 4-et díjaztunk, az elsõ
helyezett, Baja Gábor ultra-ritka lapot is
kapott. A 2. és a 3. a két Debreceni testvér,
Áron és Dávid lett, a negyedik pedig Bá-
der Mátyás.

Az Ezüsthajnal készítésekor több cél is
lebegett a szemünk elõtt, amelyeket, úgy
tûnik, sikerült alaposan (túl)teljesíteni. Az
Isteni Szövetség után olyan kritikák értek
minket, hogy a lapok, bár érdekesek, nem
nagyon van versenylap köztük. Nos, most
mindenütt nyüzsögtek az új lapok, s ko-
rántsem csak érdekességük miatt. Többen
panaszolták, hogy a versenyeken 1-1 lap-
nál több soha nincs lenn, mindig leirta-
nak mindent. Most, ahogy végignéztem az
asztalokon, igen gyakoriak voltak a teli õr-
posztok, nem volt ritka a 20-30 lerakott
lap sem. Sokan úgy vélték, Leah nagyon
gyenge, hagyományos versenyen alig-alig
használt szín; most nem láttam olyan pak-
lit, amiben ne szerepelt volna. Mindezek
mellett a játék felgyorsult, bár nem annyi-
ra, mint a pasziánsz-pakliknál: most több-
ször elõfordult 5-6. körben megnyert vagy
feladott parti. Ezalatt az 5-6 kör alatt azon-
ban sokszor gondolkoztak annyit a játéko-
sok, mint máskor 15-20 kör alatt.

Nagy örömmel jelenthetem be, hogy a
Beholder Kft. által rendezett versenyek tör-
ténetében elõször nõi gyõztest köszönthet-
tünk: Bartha Brigitta már régóta jó játékos,
azonban most végre nyert is, méghozzá
erõs versenyen, jól kitalált paklival, meg-
gyõzõ játékkal. Figyelem tehát, lányok, ez
nemcsak a fiúk játéka! Brigitta paklija
oldalt látható, szabálylapja nem volt.

A pakli alapja az Ördögi mentor, ami a
Lidércúrral és Óriás patkánnyal kombi-
nálva, a nagy lényeket eldobva és vissza-
hozva, már a 3-4. (egészen speciális eset-
ben az 1.) körben erõs, nagy lényeket

(legalább kettõt-hármat, de akár 15-öt is)
eredményezhet, ugyan van rajtuk 1-1 mé-
regjelzõ, de ez nem sokat számít. Az ellen-
félnek pedig ilyenkor még nem sok lénye
van a gyûjtõben, ha nem hasonló paklival
játszik. A mentor kihozását (vagy, ha nem
jön be, a többi áldozós lapét) segítik az
egyébként-is-jó-valamire 0 költségû lapok.
Külön öröm, és igen hatékony fegyver, ha
Molganok kerülnek a gyûjtõbe.

A pakli erejét mutatja, hogy a 2. helye-
zett Fábián Balázs is hasonlóval játszott, de
4. színe Dornodon helyett Tharr volt, hasz-
nált Destabilizátort, Direkt Kontaktust,
Szörnybûvölést, Haarkon dühét, Idõuta-
zást, Szuperpszit is. A gyorsaságot nála a
Bõség zavara szabálylap segítette, míg Bri-
gitta úgy gondolkodott, neki fölösleges,
majd használnak mások... Kíváncsian vá-
rom, hogyan lehet legyõzni ezt a paklit, bí-
zom a játékosok leleményességében...

A harmadik, Holtzinger Dániel, szin-
tén használt Molgant, Óriás patkányt és
Lidécurat, generálta a lényeket a gyûjtõ-
jébe, de õ a mentor helyett a gyors ütés-
re (elsõ körben Zombi mester), a Noter-
manthira, Az utolsó csókra, Kisebb
Zanra épített inkább, és alapból Mágia-
falót használt az ellenvarázslatok és olcsó
azonnali varázslatok ellen. Õ is A bõség
zavarával küzdött.

A negyedik, Fehér László, a jól bevált
Sötét kastplomos, A tudás hatalmás pak-
liját tuningolta fel egy-két új lappal (pl.
Abarrun segítsége, Quwarg parafeno-
mén), és szintén A bõség zavara szabály-
lappal. (A versenyen használtak egyéb-
ként Õsi rúnát, Életenergiát, és más
szabálylapokat is.)

Néhány érdekesség a versenyrõl:
– Fábián Balázst Neumann Róbert 10

körig ütötte 2 Holtak szellemével és egy
Ongóliant hadúrral, de õ mindig Kürtszó-
zott (az Idõutazás is segített).

– Kenéz András és Littner Ákos mecs-
csén 4 Csákányos Blendor volt kinn, ezek
közül 3 Csontkést hordott.

Jó paklikat!
MAKÓ BALÁZS

3 Õsquwarg
3 Szerencsejáték
3 Zarknod pecsétje
3 Viharóriás
3 Drakolder testõr
3 A holtak szelleme
3 Lidércúr
3 Ködmangó
3 Sötét motyogó
3 Ördögi mentor
3 Haarkon
3 Óriás patkány
3 Molgan
1 Diuretikus kráken
1 Zinthurg
1 Leah hatalma
2 Fairlight trükkje
1 Zombi mester



HATALOM SZÖVETSÉGE
Június 30-án véget ért a szövetség harmadik féléve is, így
ismét itt az ideje, hogy eredményt és rangsort hirdessünk.
Az elõzõ félévhez képest nõtt a taglétszám és a versenyek
száma is, most 78 tagunk volt, és 16 versenyen lehetett
pontot szerezni. Természetesen ennél sokkal több ver-
senyt rendeztek, de sok olyan volt, ahol nem volt meg a
kellõ létszám (25 fõ) a pontszerzéshez. Sajnos a tagok
nagy része budapesti vagy Pest környéki. Ennek talán az
egyik oka, hogy a vidéki versenyeken ritkán jött össze a
25 fõ, így a pontszerzõ versenyeket fõleg Budapesten ren-
dezték. Az újításoknak köszönhetõen (ld. késõbb) remél-
hetõleg ’98 második félévében jóval több tagunk, fõleg vi-
déki tagunk lesz. Számukra szeretnénk megkönnyíteni a
pontszerzést azzal, hogy ezentúl 20 indulótól számít egy
verseny pontszerzõnek. Így talán már több játékos szerez
legalább öt versenyen hatalompontot, és élesebb lesz a
félév végi verseny, nagyobbak lesznek a pontszámok.
Több versenyzõ ígéretes pontszámait ugyanis az rontotta
le, hogy kevés pontszerzõ versenyen indult.

Nézzük akkor a nyerteseket. A féléves pontversenyt
Húsvéti Árpád nyerte, aki sok versenyen vett részt, így
volt mibõl kiválasztani a legjobb öt pontszámot. Nyere-
ménye egy tetszõlegesen választott ultraritka lap és egy
gyûjtõdoboz Ezüsthajnal. Második helyen Sass Tamás vég-
zett, aki több beholderes versenyt is megnyert, így megér-
demelten kapja meg jutalmát: egy ultraritka lapot és 10
csomag Ezüsthajnalt. Harmadik ezúttal Neumann Róbert
lett, aki általában szokatlan paklijaival hívta fel magára a
figyelmet. Egy ultraritka lapnak és 6 csomag Ezüsthajnal-
nak örülhet. Ráadásként mindhárman választhatnak egyet
a Szörnybûvölés, Temetõ, Illúziósárkány és A szirének
éneke lapok közül. A maradék negyedik lapot sorsolás út-
ján Takács Károly nyerte. A legtöbb pontszerzõ versenyen
Tóth Balogh Béla indult, szám szerint tizenhármon. Az õ
nyereménye 4 csomag Ezüsthajnal. Ismét két nõi tagunk
volt, közülük Bartha Brigitta végzett jobb helyen, így a
legjobb nõi játékosnak járó díjat (4 csomag Ezüsthajnal)
õ kapta. Legidõsebb tagunk még mindig Kõmûves Péter,
a legfiatalabb tagunk pedig a mindössze 12 éves Jámbor
András, mindketten két csomag Ezüsthajnalt nyertek. A
vigaszdíjat ezúttal is az a tagunk kapta, aki legalább egy
pontszerzõ versenyen elindult. Most Vajda János örülhet
a két csomag Ezüsthajnalnak. Kisorsoltunk továbbá 6
Ezüsthajnalt, nyerteseik: Várnai Péter, Szegedi Gábor, Ko-
vács Ákos, Radvánszky Péter, Révész Tamás és Holtzinger
Dániel valamint 3 csomag Ikrek Csillagképeket, nyertese-
ik: Kovács András, Szász Lajos és Timm Roland.

Mindenki végigböngészheti az alább látható teljes
pontlistát, míg a versenyekre lebontott táblázatot meg le-
het tekinteni a Beholder Kft. versenyein, illetve kérésre
postázunk egyet belõle. A versenyek számánál az elsõ
szám a játékos összes versenyét, a zárójelben levõ szám a
junior versenyeit mutatja.

Versenyek Hat.pont
1. Húsvéti Árpád 11 86,4
2. Sass Tamás 7 83,4
3. Neumann Róbert 7 83
4. Korányi Tibor 6 80
5. Abbas Krisztián 9 78,6
6. Kovács Ákos 7 77

Kis Borsó Csaba 6 77
8. Holtzinger Dániel 8 76,6
9. Szegedi Gábor 9 73,6

10. Fábián Balázs 5 73
11. Papadimitropulosz Alex 7 72,8
12. Bedzsula Ádám 5 71
13. Szeitz Gábor 7 70,2
14. Almási Viktor 7 70
15. Rém András 9 69,4
16. Fehér László 5 67,8
17. Sári Zoltán 6 64,4

Tóth Balogh Béla 13 64,4
19. Szinay Péter 8 63,8
20. Kõmûves Péter 6 62,8
21. Nagy Gyula Gábor 6 60,8
22. Bognár Balázs 7 (3) 59,6
23. Hambalkó Bálint 6 (3) 57,2

Bartha Brigitta 5 57,2
25. Bányai Péter 5 55,4
26. Littner Ákos 8 51
27. Jánvári András 6 (3) 50,8
28. Szemerényi Tibor 7 49
29. Révész Tamás 5 48
30. Koskár László 5 47,8
31. Kocsis Gyula 7 (4) 47,4
32. Kulcsár Mihály 5 47
33. Kahn Evarth 5 46
34. Szász Lajos 4 45,8
35. Szili Béla 6 44
36. Ries Tamás 9 (5) 41,4
37. Wéber Tamás 3 41,2
38. Kenéz András 7 40,8
39. Král László 4 40,2
40. Mátyus Sándor 5 (3) 37,6

Takács Károly 3 37,6
42. Simon Dániel 4 37
43. Nagy Attila 4 36,2
44. Bartók Imre 4 (3) 33,2
45. Kovács János 3 31,4
46. Gál Erzsébet 4 30,4
47. Kovács András 4 (2) 30
48. Fehérvári Ferenc 4 27
49. Einvachter Szabolcs 3 26,6

Timm Roland 4 (3) 26,6
51. Jámbor András 5 (3) 25,2
52. Homoki Zsolt 2 24,8
53. Kosztyankó László 7 23,8
54. Kiss Gergely 3 (2) 23,2
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A tagságot meghosszabbítani, és új tagoknak belépni a be-
holderes versenyeken személyesen, levélben (Beholder
Kft., 1680 Budapest, Pf. 134) vagy e-mailben (behol-
der@mail.datanet.hu) lehet. A júliusi Krónikában olvas-
hattatok az újításokról (pl. a tagoknak járó egyedi lapról).
Zárszóul még annyit, hogy
a budapesti versenyeken
csökkentjük az ultraritka
kiosztásának a feltételét,
ezentúl már 20 fõtõl ki le-
het osztani (a vidéki ver-
senyeken nem változik a
határ: továbbra is 15 fõ),
de továbbra is csak ha-
vonta három budapesti
verseny kap ultraritkát.

DANI ZOLTÁN
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1998 © Beholder Kft.
1998 © Beholder Kft.

Annyi ÉP-t gyógyulsz, és annyi szörnykomponenst kapsz,mint amennyi lapod van játékban.„Ez az egyetlen lehetôség arra, hogy biztosítsuka Namír királyságok jövôjét.” – Augur

2

55. Prekop Gergely 2 23
56. Báder Mátyás 7 (4) 21,4
57. Bíró Gábor 2 21,2
58. Béres Csaba 2 21
59. Schneider Zsolt 2 20,4
60. Bakos Attila 2 19,2
61. Lénárt Ádám 3 (2) 18,4
62. Radvánszky Péter 4 (3) 14,6
63. Horváth Zsolt 1 11,6
64. Csirik Tamás 1 11,4

Kopunovics Dávid 1 11,4
Prekop Nándor 1 11,4

67. Gosztonyi Balázs 2 10,6
68. Finta Zoltán 1 6,6
69. Mészáros Gábor 1 5,8
70. Seres Márton 1 4,8
71. Zsár Tamás 1 2,8
72. Balázs Gergõ 0 0

Bolváry Gellért 0 0
Erdei Gábor 0 0
Ifj. Káré István 0 0
Vajda János 1 0
Várnai Péter 0 0
Papp Gábor 0 0

NEMZETKÖZI VÁMPÍR KÁRTYAVERSENY
ÉS LÁTVÁNYOSSÁG

Idõpont: 1998. augusztus 15. szombat 16 óra
Helyszín: Körönd Pizzéria, 1063 Budapest, Szinyei Merse Pál u. 1.
Belépés: Játékosoknak ingyenes, látogatóknak 1000 Ft

A verseny különleges feltételei:
4 fõs asztalok.

A könyvtárban mindössze kettõ azonos lap lehet.
A kriptában csak minimum ötös kapacitású és különbözõ vámpír lehet.

További információ a www.valhalla.hu és www.alpha-consulting.hu címeken.
Értékes nyeremények mindenkinek!

Tiltott lapok: Cunctator Motion, High Stakes, Rowan Ring,
Stake, Monocle os Clarity, Playing for Keeps

Ébredj fel! Gyere!
Támogatja:

NEMZETKÖZI VÁMPÍR KÁRTYAVERSENY
ÉS LÁTVÁNYOSSÁG

Idõpont: 1998. augusztus 15. szombat 16 óra
Helyszín: Körönd Pizzéria, 1063 Budapest, Szinyei Merse Pál u. 1.
Belépés: Játékosoknak ingyenes, látogatóknak 1000 Ft

A verseny különleges feltételei:
4 fõs asztalok.

A könyvtárban mindössze kettõ azonos lap lehet.
A kriptában csak minimum ötös kapacitású és különbözõ vámpír lehet.

További információ a www.valhalla.hu és www.alpha-consulting.hu címeken.
Értékes nyeremények mindenkinek!

Tiltott lapok: Cunctator Motion, High Stakes, Rowan Ring,
Stake, Monocle os Clarity, Playing for Keeps

Ébredj fel! Gyere!
Támogatja:



ÚJJ VERSENYEK
augusztusban és szeptemberben

LEGÚJABB NEMZEDÉK
Idõpont: 1998. augusztus 15. szombat,
10 óra (nevezés 9-tõl).
Helyszín: Kondor Béla Közösségi Ház
(Budapest, Kondor Béla sétány 8.).
Megközelíthetõ Kõbánya-Kispesttõl
piros 136-os busszal (6 megálló).
Szabályok: A versenyen csak a

Létsíkok, Isteni Szövetség, Ezüsthajnal

és a Csillagképek kiegészítõk lapjait,

valamint a TF-találkozós lapokat és az

AK-s lapokat lehet használni. Tiltott
lapok: A mágia létsíkja, Alkalmazkodás
és az ultraritkák, a Tiltott mágia csak a
kiegészítõben használható. Ismét lesz
junior kategória a 16. évüket még be
nem töltött játékosok részére.
Nevezési díj: 400 Ft (tagoknak 300).
Díjak: A senior verseny pénzdíjas:
I. díj 30 000 Ft, II. díj 15 000 Ft,
III. díj 10 000 Ft IV. díj 5000 Ft.
A junior kategóriában kártyadíjak lesznek.
Érdeklõdni lehet: levélben a
Beholder Kft. 1680 Budapest Pf. 134,
illetve e-mailen a
beholder@mail.datanet.hu címen.

RÉGI IDÕK JÁTÉKA
Idõpont: augusztus 22., szombat 10.30
(nevezés 9.30-tól)
Helyszín: Nyíregyházi Városi
Mûvelõdési Ház Ifi Centrum (az állo-
mástól a 7-es busszal a Korona Szállóig)
Szabályok: A versenyen csak gyakori

és nem gyakori lapokat lehet használni,

valamint a Krónikás lapokat. Felelevení-
tendõ a régi hagyományokat, a játszma

gyõztese lapot húzhat a vesztestõl, de
ezt nem teheti be a paklijába.
Nevezési díj: 400 Ft
Érdeklõdni lehet:
Valhalla Páholy Könyvesbolt, 

Nyíregyháza, Bethlen G. u. 44., 
Tel: (06-42) 310-809.

FÕNIX KLUB VERSENYNAPTÁR
augusztus 23. Star Wars
szeptember 6. M.A.G.U.S./Battletech
szeptember 13. HKK
szeptember 27. Star Wars

Helyszín: Ferencvárosi Mûvelõdési
Központ, Budapest IX., Haller u. 27.
Nevezési díj: 600 Ft/verseny/fõ (Ez az
összeg bontatlan paklik esetén változik).
A Magic versenyeinkrõl részletesen a
magices versenyek között olvashatsz.
Minden általunk rendezett versenyen
hivatalos ranglistapontok szerezhetõek
(Hatalompont, DCI, Decipher ranglista
pont), és a versenyek eredményeit a
kiadóknak jelentjük.
Hamarosan indul a Magic: the

Gathering Aréna liga! Csatlakozz te is.
Részletesebb információt a versenyekrõl
215-9035-ös telefonszámon,
személyesen a Camelotban, vagy az
Interneten a www.alarmix.net/camelot
címen találhatsz.
Versenykezdések: 10 órától.

HKK VERSENY
Idõpont: 1998. augusztus 29. 10 óra
(nevezés 9-tõl)
Helyszín: Kaposvár, Fõ u. 7.
(Az állomáson szervezõk várják azokat,

akik elõre jelentkeznek.)

Szabályok: Tiltott lapok: A mágia
létsíkja, Alkalmazkodás, Tudatturbó, Õsi
rúna és az ultraritkák. A Tiltott mágia
csak a kiegészítõben lehet.
Nevezési díj: 500 Ft.
Érdeklõdni lehet: Marics Anikó
82-423-507-es telefonszámon
reggel 8-9 illetve 16-22 óra között,
hétvégén egész nap.

HKK VERSENY
Idõpont: 1998. augusztus 29. szombat
11 óra (nevezés 10-tõl).
Helyszín: Elysium kártya- és
szerepjátékklub, XIII. ker. Budapest,
Csanády u. 4/a.
Szabályok: Csak az elsõ kiadásban
megjelent lapok használhatóak.
Magának a lapnak nem kell elsõ
kiadásúnak lennie.

Nevezési díj: 450 Ft (tagoknak 350).
Díjak: kártyacsomagok
esetleg ultraritka lap.
Érdeklõdni lehet:
Kovács János, � 310-3190

HKK VERSENY
Idõpont: 1998. szeptember 19.
szombat, 10 óra (nevezés 9-tõl).
Helyszín: Kondor Béla Közösségi Ház
(Budapest, Kondor Béla sétány 8.).
Megközelíthetõ Kõbánya-Kispesttõl
piros 136-os busszal (6 megálló).
Szabályok: Válogatós frissen bontott
paklik versenye 1 csomag 4. kiadású
alappakliból és 1 csomag
Ezüsthajnalból
Nevezési díj: 1400 Ft (tagoknak 1300).
Díjak: A senior verseny pénzdíjas:
I. díj 30 000 Ft, II. díj 15 000 Ft,
III. díj 10 000 Ft IV. díj 5000 Ft.
A junior kategóriában kártyadíjak
lesznek.
Érdeklõdni lehet: levélben a
Beholder Kft. 1680 Budapest Pf. 134,
illetve e-mailen a
beholder@mail.datanet.hu címen.

HKK VERSENY
Idõpont: 1998. augusztus 30. szombat
10 óra (nevezés 9-tõl).
Helyszín: Zalaegerszeg, Ifjúsági Ház
(Pázmány Péter út 4., „Nagy Zöld
Kapu”) Igény esetén „idegenvezetés” a
vasút- vagy a buszállomástól.
Szabályok: A versenyen nincs

négyszín-korlát. Tiltott lapok: A mágia
létsíkja, Alkalmazkodás és az ultraritkák.
A Tiltott mágia csak a kiegészítõ
pakliban lehet.
Nevezési díj: 400 Ft (Fidesz- és
Fidelitas-tagoknak 350 Ft).
Díjak: ultraritka lap,
kártyacsomagok és lapok.
Érdeklõdni lehet:
Balogh Ákos � 92-364-487
(hétköznap esténként és hétvégén),
email: turulmadar@drotposta.hu

HKK VERSENY
Idõpont: 1998. augusztus 9. 10 óra
(nevezés 9-tõl).
Helyszín: Kölcsey Ferenc Mûvelõdési
Ház, sarki terem, 
Debrecen, Hunyadi J. u. 1-3.
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1997 © Beholder Bt.

Nem lehet célpontja varázslatnak 

vagy valamilyen, az asztalon levô lap

által okozott hatásnak. Az elôkészítô

fázisod során költs el @5-t, különben 

a gyûjtôbe kerül. Ha bármilyen módon

a gyûjtôbe kerül, azonnal 

elvesztetted a játékot.
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A 31-es busszal az állomástól
4 megálló.
Szabályok: Az egyetlen megkötés, hogy
a paklinak tartalmaznia kell lapot az

összes eddig megjelent kiegészítõbõl.

Nevezési díj: 450 Ft, tagoknak 400 Ft.
Érdeklõdni lehet: Nagy Barna

� 52-428-810
e-mail: emc@freemail.c3.hu

SZEREPCSERE
Idõpont: 1998. augusztus 30. 11 óra
(nevezés 10-tõl).
Helyszín: Debrecen, Hunyadi J. u. 1-3.
Kölcsey Ferenc Mûv. Ház, sarki terem,
A 31-es busszal az állomástól 4
megálló.
Szabályok: Hagyományos verseny,
kivéve, hogy a 2 és a 3. játszma elõtt

véletlenszerûen dõl el, hogy a saját

vagy az ellenfeled paklijával játszol.

Nevezési díj: 400 Ft, tagoknak 300 Ft.
Díjak: ultraritka, paklik
Érdeklõdni lehet:
Józsa Sándor � 52-437-982
és az Orákulum kártya- és szerepjáték
klub, Debrecen, Boldogfalva u. 15-17.

HKK VERSENY
Idõpont: 1998. augusztus 29. 9 óra
(nevezés 8-tól).
Helyszín: Kolping Oktatási Központ,
Gyöngyös, Török Ignác út 1.
(a buszpályaudvartól öt percre).

Szabályok: Csoportmérkõzések, majd

egyenes kiesés. Tiltott lapok: a
szokásosak mellett az ultraritkák és a
szabálylapok.
Nevezési díj: 300 Ft.
Érdeklõdni lehet:
Tornay Tamás 37-314-447

PÉNZDÍJAS HKK VERSENY
Idõpont: 1998. augusztus 23. 11 óra
(nevezés 10-tõl).
Helyszín: Elysium kártya- és
szerepjátékklub, XIII. ker. Budapest,
Csanády u. 4/a.
Szabályok: Állandóan játékban van egy
Szabadság ára szabálylap. Emellett bár-
milyen szabálylap használható a
szokásos szabályokkal.
Nevezési díj: 500 Ft, tagoknak 400 Ft.
Díjak: ultraritka, paklik, az I. díj 10 000
Ft!
Érdeklõdni lehet: Cyberworld

318-5003, 3189481/109, 06-20-765-
527

HKK, STAR WARS ÉS MAGIC VERSENY

Idõpont: 1998. augusztus 15. 11 óra
(nevezés 10-tõl).
Helyszín: Debrecen, Hunyadi J. u. 1-3.
Kölcsey Ferenc Mûv. Ház, sarki terem,
A 31-es busszal az állomástól
4 megálló.
Szabályok: A HKK és a Star Wars
hagyományos verseny. A Magic

Stronghold-Tempest-Exodus sealed

deck.

Nevezési díj: 400 Ft, tagoknak 300 Ft.
Díjak: ultraritka, paklik
Érdeklõdni lehet:
Józsa Sándor � 52-437-982
és az Orákulum kártya-és szerepjáték
klub,
Debrecen, Boldogfalva u. 15-17.

MAGIC: THE GATHERING
augusztus 16. – Fõnix
Tempest/Exodus sealed
augusztus 15. – Debrecen
Stronghold/Tempest/Exodus sealed
deck
szeptember 6. – Elysium
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Versenyhelyszínek

Fõnix – Ferencvárosi
Mûvelõdési Központ, 

IX. Budapest, Haller u. 27.

Elysium – Elysium kártya-
és szerepjátékklub, 
XIII. ker. Budapest,

Csanády u. 4/a.

A Magic versenyeket a
Beholder Kft, a Cyberworld
Bt, a Delta Vision Kft és az

Elysium támogatja.

Új HKK kiegészítõ sorozat
Most, hogy a Csillagképekben végére értünk az állatövi jegyeknek
– azaz 12 Csillagképek kiegészítõ jelent meg –, sokan kérdezték tõ-
lünk, hogy mi lesz ezután. Folytatjuk a Csillagképeket más, nem az
állatövi jegyekhez tartozó csillagképekkel, kitalálunk valami mást
vagy megszûnik a sorozat. Nos, ezen mi is sokat gondolkoztunk. Vé-
gül úgy döntöttünk, hogy a Csillagképeket nem érdemes folytatni, mi-
vel túl erõltetett lapok lennének, azonban a Csillagképek sikere
alapján valami kiegészítõ sorozatra mindenképpen szüksége van a
játékosoknak. Így született meg az Invázió története. Az Invázió a
Létsíkokhoz kapcsolódik, és azt a háborút meséli el, melynek so-
rán megnyíltak a síkok közötti átjárók, és addig soha nem látott
lények özönlötték el Ghallát. Az új kiegészítõ sorozat minden da-
rabja egy-egy Létsíkhoz kapcsolódik, a benne levõ lapok szorosan
kapcsolódnak az adott helyszínhez. Szeptembertõl kezdõdve kétha-
vonta jelennek majd meg az új kiegészítõk, 10-10 fajta lappal. Sajnos egyes Létsíkok erõsen kötõd-
nek egy-két színhez, ezért nem tudtuk megoldani azt, hogy minden Invázió kiegészítõben legyen
minden színû lapból legalább egy. Egyes kiegészítõkben bizonyos színek túlsúlyban lesznek (pl. az
elsõben, a Tûz síkjához kapcsolódóban a Raia és a Dornodon lapok fognak dominálni), azonban az
egész sorozatot tekintve kiegyensúlyozzuk ezeket a különbségeket. Az Invázió négylapos csoma-
gokban kerül majd forgalomba, és az ára 200 Ft lesz. Remélem mindenki türelmetlenül várja majd
az Inváziót! Addig is jó játékot mindenkinek!

DANI ZOLTÁN
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AZ ÍGÉRT LISTA AZOKRÓL A HELYEKRÕL, AHOL
BE LEHET LÉPNI A LIGÁBA, ÉS JÁTSZANI LEHET.

� Pserve Kft,
Pécs, Esztergar Lajos u. 19. III. em.

� Next-Door Bt.
Teleki László Mûvelõdési Ház, Pásztó, Deák Ferenc u. 35.

� Next-Door Bt.
KPVDSZ Mûvelõdési Ház, Nyíregyháza, Szarvas u. 90.

� Valhalla Páholy Könyvesbolt
Nyíregyháza, Széchenyi u. 1.

� Lovagvár Szerepjátékbolt
Szarvas, a központi autóállomás mögötti garázssoron

� Ceglédi Sportkártyabolt
Cegléd, Kossuth Ferenc u. 8., Gyarmati udvar

� Orákulum Kártya- és szerepjátékklub
Debrecen, Boldogfalva u. 15-17.

� Game Center (volt Magic Shop)
Terra Center Üzletközpont, Budapest, Párizsi u. 1.

� KO-MA könyvesbolt
Siófok, Mártírok útja 8. (Napfény szálló)

� Elysium Szerepjátékbolt és klub
Budapest, Csanády u. 4/b. (bejárat a Kresz Géza utcáról)

� Sárkánytûz szerepjátékbolt
Szombathely, Kiskar u. 9.

� Athors könyvesbolt
Szigetszentmiklós, Szent Miklós út 12.

� Camelot, Stratégiai, Társas- és Kártyajáték szaküzlet
Budapest, Ferenc krt. 33.

� Red Dragon
Tatabánya, Mártírok útja 69.

� Agyvihar Kártyapáholy klub
Pécs, Citrom u. 12.

� Csillagvég könyvesbolt
Szeged, Gogol u. 15.

� Használtkönyv-kereskedés
7400 Kaposvár, Dózsa György u. 5.

Remélem mindenki olvasta a júniusi számban a Ligá-
ról szóló ismertetõt! (Ha mégsem, akkor sürgõsen ol-
vassa el!) Most, amikor e sorokat írom, még éppen
csak elkezdõdött a Liga, de így is sok visszajelzést
kaptunk, amire minél elõbb reagálni szeretnék. Az el-
sõ probléma, ami mindenkiben felvetõdött, hogy
könnyen lehet csalni, mivel nincs bíró a meccseken,
a meccsek eredményét csak be kell diktálni. Ez ellen
három dolgot tudok felhozni. Elõször is ez egy játék,
bízom abban, hogy a játékosok nem azért neveznek,
hogy csak bediktálják az eredményeket, hanem azért,
hogy jókat játsszanak. Másrészt – mint azt már koráb-
ban leírtam – a Ligában Élõ-pontszámot számolunk.
Azaz, ha valakinek magas a pontszáma, a másiknak
meg alacsony, akkor a magas pontszámú játékos, ha
jelentõsen növelni akarja pontjainak számát, egy szin-
tén erõs játékost kell megvernie. Az alacsony pontszá-
mú játékos többszöri legyõzése sem fogja számotte-
võen emelni a pontszámát. Harmadrészt pedig, mivel
két játékos maximum öt meccset játszhat egymással
egy hónapban, ezért több „barátomat” kellene bene-
veznem ahhoz, hogy az ellenük aratott állandó gyõ-
zelmeimmel megnyerjem a Ligát. Így viszont kifizetek
mondjuk 1500 Ft-ot a nevezési díjakra, ami nem biz-
tos, hogy a nyereményekkel megtérül. Ugyanis a Ligá-
ban, pont azért, mert az egész nem ellenõrizhetõ,
nem akarunk több tízezer forintos nyereményeket ki-
osztani. Lesznek nyeremények, de elsõsorban az elis-
merés és dicsõség lesz a fõ jutalma a gyõzteseknek. A
csalással szerzett elismerés és dicsõség pedig nem hi-
szem, hogy boldoggá tenne bárkit is.

A másik sarkalatos kérdés volt többek részérõl,
hogy mi van akkor, ha egy játékos liga-meccset szeret-
ne játszani valakivel, de az illetõ nem hajlandó kiáll-
ni. Nos, a válasz egyszerû: semmi. Érvényes meccset
csak úgy lehet játszani, ha mindkét játékos elõre
megegyezik abban, hogy liga-meccset játszanak.

Felvetõdött még az a probléma is, hogy mi a teen-
dõ, ha valaki elveszti a tagsági igazolványát. Nos, eb-
ben az esetben addig nem játszhat Liga-meccseket,
amíg nem lesz új igazolványa. Az új igazolványát a tag-
sági díj újbóli befizetése után ugyanott kell megkap-
nia, ahol az elõzõt kapta. Az igazolvány sorszámának
meg kell egyeznie az elõzõ igazolványának szá-
mával, és rá kell írni azt, hogy pótigazolvány.
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Júniusi feladványunkra elég kevés
megfejtés érkezett, és közülük is csak
kettõ bizonyult helyesnek. Szokás
szerint elõször ismét leírom a jó
megoldást, majd elemzem a hibás
megfejtéseket.

1. Ellenfelem kezében van egy Kürt-
szó, tehát jól meg kell fontolni a
lépéseimet. Elsõként kijátszom a
Hadiszerencsét, és felhúzom a Tol-
vajszemet. (-2 = 17 VP)

2. „Ha már van Tolvajszem, használ-
juk is!” – felkiáltással alulra rakom
az Energiafolyamot, a Teológiát és
a Hidegvért úgy, hogy ez utóbbi le-
gyen felül. (-5 = 12 VP)

3. Fairlight trükkjével eldobom a két
Tudatrombolást, és felhúzom az
Elzárást, a Feltámasztást és a
Napfókuszt. (-4 = 8 VP)

4. a. Innen kezdve kettéágazik a meg-
fejtés: ha még nem játszotta ki a
Kürtszót az ellenfelem, akkor elzá-
rom. (-3 = 5 VP)

5. a. Kijátszom a Napókuszt, majd
feltámasztom az ellenfél Szinati
szerzetesét. Én sebzõdök nyolcat,
de az Adószedõvel még gyorsan
gyógyulok egyet, míg az ellenfe-
lem sebzõdik négyet, és meghal.
(+1 – 6 = 0 VP)

4. b. Ha a 3. pont végéig az ellenfe-
lem kijátszotta a Kürtszót, akkor
van +3 VP-m, és felhúztam a Hi-
degvért meg még egy tetszõleges
lapot. Ebben az esetben feltámasz-
tom a Szinati szerzetest, így én 0
ÉP-be kerülök. (+3 – 6 = 5 VP)

5. b. Most már teljesül a Hidegvér ki-
játszási feltétele, ki is játszom, és a
korábbi Hadiszerencse segítségé-
vel meghatározom az eredményt:
nyertem. (-4 = 1 VP)

Mint már említettem, csak két jó
megoldás érkezett, õk azonban egy
apró eltéréssel fejtették meg a rejt-
vényt. A Fairlight trükkjével a Napfó-
kusz helyett az Energiafolyamot húz-
ták fel, és ha az ellenfél nem
kürtszózott, akkor az elzárás után a
hadiszerencsés Energiafolyammal
nyertek. A megoldásuk második fele
megegyezett az általam leírt megfej-
téssel. A hibás megoldások nagy része
nem zárta el az ellenfelet. Úgy gon-
dolkodtak, hogy ha már az ellenfél ki-
játszotta a Kürtszót, akkor a Feltá-
masztás után lesz VP-jük a
Hidegvérre, ha pedig még nem kürt-
szózott, akkor a Feltámasztás után
mindenképpen megteszi, hiszen 0 ÉP-
be kerül. A probléma ott van, hogy az
okos ellenfelem esetleg csak a gyó-
gyulási fázisban kürtszózik, akkor pe-
dig már játszhatom ki a Hidegvért
(elõtte meg nincs rá VP-m), mivel a
gyógyulási fázisban csak azonnali va-
rázslatokat lehet használni. Még egy
hiba, amit többen elkövettek: a Hadi-
szerencse nem hathat egyszerre az
Energiafolyamra és a Hidegvérre is.
Egy Hadiszerencsével csak egy dobás
eredményét módosíthatod.

A két helyes megfejtõnk:
Szabó Viktor Dunaújvárosból és
Erdey-Grúz Tibor Budapestrõl.
Gratulálok nekik, nyereményük egy-
egy csomag Ezüsthajnal.

Új feladványunk alapfelállása egy-
szerû: van 20 VP-d és 15 ÉP-d, ellen-
felednek 17 ÉP-je és 14 VP-je van,
egyikõtöknek sincs szörnykompo-
nense. Nincs lap a gyûjtõdben, most
kezdõdik az elsõ fõ fázisod – nyerd
meg a játékot ebben a körben!

Beküldési határidõ:
1998. szeptember 8.

A zárójelben levõ betûk az istene-
ket jelentik, a túloldalon megtalálod
a feladvány ábráját is.

DANI ZOLTÁN

A KEZEDBEN LEVÕ LAPOK:
• A jövõ ismerete (E)
• Megrontás (L)
• Fordulat (F)
• Idegen tollak (S)
• Gemina balzsama (S)
• Vlagyimir szobra (-)
• A gépben lakozó szellem (S)
• Vadítás (T)

ASZTALON LEVÕ LAPJAID:
Malvina Lobara (R)
Alanori Krónika (R)
Alkímiázó üst (F)

A PAKLID SORRENDBEN
(FELÜLRÕL):

• Visszacsatolás (R)
• Átokmurgattyú (C)
• A mutáció eredménye (C)

Minden lapod aktív, Malvina az
õrposztban van.

ELLENFELED ASZTALON LEVÕ
LAPJAI:

• Quwarg (D)
• Lebegõ gomba (C)
• Planetáris õrdémon (C)
• Sötét kastplom (D)

A PAKLIJA SORRENDBEN
(FELÜLRÕL):

• Az élet szava (S)
• Érzõ szívû dromedár (R)
• Elektromos angolna (F)

Minden lapja passzív, a lényei a
tartalékban vannak. Nincs lap a kezé-
ben.
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RAIA
Augur köpenye (2): Tárgypakliba jó lehet (bár Az élet vi-
ze sokkal jobb nála), egyébként gyenge.
Az igazság próbája (4): Univerzális pusztító lap, bár nagy
lények ellen kevésbé jó. Fontos szerepe lesz tárgyak ellen,
ha valaki nem használ Tharrt, illetve színek háborújában.
Bölcs tanító (3): Az Udvari bolondnál részletezett pak-
liban nagy lapelõnyt képes biztosítani. Más pakliban, ahol
nem védi semmi, könnyen leszedhetik, de ha mégsem ak-
kor beindul a húzás.
Csoda (3): Én fõleg kalandozókkal, Glóriával és kalan-
dozó-bûbájokkal használtam és láttam használni. Ezekkel
együtt nagyon erõs. A kijátszási feltétele miatt nem kapha-
tott több pontot.
Éber vadászkutya (2): Ez is csak sealed deck lap, de sze-
rintem gyengébb a Fairlight bankárnál.
Életesszencia (2): Érdekes új pakli képét vetíti elõ Az
élet vizével, Gyógyítás szakértelemmel, sok tárggyal és
Vérfolyammal. Viszont más paklikba nem nagyon
tenném be, mivel elég kockázatos a használata. Bontatlan
paklik versenyén még jól jöhet.
Éltetõ tettvágy (3): Az Utolsó szóhoz hasonlóan ez is rit-
kán jut majd szóhoz. Legnagyobb eséllyel egyébként a
szürkeállományos, transzformációs pasziánszpaklikban
láthatjuk majd viszont, mivel ezekben Raia amúgy is sze-
repelni szokott.
Királyi arcképcsarnok (1): Hát nem raknám be egy ka-
landozópakliba sem, ha csak egy kicsit komolyan veszem
a meccset.
Királyi nagytanács (2): A tesztelés alatt nem láttam hasz-
nálni, és én sem nagyon használtam. Így ránézésre nem
tûnik olyan lapnak, amit mindenképpen használni kell.
Esetleg egy-két kombós pakliba jól jöhet.

Királyi vadaspark (1): Balázs kedvenc lapja volt, de sze-
rintem túl speciális lap.
Kristálytündér (3): A motyogónak raiás, de gyengébb
változata. Elsõsorban színek harcában lehet brutális Tri-
kornis herceggel, Griffõnixszel stb.
Pikkelyes thorgat (3): A tesztelés alatt alig használták
ezt a lapot, azóta viszont sikerült egy-két jó kombót építe-
nem rá. Sok lénnyel, Zarknod familiárisával, Pozitív lét-
síkkal. Arra is lehet használni, hogy megmentsem a lénye-
imet (pl. mérgezéstõl, vagy ha már sokat sebzõdtek).
Életmentõ hatásként sajnos nem lehet használni. Érde-
mes próbálgatni, mivel meglepõen jó eredményeket le-
het kihozni ebbõl a lapból.
Sziklazuhatag (3): Kobuderapakliban igen erõs lap. A
+1 ÉP is sokat jelent egy kobuderánál, de a direktsebzõ
képesség teljesen kinyírja a hordát, és lénynélküli pakli
ellen is használható.
Térfaló (4): A jelenelgi HKK környezetben a legjobb 8-ért
4/4-es lény, mivel sokfajta pakli használ síkokat. Ha hatért
rakjuk ki, az táp, ha nyolcért, akkor meg akadályozzuk az
ellenfél síkjának kirakását.
Thor, a sárkányölõ (1): Ötért 2/2-es kalandozó? Gyen-
ge, ráadásul a speciális képessége igazából csak az Illúzi-
ósárkány és esetleg az Északi tûzsárkány ellen jó (mivel
csak ezeket használják versenyen). De minek pazaroljak
egy Illúziósárkányt arra, amit egy Tisztítótûzel is le tu-
dok lõni?
Varázslótanonc (2): Kicsit drága 1/1-es lénynek, de ka-
landozópakliban érdemes kipróbálni.
Végsõ védelem (2): Lénymegmentõ lap, de hogy
mennyire jó, arról kevés fogalmam van. Hordában esetleg
érdemes kipróbálni, lehet, hogy jobbnak bizonyul a ket-
tesnél.

KKOOMMBBÓÓKK
EZÜSTHAJNAL -ÉRTÉKELÉS
Az elõzõ Krónikában megkezdett értékelést folytatom az abból kima-
radt színekkel. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a két cikket egy-
szerre írtam, és csak a megírás után vágtuk ketté a nagy terjedelme mi-
att. Bár azóta – mivel megjelent az Ezüsthajnal, és így élesben ki
lehetett próbálni a lapokat – egy-két dologban megváltozott vélemé-
nyem, a megírt cikken mégsem változtattam. Úgy gondolom, hogy ettõl
még érdekesebb lesz, mivel egy tesztelõ elsõ benyomásait tartalmazza.

DANI ZOLTÁN



SHERAN

A béke szigete (1): Csak színek hábo-
rúján lenne brutális, de ott lehet, hogy
tiltott lap lesz.
A gépben lakozó szellem (1): Nem
láttam még rá jó kombót.
A háborgó tenger (1): Akármit csinál-
tunk vele a tesztelés alatt, mindig tapéta
maradt.
A hármas mágikus ereje (4): Egy na-
gyon jó húzó lap, ha a végtelenítés (Új re-
mény) miatt Sherannal játszunk a paszi-
ánsz pakliban. A feltételét elég könnyû
összehozni addig, amíg be nem indul a
kombó, utána meg már más lapokkal pör-
gethetjük a paklit.
Aquan (3): Repülõ kalandozó! Nem hang-
zik rosszul! Egy Glóriával kellemetlen per-
ceket tud szerezni az ellenfélnek, amikor
kirepül.
Aurafaló (5): Nagyon erõs lap, ha nem
játszunk varázslattal. Az Ezüsthajnal lapja-
ival pedig már erõs varázslat nélküli pak-
lit lehet összerakni, mivel a lények ké-
pességeivel már szinte mindent meg
tudunk oldani.
Az orgorók hatalma (1) A lap önmagá-
ban elég erõs lenne, de a sajnos a kõvé
változtató lények elég drágák, és a ket-
tõ együtt még nem alkot ütõképes
paklit, más pakliban pedig nem lehet
használni.
Ent kertész (2): A tanítónál leírt pak-
liba remekül illik. Jó komponenster-
melés egy sok lénnyel játszó pakliba,
de a hagyományos versenyekre sze-
rintem gyenge.
Evolúció (1): Bár az életben jelentõs
az evolúció szerepe, azt hiszem a
HKK-ban nem nagyon jut majd szó-
hoz.
Fatönk (1): Egy védekezõ pakliban
esetleg jó lehet, amíg feláll a kombó,
de óriási hátrány, hogy támadáskor
bármilyen lény blokkolhat ellene a
meghalás veszélye nélkül.
Futóhomok (4): Sheran tovább erõ-
södött vele az univerzális lényirtások
(Járvány, Sheran lázadása, Acélda-
rázs) terén. Trikornis herceg és hason-
ló nagy lények ellen király lap. Csak
azért nem kapott öt pontot mert a re-
pülõ lényeket nem szedi le.
Gnóm szolgáló (2): Eddig a legjobb kõvé változtató lény,

jól kombózik Az orgorók hatalmá-
val, ennek ellenére sem a kõvé vál-
toztatós pakli sem a Gnóm szolgáló
nem tartozik az élmezõnybe.
Hóvihar (1): A lap jelentõségét
még nem sikerült felfedeznem.
Idegen tollak (1): Bár a debrece-
ni tesztelõbrigád szerint erõs
kombókat lehet rá építeni, sze-
rintem azonban inkább csak mó-
kásakat.
Méreg átadása (1): A Méreg-
semlegesítéshez hasonló jelen-
tõségû lap.
Méreghasználat (2): Szintén
a gyengébb bûbáj kalandozóra
lapok közül való. Elf pakliba

nagyon jó lap, de kijátszásakor
az Alakváltástól és az Üzletem-
bertõl eltérõen nem tettem nagy
lépést a gyõzelem felé.
Silistra (1): Négy VP-ért 2/1-es
kalandozó elsõ hallásra gyengé-
nek tûnik. Nézzük meg alaposab-
ban! Ha meghal egy lényem úgy,
hogy Silistra már a normális árába
került 4-ért 2/2-es, egy újabb lény
meghalása esetén jutunk csak
elõnyhöz (4-ért 3/3-as), de mindeh-
hez az kell, hogy Silitra az asztalon
legyen, és túlélje ezeket a lényeket.
Szerintem nem fogja ezt megélni,
mert õt szedik le legelõször, amíg
még könnyen megy.
Sokk (4): Rulez! Próbáljátok ki ellen-
varázslatos pakli ellen Földanya amu-
lettjével. Versenyen akár alapból is le-
het használni, de kiegészítõben
mindenképpen javaslom, ha nem ját-
szunk ellenvarázslatokkal.
Szoborpark (1): A kõvé változtatós
pakli jelenleg még csak a móka szint-
jén tart, és ez a lap amúgy sem túl
erõs.
Tilgellagad (2): A Falunál jobb, mi-
vel 1/1-es kalandozókat termel, sze-
rintem az Új nemzedékhez hasonló
erejû, mivel itt csak egyszer kell
passzivizálnod a kalandozóidat, az
Új nemzedék viszont olcsóbb. Igaz,
hogy a bûbáj csak 0/1-es kalandozó-
kat termel. Azért Lõfegyver szakérte-
lem és Tilgellagad ide vagy oda, az

elf pakli megmarad a móka-pakli szintjén, egyelõre nem
versenyképes.
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THARR

Antimágikus õrtorony (3): Hordá-
ban, sok lénnyel az egyik legjobb bû-
bájleszedés, de nagy hátránya, hogy
lények nélkül nem jó semmire.
Connor Wartause (3): Túl drága
egy Lord Kováccsal összehasonlítva.
Manapság az ilyen nagy lényeket
már nem használják együtt sok kis
lénnyel, pedig a képességének csak
akkor van értelme. A nagylényes,
nagy kalandozós paklikban pedig
egyszerre csak egy lény van az asz-
talon. Elõnye viszont, hogy ha
egyszer aktivizálódott, akkor már
nem szedi le a Haarkon dühe.
Csákányos Blendor (4): Egy na-
gyon jó kalandozó. Tudja azt, amit
az Alakváltó, és van egy olyan ké-
pessége, amit ha ki tudunk használ-
ni, óriási kalandozókat hozhatunk
létre.
Dühkitörés (2): Hordában jó lap le-
het, színek háborúján még jobb.
Építész (2): Jól láthatóan épületes
paklikba való kombós lap, versenyen
szökõévenként egyszer fogunk talál-
kozni vele.
Hadiadó (3): Amikor még lehetett tár-
gyakat is eldobni vele, akkor a tárgy-
pakliban hatpontos lap volt, így azon-
ban már csak korlátozott mértékben
használható. Az egy-két tárggyal játszó
pakliba inkább Teremtést raknék, viszont
a több tárggyal, Gránit õrszoborral, esetleg A Gépezettel
már jobb a Hadiadó.
Hordóagyú mameluk (4): Ha az elsõ körökben le tudod
hozni, nehéz perceket lehet vele okozni az ellenfélnek. A
játék késõbbi szakaszában már kevésbé jó, mivel akkor
már könnyebben leszedik, és a két beáldozott lap ilyen-
kor laphátrányt jelent.
Kapcsolat a földdel (1): A bûbáj kalandozóra sorozat
újabb darabja, szerintem a nyolc közül a gyengébbek kö-
zé tartozik. Ha két törpéd van, akkor egy Szintlépésnek fe-
lel meg, ami nem nagy táp, három vagy több törpét és
épületet összehozni viszont nem könnyû.
Katonai tanácsadó (2): Szintén csak sealed decken hasz-
nálható, de ott brutális lehet.
Lord Korell (4): A második körben lehozom, és nem le-
het varázslattal leszedni? Durva! Csak azért nem kapott öt
pontot, mivel esetleg engem is akadályoz a varázslásban.
Szerintem azért megéri kipróbálni.
Mágikus pulzáns (4): Nagyon jó lap a varázslat nélküli
pakliba. A sok varázslattal játszó paklikat megöli. Mielõtt

a gyûjtõbe kerül, érdemes beáldozni
egy másik pulzánshoz, vagy más lap-
hoz, de a legjobb kombó, ha Pikke-
lyes thorgattal visszavetetem, és lera-
kok helyette egy másikat. Ballaszttal
együtt is kellemes a használata, mivel
az ellenfélnek nem lesz elég VP-je ki-
játszani a varázslatait, és jobban tu-
dunk dobatni a ballaszttal.
Moa ékszer (4): A már többször emle-
getett varázslat nélküli, tárgyakkal és lé-
nyekkel játszó pakliban nagyon jó lap-
elõnyt biztosít. Ha lényeim idézési
költéségének átlaga 4 alatt van, akkor a
húzott lapot jó eséllyel ki tudom majd
játszani.
Riadó (2): Egyelõre nem láttam még rá
erõs kombót, de érdemes lehet kísérle-
tezni például A bajnok manifesztáci-
ójával (akinek nincs, az baráti játékban
nyugodtan használjon jelölt lapot), és
más hasonlóan brutális lényekkel (pl.
A holtak szelleme). Bár szerintem ki-
csit drága és nehéz kijátszani.
Riposzt (3): Elsõsorban sealed dec-
ken és már lényes környezetben
használható.
Titkos folyosó (1): Tharr jelenleg a
leggyengébb szín a HKK-ban, amit
ez a lap is alátámaszt. Ez a lap
ugyanis gyakorlatilag egy körre lát-
hatatlanságot tud adni egy lényem-
nek. Egy lapért már ez is gyenge,

de ezzel még csak meglepetést sem
lehet okozni, mivel elõre le kell rakni az asztalra, ráadá-

sul még építõ is kell a kijátszásához.
Tüskés harci gromak (3): Gyakorlatilag 6 VP-ért 2/3-as
repülõ lény. Gyengébb a csirmáznál, ami ráadásul még
tényleg repül is, azaz nem hat rá a Szakadék, Árvíz stb.,
de szerintem még így is használható.
Vakharc (1): Ezt sem láttam még jól használni.
Zafír erõöv (1): Nem hiszem, hogy az olyan kalandozó-
kat, amelyekre nem lehet szintlépést rakni (pl. Lord Ko-
vács) bárki azért használná, hogy szintet is léptessen raj-
ta. Használhatatlan lap.

SZÍNTELEN

Glória (4): A legjobb szintlépés. Visszaadja azt a VP-hát-
rányt, amivel a kalandozók többe kerülnek a szörnyeknél.
Planetáris manifesztáció (1): Túl kombós, kevés lappal
mûködik együtt. A mai világban nem lehet mindent a sí-
kokra alapozni, mivel a Túlélõk Földje szerepel minden-
kinek a kiegészítõjében.
Rúnakõ (1): Kalandozókkal építkezni drága mulatság, és
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Kijátszásakor és minden elôkészítô

fázisodban tégy rá egy jelzôt. Ahány

ilyen jelzô van rajta, annyival több

VP-be kerül minden varázslat

kijátszása. Ha a jelzôk száma eléri a

7-et, a pulzánst fel kell áldoznod.
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akkor már inkább Kalandozók váro-
sát építek, ami az idézési költséget is
csökkenti, és minden kalandozómat
tápolja.
Szörnyidomítás (1): Egy hordába
inkább lényeket rakok helyette, más
pakliba meg nem igazán jó.
Üzletember (5): A bûbáj kalandozó-
ra lapok koronázatlan királya. Elsõ lá-
tásra bonyolultnak és gyengének tû-
nik. Nézzük meg egy kicsit jobban!
Lejön egy Lord Kovács, és kap egy
ilyet. A köröm végén leveszek róla há-
rom komponenst. A következõ köröm-
ben aktivizálódik, megy ütni, erõsítek
rajta hármat, így már hetet üt, és a kör
végén ismét leveszek róla három kom-
ponenst. Az ellenfél három kör alatt
meghal. Közben még csodázhatom is,
vagy adhatok neki egy Glóriát, így már
kilencet tud ütni. Cool!
Védõrúna (4): Sokkal erõsebb annál,
mint amilyennek látszik.
Vlagyimir szobra (2): Egyelõre ke-
vés hasznát látom, de a tárgyas paszi-
ánsz pakliba biztosan remekül be le-
het építeni.

BUFA

Bufa hínöke (2): Egy 1/4-es lényt
alapban négy VP-ért lehetne kijátsza-
ni, tehát három VP-t fizetünk a ké-
pességéért, ami szerintem nem éri
meg. Ráadásul az Ezüsthajnalban
több olyan azonnali varázslat van,
ami leszedi (pl. Haarkon dühe, Fu-
tóhomok). Csak azért kapott két
pontot, mivel frissen bontott pak-
lik versenyén sokat jelenthet az a
lapelõny, amire szert tehetünk vele.

SZABÁLYLAPOK

A birodalom virágkora (3): Csak
lényekbõl és tárgyakból álló pakliba
nagyon jó, mivel megtermeli a tár-
gyakhoz szükséges komponenst. Bár
az a plusz egy VP azt jelenti, hogy sok
olcsó lényt kell használnunk. Más pak-
liban nem igazán használható.
A bõség zavara (5): A legjobb szabály-
lap. Nagyon sok pakliban jól lehet hasz-
nálni: jól a jön a hordába, az áldozós
pakliba, a quwargokhoz, kastplomos

pakliba, bármilyen kombós pakliba, de
még a fattyasba is a Fattyak létrehozása
mellé.
Életenergia (3) Lassú, kiépülõs, kom-
bós paklikba való szabálylap. Elég jó
gyógyuló paklit lehet rá építeni Az élet
vizével, Gyógyítással. Gyors verseny-
paklikba viszont nem használható, a
versenyeken pedig nem érdemes las-
sú paklival játszani.
Elmepajzs (3): Sokáig nem használ-
ta senki a tesztelésen, aztán Makó
Balázs csinált rá egy gyilkos paklit
Áruló Yathmoggal, Szubreális vám-
pírral, Szabad madárral stb., ami
hihetetlenül gyors és erõs volt. De
akkor még a lények egyáltalán nem
cserélhettek gazdát, a két VP-s költ-

ség ekkor került rá a lapra. A jelen
pillanatban kérdéses a számomra,
hogy így mennyire erõs ez az „át-
állós” pakli, mivel az átállós lények
azért jók, mert az átállás miatt na-
gyon olcsók. Ha nekem mindig ki kell
fizetnem 2 VP-t, akkor elvesztem azt a
VP elõnyt, amit az ilyen lények hasz-
nálata ad.
Kettõs erõbedobás (2): A bõség zava-
ra sokkal jobb, mivel akkor érdemes
sok lapot húzni, ha ki is tudjuk játszani
õket. Ha pedig sok lapot tudunk kiját-
szani, azt érdemes az elején megtenni,
mielõtt még az ellenfelünk kiépülne.
Esetleg egy mesteres–szirénekes–Álom-
virágos pakliba jól jöhet.
Korlátozás (1): Nem sok jelentõségét
látom ennek a lapnak. A tanítvány láza-
dásával jól illenek egymáshoz, de ezen-
kívül nem látom értelmét a használatá-
nak.
Manaforrás (3): Jó lap, ha megfelelõ
lapelõnyre tudunk szert tenni, hogy el-
költsük a plusz VP-t, vagy nagy lények-
kel játszunk.
Õsi rúna (4): Szerintem az Ezüsthaj-
nal megjelenésével kialakulnak olyan
erõs paklik, amelyek erõsen alapoz-
nak a szabálylapokra (elsõsorban A
bõség zavarára). Ha ilyen paklik
lesznek az élmezõnyben, akkor elen-
gedhetetlen lap lesz az Õsi Rúna is.
Teljes front (1): A két VP nem éri
meg a repülést (esetleg csak nagy
lényeknél), a korlátlan õrposzt
meg semmire sem jó.
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Nem lehet varázslat célpontja. 

Ha Lord Korell aktív, nem játszhatsz 

ki varázslatot.

„Lord Korell nélkül soha nem gyõztük volna

le a megerõsödött Haarkont.” – Augur
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Tegyük fel, hogy épp most döntötted el (na jó, esetleg még csak fontol-
gatod), hogy elkezdesz magicezni. Nem tudod, hogyan kezdj hozzá?

Elõször is, rágd magad végig ezen a cikken!
A Magicben rengetegféle lap és kiegészítõ van, de ez NE
riasszon el! Elkezdhetsz játszani, és még versenyezhetsz
is, anélkül, hogy elõtte az összes forgalomban lévõ lapot
meg kéne szerezned és be kéne magolnod.  

1. LÉPÉS: A SZABÁLYOK

Jelenleg két, kezdõk számára javasolt készlet is létezik. Az
egyik az ún. Portál. A Portál gyakorlatilag egy nagyon le-
egyszerûsített Magic játék, más lapok is vannak benne, de
egy részük kompatibilis az igazi játékkal. A Portálhoz már
van magyar nyelvû szabálykönyv is, nagyon egyszerûen
megtanulható. A Portálról könnyen átnyergelhetsz az iga-
zi Magicre.

A másik módszer az úgynevezett 5. kiadású starter set.
Ez már az igazi Magic játék, amely két 30 lapos bemutató
paklit, és egy véletlenszerû boostert tartalmaz. Ebben is
van magyar nyelvû szabálykönyv, amely a játékot menet
közben, könnyen érthetõen magyarázza el, a bemutató
paklik felhasználásával.

Mindenképpen a fenti kettõ valamelyikével kezd a já-
tékot!

2. LÉPÉS: ÚJABB LAPOK VÁSÁRLÁSA, CSERÉLÉS

Amikor megismerkedtél a játékkal, és úgy döntesz, hogy
van kedved elkezdeni, vásárolnod kell egy alap kártya
mennyiséget. Az egyik módszer, hogy komplett gyûjte-
ményt veszel, esetleg laponként vásárolsz. Ezek közül egy
kezdõnek egyiket sem javaslom, legjobb, ha új, bontatlan
paklikat veszel. 2-3 alapcsomag (5. kiadás), 5-5-5 Tem-
pest, Stronghold és Exodus booster jó indulás. A kiadó
mást javasol, szerinte eleinte csak 5. kiadást érdemes ven-
ni, de az én véleményem az, hogy bárkivel játszol, hasz-
nálni fogja a kiegészítõk lapjait is, nem árt tehát, ha te is
megismerkedsz velük. Valószínûleg érdemes vásárolni 1-
2 Preconstructed paklit is, ezek kész paklik, rögtön lehet
velük játszani!

A pakliépítéssel és a gyakorlással kapcsolatban mele-
gen ajánlom az 1998. márciusi Alanori Krónikát, itt jelent
meg egy igen hasznos, kezdõknek szóló cikk.

Talán amikor már az elsõ csomagokat vásárolod, elõ-
fordulhat, hogy a boltban vagy a környékén megrohan

néhány veterán, és rögtön cserére próbál rávenni. Ne cse-
rélj! Szerencsére, az Exodustól kezdõdõen már minden
kiegészítõn jelölve van, hogy melyik lap milyen ritka, de
azért ritka és ritka lap között is van különbség. Cserélni
ráérsz késõbb, amikor jobban megismered a lapok érté-
két, ha egy bizonyos lapra már most szükséged van, in-
kább vedd meg egy boltban, az ottani árak következete-
sek.

3A. LÉPÉS: AZ ELSÕ VERSENY

Könnyen lehet, hogy nehezen találsz játékostársat a szûk
baráti körödön belül (akik esetleg veled együtt kezdték),
és az elsõ igazi lehetõségnek a játéktudás kipróbálására a
versenyek kínálkoznak. Nyugodtan menj el egy verseny-
re, nyerni ugyan nem fogsz, de játékpartnereket talál-
hatsz, és tudásod nagyon sokat fog fejlõdni.

Fontos! Az elsõ versenyek, amelyekre elmész, min-
denképpen sealed deck (lezárt pakli) versenyek legyenek.
Itt nem számít, hogy mekkora gyûjteményed van, és
mennyire ismered a versenypaklikat. Ezenkívül, még úgy-
is szükséged van újabb paklikra, legalább úgy vásárold
meg õket, hogy játszol is velük. Persze a legkiválóbb alkal-
mat az ún. Prerelease versenyek jelentik, ahol egy új ki-
egészítõ új lapjaival lehet játszani, itt a veteránoknak még
annyi elõnyük sincs, hogy a lapokat esetleg jobban isme-
rik. Az ilyen versenyen való játékhoz hasznos lehet, ha
elolvasod az Alanori Krónika 1997. novemberi cikkét. A
Prerelease és egyéb Sealed deck versenyek listáját a Kró-
nikában mindig megtalálod.

A versenyen, a meccsek lejátszása után ne habozz a té-
ged esetleg megverõ veterántól kérdezni. Jól raktad-e
össze a paklidat, mit változtatna rajta stb. Biztos, hogy
rengeteg hasznos tanácsot fogsz kapni.

3B. LÉPÉS: A TÖBBSZEMÉLYES JÁTÉK

Annak idején a tétre játszott kétszemélyes viadalok mel-
lett mi is rengeteg többszemélyes partit játszottunk, ez
nemcsak kiváló szórakozási lehetõség, hanem a lapok
kipróbálásának egy másik formája is. A játékot bizonyára
nem egyedül kezdted el játszani! Vagy ha igen, vannak ba-
rátaid, akik hasonló érdeklõdési körûek. Ha õk nem akar-
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nak a kártyára költeni, csinálj nekik is paklit, vond be õket
így a játékba. Esetleg csinálj egy nagy paklit, és mindenki
abból húzzon. A lényeg az, hogy játssz többszemélyes
játszmákat, mert ha kevés játékos van, akivel gyakorol-
hatsz, a kétszemélyes játékok önmagukban hamar unal-
massá válhatnak.

4. LÉPÉS: KOMOLYABB VERSENYJÁTÉK

Ha tetszik a Magic, és komolyan akarsz játszani, több idõt,
és több pénzt is kell belefektetned. Mindenképp jó, ha
van internet hozzáférésed. A Beholder Kft. honlapján
(http://www.beholder.hu), a Magic-es téma alatt nemcsak
a fenti 2 cikket, hanem egy csomó más stratégiai cikket is
megtalálsz. Ha tudsz angolul valamennyire (és biztos
tudsz, másképpen hogyan kezdtél magicezni?) látogasd
meg a Wizards honlapját (http://www.wizards.com) és a
Dojo-t (http://www.thedojo.com). Sok meddõ kísérlete-
zést megspórolhatsz azzal, ha egy kicsit utánanézel, mi-
lyen is egy menõ versenypakli. Ez persze nem jelenti azt,
hogy le is kell másolnod, de ezek ellen kipróbálhatod a
saját paklidat, és megtalálhatod a hibáit. A Krónika mel-
lett szerintem érdemes a Duelistet is megvásárolni, renge-
teg hasznos cikket találsz benne kezdõknek és profiknak
egyaránt.

Elengedhetetlen, hogy némi további pénzt költsél leg-
alábbis a fontos versenylapok beszerzésére, hacsak nincs

véletlenül egy barátod hatalmas gyûjteménnyel, akitõl
bármikor bármit kölcsönkérhetsz. Csak idõ kell hozzá,
hogy megismerd, melyek azok a bizonyos versenylapok,
amelyekre szükséged lesz.

Nagyon fontos, hogy legyen egy baráti társaság, akik-
kel együtt tudtok gyakorolni, játszani, infót cserélni. Ha
nem tudsz ilyet létrehozni, csapódj hozzá a magyar „hard-
core” Magic csapathoz, bátran hívd ki õket játékra, ha az
Elysiumban összefuttok, szívesen játszanak veled, és ha
kikéred véleményüket a paklidról, biztosan segítenek. A
leggyakoribb problémának azt látom, hogy manapság a
kezdõk és a veteránok nagyon elkülönültek egymástól,
egy kezdõnek eszébe sem jut egy régebbi játékost meg-
szólítani, és játékra hívni! Legyél tehát bátrabb.

EGY KIS BIZTATÁS...

Akinek még biztatásra van szüksége: jó néhány olyan játé-
kost ismerek, akik rendszeresen eljárnak versenyekre,
most már a döntõbe is bekerülnek, és 1 éve vagy még rö-
videbb ideje még csak nem is ismerték a játékot! Valaki
megtanította neki, valaki elvitte egy versenyre, és tessék...
Szóval nem lehetetlen bekapcsolódni, olyan ez, mint bár-
milyen játék. A lapokat be lehet szerezni, csak idõ kérdé-
se. Emellett, ha jól tudom, új akció is indul, minden új já-
tékos a versenyeken ingyen boostert kap a Camelottól...

TIHOR MIKLÓS
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Kártyajátékok, kártyavédõk és tartók, dobókockák, stratégiai-táblás
játékok, könyvek és magazinok, szerepjátékok és kiegészítõik.

Bemutató boltunkban megismerheti teljes választékunkat.
Rendeljen ingyenes katalógusunkból, vagy jöjjön el személyesen.

Megrendelésük alapján vidékre utánváttel is postázunk.

Cím: Budapest 1094 Ferenc krt 33.
Telefon: 215 90 35  Internet: www.alarmix.net/camelot
Nyitva: Hétköznap 10h-19h , Szombaton 10-14h

Delta Vision Kft. a Wizards of the Coast hivatalos magyarországi forgalmazója.
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A Duelist magazin (a Wizards of the Coast, a Magic
kiadójának hivatalos hobbilapja) februári szá-
mában érdekes elõszó jelent meg a fõszerkesztõ,
Mark Rosewater tollából. Bevezetõjében azt írja:

„Ebben a hónapban egy olyan témával szeret-
nék foglalkozni, amelyrõl ugyan még cikk nem
jelent meg, de egyre többször hallani a magices
berkekben: a fogalom, hogy >>a Magic már nem
az, ami régen volt.<< A Pro Tour óta – és a vele já-
ró hatalmas pénznek és hírnévnek köszönhetõen –
nagyon sok játékos arra panaszkodik, hogy a Ma-
gic túlzottan versenyalapú, és ezért kevéssé élvezhe-
tõ az átlag játékos számára.”

Mr. Rosewater azt válaszolja, hogy a versenyeknek termé-
szetesen versenyhangulata van, ott mindenki nyerni akar,
de aki a Magicet a szórakozás, a játék élvezetéért játssza, ba-
ráti társaságban, az ne úgy viselkedjen, mint a versenyeken:
a baráti játékban, mivel nincs tét, nem vesztesz semmit a
vereséggel, tehát ne viselkedj úgy, mint a versenyeken a
profik, megengedheted, hogy a másik visszacsináljon vala-
mit, és ne panaszkodj, ha valaki nem a kõkemény verseny-
feltételek szerint akar játszani. Nem az számít, hogy nyersz
vagy vesztesz, hanem az, hogy hogyan játszol.

Teljes szívembõl egyetértek Mr. Rosewaterrel, és ne-
kem is az a véleményem, hogy a játék továbbra is legalább
annyira élvezetes, mint régen volt, rengetegféle pakli
összerakására van lehetõség, a környezet kiegyensúlyo-
zott. A fent említett „fogalom” azonban valahogy mégis-
csak létezik, igaz, más okból, mint a fõszerkesztõ gondol-
ja, és megpróbáltunk hosszas beszélgetés után rájönni,
hogy ennek mi az oka.

A GYÛJTÖGETÉS
Az emberi elme lehetõségei korlátlanok, ennélfogva kép-
telenség olyan szórakozást kitalálni – legyen az bármilyen
komplex is –, amelyet nem unna meg elõbb-utóbb. Más
kérdés, hogy mennyi ez az idõ, egy egyszerû társasjáték-
nál lehet 1-2 alkalom, de egy összetett és érdekes hobbi-

nál akár több év is, amely még évtizedekig megmaradhat
ritkábban gyakorolt hobbiként. Egy ilyen hosszú távú dol-
got, mint a Magic, abba lehet hagyni családi okokból vagy
anyagi problémák miatt is. No de nincs baj, hiszen ugyan
vannak akik abbahagyják a játékot, de helyettük mindig
jönnek újak, és a játék fennmarad.

A Magic egy igen drága hobbi, tehát ha valaki abba-
hagyja, természetes, hogy megpróbálja eladni a gyûjtemé-
nyét, általában egy közvetítõn (bolton) keresztül. A poten-
ciális vásárlók a gyûjtõk, akik nem játszanak, csak
befektetésként vásárolnak, és persze az új játékosok, akik-
nek a régi lapok még nincsenek meg. Igen ám, csakhogy a
Wizards jelenlegi politikájának köszönhetõen a versenye-
ken a régebbi Magic kiegészítõket már nem lehet használ-
ni, pont azért, hogy az új játékosok ne panaszkodjanak a
régi kiegészítõk beszerezhetetlenségére. Ezzel azonban
pontosan az ellenkezõ hatást érték el: a régi kiegészítõk
lapjai teljesen elértéktelenedtek, hiszen egyetlen játékos-
nak sincs rájuk szüksége. A régi játékosok közül az abba-
hagyók továbbra is próbálnak gyûjteményüktõl megszaba-
dulni, tehát az árak egyre alacsonyabbak lesznek.
Emlékszem, a tavalyi VB-n a lapok ára 50-75%-a volt a ta-
valyelõttinek, ahelyett, hogy emelkedett volna. Az egyedü-
li értékes lapok az új kiegészítõ ritkái voltak.

Igen ám, csakhogy e folyamat eredményeképp a Ma-
gic már nem olyan jó befektetés egy gyûjtõnek, aki joggal



várja, hogy lapjai felértékelõdjenek. Ráadásul a Magicnek
nincs olyan háttere, mint egy híres film vagy játék, esetleg
sportcsillagok, amelynek köszönhetõen a kártya játék nél-
kül is gyûjthetõ marad. A legértékesebb lapból, a Black
Lotusból is több mint tízezer készült, bármikor lehet te-
hát venni, sosem lesz olyan értékes, mint egy bélyeg.

Ahhoz, hogy a lapok értékesek maradjanak, szükséges
lenne, hogy a játékosok is keressék õket, így viszont a ré-
gi kiegészítõk ára zuhan, tehát a gyûjtõk eladnak, ami to-
vábbi eséshez vezethet. Fontos lenne tehát, hogy a régi
lapokat használó versenyformátumok egyforma gyakori-
sággal legyenek, mint a type 2-es.

A RÉGI ÉS ÚJ JÁTÉKOSOK
Átlagosan háromhavonta jelenik meg egy új Magic kiegészí-
tõ, a szabályok, tiltott lapok pedig 1-2 havonta változnak. A
játék ettõl folyamatosan megújul, állandóan új paklikat kell
tervezni, kipróbálni, nem indulhat valaki 3-4 hónapon ke-
resztül mindig ugyanazzal a paklival. A veteránok számára
ez jó, képesek lépést tartani. A játékhoz, mint ahogy írtam,
legalább olyan fontos, hogy új játékosok is legyenek. Az,
hogy 500 vagy 1000 lap van a jelenlegi játékkörnyezetben,
csak annyit számít, hogy az új játékosnak valamennyivel
több idõt kell a dolgokba tanulással töltenie. A nagyobb
gond viszont számára az, hogy mire a kezdéskor meglevõ
lapokat beszerzi és megtanulja, azok már elavulnak, és
újabb kiegészítõk hada jelent meg. Kicsit olyan a különb-
ség, mint amikor valaki beül egy autóba és elindul vele,
vagy pedig egy száguldó autóba akar beszállni.

Persze a Wizardsnak rengeteg ötlete van arra, hogyan
könnyítse meg a kezdõk bekapcsolódását (Portal, 5th star-
ter set – mindkettõhöz van magyar nyelvû szabálykönyv!),
de nálunk sajnos sokan úgy vélik, hogy csak a „Nagy Ma-
gic” az igazi dolog, és lenézik azokat az eszközöket, ame-
lyek megkönnyítenék az indulást. (Pedig rosszul teszik, az
5th starter set szerintem igazán jó dolog, és ezt nem csak
azért írom, mert a fordításában részem volt.)

A másik, igencsak demoralizá-
ló dolog az, amikor valaki kezdõ
létére lemegy az elsõ versenyre,
és tönkreveri mindenki. Az ún.
profikhoz szólok, ha kezdõkkel
találkoznak versenyen, segítse-
nek nekik a meccs után, adjanak
tanácsot, hogy mit csináljanak
másképp! Most is sok új játékos
jön el Magic versenyekre, és
igen soknak jó paklija van,
csak persze még sok lapjuk hi-
ányzik, és nem tudnak egy pár
apró (de fontos) szabályt. Egy
pár segítõ szó, és mindjárt
lelkesebbek lesznek, és el-
jönnek legközelebb is.

A MEGOLDÁS
Az igazán fontos lépést, ami az új játékosok bekapcsoló-
dására is idõt adna, a Wizardsnak kéne megtennie szerin-
tem: azt a bizonyos autót száguldóról döcögõre kéne le-
lassítani, hogy bárki fel tudjon rá kapaszkodni, aki egy
kicsit tud futni. Bár rövid távon veszteséggel járna, de
hosszú távon bõven kifizetõdõbb lenne, ha a kiegészítõk
ritkábban jelennének meg, hogy az új játékosoknak is le-
gyen idejük felzárkózni.

Szerintem nem probléma, ha akár 6 hónap telik el 2
kiegészítõ között, rengetegféle versenyformátum létezik
már, amelyekkel ezt az idõszakot változatosan ki lehet töl-
teni. Nem csak type 2-es versenyek lesznek, és a legújabb
kiegészítõk draftja, az extended mellett lehetnek classic
restricted, Ice Age-Alliances constructed meg hasonló ver-
senyek. A régi lapok nem értéktelenednének annyira el,
megmaradna a dolog gyûjtögetés jellege, és valljuk be,
még mindig van feelingje Serendib Efreettel, Sengir Vam-
pire-rel vagy Hypnotic Specterrel játszani. Mellesleg ezen
lapok beszerzése közel sem jelent akkora anyagi terhet,
mint évi plusz két teljes kiegészítõbõl minden használha-
tónak tûnõ ritka lap összegyûjtése.

Egyébként van még egy harmadik probléma is a túl
gyakori kiegészítõkkel. Régen egy kiegészítõnek minden
lapját végigpróbálgattuk, kísérleteztünk vele, gondolkod-
tunk rajta. Emlékszem, a Necropotence-re alapuló haté-
kony versenypaklik közel egy évvel az Ice Age megjelené-
se után bukkantak fel! Manapság az ember csak végigfutja
a lapokat, a többségüket soha ki nem próbálja, a kísérle-
tezés helyett csak a netre felrakott adattömeget olvassa.
Több idõre lenne szükségünk a lapok kiélvezésére! Hadd
szórakozzunk, játsszunk minden lappal, amit megvásárol-
tunk.

Bizonyos vagyok benne, hogy a fenti dolgokat sokan
kitalálták már a Wizardsnál is, és hamarosan tényleg újra
olyan lesz a játék, mint régen volt.

TIHOR MIKLÓS
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Július 11–13-án került megrendezésre az elsõ hivatalos Ma-
gic: the Gathering EB. A helyszín Brüsszel, Belgium fõváro-
sa. A magyar csapat a Nemzeti Bajnokság elsõ nyolc helye-
zettjébõl állt, a verseny formátuma: az elsõ nap Standard, a
második nap Rath Cycle Rochester Draft, a legjobb nyolc-
ban, a harmadik napon pedig ismét Standard (type II). A
második napra az elsõ nap legjobb 128 helyezettje jutott
tovább. Már jóval az utazás elõtt elkezdtünk készülõdni az
útra, sok probléma adódott, például az, hogy milyen esz-
közzel utazzunk. Erre logikus megoldásnak tûnt az, hogy
béreljünk egy mikrobuszt, ám az utolsó pillanatban valaki
tropára törte Németországban, így nem tudtuk kibérelni.
Végül amellett döntöttünk, hogy két autóval utazunk, az
egyik pedig bérelt kocsi lesz. Ki is béreltük a kiválasztott
járgányt, a bérleti díj is belefért a keretbe, persze azt, hogy
az árak ÁFA nélkül értendõek csak akkor tudtuk meg, mi-
kor már itthon voltunk, és fizetni kellett.

Az út alatt semmi probléma nem volt, kivéve talán azt,
hogy a bérelt „dízelcsoda” nem bírta a 140-150-es tempót,
így külön kellett válni a két kocsinak, hogy odaérjünk a
szállásra. Végül hajnalban elfoglalhattuk a szobánkat,
mely egy brüsszeli diákszállóban volt.

Másnap egész délelõtt paklikat teszteltünk, majd mi-
kor mindenki vesztett már elég meccset ahhoz, hogy telje-
sen bizonytalan legyen, akkor abbahagytuk. Különben is:
fel kellett fedeznünk a környék gyorséttermeit, hogy majd
jóllakottan, teli hassal vághassunk neki megkeresni, hol is
lesz a verseny. A problémák késõbb, a helyszínen kezdõd-
tek, hiszen megtudtuk, hogy a paklilistákat a nevezés köz-
ben kell leadni, és nem a következõ nap, a verseny kezde-
tekor. Így hirtelen mindenkinek el kellet döntenie, mi lesz
a végsõ pakli. Ez a legnagyobb gondot nálam és Papp Gá-
bornál okozta, hiszen mi még egy kis esti tesztelést is sze-
rettünk volna a döntés elõtt tartani. Papi két listát készí-
tett, s mikor az adminisztrátor kérte tõle, még nem tudta
biztosan, melyiket adja oda. Aztán döntött... jól.

A szokásos reggeli kómázás után elmentünk a verseny

helyszínére, ahol egy brutálisan nagy teremben kellett az
elsõ forduló párosítására várnunk. Itt mindenki talált ma-
gának valamit, amivel lekötheti figyelmét a kezdés csúszása
alatt. Volt, aki az eladó lapok pultja felé indult, néhányan
pedig régrõl ismert külföldi játékosokkal beszélgettek.

A magyar csapat tulajdonképpen nem sokat tesztelt a
versenyre, a tesztelési idõ alatt általában elmentünk moziba
vagy csocsózni. Ennek megfelelõen csak az amerikai nemze-
ti bajnokság legjobb nyolc paklija alapján választottuk ki,
hogy mivel indulunk. A mi paklijaink: Nagy Gábor, Papp Gá-
bor: Cadaverous Bloom, Farkas Dávid, Szili Attila és én: Mo-
no Blue, Lipták Károly: Mono Green, Tököly Zsolt: egy ma-
gyar fejlesztésû (természetesen piros-fehér-zöld) Oath of
Druid pakli. Kopunovics Dávid nem jött el a versenyre.

Következzék a rövid áttekintés az elsõ napról. Valami-
vel több, mint kétszáz ember indult, a verseny szerkezete
hatfordulós svájci volt. A mezõny nagy része gyakorlatilag
az amerikai nemzeti paklikkal játszott, ezeket röviden jel-
lemezném azok kedvéért, akiknek nincsen net-elérésük.

Az elsõ egy tiszta fehér horda lett, benne volt négy Ca-
taclysm, négy Empirial Armor és rengeteg lény. A mara-
dék hét pakli közt volt két bloom, két Slight, két tiszta
zöld és egy kék deck. Az elõbbiek Vineyarddal, Cursed
Scrollokkal, Spikeokkal mûködtek, az utóbbi pedig
Sapphire Medaliont, Ophidiant és sok counterelést hasz-
nált. Elgondolkodtató, hogy a nyolc pakli közt csak abban
van egynél több szín, ami bloom. (Szándékosan fogalmaz-
tam ilyen szegényesen, hiszen mikor a tény – hogy ilyen
primitív a mezõny legjava – realizálódott bennem, akkor
erõsen felmerült az a gondolat is, hogy talán abba kelle-
ne hagynom ezt a játékot.) Szerintem azonban nem kell
megijedni, az EB-s tapasztalat azt mutatja, hogy még min-
dig mûködnek a multicolor koncepciók is.

A tesztelésnél nagyon stabilnak éreztem a paklimat,
szinte mindent jó eséllyel vert meg, kivéve a bloom és a
Sligh paklikat. Gondolatmenetem szerint ezek közül a hat
játék alatt legfeljebb 1-2-vel kellett volna találkoznom, s
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mivel a második napra való továbbju-
táshoz már elegendõ lett volna a 3 gyõ-
zelem, 3 vereség, ezért ezt a paklit lát-
tam a legstabilabbnak. Bevallom, egy
kicsit azért benne volt a választásom-
ban az is, hogy Jon Finkel ezzel játszott
az amerikai nemzetin, s róla tudom,
hogy benne van a világ legjobb 5 játé-
kosában.

Tehát az elsõ forduló: Összesorsol-
nak a finn csapat egyik régi tagjával, ve-
le már játszottam máshol is. Köztudott,
hogy a finnek nagyon jó játékosok. Ke-
verünk, elkezdünk játszani. Én kezdhe-
tek, a második körben egy Medaliont
teszek le, eddig neki egy Island és egy
Forest látszik a paklijából. Itt már két-
három paklira szûkül az a keret, amivel
a srác szerintem játszhat, de nagyon
baljós sejtelmeim vannak. Harmadik
körben levágok egy Ophidiant, a Mana
Leaktõl pedig megvédem egy Mana
Leakkel, hála a Medalionnak. Gondo-
lom, hogy ha bloommal játszik, akkor
csak egy folyamatosan támadó Ophidi-
an mellett tudom megfogni. Persze eb-
ben a lépésben kockázat is volt, hiszen
kitappeltem, a bloom pedig néha tud
nyerni harmadik körben is (15-20%
eséllyel). De itt nem indította el a kom-
bót, hanem csak egy Squandered Re-
sourcest tett le. Innen kezdve az egész
meccs alatt kb. 25 lapot húztam az
Ophival, folyamatosan countereltem,
amikor pedig kifogytak a counterjeim,
akkor eldiscardoltam az utolsó Mana
Leakemet is, tudván, hogy azzal a 30.
körben már úgysem érek semmit, de
legalább az ellenfelem azt hiszi majd,
hogy van még 5-6 counter a kezemben.
Hosszú idõ után végül feladta. Si-
deboardolás közben hülyeségeket
beszéltem neki (lehet, hogy nem volt
sportszerû...), elhitettem vele, hogy
egyáltalán nem ismerem a paklit, ami-
vel játszik, és nem értem, miért nem ra-
kott ki a Squander–Balance kombóból
egy-két nagy lényt. A srác teljesen hü-
lyének nézett, és bizonygatta, hogy az õ
paklija tök jó, majd meglátom. Én még
morogtam valamit arról, hogy három-
színû pakliba minek rak Drain Life-ot,
aztán elkezdtük a másodikat is. A játék-
ra kb. 10 perc volt csak, a finn kolléga
is sokat gondolkodott, én pedig nem

siettettem a dolgot, tehát lejárt az idõ.
Megvertem egy bloomot a kék paklival!
Ebben a fordulóban a többiek kikaptak,
egyedül Lipták Karesz döntetlenezett.

A következõ fordulóban Papp Gá-
bor és Lipták Károly nyertek, én pedig
természetesen megint egy bloom ellen
játszottam, ahol csodák csodájára dön-
tetlent értem el, bár a harmadik meccs-
ben is nyerésre álltam, de az én paklim-
mal még kb. 30 perc kellett volna a
nyeréshez. Igaz is, az ellenfelem minek
adja fel az utolsó játékot.

A harmadik fordulóban Papi ismét
nyert, a többiek kikaptak, én persze
megint csak ixeltem, egy ötszínû sliver
deck ellen, az ellenfelem a harmadik já-
tékban teljesen halott helyzetben el-
húzta az idõt (két Ophidian és két
Tradewind ütötte, és 5-ben maradt).

Ezután én már csak kikaptam: egy
Sligh, egy mono-kék és egy Donais öt-
színû kontroll paklitól. Bár az utolsó el-
lenfelem ellen kidobtuk, hogy döntet-
len esetén ki nyer: õ dobott nagyobbat.
A többiek közül Papp Gábor brutális 5-
1-et játszott, természetesen nagyon elõ-
kelõ helyen jutott tovább. Lipták Károly
kevésbé szép eredménnyel, de tovább-
jutott. A többiek kiestek. Éjjel termé-
szetesen Rochester gyakorlás, amely
azonban szép lassan alvásba fulladt.

Másnap Károly gyenge eredményt
ért el a drafton, Papi azonban bejutott
a legjobb nyolcba!

A Harmadik napon Gábor már ko-
rán elment a helyszínre, hiszen õk 9-kor
kezdtek. Az elsõ ellenfele Sturla Bingen,
a késõbbi európa-bajnok. Mikor mi oda-
értünk a helyszínre, Papi már megnyer-
te az elsõ játékot. Aztán sajnos kikapott
2–3-ra, végül pedig 7–8. lett.

A side-eventek (mellékversenyek) ki-
csit talán laposak voltak, de a magyar csa-
pat itt is jól szerepelt: Károly második,
én harmadik lettem egy Standard verse-
nyen, egy Extended versenyt pedig Ká-
roly likvidálásával nyertem meg. Bocs!

A végsõ összkép az eseménnyel
kapcsolatban: az EB viszonylag jól szer-
vezett rendezvény volt, kisebb afférok-
tól eltekintve barátságos hangulatban
zajlott le. Láthatjuk azt is, hogy magyar
játékos is képes jó eredményre, érde-
mes próbálkozni.

AZ EURÓPA-BAJNOK
PAKLIJA: 
44  CCoouunntteerrssppeellll  
44  FFoorrccee  SSppiikkee  
33  DDiissssiippaattee  
22  DDiissmmiissss  
11  FFoorrbbiidd  
22  PPoowweerr  SSiinnkk  
22  MMeemmoorryy  LLaappssee  
44  IImmppuullssee  
22  BBrraaiinnssttoorrmm  
44  WWhhiissppeerrss  ooff  tthhee  MMiinndd
44  SStteeeell  GGoolleemm  
44  NNeevviinnyyrrrraall''ss  DDiisskk  
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Sajnos a júniusi keresztrejtvényünk hibásan jelent meg.
Nem csak a beküldési határidõt közöltük hibásan, de a be-
küldendõ külön sor sem szerepelt a rejtvényben. Elnézést
kérek mindenkitõl, és megfejtésként elfogadtam a fõsorok
megfejtéseit is. Térjünk át egy sokkal sikeresebb rejtvé-
nyünkre, a májusira! Özönlöttek a megfejtések a hagyomá-
nyos keresztrejtvényre. A szerencsés nyertesek: 1. László
Gábor 2. Fehér György 3. Katona Sándor 4–6. Koskár
László, Bajusz Péter és Harkai József. Gratulálunk nekik!
Ezúttal ismét egy hagyományos rejtvény következik, to-
vábbra is Zsigrai Károly szerzeményeibõl. Ha megfejtetted
a rejtvényt, a külön sorban szereplõ megfejtést (ami egy
KG-s égitest neve) írd rá egy postai levelezõlapra, és küldd
el a Beholder Kft. címére! Ne felejtsd el ráragasztani az
ezen az oldalon található pályázati szelvényt, valamint rá-
írni, hogy melyik típusú nyereményt szeretnéd (TF, KG,
HKK) mert ezek nélkül nem vehetsz részt a sorsoláson.

Beküldési határidõ:
1998. szeptember 14.

PÁLYÁZATUNK DÍJAI:
1. díj: 15 ingyenforduló a TF-en vagy a KG-n

vagy 6 csomag Ezüsthajnal
2. díj: 10 ingyenforduló a TF-en vagy a KG-n

vagy 4 csomag Ezüsthajnal
3. díj: 5 ingyenforduló a TF-en vagy a KG-n

vagy 2 csomag Ezüsthajnal
4–6. díj: 2 ingyenforduló a TF-en vagy a KG-n

vagy 1 csomag Ezüsthajnal

BEKÜLDENDÕ:

VÍZSZINTES: 1. „Giliszta” lehetsz náluk 12. Zarg hajó 18. Fõ
verõér 19. Pöltenberg Ernõ is ez volt 21. Egérlakás 22. Hivatali
szoba 23. Nõi énekhang 24. Tudományos Ismeretterjesztõ Tár-
sulat 26. Párosan harcol! 27. Régi török katonai rang 28. Tenisz-
kellék 30. Idegen levegõ 31. Olajozgatja 34. Egy Londonban
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35. Nagy belsõ terû helyiség 38. Iparszerû Kukoricatermesztési
Rendszer 39. A máj termeli 41. HKK-s pozíció 43. Mister 44. Ige-
képzõ 46. Testrész 47. Menyasszony 48. Kacag 49. Égi csatorna
(TV) 50. Medret tisztít 52. Rendezõ irodánk volt 53. Ipari növény
54. Tesz, vesz, visz, fog angolul 55. Metrón ül 56. Kis patak 57. A
konyhasó egyik eleme 60. Angol kutya 61. Baleset következmé-
nye 62. Salto ... (olasz cirkuszfilm) 64. A kisváros finánca
66. Mangán 67. Esem! 68. Borsodi község 69. A boldogság és a
gondtalan pásztorok országa 71. Petõfi tábornoka 72. Neves sak-
kozó 73. „A” házas 74. Izmot rögzít a csonthoz 75. Hon
76. Autóval elhagy 79. Bot betûi keverve 80. Az õskor kezdete!
82. Óramárka 83. Bátor 84. Zala megyei község 86. Kártyalap
87. Tortára, sütire kenik 88. Római kettes 89. Esztendõ 90. Ma-
gyar zeneszerzõ (János, 1764-1820) 92. Tojásjelzõ 94. A szén és
a neon vegyjele 96. Szomorú esemény 98. ... lapu 99. Derûs, jó-
kedvû, nyájas 102. Iratkapocs 103. Idegen hármas 105. ... de Ja-
neiro 106. Becézett nõi név 107. Vízpára 109. Kicsi Anna, Anikó
110. Cipelte 112. Magasba tart 113. Megalkuvó 117. Vágja
118. Gyermekek játéka 119. Speciális, folyadékáramlást szabá-
lyozó készülék

FÜGGÕLEGES: 1. A pilóta munkáját gyakran megnehezíti
2. Rolls ... 3. Eladni 4. Néma nóták! 5. Csacsi mondja 6. Keleti
küzdõsport 7. Literátor 8. Gallium és diszprózium 9. Ady egyik ál-

neve 10. A Jupiter holdja fordítva 11. Négy elemû, négy elembõl
álló 12. Magyar Rádió és Televízió 13. Atmoszféra 14. Finom sör
15. Dátumrag 16. Gyakorlottság 17. Festõk témája gyakorta
20. Eleven 22. Szófaj 25. Tarka, kendermagos 27. Mezõgazdaság-
gal kapcsolatos (elõtag) 28. Szarvas nõsténye 29. Német iparvá-
ros 30. Op ... 32. Szekérféle 33. Gazdasági ág 35. Kobalt, vanádi-
um 36. A távolabbit 37. Idõnként érdemes használni, fõleg
roncskutatóknak 40. Nõi név 42. ... Club (írószövetség) 45. Ter-
mészeti népek vallásos tiszteltben tartott növénye, állata, vagy eze-
ket ábrázoló tárgy 49. Sebhely 51. Somogy megyei község 53. Ne-
heztel 53. A teljesítmény elavult mértékegysége 54. Tartó
56. Szélhárfa 58. Füves dél-amerikai síkság 59. Csónak 60. Álló-
kép 62. Olajvállalat 63. Némán tépi! 64. Feltéve 65. A fényérzé-
kenység régi egysége 66. Verébféle 68. Gyom 70. Mezõöv 71. Az
egyik oldal 72. Szúrófegyver 73. Érettségi vizsga (latin) 75. Hoz-
zám cipelne 77. 78%-ban nitrogén 78. Nem elég 79. Tízen Túli-
ak Társasága 81. A fejen található szerv 82. Ész, értelem, józan
ész 84. Régi súlymérték 85. Sürgetõ szó 90. Lengyel sci-fi író
91. Autósiskola 93. Hannibal ante ... 95. Ellop 97. Ûrbeli ellenfél
100. ... crucis (a gyötrelem útja) 101. Lent népiesen 103. Régi
filmek angol nyelvû csatornája 104. Mosni kezd! 107. Brit és ma-
gyar autójel 108. Após 109. Román autómárka 110. Nem sûrû
111. Dunántúli focicsapat 112. Vajon ez? 114. Platina 115. Állat-
lakás 116. Feltételes rag 117. Kettõs betû
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EGY HELY, AHOL:
� találkozhatsz a barátaiddal, ha játszani akarsz 

(de akkor is, ha nem),
� nem néznek bolondnak, ha a karaktered élményeirôl

mesélsz
� nem hívják a zsarukat, ha Shadowrunozni kezdesz
� újat vehetsz a kockád helyett, ha cserbenhagyott,
� csereberélheted, kiegészítheted, eledhatod, 

de leginkább használhatod kártyagyûjteményedet,
� TF-es és KG-és infók közôtt keresgélhetsz (legújabb HYPER, MAP),
� bejelölheted táborhelyed a gigantikus Ghalla-térképen
� rendszeres KT talákozók, versenyek, jelmezbálok és író-olvasó találkozók vannak,
� szinte mindent megtalálsz, ami a jó játékhoz kell
EEGGYY  HHEELLYY,,  AAHHOOVVÁÁ  ÉÉRRDDEEMMEESS  BBEENNÉÉZZNNII..

Ezen hirdetés felmutatójának
10% kedvezményt adunk
a Beholder Kft.
termékeinek áraiból

EGY HELY, AHOL:
� találkozhatsz a barátaiddal, ha játszani akarsz 

(de akkor is, ha nem),
� nem néznek bolondnak, ha a karaktered élményeirôl

mesélsz
� nem hívják a zsarukat, ha Shadowrunozni kezdesz
� újat vehetsz a kockád helyett, ha cserbenhagyott,
� csereberélheted, kiegészítheted, eledhatod, 

de leginkább használhatod kártyagyûjteményedet,
� TF-es és KG-és infók közôtt keresgélhetsz (legújabb HYPER, MAP),
� bejelölheted táborhelyed a gigantikus Ghalla-térképen
� rendszeres KT talákozók, versenyek, jelmezbálok és író-olvasó találkozók vannak,
� szinte mindent megtalálsz, ami a jó játékhoz kell
EEGGYY  HHEELLYY,,  AAHHOOVVÁÁ  ÉÉRRDDEEMMEESS  BBEENNÉÉZZNNII..

Ezen hirdetés felmutatójának
10% kedvezményt adunk
a Beholder Kft.
termékeinek áraiból

Címünk: 
CAMARILLA KFT. 

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

Nyitva: keddtôl 

vasárnapig 

10.00-22.00
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ÁRLISTA – BEHOLDER KFT.
KÜLFÖLDI ÁRUK

Az alábbiakban a Beholder Kft-nél megvásárolha-
tó áruk (könyvek, kártyák) listáját találhatjátok
meg. A külföldi árukat a következõ módon vásá-
rolhatod meg: Mielõtt a pénzt elküldöd, a megren-
delésedet küldd el e-mailben (beholder@mail.-
datanet.hu) vagy levélben! Így félre tudjuk tenni
számodra a megrendelt árut a pénz megérkezésé-
ig, illetve a külföldi áruknál elõfordulhat az is,
hogy rövid idõre kifogyunk belõle, vagy nincs
annyi raktáron amennyit rendeltél. Minderrõl le-
vélben értesítünk. Miután megkaptad a levelet,
belföldi postautalványon kell a szükséges összeget
a címünkre elküldeni. A megrendelést egy héten
belül teljesítjük, ajánlott küldeményben juttatjuk
el a kívánt dolgokat. Lehetõség van utánvétellel is
rendelni, ennek azonban nagyobb a postaköltsé-
ge, amit kénytelenek vagyunk felszámolni. (Ez az
áru értékétõl függõen 300–500 Ft!) Ez az árlista
1998. szeptemberéig érvényes. Az aktuális áraink-
ról és áruinkról állandóan tájékozódhattok a Be-
holder Kft. honlapján:

(http://www.beholder.hu)

MAGIC: THE GATHERING
Stronghold alap összeállított pakli 2300 Ft
5. kiadású alappakli 2100 Ft
5. kiadású kiegészítõ 700 Ft
5. kiadású indulókészlet
(tartalma 2 elõre összeállított 5. kiadású
alappakli, és egy 5. kidású kiegészítõ) 3600 Ft
Tempest alappakli 2100 Ft
Tempest kiegészítõ 700 Ft
Mirage alappakli 2100 Ft
Mirage kiegészítõ 700 Ft
Vision kiegészítõ 700 Ft
Weatherlight kiegészítõ 700 Ft
Portal alappakli
(magyar nyelvû szabálykönyvvel!) 1700 Ft
Portal kiegészítõ 550 Ft
Exodus alap összeállított pakli 2300 Ft
Exodus kiegészítõ 700 Ft

MIDDLE EARTH KÁRTYAJÁTÉK
ME: kezdõ pakli 2100 Ft
ME: Against the Shadow 700 Ft
ME: The White Hand 700 Ft

BATTLETECH KÁRTYAJÁTÉK
Unlimited alappakli 2100 Ft
Unlimited kiegészítõ 700 Ft
Counterstrike kiegészítõ 700 Ft
Mercenaries kiegészítõ 700 Ft
MechWarrior kiegészítõ 700 Ft
Arsenal kiegészítõ 700 Ft

STAR WARS
Alappakli 2100 Ft
Alap kiegészítõ 700 Ft
A New Hope kiegészítõ 700 Ft
Dagobah kiegészítõ 600 Ft
Cloud City kiegészítõ 600 Ft
Jabba’s Palace kiegészítõ 600 Ft

VAMPIRE
Alappakli 2100 Ft
Alap kiegészítõ 700 Ft
The Sabbat kiegészítõ 1000 Ft

NETRUNNER
Alappakli (dupla pakli) 4000 Ft
Alap kiegészítõ 700 Ft
Proteus kiegészítõ 700 Ft

MAGYAR ÁRUK
A magyar áruk megrendelése mindenben meg-
egyezik a külföldi árukéval, kivéve, hogy itt nem
kell elõre jelezned a rendelésedet, biztosan jut a
számodra is kívánt könyvbõl vagy kártyából.

SHADOWRUN – REGÉNYEK
Árnyjáték 698 Ft
Vakító fény 698 Ft

SHADOWRUN – SZEREPJÁTÉK
Árnyékmagyarország 1200 Ft
Végzetes DNS (modul) 438 Ft

RAYMOND E. FEIST
Mágus: A Mester 650 Ft
Ezüsttövis 798 Ft

TF REGÉNYEK
Túlélõk 398 Ft
Kitaszítottak 478 Ft

JAMES BOND 007
Casino Royale 629 Ft
BATTLETECH
Halálos örökség 750 Ft
Elveszett sors 750 Ft
A klán törvénye 698 Ft
Vérnév 698 Ft

HKK
Isteni Szövetség kiegészítõ 560 Ft
Ezüsthajnal 600 Ft
Alappakli (III. kiadás) elfogyott
Létsíkok kiegészítõ elfogyott
(Alapkiadásból a IV. kiadás megjelenéséig
megrendeléseket nem tudunk teljesíteni.)

CSILLAGKÉPEK
Skorpió 200 Ft
Nyilas 200 Ft
Bak 200 Ft
Vízöntõ 200 Ft
Halak 200 Ft
Kos 200 Ft
Bika 200 Ft
Ikrek 200 Ft

EGYÉB:
Graham Edwards: Sárkányvarázs 1190 Ft
Ken Grimwood: Idõcsapda 750 Ft

MÖBIUS KIADÓ

Terry Bisson: Johnny Mnemonic 449 Ft
Elizabeth Hand: 12 majom 599 Ft
Diane Carrey: Kísértethajó 589 Ft
Robert Shackley: A halál árnyékában 599 Ft
Douglas Adams: 
Viszlát és kösz a halakat 599 Ft
Douglas Adams: 
Jobbára ártalmatlan 649 Ft
Fényévek Sci-fi antológia 690 Ft
Gene DeWeese: A béke õrei 619 Ft
Sandy Schofield: Halálcsapda 639 Ft
Robert A. Heinlein: Starship Troopers 659 Ft

A cím: Beholder Kft. 1680, Budapest Pf. 134
Az itt feltüntetett árak tartalmazzák a postázás költségeit is!

Figyelem! 5000 Ft feletti vásárlás esetén az árból 10% engedményt adunk!
Ez a kedvezmény a Möbius kiadó könyveire nem vonatkozik.

A Csillagképeket csak akkor küldünk ajánlva a rendelésedet, 
ha legalább három csomaggal rendelsz belõle.



Ember 14,0%
Elf 12,3%
Törpe 7,4%
Árnymanó 7,3%
Troll 9,6%
Gnóm 8,1%
Alakváltó 17,9%
Kobudera 16,3%
Mutáns 7,1%

Legnagyobb hit hittérítõ
Hívõk aránya 16,5%
Leah 7,7%   követõje
Dornodon11,1%   követõje
Raia 9,2%   követõje
Elenios 4,4%   követõje
Sheran 20,7%   követõje
Tharr 36,2%   követõje
Fairlight 10,7%   követõje

Víziharc 1
Ökölvívás 14
Szúrófegyver 12
Vágófegyver 13
Ütõfegyver 12
Lõfegyver 11
Dobófegyver 13

Legtöbb skalp 1
Összes skalp 5
Legtöbb szörny 160
Összes szörny 55777

Erõ 33
IQ 33
Ügyesség 26
Egészség 29
Szerencse 25

Min. Erô: 6
Min. IQ: 6
Min. Ügyesség: 7
Min. Egészség: 3
Min. Szerencse: 6

Leggazdagabb 971 arany
Legtöbb tudatpont 14
Legtöbb varázspont 201
Legtöbb pszipont 122
Legtöbb ÉP 162
Legtöbb TP 30267

Legjobb 104
Leggonoszabb 77

Jó 4,9%
Semleges 89,5%
Gonosz 5,5%

Férfi 74,7%
Nõ 25,3%

Rejtõzködés 17
Nyomkövetés 18
Lopás 15
Mászás 5
Csapdakészítés 7
Csapdaészlelés 10
Gyógyítás 24
Titkosírás 2
Felderítés 9
Szörnyidomítás 3
Teológia 9
Taumaturgia 12
Szerencsejáték 4
Harcmûvészetek 16
Szkanderozás 1
Zene 3
Szörnyismeret 6
Pszi 16
Zárnyitás 5
Vadászat 20
Bányászat 16
Testépítés 1
Úszás 0
Ordítás 1

43GN – 56.
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A Túlélõk és Kalandorok magazinja ’98 augusztus

A júniusi Ghalla Newsban megjelent két hirdeté-
sem, azonban a dologba egy kis hiba csúszott. A
nevem ugyanis nem Urandol Sayu Karad, hanem
Vrandol Sayu Karad. A számom pedig (#4826) he-
lyett (#4620). Kérem az érdeklõdõket, hogy ide ír-
janak! Ezúton kérném a (#4826)-os számú kalan-
dozót, hogy a leveleket, amelyeket kapott, de
nekem szólnak, küldje el a (#4620)-as számra.
Köszönöm a figyelmet:

VRANDOL SYAN KARAD (#4620)

Az alábbi statisztika meglehetõsen rendhagyó, ugyan-
is csak azok a karakterek szerepelnek benne, akik

pontosan egy évet vagy kevesebbet töltöttek Erdaui-
non. (Vagyis az 1–40. forduló között tartanak.)

Tervezzük még késõbb hasonló statisztikák megjelente-
tését (41–80., 81–120. fordulósok stb. rekordjai).

A júniusi Ghalla Newsban tévesen jelent
meg a legnagyobb hit. Nem félisten hatalmú szolga

a legmagasabb papi rang, hanem
félisten hatalmú uralkodó szolga.

az 1998. jú1ius 23-ai adatok alapján
az 1–40. forduló közötti karakterekrõl



Alakváltó volt. Végtelen képességek birtokosa, csak idõ és
tapasztalat kellett hozzá, hogy felfedje õket magában.
Érezte, a következõ lépés már csak napok kérdése...

Szép nõ volt. Még az elfek mércéjével is. Hosszú, vörös
haja eleven lángfolyamként omlott vállaira, hófehér bõre
éppoly szikrázóan tiszta volt, akárcsak lélek-aurája. Szemei
smaragd ékkövekként ragyogtak, finom vonásait csaknem
állandó mosoly tette még vonzóbbá. Világosszürke utazó-
nadrágot viselt, finom anyagú levélzöld blúzt, felette pedig
rövid fenyõzöld mellényt. Karcsú
derekát fehér övvel emelte ki, nya-
kában pedig a Napisten szent
szimbólumát hordta büszkén. Sze-
retett nevetni – olyankor hátrave-
tette fejét, s tiszta szívébõl felkaca-
gott az égre, a napra...

Mélyen romantikus lelkû volt.
Imádta a virágokat, a zenét, a szép
dalokat. Maga is énekelgetett, s
megtanult lanton játszani, hogy igazi bárddá válhasson. Ke-
vés dologgal lehetett olyan könnyen a szívébe férkõzni, mint
egy megfelelõen átnyújtott virággal, vagy egy szerelmes dal-
lal. Az ilyesminek egyszerûen képtelen volt ellenállni.

Kalandozó volt. Elõbb tanult meg bánni a lándzsával,
mint a lanttal, s a boldogság és romantika pillanatai ritka
kincsnek számítottak számára. Nem ebbe a világba szüle-
tett, de életben akart maradni benne. Így hát mindent
megtett ennek érdekében: harcolt a szörnyekkel, az erõ-
sebbek elõl elrejtõzött, vadászott, hogy legyen mit ennie;
istene küldetéseinek próbált eleget tenni, imádkozott
hozzá, használta varázslatait. Esténként pedig megpihent,
tüzet rakott, elköltötte vacsoráját, s elgondolkodott – az
elmúltakról, az eljövendõrõl...

Fájt néha, hogy nem volt ott vele senki, akivel meg-
oszthatta volna álmait, de bízott benne, hogy elõbb-utóbb
megtalálja a férfit, akit neki teremtettek az istenek. Csaló-
dott már, többször is, de sose sírt a múltért – erõt adott
neki a tudat, hogy másnap is felkel a nap, s éppoly fénye-
sen fog ragyogni, mint azelõtt. Tovább álmodott, s álmait

megõrizte magának. Most is a tûznél ült, s a lángokba ré-
vedt. Késõ volt, a pár mérföldnyire fekvõ kisváros fényei
is kialudtak már. Csillagok fénylettek a feje felett, de õ
nem ismerte ezeket a csillagképeket – oly mások voltak,
mint messzi szülõföldjén. Csönd vette körül, az egyetlen
hang a tûz ropogása volt. Sík vidéken táborozott, közel s
távol sehol egy fa, alig egy-két bokor, csak fû, ameddig a
szem ellát. Ahogy napszállatkor tábort vert s körülnézett,
arra gondolt, hogy ez a végtelen síkság éppen olyan hul-

lámzó füvével, akár a tenger –
vagy legalábbis amilyennek a ten-
gert elképzelte.

Most azonban nem gondolt a
tengerrel. Ami a fejében járt, egé-
szen más volt, egy álom, évez-
redes álma minden humán fajnak.
A repülés...

Ó, persze, nagy mágusok ké-
pesek voltak akár percekig is le-

begni mintegy embermagasságban a földtõl, sõt, ha elég
sok és elég hatalmas mágus összesítette erejét, úgy még
akár egy több ember szállítására alkalmas szerkezetet is a
levegõben tudtak tartani, sõt, irányítani, talán úgy tíz per-
cig... A gnómok is sokat kísérleteztek különféle repülõ
szerkezetek kiagyalásával. Eddig sikertelenül. A levegõ vál-
tozatlanul a madarak birodalma volt, s nem a humánoké.

Igen ám, csakhogy õ alakváltó volt! Sokáig figyelte a
körülötte élõ állatokat, s eltanulta tõlük, hogy mozogjon
a párduc gyorsaságával, hogyan vadásszon és harcoljon a
tigroszlán karmaival, s hogyan bírjon el könnyedén nehéz
terheket. Egy ideje már a madarakat figyelte nagyon, hogy
ellesse titkukat, s megmutassa a világnak: megtanult re-
pülni! Hosszú hetek óta ült így minden este a tûznél, gon-
dolataiba merülve, s végig ezen járt az esze.

Nagy kihívás volt, ám õ bízott magában, a képessége-
iben. S az éjszakák hosszúra nyúltak...

Most azonban úgy döntött, hogy hamar nyugovóra
tér. Földet szórt a tûzre, majd egy pokrócba bugyolálta
magát, s elaludt. Másnap korán be akart érni a városba.
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Levágták a szárnyaid?
Hova szállnál, szép madár?

Összetörtek álmaid?
Szürke a látóhatár?

Ajánlom ezt a történetet az Álomõrzõknek, Vörös Leifnek és
összes (akár még ismeretlen) barátomnak – minden Álmodónak.



Felvirradt a hajnal, s a kelõ nap elsõ sugarai megérin-
tették az alvó nõ arcát. Ô kinyitotta szemét, felült, nyúj-
tózkodott egyet, majd felkelt s rendbe rakta magát; aztán
ruganyos léptekkel elindult Qvill felé.

Meglepetésére nem találkozott senkivel az úton, pe-
dig ez volt a környék egyetlen valamirevaló települése.
Ráadásul akkor talán megspórolhatta volna az utat, hi-
szen alapvetõen információért ment. A kisváros már élet-
re kelt, mire odaért. Árusok sürögtek-forogtak portékáju-
kat kínálgatva, szántóvetõk indultak ki a határba
földjeikre, mesteremberek szorgoskodtak mûhelyeikben.
Jobb ötlet híján a fogadó felé vette az irányt. A Vajúdó Bu-
rástyához címzett jobbféle kocsma volt a környék egyik
nevezetessége, úgy is mint az egyetlen italmérés négyna-
pi járóföldön belül. Természetesen most is tele volt kalan-
dozókkal és helyiekkel. A nõ körbejárt, kérdezõsködött,
tudja-e valaki, hol találhatna a környéken félelemjárót. A
legtöbben már a névtõl megborzongtak, s a fejüket ráz-
ták, mondván, hogy jobban teszi, ha õ se keres ilyen rém-
séges szörnyeteget.

Végül aztán egy másik kalandozótól megtudta, hogy
efféle lények leginkább a mocsaras vidékeket kedvelik,
bár néha elõfordulnak bozóto-
sokban is. További kérdések
után már azzal is tisztába jött,
hogy a legközelebbi mocsár mint-
egy fél napi járásra található északke-
letre, de jól teszi, ha visz magával száraz
ruhát és tûzifát estére, egy öregasszony pedig
még egy rontásûzõ jelet is megtanított volna ne-
ki – csengõ aranyakért persze – amit azonban kö-
szönettel elutasított.

A fogadóból kilépve látta, hogy magasan jár már a
nap, így sietõs léptekkel elindult kifelé a városból a java-
solt irányba. S valóban, néhány óra után kezdte észreven-

ni, hogy a talaj egyre vizenyõsebb, bizonytalanabb. Náda-
sok kezdtek feltünedezni mellette, majd be is ért a valódi
mocsárba, ahol aztán már minden lépését ki kellett tapo-
gatnia lándzsájával. Különleges figyelemmel tekintgetett
most jobbra-balra, szörnyektõl tartva, hiszen nagyon se-
bezhetõnek és védtelennek érezte magát a lápon, ahol
még csak el se futhatott, mert az lett volna a veszélye-
sebb...

A nap már lenyugodni készült a nádas mögött, mikor
õ még mindig nem találta meg ellenfelét. Több sötét te-
remtménytõl szabadította ugyan meg Erdauin sokat szen-
vedett földjét, de istene nem ezt kívánta tõle. Keresett hát
tovább.

Végül aztán föladta, és még a gyorsan tûnõ fényben al-
kalmas hálóhely keresésébe kezdett. Talált is magának egy
afféle dombot, vagy inkább szigetet, amely viszonylag szá-
raznak és szilárdnak tûnt ahhoz, hogy ott töltse az éjjelt.
Ahogy azonban a teteje felé caplatott, a baljósan sötétlõ
sás között zöld izzást pillantott meg. Megdobbant a szíve
– ez egy félelemjáró kell, hogy legyen!

Villámgyorsan ledobta zsákját, hogy a súly ne zavarja
a harcban, övébõl elõkapta csontkését, s óvatosan közelí-
tett a szörnyhöz. Az már elõbújt a növények közül, s lát-
szott visszataszító fekete teste is. Nem volt túlságosan
nagy lény, a nõ küzdött már háromszor akkorákkal is, de
ennek a kinézetében volt valami... valami e világon túli
rettenet. Ahogy az az izzó tekintet az övébe mélyedt...

Hirtelen tiszta fekete sötétség szakadt a világra, s a nõ
egyedül maradt, rettenetesen egyedül, nem számíthatott
senkire. Az a két lidércfény elõtte egyre csak nõtt, csak
nõtt, lassan betöltötték egész látóterét, s õ sikítani szere-
tett volna, egész tüdejét beleadni egy kristályrepesztõ si-
kolyba, és futni, rohanni, el, el, amíg bírja a lába, amíg
össze nem esik... Csak ne kelljen azokat a borzasztó sze-
meket látnia! De a lidércnyomáson át is érezte karjában
lándzsájának súlyát, orrát megcsapta a teremtmény irtó-
zatos bûze, s fejét megrázva megacélozta akaratát, és el-
lenállt a kísértõ késztetésnek.
A lény már egész közel ért
hozzá – õ pedig minden
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dühét beleadva döfte
belé fegyvereit. Az még
megkarcolta fogaival, ahogy
próbálta megharapni, és
csápjaival is enyhén megsebez-
te, de ahogy a nõ visszarántotta lán-
dzsáját és kését, holtan esett össze.

A kalandozó nagyot sóhajtva indult
vissza holmijáért, s magában igazat adott is-
tenének – az ilyen rémségeket valóban el kell
pusztítani. Ezúttal semmi sem akadályozta már, sikerült is
tábort vernie a csöppnyi száraz tetején. A tûzifája ugyan
nyirkos lett, ahogy a sárba ejtette a zsákot, de azért némi
munkával így is lángra lobbant. Kezdetét vette a szokásos
esti szertartás: megtisztította fegyvereit, páncélzatát, majd
a barátságosan pattogó lángokba révedve újra a repülés-
rõl ábrándozott.

Arra gondolt, milyen rég is volt már, hogy utoljára rá-
jött testének egy praktikus átalakítási módjára. Lassan itt
lenne az ideje a következõnek... Aztán a fenségesen szár-
nyaló szirti sas jutott eszébe, melyet a qvilltõl nyugatra
fekvõ hegység csúcsai közt csodált meg. Milyen szép volt,
milyen kecses! Sóhajtott egyet, majd próba-szerencse ala-
pon elkezdte alakítgatni a formáját. Milyen jó lenne, ha
neki is olyan szárnyai lennének, mint a sasnak!

Pár perccel késõbb, mikor már éppen abba akarta
hagyni a meddõ kísérletezgetést, legnagyobb megdöbbe-
nésére rájött, hogy igenis képes szárnyakat növeszteni a
hátából. Annyira megdöbbent, hogy teljesen kiesett a
koncentrációból, ami mindenféle komolyabb alakváltás-
hoz elengedhetetlen. Fél óra is beletelt, mire kellõképp
megnyugodott egy újabb próbálkozáshoz. Ám ekkorra
már teljesen elnyelte a világot az éji sötét, a Bíborhold is
fölkelt, s apró lidércfények táncoltak szerte a lápon. A nõ-
re pedig hirtelen rátört az egész hosszú nap minden fá-
radtsága, és nem maradt benne semmi vágy másra, csak
aludni, aludni... Utolsó energiáival még megidézte hûsé-

ges fantom-madarát, hogy õrizze táborát a tolvajoktól,
majd betakaródzott és elaludt.

Másnap korán ébredt, még alig világosodott az ég al-
ja. Ahogy tudta, rendbe rakta magát, majd elindult kifelé
a mocsárból, melynek már nem járt messze a szélétõl.
Közben azt tervezgette, mi lesz majd, ha kiér a biztos te-
repre. Szédítõ távlatok nyíltak meg elõtte: repülve akár
hatvan mérföldet is meg tudna tenni egy nap! Kedves ba-
rátai jutottak eszébe, akiket régen nem látott, de akiket a
nagy távolságok miatt nem is remélhetett látni még jó ide-
ig – és hogy mindez a tegnapi nappal megváltozott. Kis

barátnõjére gondolt, akivel hét nap múlva találkozott
volna, és eszébe jutott, hogy meglepi... Igen, ha vég-

leg maga mögött hagyta ezt a dögletes ingoványt, ha
kiér a síkságra, ott majd szépen átalakul, sasszár-
nyakat növeszt a hátából, és irány a fellegek! Ki-
mondhatatlanul boldog volt!

Végül aztán eltünedeztek az utolsó pocso-
lyák is, és ismét a békésen hullámzó fûtenger
vette körül. Egy kisebb bucka tövében megállt,

a holmiját kezdte úgy igazgatni, hogy ne za-
varja majd a repülésben, s mindeközben a
torkában dobogott a szíve. Érezte, élete nagy

napja ez. Mikor egy álom megvaló-
sul...

Mély lélegzetett vett, majd fe-
szülten koncentrálni kezdett. Fo-

gait összeszorítva figyelt minden ap-
ró részletre – ez azért már nem ment olyan könnyedén,
mint holmi párduclábak... Majdnem felsikoltott örömé-
ben, ahogy érezte, hogy apró, puha szárnykezdemények
kezdenek sarjadni hátából. Hosszú percekig növesztette
õket, míg úgy nem érezte, hogy most már talán elbírnák
a súlyát. Óvatosan verdesni kezdett, csak hogy érezze a le-
vegõt. Remegett az izgalomtól – végre, végre! Alig bírt ma-
gával, azt kívánta, bárcsak világgá kiálthatná boldogságát.
Akkor hát fel az egekbe! Szaladni kezdett felfelé a bucka
oldalán, szárnyait a madaraktól ellesett mozdulatokkal
mozgatta. Ahogy felért a tetõre, még egy utolsó lendüle-
tet vett, és elrugaszkodott. Csak a levegõ tartotta már...

Fél órával késõbb az arra járó ott találta volna a bucka
tövében zokogva a földön. Csúnyán megütötte volna ma-
gát, ha valami magasabb helyen próbálkozik. Így nem a
testi, hanem a lelki fájdalomtól ült ott összetörten: soha,
soha nem fog repülni... El nem képzelhette, mi volt a hi-
ba. Talán a Világégés okozta mágikus zavarok tehettek er-
rõl is, mint annyi minden másról... ám õt ez csöppet sem
érdekelte. Csak sírt és sírt, siratta összetört álmát. Végül
aztán letörölte könnyeit, feltápászkodott, leporolta ma-
gát, majd szívében konok elszántsággal útnak indult. Ba-
rátnõje várni fogja a megbeszélt helyen...

Kalandozó volt. Kiválasztott, aki valamely csoda foly-
tán túlélte a Tûzvihart és azóta is életben maradt. Nem
adta fel ilyen könnyedén. Különben is – még voltak álmai.

NOÉMI
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� Ha valaki átment egy másik KT-ba, és le volt tiltva neki az EK parancs, ak-
kor a tiltás megmaradt. A hiba ki lett javítva.

� Két „gyengének” ítélt varázstárgy erõsítve lett: a csontpozdorja sebzése
3d6+4 helyett 3d6+10, bónusza +20-ra változott, a pengepajzs 2d4+4
sebzésû lett, +8 védekezéssel.
� A kezdetek kezdetén, ha valaki átvett egy karaktert, a lemaradása az átvett
karakternek 3 fordulóra lett csökkentve, hogy ne lehessen vele rabszolgázni.
A folytonos siránkozások (jaj, én pont így akartam átvenni a karaktert, jaj,
voltaképpen továbbra is izébizé játszik vele stb.) miatt mostanra ez a csök-
kentés már 40 fordulóra lett növelve, amit normális játékkal több évig tart
behozni (itt persze nem arra gondolok, hogy valaki neten naponta 3 fordu-
lót küld be, ahol az átvett karakter többnyire csak egyetlen fajta parancsot
hajt végre). Persze mostanában is jönnek siránkozó levelek, nemrégiben ol-
vastam egy felháborodott levelet arról, hogy valaki azt panaszolja, egy 120
fordulós lemaradású karaktert vett át, és hogyhogy a lemaradás 40 forduló-
ra lett csökkentve? Kedves játékos, nem tudjuk, mi a manóra kellett volna
neked az a plusz 80 forduló lemaradás, :) de a hosszú ideje érlelõdõ elhatá-
rozásunknak megadtad a végsõ lökést. November 1-tõl függetlenül attól,
hogy átvett karakterrõl van szó, vagy csak egy 2 évig „alvó” saját karakterrõl,
ha a forduló kezdetén egy karakter lemaradása 40 fordulónál több, a számí-
tógép automatikusan visszaírja a lemaradást 40 fordulóra.

Indokaink: Ha valaki az idõk folyamán több, mint 40 forduló lemara-
dást halmozott fel, az nem valószínû, hogy az elkövetkezendõ két évben 6
naponta minden nap fel fog adni a fordulót (márpedig a 40 forduló lemara-
dás erre bõven elég lenne), tehát neki nincs szüksége rá. Aki tényleg képes
ennél nagyobb lemaradást belátható idõn belül behozni, az a karaktert nem
normális játékra akarja használni, a rabszolgázást viszont lehetõségeinkhez
képest próbáljuk akadályozni/visszaszorítani.

Tehát az új program november 1-tõl lép érvénybe, akinek 40 fordulónál
nagyobb lemaradása van, használja ki addig.

� Mint az már korábban kiderült, a TF panteonja kibõvült Chara-dinnal. Az
alábbiakban egy félreértést szeretnék eloszlatni, miszerint a kapuk bezárása
felesleges volt, és Chara-din mégis kiszabadult.

Chara-dint a két másik õsi isten egy börtönbe zárta, innen való kitörési
próbálkozása során nyitotta a dimenziókapukat, amelyeket a játékosok egy ré-
sze bezárni, egy másik része kinyitni próbált. A kapuk végül bezáródtak, és
Chara-din a börtönében ragadt. Ha az istenség kiszabadul, a következmények
katasztrofálisak lettek volna, hiszen egy ilyen õsi gonosz közvetlen jelenléte a
világban iszonyatos pusztulást eredményezett volna. Miután ez a próbálkozás
kudarcot vallott, és az utolsó személyes hírvivõt, Dögvészt is sikerült visszaûz-
ni a Sötét Földre, nyilvánvalóvá vált, hogy Chara-din a börtönt nem tudja el-
hagyni. Azonban megismerték, és a káoszt imádó kalandozók közül néhányan
követõjévé váltak. Chara-din rajtuk keresztül közvetett befolyást igyekszik sze-
rezni a Túlélõk Földjén, hatalmát a belé vetett hit adja. Az istenek ezt már a já-
tékszabályoknak megfelelõnek tartják és elfogadják, hiszen így Chara-din nem
tud komoly kárt okozni, hatalma csak akkora, mint híveié. Nem képes tehát
többet ártani a világnak, mint Leah vagy Dornodon a hívein keresztül.

A fentiek fõleg azokhoz szólnak, akik vagy félreértésbõl, (vagy esetleg

mert a gyengék nem tudnak visszaütni?) minden lehetséges módon „szivat-
ják” a nemrégiben alakult Chara-din hívõ KT-t. Nekik üzenem, hogy ha mind-
ezt szerepjátékos megfontolásból teszik, a Leah, Dornodon (pl. Ördögi Kör)
és más gonosz KT-k támadása sokkal inkább viszi elõre a jóság, az élet, a sze-
retet, a béke és a félelemmentes, boldog világ megvalósítását, hiszen ezek a
KT-k sokkal nagyobb hatalommal rendelkeznek, és sokkal többet ártanak a
világnak, mint a hatalommal nem rendelkezõ káosz-fanatisták maroknyi cso-
portja. Nem védeni akarom õket, de ha a panteonba magát „befúró” Chara-
din nagyobb hatalmat ad híveinek, mint a többi isten, akkor magyarázhatja a
többiek elõtt ezt azzal, hogy követõinek szüksége van az életben maradáshoz
a védelemre, és a többi isten nem tud semmilyen ellenérvet felhozni. Szóval
részben rajtatok fog múlni, hogy Chara-din mennyi hatalmat ad híveinek.

� Már régóta „zaklatnak” :) játékosok azzal a kérdéssel, hogy a „rombolj
300 TVP-nyit egy isten templomába” küldetésnél pontosan mi a teendõ. Az
elõzõ Krónikában ugyan már leírtam, hogy az istenek küldetésszövegei néha
egy kicsit kriptikusak, és különben is, a fenti szöveg szerintem teljesen egy-
értelmû, de azért jó, engedek az unszolásnak.

A megfejtés: a templom felépültségének kell csökkennie min. 300 TVP-vel,
nem neked kell ennyit elköltened, és mindezt egyetlen parancsból. Néhány to-
vábbi információ arról, hogy hogyan is mûködik a rombolás: A mérvadó a fegy-
ver sebzésének várható értéke – pl. 3D6+2 esetén 3*(6+1)/2+2 – plusz az
esetleges támadás bónusz (pl. raptorszablyánál -5), plusz a fegyver szakértelem
fele. Ökölnél az alapérték nem 2, hanem 6, és ha birtoklod a kõtörést, csak ak-
kor kapod meg a fegyverszakértelem/2 bónuszt. Namost! A fent kiszámított ér-
téktõl (sebzés) függ, hogy mennyire hatékony a rombolásra költött TVP:

sebzés hatékonyság
1..6 50%
7..15 100%
16..25 130%
26..35 150%
36..45 200%
46+ 250%

Példa: egy kobuderának 25-ös ökölvívása és 23-as harcmûvészete van
(ez utóbbi csak azért fontos, hogy birtokolja a kõtörést). A sebzés érték tehát
6+25/2=18.5, azaz az elköltött TVP 130%-át tudja rombolni. Tehát pl. a
fenti küldetés teljesítéséhez 235 TVP-t kell rombolnia egy templomba. A Pre-
cíz Jóskáknak elég lehet esetleg 232 is, de én nem buknék a helyükben 3 TVP
megspórolásáért a kerekítéseken egy teljes fordulót.

A növények rombolása hasonlóképp történik, persze vágófegyverrel. A
növények ill. tereptárgyak elpusztításához változó mennyiségû TVP szüksé-
ges, ezt egyszerre kell elkölteni, hogy az objektum megsemmisüljön.

� Lapzártakor érkezett a hír, hogy valaki rábukkant a számûzött Boraxra!
Azt, hogy a megtaláló milyen érdekcsoporthoz tartozik (Egyáltalán érdeké-
ben áll, hogy Borax visszajusson a trónra? Esetleg túszként tartja, vagy elvág-
ja a torkát?), pillanatnyilag nem tudjuk, de egészen bizonyos, hogy hamaro-
san történni fog valami, és a következõ Krónikában már részletesebb
információk lesznek az üggyel kapcsolatban.
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Magenta Jade
MYO ÉS MYLLA TÖRTÉNETE

Két lány lépked egymás felé, egy az útjuk, s még nem tudják,
hogy a sors már elrendelé: életük együtt folytassák.

Nem sejthetik, mikor egymást meglátják a nagy távolból,
hogy e pillanatban õk már kiváltak a sokaságból.

„Milyen szép.” Ez a gondolat ötlik fel a kicsi lányban
mikor meglátja az elfet õsi, nemesi ruhában.

Csakugyan, ragyogó kék szem világít szép halvány bõrén,
lágy keretbe fogja keskeny arcát haja aranyszõkén.

Nem illik a durva lándzsa törékeny apró kezébe,
nem illik a bosszú vágya, s gyûlölet két kék szemébe.

Százhúsz emberévnyi élte keserûvé, vaddá tette,
pusztító lángoszlop plántált el kiábrándulást benne.

Szép ívû, telt ajakának két sarka lefelé hajol,
gõg, s megvetés súlya rajta, mosolyát veszté valahol.
Jóindulatnak nyoma nincs vizslató pillantásában

ahogy megnézi az embert egyszerû, szakadt ruhában.

„Tiszta.” Ez a szó buggyan fel elméjének rejtekébõl.
Ezen jellemvonást látja sugározni a szemébõl.

Kerek arcában barna szem, meleg, hûséges és bátor,
barna haja rövid, fényes, friss seb mesél friss harcáról.

Emberek közt is fiatal, még alig tizennyolc éves,
mégis túlélte az utat ide, mely több, mint veszélyes.
Alig hinni, hogy kibírta – a viharnak már öt éve!

Vízközelben bujdoshatott, másképp nem lenne itt élve.

Teste inas, ámde vékony, teljesen mág ki sem fejlett.
(Bár nem is lehetne hájas ily zord körülmények mellett.)

Aurája oly színtelen, semlegesebb nem lehetne.
De az elfé már nem ilyen: sötét folt növekszik benne.

És hogy mégis kezet nyújtanak, bemutatkoznak egymásnak?
Közös sorsuk a felett, új rendje egy új világnak.

„Myosotia a nevem” jelenti ki az elf gõggel,
„Nemes család sarja vagyok, aki palotában nõtt fel!

Országos ünnepre adott okot egykor születésem
mert trónörököst várt anyám – bizony királyi a vérem!
Ha országom el nem pusztul, királynõ válik belõlem!

De így nincs min uralkodnom, ezt vette a sors el tõlem.”

Kezet nyújt az ember-lány is. „Engem Myrmillának hívnak.
Kisvárosban nõttem fel. Bennem ily dühök nem vívnak.

Apám hõs volt, gladiátor, mestere a fegyvereknek.
Engem nem tanított sosem. Nem való ez lánygyereknek,

csak ezt mondogatta mindig. Meg hogy ha baj lesz, õ megvéd.
Most egyedül kell tanulnom, ölnöm kavadut, sünmedvét.

A tûzvihar jötte nélkül unalmas sors várt volna rám.
Otthon fõztem, mostam volna férjemre, akár az anyám.

Mindenképpen megpróbáltam volna megszökni otthonról,
de a Tûz döntött helyettem, s határozott a sorsomról.
Fáj hiánya családomnak, a változást mégsem bánom.

Erdauin nekem való, mert a harc az én világom.”

„Az én nevem” – szól az elf – „olyan virágtól származik,
amely örökké virágzik, és az árnyékban lakik.
Égszínkék virága csöppnyi, illatát nem érezni,

szirma nem hervad, gyökere bárkit meg tud mérgezni.”

„Nevem” – szól az emberlány – „elõ-vetíté sorsom.
Oly mesterséget jelent, hol harcos küzd a porondon.
Vadállat vagy másik harcos? Közömbös az ellenfél.

A lényeg a gyõzelem, s a küzdelem az életért.”

„Nekem kárpótlás kell azért mit Dornodon elvett tõlem!”
„Önmagam akarok lenni, vitéz asszony lesz belõlem.”
„Fizetni fog a káromért! Tudom, minderrõl ki tehet!”

„Nincsen közöm más sorsához. Megtanulom, amit lehet.”

„Harag terjesztõje leszek, sötéten tomboló végzet!”
„Vár reám a kardforgatás, céllövészet, harcmûvészet.”

„Ki valaha utamba áll, jóindulatot ne várjon!”
„Nincs ellenségem, vagy társam. Ha akarsz, légy a barátom.”

Két leány. Mi barátságuk, erõs szövetségük titka?
Nézz csak egyszer végig rajtuk! A titoknak ez a nyitja:

Akár mennyire is lett más lényük és személyiségük,
megmaradt egy közös vonás: hajlítatlan büszkeségük.

Ez, mi bennük lelket éltet, ez, mi jellemükben zenél,
ezért van, hogy étel, ital, eszköz, fegyver gazdát cserél.
Ezért van, hogy bár mindketten kerülik a társaságot,

összefogva együtt járják eme veszélyes világot.

Két leány. Rég találkoztak, útjuk, sorsuk összeforrott.
Mást követnek, mást keresnek, más istenek, más csoportok.

Más a múltjuk, más a vágyuk, máshogy néznek más dologra,
Egyiknek mi örömöt hoz, másiknak csak baja, gondja.

Egynek nyakán denevérszárny, lelke sötét, mint jövõje,
bármerre megy, bármit csinál, halálvirág nõ belõle.
Elégedett, hogyha látja, tette mennyire fáj másnak,

Esküdt ellensége lett õ minden fehér aurásnak.

Keresztbefektetett kardok hirdetik a másik keblén:
viselõje nyugodt, erõs, harcosok közé való lény.

Nem bántja, ki rá nem támad, de nem is futamodik meg,
hite biztos, rendületlen, s mestere a fegyvereknek.

Egyik apró morzsák révén visszakéri õsi jussát,
varázslattal erõsödik, áthatja az õs-gonoszság.

Céljait hogy elérhesse, nem válogat eszközökben,
amerre jár országszerte, nevét megátkozzák többen.

A másik nem kutat, kérdez, sorsát régen elfogadta,
acélozza lelkét, testét, ügyesedik szeme, karja.
Becsülete makulátlan, folt sohasem esett rajta.

Büszke is erre, mert hitét õ mindennél többre tartja.

Két leány. Két sors, mi egy lett. Hogyan? Miért? Isten tudja.
Nem mondja el mitõl illik Dornodonhoz Tharrnak útja.

Mylla nem edz Myon kardot. Az elf nem támadja hátba.
Barátságuk megõrizték oltalmul e vad világba'.
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Távoli Vizek
LEVÉL

Kegyetlen Királynõ! Ki fenn a fényben
ragyogsz rettentõ istennõi kényben,
s körötted csupa híres hõsök állnak

– pusztán szemöldök-intésedre várnak –
Te pedig kacagsz betanult bókokon;

míg nyomorú engem a mélyben, alul
a porban ráz didergetõ láz vadul.
Sóvárgok hajad illatára, s közben
cserepes szájjal, darabokra törten

mákrózsák sötét szirmait csókolom.

Szemed zöldjétõl, mely vészesebb méreg
mint mit lángfogú sivatagi féreg
ezernyi kínnal öldöklõ torka rejt,

engem mindig ujjongó kétségbe ejt
az oktalan, õrült, vad, mohó remény;

Pedig tudom, megunt játékod vagyok.
Szíved ösvényein nyomot sem hagyok...
– De miért játszol kegyetlenül vélem?

Hiszen ontanám örömest a vérem
Érted fegyverek hideg acél hegyén!

Nem élhetek a nemlétezõ kegyen
tovább már. Halljad hát: átkozott legyen

az a drága perc, mikor megláttalak!
...Ám ha elmúlnak majd tõlem a szavak,

S Leah csontmarka fagyos présbe szorít

vaksötét és hideg csarnoka mélyén,
arra kérem Ôt, mindennek a végén:

hadd legyen enyém egy percnyi kegyelem!
S a Te emléked fáklyaként emelem

– és az a perc majd mindent fénybe borít.

Keserû Szikla
MIÉRT?

Boldog aranysugár borzolt végig
A lombos fák tömkelegén,

Ezreknek ontotta vérit
A tûzvihar egész földkerekén.

Emlékezve ültem egy domb alján,
S ez könnyt csikart szemembe,

Micsoda szenvedés volt a végzet napján,
Régi képek tolultak elõ fejembe.

Épp egy barlangban voltam azon a napon,
Mikor a vég eljött érettünk,

Minden fel volt téve egy lapon,
Nem tehettünk semmit, mert féltünk.

Maga a Gonosz volt mi jött s közeledett,
Haja vörös volt s töredezett,

Hasából lángnyelveket öklendezett,
Ként s foszforgõzt okádott, förtelmeset.

Mi maradt utána? Pusztulás.
Odaveszett minden.

Halálra ítélt az újulás.
Elégtek rokonaim, barátaim, kincsem.

Gyötrelmekkel küszködve bõgtem ki bánatom,
Fájdalmam elviselhetetlen volt,

Nyomorúságom nehezedett lábamon,
Bensõm csak egy fehér folt.

Mire volt ez jó? Mire kellett ez?
Választ már sosem kapunk.

Egyet okulj s ne kérdezz:
Egyedül vagyunk, csak magunk...

Noémi
A BÁRD SZERELME

Hazug ajkról halott virágot
Hullattak õk, s ki téged látott,

Elfeledte nyomban baját-gondját,
S nem bánta többé a világot.

Ének szállott ablakodnak rõt
Világú fényéhez, de te nem láttad õt,

Ki dalod zengte, s bár tied volt szerelme,
Csak kacagtad szívét, a vakmerõt.

S mert nem félt, de többé oda
Nem vágyott, hol összetört a csoda,

Hát bárdnak állt, s mindenhol dalolt téged,
Nem tért vissza soha.

Azóta szívében egyre csak sír
A tûz, melyet csak költõ szíve bír,
S hiába énekel, sosem feledhet el,

S hozzád fájó-szép ódákat mindörökre ír.
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Noémi
AKKOR

Talán, ha látnád, hogy sírok,
Talán megértenél.

Talán, ha tudnád, mennyit bírok,
Többet tán nem kérnél.

Talán, ha nem lenne oly nehéz az ég,
S oly kegyetlen-hideg a hold,
Talán akkor mindegy lenne,
Hány az élõ, hány a holt.

Talán, ha te is tudnád, mit ér a szó,
Talán nem kéne hinned nekem.

Talán, ha még hinnéd, mit ér a szív,
Neked adnám az életem.

Talán, ha csillag lenne szemed,
Talán értenéd az éjszakát.

Talán, ha nap sütne lelkedben,
Talán nem félnéd sugarát.

Talán, ha nem akarnál isten lenni,
Lehetnél ember, aki vagy.

Talán, ha nem félnél gyönge lenni,
Bölcs lennél, erõs, mert önmagad.

Talán, ha látnál is, mikor nézel,
Talán többet értenél.

Talán, ha egy lennél s nem csak még egy,
Talán engem szeretnél.



Elééég! Ébredjetek kalandozók, folyik a gyarmatosítás! Az utóbbi
hetek néhány történése elég nyilvánvalóvá tette Borax szándékait
(az Éjmágus-mese elég átlátszó, a Kraplixonok puccskísérlete pedig
nevetséges dajkamese). Az uralkodó ki akarja terjeszteni hatalmát
a Túlélõk Földjénak csatornán innen esõ oldalára is. Lássuk, mi
történt!

1. Megemelkedett az adó, mostantól négy arany.
(Egy vas ára, elég borsos nemde?)

2. Felbukkantak az õrjáratok, ezek 12 katonából álló,
kötekedõ rablóbandák.

3. A boltosok önvédelmi képzést kaptak.
4. Felépültek az erõdök.

És most, hogy mit tehetünk ezek ellen:
1. Nem nagyon kerülheted az adószedõt, legfeljebb ne táborozz

a városban, akkor biztosan nem jön. Az adószedõt egyébként meg
lehet támadni, de nagyon kemény ellenfél.

2. Az õrjárat. Ha csatázol egy õrjárattal, akkor a csata négy-
körös. Három támadó varázslattal nyitnak (izomernyesztés, puha
ütés, vakító fény), továbbá kapsz egy agybénítást, hogy ne
használhass lõfegyvert. Minden ilyen támadás ellen nagyon nehéz
megdobni a mentõt, jó eséllyel beszívod õket. Ezután körönként
40-50 ÉP-t sebeznek fizikailag, plusz a mágiahasználók varázsolnak
(ez úgy 10 és 20 között sebez). Alacsony viselkedés értékekkel nem
állsz le csatázni velük, ellenben így is megszégyenítenek a város
utcáján. (A BA parancs is mûködik rájuk.)

3. A boltosok: Aki gonosz, annak ez jó TP-szerzési lehetõség,
és a gonoszságot is megdobja, de aki nem érzi elég felkészültnek
magát, az inkább ne próbálkozzon! (Tényleg kiképezték õket!)

4. Az erõd: megtámadni csak magas agresszióval lehet egy BE
488 paranccsal, 20 TVP-ért. Kell még hozzá egy ostromlétra (ezt 60
TVP-ért csinálhatsz az erdõben). Elõször a várfal íjászai üdvözölnek
egy sor nyílvesszõvel (kb. 20-25 ÉP). Ha az íjászok kifogytak a muní-
cióból, akkor az egyéb várnépek kezdenek mindenfélét hajigálni jó
egri asszonyok módjára. Elsõsorban köveket dobnak, ezért ha van
pajzsod, és az elég nagy méretû, kiküszöbölheted a sebzés javát. A
legjobb a nagy vaspajzs, amivel egyátalán nem sebzõdsz (egyébként
kb. 30 ÉP-t sebeznek). Ezután megkezdõdik a csata a várfalon. Van
-6 támadásod az ostromlétra miatt, hiszen helyhez kötve harcolsz,
és csak egy ellenféllel küzdesz meg. Akár legyõzöd, akár nem, a
csata után ellöknek a faltól, a létráddal együtt, és az esés miatt még
sebzõdsz (10 ÉP-nél kevesebbet).

5. Kikkel küzdhetsz az erõdben: Zsoldoskatona: 80-90 ÉP,
5-10-eket sebez. Bérmágus 80-90 ÉP, tüskepajzsot, jégcsóvát lõ és
közelharc közben is kicsap a kezébõl villám- vagy tûzcsóva.
Páncélos lovag: 150-200 ÉP-vel, 10-20-akat sebez. Harci mágus:
150-180 ÉP-vel, ismeretlen védõmágiát és tûzgolyót használ, ütés
közben is varázsol (tüzet, villámot). Mestervarázsló: 180-210 ÉP-
vel. Nagyon kemény ellenfél. Izomernyesztéssel kezd, savhurrikán-
nal vagy tûzgolyóval folytatja. Körönként kétszer támad és egyszer
varázsol. A varázslatai (villámok) kb. 16-20-at sebeznek, ha meg-
dobod a mentõt.

Tapasztalati pontot nem írtam, tekintve, hogy ez egy segítõ
célú, és nem információ-közvetítõ cikk. Mindenki tapasztalja ki
maga! Ne feledjétek el: Az önkényuralmat csak összefogással gyõz-
hetjük le! Bitófára a zsarnokkal!
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EEllkkééppeesszzttõõ
avagy hihetetlen és soha nem hallott esetek Er-

dauin krónikáiból. Papírra vetette: Treem

N
em sokat foglalkozik a hasával Westy, aki egyszer 189 napon (21
forduló) keresztül éhezett. Mindeközben megevett három törpe-

mamutot, és talált egy csomó kaját. Ez azonban nem enyhítette hatal-
mas étvágyát, és összesen 446 ÉP-t veszített az éhség miatt. Ami a leg-
meglepõbb, hogy volt olyan nap, amikor 13 kaját evett meg, és a forduló
végén még mindig éhezett. (Hát elõtte vagy nagyon sokat koplalt, vagy
valóban feneketlen bendõje van.)

É
rdekes esemény történt Vitéz Paprika Janival. A hatvanhetedik for-
dulójában megtudta, mire jó az arany. A dologban az a legfur-

csább, hogy kb. a negyvenedik fordulója környékén az aukciósház ügy-
nöke tíz gyenge méregért 27 aranyat adott neki. Ennek ellenére az egyik
labirintusban talált 13 arany vezette rá, mire is jó a pénz Ghallán. (Nem
kapzsi törpe, az egyszer bizonyos!)

E
lwgard ismét a súlyrekordot döntögeti, õ 510 kg. (A hadrosza-
urusz még mindig nehezebb!) Blade, the Butcher viszont a leg-

alacsonyabb troll címére pályázik a maga 165 cm-ével.

B
eren Peredhil, az örök optimista így kommentálja a saját
szerencsétlen esetét: „Amikor egy fémbontó szójer tönk-

re tette a phua-kúpban talált vashegyû lándzsámat és az áldo-
zatnak szánt aranyláncomat, azt gondoltam ennél már nem le-
het rosszabb. Tévedtem. Vettem a liciten 22 vasércet (Köszönet
Magenta Jadénak), amit még abban a fordulóban egy szeppent
rákfatty leköpött. Tönkre is ment az összes. Viszont még nem
loptak tõlem!” (Fõ az optimizmus!)

AARKH A KÁOSZLOVAG (#2031)
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ÁTADÓ
� Átadó egy Fairlight hívõ ember férfi. 9.
szintû, 62 fordulós, (E: 17 IQ: 20 Ü:17 EG:16
SZ:22 VP:35 ÉP 131) sok cucca van, és majd-
nem mindegyik képzettséget megszerezte,
ezenkívül Fairlight elsõ négy varázslatát isme-
ri már.  Természetesen az eddigi fordulóit in-
gyen elküldöm. � 62-470-995
� Továbbra is keresek 0. fordulós újszülött
gnóm kölyköt! Lehetõleg valamelyik helytar-
tói városban legyen.
VI. 29 Graham Treefrog (#4788)

BORAX
� A késõ délutáni napsütésben, mikor a nap
fáradt korongja lassan elmerül a nyugati ho-
rizont óceánjában, ti ott álltok az erõd frissen
felépített, bástyákkal telitûzdelt falai elõtt,
melynek árnyékai lassan kinyújtóznak felétek
az egyre erõtlenebb délutáni napfényben. Ko-
mor tekintettel néztek elõre. Az erõd, amely
most gõgösen magasodik fölétek, hogy alapja
és bástyája legyen egy olyan hatalomnak, ami
arra az utolsóként fennmaradt tenyérnyi föld-
re feni a fogát, mely túlélte a tûzvihar pusztí-
tó orkánját. Ghallára, ahol szinte kivétel nél-
kül mindannyian újjászülettetek, hogy kiváló
harcosok vagy mesteri mágiahasználók válja-
nak belõletek. Az otthonotokat fenyegeti most
komoly veszély, és ahogy már oly sokszor,
most ismét összefogtok, hogy kiáltásra nyíló
ajkaitokon egy szóval, amelyért már annyi vér
patakzott, és annyi szenvedés született, ro-
hamra induljatok a falak ellen. A Szabadsá-
gért! Bár süvítõ nyílvesszõk felhõi lecsapva
marnak húsotokba, nehéz kövek zúgnak ha-
lált hozva fejetek mellett, ti mégis fogat össze-
szorítva tovább haladtok, hogy fegyvereiteket
forgatva összecsapjatok a falak védelmében
álló elit gárdistákkal és csatamágusokkal,
kiknek kezébõl kicsapó mágia darabokra rob-
bantja páncéljaitokat, pajzsaitokat vagy égetõ
elemi tûzbe burkolja testeteket. Ti azonban
kiemelkedtek a tûzbõl, hogy lesújtó fegyvere-
tek csontrepesztõ ütéseivel halálba küldjétek
szabadságotok megrontóit, kik túlerõben léve
hiába taszítanak le a falakról, ti mindig újra
és újra felálltok, hogy halált osszatok ott fent
a szabadság szent nevében. Ezennel fejet
hajtok mindenki elõtt, ki vérével vagy szelle-
mével áldoz azért, hogy ez a tenyérnyi föld
szabad maradhasson. Az istenetek legyen ve-
letek, szabadság zsoldosai!

Dred Hornvill (#5076)
� Borax-pártiak, királyhitûek, Korona Baj-
nokai! Nektek mi a véleményetek imádotta-
tok legújabb játékairól (erõdök, õrjáratok
stb.)? Ez már alighanem túlmegy a Biroda-
lom megóvásán, a jogos védekezésrõl nem is
szólva. Azt hiszem, hogy mindegy ki ül a tró-
non: Borax, Éjmágus vagy akárki már. Mindig
lesznek olyan gyilkolásra és kegyetlenkedésre
áhítozó vadállatok (értsd: katonák), akik bár-
kit szolgálnak, csak büntetlenül kiélhessék
beteg vágyaikat. Amíg ki nem derül, ki keveri

háttérben a kártyát, nevezzük ezt a személyt
továbbra is Boraxnak! Borax birtokolhatja a
földet, uralkodhat az alattvalóin, de mi sza-
bad földek gyermekei vagyunk, és nem hajt-
juk igába fejünket. Éljen a köztársaság!
VI. 15. Oriza Triznyák (#2888), 

hivatásos felbújtó
� Aki ismeri Borax király karakterszámát, az
adja már ár nekem! Én is keresni akarom!
Minden 2. fordulómban a Fény szentélyében
táborozom. Aki tud segítsen, nem leszek há-
látlan. Köszi:
VI. 29. Graham Treefrog (#4788)
� Amennyire tõlem telik igyekszem semle-
ges maradni. Felõlem Borax vagy Éjmágus azt
csinál, amit akar, de a csatorna innensõ olda-
lán nincs több szava, mint bárki másnak.
Nem kényszerítheti ránk az akaratát, még a
hadseregével sem. Egyelõre elviselem Bora-
xot, de egy idõ után betelik a pohár, ha kell
harcolni fogok. Inkább meghalok mint sem
hogy lemondjak a kalandozóélet szabadságá-
ról. Remélem sokan vagyunk, akik így gon-
dolkodunk! M. M. (#2080)

BUNYÓ, FENYEGETÉS
� Kérdésem volna hozzád, te alávaló alak-
váltó! Wargpinban találkoztunk 98. 01. 19-
én, neked ongóliant, miksziszi húsgólem,
adószedõ trófeáid vannak, nekem purifikátor,
dehidrátor, kocsmai verekedõ. Ja, hogy bizto-
san rám ismerj: kobudera vagyok, és a közre-
mûködésednek köszönhetõen egy DEM-mel
szegényebb. Önmagában ez még nem ka-
tasztrófa, hiszen ahhoz a pocsék érzéshez
volt idõm hozzászokni az olimpiákon, vala-
mint a pakliban az is benne van, hogy a más
kalandozókkal (nálam minimum két szinttel
erõsebbek esetén – azokról a hatalmas kar-
mokról, amik a kezeden vannak nem is be-
szélve) való harcban én húzom a rövidebbet.
Ez ritkán ugyan, de elõfordult már korábban
is. Hogy akkor miért írok a GN-be? Egyszerû.
A. Áruld el, hogyan sikrült semlegesítened a
BA 998 kódjelû abszolút hatékony védekezõ
„varázslatomat”! B: Áruld el a kalandozószá-
modat! Ez utóbbit nem azért, mert bosszút
akarok szervezni ellened, hiszen nem vagyok
különösebben haragtartó fajta (elvégre csak
10 zsetonom – pont akkor adtam fel duplá-
zott fordulót; egy szopógödör mellé való tele-
port miatt 10 aranyam – neked talán nem
nagy összeg, de én a szegényebb Dornodon
papok közé tartozom, akiknek nincs 2000
aranyuk a bankban, csak 278, tehát minden
pénz számít; és a két labi bejárásának terve
veszett el), mindössze egy védekezõ óvintéz-
kedést akarok tenni arra az esetre, ha megint

összefutnánk. Ha nem teszed meg a fenti-
eket, akkor mozgósítom a haverjaimat, és le-
söprünk Ghalláról. Ez most nem fenyegetés
akart lenni, csak éppen ez is benne van a
pakliban, nem árt, ha tudod.
VI. 29. Lüke Szálybaver (#2135)
� A Ghallán eluralkodó fertõnek és mocsok-
nak az árnymanók csak a tünetei. Nem õket
kell kezelni, mással van itt a baj! Ez a baj né-
hány KT képében jelentkezett. Ellenük indí-
tunk hajtóvadászatot néhány társammal, és
egy kedves hölggyel együtt. Õk azok, akik má-
sokon élõsködnek, és el vannak magukkal
telve, hogy hû de jó fejek vagyunk. Nálam ott
lesz az FT és a VIK 8 is. Gyertek csak, várunk
rátok! Scatman a troll (#1731)
� Várom annak a kalandozónak a jelentke-
zését, aki néhány hónapja Qvill fõterérõl fel-
szedte elrejtette tárgyaimat (bõrpáncél, rézsi-
sak, süntüskék, kígyóbõrök, bumerángok).
Bár nekem már nem volt rájuk szükségem,
de egy kalandozótársamnak szántam volna
õket. Kisebb dolgom is nagyobb annál, mint
hogy rád vadásszam, de azért megadhatnád a
mentális számodat. Lord Raver (#5726)

HUMOR
� Egy hatalmas troll férfi indul kifelé a kocs-
mából.
– Miért ilyen korán? – kérdezi a kocsmáros.
– Az asszony miatt.
– Szóval te is félsz a feleségedtõl? Hát troll
vagy te, vagy egér?
– Egy dologban teljesen biztos vagyok. Egér
nem vagyok, mert azoktól fél a feleségem...

Bíró: Hány éves?
Árnymanó: Huszonkettõ, uram.
Bíró: Ezt mondja már tíz éve.
Árnymanó: Úgy van, uram. Én nem vagyok az
a típus, aki egyszer ezt mond máskor meg azt.

A sivatagban keresztüllovagló cowboy belebot-
lott egy indiánba, amint az az úton feküdt, fe-
jét és fülét a földhöz tapasztva.
– Mizujs, fõnök? – kérdezte a cowboy .
– Nagy sápadtarcú, vörös hajjal, vezet sötét-
zöld Mercedest, benn németjuhász kutya és
rendszámtábla SDT 965, nyugatra tart.
– A mindenit fõnök, azt akarod mondani,
hogy te mindezt a föld hallgatásából tudod?
– Nem a földet hallgatom. Az az õrült keresz-
tülhajtott rajtam. AS
� Két kalandozó beszélget:
– Szerinted miért van az, hogy mostanában
egyre kevesebb szörnnyel találkozunk?
– Én nem tudom. Gondolom a fõistenünk az
oka. Vajon mit csinálhat most?
– Biztosan otthon ül és tihornyázik! (Bocs,
Miklós!) Sim-Ko-Ca (#5885)
� Két troll beszélget, az egyik megkérdezi: Te
miért választottad a halál istenét? Hát, mert
úgyis minden út Leahhoz vezet.
VI. 17. IX. El-Maharadzsa (#2039)
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� Két troll sétál a folyóparton, amikor meg-
látnak egy lefejezett hullát a vízben.
– Hé, ez nem a Gazsi ?
– Áh... Az egy fejjel magasabb!

Két koszos árnymanó gyerek játszik a tópar-
ton. Az egyik véletlenül belöki a vízbe a társát.
Mire az idegesen: De hát ma nincs is ünnep!

Mi az: Kicsi és szélesedik a mosolya? Gnóm
gyerek pengét szopogat.

Garg Garagar (#5949), egy igaz gnóm
� Miért keltek föl a görög rabszolgák? Mert
reggel volt.
Mi a gyerek többes száma? Ikrek.

David R. Baldimóró

KAPCSOLAT, KONTAKT
� Jó jellemû árnymanót keresek eszmecse-
re céljából. Megesz a kíváncsiság, hogy van-e.

Sirrus D’Lalbo (#5321)
� Kedves Dr. Yván! Kérlek jelentkezz. Az
Olimpián akkora „benyomást” tettél rám,
hogy mindenképpen szeretnélek megismer-
ni. Mivel nem tudtam semmilyen informáci-
ót szerezni rólad, ezért kérlek írjál/telefonálj.
Ezen kívül szeretnék veled a Mágia örököse-
irõl is elbeszélgetni. Egy ilyen „tökös” gnóm
nem maradhat „parlagon”. Elõre is köszö-
nöm. Ha valaki tudná Dr. Yván karakterszá-
mát, kérem adja meg. Hátha nem olvassa ezt
az írást. Abu-Habel-Khabeb (#3690), 

Csiszér Gergely, 2310 Szigetszentmiklós, 
Rákóczi út 64. � 24-368-545

� Keresem azt a Vértestvért, akivel a találko-
zón egy mandibulakaszáról tárgyaltam. A ka-
szára még mindig szükségem lenne.
VI. 26. Nyílsebes Hubertus (#2707)
� Látomásom volt. Egy találkozón voltam
1998. június 13-án. Nem találtam a helyem,
szinte nem ismertem senkit sem. Egyszer
csak a tömegbõl elõtûnt egy lány. Lenge nyári
ruhácskát viselt, amelyet kék virágminta dí-
szített. Gyönyörû vörös haja volt, és még gyö-
nyörûbb szeme. Ruháján, baloldalt, a szíve
felett kis tábla volt, de akárhogy próbáltam
csak a TF-jelet bírtam leolvasni. Ha magadra
ismersz, kérlek írj!

Xinon Hioa kapitány (#3149) KG
� Sir Gotti, Xul, Don Hernan Cortez, Ködbe-
veszõ Bambusz és a többi olimpiai ellenfele-
im! Írjatok! Kwai-Cheng-Kane! Ha már meg-
érkeztél a Kiégett Földrõl, üzenj mentálisan!

Sir Gilbert Erail (#3481)

SZERELEM
� Ivil Do’er tévedett. Elég nagyot. Sajnálom
is érte, de hát ez van. Ne feledd el: Ghalla leg-
szebb nõje Sárga Spiné, és csak utána jön
Lánghajú Arwen. Ostobaságodat megbocsá-
tom, hiszen te még nem láthattad a csodát!
VI. 14. Faithful Tanthalas (#3429)

SEGÍTSÉG
� Fairlight hívõi segítsetek! Kérlek titeket
küldjetek infót az istenetekrõl, Fairlightról.

Érdekelnek a küldetések, beáldozási tárgyak,
rúnakövek koordinátái, varázslatok. és hatá-
saik. Lehetõleg karaktered értékeit is írd
meg! Egyéb infó is érdekel. Én egy 10. fordu-
lós ember férfi vagyok. Elõre is köszönettel:

Blyth the Surviver (#3522)
� Aki tud valami infót a fekete griffrõl, az ké-
rem írjon nekem! Elõre is köszi a segítséget.
Raia 7. küldetéséhez kell.

Kõtörõ Throfin (#4752)
� Kalandozók! Leah és Tharr rúnakövek ko-
ordinátái kellenének! Ja, és mik a beáldozási
tárgyak Leahnál és Tharrnál? Hegedû Máté,
6400 Kiskunhalas, Alsóöregszõlõ 40700/4,
Pl. 5146 Longlard (#4888)
� Szinte bárkinek segítek a beáldozáshoz,
Sheran leendõ híveinek ingyen és bérmente-
sen. (51,101)-en van rókafészek. Várunk
minden elhivatott természetvédõt a Fekete
Druidák közé! Jelentkezni Darochaar fõdru-
idánál lehet (#5147). További jó kalandozást
mindenkinek! Üdv:
VII. 3. Hasfelmetszõ Jack (#5191)

SZÖVETSÉGEK, KT-K
� Világ Prófétái egyesüljetek!

Albertus Magnus és Megváltó
� A troll szája mosolyra húzódott: „Ezzel a
prüntyögéssel nem ijesztesz meg tökmag!
Agyonzúzlak a bunkómmal.” Meglendítette
rettenetes fegyverét, aztán... Nem történt
semmi. A troll egy hatalmasat ásított és a
földre csüccsent. „De hát nem is varázsoltá’!”
Majd csendesen elszundikált. Vrandol újabb
gyõzelmet aratott a hitetlenek felett. Õ már
tudat, amit sokan még nem, újra ereje van a
dalnak... Sajnálkozó pillantást vetett áldozatá-
ra, majd ránézett jelvényére melyen egy lan-
tot egy angyal és egy ördög tart, és tudta a dal
hatalmáért õ is sokat tett...
VI. 17. Vrandol Sayu Karad (#4620)
� Csend van, baljós, hideg csend. Sötét fel-
legként nyeli lépteid zaját, nem is a hangok
hiánya ez, inkább az ELLENTÉTE. Szíved dob-
banása egyre hangosabbnak rémlik, (s gyor-
sabbnak, mind gyorsabbnak, ahogy múlnak a
percek) a légzésed zaja a dobhártyád hasogat-
ja, agyadban vitustáncot jár a pánik, már ro-
hannál, mindegy hová, csak el, el innen, mi-
nél messzebb, ám lábaid súlyát vonszolni is
alig bírod, csak szánalmas reszketõ botorká-
lás telik tõled. Õk csak állnak, s figyelnek té-
ged. Komor pillantásukból hatalom sugárzik,
uruktól kapott hatalom. Hatalom, hogy ítélje-
nek, élõkön s holtakon. Most téged ítélnek,
tán örök kárhozatra.

Verejtékben úszva, üvöltve ébredsz rémál-
modból. Megnyugtatnak az éjszaka hangjai, s
könnyebbült lélekkel nézel körül. Ismerõs
minden, fák, bokrok, egy patak és (iszonyodó
sikoly) ott vannak körülötted õk. Szemükbõl
hatalom sugárzik, uruktól kapott hatalom...
Eljöttek hát, hogy megítéljenek. Õk. A Sötét
Inkvizíció Apostolai.

Mufffaló Bill (#2398) Leah inkvizítora

� A kitárt szárnyú, háromfejû sárkány újra-
éled hamvaiból... A MAFFIA újjászervezésé-
hez (új vezetõvel) aktív tagokra van szüksé-
günk, ezért a KT tagfelvételt hirdet. Várunk
minden elszánt, gonosz kalandozót! Jelent-
kezni lehet: Ronel (#1509), Kytáv (#3363)
VII. 1. MAFFIA (#9124)
� Árnymanó ne bánkódjál!

Gyere közénk tápoljál!
Árnymenõk (#9153)

� Belétek is! Mikor beléptem az Árnymenõk
közé, nem tudtam mire vállalkoztam. Nem
gondoltam volna, hogy ennyi probléma lesz.
A túlterheltségre számítottam, de ez, ez ke-
gyetlen. Mivel saját megítélésem szerint én
vagyok a legnagyobb árnymanó bárd (vagy
bunkó – ezt a kettõ mindig összekeverem),
akibõl ezer évente csak egy születik (háll’ is-
tennek), hát dalba foglaltam eme egetrenge-
tõ problémát, amit egyszerûen és mindent ki-
fejezõleg csak a „Bõség zavara” címmel
illettem. Nem akarok untatni senkit a teljes
dallal, csak a refrént tárom elibétek szerette-
im: „Melyik tárggyal menjek el, melyik tárgy
az ami érdekel! Micsoda kegyetlen állapot, azt
hiszem én bonyolult srác vagyok!” Na igen!
Hát (-tal nem kezd... Placcs!) kedves árny-
manó testvéreim, ha úgy érzitek meg tudtok
birkózni ezen problémákkal, jelezzétek belé-
pési szándékotokat Khis Pisock (#5273) ve-
zérünknél. Az se zavarjon, ha más KT tagja
vagy, lépj ki nyugodtan! Ne sajnáld azt a pár
elveszett MXTU-t, hisz többet kapsz vissza. Fõ-
leg, hogy Pishockkal lehet beszélni MXTU
ügyben is. Azt hiszem ennyi elég mára. Tartós
anyagi jólétet! Üdv:

U.M.A. (#5569) az Árnymenõ
� Ezúton is szeretnénk megköszönni Mr.
H.A.I.R. munkáját, amit a Naplovagok vezetõ-
jeként a KT-ért, a Naptanácsért és Ghalláért
tett. Köszönjük! A Lovagrend Elöljárói
� Jelszavaim valának: pénz, pénz, pénz... és
még több pénz. Ezért húz a szívem az árny-
menõk és Fairlight felé.

Ramshid Uchbar (#3842)
a pénzsóvár árnymanó

� Kalandozók! Egyetértek Valefar Zepar
(#2730) véleményével a Maffia (#9124) KT-
ról. Bár én még odáig sem jutottam el mint õ,
hiszen engem válaszra sem méltattak. Még
nemlegesre sem. Ezért léptem be az Inkvizí-
torok közé, amit nem bántam meg.

Lord Raver (#5726)
a Sötét Inkvizíció Apostolai KT-ból

� Ha a Halál Istenének követõje vagy, gyere a
Pusztítás Prófétái közé! Itt senki sem fog el-
ítélni, ha lopsz, gyûlölöd vagy támogatod Bo-
raxot stb. A lényeg, hogy tiszteld Leaht és a hi-
ted legyen mély. A Tudat segít, hogy közelebb
kerülj Istenünkhöz, hogy kiélhesd pusztító
hajlamodat, és ami fontos, szabad vagy, kevés
a kötelezettség. Gyere, részesülj te is a pusztí-
tás gyönyörébõl! Kis Halál (#2272) 

a csavargó, a Pusztítás egyik prófétája
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� Kedves játékostársam, ki velem együtt
gnóm karakterrel játszol! Mikor a jelentkezé-
si lapon beírtad a 6. fajt, gondolom még ott
motoszkált a fejedben az a mondat, hogy „...a
gnómok igazi mestereivé válnak a mági-
ának”. Ez volt mindannyiunk fejében még
akkor is, amikor a karakterünk elérte az 55.
fordulóját. Ezért alakult meg a Mágia Örökö-
sei KT. és ezért vagyunk egyre többen és töb-
ben. De a te karakteredre is szükségünk van,
hogy a társaságunk egyre jelentõsebb tényezõ
legyen a játékban. Ha még nem döntöttél,
vagy még választás elõtt állsz, akkor ne ha-
bozz, keress meg minket, nézd meg hogyan
mûködik a csapat, és ha tetszik, akkor nosza,
állj te is közénk, és ígérem a játék is élvezete-
sebb lesz. Ugyanez érvényes azokra a játéko-
sokra is, akik gnóm karaktere más KT-ban
van, de a játékuk folyamán nagy hangsúlyt
helyeznek a varázslásra. Úgy vélem az a pár
MXTU veszteség nem okoz olyan nagy gondot
a karakterek számára, pláne hogy most már
a fejlesztés nálunk sem túl MXTU függõ.

Abu-Habel-Khabeb (#3690), 
Csiszér Gergely, 2310 Szigetszentmiklós, 
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� Elf testvéreim! Ha úgy érzed, hogy egy kö-
zösséghez kell tartoznod, ahol jól érezheted
magad, akkor gyere el közénk! Vár minden
elfet vallásra és jellemre tekintet nélkül az Er-
dõk Vándorai Közös Tudat (#9139 KT).
VI. 17. Glanga Dor Blazeer (#1952)
� KT-vezetõk figyelmébe! Olimpiai gyûlé-
sünkön sok fontos kérdésben döntöttünk.
Ezek közül ami rátok tartozik az az, hogy
részben elszakadunk az AD&D-s drowktól és
új fajt hozunk létre. Történelmünk persze
hasonló, mint a közismert történet. Viszont
ellenségeinket nem érezzük kötelezõnek.
Vagyis mindenki (illetve majdnem mindenki)
kap egy lehetõséget. A továbbiakban ha egy KT
tagjai felõl (akár csak 1-2-3 tagtól) ismétlõdõ
fizikai vagy tudati inzultus ér, úgy ellensége-
inknek tekintjük az adott KT-t, és KT szinten
lépünk fel ellene. Kéretik továbbá tudatunkat
„gonosz” KT-ként is kezelni, mert KT-nk sem-
leges tagjai a semlegességet így definiálták: „A
semleges nem az egyensúlyt hivatott fenntar-
tani a jók és a gonoszok között. Õ nem a mér-
leg nyelve. A gonosz érzelmektõl eltelve gyil-
kol, élvezi amit tesz. Míg a semleges gyilkol,
de érzelemmentesen. Csak egy dolog számít
nekünk: önmagunk haszna.” Más. Úgy dön-
töttünk, hogy Fehér Bércben tanodát nyitunk
fegyverforgatók részére. Bárki tanulhat liber-
tani árakon, trófeáktól, fajtól, vallástól függet-
lenül. A hat isten segedelmével eme hirdetés
megjelenésekor az elsõ kalandozók már elsa-
játították Mélysötét piszkos trükkjeit.

Sötét Elfek (#9149 KT)
� Ha gonosz vagy, a jó utat választottad, de
ha abszolút gonosz akarsz lenni, a megfelelõ
KT-t kell választani. MAFFIA (#9124)
� Megalakultunk. Sheran neve legyen ál-
dott! Fekete Druidák (#9155)

� Helló gnómok! remek választási lehetõség
20-30. fordulós gnómoknak: A tintacsiga, a
gonyolék vagy esetleg a szárnyashernyó (bocs
Ricsi & Mónika) KT-t válasszam? Nem! Lépj a
gnóm KT-ba! Keresd a Mágia Örököseit (ne-
kik köszönet mindenért) vagy minket, Ghalla
leendõ 2. gnóm KT-jának szervezõit!
VI. 29. Kivita hu Zat (#3424), 

Éli Lámá Sabaktáni (#3284)
és Sercedõ Serpix (#4766)

� Már egy éve mûködõ szervezetünk sikere-
sen támogatta, és támogatja Ghalla megmen-
téséért fáradozó egyéneket, csoportokat.
Fegyvereket, páncélokat vásárolunk az arra
érdemes személyeknek. Sajnos anyagi ala-
punk nem végtelen. Nemrég ostromlétráin-
kat gyûjtötték be ismeretlen tettesek, amit mi
kénytelenek voltunk a boltokból visszavásá-
rolni. Arra kérek minden becsületes, jó
kalandozót, hogy segítse munkánkat. Az
(#1606)-os számlaszámra bármelyik Fair-
light bankban lehet aranyat feladni, termé-
szetesen tetszõleges összeget, amit mi becsü-
letesen használunk fel. A támogatásra
rászorulók is ezen a számon jelentkezhetnek.
Köszönettel: Tisztalelkû (#1606) 

és a Béke Szövetség
� Milyen furcsa, hogy a legõsibb kultikus
erõ, a dal erejének feltámasztása ilyen sokáig
váratott magára. Mi ennek sikeréért gyûltünk
össze, de még elkel a segítség. Lépjetek kö-
zénk, az Összhangzat KT-ba! Érdeklõdni le-
het: Vrandol Sayu Karad (#4620), 

Gal Mantelpe (#2302)
� Nincs szerepjáték táp nélkül. Nincs táp
szerepjáték nélkül. Ha te is így gondolod, ak-
kor mire vársz, csatlakozz!
VI. 14. M. M. (#2080)
� Tisztelt igaz törpék! Hozzátok szólok, kik-
nek hiányzik a kohók melege, a dohos tárnák
illata, a kalapácsok ütemes dobogása, mely
szíveddel együtt lüktet. Egyszóval az Otthon,
ahonnan az ezerszer átkozott tûzvihar kisza-
kított. Sokak szerint ez egy álom, de én azt hi-
szem, hogy a közös akarat, az õseink tisztele-
te, példamutatása elvezet minket egy szebb
jövõbe. Várom azok jelentkezését, akik csatla-
koznának Ghalla második törpe Közös Tuda-
tának eszméihez, alapításában részt venné-
nek. Mély üdvözlettel:
VI. 15. Gobó Munfann (#1156)
� Tisztelt kalandozótársak! Én személy sze-
rint nagyon is támogatom, hogy a quwarg KT
minél elõbb elérje a 60-as taglétszámot. Ak-
kor ugyanis minden tudattársamnak (és ne-
kem is) pont egy skalp jut majd, nem fogunk
összeveszni.

Myra (#4075), egy Vasalt Bunkó
� Tisztelt Nightwolf és a többi Quwarg! Kí-
váncsi lennék, hogy miért jó, hogy ti quwar-
gok vagytok? Tulajdonképpen mit is tesz qu-
wargnak lenni? Hogy lehet valaki quwarg?
Remélem felvilágosítjátok a témában tudat-
lan árnymanót! Üdvözlettel:

Ramshid Uchbar (#3842)

� Új erõ van születõben. Szeretnél te is se-
gítkezni a bárd mágia világra jövetelében?
Nos, ha igen, nincs más dolgod mint, hogy
belépj az Összhangzat KT-ba. Érdeklõdni le-
het a következõ mentális számokon:
VI. 17. Vrandol Sayu Karad (#4620), 

Gal Mantelpe (#2302)
� Végre tartozom valahová, végre vannak
társaim, végre csatlakoztam a Mágia Örökö-
seihez (#9135 KT)!
VI. 17. IX. El-Maharadzsa (#2039)

ÜZLET
� Eladnám vagy elcserélném alábbi tárgya-
imat: kis bõrpajzs, vízionárszemek, antilop-
bõrök, magszimbél, evaporõrhájak, mandi-
bulapengék, mászókarom. Engem fõként
süntüske érdekel. Pénzt is adok érte.
VI. 30. Guel Tarolin (#5799)
� Eladom az alábbi tárgyakat szinte korlát-
lan mennyiségben! Umbatari és obszidián
karkötõ, réz illetve ezüst papi karkötõ. Kizá-
rólag aranyért. Érdeklõdni: Laci 24-432-763.
Teleport felárért megoldható. Várható útvo-
nal: Libertan, Wargpin, csatamezõk, változó
minoszkúpok.Faithful Tanthalas (#3429)
� Halihó! Kitõl lophatnék mocsári penkét?
(Dorni küldetése.) Nekekm van penkém, azt
odaadnám a jelentkezõknek, aztán ellopnám
tõle. Lehetõleg alacsony szintûek jelentkezze-
nek (5-7. szintig)! Jutalmuk 10-20 arany len-
ne. Qvill környékén vagyok megtalálható. Él-
jen a piromenyét! Éljenek a „Csiszolt elmék”!

Sercegõ Serpix (#4766), a hõs gnóm
� Keresek Gatin és Qvill között vasat, ezüs-
töt, ragasztót, spirituszt, gromakbõrt és kul-
csokat aranyért vagy tárgyakért.
VI. 26. Nyílsebes Hubertus (#2707)
� Megvenném a következõ tárgyakat: Elda-
ran karkötõje, Nekrofunmedál, lánckesztyû,
vámpír vagy agyartõr, 2 lajhárcsont vagy bu-
meráng, regeneráló gyûrû, fekete kehely,
zangrozi csizma. Árajánlatokat mentálisan
várok, a fizetést banki átutalással vállalom. A
grófnál (551) vagy Wargpin környékiek elõny-
ben. Keresem azt a karaktert (csak ne elf),
akitõl lehet penkét lopni (100 aranyat fize-
tek). Aki tud épülõ Dornodon templomról, az
kérem írjon! Sötét Angyal (#2629)

a sötétség ébenbõrû vándora
� Nehéz szívvel megválnék alig használt sze-
rencsetalizmánomtól nagy mennyiségû kész-
pénz ellenében. A két középsõ helytartói
város környékén mászkálok. Árnymanók kí-
méljenek! Trollok, na meg megszállott gyûj-
tõk elõnyben. Dzsó (#1256) a bárd
Üdv túlélõk! Shaddarban vagyok és nagyon
szükségem lenne zöld üvegre és ragasztóra,
hiszen már csak ez hiányzik, hogy Elenios úr-
nõ hitét kövessem. No, de a lényeg az, hogy
aki Shaddarban el akar adni nekem egy zöld
üveget ragasztóval, az jelentkezzen! Fizetés
aranyban. Ja, és sürgõs! Telefon: 92-470-995
(Bencét keresd).
VI. 24. Zsebfelmetszõ Jack (#5404)
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EGYÉB
� Az utóbbi idõben elharapózott a Vérvörös
Légió ellen és ellenem tett pocskondiázások
száma, ezúton szeretnék értesíteni minden
karaktert, hogy nem vagyunk se táposok, se
gyilkosok, se úgymond nem TF-re való egye-
dek, igenis a Légió hírnevét megvédjük, ha
kell... Ne az minõsítse az egész KT-t, amit egy
pár agresszív karakter csinál, hogy üt min-
denkit ész nélkül. Ha bárkinek baja van ezek-
kel a tagokkal, õket minõsítse, ne az egész
KT-t. Azt pedig végképp nem tûröm, hogy Da-
nairt a háta mögött gyalázzák. Nem kártevõ,
akit el kell taposni, hanem KT-vezetõ, akinek
példát kell mutatnia, az hogy sok skalpja van,
nem azt jelenti, hogy játékosokat öl. Megnéz-
ném ki tudna olyan fordulót mutatni, ami-
ben csak DEM-eztetne is. Ugyanis bár VI 10
10 30-cal megy, de már több mint 60 forduló
óta VIK 1-gyel mászkál. Ha valakivel esetleg
csatázna, nem én vagyok a hibás, az illetõ mi-
nimum VIK 7-tel kell, hogy mászkáljon. Úgy-
szólván keresi a bajt. (Megjegyzés: 60 forduló
alatt háromszor csatáztam Danairral, 1. vil-
lám után fut, 2. villám után fut 3. Erynome
Killmaster agyonver.) Szerintem sokan össze-
kevernek Vetrax-szal, aki valóban mindennek
neki megy, ami mozog, de az az õ baja, ha
agyonverik. A csata mindig két karakteren
múlik. Összefoglalva: Ha bárkinek baja van
egy tagunkkal, vele rendezze, ne bûnhõdjön
az egész KT pár tag miatt. Nem gátolhatok
meg senkit abban, hogy a KT-n belül hogyan
játszik (szabad KT, nem tiltja a szabályzat).
Semleges KT-nk szívesen köt szövetséget más
KT-kal, nem vagyunk ellenségesek a híreszte-
lésekkel ellentétben. (Szövetséges KT-kra egy-
értelmû a BA parancs.) Kérek mindenkit, aki-
nek baja van a KT-val, írja meg, és tisztázzuk
a félreértéseket! Ne lehetetlenítsük el egymás
játékát ha nem muszáj! Mindig van megol-
dás. Bár Tharr hívõk vagyunk, nem jelenti
azt, hogy állandó háborúban akarunk élni.
Köszönöm, hogy elolvastad! Ha a KT régi hír-
nevét csak az én lemondásom állíthatja
vissza, megteszem, bár rengeteg munkám
fekszik benne a több mint három év alatt, és
nem látom ennek szükségességét, de a KT-t
mindenek fölé helyezem.

Rodin fia Danair (#2183)
� Árnymanók! Hencegni mindenki tud. En-
gem lopjatok meg, ha tudtok! Vangorfnál le-
szek. Sirrus D’Lalbo (#5321)
� Az 551-es Vangorf-kastély környékén kere-
sek olyan kalandozót, aki ismeri a velocirap-
tort. Kérlek kedves ismeretlen, hogy aranyért
cserébe add át nekem az Infóját (mire a hir-
detés megjelenik, az említett helyen leszek)!

Sirrus D’Lalbo (#5321)
� Csatlakozom a trollok nemes fajának öreg
bölcséhez, Graham Treefroghoz (#4788), és
a többiekhez, kik értelmetlen irományokkal
próbálják megtölteni eme virágzó közkin-
csünket. Csak így tovább! hajrá! Üdvözlettel:
VI. 5. Westy (#4378), az egyetlen

� Gyorsan és könnyedén, minden probléma
nélkül akarja teljesíteni az Egy Igaz Isten –
Fairlight 17. küldetését? Templomot kell épí-
tenie, de belegondolni sem mer a várható
tengernyi nehézségbe? A rengeteg szenvedés-
be? Itt a soha vissza nem térõ alkalom! Tál-
cán kínáljuk Önnek a koordinátákat és egy
idõpontot. Ön csak odasétál és a megadott
idõpontban végrehajtja az építkezést. Hát kell
ennél több? Hívjon most! Jelentkezni a Fair-
built Bt-nél. A megjelenéskor aktuális, nem
elavult hirdetés.

Einstein, a troll (#5178)
Kovács Péter, 5551 Csobocsûd, Arany J. u. 28.
� A TF-talin láttam egy otromba dolgot. Mi-
kor u.m.a.-val beszélgettem (a játékos), kap-
tam tõle egy levelet, amit neki írt egy „troll
hódolója”. A fazonban nem volt annyi gerinc,
hogy aláírja a levelet, csak egy karakterszám
volt, amin látszott, hogy néhányszor átfirkál-
ták: 5803. Nem tudom ki vagy haver, de a le-
veled alapján egy vadp...t. Érdekes központo-
zás és megszólítás helyett. Kaptam már
néhány fenyegetõ levelet, de azok megmarad-
tak a szerepjáték keretein belül. Ha kíváncsi
vagy, megtanítalak kultúráltan fenyegetõzni.
Ha viszont neked ez a stílusod, menj el orvos-
hoz. És mindenképpen hagyd abba a TF-et,
mert (egy bizonyos fokig) kultúrált, intelli-
gens játék! Elnézést kérek „Névtelenke” ne-
vében u.m.a.-tól és azoktól az árnymanóktól,
akik hasonló bunkó levelet kaptak tõle. Csiri-
bika (#2737)! Árnymanó elmélet? Na ne ug-
rass! Ez azt a troll feltételezést veti fel, hogy az
árnymanók tudnak gondolkodni. Amit ugye
már évezredekkel ezelõtt megcáfolt a tudo-
mány Scatman a troll (#1731)
� Ahoj mindenkinek! Ha Vangorf gróf déli
birtokán vagy, volna néhány kérdésem. Sze-
retnéd elkészíteni bronzhegyû lándzsádat,
vassisakodat? Szeretnél kedvesednek mákró-
zsát gyûjteni? Igen? Hát akkor tedd, de gyor-
san! Én ugyanis itt leszek néhány hétig, és kõ
kövön (levél a száron) nem marad. Régebben
említettem valami olyasmit, hogy nem fogok
növényeket irtani, mert szépek, meg szeretek
az árnyékukban hûsölni. Csakhogy az aurám
egyre feketébb és feketébb elsz. Ezért, miután
kipihentem magamat, és eleget nézelõdtem,
kivágom a tûzifának valót, és este garokksza-
lonnát pirítok rajta. Ha valaki másféle nézete-
ket vall, szóljon nyugodtan, mindenkit meg-
hallgatok. A fegyveres megtorlást nem
javaslom (halljátok druidák?), mert aki mor-
cosan néz rám, annak a szemeit is kilopom,
nem beszélve az értékesebb cuccairól. To-
vábbi kellemes csövezést kíván mindenkinek:
VI. 21. Kis Halál (#2272)

a csavargó, a Pusztítás egyik prófétája
� Épülõ Dornodon templomot vagy új
templom építéséhez társakat keresek. Ha ér-
dekel a dolog, keress meg a #3476-os men-
tális számon. Jelenleg Libertan környékén tá-
borozom, de ha kell távolabbra is elmegyek.

Klrkyn Wargas

� Hittársaim! Leah hívõk! Egy Nehwon neve-
zetû kalandozóhoz szól a levelem, ám min-
den igaz és hamis hitû Leah-hívõ vagy éppen
beáldozni vágyó jó ha megszívleli. Nem tudom
mi jogon meri magát papnak hívni az, aki
még csak egy tanítvány, de ez most nem ide
tartozik. Ám az igen, hogy Leah gonoszságát
egy állítólagos hívõ kétségbe meri vonni. Nem
akarom ismételni önmagam, de Leah nem
csak áldozatot, hanem gonoszságot is kér a
beáldozáshoz. Na meg aztán (ami Nehwontól
még igen távol van) kíváncsi vagyok, hogy fog-
ja teljesíteni a 21-es küldetést, amiben Leah
(minden idõk legnagyobb istene) 100-as go-
noszságot kér. Az igaz, hogy a te dolgod, a fe-
kete aurádhoz hûen cselekszel vagy éppen
nem, de Leah megköveteli a gonoszságot an-
nak ellenére, hogy a halál természetes dolog.
Aki ennek nem tesz eleget az nem halad a
ranglétrán, és temetési menetet kísérõ haran-
gozóként pusztul el, nyakában csak díszként
viselt koponyaszimbólummal. Tehát jól figyel-
jetek kalandozók! Leah gonosz, és megkövete-
li azt, hogy hívei is gonoszak legyenek. Aki en-
nek nem tud eleget tenni, az kövesse Sötét
Orlan útját, és farokbehúzva áldozzon be vala-
mi nyápic jó istennek. Szégyellem mikor
olyan hittársaim vannak, akik nem ismerik
saját istenüket, és nõnemûnek vagy éppen
nem gonosznak titulálják. Köszönöm, hogy
elolvastátok, és maradok tisztelettel egy igaz
leah hívõ, gonosz inkvizítor:
VI. 25. Halálhozó Leoford (#3833)
� Kalandozók! „A hatalmas Lucifer szól
most hozzátok.” Ugye aki rendszeresen olvas-
sa az AK-t, ismeri ezeket a cikkeket, amik így
kezdõdnek, és el nem tudja képzelni (hacsak
nem ismeri õt), ki írhatja ezeket a beképzelt,
marha cikkeket. Hát igen, ez engem nem na-
gyon érdekelt addig amíg el nem mentem a
TF-találkozóra (különben én is Lucifer va-
gyok, egy alakváltó férfi). Itt aztán összeis-
merkedtem emberekkel, akik közül a legtöbb
ezt a kérdést tette fel: Te vagy az, aki azokat a
hülye cikkeket írja az AK-ban? természetesen
a válaszom nem volt. Úgy, hogy bejelentem:
van még egy Lucifer nevû alakváltó férfi a
Túlélõk Földjén. Szerintem Lucifer (#5759),
mindenki nevében írom ezt: Fogd be! Aki ez-
zel nem ért egyet, írjon! Fõleg te Lucifer, te
írj! Az is írjon, aki velem ért egyet! (Hogy fel-
mérjem mennyien utálják õt – ezt anélkül is
tudom.) Lucifer (#4735), a másik
� Aki másokat legyõz, az erõs. Aki önmagát
gyõzi le, az hatalmas. Aki ismeri az embere-
ket, az okos. Aki ismeri önmagát, az bölcs.
Gondolkodjon el ezen minden tápológép!

Sato San (#1451)
� Druida! Ha mindenáron építeni akarsz,
építs akkor Sheran dicsõségére templomot!
Elhiheted, ez az egyetlen olyan cselekedet,
amit a Földanya teljes szívébõl támogat...
nem úgy mint a kalandozók városainak építé-
sét. Nardaal, a Róka (#4279)

fekete druida



� Nyílt elvél mindenkihez, aki érintve érzi
magát ez ügyben. Akinek nem (lánc)inge, ne
vegye magára! „Kedves” kalandozó! Ha bár-
mi, ismétlem bármi bajod van velem, azt ez-
után légy olyan kedves velem közölni, még
hozzá személyesen. Erre való a mentális üze-
net és a levél. Nem pedig az AK. Fejtsd ki vé-
leményedet, de nekem, ne pedig ott, ahol az
ilyesmivel más, fontosabb dolgoktól veszed el
a helyet. Ez nem méltó sem hozzád, sem az
újsághoz, ahol publikálsz. Jelenleg így nézek
ki: hosszú, arany hajam, zöld szemem és hó-
fehér bõröm van. Láncinget, bronzsisakot,
bakkura csizmát, arany- és ezüstláncot, vala-
mint smaragd védõgyûrût viselek, és boros-
tyánfüggõt is. (Szeretem az ékszereket...) Bal
kezemben bronzpajzs, jobban lant. Trófeáim:
massza, tguarkhan, büntetõ praglonc. Szívem
fölött ott a lángoló pentagramma. Tehát, ha
valami bajod van velem, szólj! Majd „megbe-
széljük”. Hahaha... (Te sem lehetsz kemé-
nyebb, mint amilyen a büntetõ praglonc
volt.) De azért jobban szeretem a békés meg-
oldásokat. Sok szeretettel:

Sötét Orlan (#3409) a Jó
� Elsõsorban ezúton köszönném meg Ká-
rásznak, hogy önszántából védelmünkre kelt.
Okiyi és U.M.A.! Kiválóan mutat a GN54 aprók
közt filozofálásotok egymás mellett arról,
hogy miért könnyebb tápolni a másiknak. Lá-
tom, elõkészületben van az idei év vitatémá-
ja, ami súlyos oldalakkal tölti majd meg a ha-
sábokat, és rövidesen megint nem fogja tudni
egy isten sem, hogy fiú-e vagy lány. Aki unja
jók és gonoszok egymás elleni kirohanásait,
nyilvánítsa ki nemtetszését azzal, hogy nem
foglalkozik velük! Sem mással! Köszönöm!
VI. 26. Tápmentes Megabye (#4336)

Fekete Druida
� Fajtársaim, árnymanók! S.O.S.! Ghalla
legrátermettebb kalandozói kihalófélben. Ez
így nem mehet tovább! Fogjunk össze! Elég a
becsületünket a földbetaposó, idióta trollok-
ból, nyálas kobuderákból stb. Valamit tenni
kell! Félre a vallási szándékkal, össze kell tar-
tani, különben elvesztünk. Mindenki az árny-
manókat szidja, mert lopnak. Na és? A trollok
nem zavarnak senkit, amikor kedvenc karak-
terét összeverik? Minden fajnak megvan az
elõnye. Mikor látott valaki árnymanót alakvál-
tani? És 18-as erõvel kezdeni? És, és és? Kije-
lentem, hogy az árnymanók elõnye (lopás)
szemben a többiek elõnyeivel kevés. Miért
baj, ha valaki ezeket kihasználja?

Rasczak (#1905)
� Figyelem! Megszületett az eredményem,
hogy ki(k) Ghalla legunszimpatikusabb ka-
landozó(i)ja. A beérkezõ szavazatok két nevet
jelöltek meg igen magas arányban, mégpedig:
Yoro Okiyi (#2826) és Nardaal, a Róka
(#4279) nevét. Õszinte gratulációm mind a
kettejüknek! (Ez sokak szavazata.) Köszö-
nöm mindazoknak, kik elküldték szavazata-
ikat! Üdvözlettel:
VI. 5. Westy (#4378), az egyetlen

� Köszönet a sok kritikáért, amit a Bárdver-
senyen gyõztesnek bizonyuló „mûvemre”
kaptam. Persze a negatívumoknak is örülök
(tényleg), de volt köztük néhány olyan bun-
kó, hogy azt nem hagyhatom szó nélkül.
Igen, tényleg nem vagyok egy József Attila.
Igen, a versem tényleg nem szól semmi „fon-
tosról”. Igen, lehet, hogy mások sokkal in-
kább megérdemelték volna a díjat. Viszont!
Csak egy hajdani földmûves vagyok, nem pe-
dig királyi udvarban nevelkedett mesterbárd.
A versem kocsmadal, nem pedig hõseposz.
Ha pedig ilyet bárki tud írni, örömmel adom
át a mirtuszkoszorúmat. Addig is hegyezzétek
tollaitokat! (Ez utóbbit értsétek, ahogy akar-
játok, ti madarak!) McFly, ne csüggedj! A te-
hetséget mindig irigység kíséri. Hehe.
VI. 27. Oriza triznyák (#2888)
� Leah nagyhatalmú papja (vagyis én) szo-
morúan tapasztalja, hogy a TF erõsen kelet
felé tör. Hiába állok most (140. forduló) na-
gyon jól az isteni küldetésekkel, elõbb-utóbb
(hamarosan) elérem azt az idõt, mikor vagy
leállok Leah hitének gyakorlásával vagy átke-
lek a csatornán. Ez nagyon zavar. És az is,
hogy pl. minek Leahnak pszi-képesség? Mert
a többi istennek ez van? Miért kell minden is-
ten híveinek ugyanazt az utat végigjárni? Nem
azért áldoztam Leahhoz, hogy azt csináljam,
amit Raia kitalál... Persze nem tehetek sem-
mit. De hangoztatom, hogy nem tetszik, hogy
gyûlölöm ezt a TF-ben. Minek egy nekroman-
tának pszi? Faithful Tanthalas (#3429)
� Oké, valóban jó ötlet a nõi KT. Akkor meg
miért nem jelentkeztek, lányok? Nem igaz,
hogy egész Erdauinon nem találni hét beleva-
ló csajt! Jó, ha már elkötelezted magad egy
társaságnak, nem muszáj otthagyni õket, de
mi van a függetlenekkel? Nem baj, ha nem
vagytok KT-érettek! Ráér pár hónap múlva is.
Nem baj, ha csak a karakteretek nõ. A gyen-
gébbik(?) nem amúgy is kisebbségben lesz
nálunk is (sajnos). Az sem gond, ha gonosz
vagy, de még az sem, ha árnymanó (hehe!).
Mi mindenkit befogadunk. Írjatok, ne hagy-
juk, hogy egy ilyen remek kezdeményezés
hamvába haljon! Keressétek a toborzótisz-
tünket, Yavannát (#5409), de ízibe!
VI. 14. Esmeralda Bagheera (#3195),

szakszervezeti bizalmi
� Kalandozók! Egy népszámláláshoz szeret-
ném kérni a segítségeteket! Várom minden
árnymanógyûlölõ mentális üzenetét. Ha még
nem tartozol közénk, de be szeretnél lépni,
akkor adj ki egy FT 4 1 parancsot, és máris az
árnymanógyûlölõk közé tartozol! Ugyanerre a
számra írj, ha Leah hitét kívánod követni, és
segítségre van szükséged, vagy beszédes hulla
koordinátáit ismered.
VI. 26. Nyílsebes Hubertus (#2707)
� Minden út Leahhoz vezet.

Síri Silaka (#1042)
� Épülõ Leah templomhoz társakat keresek.
� 22-363-185 (Balázs).

Khis Pisock (#5273) a Nagymenõ

� Oly rég volt már egy jó kis vita a Ghalla
Newsban, hát lássuk! Mélyen tisztelt papok,
ministránsok, püspökök, követõk, oltárszol-
gák, kardinálisok és egyéb hívõk! Néha nem
értelek benneteket. Beáldoztatok egy isten-
nek, mert szimpatizáltok eszméivel és célja-
ival (ez a jobbik eset, a másikról inkább nem
szólok). Ez nagyon szép. De miért hiszitek
azt, hogy istenetek nevében tûzzel-vassal kell
keresztülgázolnotok mindenen és minden-
kin? Kevesen vannak, akik meghalnának iste-
nükért, a többség a varázslatok és hasonlók
miatt brusztolja végig a küldetéseket, vagy
hogy ne unatkozzon annyira (hehe). Felesle-
ges felfortyanni, mert mindenki képmutató
(ez alól én sem vagyok kivétel). Miért nem
élitek a saját életeteket? Miért éritek be azzal,
amit istenetek kényszerít rátok, akár saját
céljaitok ellenében is? Ha neked semmi ba-
jod a gonoszokkal, hát ne rombold az oltára-
ikat (lásd: Sheran, a semleges)! Vagy Ghallán
csak végsõkig elszánt, fanatikus papok élné-
nek? Nem hiszem. Ne szolgái, hanem hívei
legyetek isteneteknek! Ne törõdjetek a szá-
mokkal! Nem a szinted, a papi rangfokozatod
vagy az olimpiai helyezésed tesz hõssé (híres-
sé), hanem a személyed, ami saját, nem lop-
hatják el, számodra pedig egyetlen és halha-
tatlan. Ez pedig több, mint amit halandó
valaha is kívánhat.
VI. 15. Oriza Triznyák (#2888)
� Régebben jókat röhögtem azon, hogy
egyesek milyan jól el tudnak vitatkozni Leah
nemén. Mivel én Raiát tartom istenemnek,
annyira nem is érdekelt a dolog, de mostaná-
ban egy másik világban elolvastam egy könyv-
et: Clive Barkertõl a Korbácsot. Na ott az 561.
o. ötödik bekezdésében szerepelt egy lány, a
neve: Leah. Na ez engem is meglepett, hiszen
azt hittem, hogy Leah férfi. De ez azért nem
bizonyíték, hiszen sok férfi vesz fel élete so-
rán nõi nevet bizonyos okokból. Vagyis sze-
rintem azért a Leah név nõi, de hogy Leah nõ-
e vagy olyan férfi, aki nõi nevet hord, az csak
halálunk után derül ki. Részemrõl azért nem
akarok halálom után egy olyan világba kerül-
ni, ahol egy nõi nevû férfi uralkodik. (Ki tud-
ja mennyire ferdék ezek a hajlamok?) Más-
résrõl viszont szerintem egy csontváznak
nincs is neme. De ki tudja, hogy mi van a Le-
pel alatt, hány bordacsont, milyen medence-
csont? Üdvözlettel:

Kõtörõ Throfin (#4752)
� Renegát! Ugye tudod, hogy nem érdemled
meg a 10. helyezést? Én ott megöltelek téged,
te mégis elõttem végeztél. Ez nem fair. Slyver
Phoenix! Téged ugyan nem tudtalak megölni,
de ez rád is vonatkozik. Aki tud valamit az
erõdítményekrõl, esetleg sikeresen elintézett
pár katonát, legyen oly aranyos és írja meg!
Köszi! Ivil Do’er (#5429)
� Részt vennék Sheran templom építésé-
ben. Szeptember körül lesz aktuális. A követ-
kezõ telefonszámon érhetsz el: 92-378-538,
este 7 után (Tamás kérd). M. C. (#3247)

55GN – 56.



56 GN – 56.

� Tictelt barátajim! Eovastam ect a Galla
nyuszt, és act vettem écre hogy csaak trol’ok
és manók írnak be. Ûk lennének a két fen-
sõbbrendü intel igen sfaj? Azé megteccett egy
pár dolog így gondútam én is írok ököröket
be még párat. Én is fogaddalmat tecek ami
így szó. Szeretem Pál Inkát ha valaki nem ce-
reti velem gyullad meg a haja. Seranyra eskü-
szöm, Seranyra esküszöm, Seranyra eskü-
szöm ezt minden oldalon tisszer szeretném
látnyi. Szóva van itten ez a Nardall haver a
rokkant. Én mán tot áll besokaztam, miatta
utátam meg a növínyeket. Olyanokat ir, mé
nem ugrik mán be inkább egy kútba meg-
menteni a vizililiomokat. Barátom azé ne
csérttöggyé meg. Van itten más is. Szeretnim
megszervezni a legpojénosabb+legostobább
névvel rendelkeõk versenyét. Cavazzatok srá-
cok kinek a neve a legfurfangélosabb. Havon-
ta közlöm az eredminyt. Év végin az elsõ öt
helyezett tiszteletbeli taggá nyilvánítom ködös
tudatomban ill jogot nyer a belépésre ha
akargya. Bictos óvastatok mán alak uló ködös
tudatomró aminek új neve van. Szépségessé-
ges, Okosségosségos Ubifej törcsfõ tudata. Jel-
képe: Egy arany tronszéken ülõ imos gyönyö-
rû férfi királyi koronával a fején, bal kedziben
szent jogar jobban egy cextáncost tartra míg
bakkura csizmáját a kép alsó szélén két du-
doros fejû alak pucolgatja akik feltûnõen ha-
sonlítanak borackra és éjmágnesre a két hir-
hedett betonkeverõbajnokra. A KT arc
pofikája mindenki egyér méltóságos ubifejér.
Na mostaan má nem írok. Heló haverok oct
irgyatok. Kiköpött Ubifej (#3969)
� Mindenkinek, akivel mostanában csatáz-
tam: bocsi ugyanis az erõdök ostromlása mi-
att 10-es az agresszió, ami meg azzal jár, hogy
ütök mindenkivel. De ne izguljatok, én is
unom már, hogy elfutok mindenki elõl...
VI. 29. Graham Treefrog (#4788)
� Trollok! Még mindig nem írtatok nekem,
hogy miért nem szerettek minket árnymanó-
kat. Pedig vártam a leveleiteket. Egyedül egy
fajtársam írt. Köszönöm neked Khis Pisock!
Üdv mindenkinek:

Ramshid Uchbar (#3842)
� Üdvözlet minden kalandozónak! Egy (re-
mélhetõleg) ragyogó ötlethez keresek társa-
kat. A sokat emlegetett moa nemzetség le-
származottai közül sokan élnek közöttünk.
Õk igazán távoli rokonok, így hát tudásuk
nagy része már nem általánosan ismert kö-
zöttünk. De egy moa leszármazottakat tömö-
rítõ Közös Tudat egyesíthetné az informáci-
ótöredékeket. Ugyan moa stukit nem
készíthetnénk, de talán valami hasonlót igen.
Az egyes KT-képességek egy-egy kódexnyi in-
formáció felgyülemlését jelképeznék. A
könyvek tartalma alapján a moa technikai
vívmányok átverésére (pl. phua-kúp) és rég
elfeledett tárgykészítési praktikák újbóli fele-
levenítésére nyílna lehetõség. Azt hiszem ez
egy jó ötlet, és talán a játékvezetõ is elfogad-
ná. Akit érdekel az írjon! Kiss Tibor, 
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� Tisztelt kalandozók! Remélem mindenki
olvassa ezt a hirdetést, mert közérdekû. Arról
lenne szó, hogy Ghallán ünnepeket kéne beve-
zetni. Vegyük csak sorjában: lenne egy nap, a
természet napja (Sheran ünnepe). E napon
minden kalandozó kimenne a természetbe és
földíszítenénk a fákat. Megünnepelnénk a
szörnyeket és a növényeket, amiért haláluk
árával alapanyagokat és élelmet adnak nekünk
Ezen a napon senki sem bántaná a növényeket
és állatokat. Azután jönne a Harc napja (Tharr
ünnepe). Ekkor a városokban, és máshol is, a
férfiak (és persze a szebbik nem is) versenge-
ne egymással. Aztán jönne a Béke és Szeretet
napja (Raia ünnepe). Ekkor mindenki mega-
jándékozná azt, akit szeret, a kalandozók félre-
tennék ellentéteiket és gonoszok-jók együtt in-
nának a kocsmában, ellenséges KT-k együtt
beszélnék meg dolgaikat stb. Azután jönne a
Szerelem napja (Elenios napja). Ilyenkor min-
den férfi virágot vinne kedvesének, a nõk pedig
kétkezi munkával ajándékoznák meg õket. A
Halál napján (Leah ünnepe) megemlékez-
nénk halott barátainkról. A Pénz napja lenne
Fairlight ünnepe.  A Káosz napján (Chara-din
ünnepe) mindenki idétlen tréfával viccelné
meg a másikat, és erre a napra tényleg igazi
Káosz köszöntene Ghallára. Az ünnepek szét-
szórva lennének az év minden részében. Ja, és
lenne még valami. Attól függõen, hogy milyen
isten napja van, az istenek papjai jobban tud-
nának varázsolni. Nos, ennyi. Elnézést, hogy
annyi helyet foglaltam, de remélem azért elol-
vassátok. A javaslatokat, észrevételeket az aláb-
bi címre várom: Hamvai Bence, Szeged, Juhar-
fás u. 4/a 6723. Most búcsúzom: Viszlát! (Ha
elég javaslat érkezett, majd írok a játékvezetõ-
nek is.) VII. Zsebfelmetszõ Jack
� Szeretnék hozzáfûzni néhány gondolatot
az éppen aktuális, és egyre inkább elfajuló
troll-manó viszályhoz. Szerintem a fent emlí-
tett vitában szereplõ KT-kban nem ez az álta-
lános kép, amit próbálnak a médiákon ke-
resztül beállítani egyes (4-5 fõ) fajgyûlölõ
személyek. Õk megpróbálják egymásnak
uszítani a KT-kat, ezzel rontva „jóhírüket” a
többi KT elõtt is. Ezért szeretném felszólítani
azt a 4-5 nótóriusan cikket író személyt, hogy
ezentúl magánlevelek formájában próbálják
tisztázni nézeteltéréseiket.

Khis Pisock (#5273) a Nagymenõ
� NEKED

Te, ki megtörted lelkemen
a feledés pecsétjét

Te, ki ezer kínnal cirógattad szívemet
és letépted a húsomba nõtt álarcokat

Te, aki megmutattad, tûz vagyok odabenn
és megöleltél, úgy mint senki még

Hiányzol nekem
Mufffaló Bill (#2398)

� Üdv mindenkinek! Szeretném megkö-
szönni az ellenfeleimnek, hogy harcolhattam
velük az olimpián, és gratulálok a különbözõ
kategóriák helyezettjeinek is.
VI. 17. IX. El-Maharadzsa (#2039)

� Tápolás vs. szerepjáték. Már estefelé járt
az idõ, éppen a tavacska melletti Tharr oltár-
nál készültem lepihenni, amikor különös
mozgást vettem észre. Idegen kalandozók ér-
keztek a táborom mellé. Teljesen különbözõ
fajúak voltak: egy gnóm, egy törpe, egy ember
és egy kobudera. Azonban voltak közös voná-
saik is. Teljesen meztelenek voltak, csak egy
lapulevél takarta el nemi szerveiket, jobbjuk-
ban félelmetes kõkést szorongattak. Trófeáik
se voltak túl változatosak sötét motyogó, ár-
nyékrája és más kisebb szörnyek, pl. itt a
csatorna mellett már nem túl félelmetes
trappoló dinymák trófeáit viselték. Bemutat-
koztunk, szkanderoztunk (persze mindüket
könnyedén lenyomtam), Alson, a mágus,
Basszuskulcs, Fun-thomas és Demura bácsi
volt sorrendben a négy alak neve. Miután
szkanderoztunk, csak azután tûnt fel mind-
annyiuk jelképe, KT-szimbóluma a Lélek-
mérleg. Csak nem KT-találkozót rendez a KT-
juk magja? Esetleg nudista strand nyílt a
tavacska mellett? Sajnos megcáfoltak: Õk az
Igazság keresõi KT tagjai, és azért élnek, hogy
tápos vezérük és a barátai újra és újra lemé-
szárolhassák õket. Nekik nincs más dolguk,
mint visszatérni az árnyékvilágból, kõkést ra-
gadni, a tudatpontot befejleszteni a képesség-
be, esetleg építkezni, tüskét, fémet gyûjteni,
majd birka módjára meghalni gazdájuk kezé-
tõl a megbeszélt helyen. Rettegve menekül-
tem az elmebetegek közelébõl...
Írásommal nem akartam a KT összes tagját
megsérteni, csak azokat, akik benne vannak
ebben a borzalomban, és akik eléggé ismert
alakok... Alyr Formoin (#5955)
� Üdv minden kalandozónak! Jó volt veletek
találkozni a TF-találkozón, és nagyon erõs
késztetést éreztem arra, hogy három és fél évi
remeteélet után újból visszatérjek Ghalla
földjére. Addig is sok szerencsét és jó kalan-
dozást kívánok mindenkinek.

Ticher Gallandró
� Szeretném megoldani Ghalla legnagyobb
rejtélyét. Ezért kérek minden kalandozót, aki
megölt egy szutykos remákot, küldje el ne-
kem az akkori tárgylistáját kódolt formában.
Ez alatt azt kell érteni, hogy csak a tárgy kó-
dokat írjátok le, meg egy emlékeztetõt a papír
tetejére, hogy mégis mirõl van szó. Nekem
ugyanis nem véletlenül adták a Lüke nevet,
hanem azért, mert bármit el tudok felejteni.
Aztán kellene még néhány „nem megölt”
tárgylista is, hogy ki tudjuk zárni a tárgyak bi-
zonyos részét. Van ui. egy tippem, amit azért
nem tudok ellenõrizni, mert a büdös életben
nem találkoztam Szutyok nemzetségbéli re-
mákkal, így SZK-zni sem lehet...
VI. 29. Lüke Szálybaver (#2135)
� Tisztelt kalandozók! Szeretnék elõttetek
köszönetet mondani Tihor fõistenünknek az
eddigi kalandokban gazdag két évemért. Re-
mélem, lesz még néhány.

Lord Raver (#5726)


