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Szerkesztõi üzenet
Sziasztok! Sajnos rossz hírrel kell kezdenem
ehavi számunkat, mivel egyik játékosunk meg-
ingatta az újságba írásokat beküldõ olvasóink-
ba vetett bizalmunkat. Egyik játékosunk Mirell
néven, Messzi Centauri címmel beküldött egy
novellát. Az írás tetszett, le is közöltük az elsõ
részét az elõzõ Krónikában, csakhogy az újság
megjelenése után, Makó Balázs szemfülességé-
nek köszönhetõen kiderült, hogy az írás lopott,
és szinte szó szerint megegyezik A. E. Van Voght
a IX. Metagalaktikában megjelent novellájával.
Természetesen lopott írásokat nem jelentetünk
meg, így aki kíváncsi a novella befejezésére, az
elolvashatja az említett Metagalaktikában, mi
nem közöljük a folytatást. Kissé kellemetlenül
érzem magam e sajnálatos eset miatt, és nem
értem, hogy mi visz rá egy játékost az ilyesfajta
csalásra. Bízom abban, hogy többet nem fordul
elõ ilyen eset, és a beküldött írások mind saját
kútfõ termékei lesznek! Az ilyen turpisságok
elõbb-utóbb úgyis kiderülnek!

Borítóképünkön ezúttal Vida László fest-
ménye, A kalmárfejedelem titka c. regény
borítóképe látható.
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Sikerült beszereznünk a Birodalmi Statisztikai Hivataltól
azokat az adatokat, melyek a szabad kapitányok mezonok
elleni tevékenységét mutatják be. Felkértünk két neves
kapitányt is arra, hogy osszák meg tapasztalataikat a me-
zon blokád elleni harcról, és a napszelencék felállításáról.
Mindezek mellett lapunk tudósítói bizonyítékokat talál-
tak arra nézve, hogy egyes szabad kapitányok titokzatos
szervezet(ek?) buzdítására szabotálják a napcellák építé-
sét. Egyik munkatársunknak még egy rövid beszámolót is
sikerült szereznie a leghírhedtebb szabotõrtõl. Nos, akkor
következzenek az emlegetett írások!

HARC A MEZONOK ELLEN
Tisztelt kapitánytársaim!
Míg a faji szektorok a zargok pusztításától hangosak, ad-
dig a belsõbb szektorokban (Gollam, Trento, Albion Olea,
Oronikos) sokkal nagyobb veszéllyel kell szembenéz-
nünk. Itt is vannak ugyan zarg blokádok, de az igazi
fenyegetést a mezonok jelentik, akiknek nem csak a tech-
nikájuk jóval fejlettebb a zargoknál, de sokkal szervezet-
tebbek is náluk. Gondolom, senkinek nem mondok új-
donságot azzal, hogy a mezonok már több mint fél éve
létrehozták a saját blokádjaikat, szám szerint minden
rendszerben kettõt, igazi meglepetést okozva ezzel, mivel
õk nem egyes bolygókat, hanem gazdag naprendszerek
központi csillagait zárták le hermetikusan. A céljaikat ille-
tõen egy ideig csak találgatások folytak, amik csak foko-
zódtak, amikor bátor kapitányok a hipertérben ismeret-
len célú, erõsen védett mezon szerkezeteket találtak.
Aztán a csillagászok rendellenességeket tapasztaltak a
blokád alá vett napok sugárzási spektrumában, és a nap-
rendszerek külsõ bolygóin egyre érezhetõbben csökkent
a hõmérséklet…

Azóta már nyilvánvalóvá vált, hogy a mezonok a mi
csillagaink energiáit csapolják meg, és továbbítják azt a
saját galaktikájukba a titokzatos hipertéri szerkezettel. A
Birodalom persze szokás szerint nem sok mindent tett az
ügy érdekében, mindössze újabb jutalmakat ajánlott fel,
ismét a szabad kapitányokra bízva a probléma megoldá-
sát. A mezon fenyegetés megszüntetésének két lehetõsé-
ge van: a blokádot alkotó hajók elpusztítása, illetve a ve-
szélyeztetett bolygók körül napszelencék felállítása, ami
megoldaná energiagondjaikat. A második szerintem csak
tüneti kezelés, hosszabb távon nem oldja meg a problé-
mát, éppen ezért csak a drasztikusabb beavatkozás jelent

végsõ megoldást. Persze a napszelencék építése is szüksé-
ges, hiszen a blokádot több ezer (esetleg tízezer) mezon
hajó alkotja, amiknek elpusztítása hosszú idõbe telik, mi-
vel ezek ellen az óriási mezon flották ellen a szabad kapi-
tányok csak partizánharcot folytathatnak. Talán a napsze-
lencék felállítása biztosítja a felszámolásukhoz szükséges
idõt, de errõl majd kapitánytársam, Cramble Laevigata
bõvebben ír. Én a mezonok elleni harcról szeretném köz-
zétenni a saját tapasztalataimat.

Elõször is, hogyan néz ki egy átlagos portyázás a me-
zon blokád ellen. Nos, a mi kis teljesítményû hajóinkkal a
hatalmas gravitáció és sugárzás miatt nehéz annyira meg-
közelíteni a központi csillagot, hogy harcba szállhassunk a
mezonokkal. (20 TVP-t emészt fel ez a móka.) A blokád alá
vett csillagok legbelsõ bolygóin már külön dokkokat bizto-
sítottak a blokádpusztító kapitányoknak, mivel a hagyomá-
nyos dokkok forgalmát akadályozta a portyára induló, il-
letve onnan érkezõ vadász hajók szinte folyamatos fel- és
leszállása. Ugyanis minden kapitány hamar rájött arra,
hogy a legbelsõ bolygóról érdemes mindig a mezon blo-
kád ellen indulni, mivel innen közelíthetõk meg a
legkönnyebben a központi napok. Amikor a mezonok ész-
lelik a közeledõ vadászhajót, elõször két-három energi-
abombával próbálják elijeszteni a közeledõt. Ha valaki rá-
jött arra, hogy milyen rendszer szerint döntik el a
mezonok, hogy két vagy három bombát lõnek rá a közel-
gõ hajóra, az legyen szíves közölje velem, mivel nekem
még nem sikerült kitalálnom. Ezek a bombák egyébként
inkább csak kellemetlenek, mintsem veszélyesek. Bár ké-
pesek elég nagy lyukakat ütni a páncélzaton (15-25 seb-
zés/bomba), és semmilyen pajzs nem véd ellenük, de még
három bomba is kevés egy Typhoon osztályú hajó elpusz-
tításához. Ráadásul elég lassúak és pontatlanok, így egy
képzett pilótával vagy katonával rendelkezõ hajó kikerül-
heti, illetve a becsapódás elõtt szétlõheti õket. (13-as ma-
nõverezéssel és nehézfegyverzettel már úgy 80 %-ban meg
lehet úszni a bombákat, 14-15-ös manõverezéssel és 16 fe-
letti nehézfegyverzettel pedig már 99 %-os a biztonság.)

Ha átjutottunk a bombákon, akkor elõrébb léptünk a
mezonok szemében, így pár hajó kiválik a blokádból, és
ellenünk indul. Mint már említettem, a mezonok nem-
csak technika terén fejlettebbek a zargoknál, hanem had-
viselés és információszerzés terén is. A tapasztalataim azt
mutatják, hogy már messzirõl meg tudják állapítani hajó-
ink típusát, és a hajóagyak fejlettségét, sõt nemcsak meg-
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állapítják, hanem pontosan tisztában vannak annak ké-
pességeivel, ezért mindig azt a lehetõ legkisebb flottát
küldik ki ellenünk – érdekes módon mindig három hul-
lámban támadnak –, aminek még esélye van a gyõzelem-
re. Fegyvertársaimmal sokat találgattuk, hogy mi az oka
annak, hogy sok ezer mezon hajó nem söpri el a szabad
kapitányok egyesével, esetleg kis flottákban támadó hajó-
it, és inkább kockáztatják azt, hogy ezek a kiküldött kis
mezon hajók és flották elpusztulnak. Végül az az állás-
pont gyõzött, miszerint a galaxisukba továbbított energia
egyenesen arányos az összekapcsolódott mezon hajók
számával, de legfõképpen a fejlettségükkel. Inkább pusz-
tuljon el sok kis hajó, mint hogy egy-két nagy hajó akár
órákra is megszakítsa az összekapcsolódást és az energia-
továbbítást! Valószínûleg ez lehet a mezonok gondolat-
menete. Ha azonban úgy látják, hogy a három hullámban
kiküldött hajók nem boldogulnak ellenfeleikkel, akkor
már olyan számú mezon hajó válik ki a gyûrûbõl, hogy
nem láttam még olyan épeszû kapitányt, aki szembe mert
volna szállni velük. Nos, tehát ott tartottam, hogy kisebb
hajókat küldenek ki ellenünk, amiknek erõssége megfi-
gyeléseim szerint elsõsorban a hajónk agyától függ. Mitõl
függ még ezen kívül? Borzasztóan meglepõdtem azon,
hogy az ötödik MIB Ares ionágyúm megszerzése után – ha
még nem említettem volna, a mezon blokádból kilõtt
minden 50. hajó után ezt a jutalmat adja a Birodalom –
már rutinból lõttem a mezonokat, amikor hirtelen jóval
erõsebb ellenfelekkel kerültem szembe. Azóta más kapi-
tányoktól is hallottam hasonló dolgokat, ami azt a
meglepõ tényt látszik alátámasztani, hogy a mezonok szá-
mon tartják azokat a kapitányokat, akik sok borsot törtek
az orruk alá, így ellenük már az elején erõsebb hajókat
vetnek be. Én Warriorral is, és Soldierrel is sokat harcol-
tam a mezonok ellen, így jó képet kaptam az ellenfelek-
rõl. A legkönnyebb dolgom – még ismeretlenül – a négyes
agyú hajómmal volt. Ekkor ugyanis az elsõ két hullámban
hármas és négyes veszélyességi besorolású mezonok jön-
nek, amiket egy Warriorral könnyedén lelõhetünk. Ezek-
nek a flottáknak a vezérgépei általában D12 vagy D15 Vil-
lám, Hiéna, Hurrikán, Hentes. A harmadik hullámban
érkeznek mindig a nagyobb hajók: ebben az esetben az
ötös szintû ellenfelek (Wywern, Draco, Mostrum és a leg-
keményebb, a Múmia). Amikor azután megszereztem az
ötödik MIB-emet, nagyot változott a kép. Szinte teljesen
eltûntek a hármas, négyes szintû hajók, és már az elsõ két
hullámban is ötösök jöttek, de szerencsére hatos szintût
még mindig nem láttam. Miután lecseréltem a jó öreg
Warriroromat Soldierre, ismét változott a felállás. Megje-
lentek a hatos szintû hajók (Gyilkos, Brutal Bug, ECM-
DEF, Big Góliát), szinte felüdülés volt, amikor a hatos ha-
jók közül nagy ritkán „csak” egy Big Góliáttal hozott össze
a szerencse. Kicsit könnyebb a helyzete annak, aki Soldi-
errel megy és még nincs meg az öt Arese, neki ugyanis
csak a harmadik hullámban jön hatos szintû ellenfél, elõt-
te csupán a már említett ötös veszélyességi besorolású

mezonokkal kell megküzdenie. Nos, eddig tart egy me-
net, ha valaki túl jut a harmadik hullámon is, akkor olyan
tömegû mezon támad rá, hogy nincs esélye. Ezért is hí-
vom az egészet portyázásnak. A frontális harchoz sajnos
túl erõsek a mezonok.

A mezon blokádok sikeres pusztításához nem elég a
szándék, alaposan fel is kell készülni rá. Elõször is le-
gyünk merészek, mivel akadnak olyan flották, amik sok
gyenge hajóból állnak, de a számuk miatt magas az össz-
tûzerejük. Ezek általában ritkán sebeznek meg egy jól fel-
szerelt harci hajót, viszont megvan az az elõnyünk, hogy
egy csatában sok ellenféllel tudunk végezni. A bennünket
nagyon meglövöldözõ ellenfelektõl (fõleg a hatos szintû-
ek, esetleg a Múmia) érdemes elmenekülni (RE parancs),
mivel többet tudunk harcolni, ha nem kell egy-egy roncs-
ként befejezett csata után hosszas javításokkal tölteni az
idõt. Persze ezt csak akkor tanácsolom, ha a rettegett el-
lenféllel a harmadik hullámban találkozunk (ötös agyú ha-
jóval öt MIB Ares alatt a 6-os szintû ellenfelek csak a har-
madik hullámban jönnek, míg négyes agyúval, öt MIB
alatt Múmia is csak harmadikra jön). Ha már az elsõ két
hullámban találkozunk rettegett ellenfelünkkel, akkor ér-
demesebb inkább harcolni vele, mivel a napok megköze-
lítése idõ- és energiaigényes, legalább egyet-kettõt min-
denképpen harcoljunk egy-egy rárepülésben. Fontos a
hajó felszerelése is. A lézerrrel felszerelt ellenfelektõl nem
kell tartanunk, mivel a boltokban remek lézerpajzsokat
vehetünk. A foton fegyverek nem igazán jellemzõek a me-
zonokra, ha nem harcolunk Wywrnnel, az egyetlen sok fo-
tonfegyverrel rendelkezõ mezonnal, akkor nincs nagy
szükség fotonpajzsra, de ha vele is akarunk harcolni, ak-
kor mindenképpen rakjunk fel kb. hatos fotonpajzsot. Ha
van elég energiánk, akkor ezt a Wywern már nem nagyon
bírja átlõni. Sokkal fontosabb kérdés az ionpajzsok kérdé-
se, mivel négyes és ötös hajókra nem lehet ionpajzsokat
venni, viszont a Múmia, az ECMDEF és a Brutal Bug, nagy
iontûzerõvel rendelkezik. A Brutal Bugnak egyébként ha-
talmas ionfegyverei vannak, gyakran talál is velük, és szin-
te mindig bénít a lövése. Mindenkinek melegen ajánlom
az Acélsas klán Dark Eagle pajzsát. Az így szerzett kettes
ionpajzs nem elég ugyan, de mégis több a semminél. A
tûzerõt célszerû úgy beállítani, hogy a legnagyobb páncél-
zatú ellenfelet (4-es agyú hajónál Múmia, 5-ösnél Gyilkos,
vagy ha rettegünk tõle, akkor a Brutal Bug és az ECMDEF)
két kör alatt nagy eséllyel le tudjuk lõni. Itt ismét szerepet
kap a katonánk képzettsége, ugyanis ha rendszeresen ta-
lál minden fegyverrel, akkor egy Warriornak elég 90-es,
egy Soldirnek 110-es tûzerõ, de ha gyakran lõ mellé, ak-
kor inkább a 110/140 körüli értéket javasolom. A maradék
panelhelyet és a rakteret generátorokkal töltsük meg, le-
hetõleg minden talpalatnyi helyet használjunk ki a hajón-
kon, és szedjük le a felesleges cuccokat (hiper hajtómû,
elfogó berendezés)! A mezonok legundorítóbb fegyverét,
a pajzsrobbantót még nem említettem. Nos, ha egy ilyen
fegyver eltalál, akkor a saját lézerpajzsaid robbanak rád,
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pontosan annyit sebezve, mint ahányas lézerpajzsod van.
Sajnos ez ellen még nem nagyon lehet védekezni – bár
pár kapitánynak már sikerült az Acélsasok klán ötödik
rangfokozatát elérnie, és jutalmul Zabir energiahéjat ka-
pott, ami részben megvéd az ilyen gusztustalan fegyverek-
tõl –, így csak a futás, vagy a lövések elkerülése (jó pilótá-
val) és az ellenfél mihamarabbi likvidálása segíthet.

Mindezek azonban csak a Trento- és Albion Oleabeli
blokádokra vonatkoznak, a Gollamban és az Oronikosban
még nem harcoltam a mezonok ellen. Ott a mezonok már
újabb, korszerûbb hajókat is bevetnek (kész lidércálom!),
amik megnehezítik az ellenük folytatott küzdelmet. A ha-
tos agyú hajók ellenfeleire (7-es és 8-as veszélyességi be-
sorolású mezonok) pedig jobb nem is gondolni. Sajnos
nincsenek még hipertérbeli tapasztalataim sem, így az ot-
tani mezon blokádról sem tudok többet mondani. Talán
majd egy másik kapitány megosztja velünk az „élménye-
it”! Addig is mindenkinek jó mezonvadászatot!

CETVADÁSZ THARKAS

NAPSZELENCÉK FELÁLLÍTÁSA
Mint a legtöbb nagy dologról, errõl is sejthetett valamit,
aki nyitott füllel szokott inni a kocsmában. A Császár beje-
lentése mégis megrázó volt. A mezongyûrûk miatt elpusz-
tulnak a célcsillagok körüli bolygók, hacsak fel nem épül-
nek idõben a napszelencék. Ezek több mint ezer
napcellából álló szerkezetek. A tízkonténeres cellákat bár-
mely kikötõben meg lehet vásárolni 25 000 IG£-ért, ahol
bolt és mûhely is van. A cellákat a helyszínre kell szállítani
és beemelni. Hasonló ahhoz, mint amikor a Napkereszt
egyháznak kellett a kolonizációs program negyedik fázisá-
ban egy kisebb ûrkikötõt leszállítani, bár itt a navigátornak
is akad programoznivaló. A legnehezebb feladat, hogy kel-
lõen nagy raktérrel rendelkezõ ûrhajót vásároljunk. Saj-
nos ilyet sem a Trento, sem az Albion szektorban nem áru-
sítanak, ezért be kell érnünk a K.U.K.A. H-1 típussal.
Ennek a rakterébe teljes kiürítés után éppen elfér 17 cel-
la, de a legtöbb kapitánynak vannak olyan emléktárgyai,
melyektõl nem szívesen válik meg. MacroBlast pisztolyok,
egyéb csecsebecsék... Akinek van akaratereje, márpedig ha
pontosan teljesítette a Napkereszt rendelését, akkor birto-
kosa a szükséges pszinek, a 17 cella mellett képes magával
vinni apróságait. Aki erre nem képes, az kénytelen üresen
hagyni pár konténert, mert a fegyverekre szükség van! Ki-
sebb hajókkal is vállalkozhatunk a munkára, de minél ki-
sebb a raktér, annál többet kell majd repülni. Ha felké-
szültnek érezzük magunkat, megvettük az elsõ fuvar
napcellát, irány a napszelence! A közelükben mindig óri-
ási a forgalom, sok a teherhajó, melyek napcellákat hoz-
nak, köztük apró rendfenntartó csónakok, és sajnos kalóz-
hajók is mozognak. Az épülõ szelence felszínén alkalmas
helyet kell keresnünk, ahol a szállítmányt kirakhatjuk.
Elõtte azonban fegyvert a kézbe, át kell fésülni a rakodási
területet! A napszelence felszínén, mint a legtöbb nyíltûri
szerkezeten, rengeteg szörny tanyázik, és zokon veszik az

építkezést. Szerencsére nem túl veszélyesek, aki meg tud
fékezni pár dühöngõ õrrobotot, annak nem lesz komoly
gondja velük. Fontos, hogy elõzõleg jól válasszuk ki a terü-
letet, mert ha a nagy sietségben egy konkurens teherhajó
tatján kezdünk építeni, akkor nem csupán szokatlanul dü-
hös ûrszörnyek rajzanak elõ, de súlyos becsületsértésekre,
birtokperekre számíthatunk, ráadásul búcsút mondha-
tunk a szállítmánynak is. A megfelelõ helyválasztás és a
tisztogatás csak fél siker, be kell programozni a cellákat. Ez
egy 5-ös programozói tudású navigátornak már szinte
mindig elsõre sikerül. Ha a cellákat a helyére illesztettük,
a BKB minden celláért 30 000 IG£ jutalmat utal át, vagyis
cellánként 5 000 IG£ haszonra lehet szert tenni. Az építke-
zés folytatásához új cellák kellenek, amiket a legközelebbi
kikötõben érdemes megvenni, mert bár itt mindig drágáb-
bak, a repülés túl sok idõt visz el. Célszerû benézni a kór-
házba is. Mivel a boltba a legrövidebb út a sikátoron át ve-
zet, hamar rá fogunk jönni arra, hogy sokan kínálnak Y-1
detonátort. Igen, egyes gazfickók képesek robbantásokkal
hátráltatni az építkezést! Ám nekünk inkább a portyázó ka-
lózhajók jelentenek gondot. A legjobb védelem ellenük a
panelon elhelyezett minél több Sierra ágyú. Nyugodtab-
bak lehetünk, ha sikerül beszerezni egy Ruffin-féle elfogó-
zavarót. Dörzsöltebb kalmárok hozzájutnak néha a másik
Ruffin termékhez, a radarzavaróhoz, és azt teszik a Sierrák
mellé, kellemetlen perceket szerezve a kalózoknak. Aki így
kíván védekezni, okvetlenül szereljen fel legalább egy Wi-
ni Beam üteget is! Zsilipet ne, túl sok helyet foglal... Ha
ügyes a navigátor, négyszer fordulhatunk, mielõtt többna-
pos pihenõre kényszerülnénk. Ha K.U.K.A.-t használunk,
ezalatt 68 cellával növelhetjük a szelencét, és 340 000 IG£-
tal a bankszámlánkat. Az elsõ 100 cella után a BKB egy Ma-
karov chippel segíti a munkánkat, 550 cella után pedig egy
MIB Heracles könnyíti a tisztogatást. De az igazán szívme-
lengetõ érzést a szelence növekedése okozza! Vegyünk hát
egy szívet, ha alkalom nyílik rá...

CRAMBLE LAEVIGATA

NAPSZELENCÉK ROMBOLÁSA
Bizony, nem gondoltam volna, hogy a napszelencék építé-
se ekkora nagy kunszttal jár. Amikor elõször jártam a kör-
nyéken, még a kezdetek kezdetén, alig pár érdeklõdõ
(építõ, vagy romboló elvû) volt megtalálható. Mostanra a
helyzet megváltozott, a birodalmi védõhajók, valamint a
kereskedõklánok szállítókompjai mellett szép számmal
bukkannak fel rövid idõre, de határozott céllal egyes intéz-
mények által már régóta körözött kapitányok, rettegett ha-
jóikkal egyetemben. A meg nem erõsített hírek, pletykák
szerint a Gránit Kígyók klán áll a jól szervezett akciók mö-
gött, mások szerint a klántól távol álló, de valamelyest ve-
lük szimpatizáló szabad kapitányok állnak a történtek mö-
gött. Természetesen a valódi igazság örökre rejtve marad,
illetve csak a beavatottak tudják – õk viszont hallgatnak.

Hogy én miképpen csináltam? Elmondom nektek.
Lássuk, hogyan is történik egy szervezett akció ától cettig.
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Elõször is, mivel nem egy hétköznapi eseményhez készü-
lõdünk, érdemes az alkalom idejére a felesleges cuccain-
kat egy közeli raktárban elhelyezni (zsilip, LPS, lopott
szajré), és pár fegyverüteggel megerõsíteni a tûzerõnket.
A lényeg az, hogy a tûzerõnk közelítse meg egy átlagos va-
dászhajó tûzerejét. A másik, igen fontos döntés az, hogy
egy jobb minõségû elfogóberendezést is tegyünk fel a gé-
pünk orrára, hasznunkra válhat a késõbbiekben. Termé-
szetesen a védelemre is adjunk, ugye kollégák közt ezt
nem kell említenem?

Miután a hajónkat átépítettük, páncélzatát kikalapál-
tuk, ideje, hogy felszerelkezzünk különbözõ apróságok-
kal. Itt olyan dolgokra gondolok, mint ûrruha, kézifegyve-
rek. Mert ugye az ûrben sokféle veszély leselkedik ránk,
ezekre pedig fel kell készülnünk idejekorán… Ezek után
a jó öreg Y-1 robbanószerkezetbõl kell pár konténernyit
felpakolni a hajóra, hogy ne a fixereken múljon a szeren-
csénk. A témában ínyencek felhasználhatják a kolonizálás-
kor kapott hat darab Y-4-est is, ha úgy gondolják. Kész a
hajó, minden a helyén van, de azért az akció elõtt – biz-
tos, ami biztos – látogassuk meg a kórházat. Nem túl
egészséges helyre fogunk menni…

Minden készen áll az indulásra, hát surranjunk ki egy
kevésbé használt légifolyosón, és irány az ûr… Ö, hova is
megyünk? A célállomás csillagrendszer legkülsõ planétá-
jának orbitális pályája. Ott már mindenki látni fogja, mi-
ért is jöttünk ide. Igen, igen. Az a nagy-nagy szerkezet,
ami tökéletesen takarja a szép kilátást, nos az a napsze-
lence. De hiszen ez mindjárt kész is van! Gyorsan, te-
gyünk csak valamit…

Amint kicsit közelebb repülünk az épülõ napszelencé-
hez, hamar felhívjuk a birodalmi hajók (Mamut, Harci Só-
lyom, stb.) figyelmét, ám a tapasztalat úgy diktálja, hogy
ne vegye õket komolyan senki. Valószínûleg a birodalom
máshol csoportosítja a fõ erejét, mert az építmény védel-
mére alig pár tucat hajót rendeltek ki. A birodalmi erõk
talán a zarg blokádoknál vonultatnak fel több erõt. A lé-
nyeg az, hogy az esetek túlnyomó többségében harc nél-
kül is meghátrálásra tudjuk kényszeríteni a védõhajókat,
amik általában egy Mamutból, továbbá pár kisebb hajóból
szoktak állni.

Miután átküzdöttük magunkat a helyi légvédelmen
(ez általában egy kiadós vámszedéssel is párosul…), le-
szállhatunk az épülõ napszelencére. Ekkor kerül elõtérbe
a jól megválasztott kézifegyver, mivel minden irányból kü-
lönbözõ ûrocsmányságok támadnak majd valószínûleg
ránk, valami miatt ugyanis a szelence vonzza ezeket a dö-
göket. Amennyiben valamennyi ûrmócsingot miszlikre
durrantottuk, elhelyezhetjük a magunkkal hozott Y-1-est,
majd eltávolodva a napcellától berobbanthatjuk azt. Egy
napcellával kevesebb.

A többi már csak az elszántságon múlik. És a jutalom?
Nem marad el…

BROTH TAL PICCON
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KG MEZONGYÛRÛS STATISZTIKA
1999.4.19.

A MEZONGYÛRÛBÛL LEGTÖBB HAJÓT KILÛTT KAPITÁNYOK
3675 Hullámrája Cetvadász Tharkas 493
1755 Del-A-Ware Vergõdõ Madár 404
2441 Human Experience Stormy Gravel 338
4312 Millennium Balkon Han Szószóló 316
4538 Esõtáncos Red Mortimer Jr. 306
2936 Szpecnaz Nico Fumai 304
3912 Agamemnon Seiss Inquant 301
3688 Mantis721 En'sai Exlex 281
4184 Vörös Ghalleonsz Harr Darr Sharrkan 278
2312 Sniper 001 B.J. Ranker 269
1836 Pillangó Omett Telrunell 258
3803 British Knight Sir Percivale 257
1677 Streaker Creideiki 255
5081 Justice Jim Turner 254
1498 Marduk Kurios Sir Sharpshark Tooth 253
2042 Sleepwalker Dash Rendar 251
2456 Holdimádó Sir Stone 244
4523 Kópé Tyron Sylon 244
2488 Megacool Plannie L. Wingo 219
3530 Screamer Ixion 213
1052 Pearl Ryu Holigan 209
1307 Phoenix Phantom Light Knight 206
1482 Black Hole Voluman a Kalóz 202
5037 Imagination Samuel I.Diot 187
4474 Nostromo Star Dallas 166
4841 Halálos Akvárium Baljós Fodrozódás 162
3065 Antarctica Sha'zo Wax 155
4104 Zender Vision Kelly Mycobi 152
4138 Vágtázó Pléhdoboz Rézbõrõ Vasszõz 152
2874 Csillagok Vándora Chemotox 151
3196 Rémálmod Fekete Uszony 140
3964 Deadly Scream Gwantagor 134
2906 Prototype Ximoran Arkleton 120
4616 Nyafogó cickánylány McRain ezredes 119
4093 Cyber-Dragon Ranciosh 118
2764 Sunbreaker Gardon Dork 117
3849 Unicornis De Marco 108
4394 Mortolon Aligerous Gwen 108
5082 Trójai Kalóz-Faló James Bond 104
1145 Sötétzöld lagúna Wedge Antilles 103
4202 Sturmvogel Gazenberg der Weisse 103
1659 Villámló Pöffencs Mentar Mester 102
4762 Ebola Gay B.J.-4 Buga Jakab 100
4875 Thunderbolt Judge Chris 100
2219 Skyrex Acinonyx Jubatus 99
1448 Venator Nocturnalis Formido 98
5022 Golden Warrior Diamond Hagedorn 98
3946 Queen Prostatikus Jeltz 92
1757 Black Storm Palpatine Steve 91
4601 Acélcápa Szerencsevadász Paul 90

SZÖVETSÉGEK ÖSSZESEN ÉS EGY TAGRA ESÛ ÁTLAGA
901 JMU 1746 67
902 Káosz Galeri 1241 31
903 HAL-álmadárkák 1520 69
904 Csillaggárda 2632 59
905 Hóhérok 385 16
906 Testvériség 224 10
907 Szárnyas Pusztítók XC 730 60
908 ISZCS 500 38
909 Acélszív 679 45
910 Gyémántklán 475 23
911 Necrotech Inc. 91 7
912 Szindikátus 136 19



A LEGTÖBB NAPCELLÁT BEÉPÍTETT KAPITÁNYOK
2776 Deicide Nick Merrow 1361
4701 Hazug Prionace Glaucus 763
4570 Dark Horse Tar Honya 612
1437 Ezoghoul Dave Morton 591
2795 Borzalmas Ketyere Bájgúnár Stewen 559
1309 Steal Bird Grim von Dor 557
1817 Nemesis Quaestor 554
2076 Öt Vidám Hullamosó Fülig Jimmy 553
1352 Perturbatogen Cramble Laevigata 552
1613 Visongó 1.Szóló 479
3149 Yen-Lo-Wang Xinon Hioa 413
5019 A Millió Évek Hajója Vili a Pszicsuklyás 404
4984 Jéglovas Solovan Ali 316
3357 Merciless Roar Terr 285
1053 Dancer Tom Privateer 269
4382 Western Admiral 02 O. D. Blackmoore 248
3576 Libbenõ Lajhár Andrej 233
1115 Dark Angel Cyron Achenar 216
3244 Hellhound Hardar 214
2877 Tõzsde Cápa Vilhelm von Kartad 212
2093 Apocalyptica Nimbosratus 204
4555 Eden Thomas Venture 203
3530 Screamer Ixion 200
2028 Rózsatövis Don Hibiszkusz 171
3306 1000Jahrig Falke Hamy 153
1804 Csillagpor IPR 1031C Lyegreg Nomalas 148
3672 Halloweech Man O'Grove 117
1128 Roleon Ball Rafett Barx 72
4284 Hõskorszak Ten Tar Ton Dak Max 72
1849 Hordó Totyis 62

SZÖVETSÉGEK ÖSSZESEN ÉS EGY TAGRA ESÛ ÁTLAGA
901 JMU 238 9
902 Káosz Galeri 496 12
903 HAL-álmadárkák 0 0
904 Csillaggárda 3674 83
905 Hóhérok 0 0
906 Testvériség 234 11
907 Szárnyas Pusztítók XC 0 0
908 ISZCS 148 11
909 Acélszív 1150 76
910 Gyémántklán 1602 80
911 Necrotech Inc. 404 33
912 Szindikátus 272 38

A NAPERÛMÛBE LEGTÖBB BOMBÁT BESZERELT KAPITÁNYOK
4652 Eretnek Broth Tal Piccon 116
2392 Arabella Joel 109
1513 Shadow-Warrior Waker Waterfalls 107
1080 Cannibal Holocaust Syzygy 83
2394 Shadowracer Zoldron 51
4601 Acélcápa Szerencsevadász Paul 47
1388 Inextinctus Diamond Fang 27
4616 Nyafogó cickánylány McRain ezredes 26
1021 Hindenburg Rudolf von Schröden 26
1419 Liquidator Johnny Walker 25
2188 Qneill Galen Styx 25
1002 Purgatórium Azire Fralippo 23
3964 Deadly Scream Gwantagor 17
2537 Szellemcápa Lordas 14
1544 Freedom Killer Chaby Strong a Bátor 12
3576 Libbenõ Lajhár Andrej 5
3196 Rémálmod Fekete Uszony 5
3484 Blackbird Van Der Marsh 4
3016 Utánunk a Vérözön Maui Igo 3
1657 Millenium Falcon 3. Han Solo 3

SZÖVETSÉGEK ÖSSZESEN ÉS EGY TAGRA ESÛ ÁTLAGA
901 JMU 13 0
902 Káosz Galeri 75 1
903 HAL-álmadárkák 0 0
904 Csillaggárda 0 0
905 Hóhérok 0 0
906 Testvériség 137 6
907 Szárnyas Pusztítók XC 0 0
908 ISZCS 0 0
909 Acélszív 0 0
910 Gyémántklán 166 8
911 Necrotech Inc. 0 0
912 Szindikátus 26 3

JUTALMAK
FSTech A1 álcázóberendezés 5
Fulmour pajzs 2
Hiplar plazmaágyú 7
Lõwen-A robotõrhajó 2
MIB Ares ionágyú 188
MIB Heracles fegyverkapcsolat 13
Makarov I. programnavigációs chip 23
Vircheck mátrixdeck 11

KG MEZONGYÛRÛS
STATISZTIKA

1999.4.19.

EZON GYÛRÛK ÉS NAPERÛMÛVEK ÁLLAPOTA
TRENTO Kilõtt hajók Napcellák

107 Doitpa 6921 2178
147 Iheep 1344 3003

ALBION OLEA
114 Adika 2836 2353
175 Azan 155 28

GOLLAM
116 Meldorifdia 68 107
162 Worarnessa 727 307

ORONIKOS
114 Cobu 83 568
157 Detuv 39 543

MEZONGYÛRÛ MIATT ELPUSZTULT BOLYGÓK
TRENTO

107 Doitpa: Nincs.
147 Iheep: Nincs.

ALBION OLEA
114 Adika: Nincs.
175 Azan: Sumaac (18), San Karakas (19), Karakassbourgh (20),

Donaartwi (21).
GOLLAM

116 Meldorifdia: Barázdált Föveny (23).
162 Worarnessa: Unbeken (17), Pezsdítõ Kert (18 ), Scottsfeld

(19), Inanic (20).
ORONIKOS

114 Cobu: Vurdie (28), Hafadt (29), Lotsaktez (30),
Great Gordan (31).

157 Detuv: Paan (23), Yopgar (24), Voltse (25),
Paan Gamma (26).
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FEJLESZTÉSEKFEJLESZTÉSEK
• A napszelencék rombolása csak fele TVP-be
kerül, ha valamilyen okból kudarcot vallotok a
bomba beillesztése során. Felhívnám arra a fi-
gyelmet, hogy a rombolás költsége álcázás szak-
értelemmel csökkenthetõ!
•Többször elõfordult, hogy valaki átverekedte
magát a blokádon, de nem volt TVP-je evakuálni,
és úgy szállt fel, hogy nem vett fel menekülteket.
Ez többé nem fog megtörténni, mert a program
figyeli a feltételes evakuáció beállítást, és ebben
az esetben inkább nem száll fel a hajó. (Más fel-
tételes parancsokra ez nem vonatkozik!)
•A BE 22 parancs kiírja, mennyi hely van még
a szövetségi raktárban.
•Mivel a roncsokban található idegen tárgyak-
ról tulajdonosuk nem kap enciklopédiát, amíg a
tudós ki nem kutatja õket, addig nem lehetett
tudni a méretüket. Most már megtaláláskor ki-
íródik a méret, de ha a rakteredben van, akkor is
rákerül a karakterlapra az ismeretlen tárgy nagy-
sága.

FEJLESZTÉSEKFEJLESZTÉSEK
•Ezentúl megadhatod, mely legénységi tagjaid
nélkülözhetetlenek a labirintusok felderítésé-
hez. A HL parancs paramétereiként felsorolha-
tod azon legénységi tagjaid sorszámát, akik esz-
méletlensége vagy halála esetén inkább nem
deríted fel a roncsokat.
•A Gollamban és az Oronikosban új labirintu-
sok készültek, új szörnyekkel, tehát a roncsozók-
nak is van mit felderíteni a legbelsõ szektorok-
ban. Ezekben a labirintusokban ráadásul új
tárgyakat is lehet találni. Ne gondoljatok nagy tá-
pokra, ezek szórakoztató cuccok, amelyek legfel-
jebb a legénység moráljának növelésére alkalma-
sak, bár akad köztük olyan is, mint a Cho-II.
légtrágyázó és a Nitrato gázpatron, amelyet ha
karnoplantusz használ, akkor esetenként vala-
melyik legénységi tag életpontja is növekedhet.
•Egy újabb kihívás vár a harcosokra: mint egy
korábbi Birodalmi Hírekbõl kiderült, zarg offen-
zíva készül, és a Birodalom a szabad kapitányok
segítségét kérte. Ezúttal a Birodalmi Flotta is ve-

lük tart, és együtt veszik fel a küzdelmet a hódí-
tók ellen. A csatára való jelentkezés a JCS 1 TVP
paranccsal történik, amellyel azt adod meg,
mennyi TVP-t vagy hajlandó a galaktika megvé-
désére áldozni. Mire ezeket a sorokat olvassátok,
a csata talán már le is zajlott, hiszen május köze-
pére terveztem, remélem sokan vesznek részt
benne, és élvezni fogják.
•Azért a kereskedõk sem maradnak ki teljesen
a dologból. A Birodalom rádöbbent, hogy eddig
kihasználatlanul hagyta a jelentõs erõforrásokkal
rendelkezõ szabad kapitányokat, és most min-
dent elkövet, hogy helyrehozza hibáját. Minden
szektorban új épületeket állítanak fel, úgyneve-
zett katonai elosztóközpontokat. Ennek megfe-
lelõen új kalandlehetõség tárul fel a kereskedõk
elõtt. A katonai elosztóközpontokban csak hadi-
anyagot szállítmányoznak, és mindig valamely
közeli csillag bolygóira kell elszállítani a cuccot.
A többes szám nem elírás, valóban több bolygón
kell leadni a tárgyakat, ez a kaland különlegessé-
ge. No meg az is, hogy a boltoktól eltérõen és a
kaszárnyához hasonlóan itt is új kalandot adnak
minden belépésre – de ne felejts el felszállni két
BE parancs között!

MAKÓ KATALIN
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ELSÕ KÉZBÕL
KÁOSZ GALAKTIKA FEJLESZTÉSEK ÉS ÚJÍTÁSOK

ELSÕ KÉZBÕL
KÁOSZ GALAKTIKA FEJLESZTÉSEK ÉS ÚJÍTÁSOK

V. SZANAZUGI SZEREPJÁTÉK TÁBOR
1999. július 30. (péntek)–augusztus 8. (vasárnap)

A tábor maga egy nagy erdõ közepén fekvõ tisztáson helyezkedik el, közvetle-
nül a Kõrösök mellett, persze a gát biztonságosabb oldalán, egy üdülõfalu mel-
lett, Békéscsaba és Gyula között félúton. Szabadstrand, diszkók, tábori meglepe-
tések, esténkénti fergeteges partyk kakasszóig. Ismerkedés ritka RPG-kel, igen
egyedi modulverseny (még sehol sem csinálták így, ahogy mi, de tavaly
bevált...), Warhammer FB, strandröpi, kosárlabda, pingpong, foci, stb...

RRéésszzvvéétteellii  ddííjj:: sátorhely 7000 Ft; telepített sátor 8000 Ft; 
kõház 13 500 Ft; napidíj 1000 Ft

ÉÉttkkeezzééss:: július 30.-án vacsora, 31-tõl 7-ig ebéd (8 ebéd)
JJeelleennttkkeezzééssii  hhaattáárriiddõõ:: 1999. június 10.
ÉÉrrddeekkllõõddnnii  lleehheett::  Kiss László, 5900 Orosháza, Kölcsey u. 13.

tel.: 68-415-102, e-mail: nimbo@freemail.c3.hu
Szula Péter, 5900 Orosháza, Bajcsy-Zs. u. 17.

tel.: 68-410-184, e-mail: szulap@freemail.c3.hu
Kárpáti Zoltán, 1115 Budapest, Tétényi u.19.

tel.: 20-9565-998, e-mail: karpatizo@bbrt.hu
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BBBB IIII RRRR OOOO DDDD AAAA LLLL MMMM IIII   HHHH ÍÍÍÍ RRRR EEEE KKKK
•A császárt és környezetét egy nemrégiben megszel-
lÛztetett hír tartja izgalomban. A CHT (Cerebrita Ha-
gyományÛrzÛ
T á r s a s á g )
ugyanis nyilvá-
nosságra hozott
egy több ezer
éves birodalmi
jelentést, amely
a feledés homá-
lyából került a
felszínre, és szá-
mos visszaélésre
mutat rá, melyet
a Thoen ház kö-
vetett el a trónra
kerüléskor. A
STAG tagadja,
hogy tudomása
lett volna a je-
lentésben leír-
takról, ugyanak-
kor beszámoltak
arról, hogy az okirat valódiságát bizonyító eljárás fo-
lyamatban van. A nyomozással kapcsolatban hírzárla-
tot rendeltek el, de a szóbeszéd szerint a CHT számos,
az üggyel foglalkozó tagja tÛnt el nyomtalanul. Felte-
hetÛen a STAG vendégszeretetét élvezik... Sokan nem
értik, hogyan kavarhatott ekkora vihart egy poros je-
lentés, amely Ûsrégi, talán meg sem történt bÛnökrÛl
szól, ám Ûk elfelejtkeznek a cerebrita hagyományokról,
amelyek még mindig igen mélyen gyökereznek a társa-
dalomban. Nem pusztán a Thoen-ház uralkodáshoz való
erkölcsi joga kérdÛjelezÛdik meg az iratban említett
események kapcsán, hanem a törvényes is. Néhány
adat ugyanis egy bizonyos Mena Kem-Hefer ház erÛ-
szakos számÛzését bizonyítja. Ez a ház adta a Thoenek
elÛtt a Császárt... A CHT megemlít egy szervezetet,
amely a Kem-Hefer házat tartja a törvényes uralkodó-
családnak, és nagy energiát fektet az igazi trónörökös
felkutatásába. Az örökösödési botrány újabb érdekes-
sége, hogy az idáig a Császár érdekei ellen munkálko-
dó Napkereszt egyházának nyilatkozata egyértelmÛen
a jelenlegi uralkodó mellett foglal állást. Bár nyíltan
nem fogalmazták meg, de koholmánynak, aljas rága-
lomnak tartják a vádakat. ElképzelhetÛ, hogy az oly

régóta szélesedÛ ellentétet az Egyház és a Birodalom
között egy csapásra eloszlatja egy, a mindkét fél érde-

keit érintÛ
probléma?
• Sharx Gla-
ucus, az egyik
legnézettebb
politikai mÛ-
sor, az Arcok
neves kom-
mentátora a
teljes mÛsorát
egy szinte tö-
kéletesen is-
meretlen em-
bernek, illetve
az udvarból
való távozásá-
nak szentelte.
Ryan Stair iga-
zi szürke emi-
nenciása volt
a Császárnak,

politikai befolyását inkább csak kikövetkeztetni lehe-
tett, mint tapasztalni. Ritkán lehetett látni az udvar
nagy eseményein, de sokkal többször magánkihallga-
tásokon. Kevesen ismerték valódi hatalmát, de aki
tudta, és hozzá fordult, biztos lehetett benne, hogy
ügye sínen van, kérése elÛbb vagy utóbb teljesülni fog
– persze, csak ha az megfelelt a Birodalom érdekeinek
is. Mert Stair azon kevesek közé tartozott, akik sosem
használták ki befolyásukat saját céljaik érdekében –
talán ezért is lett akkora hatalma. Sharx Glaucus he-
teket töltött azzal, hogy felderítse kapcsolatrendsze-
rét, üzleti ügyeit, profi vérvadász módjára szimatolt
végig minden aprócska nyomot, amely valamilyen ké-
tes ügylethez vezethetett volna, még ha megbocsátha-
tóhoz is, de nem talált semmit. Bármilyen befolyással
is bírt Stair a Császárra, mindig a legnagyobb jóindu-
lattal cselekedett, a köz érdekében... Ez döbbentette
meg annyira a sokat megélt újságírót, hogy mÛsorában
bemutassa: íme egy becsületes ember, aki meg tudta
Ûrizni tisztességét a politika mocskos világában is. Az
újságíró nyomozása még Stair távozása elÛtt kezdÛ-
dött, de érthetÛ módon ez az esemény még inkább fel-
korbácsolta Stair iránti kíváncsiságát. Stair nyomait
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A Zarg Portyázó csak a Gollamban és az Oronikosban
fordul elõ, és szinte kizárólag hatos agyú hajókat tá-
mad meg. Talán épp ezért sorolták mindössze hatos
veszélyességi szintbe a hajót, hiszen mõszaki para-

méterei egyébként súrolják a hetes szintet. A páncélzat vastagsága és a kiváló manõverezése valóban rendkívüli, de
a tapasztalatlan kívülálló azt gondolhatná, hogy a nem túl nagy átlagos tõzerõ és a nagy méret lerontja az összhatást.
Nos, a méret talán, a tõzerõ viszont egyáltalán nem. Elõször is, a Holdporlasztónak is csak 84-es az átlagos tõzere-
je, s a különbség csak akkor válik jelentõssé, ha figyelembe vesszük, hogy a Holdporlasztó legénysége mennyivel
profibban végzi a dolgát. Ám a Portyázónak a két jól megtermett fotonágyúja mellett három antianyagfegyvere is van,
amellyel igen meg tudja keseríteni a szabad kapitányok életét... Mindent összevetve a Zarg Portyázó talán a legerõ-
sebb a hatos veszélyességi szintbe sorolt zarg hajók közül.

És most néhány szót a Portyázó katonai szerepérõl. Mint a neve is mutatja, a Portyázó nem sorolódik be a zarg
hadseregbe, magányos utakon jár, valószínõleg felderítõ szerepet szántak neki a tervezõi. Ezt a feltevést támasztja alá
viszonylag magas manõverezése is, hiszen ha vissza akar térni a bázisra a hírekkel, akkor el kell tudnia kerülni az el-
lenség lövedékeit. Ám ne felejtsük el, hogy a zarg hajók legújabb nemzedékének szinte valamennyi tagja hasonló
vagy jobb manõverezéssel büszkélkedhet, tehát lehet ez akár a véletlen mõve is.

Alaptípus: Zarg 7-TC
Páncélzat: 280
Alapenergia: 200
Panel: 50
Belsõ méret: 70
Veszélyességi besorolás: 6
Manõverezõképesség: 10
Méret: 13
Átlagos tûzerõ: 68

Zarg Portyázó

FFranklin Daniels kapitánynak van a legtöbb csekk-
kártyája, mivel egy 153 darabból álló csekk-kártya

gyûjtemény boldog tulajdonosa.

AAlig kapta meg a kapitányi kinevezését Madame K,
máris sikeresen átjutott egy zarg blokádon.

(Mindez a 0. fordulójában!)

RRhandaur kapitány a minap átvette új hajóját, egy
Thundert, és felvette új legénységi tagját, egy ka-

tonát. „Békés” kereskedõ lévén, azért felfegyverezte
annyira a hajót, hogy a zargoknak és a kalózoknak kelle-
mes meglepetéssel szolgáltasson, majd csak úgy próba-
képpen meg is látogatott egy zarg blokádot. Itt alighogy
megvívta az elsõ csatáját (kilõtt benne négy zargot), a bi-
rodalom máris közölte, hogy köszöni neki a blokád fel-
számolását, és jutalmul egy MIB Harcade ágyút kap. Azt
hiszem, erre mondják azt, hogy jó helyen tartózkodott
jó idõben. Valószínûleg õ szerezte meg a legkisebb erõ-
feszítéssel ezt a fajta jutalmat.

DDiamond Fang ûrcápa kapitány úgy gondolta, nem
vált szektort üres raktérrel, ezért telepakolta LPS

fûvel. Sajna csak 261 csomag fért el a hajóján. Mielõtt
maga mögött hagyta volna a Bropheát, a vámosok gya-
nút fogtak, de semmit sem találtak. Egyetlen egy darab
füvet sem, pedig teljesen tele volt tömve a raktér! A szek-
torváltás sikeres volt, és jó pénzért sikerült értékesíteni
az Albionban a finom „hazait”. Mi ez, ha nem csempész
virtus?

NN ico Fumai xeno kapitány, az Acélszív szövetség
tagja a Bíborrend klántól azt a feladatot kapta,

hogy lõjön le 25 zargot egy forduló alatt a blokádból.
Elugrott hát egy blokádhoz, és ott nem mindennapi dol-
gokat vitt véghez. Teljesen egyedül lelõtt 4 Zarg Démont,
és 6 Holdporlasztót, de ami a legelképesztõbb a dolog-
ban az az, hogy a 6 Holdporlasztóból hármat egymás
után, leszállás nélkül. És persze mindezt egy Typhoon
Soldierrel!

H Í R B Ö R Z E
É r d e k e s  e s e t e k e t ,  t ö r t é n e k e t ,  r e k o r d o k a t  t a r t a l m a z ó  a d a t b á z i s .

A  h i t e l e s s é g é r t  k e z e s s é g e t  v á l l a l  a z  ö s s z e á l l í t ó j a :  A n o n y m u s
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•Mélyen tisztelt kapitánytársaim, Jacqu-
es, Joes! Köszönöm, hogy ismét megtisz-
teltetek véleményetekkel. Méltó ellenfélre
akadtam bennetek. Minden tiszteletem azo-
ké (pl.: te, Joes), akik meggyõzõdésbõl, el-
hivatottságból szolgálnak valamit (az ese-
tedben a birodalmat). Sajnos azonban egy
haldokló birodalom utolsó harcosa(i)
vagy(tok). A császár haldoklik, s már most
jelen van a belharc a tanácsadók között.
Mindemellett a zargok, mezonok egyre job-
ban megközelítik az állam határát, s csak
hónapok kérdése, hogy el is érjék azt. A bi-
rodalom erõi pedig nem képesek a feltar-
tóztatásra. Azonban megemelem a kalapom
elõttük, hisz rengeteget áldoznak a fejpén-
zekre, jutalmakra (ebben igazatok van). Vi-
szont itt van az egyház, amely szintén ren-
geteg pénzt áldoz a szabad kapitányok
jutalmazására, viszont egyedül õk sem
gyõzhetnek. Szükség van a sok billió hívõre
és a birodalomra is. Most már ugyanis nem
lehet tõzoltó munkát végezni, hisz már min-
den „ég”. Épp ezért (gondolom, ebben
mellettem álltok) felszólítom az egyház és a
birodalom vezetõit, hogy a viszálykodást te-
gyék félre, és szövetségesként együtt ve-
lünk, szabad kapitányokkal, üssük ki az el-
lent e világokból! Együtt, közösen:

Dave (#1919)
•Joes Kyssnek a februári AK 17. oldalán
megjelent hirdetésében pontokba szedett
felvetéseit a helyhiány miatt idézés nélkül,
azonos sorrendben válaszolom meg.
1. Igazad van: Szép volt fiúk! 2. Vajon mi
áll inkább a Birodalom érdekében? Egy
rombolónak a Darkness utáni küldése, vagy
napi párszázezer értelmes lény halála? A
választ tudjuk. 3. A fejpénzekért fizetett ala-
mizsna csak a töredéke az idegenek ellen
hadrendbe állított flotta költségeinek, amit a
birodalomnak kellene megfizetnie, ha iga-
zán tenni akarna valamit. 4. De fõleg a biro-
dalom. 5. Az értelmes lények legyilkolásá-
nak ellenzése érdekes megnyilvánulás egy
birodalmi bérgyilkos részérõl. 6. Ami késik,
az nem múlik, és nem szeretném, ha sze-
gény Karibi Utazós kolléga a sok lövöldö-
zés és üldözés után csak üres konzerves
dobozokat nyalogató legénységet találna a
rakteredben. 7. Ha te mondod, elhisszük!
Jó vámolást minden kollégának!

Caution Templar (#1150)

•Az õr sötétjében hirtelen vakító fény
lobban fel. Lángoló kardként hasítja ketté
a homályt és a fényerõsségbõl egy föl-
döntúli szépségõ angyal emelkedik elõ.
Majd kiterjeszti hatalmas, éjfekete szár-
nyait…
A NecroTech Inc. neve talán sokak számá-
ra ismerõsen csenghet, ám annál keve-
sebben vannak azok, akik tudják is, mit ta-
kar ez a név. Nos, örömmel jelenthetem
be, hogy a NecroPage-en, a NecroTech
Inc. hivatalos homepage-én, a www.ext-
ra.hu/necrotech címen az érdeklõdõk min-
dent megtalálhatnak, amire kíváncsiak.
Egy rövid novella mutatja be a szövetség
születését, a Szent Kóda múltját, jelenét
és célkitõzéseit írja le, megnézhetitek a
NecroTech jelképét, valamint találtok egy
taglistát és egy bõ linklistát is. Remélem,
minden érdeklõdõ képet alkothat magának
a szövetségrõl, és jobban megismeri an-
nak arculatát és céljait. Az Úr kísérje lép-
teiteket!

Uther von Mantis (#1564)
•Hé, emberek és egyebek! Joes Kyss
nem rég meghirdette a Kristály Légió in-
formációs hálózatát, viszont azt mondta
nekem, hogy nem tolonganak az érdeklõ-
dõk. Ennyire jól informált mindenki? Vagy
csak a SectorNet a lassú? Mindegy, ha in-
fó kell, keresd Joest (#2606) vagy engem
(#1519), és csak figyelj, milyen lazán ta-
lálok kibúvót az infóküldés alól. Meg tud-
ná súgni nekem valaki, hogy mit keresett
itt, a Formato III-ban egy Leviathan és egy
Özvegy? Ezek egyike 4-es, másika hatos
agyú. Nekem miért nem lehet itt Vihar-
szárnyam? Más. Eladnék három konténer
titánt, darabját 20 000 IG£-ért. Az ajánlat
soha nem évül el. Nem tudjátok egészen
véletlenül, hogy hol javítják az idegenek a
gépeiket? Legalábbis én még nem talál-
koztam sebesült zarggal. Ti igen? Ez itt
pont olyan, mint egy befejezés. Na üdv!
III. 25. Anastasius Focht (#1519)

a Nova Macskáról
•Tisztelt kapitányok! Az LP-s hirdetésem
még áll, annyi különbséggel, hogy bármi-
lyen hajó(k) jelentkezését várom. (Akár
egy Mecator Alpháét is!) Én egy Sparkkal
vagyok. Gyerekek, mozgassátok a kezete-
ket, uszonyotokat, csápotokat… stb.
IV. 12. Lexandro (#1468)

•Extos xenói egyesüljetek! Csatlakozza-
tok alakuló szövetségünkhöz, a Vasgárdá-
hoz! Várunk minden olyan kapitányt, akik
nem csak beszélni, hanem tenni is akar-
nak fajunk érdekében. Ne feledjétek, egy-
ségben az erõ! Jelentkezni a következõknél
lehet:

KutyafejÛ tartár (#1341) 
és Shienn G’horr (#2575)
•Xenók, ne feledjétek a régi korok dicsõ
bölcsességet:
„Xeno ököl vasököl, s ahova csap
ott fõ-fa, bokor stb. nem nõ.”
Shienn G’horr (#2575), a vasgárdista
•Helló, kapitányok! Aformato III-ban ke-
resek eladó Giga –Beamet, ugyanitt LP-s
flottához keresek Scorpion Thundert, vagy
Galleon Goldot.

Lexandro d’Arquebus (#1468)
•Tisztelt kalandozótársaim! Úgy gondol-
tam itt van az ideje annak, hogy én is ír-
jak valamit az AK-ba. Szinte az elejétõl
kezdve játszom a KG-n, és senkitõl sem
kértem még semmit. De most szeretném,
ha a kalandozók közül valaki kisegítene.
Most elõször lenne igazán szükségem va-
lamire, egy pár Archeo komponensre: 5
db coburn szál, 5 db pulzar kristály, 5 db
tieberson fókusz. Az árban megegyez-
nénk. Jelenleg az Albionban vagyok. Kö-
szönettel:

Alexandra Kozlowsky 
a Mythos fedélzetérõl

•A vakító felvillanások olyan gyorsan
követték egymást, hogy szinte egybemo-
sódtak. Úgy látszott, mintha a négy zarg
hajó egyszerre robbant volna atomjaira. A
lassan oszló ionfelhõbõl méltóságteljesen,
gyõztesen úszott elõ egy Cyclon Spark.
Kanárisárga színõ, oldalán fekete koponyá-
val és két villámmal… Helló! Ezúton tuda-
tom azon hõs kapitányokkal, akik hasznos
tanácsaikkal és jóindulatú barátságukkal
segítették eddigi karrieremet (továbbá
mindenki mással is), hogy 38. fordulómig
legyõztem 217 zargot (141-et blokádból),
2 mezont, 37 egyéb hajót és egy kalando-
zót. Jelenleg a Formato III. 124-es rend-
szerének 7-es és 14-es holdjai körül bók-
lászom. Írjátok meg, ti merre jártok!
IV. 2. Maren Schanume (#4447)

Hírekk aa KKáosz GGalakktikka vvilágábból



Lord Fezmin aggódva nézte a dombokat a túlol-
dalon. Egyelõre nyoma sem volt az ellenségnek,
de a felderítõk híreibõl már tudta, hogy nem
kell sokáig várniuk. A hadúr óriási, páncélba öl-
tözött alakja mellett eltörpült a hosszú szakál-
lát idegesen markolászó mágus, Zu'lit, aki most
torkát köszörülve próbálta felhívni magára a fi-
gyelmet. Az alakváltó hadúr ingerülten fordult
felé. Mind felépítésében, mind kinézetében in-
kább hasonlított egy nagyragadozóra, mint egy
humanoidra. A varázsló, még mindig a szakállát
markolászva, idegesen megjegyezte:

– Remélem, tényleg minden szükséges elõ-
készületet megtettünk.

Lord Fezmin biccentett, és szemöldökét rán-
colva hátranézett. Tízezer katona sorakozott mö-
götte, páncélos lovagok, elf íjászok, gyalogos
zsoldosok és még néhány bérmágus is. Egy ek-
kora seregnek elégségesnek kell lennie bármivel
szemben, ami errõl a világról származik – csak
hát ez az ellenség nem ilyen volt. Zu'lit visszaem-
lékezett arra, amikor felfedezték a dimenzióka-
put. Nem lehetett megállapítani, hogy mióta volt
nyitva, de az bizonyos volt, hogy valami nagyon
gonosz és nagyhatalmú dolog jött át rajta. A ka-
put sikerült ugyan becsukni, de a baj már meg-
történt. Az átjárót megnyitó mágus azóta sem ke-
rült elõ. Hamarosan kiderült, hogy a „vendég”
nem más, mint egy Thargodan herceg, amelynek
a neve Ouiuteem'onal-leekharonbaaen (a Felej-
tés és Halál Ura), vagy röviden csak Ouitmlen. És
ez még csak a jó hír volt. A rossz az, hogy Ouitm-
len a nekromantika egyik legnagyobb mestere,
így hiába zárták be a kaput, a Thargodan így is
képes volt sereget toborozni, ennek a világnak a
holtjaiból és szellemeibõl. A korábbi háborúk õsi
csatamezõit végigjárva, hamarosan zombik,
csontvázak, lidércek és hasonlók tömege mene-
telt a káoszúr mögött. Vámpírok, vérfarkasok és
az éjszaka más teremtményei csatlakoztak hoz-
zá. A sereget sötét felhõk és fekete madarak csa-
patai kísérték, a felégetett föld füstje mérföldek-
rõl jelezte, merre járnak.

Zu'lit barátjához, a környék földesurához,
Lord Fezminhez fordult a rossz hírrel, aki azon-
nal sereget toborzott, a környék többi hûbéru-
rának bevonásával. Lord Fezmin, a zseniális
stratéga, Vixet mezejét jelölte meg a csata szín-
helyéül. Fényes nappal kell megütközniük,
amikor az élõholtak a leggyengébbek! Úgy tûnt,
Lord Fezmin az egészet mindössze egy hadgya-
korlatnak tekintette a Gruangdaggal küszöbön
álló háború elõtt. A varázslónak azonban más
volt a véleménye, neki ugyanis már volt dolga
nem evilági lényekkel. Tudta, egy Thargodan
herceg több, mint egy ormótlan szörny, ame-
lyet néhány jól irányzott kardcsapással egy kép-
zett harcos a másvilágra küldhet.

Aztán mindketten megérezték. A föld na-
gyon gyengén remegni kezdett, és az égen elõt-
tük sötét felhõk jelentek meg. A felhõk termé-
szetellenes gyorsasággal haladtak feléjük, noha
szél egyáltalán nem fújt. Lord Fezmin hátrapil-
lantott: katonái erõsebben markolták a fegyve-
reiket. Feszült várakozás következett, és a re-
megés erõsödött. A felhõk most már felettük
voltak, a csatamezõre félhomály ereszkedett.
Azért a szemközti dombokon megjelenõ fekete
tömeget jól látták. Nyugatra és keletre is vége-
láthatatlan sorokban özönlött elõ az ellenség,
imbolygó járású, fekete alakok, hajlott hátú,
földig érõ karmú mutánsok, rég halott óri-
ásszörnyek mágikus úton animált csontvázai. A
sereg felett pedig számtalan kisebb-nagyobb
szárnyas teremtmény repült, vörösen izzó sze-
müket még ilyen távolból is látni lehetett.

Lord Fezmin intésére a katonák megindul-
tak, elõször sétálva, majd rohamozni kezdtek,
üvöltésükbe beleremegett a vixeti csatamezõ. A
bérmágusok is munkába kezdtek, tûzgolyókat
szórtak az élõholt hadsereg közepébe. Zu'lit
hosszas mormolása eredményeképp a felhõk
megnyíltak, és az égbõl egy óriási, izzó üstökös
csapódott a horda közepébe.
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– Csak ennyi? Többet vártam
ekkora hókuszpókusz után! – ve-
tette oda Lord Fezmin kacagva,
ahogy elõrevágtatott. Zu'lit mérge-
sen újabb mozdulatokat tett, és a
felhõkbõl hamarosan villámok
kezdtek csapdosni, tucatszám éget-
ve el az ellenséget.

– És errõl mi a véleményed? –
morogta magában a varázsló. Az
eget elfeketítették a nyílvesszõk, de
amikor becsapódtak, nem látszott,
hogy megritkultak volna a horda so-
rai. Aztán az egymás felé rohamozó
seregek összecsaptak.

A katonákat ugyan megpróbálták
felkészíteni az élõholtakkal való harcra, de va-
lójában senkit nem lehet ilyesmire felkészíteni.
Azok, akiknek sikerült utat vágniuk a csúszó-
mászó zombik seregében, a lidérckirályokkal
találták szembe magukat. Az élõholt urak
egyetlen érintésükkel elszívták áldozatuk lel-
két, aki a következõ pillanatban már az õ irá-
nyításuk alatt harcolt. Már egy órája tombolt a
harc, Lord Fezmin visszatért, páncélja és lova
csutakos volt a fekete vértõl és a felismerhetet-
len organikus részektõl.

– Nem bírunk velük – rázta a fejét. – Irtóza-
tos lények vannak ebben a seregben, földöntú-
li erejükkel halandó nem képes szembeszállni.
Némelyek felfalják az elesetteket, és így lesz-
nek erõsebbek, mások teljesen elpusztíthatatla-
nok. Hathatósabb mágikus segítségre lenne
szükségünk.

Zu'lit csak a fejét rázta szomorúan, de aztán
tátva maradt a szája, és elõremutatott. A sötét
sereg hátsó soraiból valami hatalmas méretû
mozgott elõre. Egy fekete figura, öt-hat méter
magasan, óriásként magasodott a tömeg felé,
két hihetetlenül hosszú karmokban végzõdõ
karja halálos kaszaként nyitott magának utat.
Amerre járt, fekete köd telepedett mindenre.
Azok a katonák, akiket megérintett, rongyba-
bákként rogytak össze, de az élõholtakra látha-
tólag nem volt hatással.

– Uramisten... – rebegte Zu'lit. – Adtunk
Ouitmlennek újabb tízezer katonát, ennyit tet-
tünk... – Lord Fezmin mérgesen megfordította a
lovát, és vágtatni kezdett a csata felé. A hatal-
mas, sötét alak Ouitmlen volt, az iszonyatos ha-
talmú Thargodan herceg. Állati pofája mosolyra

húzódott, ahogy megpillantotta Lord Fezmin
alakját. Öblös hangja bezengte a csatateret.

– Lord Fezmin, halandók gyönge vezére!
Halld hát ajánlatomat! Tedd le a fegyvert, add át
földedet és szabadon elvonulhatsz. Vagy harcolj
tovább, és lelked és katonáid lelke az örökkéva-
lóságig rabszolgám lesz, amelyet kedvemre kí-
nozhatok!

A fülsiketítõ csatazaj ellenére is messzire le-
hetett hallani a hadúr válaszát.

– Ouitmlen, az általad kínált lehetõségek
egyikét sem kedvelem. Inkább pusztulj, sereged-
del együtt! – ezzel Lord Fezmin vaskesztyûs mar-
kával összeroppantotta a nyakában lógó amulet-
tet. A felhõkön felülrõl vakító fénysugár tört át,
és egy szárnyas, fehér alak ereszkedett alá.

– Raia angyala! Raia elküldte hozzánk arkan-
gyalát! – suttogták a katonák egymás közt,
ahogy minden harcoló szinte megdermedt. Az
angyal méltóságteljes szárnycsapásokkal lej-
jebb ereszkedett, majd kitárta karjait. A követ-
kezõ pillanatban elszabadult a káosz. Az élõholt
lények egymást kezdték pusztítani, marcangol-
ni. Ouitmlen dühödten emelte fel tekintetét,
kezébõl fekete sugarak indultak az arkangyal
felé, a szent teremtményre azonban láthatóan
nem hatott a gonosz varázslat.

A katonák döbbenetét lassan felváltotta az
öröm, és újult erõvel kezdték az egymást csépe-
lõ ellenséget kaszabolni. A felhõk oszladozni
kezdtek, fentrõl vakító napsugarak értek a föld-
re. Amelyik élõholtat a fénysugár elérte, siste-
regve elégett. Ouitmlen dühödten hátravetette
a fejét, és ordítani kezdett. Két felemelt karja
között lassan egy ezüstösen vibráló korong je-
lent meg. A korong lassan elfeketedett, és fe-
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Leah varázslatnak vagy hatásnak. 

Amikor Lord Fezmint sikeresen kijátszottad

a kezedbôl, visszavehetsz a gyûjtôdbôl

egy általános varázslatot a kezedbe.

1 szintlépés: Ha az asztalról a gyûjtôbe

kerül, visszavehetsz a gyûjtôdbôl egy

általános varázslatot a kezedbe.
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Kijátszási feltétele, hogy eldobj egy Chara-din
varázslatot a kezedbôl. Ha kijátszásakor eldobsz

még egy Chara-din varázslatot, aktívan jön játékba.
Ellenfeled a fô fázisában eldobhatja a kezébôl

4 lapját, és ezután a gyûjtôjét a Semmibe rakhatja:
ekkor Ouitmlen visszakerül a tulajdonosa kezébe.
„Amikor már minden erôforrásunktól megfosztott, a csatamezô

ködébôl elôlépett Ouitmlen. Lord Fezmin maradt
az utolsó reménységünk.” – Zu'lit
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lülete mozogni kezdett, mintha valami ki akar-
na belõle törni. Aztán egy hatalmas repedéssel
a korong kettészakadt, és kiemelkedett belõle
egy fekete felhõ. A felhõ lassan alakot öltött, és
a tetején három vörösen izzó szem jelent meg.
A jelenség kinyújtotta csápjait az arkangyal fe-
lé. Harc kezdõdött a két korlátlan hatalmú lény
között, ahogy mágikus és egyéb energiáikat
egymásnak feszítették. Zu'lit tátott szájjal bá-
mult. Ha tudta volna, hogy a Thargodan még
egy halálelementálnak is parancsolni képes,
nem engedte volna Lord Fezmint ebbe a csatá-
ba! Hatalmas villámlás és mennydörgés köze-
pette mindkét küzdõ lény eltûnt. A sötét sereg
még tovább marta saját magát, de Ouitmlen
már dörgõ hangon parancsokat osztott. Az ele-
settek felemelkedtek, és újra hadrendbe álltak,
és néhány perc múlva már ugyanott tartott a
csata, mint az arkangyal megérkezése elõtt. Lát-
va, hogy az arkangyal eltûnt, Zu'lit tudta, hogy
a csata elveszett. A túlélõ katonák szívét félelem
töltötte el, és fejvesztve menekülni kezdtek,
Lord Fezmin hiába próbálta õket visszatartani.
Zu'lit látta, hogy eljött az õ ideje.

Maradék varázserejét felhasználva, mágikus
energiafüggönyt vont az élõholt armada és a
túlélõk közé. Az energiafüggöny ugyan csak las-
sította az ellenséget, de így is elengendõ idõt
nyertek vele a meneküléshez. Lord Fezmin felá-
gaskodó lováról dühösen szabdalta a fal innen-
sõ oldalán rekedt élõholtakat, amikor Zu'lit
mellé érkezett.

– Uram, menekülnöd kell! Nélküled nem
tudjuk az ellenállást megszervezni! – A hadúr,
látva, hogy az energiafal elegendõ idõt biztosít
seregének, biccentett, és megfordította a lovát.

Zu'lit a parancsnoki sátor mellé te-
leportált, és fenntartotta az energi-
afüggönyt, amíg képes volt rá.

Gemina kétségbeesetten figyelte
az erdõjébe özönlõ sereget.

– Mi történt? – kérdezte a kato-
náktól. Az összefüggéstelen, zagyva
magyarázatokból a druidanõ lassan
kihámozta, hogy Lord Fezmin borzal-
mas vereséget szenvedett. Gemina ha-
ragosan nézett nyugat felé, Vixet irá-
nyába. Tudta, hogy a Thargodan
herceg következõ célpontja az õ erde-
je lesz, hiszen az élõholt sereg élete-

nergiára vágyik, márpedig hol talál töb-
bet, mint az élettõl duzzadó erdõben?

Az úton feltûnt Lord Fezmin vágtató alakja. A
hadúr lefékezett a druida mellett, és szomorú-
an ezt mondta:

– Hölgyem, minden elveszett. Meneküljön,
amíg lehet.

– Nem. – felelte Gemina összeszorított fog-
gal. – Nem hagyom itt ezt a helyet. Földanya és
az Aranyforrás segíteni fog, hogy megvédjem.
Ha az erdõ védelmérõl van szó, ígérem, nem ad-
juk olcsón – még a legelészõ õzek is harcolni
fognak, és harapásuk halálos lesz.

Lord Fezmin megcsóválta a fejét, de aztán
bólintott.

– Nem fogok magára hagyni egy védtelen
nõt, segítek a védelem megszervezésében. De
amit tízezer jól kiképzett katona, mágusok se-
gítségével sem tudott megállítani, az ellen né-
hány erdei tündérnek sincs esélye.

– Majd meglátjuk – mondta Gemina elszántan.

A tisztáson Gemina és Lord Fezmin mellett
ott volt Diána, Gemina szépséges nõvére; meg-
érkezett Zu'lit, és persze a sereg megmaradt pa-
rancsnokai. Lord Fezmin vágyakozó pillantást
vetett Diánára: Elenios szépséges papnõje utol-
só találkozásukkor teljesen elcsavarta a fejét.
Most azonban sokkal fontosabb dologgal kellett
törõdniük. Zu'litot leszámítva, az éjszaka egyi-
kük sem aludt. Hosszas vita után végül megál-
lapodtak, hogy a védelmet nem az erdõ szélé-
nél, hanem a mágikus Aranyforrás mellett, az
erdõ szívében fogják felállítani. Zu'lit a mágikus
védelemrõl gondoskodik, Gemina az erdõ lé-
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Célpont tartalékban
minden lény 2 ÉP-t sebzôdik.
„Csak ennyi? Többet vártam ekkora
hókuszpókusz után.” – Lord Fezmin

Zu'lit varázslatát becsmérli
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nyeit hívja segítségül, míg Lord Fez-
min megmaradt seregét készíti fel.

Az Aranyforrás egy domb oldalából
fakadt, semmi különös nem volt rajta,
nem volt aranyból, nem csillogott, vagy
hasonló. Vize azonban hihetetlenül üdí-
tõ volt, mindenfajta betegséget meggyó-
gyított. Most hosszú sorban álltak a ka-
tonák, megmosakodtak a vízben, majd
amikor elfoglalták õrhelyüket, a Gemi-
na által elõhívott erdei manók, tündé-
rek, állatok következtek. Még az erdõ-
ben élõ õshangyatörzs is csatlakozott a
sereghez. A békés óriásrovarok királynõ-
jével sikerült megértetni, hogy ha nem
szállnak harcba, késõbb már önmaguk-
ban nem lesznek képesek védekezni.

Zu'lit fel-alá járkált, és közben igyekezett a
vállán üldögélõ, izgatottan magyarázó apró te-
remtményt, familiáriását elhessegetni. Miután
felfrissítette magát az Aranyforrásból, újult erõ-
vel látott neki védõrúnákat és csapdavarázslato-
kat felállítani.

Mikor az élõholt horda megérkezett, már
minden készen állt. Lord Fezmin szomorúan
markolászta az üres láncot, amelyen az apjától
kapott családi ékszer lógott. „Csak végsõ szük-
ség esetén használd” – mondta apja, és valószí-
nûleg ezekkel a szavakkal kapta meg az õ apjá-
tól, és így tovább, ki tudja, hány generáció óta.
Lord Fezmin felhasználta az amulettet, meg-
idézte az arkangyalt, de még ez is kevés volt.
Hogyan segíthetne egy egyszerû gyógyforrás?

Az erdõ felé nyomuló horda félelmetes volt. So-
raikban ott meneteltek a nemrégiben még a vixeti
csatatéren a jó oldalon harcoló páncélos vitézek,
de ezúttal üres szemgödrük kifejezéstelenül me-
redt elõre szétmarcangolt arcukból. Az élõholtak
szennyvízáradatként folytak bele az erdõbe. Ami-
hez hozzáértek, elsorvadt, elhervadt. A fák dühöd-
ten nyújtották ki ágaikat, és téptek ketté egy-egy
zombit, de mindez kevés volt, a következõ pilla-
natban már leveleik feketén hullottak alá, kérgü-
ket megannyi karom tépte le. Gemina könnyes
szemmel állt, érezve az erdõ pusztulását.

Aztán heves robbanások jelezték, hogy a se-
reg elérte Zu'lit csapdáit, fájdalomkiáltás azon-
ban nem hallatszott – a lelketlen holtak hang
nélkül másztak át darabokra hullott társaikon. A
parancsnokok rettegve várakoztak, tudták, hogy
az élõholtak megjelenése félelmet kelt majd szí-
vükben. Aztán felbukkant az ellenség, de nem

éreztek mást, csak dühöt. A parányi védõsereg
üvöltve vetette magát a csatába, míg a két szár-
nyon állatok, manók, õshangyák estek neki a sö-
tét hordának. Nyoma sem volt a legendás féle-
lemhullámnak, amit az élõholtak keltenek. A
védõket aranyszínû fény burkolta be, amely
lángra gyújtott minden gonosz lényt, amelyhez
hozzáért. A lidérckirályok érintése hatástalan
volt, megégett karjukat sikoltozva húzták vissza,
amikor egy-egy aranyló alak lelkét megpróbál-
ták elszívni. A hullazabálók megfeketedtek, el-
folytak, ahogy megpróbálták az Aranyforrás által
megperzselt társaikat felfalni. A harcban maguk
a fák is részt vettek, ágaikkal körbefonták, a
földre rántották a levegõbõl lecsapni próbáló
vámpírokat. A kis szárnyas manók elözönlötték
az össze-vissza kalimpáló szörnycsontvázakat, és
a csontokat megragadva, pillanatok alatt dara-
bokra szedték õket. Nagy testû medvék taposták
szét az imbolygó zombikat, a kemény páncélú
õshangyák pedig falat alkotva nyomultak elõre,
lekaszabolva mindent, ami az útjukba került.

Aztán elõléptek az erdõbõl Ouitmlen szemé-
lyes testõrei, a hatalmas méretû, ébenfekete, iz-
zó szemû élõholt gárdisták, majd hordányi ki-
sebb-nagyobb szárnyas Thargodan, B'Waetan
kíséretében maga Ouitmlen is. A sötét herceg
mancsait felemelve, a pokol nyelvén szólalt
meg, olyan erõket idézve meg, amelyek mellett
még a félelmetes halálelementál is eltörpül. A
mellette nyüzsgõ B'Waetanok egymás után lob-
bantak fel izzó lánggal, hogy aztán csak hamu
maradjon utánuk. A felhasznált negatív energi-
ából Ouitmlen egy hatalmas fekete felhõt for-
mált, amelyet egy mozdulattal a csata felé kül-
dött. A felhõ maga volt a megtestesült

14 Alanori Krónika – IV. évf. 5. (41.) szám

1999 © Beholder Kft.

Arkangyal

szörny

Il
lu

sz
tr

ác
ió

: V
ar

ga
 A

nd
rá

s

Repül.

„Raia nevében, parancsolom, hogy a holtak
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=+: @2: ellenfele, akivel
harcol, a gyûjtôbe kerül.

Nem lehet célpontja Leah
varázslatnak vagy hatásnak.

Ha játékban van a Negatív létsík,
idézési költsége @3-vel kevesebb.

„Arkangyal? Majd meglátjuk.” – Ouitmlen
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ISZONYAT: mindent elnyelt, amihez hozzáért,
legyen az akár az Aranyforrás által védett kato-
na, manó, vagy agy nélküli élõholt. Az iszonyat
felhõje akadálytalanul jutott el a tisztásig –
Zu'lit elõtte rogyott a földre, miután minden va-
rázsenergiáját felhasználta, hogy megállítsa a
szörnyûséget, persze hiába. Ekkor döbbenetes
dolog történt. Az Aranyforrás vize forrni kez-
dett, és óriási gõzfelhõvé változott! A szikrázó,
forró felhõ szemberepült az iszonyat felhõjével,
és amikor találkoztak, hatalmas robbanás kö-
vetkezett be. A harcolók szanaszét repültek, és
a robbanás helyérõl ezernyi aranyló fénysugár
indult ki. Az élõholt gárdisták, az elpusztítha-
tatlan lidércurak és a sötét sereg maradék kato-
nái sercegve, lángolva égtek el. A védõk döbbe-
netükbõl magukhoz tértek, aztán egységesen
hangzott fel diadalüvöltésük.

Ouitmlen lépett elõ, tombolva. Õ is ezernyi

sebbõl vérzett, az Aranyforrás meg-
sebezte, de nem ölte meg. Lord Fez-
min lépett elé, kardját aranyló
fénnyel vonta be az Aranyforrás
utolsó sugara. A Thargodan herceg
védekezõn maga elé emelte karma-
it, a fegyver azonban átszelte õket,
mint a vajat, és kettéhasította a dé-
mon ébenfekete testét. Ouitmlen
egy földöntúli sikollyal hagyta hátra
porhüvelyét, és tért vissza a Sötét
Földre. Egy pillanatig döbbent csend
uralkodott, aztán örömujjongásban
törtek ki az emberek. A manók, tün-
dérek apró szárnyaikkal csapkodva,

a levegõben perdültek táncra, az õs-
hangyák mandibuláikat csapkodták össze. Ge-
mina Zu'lit nyakába borult, de zokogva, nem
nevetve: a fél erdõ elpusztult, és az Aranyforrás
kiapadt, helyén csak egy megfeketedett szikla
maradt.

Lord Fezmin sántítva, de mosolyogva lépett
oda hozzájuk. A parancsnokok mind gratulál-
tak neki, Diána pedig egyenesen a nyakába ug-
rott. Zu'lit Geminát próbálta vigasztalni.

– Neked és az erdõnek sikerült az, ami egy
hatalmas seregnek nem. Az Aranyforrás segítsé-
gével egy olyan gonoszt pusztítottunk el, amely
az egész világ létezését fenyegette! Elismerem,
hogy Földanya és a természet mágiája olyasva-
lami, amivel a mágusok varázslatai sohasem ve-
tekedhetnek.

Gemina könnyes szemekkel ránézett, és bó-
lintott. Az áldozat, amit az erdõ hozott, szüksé-
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Kijátszásakor dobj egy

hatoldalú kockával. Alap sebzése és alap

ÉP-je annyi, amennyit dobtál. Repül.

„A B'Waetanok hat, szigorúan elkülönülô kasztja a

szánalmas pondróktól a thargodan hercegekig terjed. A

pondrók rövid életük során igyekeznek minél több

gonoszságot elkövetni, hátha Chara-din méltóbb

formában engedi ôket újjászületni.”
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Minden elôkészítô fázisban
a legkisebb idézési költségû

lapot a Semmibe rakja a gazdája.Egyenlôség esetén te választasz.
„Aki látta, sosem tért vissza, hogy elmesélje,hogyan is nézett ki.” – Kyra
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Júniusban jelenik meg az új HKK kiegészítõ, az Aranyfor-
rás. Ezúttal a kiegészítõ újdonságaival, érdekességeivel is-
merkedhettek meg. Lényeges, új szabályok nem lesznek a
kiegészítõben, viszont annál több apró újítás akad. Elõ-
ször is megjelennek olyan lapok, amiken az idõzített vagy
késletett hatás kifejezés olvasható. Nos, az ilyen lapokra
kijátszásukkor annyi jelzõt kell tenni, amekkora szám a la-
pon szerepel az idõleges vagy késleltetett hatás felirat
után. Ezek a jelzõk folyamatosan fogynak a lapokról, min-
den elõkészítõ fázisban leesik róluk egy. Idõleges hatás
esetén a lap addig fejti ki a ráírt hatást, amíg még van a la-
pon a jelzõkbõl, késleltetett hatásnál pedig akkor lép ér-
vénybe a lap képessége, amikor elfogytak róla a jelzõk.
Értelemszerûen ezek a lapok asztalra kirakható kártyák:
lények, épületek, tárgyak, bûbájok stb. Ilyen az ideiglene-
sen tûzlelettel rendelkezõ Köpködõ bruhatag, a hat körig
lényektõl és varázslatoktól is egyaránt védõ Ezüst mágu-
sok tornya, vagy a maximumba gyógyító, késleltetett ha-
tású Földanya kegyeltje.

Bevezettünk több új ikont is. Ezek közül talán a legfon-
tosabb a horgony. Az úgynevezett horgonyos lapokat sem-
milyen módon nem lehet visszavetetni a kezedbe. A hor-
gony bevezetésének két oka volt: egyrészt, hogy némileg
védjük az asztalon kiépülõ paklikat, másrészt a költséges
lapokat próbáltuk megvédeni az olcsó visszavetetõ lapok-

tól (pl. Molgan). Ilyen horgonyos lap például a Hõs, aki
akkor használható a legjobban, ha egyedül van az aszta-
lon, Raia repülõ Arkangyala, vagy a három komponensért
kijövõ, lapdobató Agydaráló.

A másik új ikon, amivel találkozhattok, a zászló. Ez az
úgynevezett erõd lapokat jelöli. A TF-játékosoknak isme-
rõsek lehetnek a helytartói városok erõdjeinek katonái,
akik most a kártyában is megjelennek. Persze nem csak ez
a hat új kalandozó alkotja az erõd lapokat, maga az Erõd
is megjelenik lapként, és akad még egy-két zászlós kártya.
Ezek a lapok természetesen együtt a leghatékonyabbak,
tovább bõvítik az etnikum paklik sorát. Az etnikum paklik
közé tartozik a vámpír pakli, a kiegészítõben több vámpír
is található, ráadásul a Vámpírmágia is segíti õket.

Az Aranyforrással két új faj jelenik meg a HKK-ban: ezek
az õshagyangyák és a manók. Az õshangyák a quwargok õsi
ellenfelei, ma már nem ismertek a Túlélõk Földjén, de haj-
danán a quwargokhoz hasonló virágzó faj voltak. Ahogy az
egyik flavor is mondja: „amit a quwargok pusztítással, azt
õk építéssel próbálták elérni.” Ebbõl fakadóan aztán örö-
kös háborút vívtak a quwargokkal. Rengeteg fajta õshangya
bukkan fel a kiegészítõben, bolyuk is van, így komplett
paklit lehet rájuk építeni. Versenyen talán nem lesznek
olyan erõsek, mint a quwargok, bár õk pont quwargok el-
len a leghatékonyabbak, az ilyen paklit valószínûleg meg-

verik. Csak pár ízelítõ az õshangyákból: az ellenfél-
nek haldokló quwarg jelzõt adó Õshangya
szabotõr, a hangzatos nevû Õshangya here, mely-
nek kijátszásakor elõkereshetsz a paklidból egy
õshangyát, vagy az õshangyák feláldozásával seb-
zõ Õshangya ostromgép.

A manók háromért kijövõ 2/1-es, repülõ, kis
hátránnyal és különbözõ speciális képességek-
kel rendelkezõ lények, minden színben van-
nak, Manók földjével (helyszín) és királynõvel
(Bufa lap). Inkább érdekességnek számítanak,
mint erõs versenypaklinak, de a manók az õs-
hangyáktól eltérõen nemcsak egymással hasz-
nálhatók, hanem önállóan, más paklikban is.

Más, új pakliötleteket adó lapok is megje-
lennek. Ilyen például Rughar ajándéka, ami
az ellenféllel nemcsak lapot húzat, de varázs-
pontot is elvesz tõle, így nagyon jól kombó-
zik a Zarknod oszlopával.

1999 © Beholder Kft.
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Ennek a lapnak az

idézési költségét semmilyen

módon nem lehet módosítani. 

Vedd vissza az asztalról a kezedbe

a Napkirály ajándékát: célpont

játékos 2 ÉP-t vagy célpont

épület 2 SP-t gyógyul.
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Gyógyulsz annyit, hogy életpontod

a maximális lehetséges legyen

(de max. 30). A kör hátralevô részében

csak Sheran lapokat játszhatsz ki.

„Bár a halálán volt, amikor ivott az

Aranyforrásból, tökéletesen meggyógyult!”
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A régi gyenge koncepciók közül is meg-
erõsítettünk néhányat. A kézben levõ lapokat
dobató pakli jelentõsen megerõsödött, sze-
rintem akár versenyt is lehet vele nyerni. Ré-
gebben Az agy kifacsarása volt szinte az
egyetlen jó dobató lap, de ebben a kiegészítõ-
ben napvilágot lát még három társa (pl. a 4 VP-
ért két véletlenszerûen választott lapot eldoba-
tó A jövõ felejtése), ezekkel és a Mágikus
kisüléssel nagyon jó paklit lehet összerakni. A
korábban már említett Agydaráló is ebbe a pak-
liba kívánkozik, hiszen ezzel folyamatosan do-
bathatjuk az ellenfél kezét. A dobató lapok jól
kombóznak a Káosztornádóval is, ami visszave-
teti kézbe azokat az asztalon levõ kártyákat, amik
után a gazdájuk nem dob el egy lapot a kezébõl.
Egyszóval ezentúl mindenki retteghet attól, hogy
a meccs során nem lesz a kezében lap, az ellenfe-
le mindet eldobatja.

A Kho^r földjével bõvült varkaudar pakli is jelentõsen
megerõsödik a nem lény lapokat passzivizálni képes Var-
kaudar kémmel, és a varkaudar lapok kijátszási költségét
jelentõsen csökkentõ Varkaudar sámánnal.

Nem említettem még azokat a lapokat, amik miatt az
Aranyforrás nevet adtuk a kiegészítõnek. Ezek a gyógyuló
lapok. Rengeteg olyan kártya van, ami akár közvetlenül,
akár közvetve gyógyít, ezzel is igyekezünk kissé lassítani a
mára már nagyon felgyorsult játékot. Csak néhány példát
említek: a Teljes gyógyulás a maximális életpontra gyógyít
mindössze nyolc varázspontért; a Zu’lit energiafüggönye,
ami mellett egy körben maximum ötöt lehet sebzõdni; a
Napkirály ajándéka, mely akkor gyógyít, ha visszaveszed a
kezedbe, így csak a varázspont a korlátja annak, hogy egy

körben mennyit gyógyulsz vele; vagy a csak nemlény-seb-
zésre mûködõ Sebek beforrnak, a Mágikus regenerálódás.

Hogy mik lesznek a kiegészítõ legerõsebb, legkedveltebb
lapjai? Véleményem szerint a már említett dobató lapok, a
Napkirály ajándéka, a Teljes gyógyulás, Az idõrabló érinté-
se (bármilyen lapot le lehet szedni vele két varázspontért), a
Fekete lyuk (ami a gyûjtõt semmizi ki), Földanya gyümöl-
csei (egyszerre termel komponenst, és szedi el a varázspon-
tot az ellenféltõl), a nemcsak lényekre, hanem minden lapra
vonatkozó Éhínség, az Iszonyat. A lények közül a célozhatat-
lan Elemi rin, és a leszedhetetlen Kronokukac, a beépített
Szirének énekével rendelkezõ Wyscanzi szirén, vagy a repü-
lõ, mágikus védelmû Arkangyal viszi el a pálmát.

Találkozunk a bemutatóversenyen!
DANI ZOLTÁN

HH AA GG YY OO MM ÁÁ NN YY OO SS   VV EE RR SS EE NN YY
A  B E H O L D E R  K F T .  V E R S E N Y E  A M A T Õ R  É S  P R O F I  K A T E G Ó R I Á V A L !

Ha még nem voltál versenyen, itt az ideje, hiszen az amatõr kategóriában te is nyerhetsz!

Idõpont: 1999. június 19. 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: Hagyományos verseny. Tiltott lapok: A mágia létsíkja és az ultraritkák. 

A Tiltott mágia csak kiegészítõben használható.
Amatõr és profi kategória: Két kategóriában lehet indulni: a profik között bárki indulhat, míg az
amatõr kategóriában nem indulhatnak a tesztelõk és azok, akik 1998 június 30. óta legalább két
pontszerzõ versenyen végeztek az elsõ háromban, illetve pesti pontszerzõ versenyen legalább
háromszor voltak az elsõ nyolcban.
Nevezési díj: 400 Ft (tagoknak 300).
Díjak: A profi verseny pénzdíjas: I. díj 15 000 Ft, II. díj 10 000 Ft, III. díj 5000 Ft IV. díj 3000 Ft. 

Az amatõr kategóriában 2 gyûjtõdoboz Árnyékhold.
Érdeklõdni lehet: levélben a Beholder Kft. 1680 Budapest Pf. 134

vagy e-mailben a beholder@mail.datanet.hu címen.
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Ha a Wyscanzi szirén

nem feláldozástól az asztalról a

gyûjtôdbe kerül, eldobhatsz a kezedbôl

tetszôleges számú lapot. Minden így

eldobott lapért kettôt sebezhetsz

egy célpont lényen.
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Nem áldozhatod fel.pP: egy célpont lap egy játékos
gyûjtôjébôl a Semmibe kerül.pP, @1: max. 3 célpont lap egy játékos
gyûjtôjébôl a Semmibe kerül.
„Innen nincs menekvés.” – Molgan

0

33 000 Ft pénzdíj
2 gyûjtõdoboz kártya az

amatõr kategóriában



ÚJJ VERSENYEK
májusban és júniusban

KVALIFIKÁCIÓS VERSENY
IdÛpont: 1999. május 22. szombat,

10 óra (nevezés 9-tõl).
Helyszín: Körmend, Mõvelõdési Központ.
(A városház mögötti utca.)
Szabályok: Hagyományos, hatfordulós
verseny. Tiltott lapok: A mágia létsíkja,
a Tiltott mágia csak a kiegészítõben lehet.
Nevezési díj: 400 Ft.
Díj: Ultraritka lap, paklik.
ÉrdeklÛdni lehet: 
Varga Márton, tel.: 94-411-665.
A versenyen indulási jogot lehet szerezni
a HKK Nemzeti Bajnokságra!

IDÛPONTVÁLTOZÁS
IdÛpont: 1999. május 29. szombat,

11 óra (nevezés 10-tõl).
Helyszín: Elysium, 1132 Bp. Csanády
u. 4/B. (bejárat a Kresz G. u. felõl).
Szabályok: Hagyományos, hatfordulós
verseny. Tiltott lapok: A mágia létsíkja,
Alkalmazkodás.
Nevezési díj: 666 Ft (tagoknak 500 Ft).
Díj: Ultraritka lap, 1 gyõjtodoboz
Árnyékhold, elsõ díj: 10 000 Ft.
ÉrdeklÛdni lehet: az Elysiumban
tel.: 239-2506, 06-30-9245-850.
A versenyen indulási jogot lehet szerezni
a HKK Nemzeti Bajnokságra!

PÁROS VERSENY
IdÛpont: 1999. június 6.
Helyszín: Erkel Ferenc Mõvelõdési
Központ, Nagykanizsa, Ady u. 5.
Szabályok:
Páros verseny négyszínõ paklikkal. 
Tiltott lapok: Szerepcsere, A mágia síkja,
a Tiltott mágia csak a kiegészítõben lehet.
Nevezési díj: páronként 700 Ft.
HSZ tagjainak 25% kedvezmény.
Díjak: ultraritka lap, sok pakli.
ÉrdeklÛdni lehet:
Valu Gábor, 93-314-507.

KVALIFIKÁCIÓS VERSENY
IdÛpont: 1999. június 12. szombat

10 óra (9 órától nevezés).
Helyszín: Szarvas, Vajda Péter
Gimnázium B épülete (régi Úttörõház),
Vajda P. u. 26. Megközelíthetõ: a vasút-
állomástól a Vasút utcán, az autóbusz-
állomástól a Szabadság utcán keresztõl.
Szabályok: Hagyományos verseny.
Tiltott lapok: az ultraritkák, A mágia létsíkja
és az Alkalmazkodás.
Díjak: 
Ultraritka lap, alap- és kiegészítõ paklik.
Nevezési díj: 
450 Ft, szövetségi tagoknak 350 Ft
ÉrdeklÛdni lehet: Szin Bence,
5540 Szarvas, Strand u. 8/10. 5540,
tel.: 66-313-152,
e-mail: szincs@externet.hu
Albel Tamás, 5540 Szarvas, Szabadság út
6-10. tel.: 66-313-053,
e-mail: yat@egon.gyaloglo.hu
A versenyen indulási jogot lehet szerezni
a HKK Nemzeti Bajnokságra!

ÚJ NEMZEDÉK
IdÛpont: 1999. május 29. vasárnap

10 óra (nevezés 8-tól).
Helyszín: Kolping Oktatási Központ,
Gyöngyös, Török Ignác u. 1.
(a buszpályaudvartól 5 percre).
Szabályok: Nem lehet használni
az alapkiadás és a Hõskorszak lapjait,
valamint az ultraritkákat.
Nevezési díj: 350 Ft.
ÉrdeklÛdni lehet:
Tornay Tamás, tel.: 37-314-447

GYÛZELEM JUTALMA
IdÛpont: 1999. május 29.

10 óra (nevezés 9-tõl).
Helyszín: Next-Door Szerepjáték Klub,
Hatvan, Grassalkovich Mõvelõdési Központ.
Szabályok: Hagyományos verseny.
A verseny különlegességét az adja, hogy
minden forduló gyõztese egy ritka lapot
kap ajándékba.
Nevezés: Nevezni lehet a helyszínen
500 Ft-ért, vagy a budapesti játékosoknak
kedvezményesen 400 Ft-ért a Dungeon
Kártya szaküzletben (Bp. VII. Erzsébet krt.
37.) a versenyt megelõzõ napig.
ÉrdeklÛdni lehet: 
Mátyus Gergely, 20-913-6459 
és Dungeon Szerepjátékbolt 351-6419.

KVALIFIKÁCIÓS VERSENY
IdÛpont: 1999. június 6. vasárnap 

11 óra (nevezés 10-tõl).
Helyszín:
Káoszfellegvár, Debrecen, Kálvin tér 2/b.
Szabályok: Hagyományos verseny.
Tiltott lapok: A mágia létsíkja,
Alkalmazkodás, Ördögi mentor, a Tiltott
mágia csak a kiegészítõben lehet.
Nevezési díj: 400 Ft (tagoknak 300 Ft).
ÉrdeklÛdni lehet: 
Bíró Gábor, tel.: 52-482-962
A versenyen indulási jogot lehet szerezni
a HKK Nemzeti Bajnokságra!

KAVALKÁD
IdÛpont: 1999. május 22.

10 óra (nevezés 9-tõl).
Helyszín: Békéscsaba, IFI HÁZ, IFI
Casino, Derkovits sor 2.
Szabályok: MINDEN(!) lap használható,
nem él a négyszín korlát, de minden
lapból csak egyet lehet használni.
Nevezési díj: 400 Ft (tagoknak 300 Ft).
Nyeremény:
ultraritka, paklik, tapasztalat…
ÉrdeklÛdni lehet: 66-325-583
(Gomba), gomba@pluto.szikszi.hu,
gomba@arthur.bmk.hu

A SOKSZÍNÛSÉG JUTALMA
IdÛpont: május 30. vasárnap 10 óra

(nevezés 9-tõl).
Helyszín:
Pécs, Esztergár L. út 19. III. emelet 302.
Szabályok: 
Minden lapból csak egyet lehet használni.
Nevezési díj: 500 Ft.
ÉrdeklÛdni lehet: 72-253-055/3320-as
melléken Fábos Zsoltnál 
vagy Fenyvesi Krisztiánnál.

AZOK A RÉGI SZÉP IDÛK…
IdÛpont: 1999. június 12. szombat

11 óra (nevezés 10-tõl).
Helyszín: Gyõr, Petõfi Sándor Városi
Mõvelõdési Központ, Árpád u. 44.
Szabályok: Csak a 3. kiadás, a
Hõskorszak, a Chara-din és a Létsíkok
lapjait lehet használni. Tiltott lapok:
A mágia létsíkja, Kasztroplanáris stigma,
a Tiltott mágia csak a kiegészítõben lehet.
Nevezési díj: 400 Ft (tagoknak 300 Ft).
ÉrdeklÛdni lehet: 
Hucker Szabolcs, 96-424-109

A bajnok manifesztációja

avatár

Il
lu

sz
tr

ác
ió

: 
G

õg
ös

 K
ár

ol
y

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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ÚJJ VERSENYEK
májusban és júniusban

ÁLARCOSBÁL
IdÛpont: 1999. június 26. 10 óra

(nevezés 9-tõl).
Helyszín: Békéscsaba, IFI HÁZ,

IFI Casino, Derkovits sor 2.
Szabályok: Hagyományos verseny.
A lapokat lehet „cetlizni”. Vagyis a nevezési
lapodon egyértelmõen fel kell tüntetni az
általunk kijelölt rovatban, hogy a lap milyen
lapként funkcionál. Egy „x” nevõ lappal csak
egyféle lapot helyettesíthetsz, tehát másik
lap helyettesítésére már nem használhatod
fel! Csak olyan lapot használhatsz fel a
helyettesítésre, ami sem a paklidban, sem a
kiegészítõdben nem szerepel! Maga a cet-
lizés nem kötelezõ, de ha olyan lapot játszol
ki, ami nem az, ami, akkor azt közölnöd kell
az ellenféllel! Az ellenfél az elsõ játék után
bármikor ellenõrizheti, hogy nem csalsz-e,
az elsõ játszma folyamán pedig a bíróhoz
fordulhat gyanújával. A verseny formája
folytan felmerülõ esetleges félreértések miatt
kérjük a játékosok megértését és türelmét. A
speckó szabályokra az esélyek egyenlõsége
miatt van szükség. Különösen várjuk a nem
békéscsabai, de megyei kártyás társaságok
részvételét! Tiltott lapok az ultraritkák és a
Mágia létsíkja.
Nevezési díj: 400 Ft (tagoknak 300 Ft).
Nyeremény: A szokásos díjak mellett
a legeredetibb cetlikkel játszó játékos
különdíjban is részesül.
ÉrdeklÛdni lehet: 66-325-583
(Gomba), gomba@pluto.szikszi.hu,
gomba@arthur.bmk.hu

II. TAVASZI HADJÁRAT
IdÛpont: 1999. május 29. szombat

10 óra (nevezés 9-tõl).
Helyszín: Zalaegerszeg, Pázmány Péter u.
4. („Nagy Zöld Kapu”).
Szabályok: Minden játék úgy kezdõdik,
hogy játékban van egy Kalandozók városa,
aminek hatása megszõnik akkor, ha valaki
egy másik helyszínt játszik ki. Minden pak-
linak legalább 10 kalandozót kell tartal-
maznia (a csere után is). Tiltott lapok:
A mágia létsíkja, az Alkalmazkodás és
az ultraritkák, a Tiltott mágia csak
a kiegészítõben lehet.
Nevezési díj: 400 Ft
Díjak: ultraritka lap, paklik.
ÉrdeklÛdni lehet:
Balogh Ákos, tel.: 20-950-7810, 
e-mail: turulmadar@drotposta.hu

PÉNZDÍJAS HKK VERSENY
IdÛpont: 1999. június 27. vasárnap,

11 óra (nevezés 10-tõl).
Helyszín: Elysium, 1132 Bp. Csanády
u. 4/B (bejárat a Kresz G. u. felõl).
Szabályok: Hagyományos, hatfordulós
verseny. Tiltott lapok: A mágia létsíkja.
Nevezési díj: 700 Ft (tagoknak 550 Ft).
Díj: Ultraritka lap, 1 gyõjtõdoboz
Aranyforrás, elsõ díj: 10 000 Ft.
ÉrdeklÛdni lehet: az Elysiumban
tel.: 239-25-06, 06-30-9245-850.

KVALIFIKÁCIÓS VERSENY
IdÛpont: 1999. június 26. 10 óra

(nevezés 9-tõl).
Helyszín: Next-Door Szerepjáték Klub,
Hatvan, Grassalkovich Mõvelõdési Központ.
Szabályok: Hagyományos verseny.
Nevezés: Nevezni lehet a helyszínen
500 Ft-ért, vagy budapesti játékosoknak
kedvezményesen 400 Ft-ért a Dungeon
Kártya szaküzletben.
ÉrdeklÛdni lehet: 
Mátyus Gergely, 20-913-6459 és 
Dungeon Szerepjátékbolt 351-6419.
A verseny gyõztesei indulási jogot
szereznek a Nemzeti Bajnokságra.

ARANYFORRÁS – BONTOTT PAKLIK
IdÛpont: 1999. június 12. szombat

10 óra (nevezés 9-tõl).
Helyszín: Zalaegerszeg, 
Pázmány Péter u. 4. („Nagy Zöld Kapu”)
Szabályok: A hivatalos megjelenést
megelõzõ, frissen bontott paklik versenye
3 cs. Aranyforrásból.
Nevezési díj: 2000 Ft a paklik árával együtt.
Díjak: ultraritka lap, paklik.
ÉrdeklÛdni lehet: 
Balogh Ákos, tel.: 20-950-7810, 
e-mail: turulmadar@drotposta.hu

ARANYFORRÁS – BONTOTT PAKLIK
IdÛpont: 1999. június 13. vasárnap,

11 óra (nevezés 10-tôl).
Helyszín: Elysium, 1132 Bp. 
Csanády u 4/B (bejárat a Kresz G. u. felõl).
Szabályok: Hatfordulós verseny,
3 csomag frissen bontott Aranyforrásból.
Nevezési díj: a kártyák ára (1950 Ft)
plusz 300 Ft (tagoknak 225 Ft).
Díj: Ultraritka lap, Aranyforrás paklik.
ÉrdeklÛdni lehet: Elysium, 
tel.: 239-2506, 06-30-9245-850.

ARANYFORRÁS – BONTOTT PAKLIK
IdÛpont: 1999. június 6. vasárnap 

11 óra (nevezés 10-tõl).
Helyszín: Elysium kártya- és szerepjáték-
klub. Budapest XIII. Csanády u. 4/b
(bejárat a Kresz Géza u. felõl) 
tel.: 239-2506.
Szabályok: Frissen bontott paklik
versenye három pakli Aranyforrásból.
Nevezési díj: 1950 Ft (tagoknak 1850 Ft,
lányoknak 1800) a paklik árával együtt.
Díjak: Ultraritka lap, Aranyforrás paklik.
ÉrdeklÛdni lehet: Dungeon Szerepjáték-
és Kártyabolt, Budapest, Erzsébet krt. 37.
(az udvarban). Tel.: 351-6419.
Támogatja az Elysium és a Beholder Kft.

KVALIFIKÁCIÓS VERSENY
IdÛpont: 1999. június 12. 10 óra

(nevezés 9-tõl).
Helyszín: Next-Door Szerepjáték Klub,
Gödöllõ, Petõfi Sándor Mõvelõdési Ház
Szabályok: Hagyományos verseny.
Nevezés: Nevezni lehet a helyszínen
500 Ft-ért, vagy a budapesti játékosoknak
kedvezményesen 400 Ft-ért a Dungeon
Kártya szaküzletben (Bp. VII. Erzsébet krt.
37.) a versenyt megelõzõ napig.
ÉrdeklÛdni lehet: 
Mátyus Gergely 20-913-6459 
és Dungeon Szerepjátékbolt 351-6419.
A verseny gyõztesei indulási jogot
szereznek a Nemzeti Bajnokságra.

ELYSIUM VERSENYNAPTÁR
Május 22. szombat: M.A.G.U.S.
Május 23. vasárnap: Star Trek
Május 29. (új idÛpont) szombat:
(Pénzdíjas) HKK
Június 6. vasárnap:
Star Wars/Dungeon HKK
Június 12. szombat: M.A.G.U.S.
Június 13. vasárnap: 
HKK – Aranyforrás – Bontott Pakli
Június 19. szombat: M.A.G.U.S.
Június 20. vasárnap: 
Star Wars – Kvalifikációs – Normal
Június 26. szombat: Star Trek
Június 27. vasárnap: (Pénzdíjas) HKK

A versenyek – ha külön nem jelöljük – egysé-
gesen 11-kor kezdõdnek. (Nevezni 10-tõl lehet.)
Érdeklôdni lehet a helyszínen, tel.: 239-2506,
vagy Szegedi Gábornál a 06-30-9245-850-es
számon. Cím: 1132 Budapest, Csanády u. 4/B
– bejárat a Kresz G. u. felôl.
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AA  GGYYÕÕZZTTEESS  PPAAKKLLII

Szabálylap nincs.
(A múltkori gyõztes mentorpakliból
kifelejtettem a Bõség zavarát.)

2 Kalandozók városa
2 Caramella
3 Csala-Csíny Csilla
3 Ragyogó Ron
3 Gwendolen
2 Lady Olivia
3 Ommó
2 Flavius
2 Kaporszakáll
2 Lavinia Lobara
3 Dornodon visszavág
3 Ellenvarázslat
3 Égetõ tekintet
3 Gömbvillám
3 Tûzcsapás
2 Ezüst sereg
2 Bûbájmásolás
3 Álomõrzõk
2 A csodák palotája

KKIIEEGGÉÉSSZZÍÍTTÕÕ  PPAAKKLLII
1 Rius
3 Mágiatörés
3 A hatalom õrülete
3 Pusztító végzet
3 Az õsök bilincse
2 Múltidézõ
2 Tudatrombolás
3 Ámokfutó

A Beholder Kft. legutóbbi versenyét áp-
rilis 17-én rendeztük. A verseny speciális
szabálya az volt, hogy nem lehetett hasz-
nálni egynél kisebb idézési költségû
épületeket és tárgyakat, a háromnál ki-
sebb költségû egyéb lapokat, és azokat a
lapokat, amelyek idézési költségében X
vagy ? szerepel.

A versenyen 37 amatõr és 25 profi
indult, örömünkre valamivel több, mint
legutóbbi rendezvényeinken. Rendkívül
kreatív paklik születtek, a profik között
volt többféle kontroll-, mentor-, tár-
gyas-, horda-, kalandozós, varkaudaros
pakli is. A szabálylapok közül is megle-
põen sokfélét használtak, volt Manafor-
rás, Elmepajzs (koncepciós pakliban il-
letve védekezésképp a Tudatrombolás,
Direkt kontaktus ellen), Kettõs erõbe-
dobás a Mester büntetéses–Álomvirágos
paklikban, a szokásos Bõség zavara
mellett. Pasziánsz paklit nem láttam, és
a játék is lassabb volt a szokásosnál, na-
gyobb szerepet kapott a játéktudás.

A profik mezõnyében Kis Borsó Csaba
diadalmaskodott egy zseniálisan eredeti,
Raia és Elenios kalandozókra alapozott
paklival. A leírását oldalt olvashatjátok, de
külön kiemelném a meglepõen hatékony
lapok közül az Álomõrzõket, Ommót, Ra-
gyogó Ront, az Égetõ tekintetet és A cso-
dák palotáját. A gyõzelemhez persze kel-
lett a Csabától megszokott kiváló játék is.

A második helyezett Korányi Tibor
lett, szintén nem szokványos paklival,
amelyet akár kézbõl dobatónak is nevez-
hetünk. Ezt a szekciót Az agy kifacsará-
sa, Haarkon öregkora és A tanítvány lá-
zadása jelentette (plusz a kiegészítõben
Mágikus kisülés). Elmepajzs szabálylap-
pal játszott, a többi lap nagyjából kont-
rollpaklira vall (bár Elenios nélkül, Leah-
hal – remekül használta pl. a Lidércet is),
a lázadáson kívül Gömbvillámmal, Ha-
arkon dühével, Griffõnix-szel ölt.

A harmadik Szegedi Gábor lett, az õ
paklija alapvetõen kontrollpakli volt, de
Mester büntetésével, Álomvirággal, Ket-

tõs erõbedobással kombinálva, és a szo-
kásosnál kicsit több lénnyel (pl. Kardfo-
gú fülemüle, Sárkánybébi). A negyedik
helyen Sass Tamás végzett, az itt is igen
hatékony mentorpakli egy verziójával, a
szokásos áldoznivalók helyett Destabili-
zátorral és Kaktusztüskével, érdekessé-
ge az Erdei manó használata.

Az amatõrök között Lampért Csaba
gyõzött, mentorpaklival, egy-két szokat-
lan lap: Gormaffi gormaff, Diuretikus
kráken. A második Panyik Zoltán lett,
hordával, amelyben 3-4 VP-s lények do-
mináltak, használt Tormikus egeret és
Aranyló ugarhéjat is. A harmadik helyre
Fábián Péter futott be, szintén mentor-
paklival, érdekesség: Aktivitás, Tüskés
harci gromak. Negyedik lett Hucker Sza-
bolcs, Pozitív diszkriminációs, Morran
MacMorranos törpe kalandozókra épülõ
(!) paklijával, amelyben használt Sörsát-
rat és Fegyverboltot is. Itt hívom fel az
amatõrök figyelmét, hogy a legjobbakból
az eredmények alapján profik lesznek,
így mindig újabb játékosok kapnak
esélyt a gyõzelemre és a díjakra.

Érdekességek a versenyrõl:
Reinholz Ádám Szent jogarokkal 96

ÉP-t gyógyult.
Kis Borsó Csaba A csodák palotájával

egy meccsen 3 bûbájt szedett le, 14 ÉP-t
gyógyult, és emellett még lényeket is ir-
tott vele.

Ugyancsak Csaba ellen Bedzsula Ádám
hosszas gondolkodás után kijelölt 2 fan-
tomsárkányt Flaviust támadni, mivel
mindenképpen le akarta szedni, és Csa-
bának egy aktív Gwendolen volt a tarta-
lékjában. Nagy volt meglepetése, amikor
Csaba 1 körre hátraküldte Flaviust
Gwendolennel, aki így megmenekült, s
a következõ körben újra csatába indul-
hattak mindketten.

Mindenkit olcsó nevezési díjjal és
rengeteg nyereménnyel várunk a Behol-
der Kft. versenyein!

MAKÓ BALÁZS

AAAA    MMMMÁÁÁÁGGGGIIIIAAAA    MMMMÉÉÉÉLLLLTTTTÓÓÓÓSSSSÁÁÁÁGGGGAAAA



Hat-e a mentális varázslatokra im-
múnis lényekre a Békítés? Mi a
helyezet akkor, ha Szem szimbó-
lumom van játékban?
Nem, nem hat, mivel a Békítés
mentális varázslat. A mentális varázs-
latokra való immunitást sokan össze-
keverik a mágiaimmunitással. A má-
giaimmunitás lényekre hatnak a
lények egy csoportjára ható, nem
sebzõ varázslatok. A mentális varázs-
latokra való immunitás viszont teljes
védelmet biztosít, semmilyen mentá-
lis varázslat nem hat az ilyen lények-
re. A Szem szimbólum gyakorlatilag
immunitást ad, tehát ekkor sem mû-
ködik a Békítés.

Ha Kloin Drungasnak adok egy
Szent kulacsot, majd a kulacsot
visszaveszem a kezembe, megma-
rad-e Kloin Drungas szintlépése?
Nem. Bár a lapon ez nem szerepel,
de Kloin Drungas csak addig kapja
meg a szintlépést a rá rakott lapok
után, amíg rajta van a tárgy.

Drágítja-e a Destabilizátor Az
erõs gyengéjét, ha azt az elsõ há-
rom körben játszom ki?
Nem, mivel a Destabilizátor azokat a
varázslatokat drágítja, amiken a „köz-
vetlenül azután játszhatod ki” szöveg
szerepel, valamint pár, a destab szö-
vegében megnevezett varázslatot. Az
erõs gyengéjén a „kijátszhatod köz-
vetlenül azután is” szöveg szerepel,
tehát ezt nem drágítja a destab. A
gyenge erejét sem azért drágítja,
mert a „közvetlenül azután játszha-
tod ki” szöveg szerepel rajta, hanem
azért mert a Destabilizátorra rá van
írva, hogy az elsõ három körben ki-
játszott Gyenge erejét drágítja.

Mekkora lesz a Megtestesülés, ha
Titkos rituáléval hozom játékba?
0/0. A Titkos rituáléval játékba hozott
lények sebzése és védekezése mindig
az alapérték. A ?-es vagy X-es sebzésû
lényeknél az alapérték a lehetõ legki-
sebb szám, ami a ? vagy X helyére ke-
rülhet, azaz jelen esetben 0.

Gyûjtõbe küldhetem-e Gigaököl-
lel a Kisebb zant, ha az nem tár-
gyat másol?
Nem, mivel ekkor nem tárgy. Az alak-
váltó lapok minden szempontból tö-
kéletesen másolják az adott lapok
(kivéve az idézési költségét, és ha a
lapon szerepel, akkor a színét). Te-
hát ha én lemásolok a Kisebb zannal
például egy épületet, akkor a zan
épület lesz, nem pedig tárgy.

Lehet-e Mágiatörni a Feltételes
gyógyítást, ha 1 ÉP-ben vagyok, és
5 ÉP-re játszom ki?
Nem, mivel ekkor a Feltételes gyógyí-
tás közvetlenül a kijátszást követõen
aktivizálódik, és felgyógyít 10 ÉP-re.
Ekkor nekem csak olyan azonnali re-
akcióval van lehetõségem közbeszól-
ni, ami még a Feltételes gyógyítás ki-
játszására reagál.

DANI ZOLTÁN

1996 © Beholder Bt.
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Szörnykomponens-költség nélkül is kirakható, 
2 ÉP feláldozásával. Amíg a destabilizátor aktív,

minden azonnali varázslat, amelynek a szövegében 
a „közvetlenül azután játszhatod ki” szöveg szerepel,

ill. közvetlenül az ellenfél húzás fázisa után is
kijátszható, valamint a következô lapok kihozása 
@5-vel többe kerül: Ellenvarázslat, Manacsapda,
Agybénítás, Manaégés, Negáció, A gyenge ereje 
(ez utóbbi kettô csak akkor, ha egy varázslatra,

reakcióként használták).

1

1996 © Beholder Bt.1996 © Beholder Bt.

Kloin Drungas

kalandozó
törpe

Il
lu

sz
tr

ác
ió

: C
si

ge
 T

am
ás

Kloin Drungas

kalandozó
törpe

Il
lu

sz
tr

ác
ió

: C
si

ge
 T

am
ás

Minden tárgyért, amit ráraksz, 
kap egy szintet (ami +1 sebzést és 

+1 ÉP-t is jelent).

„Élô példája annak, hogy a kapzsiság a hatalom
kulcsa.” – Loidin Haptitus

3
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1998 © Beholder Kft.1998 © Beholder Kft.

Kijátszhatod 1 szörnykomponensért is.
Lemásol egy játékban levô lapot.

(Tekintsd úgy, mintha a lemásolt lapot
játszottad volna ki.) A kör végén

mindenképp a gyûjtôbe kerül.

1
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A pakli eredeti ötletét az sugallta, hogy a kontroll típu-
sú paklik kevés, általában nagy vagy nehezen leszedhe-
tõ, lehetõleg repülõ lénnyel játszanak. Régebben ezek
az irtó paklik Griffõnixszel öltek, de manapság a HKK
legnagyobb repülõ lénye az Északi tûzsárkány. Sajnos
nagyon drága, és kijátszási feltétele is van, azonban a
szintén Isteni Szövetségben megjelent Titkos rituálé
orvosolni tudja minden aggályunkat. A rituálé Dorno-
don színû, tehát megegyezik a tûzsárkánnyal, ezért
nem kell nagyon gondolkodni a színösszeállításon. Fa-
irlight szükséges az ellenvarázslatok miatt, Eleniosnak
vannak a legspoilerebb lényirtásai, Raia pedig a negye-
dik szín, elsõsorban a kiegészítõ pakliba való lapjai, a
Manacsapda és a Tisztítótûz miatt. Tehát adott a négy
szín, nézzük meg, hogy milyen lapok szükségesek.

A pakli egy lapra épül, ez az Északi tûzsárkány. Ezt
leszámítva csak Gömbvillámmal és Szörnybûvöléssel
tudunk ölni. A pakli kontroll típusú, ami azt jelenti,
hogy ami az asztalra kerül, azt elpusztítjuk, és a varázs-
latokat ellenvarázsoljuk. Három tûzsárkány minden-
képp kell a pakliba, hiszen ha kevesebbet használunk,
nincs esélyünk nyerni. A Titkos rituálé nagyon brutá-
lis tud lenni, amikor 4 VP-ért kirepül egy sárkány, rá-
adásul a kijátszási feltételnek sem kell teljesülnie. Azok
a lapok, amik ilyenkor a gyûjtõbe kerülne, semmit sem

számítanak, mert

ilyenkor már nagy eséllyel megnyerjük a játékot, ha
meg tudjuk védeni a nagy gyíkot. A rituálé kijátszásá-
hoz azonban lényt kell áldoznunk, de sajnos más lény
nincs a pakliban. Kínálkozik azonban egy másik meg-
oldás. Mivel mi mindent elpusztítunk, sok komponen-
sünk lehet (fõleg a mai hordák korszakában), ezért Ki-
sebb zannal lemásolva az ellenfél egy lényét, meg
tudjuk oldani a rituálé lényáldozását. Azért vigyáz-
zunk, mert a kalandozó-pakli kellemetlen lehet. Tehát
a kombó lapjai: 3 Északi tûzsárkány, 3 Titkos rituálé,
3 Kisebb zan.

Ma a hagyományos versenyen indulók 70 %-a hor-
dával játszik, ezért sok-sok lényirtásra lesz szükségünk.
Ha a tûzsárkányt nem tudjuk rituálézni, kénytelenek
leszünk kézbõl kijátszani, ami 13 kemény VP, plusz egy
tûzvarázslat kézbõl dobása. Ezeket nem kell túlzásba
vinni, mert különben nem húzunk értelmesebbet. A
Tisztítótûz minden hordalény ellen kiváló, a Spontán
égés pedig a Notermanthit és a nagy szörnyeket szívat-
ja. A többi lényirtás a hagyományos „spoilerek” közül
kerül ki: A gyenge ereje, Szörnybûvölés, Illúziósár-
kány, Gömbvillám, A gyenge pusztulása, és a Mentá-
lis robbanás. A gyenge ereje kiválóan leszedi a 2. kör-
ben kirepülõ 2/1-es lényeket és a Gitongát is, de én
nagyobb jelentõséget tulajdonítok neki, mint „coun-
ternek”, pl.: teológia, épületes passziánsz, vagy pszi el-

len. A Szörnybûvölés szerintem a HKK legjobb
lényirtása, mert így én kapok egy lényt, ráadásul
be tudom áldozni a rituálénak. Az Illúziósár-
kány a nagy lények ellen jó, de ha az ellenfélnél
van egy Morgan pálcája, akkor például a Troll
Lady ellen a sárkány fújhat 4-et, az ellenfél
megpálcázza, majd jöhet az ütés. A Gömbvil-
lám kivégzésre jó, mert a tûzsárkánynál általá-
ban VP-t kell hagyni, hogy le tudja fújni a lénye-
ket, de ha tudom, hogy Gömbvillám van a
kezemben és a következõ körben már biztosan
nyerek, üssünk akár 8-at is a sárkánnyal! A
gyenge pusztulása a Morgan pálcája ellen ide-
ális, de szinte minden lapra jó, mivel nekünk az
a célunk, hogy a tûzsárkányon kívül ne legyen
lap az asztalon. Éppen ezért a mostanában vi-
rágkorát élõ majdnem leszedhetetlen lovagok
ellen is nagyon cool! A Mentális robbanást Vla-
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1997 © Beholder Kft.1997 © Beholder Kft.

Repül, tûzre immúnis. 

=+: 4-es tûzlehelet 

Kijátszási feltétele, hogy eldobj a kezedbôl

egy tûzvarázslatot.

„Hallottál valaha olyanról, aki látott olyat, aki meg-

próbált egyáltalán rosszat mondani egy északi tûz-

sárkányról? Hogy a legyôzésérôl szó se essen...”
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Kijátszási feltétele, hogy feláldozd 
egy lény lapodat. Célpont játékos a paklija

tetejérôl elkezdi a lapokat a gyûjtôjébe rakni,

egészen addig, amíg lényt nem húz. A lényt a

tartalékjába rakja, mintha most idézte volna

meg. Az esetleges kihozási feltételnek nem kell

teljesülnie. A célpont játékos megakadályoz-

hatja ennek a varázslatnak a létrejöttét 9 ÉP
feláldozásával.

4
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gyimir és az egyéb gusztustalan vagy le-
szedhetetlen lények ellen muszáj beten-
nünk. A lényirtó szekció: 3 Tisztítótûz,
3 Spontán égés, 3 A gyenge ereje,
3 Szörnybûvölés, 3 Illúziósárkány,
3 A gyenge pusztulása, 3 Mentális rob-
banás.

Mivel kontrollpaklival játszunk, nem
árt, sõt muszáj, hogy VP fölényben le-
gyünk. Tegyünk be 2-2 Tudatrombolást
és Direkt kontaktust. Azért csak kettõt,
mert a horda mindig elkölti a VP-t, ezért
ez ellen használhatatlanok. A sárkány
megvédésére a counterek a legmegfele-
lõbbek. Sokan azt mondják, hogy a 3 El-
lenvarázslat elég, a többit pedig be kell
side-olni, de szerintem az Agybénítás és
a Manacsapda is kell, mert különben ki-
mehetünk inni egy kólát, amíg az épüle-
tes pasziánszozik. Kontroll szekció: 2 Tu-
datrombolás, 2 Direkt kontaktus, 3
Ellenvarázslat, 3 Agybénítás, 3 Mana-
csapda. Bár a játék elején használhatat-
lan, nem árt betenni 2 Múltidézõt sem.
Támogató szekció: 2 Múltidézõ.

Még a kiegészítõrõl egy pár szó. Til-
tott mágia mindenképp kell a kombós
paklik ellen. Egyedül az épületes pakli
ellen ne tegyük be, mert destabozik, és
ha ráteszi a Poszogó möszéket, akkor GA-
ME OVER. A Mágiatörés kifejezetten jó
az ilyen pakli ellen, de a stigmát és a
Kasztroplanáris uralmat is nevetve
leveszi. A hatalom õrülete a Haptitus
paklit és a hasonló kontrollpaklit tudja
boldoggá tenni. A Gyászbeszédet a No-

termanthi, Molgan, Motyogó és a men-
tor ellen tenném be, de ha kombós pak-
li ellen játsszunk, akkor A hatalom õrü-
lete után „kisemmizhetjük” a kulcslapot
is, ami a gyûjtõben figyel. Már elõfordult
olyan, hogy az épületes kivágott a harma-
dik körben egy destabot, szürkeállomá-
nyozott, mire én Hatalom õrületével
válaszoltam, majd mivel eldobta a disz-
koszt, gyászbeszédeztem, erre feladta. A
Szirének éneke szintén a hordákat szívat-
ja, ha betesszük, kivehetjük a Tudarom-
bolást, és a Direkt konktust. A Lady Oli-
via trükkje a szürkeállományos, trafós
pasziánsz ellen, a Pogányirtás pedig a
destab és a szakértelem paklik kell. A
Túlélõk Földje kihagyhatatlan a Pozitív
Létsík ellen, így a kiegészítõ paklink már
fel is készült a mai divatpaklik ellen.

Hogyan kell ezzel a paklival játszani?
Pusztíts és rombolj! Ez legyen a jelsza-
vad. Az ellenfél minden lapjára válaszolj.
Ha nem tudod rituálézni a sárkányt, min-
denképp egy Tudarombolás/Direkt kon-
taktus után tedd ki 20 VP-nél, és csak 4-
et üssél, mert így marad 7 VP-d, amivel
megvédheted. Ha van szörnykomponen-
sed, és van sárkányod az asztalon, jöhet
a Kisebb zan (akár kettõ is), és ilyenkor
nagyon sokat üthetsz, de vigyázz A béke
szigetére. Még valami: a sárkány immú-
nis a tûzre, erre figyelj nehogy valami kó-
sza Spontán égés leszedje. A kijátszási
feltétele miatt a mégoly gusztustalan
Molgan sem tudja visszavetetni. Sok si-
kert, jó játékot!

AA  PPAAKKLLII
3 Északi tûzsárkány

3 Titkos rituálé

3 Kisebb zan

3 Tisztítótûz

3 Spontán égés

3 A gyenge ereje

3 Szörnybûvölés

3 Illúziósárkány

3 Gömbvillám

3 A gyenge pusztulása

3 Mentális robbanás

3 Ellenvarázslat

3 Agybénítás

3 Manacsapda

2 Tudatrombolás

2 Direkt kontakus

2 Múltidézõ

AA  KKIIEEGGSSZZÍÍTTÕÕ
3 Tiltott mágia

3 Mágiatörés

3 A hatalom õrülete

2 Gyászbeszéd

2 Szirének éneke

2 Lady Olivia trükkje

3 Pogányirtás

2 Túlélõk Földje

1998 © Beholder Kft.

Mentális robbanás
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Minden szörny és kalandozó, amelyik

nem gólem, a gyûjtôbe kerül.

„Alig néhány perc hiányzott még a térkapu

bezárásához. Hurleonnak már csak egyetlen

erôforrása maradt a szörnyek feltartására: saját

mentális ereje.”
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Kijátszhatod 1 szörnykomponensért is.
Lemásol egy játékban levô lapot.

(Tekintsd úgy, mintha a lemásolt lapot
játszottad volna ki.) A kör végén

mindenképp a gyûjtôbe kerül.

1
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Sikeres kijátszása után dobj 
el két lapot a kezedbôl, ekkor célpont
nem élôholt lény X+2 ÉP-t sebzôdik,

ahol X a lény aktuális ÉP-je.

3



Örvendetes tényként könyveltük el azt, hogy a Liga második
félévében új játékosok is beléptek, így nõtt a taglétszám. Azt
azonban szomorúan vettük tudomásul, hogy a néhány he-
lyen erõsen csökkent a játékkedv. Gyakorlatilag csak három
helyszínen, Gyöngyösön, Cegléden és Pásztón játszottak tö-
retlen lelkesedéssel a játékosok. Az új félév kezdetétõl, júli-
us 1-tõl bevezetünk pár újítást, annak reményében, hogy ez-
által jobb, érdekesebb lesz a Liga, és ismét megjön a
játékosok játékkedve. Az elsõ és legfontosabb újítás az lesz,
hogy július elsejétõl aki meghosszabbítja a tagságát, vagy
újonnan belép a Ligába, az már örökös tag marad, soha töb-
bet nem kell újra belépnie/hosszabbítania. A tagság ismét
150 Ft lesz. Belépni az alább közölt Liga-helyszíneken lehet.
A tagságot hosszabbító régi tagoknak továbbra is a régi sor-
számuk marad meg, csak új igazolványt kapnak.

Újítunk a játékszabályok tekintetében is. A változéko-
nyabb játékkörnyezet érdekében kéthavonta, azaz minden
páratlan hónap elsejétõl változnak a Liga-meccsek szabá-
lyai (hagyományos paklik, tiltott mágia, egyszínû paklik
stb.). Ezekrõl a változásokról mindig az elõzõ havi Króni-
kából értesülhettek. Július elsejétõl augusztus 30-ig a já-
téktípus Istenek háborúja lesz. Csak egyszínû lapokból ál-
ló paklikkal lehet játszani (plusz a színtelen és a Bufa
lapok). Még egyszer az általános szabályok: a paklinak leg-
alább 45 lapnak kell lennie, a kiegészítõ paklinak (ha van,

mivel nem kötelezõ) pontosan húsznak. Minden meccs
három játszmából áll. Az elsõ játszma után megnézheted
az ellenfeled kiegészítõjét, majd cserélhetsz lapokat a saját
paklid és kiegészítõd között, de pontosan annyit kell ki-
venned, mint amennyit beraktál. A harmadik játszmát nem
kötelezõ lejátszani, ha az egyik játékos már megnyerte az
elõzõ kettõt. A kezdõ szabály (a kezdõ játékos az elsõ kör-
ben nem húz lapot) érvényes.

További újítás lesz, hogy négyhavonta közlünk olyan
ranglistákat, amik helyszínek szerinti bontásban készül-
nek, és félévente jutalmazzuk a helyszínek bajnokait. Tehát
ezentúl pl. egy ceglédi játékos nemcsak azt tudja meg,
hogy országos szinten hányadik, hanem azt is, hogy a ceg-
lédiek közül hányadik a Ligában. Ráadásul még egy váro-
sok/helyszínek közötti vetélkedés is kialakulhat, amiben
kiderülhet, hogy melyik városban van több/jobb kártyás.
Minden játékos automatikusan annak a Liga-helyszínnek a
tagja, ahol benevez a Ligába. Budapesti játékosok nem ne-
vezhetnek vidéken, csak Budapesten.

Reméljük, hogy mindez ismét játékra ösztönzi a Liga-
tagokat! Alább megtaláljátok a Liga-helyszínek listáját, és
az április 23-i Liga-pontszámokat. Az 1600 ponttal rendel-
kezõ játékosok névsorát helyhiány miatt kihagytuk a listá-
ból, õk még nem játszottak egyet sem. Mindenkinek sok si-
kert a meccsekhez!

1. Pserve Kft. – Pécs, Esztergar Lajos u. 19. III. em.
2. Next-Door Bt. – Teleki László Mûvelõdési Ház, Pásztó, Deák Ferenc u. 35.
3. Next-Door Bt. – KPVDSZ Mûvelõdési Ház, Nyíregyháza, Szarvas u. 90.
4. Valhalla Páholy Könyvesbolt – Nyíregyháza, Széchenyi u. 1.
5. Gyöngyösi HKK klub – Gyöngyös, Kolping Oktatási Központ, Török Ignác út 1.
6. Lovagvár Szerepjátékbolt – Szarvas, a központi autóállomás mögötti garázssoron
7. Ceglédi Sportkártyabolt – Cegléd, Kossuth Ferenc u. 8., Gyarmati udvar
8. Káoszfellegvár – Debrecen, Kálvin tér 2/b (a régi Orákulum)
9. Game Center (volt Magic Shop) – Terra Center Üzletközpont, Budapest, Párizsi u. 1.

10. KO-MA könyvesbolt – Siófok, Mártírok útja 8. (Napfény szálló)
11. Elysium Szerepjátékbolt és klub – Budapest, Csanády u. 4/b (bejárat a Kresz Géza utcáról)
12. Sárkánytûz szerepjátékbolt – Szombathely, Kiskar u. 9.
13. Athors könyvesbolt – Szigetszentmiklós, Szent Miklós út 12.
14. Camelot, Stratégiai, Társas- és Kártyajáték szaküzlet – Budapest, Ferenc krt. 27.
15. Red Dragon – Tatabánya, Mártírok útja 69.
16. Agyvihar Kártyapáholy klub – Pécs, Citrom u. 12.
17. Csillagvég könyvesbolt – Szeged, Gogol u. 15.
18. Használt Könyvkereskedés – 7400 Kaposvár, Dózsa György u. 5.
19. Lidércfény szerep-és kártyajátékklub – Zalaegerszeg, Pázmány Péter úti ifjúsági ház („Nagy Zöld Kapu”).
20. Egri Valhalla Páholy Könyvesbolt – 3300 Eger, Tárkányi B. u. 2.
21. Cyber World – Down Portal Üzletház, 1053 Budapest, Kossuth L. u. 14-16.
22. Dungeon – Budapest, Erzsébet krt. 37.
23. Darkportal – Budapest, Vakbottyán u. 75., a 85-ös busz megállójában
24. Sárkányvár – 1042 Budapest, Király u. 11.

H A T A L O M  L I G Á J A
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1. 1836 Mezõ István Gyöngyös
2. 1811 Abbas Krisztián Budapest
3. 1778 Szinay Péter Budapest
4. 1767 Muri Ferenc Nyíregyháza
5. 1757 Sass Tamás Budapest
6. 1753 Farkas Attila Dunaharaszti
7. 1745 Tornay Tamás Gyöngyös
8. 1738 Szabó Krisztián Gyöngyös
9. 1737 Halmi Csaba Cegléd

10. 1688 Kovács Sándor Csemõ
11. 1684 Mátyus Balázs Pásztó
12. 1677 Csehi Miklós Békéscsaba
13. 1676 Simon Dániel Sz.szentmiklós
14. 1671 Csík János Budapest
15. 1666 Lipták Károly Budapest
16. 1659 Galiba Péter Szeged

1659 Marosi Márton Budapest
18. 1657 Szigeti Balázs Debrecen
19. 1650 Balogh Ákos Egervár
20. 1648 Szaveljev Ádám Eger
21. 1647 Mester Zsolt Cegléd
22. 1639 Kovács Péter Szeged
23. 1637 Panyik Zoltán Budapest
24. 1636 Huszár László Budapest
25. 1634 Czine Sándor Mátészalka
26. 1633 Gulyás Gábor Dunaharaszti
27. 1629 Szabó András Zalaegerszeg
28. 1629 Németh Tamás Siófok

1629 Ludányi Ákos Eger
30. 1628 Baross Ferenc Budapest
31. 1627 Illés Péter Siófok

1627 Pintér Noémi Budapest
1627 Opra Szabó Csaba Budapest
1627 Bíró Gábor Debrecen

35. 1625 Majnik Szabolcs Kaposvár
36. 1624 Cegléd 734 Cegléd
37. 1621 Klimisz Dezsõ Csemõ
38. 1620 Dönczi Krisztián Szeged

1620 Ordas Lajos Nagykõrös
40. 1616 Cegléd 735 Cegléd

1616 Koczur Ferenc Debrecen
1616 Balogh Gábor Budapest
1616 Szemerényi Tibor Budapest
1616 Pavlovics György Csabacsõd
1616 Monoilovics Roland Dunahaszti

46. 1615 Szabó Géza Hajdúszoboszló
47. 1612 Halas Szilárd Szederkény

1612 Steinhauer Róbert Eger
49. 1611 Valler Krszitián Pécs
50. 1609 Cegléd 733 Cegléd

1609 Fábián Péter Budapest
52. 1607 Farkas Elvira Hort

1607 Fekete Tibor Cegléd
54. 1606 Józsa Sándor Debrecen
55. 1604 Törjék Ferenc Budapest
56. 1603 Kórósi Dávid Pécs
57. 1602 Bagi Sándor Cegléd
58. 1601 Fábián Balázs Budapest

142. 1599 Illés Jácint Siófok
1599 Timm Roland Budapest

1599 Farkas Gábor Budapest
145. 1598 Hatvani István Debrecen-Bánk

1598 Szabó István Pásztó
1598 Kenéz András Budapest

148. 1597 Takács Szeged
149. 1595 L.Nagy Péter Nesztor Budapest

1595 Molnár Tamás Kaposvár
151. 1594 Mohos Márk Sz.szentmiklós
152. 1592 Nagy Gábor Szeged
153. 1591 Gyõri János Cegléd
154. 1589 Debreceni Dávid Pilisjászfalu
155. 1587 Kósa Tmás Nyíregyháza

1587 Király Péter Nyíregyháza
157. 1586 Vörös Kornél Siófok

1586 Szabó Gergely Pásztó
1586 Kántor Balázs Nyíregyháza
1586 Petõ Zsolt Sz.szentmiklós
1586 Kéri Kornél Pásztó
1586 Kiss K. József Budapest
1586 Csontos János Kaposvár

164. 1585 Dezsõ Balázs Nyíregyháza
1585 Cegléd 732 Cegléd
1585 Rapi Ferenc Debrecen-Bánk
1585 Maroda Máté Nyírpazony
1585 Bene Lajos Budapest
1585 Cegléd 736 Cegléd

170. 1583 Molnár Pál Cegléd
1583 Rákos Béla Eger
1583 Megyesi Kornél Eger

173. 1582 Schmidt Zoltán Budapest
1582 Tar Ferenc Dunaharaszti

175. 1580 Schmidt Miklós Budapest
1580 Buresch László Cegléd

177. 1578 Hambalkó Bálint Budapest
178. 1573 Fenyvesi Krisztián Pécs

1573 Cegléd 725 Cegléd
180. 1570 Máté Zsolt Zselicszentpál
181. 1569 Csirik Tamás Szeged

1569 Szalai Ottó Dunaharaszti
1569 Bunkóczi István Debrecen
1569 Antal Áron Budapest
1569 Kulcsár Mihály Bicske
1569 Bodrogi Máté Pásztó
1569 Marjai Tamás Nyíregyháza
1569 Demeter István Debrecen
1569 Nagy Bence Debrecen
1569 Boldog Tamás S.szentmiklós
1569 Sipos Gergely Eger
1569 Kulcsár Damján Eger
1569 Karalyos István Budapest
1569 Péli Gábor Dunaharaszti
1569 Szabó Gergely Eger
1569 Wimmer Tamás Dunaharaszti
1569 Garay József Budapest
1569 Fátyol Ferenc Iregszemcse
1569 Sarkadi-Nagy Botond Budapest
1569 Szerdi Gábor Nyíregyháza
1569 Zsidai Gergely Siófok
1569 Czakó Elõd Budapest
1569 Rumpli Zoltán Budapest
1569 Erdey-Grúz Tibor Budapest

1569 Szabó Dániel Gyöngyös
1569 Molnár Péter Sz.szentmiklós
1569 Bekõ Ferenc Budapest
1569 Szentmihályi Attila Budapest
1569 Garam Péter Budapest
1569 Makács Gábor Budapest
1569 Turák Béla Dunaharaszti
1569 Rozvadsky Tibor Budapest
1569 Hampl Balázs Budapest

214. 1567 Holtzinger Dániel Budapest
215. 1566 Horváth Bence Eger

1566 Barics Ákos Szeged
217. 1565 Jámbor András Budapest
218. 1563 Ries Tamás Budapest
219. 1562 Klotz Attila Szeged
220. 1560 Cegléd 730 Cegléd
221. 1556 Fehér Csaba Kaposvár

1556 Felfödi Zsolt Nyíregyháza
223. 1555 Bódizs László Sz.szentmiklós
224. 1554 Torzsa Sándor Budapest
225. 1551 Horváth Tamás Bak

1551 Peterdi Réka Budapest
227. 1546 Almási Gábor Eger
228. 1545 Debreceni Áron Pilisjászfalu
229. 1542 Csizek Tamás Sz.szentmiklós
230. 1538 Arnóth Róbert Szeged

1538 Nagy Vilmos Frigyes Gyöngyös
1538 Molnár Attila Sz.szentmiklós
1538 Horváth Krisztián Sz.szentmiklós
1538 Gyurika Krisztián Cegléd
1538 Rákos Zsolt Eger
1538 Tóth Újhelyi Jácint Nyíregyháza
1538 Ács János Nyíregyháza
1538 Misi Ádám Gyöngyös
1538 Ács Péter Budapest
1538 Zsohár Péter Budapest
1538 Tóth Attila Eger

242. 1536 Szabad Gergõ Pásztó
1536 Szabad Gábor Gyöngyös

244. 1525 Jánvári András Budapest
245. 1524 Bognár Balázs Budapest

1524 Süveg László Szeged
247. 1523 Simai Gábor Budapest

1523 Juhász Zsolt Kaposvár
249. 1522 Szántó Sándor Derecske

1522 Skaliczky Dávid Taksony
251. 1521 Hegedüs Kristóf S.szentmiklós

1521 Trnyik Balázs Gyöngyös
253. 1520 Csizek Balázs Sz.szentmiklós
254. 1519 Kotogán László Szeged

1519 Mikuska Péter Pásztó
256. 1518 Boros Péter Nyíregyháza
257. 1517 Nagy Attila Szeged
258. 1510 Vörös Ferenc Budapest

1510 Fábos Zsolt Pécs
260. 1509 Csányi Péter Eger

1509 Sivadó Ákos Nyíregyháza
262. 1508 Horváth Balázs Eger

1508 Szabó Péter Gyöngyös
264. 1507 Horváth Aurél Budapest

1507 Halász Ákos Budapest
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1507 Szõcs József Budapest
1507 Gál Erzsébet Mezõkövesd

268. 1506 Barta Árpád Sz.szentmiklós
269. 1503 Bicskey Barnabás Pécs

1503 Dugnovics Gergõ Gyöngyös
271. 1500 Varga Tamás Budapest
272. 1499 Spisák Zoltán Pásztó
273. 1498 Fodor Péter Gyöngyös

1498 Kecskeméti Emil Cegléd
275. 1497 Pákozdi Gábor Debrecen
276. 1495 Balla Tamás Gyöngyös
277. 1494 Ocsag Zoltán Siófok
278. 1493 Nyüsti Richárd Eger
279. 1492 Balla Gábor Budapest

1492 Gortva Bálint Ostorik
1492 Farkas Dávid Szeged

282. 1491 Farkas Gyula Újvárfalva
283. 1489 Bakos Attila Budapest
284. 1488 Verebély Gábor Budapest
285. 1485 Csekõ László Gyöngyös
286. 1481 Szabó Balázs Gyöngyös
287. 1478 Tar Péter Nyíregyháza
288. 1476 Helfinger Krisztián Budapest

1476 Kopunovics Dávid Budapest
1476 Ágói Zoltán Budapest
1476 Kis Borsó Csaba Pilisvörösvár

292. 1465 Galambos Attila Budapest
293. 1461 Nagy Krisztián Szeged

1461 Buják János Albertirsa

295. 1460 Angyal József Nagykõrös
296. 1450 Fónad Csaba Eger
297. 1446 Sallai László Cegléd

1446 Hegedõs Brúnó Szeged
299. 1445 Vantova Zsolt Albertirsa

1445 Gaál Péter Zalaegerszeg
1445 Strider Ákos Sz.szentmiklós
1445 Nagy László Szeged

303. 1441 Anka Márton Cegléd
304. 1433 Bákai Mihály Budapest

1433 László Gergely Eger
306. 1431 Kézai András Budapest
307. 1430 Brandt Gergely Ócsárd
308. 1427 Báder Mátyás Budapest
309. 1426 Pacher András Budapest
310. 1425 Kosztyankó László Budapest
311. 1417 Tari Roland Pásztó
312. 1416 Molnár Pál Cegléd
313. 1414 Szõcs Kornél Budapest

1414 Lajcsik Balázs Gyöngyöshalász
1414 Kiss Károly Budapest

316. 1403 Bodrogi Gábor Szeged
317. 1384 Kállai László Budapest
318. 1373 Kiss Ernõ Nyíregyháza
319. 1372 Prainer Péter Budapest
320. 1368 Korknay Péter Cegléd
321. 1366 Horváth Zoltán Budapest
322. 1363 Misi Tamás Gyöngyös
323. 1362 Bukovics Milán Kaposvár

324. 1360 Jancsár János Nagykõrös
325. 1357 Alapi Miklós Pásztó
326. 1356 Nagy Gábor Cegléd
327. 1354 Nagy Dániel Budapest
328. 1349 Varga Zsolt Budapest
329. 1337 Alapi László Pásztó
330. 1334 Rózsavölgyi Martin Pásztó
331. 1331 Mnukácsi Máté Gyöngyösi
332. 1330 Magyari József Cegléd
333. 1326 Csáki Tamás Budapest
334. 1320 Mátyus Gergely Pásztó

1320 Horváth Zoltán Pásztó
336. 1317 Fehér Zsolt Cegléd
337. 1315 Mester Zsolt ifj. Cegléd
338. 1304 Kormos Dániel Pásztó
339. 1300 Takács Attila Ecséd

1300 Bánszky Miklós Gyöngyös
1300 Halmi Zoltán Cegléd
1300 Cegléd 731 Cegléd
1300 Erdélyi Gábor Gyöngyös
1300 Borczván Béla Gyöngyös
1300 Miksi Ádám Adács
1300 Katona Zoltán Nyíregyháza
1300 Pankó Csaba Gyöngyös
1300 Mayer Szilveszter Cegléd
1300 Tornay Árpád Gyöngyös
1300 Rehák Gyõzõ Cegléd
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Lampért Csaba
Gyõr

Lipták Mátyás
Békéscsaba

Mezõ István
Gyöngyös

Nagy Gyula Gábor
Budapest

Négyesi Árom
Szolnok

Neumann Róbert
Budapest

Opra Szabó Csaba
Budapest

Prekop Gergely
Magyarbánhegyes

Sári Zoltán
Budapest

Sass Tamás
Budapest

Tóth Balogh Béla
Budapest

Varga Márton
Körmend

Vastag András
Budapest

Abbas Krisztián
Budapest

Arnóth Róbert
Szeged

Balogh Ákos
Egervár

Bedzsula Ádám
Pilisborosjenõ

Béres Csaba
Békéscsaba

Bicskey Barnabás
Pécs

Fábián Péter
Budapest

Fenyvesi Krisztián
Pécs

Holtzinger Dániel
Budapest

Hucker Szabolcs
Gyõr

Nagy Dániel
Budapest

Kovács Ákos
Budapest

Kovács János
Budapest

Végezetül álljon itt a dicsõségtábla, azok nevei, 
akik sikeres vizsgát tettek 1999. április 19-ig:

Lassan már több, mint fél éve annak, hogy be-
vezettük a bírói vizsgát, és a sikeres vizsgázók
igazolvánnyal tudják bizonyítani azt, hogy õk a
HKK szabályainak avatott szakértõi. Sajnos
azonban sok olyan jelentkezõ akadt, akik – mi-
vel a bírói vizsga ingyenes, és többször is lehet
vele próbálkozni – felkészületlenül próbálkoz-
tak, így nem sok esélyük volt a sikerre. Azt már
korábban bevezettük, hogy egy sikertelen vizs-
ga után legközelebb csak két hónap múlva kí-
sérelheti meg valaki újra a bírói igazolvány
megszerzését, ez azonban kevésnek bizonyult.
Így mostantól utóvizsga díjat vezetünk be, azaz
az elsõ után minden újabb vizsga 300 Ft-ba ke-
rül. Reméljük, ez arra ösztönzi a vizsgázókat,
hogy felkészülten jöjjenek el próbát tenni. Is-
mét felhívom a versenyszervezõk figyelmét ar-
ra, hogy minden általunk támogatott versenyen
kötelezõ a vizsgázott bíró jelenléte.



Elõször is pótolni szeretnék egy mu-
lasztást: márciusi feladványukat
Szeitz Gábor készítette. Egy kicsit
nehézre sikerült neki, mivel nagyon
kevés megfejtés érkezett. Nézzük a
feladvány készítõje által gondolt
megoldást:

1. Az ellenfél gyógyulási fázisában
nem csinálok semmit, jöhet az én
köröm. Kapok 7 VP-t, meghal az
állovag, a Járvány átmegy az íjász-
ra, felhúzom a szentélyt. 
(+7 = 10 VP)

2. Molgannal visszavetetem a ke-
zembe a szolgálólányt. (-2 = 8 VP)

3. Az idõ kereke, dobom hozzá a
szolgálólányt és a szentélyt. 
(-5 = 3 VP)

4. Bemegy az õrposztba a Noter-
manthi (nem volt ugyan rárakva
jelzõ, de a gyûjtõbõl látszik, hogy
5/5-ös), és leveri az egyik elemen-
tál lordot, azonban maga is bele-
hal a csatába.

5. A megölt lordból kapott két kom-
ponensért lerakom a robbanó
gömböt, ekkor a Molad szellem
visszamegy az ellenfél kezébe.
A gömbbel leszedem a másik lor-
dot is, a kinyert komponensrõl
lemondok. (-2 = 1 VP)

6. Jön a következõ köröm. Kapok 6
VP-t, meghal az íjász, a Járványt
átrakom a Mágiafalóra, felhúzom
A kockázat árát. (+5 – 6 VP)

7. Kijátszom A kockázat árát, felhú-
zom a következõ három lapot, kö-
zöttük a Kísérteties bajnokot. 
(-2 = 4 VP)

8. Jöhet a bajnok, és vele a Noter-
manthi, ami most 7/7-es (Óriás
patkány, Halálmadár, Mösze
uralkodó, állovag, íjász, törzsfõ-
nök, szolgálólány). Üt is hetet, így
gyõztem. (-4 = 0 VP)

A tipikus hibák: 1. Molgant csak a sa-
ját fõ fázisodban használhatod. 2. A
Mágiafaló nem akadályozza az azon-
nalikat, mert az ellenfél gyûjtõjében
nincs más lény a Mágiafalón kívül.
Legalábbis ez volt Gábor elmélete,
azonban elfelejtkezett arról, hogy ha
megölöm a két elementál lordot,
azok a gyûjtõbe kerülnek, így nem
lehet kijátszani a bajnokot, tehát
megoldhatatlan a feladvány.

Megfejtésként elfogadtam azokat
a leveleket, amiben azt írták, hogy
nem lehet megoldani a feladványt
(nem volt ilyen ☺), valamint azokat,
amikben a Gábor által elképzelt meg-
oldás szerepelt. Tehát a nyertesek:
Jancsár János és Szaniszló András,
nyereményük két-két csomag Árnyék-
hold. A harmadik nyertes egy ismeret-
len játékos lett volna, aki a sokadszori
kérésemre se írta rá a levélpapírra a
nevét és címét, így nem tudjuk neki
elküldeni a nyereményt. Több elfo-
gadható megfejtés nem érkezett.

Új feladványunk: a barátoddal
egy saját kitalálású speciális játékot
játszotok, az avatárok háborúját. Az
egyetlen különleges szabálya az,
hogy egy játékos csak akkor tudja
megsebezni az ellenfelét, ha van a já-
tékban avatárja. A te fõ fázisod elején
jártok, még egyikõtök sem játszott ki
lapot. Van 16 VP-d, 1 ÉP-d, az ellenfe-
lednek 1 ÉP-je és 2 VP-je van, egyikõ-
töknek sincs komponense. Nyerd
meg a játékot ebben a körben! (Az
ellenfeled gyõzelemre játszik.)

Beküldési határidõ: 
1999. június 7.

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

KÉZBEN LEVÕ LAPJAID:
• 2 db Feltámasztás (R)
• Múltidézõ (R)
• Gömbvillám (R)
• Megtestesülés (-)
• Sebek beforrnak (R)
• Lady Olívia trükkje (E)

A GYÛJTÕD:
• Isteni visszahívás (-)
• Megtestesülés (-)
• Napkirály (R)
• Áttérítés (-)

KIJÁTSZOTT LAPJAID:
• Érzõ szívû dromedár (R)
• Kristálytündér (R)
• Goldugar (R)

A lényeid az õrposztban vannak.

ELLENFELED
KIJÁTSZOTT LAPJAI:

• Kristálytündér (R)
• Napkirály (R)
• Fregnikus plazma (R)
• Rejtõ köpeny (E)
• Visszacsatolás (R)

ELLENFELED GYÛJTÕJE:
• Napkirály (R)
• Isteni visszahívás (-)

Nincs lap a kezében. Minden
lapja aktív. A köpeny és a plazma
a Napkirályon van. A Napkirály
a tartalékban van, a Kristálytün-
dér az õrposztban. A Visszacsato-
lás Dornodon színû az Áttérítés
miatt.

DANI ZOLTÁN
Beküldési határidõ:

1999. június 7.
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Illusztráció: Mojzer Krisztina
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Illusztráció: Deák Árpád
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Gatko nagyon nyomorultul érezte magát. Tizenkét éven
keresztül élt szüleivel a Rúvel hegy nyolcadik szintjén, egy
tágas, száraz, kényelmes barlangban. Megvolt mindene,
amit egy gazdag és nagyhatalmú galetki egyetlen gyermeke
elvárhat. A Hegy szigorú törvényei értelmében azonban a
gyermekkor véget ér a tizenkettedik év betöltésekor, és
minden galetkit, legyen akár tudós, politikus, katona vagy
munkás gyermeke, elszakítanak szüleitõl, és az újonnan ko-
lonizált hegy legmélyére, a lárvaszintre visznek.

A lárvaszint! Gatko megborzongott, ahogy visszagon-
dolt a lázálomszerû útra. Édesanyja ruhát, élelmet, és né-
hány fontos használati eszközt csomagolt a hatalmas zsák-
ba, amit magával vihetett. A könnyes búcsú után
megindultak velük a felügyelõk, elfeledett, sötét járatokon
keresztül. Az út órákig tartott vagy napokig, idõérzékét tel-
jesen elvesztette, a felügyelõk a végkimerülésig hajtották
õket. Az sem nyújtott vigaszt számára, hogy a többi ifjú
ugyanolyan riadtnak és elveszettnek látszott, mint õ. A lár-
vaszint sötét volt, büdös, és nagyon ellenséges. A rideg te-
kintetû felügyelõ rövid eligazítást tartott a szint szabálya-
iról, aztán mindenkit elvezettek egy-egy barlangba. Az,
amelyiket Gatko kapta, nagyon kicsi volt és nyirkos. A há-
tizsák a barlang sarkában hevert, rajta az apja által készített
milgand, az apró, örökké világító gömb. A Hegy mélyén
uralkodó örökös sötétséget a galetkik a számûzetés hosszú
évszázadai alatt sem voltak képesek megszokni, korláto-
zott infralátásuk ellenére a milgandokat használták, ezek-
kel a mágikus játékszerekkel világították be az ezernyi bar-
langjáratot.

Kintrõl lépések hallatszottak, majd egy megtermett ga-
letki préselte be magát a barlang szûk bejáratán. Gatkóhoz
hasonlított, humanoid testtel, két lábbal, két, mancsban
végzõdõ karral, amelyek vékonyaknak és erõtlennek tûn-
tek. Sem szarvai, sem agyarai, sem farka nem volt, ellentét-
ben az öregebb galetkikkel, akiket Gatkó a Rúvelben látott.
Egy másik ifjú galetki! Gatkó felemelkedett, hogy üdvözöl-
je a vendéget, a lila szempár azonban ellenségesen villant
vissza. A belépõ vicsorgó fogsora között préselte ki a sza-
vakat:

– Én, Tordolán Páker, párviadalra hívlak. Védd magad!
– Gatko elbizonytalanodva tett egy lépést hátra.

– Várj! Még csak most érkeztem! Nem akarok harcolni!

– Az nem számít! – kiáltott vissza Páker, és elõreugor-
va, mancsával egy jókora pofont kent le Gatkónak. A kö-
vetkezõ ütés a fiú gyomorszáját érte. Páker ugyan fiatal,
vézna felépítésû galetki volt, de még mindig sokkal na-
gyobb és erõsebb, mint Gatkó. Az összefagyott, rémült fi-
únak nem sok esélye volt a védekezésre, a rá záporozó üté-
sektõl hamarosan elvesztette az eszméletét.

Amikor magához tért, a barlangja padlóján feküdt, Pá-
kernek már nyoma sem volt. Hátizsákja, tetején a milgand-
dal, érintetlenül állt a sarokban. Tehát ilyen egy párviadal!
Átesett élete elsõ kihívásán, és csöppet sem vágyott rá,
hogy újabbakra kerüljön sor, pedig tudta, hogy ez elkerül-
hetetlen. Ez a lárvaszint, a kegyetlen valóság: vagy alkal-
mazkodsz, vagy meghalsz. A vezetõk szerint a kemény ki-
képzés elengedhetetlen, ha a faj életben akar maradni, és
egy napon szembe akar nézni az Ellenséggel. Gatko azon-
ban csak azt látta, hogy kiszakították megszokott környeze-
tébõl, és egy értelmetlenül kegyetlen világba került. Látása
egy pillanatra elhomályosult, arra gondolt, hogy lefekszik,
elalszik, megvárja, amíg mindez véget ér. Aztán egy fejrá-
zással túltette magát a dolgon – nem hozhat szégyent a
családjára! Nagy levegõt vett, és kilépett barlangjából.

Gatko ámultan nézett körbe. Egy óriási barlangcsar-
nokban volt. A lejtõs falon mindenhol barlangnyílások sö-
tétlettek, megannyi galetki lakóhely! Legalább húsz vagy
huszonöt sor volt egymás alatt, és azt, hogy egy sorban
hány barlang volt, megszámolni sem tudta. Ezernyi mil-
gand kölcsönzött nappali világosságot a teremnek. Közé-
pen óriási, felfelé növõ cseppkõcsoportot látott, ha száz
galetki megfogja egymás kezét, akkor sem tudták volna
körbeérni egyik cseppkövet sem. A szivárvány minden szí-
nében szikrázó kõzet tövébe ajtókat faragtak, és további
nyílásokat látott több emelet magasságban is. Ezek lesz-
nek a központi épületek – a templom, a bolt, az akadé-
mia, és a szint vezetõjének a palotája. A csarnok minden
végébõl újabb csarnokok nyíltak, amelyekben kétségkívül
újabb barlangok százai voltak ásva. Gatko itt is, ott is ma-
gányos galetkiket látott, legtöbbjük sietve, céltudatosan
mozgott valamilyen irányba, de néhányan határozatlanul,
bámészkodva kóboroltak, nyilván hozzá hasonló zöldfü-
lûek. Bár a korábbi veréstõl minden tagja sajgott, a fiú las-
san elindult lefelé.

AAAA ZZZZ     ÕÕÕÕ SSSS ÖÖÖÖ KKKK     ÚÚÚÚ TTTT JJJJ AAAA
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Két szinttel lejjebb hangos kiáltásra lett figyelmes. Két
nyúlánk galetki, az egyik halványkék bõrû, a másik sárga,
már-már a tettlegességig fajuló vitába bonyolódott. A lá-
buknál, egy rongyra szórva maroknyi kisebb drágakõ és
egy kupac arany hevert. A sárga bõrû rámordult a másikra:

– Szerintem pedig a drágakövek értéke a nagyobb. – A
kék bõrû arisztokratikusan felhúzta az orrát, és így szólt:

– Ha nem tudjuk elosztani, akkor inkább küzdjünk
meg. A nyertesé az egész.

Gatko elmosolyodott. A vitatkozók észrevették, hogy
õket bámulja, és felé fordultak. A sárga bõrû még jobban
vicsorogni kezdett.

– Ha nem takarodsz el, megnézheted magad!
Gatko védekezõen felemelte a kezét.
– Elnézést, azt hittem, hogy a drágaköveket és az ara-

nyat akarjátok elosztani!
A két galetki bambán egymásra bámult, aztán vissza-

néztek Gatkóra. Most a kék szólalt meg.
– És netalán tán te akarod elosztani, mi? Na tûnés!
Most már szélesebben mosolyogva, Gatko megvonta a

vállát.
– Bocsássatok meg, nem akartam zavarni. De én tu-

dom, hogyan lehetne igazságosan elosztani a kincset. Egyi-
kõtök ossza ketté, úgy, hogy szerinte a lehetõ legegyfor-
mább legyen a két kupac, és utána a másik válasszon
magának! – A két civakodó hosszasan hümmögött, de vé-
gül világosság gyúlt a szemükben. Miután a pénzt sikerült
elosztani, a sárga bõrû galetki elment, a kék pedig odalé-
pett Gatkóhoz.

– Üdv! A nevem Ydven. Neked aztán jól forog az agyad!
– Kösz. Gatko vagyok. Attól tartok, az eszemmel nem

sokáig tudok talpon maradni itt. Nemrég érkeztem, és
máris alaposan összevertek, holmi kihívás címén. – Ydven
hangosan kacagni kezdett, majd így válaszolt:

– Cimbora, az eszed sokkal többet fog számítani, mint
az, hogy mennyire tudsz verekedni! Majd én segítek ne-
ked, megtanítalak, hogyan tudod túlélni a kezdeteket.

Gatko örömmel fogadta el Ydven kinyújtott jobbját.

Gatko Ydven barlangjában ült, és épp a vendéglátója
által kínált élelembõl falatozott.

– A legegyszerûbb trükk az, hogy mindig akkora bar-
langban lakjál, amelynek a bejáratán épp hogy beférsz! Így
nem fog megtámadni semmi, ami nálad nagyobb. A máso-
dik trükk, hogy mindig védd a barlangodat! Bár a törvé-

nyek alapján a kihívást nem utasíthatod vissza, lényegesen
könnyebb lesz egy olyan ellenfelet elpáholni, aki épp a be-
járatod elõtt ásott verembõl kászálódik ki.

Gatko szomorúan felsóhajtott.
– Megtanultam mindent a törvényekrõl, arról, hogy mi-

lyen szörnyû fenyegetést jelent az odakint lakozó Ellenség,
és hogy mennyire fontos, hogy egy galetki fajának kiváló
harcosává váljon, és hogy mindehhez elengedhetetlen az
állandó küzdelem. Mégis, más ezekrõl a dolgokról hallani,
és más részt venni bennük! Nincs egy másik út?

Ydven elgondolkodva nézett maga elé.
– Attól tartok, jelenleg nincs más lehetõséged, a lárva-

szinten magadra vagy utalva. Ha azonban életben maradsz,
és kellõ tapasztalatot szerzel, idõvel felköltözhetsz a pu-
hányszintre! Ott nemcsak a halhatatlanoknak, a katonáknak,
a tisztogatóknak és egyéb harcias felfogású galetkiknek van



3322 Alanori Krónika – IV. évf. 3. (39.) szám

saját klánja, hanem a tudósoknak és a bárdoknak is. Bár rá-
juk kevesebb dicsõség vár a faj hierarchiájában – hiszen a
harc jelenti az igazi dicsõséget – azért nagyon jól megvan-
nak, amennyire én hallom. Itt, ezen a szinten azonban nem
fogsz boldogulni, ha nem vadászol torzszülöttekre.

Gatko már rengeteget hallott a torzszülöttekrõl, de az
otthonukban, szolgaként dolgozó lényeken kívül még
nem látott egyet sem. Nemigen tudta elképzelni, hogy a
békés teremtmények harcias, vérszívó rokonai a szint alat-
ti barlangrendszerekben nyüzsögnének, a hozzá hasonló
galetkikre lesve.

– Eljöhetsz velem egy vadászatra – bólintott Ydven.

A „csatornaszintre” (vajon honnan ered ez az elneve-
zés? – tûnõdött Gatko) tucatnyi sötét alagút vezetett le.
Ydven intett a fiúnak.

– Takard el a milgandot! Annál már az is jobb, ha nyárs-
ra tûzve kínáljuk magunkat a torzszülötteknek.

Egy darabig eltartott, amíg Gatko szeme hozzászokott
a sötétséghez. Ahogy szeme „átváltott” a hõérzékelésre,
lassan kirajzolódott elõtte Ydven alakja, ezúttal halványvö-
rösen. A barlang falait is látta, de ennek ellenére hirtelen
nagyon sebezhetõnek érezte magát. Ez más volt, egészen
más, mint amikor a milgandokat elrejtve, bújócskát ját-
szottak barátaival az otthoni gombaligetben.

Ydven vezetésével lassan, óvatosan indultak el a torz-
szülöttek által benépesített terület mélyére. Surrogó hang
hallatszott, és apró, gömbszerû valamik suhantak el egy ol-
daljárat irányába.

– Mikropoidok – kiáltotta Ydven. – Utánuk!
Õrült rohanás vette kezdetét az úttalan járatokban,

jobbra, balra, keresztbe – Gatko rövidesen elvesztette az
irányérzékét. Végül, kimerülten lihegve megálltak. Az ül-
dözött lényeknek persze már nyoma sem volt. Ydven meg-
jegyezte:

– No igen, a vadászat a legtöbbször ilyen. A torzszülöt-
tek többsége tudja, hogy ki az erõsebb! – a fal ekkor re-
megni kezdett, és a következõ pillanatban recsegés-ropo-
gás közepette egy óriási, fogakkal teli száj bukkant elõ.
Gatko ijedten hátraugrott, de Ydven máris nekiesett a
szörnynek egy hangos csatakiáltás kíséretében. Hosszú,
hegyes karmaival újra és újra lesújtott a hatalmas féregre,
és az mindig egy pillanattal elkésve kapott oda, ahol a für-
ge galetki állt. Gatko csak dermedten bámulta a jelenetet.
A féreg, miután már rengeteg sebet kapott, megpróbált

visszabújni a falba, de Ydven nem hagyta, és végül a lény
elernyedt, mozdulatlan maradt. A következõ pillanatban
valami nagyon furcsa dolog történt: apró szikrák kezdtek
pattogni, és Gatkót valami bizsegetõ érzés fogta el. Mintha
millió tût szurkálnának a bõrébe, zsibongás futott végig a
testén a talpától a fejéig. Fél szemmel látta, hogy ugyanez
történik Ydvennel is. Apró szikrák ugráltak körülötte. Gat-
ko persze sokat hallott a lélekenergiáról, a különös, felfog-
hatatlan erõrõl, amely a harcban aratott gyõzelemkor sza-
badul fel, de mint sok más dolgot, ezt is döbbenetes
élmény volt személyesen tapasztalni. Amikor a szikrázás el-
múlt, Ydven egy kissé kábultan felé fordult:

– Ez egy johhtukul volt, a mérge halálos. És értékel-
ném, ha a következõ vadászatban tennél is valamit, ha már
kivetted a részed a lélekenergiából.

Gatko szótlanul követte vissza Ydvent a kijárathoz, aki
a hosszú hajsza után is könnyedén megtalálta az utat. Ezer-
nyi gondolat kavargott a fejében: a rohanás a sötétben, az
óriási, tátogó száj, a furcsa bizsergés...

Gatko dübörgésre ébredt. Kinézett a barlangjából. Egy
galetki épp a bejártnál átkozódott, a bejárat fölé készített
kövek a nyakába potyogtak. Egy „hívatlan kihívó”! Gatko
köveket kapott fel, és dobálni kezdte a galetkit. Mikor az
felkászálódott, egy hatalmas ugrással Gatko fellökte, és
máris a mellkasán térdelt.

– Jól van, gyõztél! – nyögte a kihívó, mielõtt elvesztet-
te az eszméletét. Gatko újra érezte a lélekenergia most
már kellemes zsibongását. Már három hete, hogy a lárva-
szint lakója volt, és Ydven sok mindenre megtanította.
Gatko most már meg tudta védeni magát, sõt, három nap-
pal ezelõtt utolért egy mikropoidot is, ami Ydvennek a sa-
ját állítása szerint sohasem sikerült. A tanításért, segítsé-
gért cserébe Gatko rengeteg történetet mesélt barátjának,
aki a vadászatok után, barlangjában üldögélve ámultan
hallgatta a meséket, amelyek a sötét mélységrõl, elveszett
királyságokról vagy a csodálatos felszíni világról szóltak.
Gatko hihetetlen fantáziáról tett tanúbizonyságot, min-
dent el tudott képzelni és ki tudott találni. Mindez kiváló
emlékezõtehetségével is párosult, szinte mindenre emlé-
kezett, amit szülei és tanítói meséltek neki, így aztán törté-
netei közül sok még hihetõnek is tûnt. Ugyan ódzkodott a
mindennapos csatáktól, de mára már elfogadta, hogy ez fa-
jának végzete, az örökös küzdelem. Megtanulta, hogyan
használja fel a lélekenergiát tetszése szerint fizikai képes-
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ségei fejlesztésére. Ydven elvezette az akadémiára, ahol
azonban Gatko barátja tanácsa ellenére nem a minél töké-
letesebb küzdelmet és a különbözõ rafinált mérgezõ érin-
tések használatát sajátította el, hanem a gyógyítás, a rege-
nerálódás, a gyógyfüvek felismerésének tudományát.
Aztán elérkezett a nap, amikor Ydven búcsúzkodni jött.

– Továbbköltözhetek a következõ szintre. – mondta
Ydven. – Az a tervem, hogy belépek a katonák klánjába, ta-
lán még az elöljáró testõrségében is szolgálhatok. És aztán,
ki tudja... – Gatko bánatos arckifejezését látva, a vállára
csapott: – Ne bánkódj! Ha teljesíted az Elsõ próbát az
Õsök Csarnokában, te is utánam jöhetsz. Jó csapat leszünk
mi így együtt! Addig meg vigyázz magadra, és ahelyett,
hogy a vegetáriánusok kertjébe jársz a gombákat bámulni,
inkább a karjaid vastagodjanak. – A baráti búcsúzkodás
után Ydven, hátizsákját a vállára vetve, megindult a terem
távoli végében húzódó hatalmas oszlop felé. Az oszlop ol-
dalába csigalépcsõt véstek, ez vezetett fel a következõ
szintre.

Ydven távozása után Gatko visszahúzódott a barlangjá-
ba, gondolataiba merülve. Valóban, itt az ideje ellátogatni
az Õsök Csarnokába. Vajon mennyire nehéz a próba?
Ydvennel errõl sohasem beszélgettek, a próbatétel titka
szent volt és sérthetetlen. Állítólag minden galetkinek más-
más feladatokkal kellett szembenéznie, sõt, a Csarnok ter-
meit is másképp látta minden látogató. Gatko gondolatai
félbeszakadtak, ahogy egyszer csak borzalmas bûz nyomult
a barlangba. Rémülten felkapta a fejét – a kinti milgandok
fényét egy árnyék takarta el. Egy hatalmas testû, izmos ga-
letki préselte be magát a bejáraton. Óriási csápjait testéhez
tapasztotta, nyakát szinte teljesen behúzta a testébe, hogy
be tudjon férni. A bejárat elõtt állított csapdát szemmel lát-
hatólag könnyedén kikerülte. Amikor már a teljes test bent
volt a barlangban, a fickó Gatkóra vigyorgott foghíjas pofá-
jával. Bõrét ocsmány ragyák és pörsenések borították, meg
megannyi forradás. Szeme apró és mélyen ülõ volt, tekin-
tete a vigyor ellenére nem sok jót ígért. Ahogy csápjait ki-
nyújtóztatta, Gatko majdnem rosszul lett a bûztõl.

– Amyrro vagyok, ennek a területnek a legerõsebb ga-
letkije. Most, hogy a barátod elköltözött innen, nem tud
senki sem megvédeni, zöldfülû. Vagy szolgálsz engem,
vagy elpusztulsz, mint egy torzszülött féreg. – Amyrro mé-
retéhez képest meglepõ fürgeséggel sújtott elõre csápjá-
val. A csapás ereje egy pillanatra elkábította a fiút, de már-
is felvette a tanult védekezõ pózt. Amyrro gúnyosan
felkacagott, majd kitátotta száját, és a következõ pillanat-
ban lángoló lehelet borította el Gatkót. Az összeégett ga-
letkit Amyrro egy rúgással a sarokba küldte, majd közelebb
lépve hozzá, csápját a nyaka köré kulcsolta. Gatko fuldo-
kolni kezdett, ahogy a csáp a nyakánál fogva felemelte, és
arcát a csúfságé elé húzta. A bûz elviselhetetlen volt. Gat-
ko testén remegés futott végig, és látta, ahogy szikrák pat-
tognak át Amyrro testébe, miközben az kimereszti szemét
és kitátja sárga fogakkal teli száját. Aztán a szorítás meg-
szûnt, Amyrro a földre ejtette Gatkót. Ahogy a fiú levegõ-
ért kapkodott, látta, hogy a nagydarab galetki a kijárat felé
menet még visszafordul, és azt mondja:

– Még visszajövök, te csúszómászó lárva. Tiéd a válasz-
tás: szolgálsz, vagy meghalsz.

Gatko, amint magához tért, nekilátott, hogy heves kéz-
mozdulatokkal kiszellõztesse a barlangját. Úgy tûnik, még-
sem sikerült még teljesen a beilleszkedése...

(folyt. köv)
TIHOR MIKLÓS



– Na most véged van, banya! – kiáltotta Yabbagabb, és
szögesbunkóját a boszorkány feje fölé emelte.

A boszorkány visítozni kezdett, hogy mentse az életét:
– Csak nem akarsz megölni egy szegény, szerencsétlen

öreganyókát? Kérlek, tedd el azt a bunkót. Én nem ártottam
senkinek sem.

– És a kondérban gyermekeket fõzni, az szerinted tisz-
tességes cselekedet?

A boszorkány megpróbált kiszabadulni Yabbagabb szo-
rításából, de sikertelenül.

– Ostoba fegyverforgató. A kölkök a repülés varázsita-
lomhoz kellettek. Egyszerû komponensek voltak. Érted?

– Aha – dörmögte Yabbagabb, és a szögesbunkójával cél-
ba vette a banya undorító bibircsókos képét.

A boszorkány hangnemet változtatott. Hideg, gonosz,
félelmet parancsoló hangon szólalt meg:

– Ha elpusztítasz, átkom lesújt rád. Sikertelenség lesz,
mely utadat kísérni fogja, mígnem a balszerencse végzeted
okozza.

– Nem vagy elég hatalmas ahhoz, hogy átkod beteljesül-
jön – mondta nyugodtan Yabbagabb.

– Óriási, démoni erõknek parancsolok. Ne merészelj ke-
zet emelni rám!

– Ha valóban olyan tapasztalt lennél, akkor nem tudta-
lak volna legyõzni – ellenkezett hõsünk.

– Nem is te gyõztél le, hanem a nyamvadt kis denevér
familiárisod, aki megette az én csótány famulusomat. Amit
ez a testi és szellemi sokk okozott, az gyengített meg.
Egyébként hatalmas boszorkány vagyok, úgyhogy rettegj át-
komtól! – õrjöngött a banya.

– Vén csoroszlya, Yabbagabb nem fél senkitõl és sem-
mitõl!

– Akkor légy átkozott, Yabbagabb! Szálljon rád balsze-
rencse, és halj meg keserves kínok közepette!

– Úgy legyen, emberevõ boszorka – mosolyodott el Yab-
bagabb, és szögesbunkójával agyoncsapta a gonosz boszor-
kányt.

– Erdõk mélyén baktatok, vidám és szabad vagyok, kék
ég a háztetõm, lópokróc a heverõm – dalolászott Yabba-
gabb, majd egy nagy kurjantással befejezte hamiskás nótá-
ját.

Boldog volt, mert a falutól, melyet a boszorkány uralma
alól felszabadított, egy drágaköves gyûrût kapott ajándékba.
Yabbagabb nem érezte a tárgyon mágia jelenlétét, de a falu-
siak véleménye szerint varázsholmi volt. Õk azonban nem
értettek a használatához. Mivel hõsünk nemcsak fegyverfor-
gató volt, hanem amatõr varázsló is, ezért azonosítani tudta
a gyûrût. Az azonosító varázslat eredménye pedig felülmúl-
ta Yabbagabb legtitkosabb vágyait is, mert megbizonyoso-
dott, hogy egy kívánsággyûrû került a birtokába. Félelmetes
mágikus kincs, mely hordozója egy korlátozott óhajának
teljesülését teszi lehetõvé.

Ezért volt Yabbagabb a megszokottnál is vidámabb, és
vándorútja nagy részén a leendõ kívánságán töprengett.
Elõször egy hordó bor jutott eszébe. Mostanra gondolatai
egy kifogyhatatlan boroskulacs, egy szekérnyi drágakõ és
egy ötvenfõs hárem körül jártak. A tucatnyi lehetõségtõl
megmámorosodva úgy döntött, hogy nem fogja elpazarolni
a gyûrû töltetét, hanem félrerakja egy késõbbi idõpontra.
Véleménye szerint elõfordulhat még olyan helyzet, ahol
zseniális intelligenciája csõdöt mond, és csak a varázstárgy
erejére számíthat.
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Ilyen gondolatok közepette érkezett meg Yabbagabb
Ronsharba, egy északi kikötõvárosba, a gonosz boszorkány
átkát már rég elfeledve.

A külsõ városkapu nyitva állott. Hõsünk egy birkapász-
tor és nyája kíséretével bevonult a városba. Az õrök nem
kérdeztek tõle semmit. Yabbagabb szerint nem merték fel-
tartóztatni, az igazság szerint azonban azért, mert nem lát-
tak benne potenciális veszélyt a városra nézve. Yabbagabb
hosszú erõlködés után a nyáj közepérõl kikászálódott az út
szélére, ahol csak néhány birka szaladgált. Az egyik ilyen jól
megtermett állat orvul nekirohant, és ha Yabbagabbnak
nem sikerült volna egy mellette elhaladó lovas palástjában
megkapaszkodnia, akkor csúnyán hasra esett volna.

– Hogy merészeled, paraszt! – szólalt meg a lovas, és
Yabbagabb mihelyt visszanyerte egyensúlyát, szemügyre
vette a jövevényt. Felszegett fejjel, gyanakvó tekintettel, ar-
cán elviselhetetlenül gõgös kifejezéssel egy mellvértes lovag
nézett le rá.

– Jó, hogy erre jártál. Különben beletenyereltem volna
ezeknek az ostoba állatoknak az ürülékébe – mondta Yab-
bagabb, de a nemesúr csak dühösebb lett, és elõrántotta
kardját.

– Hozzáértél a palástomhoz! Ezt a sértést egy magadfaj-
tától nem tûrhetem el. Védd magad!

Yabbagabb látva, hogy ennek fele sem tréfa, újra beve-

tette magát a nyáj közepébe, azonban az egyik birkán sze-
rencsétlen mozdulattal átesve a földre került. Az állatok
többsége kikerülte, de volt, amelyik nem átallotta megta-
posni õt. Mire fel tudott tápászkodni, a nyáj már tovább-
ment, a gonosz képû lovag pedig megrohamozta az út má-
sik oldaláról. Hõsünk gyorsan rámondta ellenfelére
tökéletesre fejlesztett trükkvarázslatát, a böfögtetõmágiát. A
lovag óriásit böfögött, és közben ösztönösen elengedte a
kantárszárat, hogy szája elé tegye a kezét, de elvesztette
egyensúlyát, és leesett lováról. Yabbagabbnak több se kel-
lett, beszaladt egy mellékutcába. Míg végképp eltûnt a lovag
szeme elõl, tapasztalhatta, hogy a nemesurak finom nyelve
sem nélkülözi kevésbé a trágár szavakat, mint az egyszeri
parasztemberé, ha a helyzet úgy kívánja.

A nagy loholástól Yabbagabb hamarosan elfáradt. Bele-
izzadt ruháiba, ráadásul a birkás eset óta trágyaszagot árasz-
tott. Ezért keresve sem találhatott volna jobb helyet, ahol el-
vegyülhet a tömegben és talán meg is tisztálkodhat, mint a
sikátor végén kibukkanó kicsiny fogadó. A kora délutáni
idõpont ellenére lentrõl mulatozás zaja szûrõdött fel.

Yabbagabb felfigyelt a cégérre függesztett táblára, mely
egy felhívást tartalmazott:

Kalandorok! Az Északi Utak Nagykereskedõje olyan ta-
pasztalt, félelmet nem ismerõ férfiakat keres, akik elpusz-
títanák az északkeleti tartományokban garázdálkodó fé-
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lelmetes kreatúrát, Tarrasque-t. A küldetés teljesítõi óriási
jutalomra számíthatnak. Jelentkezés a ronshari Kereske-
delmi Székhelyen.

Bár bátor vagyok és tapasztalt, de nem hülye – futott át
a gondolat Yabbagabb agyán, aki már hallott a legyõzhetet-
len szörnyetegrõl.

Kinyitotta az ajtót és lement egy szúette falépcsõn a fo-
gadóba. Még szinte le sem ért a füstös helyiségbe, mikor a
vendégek közül négy rosszképû és drabális termetû férfi
fölállt a tölgyfaasztalától, és megindult felé. Yabbagabb arra
számított, hogy a társaság majd elmegy mellette, de az egyik
fickó medvemorgásszerû hangján megszólította:

– Jobb vagy bal kezem?
– Mi van? – hökkent meg hõsünk.
– Mondom, jobb vagy bal kezem? Válassz! – a férfi meg-

ropogtatta ujjait, és közben megfeszültek roppant tricep-
szei és vaskos nyakán az izomkötegek. Egész megjelenése
tekintélyt parancsoló volt, és Yabbagabb számára vészjósló.

– Legyen a bal – kockáztatta meg hõsünk, mert ha labi-
rintusokban elágazáshoz érkezett, akkor is mindig a bal ol-
dali folyosót szokta választani.

Az idegen elmosolyodott, végigsimította sûrû hátrave-
tett haját, majd bal kezének villámgyors mozdulatával behú-
zott egyet Yabbagabb képébe. Hõsünk hátratántorodott, és
eleredt az orra vére. A melák társai gúnyosan vihogtak, és az
ivóban mások is felnevettek.

– Csak nem rosszul választottam? – tudakolta a legna-
gyobb vérmérséklettel Yabbagabb, és közben azon töpren-
gett, ha sor kerülne rá, elõ tudná-e rántani a szögesbunkó-
ját, mielõtt a kocsmatöltelékek kihúznák övükbõl a
késeiket. A fickó csak most vette észre a Yabbagabb övén
csüngõ fegyvert, és úgy döntött, hogy nem kötekszik to-
vább. Ennyi bemutató elég volt, hogy továbbra is õt tartsák
a helyi keménylegénynek. Díszkíséretével visszaült az aszta-
lához, és csak annyit mondott:

– Éppen hogy jól döntöttél. A jobb kezem sokkalta erõ-
sebb, mint a bal.

Yabbagabb feleslegesnek tartotta, hogy leálljon vereked-
ni a férfival, hiszen minden kocsmának és borkimérésnek

megvan a maga keménylegénye, akinek az a feladata, hogy
belekössön naponta egy-egy idegenbe. Csak azt sajnálta,
hogy ma õ volt ez az idegen. Megtörölte vérzõ orrát, majd
a pulthoz tülekedett egy korsó bort rendelni orvosság gya-
nánt. Az ital drága volt, de ami igazán elkeserítette hõsün-
ket, az az volt, hogy vizezték is.

– Átkozott nap ez a mai – dörmögte Yabbagabb, és kije-
lentése kapcsán nem tudta miért, de nagyon rossz elõérzet
fogta el.

Végigjárta az asztalokat, ahol volt még szabad hely. Az
elsõnél valami holnapután tartandó varázslóvizsgáról be-
széltek a vendégek és azon sajnálkoztak, hogy még ezen a
nevezetes napon sem engedik be õket a varázslóiskola falai
közé. Az asztalnál ülõk Yabbagabb közeledtére elhallgattak,
majd illedelmesen közölték vele, hogy a szék foglalt. Egy
másik asztalnál egyszerûen csak ráhorkantak, de volt, aki a
kutyáját akarta ráuszítani, ha nem takarodik el azonnal. Vé-
gül kínos helyzetébõl a fogadó legtávolabbi sarkában ülõ
köpönyeges alak mentette ki.

– Leülhetek? – kérdezte reménytelenül Yabbagabb.
– Természetesen, ha úgy gondolod... – válaszolta a jó-

ember halk, krákogó hangon.
Az idegen nagy fekete csuhát viselt, amely a fejére volt

húzva, így teljesen eltakarta az arcát. Ezen kívül nem is lát-
szott rajta más szokatlan, talán csak az a kis ezüstharang
volt még figyelemre méltó, mely a nyakába akasztott ezüst-
láncon lógott, és minden kisebb mozdulatára megcsörrent.

– Köszönöm, hogy asztalodhoz ülhettem – mosolyodott
el hõsünk, és a kezét nyújtotta asztaltársa felé.

A csuhás alak felemelte fejét, hogy Yabbagabbra nézzen.
Mozdulata során dögletes bûz csapta meg harcos-mágu-
sunk orrát. A rothadás bûze volt ez, amit egészen eddig el-
nyomott a hõsünkbõl áradó birkaürülékszagú aura. A csuk-
lya alól egy gennyes fekélyektõl és kelésektõl burjánzó
eldeformálódott pofájú orr és fül nélküli valami kémlelte
Yabbagabbot. Hõsünk jobban hátratántorodott, mint mikor
elõbb az ütés érte. Az idegen megszólalt:

– Bámulatos, hogy volt merszed leülni egy lepráshoz,
akit mindenki elkerül, bár régebben majdnem mindenki a
barátom volt, akiket itt látsz a fogadóban. A fogadós is csak
a régi barátságunk emlékére tûr meg, bár az is lehet, hogy
csak azért, mert megkapja tõlem halálomkor az ezüstharan-
gomat, mely most azt hivatott betölteni, hogy kolompolásá-
val leprás mivoltomat jelezze. Bezzeg a régi szép idõk... – és
a leprás csak beszélt, beszélt, be nem állt a szája egy léleg-
zetvételnél hosszabb idõre. Yabbagabb azonban már régen
nem rá koncentrált, hanem saját problémájára, mert tuda-
tosult benne, hogy a kapunál a lovag és a birkás eset, majd
itt a kötekedõ alakok, a vizezett bor, a vendégek tudat alat-
ti félelme – amiért nem engedték leülni asztalukhoz – és
most a leprás – akivel egy asztalnál üldögél –, mit jelent.

Mindez azt jelentette, hogy a boszorkány átka megfo-
gant rajta, és a szerencsétlenségek száma csak egyre növe-
kedni fog a jövõben, mígnem az egyik balszerencse a végze-
tét okozza.
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– ... a boszorkány átka megfogant rajtam – ismételgette
hõsünk kétségbeesve.

A leprás félbehagyta monológját.
– Miféle boszorkányról beszélsz?
Yabbagabb megsajnálta a szörnyû betegségben szenve-

dõ idegent; meg akarta vigasztalni, elmondani, hogy a lep-
ránál lehetnek nagyobb gondjai is az embernek. Ezért, de
legfõképpen, mert szeretett a kalandjaival dicsekedni, el-
mesélte asztaltársának a boszorkánnyal vívott harcát. Elõ-
adásában félelmetes varázspárviadalról, megidézett gyilkos
kreatúrákról mesélt, mígnem gyõzedelmeskedett a boszor-
kány felett, aki az utolsó pillanatban átkával sújtotta õt. A
leprást nem nyûgözte le hõsünk mesélõi tehetsége, de lát-
szott rajta, hogy az elbeszélés vége nagyon is magával ra-
gadta. Pánikszerûen üvöltözni kezdett.

– Boszorkányátok! Emberek, ezen az idegenen boszor-
kányátok ül! Mindannyiunkat el fog veszejteni, ha nem ker-
getjük el azonnal!

Yabbagabb elsõ megdöbbenését a csodálkozás váltotta
fel, amiért egy leprás ennyire félti az életét holmi mágikus
ráolvasástól. Azonban a leprás szavai nagy hatást tettek a
vendégseregre. Többen is dühödten és félelemmel telve fel-
pattantak helyeikrõl, és Yabbagabb távozását követelték.
Egy, a bejáratnál ülõ vendég meg így szólt:

– Én, már amikor belépett az idegen, megéreztem rajta
a pokol kénköves bûzét. Fogjátok meg, fiaim, és égessétek
meg, amíg nem késõ.

Azonban az ivóban nem volt olyan ember, aki hozzá
mert volna érni hõsünkhöz, annyira rettegtek a boszorkány
átkától. A fogadós valahonnan kerített egy vasvillát, ezért
Yabbagabb nem is próbálta meggyõzni õket maradásáról.
Morcos képet vágott, majd elõrántotta szögesbunkóját, és
szép lassan forogva a helyiségben a kijárat felé araszolt. Mi-
re felért a lépcsõn, néhányan sörös- és boroskancsókat vág-
tak hozzá. A dobálózók között ott volt a kocsma keményle-
génye is, akinek a balegyenesétõl még viszketett hõsünk
orra. Yabbagabb elérkezettnek látta az idõt a bosszúra, ezért
megtorlásképpen ezt kiabálta:

– Elmegyek, mert boszorkányátok sújt és a pokol kén-
köves bûze ölel körül. Legyetek nyugodtak, mert konyítok
valamit magam is a mágiához, és tudom, hogy az átok csak
akkor szállhatott volna rátok, ha megérintetek. Tehát nem
kell mitõl félnetek, hacsak nem attól a hátravetett hajú
izomagyú fickótól, aki, mikor bemosott egyet az arcomba,
szükségszerûen hozzámért.

Yabbagabb nem várta meg a hatást, sietõsen távozott.
Azonban az utcasarokról visszatekintve láthatta, hogy a foga-
dó keménylegénye kivágódik az ajtón, miközben egy vasvil-
la alakja bontakozik ki mögötte. Yabbagabb elégedetten vi-
gyorgott, és a városközpont felé vette az irányt. Rövid
töprengés után eldöntötte, hogy felhasználja a kívánsággyû-
rûjét a boszorkányátok megszüntetésére, és ez mélységes
nyugalommal töltötte el. A lelki béke egészen addig tartott,
míg a kívánsággyûrût keresni nem kezdte. A gyûrût nem ta-
lálta meg a zsebében, ezért idegesen végigkutatta rejtett zse-

beit is, majd elölrõl kezdte az egész procedúrát, de a varázs-
holmi nem került elõ. Hõsünk káromkodott, kétségbeesett,
aztán megint düh fogta el, míg végül ahelyett, hogy elsírta
volna magát, röhögni kezdett saját szerencsétlenségén, és a
kezét bámulta, mert úgy rémlett neki, az egyik ujjára húzta
fel annak idején a gyûrût. Yabbagabb belegondolt, hogy ha
eddig is mindig csak egy hajszál híján menekült meg kaland-
jaiból, akkor most vajon milyen esélyei lesznek a boszorká-
nyátokkal a fején. De hõsünk nem az a kimondottan töpren-
gõs fajta volt, lerázta magáról depresszióját, és folytatta útját
Ronshar belvárosába. Nem érdemes azon rágódnia, hogy sa-
ját maga vesztette-e el a tárgyat vagy valaki ellopta tõle, sej-
tette, hogy ez is a boszorkány átka miatt történt. Ha a varázs-
gyûrûje eltûnt, akkor más módot kell találnia az átok
eltávolítására. Keresztülment a város fõterén, és a késõ esti
hûvös idõ ellenére megmosakodott a piac mellett lévõ gé-
meskútnál. Körbejárta Ronshar templomait, de azok a pa-
pok, akik egyáltalán beengedték templomukba, vagy nem
tudtak rajta segíteni, vagy óriási összegeket követeltek a va-
rázslat semlegesítéséért. A Szerencse Istennõjének Házában
különösen balszerencsésen járt. A klerikusok nemhogy nem
segítettek neki, hanem meg akarták bélyegezni a homlokán
a boszorkányátkot hordozók jelével. Yabbagabbnak sikerült
félredobálnia a hitbuzgó papokat, és elfutnia, de kegyetle-
nül dühös volt az általa oly nagyra becsült Szerencse Isten-
nõjének követõire. A Gyógyítás Házában azonban hasznos
értesülésre tett szert, bár nem szolgálhatott örömére. Az
egyházatyák közölték vele, hogy különösen erõs boszor-
kányátok ül rajta, amelyet közönséges átok megszüntetésé-
vel nem lehet feloldani. Csak egy nagyon hatalmas mágus
varázslata semlegesíthetné az átkot. Az információért a kövér
papok megfosztották erszénye maradék aranyaitól is, majd
útjára bocsátották. Hõsünk tudta, sok tízezer aranyra lenne
szüksége ahhoz, hogy a szükséges mágusok közül egy is szó-
ba álljon vele és hatástalanítsa az átkot. Ennyi pénzt pedig
élete során még sohasem mondhatott a magáénak, így való-
színûleg az elkövetkezendõ néhány nap alatt sem fogja tud-
ni megszerezni. Keserû sorsába beletörõdve elindult helyet
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keresni, ahol álomra hajthatja fejét. Egy szûk sikátor eldefor-
málódott és repedezett, üresen fekvõ hordójában húzta meg
magát; ha a hideg és bánata elõl nem is, de az éjjeli esõ elõl
menedéket találva. Régi hõsi kalandjai és barátai jártak az
eszében, míg el nem nyomta a jótékony álom.

Azonban, ahogy a nap korongja Ronshar házai fölé
emelkedett, úgy tért vissza megint Yabbagabb életkedve.

Ha pénzre van szükségem, hát megszerzem – gondolta,
és vakmerõ terv kezdett körvonalazódni agyában, amint a
kocsmánál látott felhívás eszébe jutott. Éjszakai szálláshe-
lyérõl elindulva lépteit a Kereskedelmi Székhely felé vette...

Ronshar városának talán legpompázatosabb és legfény-
ûzõbb kastélyában, annak is az isteneket sértõ magasságba
épített toronyszobájában két férfi vívta elszántan hosszú
órák óta elhúzódó szópárbaját.

– Nem úgy van az, nagyuram! Ha a feladat kockázatos, a
fizetségnek is méltányosnak kell lennie. Az ötvenezer arany-
tallér mindkettõnk részérõl elfogadható ár! – erõsködött
Yabbagabb, de úgy tûnt, hogy az Északi Vándorutak Nagyke-
reskedõjét még korántsem sikerült meggyõznie.

Az üzletember elmosolyodott és felnevetett, mintha vi-
tapartnere meglehetõsen tréfásat mondott volna.

– Kedves barátom, ennyi pénzt még a birodalom leghí-
resebb szörnyvadászai sem kérnének el. Legyünk reálisak.
Elégedjen meg harmincezer arannyal.

– Node, nagymester! Nem talál egyetlen olyan épeszû
embert sem, aki ilyen nevetséges jutalomért vásárra vinné a
bõrét. Elvégre az ellenfél maga a nagy Tarrasque; erdõk,
mezõk és falvak elnyelõje. Egyezzünk meg negyvenezer
aranyban, de akkor a felét elõlegnek kérem – és ez az elõ-

leg volt hõsünk számára a lényeges, mert a küldetést nem
akaródzott végrehajtania.

A kereskedõ lusta mozdulattal megvakarta hájas tokáját,
idõt nyerve a válaszig.

– Yabbagabb úr! Ekkora elõleget nem adhatok, mert
semmi biztosítékom sincsen arra, hogy teljesíteni fogja a
feladatot. Másrészt megtehetném, hogy megvárom azt a né-
hány hónapot, amíg a Tarrasque kitombolja magát, és jól-
lakva visszamegy a rejtekhelyére, hogy tovább aludja évtize-
dekig elhúzódó álmát. A veszteségem az elmaradt
kereskedelem miatt így sem lesz sokkal jelentõsebb az ön
által kért összegnél. Maradjunk csak a harmincezer arany-
nál. Esetleg adhatok ötszáz arany elõleget az útiköltségekre,
de akkor bizonyítsa be az állítását, hogy maga tényleg nagy
hatalmú mágus!

– Mi a manó! Nem bízik meg bennem? – nyögte ki Yabba-
gabb és lázasan törni kezdte a fejét, hogyan is tudná repre-
zentálni nem létezõ varázshatalmát. Yabbagabb ugyanis nem
járt ki egyetlen varázslóiskolát sem, bár réges-rég egy híres
mágusnál végezte tanulmányait. Azonban mikor egy sikerte-
len varázstekercsfelolvasás során a fél iskolát lerombolta és
majdnem mesterét is felrobbantotta, a felbõszült mágus elõl
menekülnie kellett. Elhagyta szülõvárosát és gazdag család-
ját. Fegyverforgató kalandozó lett belõle, de még most se
bánta meg döntését. Varázslói karrierje így félbeszakadván,
varázshatalma mindössze mágia érzékelésébõl, varázstárgyak
azonosításából, familiáris idézésébõl és a roppant impresszív
böfögtetõvarázslatból állt. Nem igazán a legmegfelelõbb va-
rázslatok, ha valakinek a mágikus erejét kell demonstrálnia.

Yabbagabb elõször arra gondolt, hogy – mint ahogy ezt
már régebben is megtette néhányszor – eljátssza egy tûzgolyó
varázslat idézési formuláit, amit a nála jóval nagyobb varázsha-
talommal rendelkezõ mágusoktól lesett el. Kétkedõ nézõi ed-
dig mindig leállították, mielõtt befejezte volna nem létezõ va-
rázslatát. Most azonban nem varázstudót kell meggyõznie, így
valószínûleg fel sem ismerné a kereskedõ, hogy milyen veszé-
lyes varázslatot kántál, vagyis nem rémülne meg és nem sza-
kítaná félbe a színészkedését. Más megoldást kellett találnia,
és Yabbagabb egy pillanat múlva készen is állt a válasszal:

– Ronsharban vagyunk és itt található a városállamok
egyik leghíresebb varázslóiskolája is. Ha értesüléseim nem
csalnak, akkor holnap lesz a növendékek év végi vizsgája.
Intézze el, hogy részt vehessek a vizsgán! Ott majd bebizo-
nyítom, hogy milyen hatalmas mágus is vagyok!

Mindezeket Yabbagabb nem az elõleg megszerzéséért
mondta – bár úgy gondolta, kezdetnek ez is szép összeg – , ha-
nem azért, mert úgy töprengett, hogy a varázslóiskolában hatal-
mas mágusokkal találkozhat, akik talán képesek semlegesíteni
a boszorkány átkát. Ha pedig egyszer már bejutott hozzájuk,
csak sikerül rábeszélni valamelyiküket erre a számukra kicsiny
feladatra. Így nem lesz szüksége a sok tízezer aranyra, és nem
kell megküzdenie a legyõzhetetlen Tarrasque-val se.

– Legyen hát! – egyezett bele a Nagykereskedõ.

Folytatjuk.
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Az elõzõ találkozón nagy sikert
aratott csataszimulátorokban ismét

kockázat nélkül kipróbálhatod TF-es
vagy KG-s karaktered harci tudását. 

(Figyelem! A TF-es karakterek
közül csak azok harcolhatnak,
akik neveznek az olimpiára.)

Az elõzõ találkozón nagy sikert
aratott csataszimulátorokban ismét

kockázat nélkül kipróbálhatod TF-es
vagy KG-s karaktered harci tudását. 

(Figyelem! A TF-es karakterek
közül csak azok harcolhatnak,
akik neveznek az olimpiára.)
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A Beholder Kft. olimpiával és légiparádéval
egybekötött KG- és TF-találkozót rendez
1999. június 5-én a szokásos helyen, a
Láng Mûvelõdési Házban (Budapest,
XII. ker. Rozsnyai u. 3.) kilenc órai kezdettel.
Minden játékost szeretettel várunk az este hat
óráig tartó összejövetelen!

LÉGIPARÁDÉ

ARANYFORRÁS

XI .  KG- ÉS TF-TALÁLKOZÓ
OLIMPIA

AZ EGÉSZ NAPOS BELÉPÕDÍJ ÁRA: 200 FT.

XXXXIIII....
AALLAANNOORRII

OOLLIIMMPPIIAA
Mi, VI. Borax, a Yaurr birodalom

királya, felhívjuk minden, a

fegyverforgatásban, kúszásban,

mászásban és egyéb fortélyokban

jeleskedõ kalandozó figyelmét, hogy

megrendezzük a XI. Alanori Olimpiát.

Az olimpia idejére minden a koronához

hû kalandozó szívesen látott vendég

Alanorban. Hírnökeink mindenkit

személyesen fognak felkeresni és

tájékoztatni a pontos részletekrõl.

A rendezvényen lehet elõször megvásárolni az
új HKK kiegészítõt, az Aranyforrást. A boltokban

a kiegészítõ csak egy héttel
a találkozó után lesz kapható.

VV.. GALAKTIKUS
LÉGIPARÁDÉ

A Swatth Military folytatja az immár
hagyományossá vált légiparádék megszervezését.
Ezúton hívjuk fel a szabad kapitányok figyelmét
arra, hogy már most kezdjék meg a felkészülést a
nagy eseményre! A rendezÛk ígérete szerint
minden kapitány idÛben megkapja az információs
kockát a rendezvény pontos részleteirÛl.
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Könyv címe Bolti ár 1-2 könyv 3 vagy több
esetén könyv esetén

SHADOWRUN REGÉNYEK
Vakító fény 698 Ft 590 Ft (59) 520 Ft (52)
Magányos farkas 698 Ft 590 Ft (59) 520 Ft (52)

SHADOWRUN SZEREPJÁTÉK KIEGÉSZÍTÕK
Grimoire 1100 Ft 800 Ft (80) 660 Ft (66)
Árnyékmagyarország 1200 Ft 600 Ft (60) 500 Ft (50)
Végzetes DNS (modul) 438 Ft 400 Ft (40) 350 Ft (35)

RAYMOND E. FEIST REGÉNYEI
Ezüsttövis 798 Ft 600 Ft (60) 500 Ft (50)
Vérbeli herceg 898 Ft 760 Ft (76) 600 Ft (60)
A sötét királynõ árnyéka 1098 Ft 990 Ft (99) 850 Ft (85)

BATTLETECH REGÉNYEK
Halálos örökség 750 Ft 600 Ft (60) 450 Ft (45)
A vér szava 750 Ft 600 Ft (60) 450 Ft (45)
Elveszett sors 750 Ft 600 Ft (60) 450 Ft (45)
A klán törvénye 698 Ft 590 Ft (59) 450 Ft (45)
Vérnév 698 Ft 590 Ft (59) 450 Ft (45)
Sólyomgárda 698 Ft 590 Ft (59) 450 Ft (45)

TÚLÉLÕK FÖLDJE REGÉNYEK
Kitaszítottak 478 Ft 450 Ft (45) 400 Ft (40)

Könyv címe Bolti ár 1-2 könyv 3 vagy több
esetén könyv esetén

EARTHDAWN REGÉNYEK
A vágyódás gyûrûje 698 Ft 590 Ft (59) 520 Ft (52)
Anya meséje 698 Ft 660 Ft (66) 590 Ft (59)

IAN FLEMING: JAMES BOND 007
Casino Royale 629 Ft 440 Ft (44) 350 Ft (35)

ROBERT JORDAN – AZ IDÕ KEREKE SOROZAT
A világ szeme I. 798 Ft 670 Ft (67) 550 Ft (55)
A világ szeme II. 998 Ft 840 Ft (84) 700 Ft (70)
A nagy hajtóvadászat I.1198 Ft 1090 Ft (109) 950 Ft (95)

EGYÉB REGÉNYEK
Graham Edwards: Sárkányvihar

998 Ft 840 Ft (84) 700 Ft (70)
Ken Grimwood: Idõcsapda

750 Ft 520 Ft (52) 410 Ft (41)
William Shatner: Delta kutatás

798 Ft 670 Ft (67) 600 Ft (60)

AZ EURÓPA KIADÓ KÖNYVEI
Stephen Lawhead: Az édenkert háborúja (Albion dala 1.)

980 Ft 930 Ft (93) 830 Ft (83)
Stephen Lawhead: Az ezüst kéz (Albion dala 2.)

980 Ft 930 Ft (93) 830 Ft (83)

A tavaly kipróbált kedvezményes vásárlási rendszer sikeresnek bizonyult. A postaköltség kiszámolása
azonban idõnként problémás volt, ezért 1999. április 15-tõl július 15-ig az alábbi kedvezményes megren-
delési rendszer érvényes termékeinkre. Az akció során nemcsak az összes könyvünk rendelhetõ meg
alacsonyabb áron, hanem egyéb kiadók kiadványai is. A kedvezmény mértéke függ az egyszerre megvá-
sárolt könyv mennyiségétõl. Minden könyvnél két árat tüntettünk fel. Az elsõ (a drágább) arra az esetre
vonatkozik, ha egy vagy két darab könyvet vásárolsz (persze nem kell egyformát), a második (az olcsóbb)
arra, ha 3 vagy több könyvet veszel egyszerre. (Ez a kedvezmény csak azokra a könyvekre vonatkozik,
ahol két ár van feltüntetve!)

A VÁSÁRLÁSRA HÁROM LEHETÕSÉGETEK VAN:
1. ZSETONNAL FIZETSZ
A TF- és KG-játékosoknak lehetõsége van zsetonnal is fizetni. Ehhez nem kell mást csinálni, mint az UL
hátulján feltüntetni, hogy mit szeretnél vásárolni. (Természetesen e-mailben is megírhatod a rendelésedet.)

2. ELÕRE FIZETSZ BELFÖLDI POSTAUTALVÁNYON
Ebben az esetben a csekk hátulján a „Közlemények” rovatban sorold fel a megrendelt könyveket. Add
össze a kedvezményes árnál feltüntetett összegeket, figyelembe véve a darabszámot! Ezt az összeget
küldd el nekünk, és kb. egy hét múlva megkapod a könyveket.

3. UTÁNVÉTELLEL SZERETNÉL RENDELNI
E-mailben vagy levélben írd meg a neved, címed, és a megrendelendõ könyvek címét. Mi egy héten be-
lül postázzuk a könyvet. Az árát a postásnak kell fizetned. (Ez a kedvezményes ár + 350 Ft postakölt-
ség-hozzájárulás.)

BEHOLDER ÁRULISTA



Alanori Krónika – IV. évf. 5. (41.) szám 41

Könyv címe Bolti ár 1-2 könyv 3 vagy több
esetén könyv esetén

A MÖBIUS KIADÓ KÖNYVEI
Diane Carrey: Kísértethajó (Star Trek)

589 Ft 500 Ft (50) 470 Ft (47)
Gene DeWeese: A béke õrei (Star Trek)

619 Ft 520 Ft (52) 490 Ft (49)
Carmen Carter: Hamlin gyermekei (Star Trek)

639 Ft 540 Ft (54) 510 Ft (51)
Vonda N. McIntyre: Khan haragja (Star Trek)

639 Ft 540 Ft (54) 510 Ft (51)
Fényévek (Sci-fi antológia)

690 Ft 580 Ft (58) 550 Ft (55)
Fényévek II. (Sci-fi antológia)

699 Ft 690 Ft (69) 560 Ft (56)
Sandy Schofield: Halálcsapda (Aliens)

639 Ft 540 Ft (54) 510 Ft (51)
Robert Shackley: A halál árnyékában (Aliens)

599 Ft 510 Ft (51) 480 Ft (48)
Robert A. Heinlein: Starship Troopers

659 Ft 560 Ft (56) 530 Ft (53)
K.W. Jeter: Szárnyas fejvadász 2.

659 Ft 560 Ft (56) 530 Ft (53)
Joan D. Vinge: Lost in Space

649 Ft 640 Ft (64) 520 Ft (52)
Buzz Adams és John Bames: A csillagok fiai I-II.

1399 Ft 1390 Ft (139) 1120 Ft (112)

A SZUKITS KIADÓ KÖNYVEI
Edo van Belkom: Õrjítõ éhség (Werewolf)

690 Ft 660 Ft (66) 590 Ft (59)
R. A: Salvatore: A démon ébredése

660 Ft 640 Ft (64) 570 Ft (57)
J. Robert King: Vérszövetség (Planescape)

750 Ft 710 Ft (71) 640 Ft (64)
A kõbe zárt kard – Az Excalibur legendái

690 Ft 660 Ft (66) 590 Ft (59)
DRAGONLANCE SOROZAT
Margaret Weis és Tracy Hickman: A múlt és jövõ ura

590 Ft 590 Ft (59) 500 Ft (50)
Margaret Weis és Tracy Hickman: Találkozások

590 Ft 590 Ft (59) 500 Ft (50)
Margaret Weis és Tracy Hickman: Ikrek hatalma

590 Ft 590 Ft (59) 500 Ft (50)
Margaret Weis és Tracy Hickman: Pusztulás

590 Ft 590 Ft (59) 500 Ft (50)
Robert Weinberg: A vörös halál karneválja I. (Vampire)

790 Ft 760 Ft (76) 680 Ft (68)
P. N. Elrod: Én, Strahd (AD&D Ravenloft)

790 Ft 760 Ft (76) 680 Ft (68)

A BENEFICIUM KIADÓ KÖNYVEI
Regnum hermeticum (Ars Magica novelláskötet)

798 Ft 760 Ft (76) 680 Ft (68)

Könyv címe Bolti ár 1-2 könyv 3 vagy több
esetén könyv esetén

A VALHALLA KIADÓ KÖNYVEI
Átkozott esküvések (MAGUS novelláskötet)

699 Ft 660 Ft (66) 590 Ft (59)
Erioni regék (MAGUS novelláskötet)

699 Ft 660 Ft (66) 590 Ft (59)
Jan van Boomen: Morgana könnyei (MAGUS)

699 Ft 660 Ft (66) 590 Ft (59)
Orson Scott Card: Végjáték 2.

699 Ft 660 Ft (66) 590 Ft (59)
Margaret Weis és Tracy Hickman: Sárkányszárny

699 Ft 660 Ft (66) 590 Ft (59)
Margaret Weis és Tracy Hickman: Sárkányszárny 2.

699 Ft 660 Ft (66) 590 Ft (59)
Roland Morgan: Mágikus vihar

749 Ft 710 Ft (71) 640 Ft (64)
David Drake: A tõr 699 Ft 660 Ft (66) 590 Ft (59)
Hideg karok ölelése (MAGUS novellás kötet)

749 Ft 710 Ft (71) 640 Ft (64)
Raoul Renier: Pokol 790 Ft 760 Ft (76) 680 Ft (68)

HATALOM KÁRTYÁI
Alappakli (IV. kiadás) 820 Ft (82)
Chara-din visszatér kiegészítõ 600 Ft (60)
Isteni Szövetség kiegészítõ 560 Ft (56)
Ezüsthajnal 600 Ft (60)
Árnyékhold 620 Ft (62)
Khor földje 200 Ft (20)

HKK CSILLAGKÉPEK
Skorpió 200 Ft (20)
Nyilas 200 Ft (20)
Bak 200 Ft (20)
Vízöntõ 200 Ft (20)
Halak 200 Ft (20)
Kos 200 Ft (20)
Bika 200 Ft (20)
Ikrek 200 Ft (20)

A Csillagképek és az Invázió megrendelésére még két

külön feltétel vonatkozik:

* Fajtánként legalább 3 csomagot kell rendelned belõle.
Ha ennél kevesebbet rendelsz, akkor a küldeményt nem
tudjuk ajánlva küldeni, és az ebbõl eredõ kárért sem tu-
dunk felelõsséget vállalni.

* Ha olyan Csillagképek vagy Invázió kiegészítõt rendelsz
meg, ami már kifogyott, akkor automatikusan a legköze-
lebb megjelenõt küldjük el helyette.

Címünk: Beholder Kft. 1680 Budapest, Pf. 134

A KEDVEZMÉNYEK 1999. ÁPRILIS 15-TÕL JÚLIUS 15-IG
ÉRVÉNYESEK.

Az ár mellett zárójelben a zsetonban számított ár található. (Ne felejtsd el, hogy 1999. január 1-tõl kezdve 1 zseton = 10 Ft!)
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A Túlélõk és Kalandorok magazinja ’99 május

Ember 21,7%
Elf 9,7%
Törpe 9,3%
Árnymanó 8,7%
Troll 9,3%
Gnóm 6,0%
Alakváltó 13,5%
Kobudera 18,4%
Mutáns 3,3%

Vízi harc 12
Ökölvívás 29
Szúrófegyver 27
Vágófegyver 29
Ütõfegyver 26
Lõfegyver 27
Dobófegyver 28

Legtöbb skalp 8
Legtöbb szörny 1761
Legtöbb TP 1295031
Leggazdagabb 10929 arany
Legtöbb ÉP 344
Legtöbb tudatpont 53
Legtöbb varázspont 774
Legtöbb pszipont 277
Legnagyobb hit félisten hatalmú szolga

Halhatatlanság 1%
Leah 9,7% eljövendõ pap
Dornodon 17,7% felszentelt pap
Raia 19,6% felszentelt pap
Elenios 6,3% felszentelt pap
Sheran 11,0% felszentelt pap
Tharr 21,9% felszentelt pap
Fairlight 11,6%     kisebb pap
Chara-din 2,1%     ministráns

Erõ 69
IQ 50
Ügyesség 41
Egészség 35
Szerencse 59

Min. Erô: 11
Min. IQ: 10
Min. Ügyesség: 12
Min. Egészség: 8
Min. Szerencse: 12

Legjobb 586
Leggonoszabb 666
Jó 25,7%
Semleges 44,5%
Gonosz 29,8%

Férfi 79%
Nõ 21%

Rejtõzködés 136
Nyomkövetés 74
Lopás 65
Mászás 34
Csapdakészítés 32
Csapdaészlelés 28
Gyógyítás 72
Titkosírás 30
Felderítés 130
Szörnyidomítás 16
Teológia 43
Taumaturgia 50
Szerencsejáték 6
Harcmûvészetek 31
Szkanderozás 22
Zene 64
Szörnyismeret 37
Pszi 43
Zárnyitás 12
Vadászat 58
Bányászat 36
Testépítés 68
Úszás 11
Ordítás 26

az 1999. április 27-i adatok alapján

Folytatjuk a rendhagyó sta-
tisztikák közlését, ezúttal
azok szerepelnek a statiszti-
kában, akik 1999. április
27-én a 161–200. forduló
között tartottak.
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Sok levelet kaptam, amelyben leírtátok, hogy tetszettek az áprilisi tréfás fej-
lesztések. Nagyon örültem ezeknek a leveleknek, és persze jövõre is készü-
lök majd valami hasonló írással.

� Bizonyára észrevettétek, hogy az „A” parancsról már részletesebb hiba-
üzenetet kaptok, ha nem sikerül. Erre azért volt szükség, mert szinte nem
múlik el nap anélkül, hogy valaki ne reklamálna, hogy miért nem sikerült az
„A” parancsa, és még soha nem volt hiba. A könnyebb megértés kedvéért
most leírom az „A” parancs mûködését. Ha nem sikerült az „A” parancsod,
ezeket a lépéseket kövesd végig!

0. Paraméterek. A <tárgy> <kalandozó> [<mennyiség>]
1. A program ellenõrzi, hogy létezik-e a megadott karakterszám.
Az átadás sikertelen, ha:
2. Ha nem egy mezõn álltok,

• és nem vagytok egy KT-ban, illetve valamilyen tudati szövetségben.

• és nagyobb távolságra vagytok egymástól a tudati hatótávnál.

• és te a csatorna keleti oldalán vagy, a másik játékos pedig a nyugatin.
3. Ha már neveztél az olimpiára, és az még nem zajlott le.
4. Ha átváltozott alakváltónak próbálsz átadni, és nincs olyan képessége,
hogy így is lehet neki tárgyad átadni.
5. Ha valamelyikõtök halott, illetve az, akinek át akarsz adni, 1-nél kevesebb
ÉP-n van (a demezés csak akkor történik meg, amikor legközelebb lép!).
6. Ha az illetõ láthatatlan, te nem tudod észlelni, és nem vagytok egy KT-ban
illetve tudati szövetségben.
7. Ha nem ugyanabban az épületben, illetve labirintusban vagytok, vagy
ugyanabban, de nem ugyanazon a referenciaponton, és nem vagytok
egy KT-ban, illetve tudati szövetségben.
8. Ha tudatkinézis szükséges, és nincs TVP-d illetve TU-d.
9. Ha nincs a birtokodban a megadott tárgy, illetve a tárgy átkozott.
Ha a fenti lépéseket végigjártad, és még mindig nem tudod, miért nem
sikerült az átadás parancs, bátran kezdd újra az elejétõl.

� Az A paranccsal ellentétben, az IN parancsban volt egy hiba: ha valaki a
másikkal egy mezõn tartózkodik, de nem egy épületben, hiába voltak KT-tár-
sak, az IN parancs nem sikerült. A hibát kijavítottam.
� Ha negatív TVP-d volt, és 0 TVP-s varázslatot próbáltál mondani, a prog-
ram nem engedte. A hibát kijavítottam.

� A revitalizáció (feltételes is!) csak akkor ad jóságpontot, ha jellemed 0-nál
kevesebb. Egyébként ezt már egyszer nagyon régen megcsináltam, csak köz-
ben bekerült a programba egy hiba, ami miatt a gép újra elkezdte a jóság-
pontot osztani.
� A csatornán túl is meg lehet vásárolni a harcmûvészetet 14-ig. (Ok, ez in-
kább hibajavítás, mint változás.)

� A kampós acélszigony használatához elegendõ 9-es víziharc.
� Mindenkinek a figyelmébe: már él a körönként max. 2 varázskõ haszná-
lata korlátozás! Ezzel kapcsolatban rengeteg érvet és ellenérvet hallottunk,
de inkább ezt a korlátozást vezetjük be, mint azt, hogy a boltokban nem lesz
varázskõ (már újra lehet Alanorban kapni). Egyébként ezzel a változással
kapcsolatban volt egy programhiba, volt olyan, aki már az elsõ varázskövét
sem tudta a körében elhasználni, de ezt kijavítottam. Megjegyzem még, hogy
fontolgatjuk a manakristály korlátozását is, amely bár a boltban nem meg-
vásárolható, de ha sok pénzért is, beszerezhetõ.

� Szavazást írtunk ki a fordulóidõ csökkentésére, a 9 napot, ha akarjátok,
7 vagy 8 napra csökkentjük. Bár az enciklopédia mindent leír, azért egy do-
logról nincs szó: hogyan is fog a változás mûködni.
� Nos, a változás idõpontja (mondjuk jún. 1.) elõtt 9 napos játékheteket
számolunk, utána 7 ill. 8 naposakat. Példa (7 napos esetén): Egy karakter
1999. máj. 3-án indul. Jún. 14-én kezdõdik a 6. játékhete, függetlenül attól,
hogy még csak a nulladik fordulóját kapta meg, vagy már ötöt lépett, ugyan-
is 4x9=28 napja volt jún. 1. elõtt, és 2x7=14 napja utána, ez 6 játékhét. Te-
hát a lemaradással rendelkezõk semmilyen elõnyhöz nem jutnak. Ha a 7 na-
pos változat kerül megszavazásra, akkor attól kezdve egy-egy játékosnak
mindig a hét ugyanazon napján fog a játékhete fordulni, a szombatiak és va-
sárnapiak hétfõn lesznek betáplálva, de hogy a hétfõi zsufit csökkentsük, a
jövõben nem indítunk új karaktereket hétfõi dátummal, csakis kedd-pénte-
kivel. A 8 napos játékhét talán elõnyösebb lenne, hiszen akkor a nap mindig
forogna, de amennyire tudom, a szavazás jelenleg nagyon a 7 nap felé áll.
� Játékosok tették fel a kérdést: A lerövidült játékhetekkel kapcsolatos
plusz megterhelést bírni fogom-e? (Mármint programozással.) Nos, õszintén
remélem. Mindig volt, van, és lesz, akit bánt, hogy nem töltöm minden idõ-
met a TF programozásával, hanem a HKK-val, Krónikás cikkekkel, és most
már az Õsök Városával is foglalkozom. A TF-et viszont már 7 éve csinálom,
7 évi programozás, ötlet, játéklehetõség van benne. A TF 1. évében a játék 6
év programozással volt lemaradva a mostani állapothoz képest! Hogyan érez-
hettek vajon akkor a játékosok? Én még emlékszem: élvezték, és elégedettek
voltak vele, bár ugyanannyi fejlesztési ötletet zúdítottak rám, mint most. Ter-
mészetes, hogy mindig lesz mit hozzátenni a játékhoz, de én úgy gondolom,
hogy programozási munkát és fejlesztéseket kizárólag azok a legalább 5-6
éve játszó játékosok kérhetnek rajtam számon, akik a játék jelenlegi határa-
it tapossák. A csatornától nyugatra levõ (és ez az óriási többség) ne mondja,
hogy nincs elég újdonság, amikor 7 évi munkám vár arra, hogy felfedezze. A
jövõben a legkeletibb területek fejlesztésére fogok koncentrálni (Az Iszonyat
Citadellája, Sötét Föld). Aki nyugaton van, az továbbra is számíthat a dolgok
csiszolására, még tökéletesebb kiegyensúlyozására, az apró, bosszantó dol-
gok javítgatására, de ott a fõ újdonságot az újabb és újabb KT képességek fog-
ják továbbra is jelenteni, mínosz kúpokhoz hasonló fejlesztések, új szakér-
telmek és hasonlók nem várhatóak a közeljövõben a nyugati területen.
Kivétel a néha, de maximum fél-egyévente elõforduló történelmi események
(tervezek pl. quwarg inváziót). Tihor Miklós

HHíírreekk,,  iinnffoorrmmáácciióókk  ––  aa  lleeggkköözzvveettlleenneebbbb  ffoorrrráássbbóóll

„A” PARANCS

HIBÁK

VÁLTOZÁSOK

SZAVAZÁS
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T F - V A R Á Z S L A T O K
Ebben a számban folytatjuk a TFEbben a számban folytatjuk a TF--varázslatok részletes elemzését.varázslatok részletes elemzését.

AA magyarázatokat a márciusi Krónikában találod. A leírásokban nemcsak amagyarázatokat a márciusi Krónikában találod. A leírásokban nemcsak a
varázslatok mûködése szerepel (ez amúgy is benne van az eredetivarázslatok mûködése szerepel (ez amúgy is benne van az eredeti

enciklopédiában, bár nem árt, ha így szépen, sorban össze lehet õketenciklopédiában, bár nem árt, ha így szépen, sorban össze lehet õket
gyûjteni), hanem sokszor a program mûködésével kapcsolatos titkokat isgyûjteni), hanem sokszor a program mûködésével kapcsolatos titkokat is

leírok, pl. lopás képlete, kör eleji gyógyulás, stb. Sajnos a bûvölésrõl fél oldaltleírok, pl. lopás képlete, kör eleji gyógyulás, stb. Sajnos a bûvölésrõl fél oldalt
írtam, és így az már nem fért be erre a két oldalra, csak ez az öt varázslat.írtam, és így az már nem fért be erre a két oldalra, csak ez az öt varázslat.

NoNo majd a következõ számban.majd a következõ számban.

A TF könnyen megszerezhetõ és univerzális tárgytermelõ
varázslata. Azokat a tárgyakat lehet vele szaporítani, ame-
lyeknek növény az altípusa, és valamilyen növényrõl lehet
õket szedni – így az egyébként fémrudat igénylõ vapár
ágat is lehet vele duplikálni, de a mocsári penkét nem.

A vapár ágak szaporítása régen közkedvelt rabszolga
tevékenység volt, hiszen a vapár ágat 10 aranyért lehet a
boltban eladni, ehhez képest az elõállítási költség cse-
kélység. Ezért lett az egy körben szaporítással gyártható
tárgyak száma hatban korlátozva. Másrészrõl, újítás a
<mennyiség> paraméter, így egy paranccsal több tárgy is
elõállítható, hiszen egy nem-rabszolga karakter általában
szûkében van a parancshelynek. Ezzel a kiegészítéssel a
szaporítás már jól kombózik együtt az azonnali gyógyítás-
sal (meg szinte minden egyéb növényi komponenst
igénylõ varázslattal), hiszen ha gyöngymangó 5 TVP és 7
VP elõállítási költségét is figyelembe vesszük, még akkor
is jobban járunk a gyógymógynál, hiszen itt 10 TVP árán
nemcsak többet gyógyulunk, hanem a teológia is jobban
fejlõdik.

A csábmosoly egyszerû dolgot csinál: a veled találkozók
agresszióját kettõvel csökkenti, így többen lesznek barát-
ságosak veled. Sajnos, az elvakult bûvölés-gyûlölõk gyak-
ran adnak ki FT-t Eleniosra, ilyenkor a csábmosoly mit
sem ér. (Szerintem, ha a csábmosolyt kicsit használhatób-
bá akarjuk tenni, annak az FT Eleniost is semlegesítenie
kéne. Mi errõl a véleményetek? Várom leveleiteket!)

A csábmosoly egyébként egy igen undorító program-
hiba forrása volt egy hosszú ideig. Ha valaki agressziója
miatt megtámadta volna a rálépõ Elenios-hívõt, mégsem
tette meg a csábmosoly miatt. (Ez így még rendben van.)
Igen ám, de a forduló elején a program a találkozást a le-
tárolt adatok alapján újragenerálta, és bár én a program-
mal letároltatom a találkozáskori agressziót is, valami
mégsem mûködött jól, és a program ilyenkor úgy dön-
tött, itt harcnak kéne lennie, hiszen a csábmosoly akkor
már nem élt. Persze valójában nem volt harc, így nem lé-
tezett a harcnak leírása sem – ezért csak a delikvens
annyit kapott a fordulójában, hogy „rárohansz XY-ra”, az-
tán sehol a csataleírás (mert nem is volt). Ez a hiba egyéb-
ként nagy ritkán (más okból) még most is elõfordul. Sok-
szor elátkozom magam, amiért a két kalandozó közötti
eseményt úgy programoztam le, ahogy. Azóta persze rá-
jöttem, mi lett volna a jó megoldás (a KG-ban így is van),
de a TF-en átírni több hónapba kerülne, és semmi sem
garantálná, hogy az új verzió mentes lenne azoktól a hi-
báktól, amiket a mostaniban már sikerült lekezelni az
ezerféle varázslat, KT-képesség és hasonlók miatt.

Arról van szó, hogy amikor egy játékos rálép egy má-
sikra, akkor a rálépõ játékos találkozáshoz szükséges ada-
tait (és persze az esetleges harc teljes leírását) letárolom.

CSÁBMOSOLY (16. varázslat)
Típus: papi
Isten: E
Hatóidõ: kör végéig
TVP: 5
VP: 9
Használat: V 16

SZAPORÍTÁS (15. varázslat)
Típus: papi
Isten: SFC
Hatóidõ: azonnali
TVP: 5 (x mennyiség)
VP: 7 (x mennyiség)
Használata: V 15 <tárgy> [<mennyiség>]



45GN – 65.

Amikor a másik játékos lép, a letárolt adatok alapján újra-
generálom a találkozás szövegét. Sajnos a program mos-
tanra már olyan szövevényes, olyan õrült dolgok is beszá-
mítanak a találkozáskor, amiket nem tárol le a program
(és nincs is neki hely). Így aztán néha amikor visszafelé
írom ki az eredményt, nem az eredeti esemény tükörké-
pe jelenik meg. Persze az esetek legtöbbjében ez csak esz-
tétikai problémát okoz (ld. fent), hiszen az esemény a rá-
lépéskor már végrehajtódott, csak a „tükörkiírásban” van
bibi. Pl. a felszerelés leírása az aktuális, nem pedig a talál-
kozáskori, így fordulhatott elõ, hogy egy karakter egy évig
nem lépett, és aztán ámulva nézte, hogy vele egyidõben
lépett társai már milyen felszerelést viselnek a táborozás
másnapján.

A megoldás ez lett volna: a teljes találkozást rögtön
mindkét játékos szemszögébõl legenerálni, és a passzív
játékos eseményeit egy szövegfájlba berakni, és amikor
lép, ezt a fájlt egyszerûen a fordulója elejére fûzni (KG,
Õsök Városa).

Szerencsére a játék úgy van megtervezve, hogy a játéko-
sok ritkán haljanak meg. És ha ez esetleg mégis bekövet-
kezik, az elsõ arra járó jó kalandozó, akinek ásója van, el-
földeli – de legkésõbb 4 hét múlva a tetem mindenképp
eltûnik. Nem csoda, hogy ez a varázslat nem volt túl hasz-
nálható, és ha nem lett volna isteni küldetés, a Leah pa-
pok sosem használták volna. Hogy a dolgon könnyítsünk,
a varázslatot most már lehet használni õsi és friss csata-
mezõn, valamint a Pusztulás Sírjaiban is. A varázslat ered-
ményeképp érdekes információkat kapsz, és gonoszság-
pontot – halott kalandozó esetén 5-öt, egyébként 1-et.

A menekülés % eredeti minimuma, a 30 % nem egy go-
nosz korlát volt: eredetileg, a játék tervezésekor úgy gon-
doltam, hogy ha ennél lejjebb lehet állítani, akkor a ka-
rakterek bizony életveszélybe kerülhetnek. Késõbb
kiderült, hogy a játéknak van egy szakasza (kb. 200 ép fö-

lött, de a csatornától nyugatra), amikor a karakterek akár
20% menekülésnél sincsenek életveszélyben, hiszen ma-
gas védettségük miatt valószínûtlen, hogy egy szörny egy
körben 15-20 ép-nél többet sebezzen rajtuk. Márpedig
ilyenkor, ha alacsonyabbra tudják vinni a menekülés %-
ot, akkor az a körben akár 2-3 plusz szörny leölésének a
lehetõségét is jelenti. Nem beszélve arról, hogy mint az az
elõzõ számból kiderült, ha valaki alacsonyabb ép százalé-
kon kezdi a körét, akkor többet is gyógyul.

A vak õrülettel akkor is érdemes lehet levinni a mene-
külés %-ot 15-re, ha direkt meg akarsz halni. Tudom per-
sze, hogy ez elég hülyén hangzik, de néha erre direkt
szükség lehet. Ha pl. egy Leah pap meg akarja látogatni is-
tenét (küldetés), vagy összebeszél egy jó karakterrel,
hogy dem-eztessék meg egymást (tudom, nem túl szerep-
játékos dolog, de így lehet azt a bizonyos „ölj meg egy ka-
landozót” c. küldetést a legkönnyebben megcsinálni).

Az, hogy egy körben 8 helyett 10-et léphetsz, hatalmas
táp, több szörnyet ölhetsz, pont elérsz olyan helyekre,
ahová egyébként nem tudnál stb. Persze, igazándiból csak
akkor tudod kihasználni, ha elegendõ TVP áll rendelkezé-
sedre. A kitartó ló varázslatot nem fogja használni, akinek
ugyanilyen alakváltó képessége van, illetve akinek a háta-
sa ennél jobb (nemcsak 10 lépést ad, hanem a mozgás
TVP költségét is csökkenti).

Figyelem: ha egy körönként 9 lépést adó hátasod van,
használhatod a kitartó lovat (ilyenkor tegyük fel, hogy a
hátasra mondod).

Itt szeretnék rátérni egy problémára, amelyet idõn-
ként játékosok felvetnek: 10-nél több lépés egy körben.
Ez elé (azonkívül, hogy azt mondom, a játék szabályai sze-
rint ez a maximum) két óriási akadály emelkedik. Az egyik
a térkép. Új térképrendszert kellene tervezni, kisebb koc-
kákkal, erre pedig nem vállalkozom. A másik, amit már
sokszor leírtam, a forduló költség – a forduló terjedelmét
legjobban az M parancsok növelik meg, márpedig a terje-
delemnövekedés költségnövekedést is jelentene. De
azért aki még mindig többet szeretne lépni, annak felhí-
vom a figyelmét, végül is beadtam a derekamat: már sok-
féle teleportálás létezik a játékban, amelyek segítségével a
10-es korlát átléphetõ.

TIHOR MIKLÓS

KITARTÓ LÓ (19. varázslat)
Típus: papi
Isten: DESTFC
Hatóidõ: kör végéig
TVP: 5
VP: 10
Használata: V 19

VAK ÔRÜLET (18. varázslat)
Típus: papi
Isten: LDRTC
Hatóidõ: legközelebbi VI ? ? <menekülés%>

parancsig
TVP: 3
VP: 5
Használata: V 18 <15-30>

BESZÉD A HOLTAKKAL (17. varázslat)
Típus: papi
Isten: L
Hatóidõ: azonnali
TVP: 5
VP: 10
Használat: V 17
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IIIIII..   GGhhaall llaa   SSzzééppee   VVeerrss eennyy
Eredményhirdetés

Szépséges Hölgyek! Nemes Urak!

Igen, eljött a nagy pillanat, a III. Ghalla
Szépe verseny eredményhirdetésének

perce! Valljuk meg: elég sokára... Ez termé-
szetesen a szerény személyem rendkívüli elfog-

laltságának (és mérhetetlen lustaságának...) volt
köszönhetõ. Tudom, hogy ez senkinek sem elégté-
tel, de szégyellem is magamat emiatt. Elnézést ké-
rek mindenkitõl, különösen az érintettektõl.

Szóval vétkemet szánva-bánva rátérnék a lényeg-
re, vagyishogy miképpen zajlott le a több, mint egy év-

vel ezelõtt meghirdetett szépségverseny. Van, aki még
emlékszik rá, hogy mi volt az alcíme? „Festõi szépségek.”
– Festményeket, grafikákat vártunk, de sajnos nem túl so-
kan vették komolyan ezt, alig érkezett egynéhány rajz.
Azoknak, akik vették a fáradságot, és bátorságuk is volt
hozzá, hogy ne csak szavakkal vázolják föl a zsûri elõtt az
általuk legszebbnek tartott leány képét, külön köszönet!

Tehát a rajzok várt özöne elmaradt, de így sem panasz-
kodhatunk: szépszámú ajánlás érkezett, fõleg lángoló szívû
fiatalemberek tollából, de volt néhány hölgy is, aki elmond-
ta a véleményét. A zsûri nevében is köszönöm az összes in-
dítványt. Érdekes, hogy a legutóbbi versenyhez képest
megváltozott a szavazatok „szórása”: az akkori negyvennel
szemben most kevesebb, mindössze huszonkét hölgyre
szavaztatok, de akkor a többség csak egyetlen szavazatot

kapott, most ilyen alig fordult elõ! Ennek megfelelõen
igen szoros eredmények születtek, de azért volt há-

rom hölgy, aki olyan nagyszámú szavazatot kapott,
hogy jelentõsen kiemelkedett a mezõnybõl.

Még egy utolsó kötelességem van, mielõtt el-
mondanám, kik lettek Ghalla legszebbjei: meg-
emlékeznék azokról a gáláns férfiakról, akik ön-

zetlen adományaikkal emelték a verseny
fényét. Különösen hálás vagyok Ilinir Do-
aronnak, aki a verseny nyereményeinek
tekintélyes részét biztosította. Köszönjük!

De nem csigázom tovább az érdeklõ-
dõk idegeit, lássuk kik voltak azok a
hölgyek, akik a legjobban tetszettek a
Túlélõk Földjén kalandozóknak.

A harmadik he-

lyen egy bájos ember hölgy, a Szépszemû
Elenios híve, Veronel végzett, aki 64 pon-
tot kapott. „...Szeme úgy szikrázott, mint
a smaragd. Nem tudtam betelni vele...” –
rebegte róla egyik titkos hódolója. A hölgy díja
egy arany nyaklánc, egy ametisztmedál, egy um-
batari karkötõ és ötven arany.

A második helyezett egy szédítõen gyönyörû
alakváltó hölgy, a bölcs Napisten híve, Magenta Ja-
de lett, 75 ponttal. „..Ha egyszer abban a szerencsé-
ben lenne részük – kívánom mindannyiuknak –, hogy
hosszú, lobogó vörös hajával keretezett csodálatos arcát
önök felé fordítaná, s mosolyával ajándékozná meg önö-
ket, soha nem felejtenék el a pillanatot!...” – mesélte a
(csöppet sem) titkos imádó, és mivel a fent említett szeren-
csében részem volt nekem is (vagyis találkoztam a
hölggyel), igazolhatom szavait. A nemeslelkû lovag és a
szépséges hölgy kapcsolata mintaszerû: nemrégiben esküd-
tek egymásnak örök hûséget a fehérbérci Fény Szentélyé-
ben, egy seregnyi násznép szeme láttára. Jade díja egy
aranylánc, egy Eldaran karkötõje, száz aranypénz, és az
Aranysárkány KT vezetõjének felajánlása: négy aranypikkely.

Mielõtt megnevezném a gyõztest, aki számtalan kalan-
dozó és egész Közös Tudatok támogatásának köszönhetõen
diadalmaskodott, következzék néhány érdekesség. Elsõsége
ugyanis két szempontból is rendkívüli: még soha senki nem
nyerte a versenyt akkora fölénnyel, mint õ, és még soha-
sem nyert olyan leány, aki a Világégés után született
faj, a mutánsok közül való... Talán ez a jövõ útja?
Nemrégiben hallhattunk egy neves gnóm tudós
elméletérõl, miszerint néhány száz év múlva –
egy-két elszigetelt fajvédõ csoporttól eltekintve –
már csak mutánsok fogják benépesíteni vilá-
gunkat – a szépségverseny eredménye ezt
több szempontból is megerõsíti: a máso-
dik és harmadik helyezett hölgy is egy
másik fajba tartozó férfiút választott éle-
te párjául, és a gyõztes pedig maga is
mutáns. (Hozzáteszem: én személy sze-
rint ezt csöppet se bánom, mert ma-
gam is „kevert vérû” vagyok...)



Tehát [fanfárok] hölgyeim és uraim, örömmel jelent-
hetem, hogy a III. Ghalla Szépe verseny gyõztese nem ke-
vesebb, mint 382(!) ponttal, egy tündökletes mutáns lány
lett... de itt vegye át a szót az õt magasztaló bárd:

„...Tudd meg hát, mi a neve:
õ Szeleburdi Szöszke,

nem meglepõ, Tharr híve,
a Viharlégió legszebb hölgye!...”

Köszönöm! A fölényes gyõzelem jutalma egy aranylánc,
egy obszidián karkötõ, 200 arany és a fõdíj, melyet maga a
Szépszemû istennõ jutatott el hozzánk: a csodálatos SZÉL-
KORONA, mely mérhetetlen hatalommal rendelkezik, és
ezentúl minden évben ez lesz Ghalla legszebbjének díja!

Õk lettek hát a Tûzvihar utáni hetedik évben a félszi-
get legszebbjei a szavazatok alapján, és én szeretném
megragadni az alkalmat, hogy a Túlélõk Földje összes
hölgyének, legyen bár asszony vagy hajadon, további kel-
lemes kalandozást kívánjak, no és persze nagyon szép ál-
mokat! (...a többi zsûritag nevében is...)

Ebben az évben is kiosztottuk a „Legmeggyõzõbb
ajánlás” díját. Ezúttal természetesen a kevésszámú grafika
egyike lett a gyõztes, külön öröm számomra, hogy ezt is
egy gyönyörû hölgy alkotta. Elfeanor rajza leányát, Hold-
fényt ábrázolja; az édesanya munkájának köszönhetõen
mindketten egy-egy regeneráló gyûrûvel gazdagodtak.
(Elfeanor egyébként a szépségverseny negyedik helyezett-
je lett, így különösképpen megérdemelte ezt a jutalmat.)

Már csak az maradt a feladatom, hogy elsoroljam, kik
voltak a zsûri tagjai. Két ifjú hölgy: Bíbor Borostyán és Ve-
res Sonja kisasszonyok is a javaslatok bírálói közé tartozott,
valamint Veres Ignác úr, El Condor Pasa, és hát... jómagam.

Még egyszer köszönöm az összes szavazónak, az aján-
dékokat felajánlóknak a közremûködést, a bûbájos höl-
gyeknek pedig puszta létüket! Idén is lesz szépségver-
seny, és a szokásos meglepetés sem marad el...

Készüljetek!

A III. Ghalla Szépe verseny zsûrijének nevében:
PELEGRIN (#1531)

KK ÖÖ ZZ ÖÖ SS   TT UU DD AA TT II TT AA LL LL ÓÓ ZZ ÓÓ
AA  TTaallllóózzóó  hhoosssszzúú  ppiihheennõõjjee  aallaatttt  bbeeffuuttootttt  eeggyy  úújj  ttuuddaatt  bbeemmuuttaattkkoozzáássaa..  

EEggyy mmeegglleehheettõõsseenn  ssööttéétt  ééss  aappoossttoollooss  ttáárrssaassáággrróóll  vvaann  sszzóó::

ÜÜddvvöözzllöökk  mmiinnddeenn  kkíívváánnccssii  kkaallaannddoorrtt!!

TTiisszztteelleetttteell::
AAcciidd  eell  SSiinniissttrree  ((##44770066)),,  LLeeaahh  lleeggffõõbbbb  iinnkkvviizzííttoorraa,,  aa  SSööttéétt  IInnkkvviizzíícciióó  AAppoossttoollaaiinnaakk  ((##11994488))  PPaatteerr  MMaaxxiimmuussaa

HHaa  mmeeggeennggeeddiitteekk,,  aakkkkoorr  mmoosstt  rröövviiddeenn  bbeesszzáámmoollnnéékk  aa
ttuuddaattuunnkkrróóll  ééss  tteerrvveeiinnkkrrõõll..  AA  SSööttéétt  IInnkkvviizzíícciióó  AAppoossttoo--
llaaii  aazzéérrtt  jjöötttteekk  öösssszzee  ééss  áállllttaakk  eeggyy  zzáásszzllóó  aalláá,,  hhooggyy  aazz
ááttkkooss  jjóókk  ccsseelleekkeeddeetteeiitt  oorrvvoossoolljjáákk..  FFeell  kkeellll  vveennnnüünnkk  aa
hhaarrccoott  aa  jjóókk  eelllleenn..  MMaannaappssáágg  nneemm  lleehheett  ccssaakk  úúggyy  bbee--
mmeennnnii  aa  vváárroossookk  ffõõtteerréérree,,  mmiinntt  rrééggeenn..  HHaa  mmoosstt  mmeeggyy
bbee  aa  hhaallaannddóó,,  aakkkkoorr  jjeelllleemméénneekk  ttüükkrree  mmáárr  nneemm  lleesszz  aa
rrééggii,,  aa  ssööttéétt  jjeelllleemm  vviilláággoossaabbbb  lleesszz,,  aa  ffeehhéérr  mméégg  ffeehhéé--
rreebbbb..  EEmmllííttéésstt  éérrddeemmeellnneekk  mméégg  aazz  aarraannyyppiikkkkeellyyeekk  iiss..
UUggyyee,,  mmiillyyeenn  ssookk  öörröömmöött  ttuuddnnaakk  sszzeerreezznnii  eeggyy  ggoonnoosszz
vváánnddoorrnnaakk??  EEzztt  aa  pprroobblléémmáátt  mmáárr  ssiikkeerrüülltt  oorrvvoossooll--
nnuunnkk..  EEggyy  rrééggii  lleeggeennddaa  eemmllííttéésstt  tteetttt  bbiizzoonnyyooss  tteekkeerr--
ccsseekkrrõõll,,  mmeellyyeekk  kkééppeesseekk  aa  ggoonnoosszz  lleellkkeekkeett  kköözzeelleebbbb
jjuuttttaattnnii  aazz  áállttaalluukk  vváállaasszzttootttt  ccééllhhoozz..  FFüürrkkéésszzeeiinnkk  lláázzaass
kkuuttaattáássbbaa  kkeezzddtteekk  ééss  ssiikkeerrrreell  jjáárrttaakk..  TTaalláállttaakk  hháárroomm
ppeerrggaammeenntt  LLeeaahh,,  DDoorrnnooddoonn  ééss  CChhaarraa--ddiinn  tteekkeerrccsseeiitt..
EEzzeekknneekk  aa  tteekkeerrccsseekknneekk  hháállaa,,  mmaa  ssiikkeerreesseenn  vveehheettjjüükk
ffeell  aa  hhaarrccoott  aazz  aarraannyyppiikkkkeellyyeekkkkeell,,  ééss  jjeelllleemmüünnkk  iiss  eerrõõ--
sseebbbb  lleesszz  áállttaalluukk..  EEzzeekkbbõõll  aazz  éérrddeekkeess  iirroommáánnyyookkbbóóll
bbáárrkkiinneekk  sszzíívveesseenn  ááttaadduunnkk  eeggyy  ppééllddáánnyytt..

AA  tteerrvveeiinnkkrrõõll  aannnnyyiitt,,  hhooggyy  sszzeerreettnnéénnkk  aa  ggoonnoosszzookk
kköözzttii  rriivvaalliizzáálláásstt  mmeeggsszzüünntteettnnii..  EEggyy  eeggyyssééggeess  sszzöövveett--
ssééggeett  kkööttnnii,,  mmeellyynneekk  eerreeddmméénnyyeekkééppppeenn  nneemm  ssúújjtt  eeggyy
PPrróóffééttáátt  ááttookk  vvaaggyy  eeggyy  IInnkkvviizzííttoorrtt  ttuuddaattccssaappddaa  ééss  hhaa--
ssoonnllóókk..  CCssaakkiiss  eeggyyssééggeesseenn  lleehheett  ttöökkéélleetteess  eerreeddmméénnyytt
eelléérrnnii..

MMoosstt  ppeeddiigg  eesssséékk  nnééhháánnyy  sszzóó  aa  sszzaabbáállyyaaiinnkkrróóll!!  AAkkii
ssoorraaiinnkkbbaa  lléépp,,  aa  lleehheettõõ  lleegghhaammaarraabbbb  eell  kkeellll  éérrnniiee  aa  1144
MMXXTTUU--tt..  AA  kkiisszzaabbootttt  TTUU  mmeennnnyyiissééggeett  mmiinnééll  eellõõbbbb  ffeejj--
lleesssszzee  aa  kkééppeessssééggbbee!!  HHaavvoonnttaa  eeggyy  jjeelleennttééss  aazz  iilllleettéékkeess
aallvveezzéérrnnééll..  AA  KKTT--sszziinnttûû  sséérreellmmeekkeett  kköözzöösseenn  oorrvvoossooll--
jjuukk..  MMiinnddeennkkii  kköötteelleess  eennggeeddeellmmeesskkeeddnnii  aa  vveezzéérrnneekk..
AAzz  úújj  kkééppeessssééggeekkeett  sszzaavvaazzaattookk  aallaappjjáánn  hhaattáárroozzzzuukk
mmeegg..  TTeehháátt  nneemm  eeggyyéénnii  aakkcciióókkrróóll  vvaann  sszzóó,,  mmiinnddeennkkii--
nneekk  vvaann  hhoozzzzáásszzóólláássaa  aazz  aakkttuuáálliiss  kkééppeesssséégghheezz..  AA  lleegg--
ffoonnttoossaabbbb  ppeeddiigg::  tteelljjeess  ooddaaaaddááss  aa  sszzeenntt  üüggyy  éérrddeekkéé--
bbeenn..  EEddddiigg  ttaarrttootttt  aa  bbeesszzééllggeettééss,,  mmoosstt  eennnnyyiitt  ttuuddttaamm
mmoonnddaannii..  RReemméélleemm,,  hhooggyy  ssookkaakk  éérrddeekkllõõddéésséétt  ffeellkkeell--
tteetttteemm  eezzzzeell  aa  ppáárr  ssoorrrraall..

AA  SSoorrss  lleeggyyeenn  kkeeggyyeess  hhoozzzzááttookk!!
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I. KATEGÓRIA: HUMOROS VERSEK (16 nevezés)

I. HELYEZETT: 
The Metamorpher (#2855): Félpercesek (68 pont)

II. HELYEZETT: 
Sir John Kite (#5061): Egy este az ivóban (64 pont)

III. HELYEZETT: 
Kiköpött Ubifej (#3969): Gigászok párharca (58 pont)

Elinder Thanatos (#1002): Lopjunk!!! (58 pont)

II. KATEGÓRIA: KALANDOZÓ HÉTKÖZNAPOK (53 nevezés)

I. HELYEZETT: 
Grend Kill (#4209): Azon az éjszakán… (72 pont)

Falcon Castagír (#1316): Egy elkeseredett elf lányhoz (72 pont)

II. HELYEZETT: 
Kether G’hevuhra (#5728): Eltávozás (66 pont)

Falcon Castagír (#1316): Kedvesem (66 pont)

III. HELYEZETT: 
Üssük ki 200-al (#1077): Ez hát a Kánaán? (61 pont)

Neldeik Netnal (#5449): Jellemháború (61 pont)

Axel Marguin (#5181): Esthajnalcsillag (61 pont)

III. KATEGÓRIA: EGYÉB (58 nevezés)

I. HELYEZETT: 
Pelegrin (#1531): Mindhalálig (86 pont)

II. HELYEZETT: 
Delamarth (#3736): Árnyak a tûz körül (70 pont)

Vrandol Sayn Karad (#4620): Ki bûnös, ki ártatlan? (70 pont)

Falcon Castagír (#1316): Utolsó akkord (70 pont)

III. HELYEZETT: 
Wolfheart (#1644): Fehér rózsákról álmodni (66 pont)

Tier Nan Gorduin (#1590): Holló (66 pont)

Falcon Castagír (#1316): Romok (66 pont)

IV. KATEGÓRIA: PRÓZA (33 nevezés)

I. HELYEZETT: 
Oriza Triznyák (#2888): A kitaszított (80 pont)

II. HELYEZETT: 
Tûzkovács Kova (#2005): Negatív cselekedetek… (74 pont)

Grend Kill (#4209): Zûrös éjjel (74 pont)

III. HELYEZETT: 
Ballagó Elek (#1319): Bizonyíték (70 pont)

Grend Kill (#4209): Tükröm, tükröm… (70 pont)

Emlékeztetõül a díjakról: az elsõ helyezettek
egy mirtuszkoszorút, egy szerencsetalizmánt
és 100 aranyat, a második helyezettek egy
smaragd védõgyûrût és 60 aranyat, a harma-
dik helyezettek egy Eldaran karkötõjét és 40
aranyat mondhatnak magukénak. A gyõzte-
seknek a zsûri és bárdtársaik nevében is gra-
tulálok, akiknek pedig idén nem sikerült, ki-
tartást kívánok. Hiszen az idei gyõztesek
között nem egy olyan név található, aki ko-
rábban már többször nevezett, s ezúttal si-
kerrel. A versenyrõl talán még annyit, hogy
idén teljesen új zsûri állt fel, és a nevezõk
között is sok új hang akadt. Színvonalas és
szép külalakú munkák érkeztek. Igazán jubi-
leumi volt a forma és a hangulat, amit köszö-
nök Nektek!

A zsûri tagjairól: az árnymanókat U.M.A.
és Valefar Zepar képviselte. Vil-Arnis Merras
és Barbapapa az alakváltók, Vasöklû Geldron
a törpék, Amanda az elfek, Veronel az embe-
rek, Sir Kwenton a tar, és Távoli Vizek mes-
terbárd a kobuderák részérõl pontozott. Ne-
kik köszönöm lelkiismeretes munkájukat,
Nektek pedig azt, hogy nevezéseitekkel
élõvé tettétek a versenyt. Továbbá nem hagy-
hatom ki T(i)hor fõistent sem, akinek jóvol-
tából a díjakat és a Ghalla News-beli megje-
lenést biztosítani tudjuk.

A részletes ponttáblázatot válaszboríté-
kért bárkinek elküldöm postafordultával.
Amennyiben észrevételed van a versennyel
kapcsolatban, vagy óvást kívánsz benyújtani,
ezzel is hozzám fordulhatsz. Idén is szeret-
ném, ha hyperre kerülne a verseny teljes
anyaga, de ehhez segítséget kérek a gépelés-
hez dos.txt formátumban. Jó lenne, ha töb-
ben jelentkeznétek, és többfelé oszthatnám
a beérkezett 160 nevezést. Várom leveleite-
ket!

Ezzel búcsúzom, abban a reményben,
hogy a VI. versenyen ismét találkozunk!

YASMINA (3430)
Tóth Zsoltné

3300 Eger, Hadnagy u. 15. tetõtér 7.
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Gondolom, várjátok már az V. Bárdverseny eredményhirdetését.

Épp ezért nem szaporítom a szót, lássuk az eredményeket.
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Falcon Castagir: 
EGY ELKESEREDETT ELF LÁNYHOZ

E pár sor, kicsiny iromány, hozzád szól,
Érted jött világra, lépj el a sírtól,

S hallgasd, mit lantom hamis hangja dalol
Életrõl, halálról, – borról, bánatról.

Megszülettem, s anyám ellökött: „Pusztulj!
Korcs ivadékom, méhem fattya pusztulj!”

Tiszta lelkemrõl ítélete döntött,
Éhes számba tej helyett mérget öntött.

Gyenge testem elfogadta e sorsot,
De egy asszony szólt: „Add nekem e korcsot!

Megszabadítalak tõle, elviszem,
Hogy vele neked több gondod ne legyen!”

„Vidd hát, ha kell, odaadom!” – szólt anyám –
„De ha jót akarsz, vízbe fojtod! Talán
a kutyák jóllakhatnak egyszer végre!”

Ezt az útravalót kaptam a létre.

Ez születésem, így kerültem máshoz,
Anyám sorstársa, túl vén a szakmához –

Ennem adott, s tanított tolvajlásra,
Hazudni, a becsület tiprására.

Tizenhat év, mint pillanat, úgy szállt el,
Dadámat az égiek vették tán el –

S hiába ismertem meg itt bút, mámort,
Szívem már nem talált több édes álmot.

Búcsúszó nélkül hagytam hátra mindent,
Utánam csak az utolsó ház intett,
Se kedves, se marasztaló szavak,

Csendet, néma magányt, csak ennyit adtak.

Néhány nap, szûkölõ hét után értem
Aprócska faluba, hol enni kértem.

„Dologidõbe szorgos vagy-e kölök?”
Maradtam, s fogadtam: „Többé nem ölök!”

Új apámmal nyáron vettünk és eladtunk,
Hegyre, törpéknek rozst, barackot hordtunk,

Ott ért minket a katasztrófa szele,
S csak engem kímélt meg olvasztó heve.

Barlangtó óvott Dornodon szavától,
Hûs vize keserû lett a haláltól,

Kis falum a földre gyalázva leltem,
Fáradt testemmel az oltárra estem.

Raia pap – öreg tanítóm hangja –
Szólított, s hatalma állított talpra:

„Fel és emlékezz a szavamra: keletre…”
Erõt adott és lépteim vezette.

Bolyongásom célja e mezõk íze,
Az élet illata és gyászom vége,

Istennõm dalai járják át a lelkem,
Óvón véd, s kedvest is általa leltem.

Add a kezed, s hidd el, mit mondok neked.
Ha a holnap nem is érti meg a lelked,

Ne búsulj, hisz még ma van, élned most kell,
S a holnap is ma lesz, ha a nap felkel!

Falcon Castagir: 
KEDVESEM

Egyetlen perc választ Tõled el,
Egyetlen átkozott áldás,

Végtelen, síri türelemmel,
Csak Te, kedvesem, nem vár más.

Érintésed hûs bársonylepel,
Csúcsokat borít így a hó,

Csendszavaid vad árja lep el,
S elfeledtem mindent, mi szó.

Legyõzött ajkamba mar ajkad,
Kiáltásom csókodba vész,
De ha vérem ízét akartad,
Örömöd fájdalmat emészt.

Váratlan adtad ajándékod,
Erõtlen, titkos álmaim:

Lopva elcsent szerelmes légyott,
Te és vágyad a társaim.

Nem választ már semmi Tõled el,
Hozzád bújhatok ölelõn,

S áldalak síri szerelemmel,
Elmúlás, édes szeretõm.
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Falcon Castagir: 
ROMOK

Felkelt már a bíbor telihold,
Évszázados falak fogadják,

Nincs már élõ, minden, minden holt,
Por és homok, e mesét mondják:

Régen vár állt itt és hatalom,
Gazdag úr, állata számtalan,
Házában ezüst, aranyhalom,
Birtoka, földje határtalan.

Temérdek kincs, s mindez nem elég,
A várúr mindig másra vágyott:

„Repülni, mint a madár, szeretnék,
Látni, mit még senki sem látott!”

Elhagyta otthonát, családját,
Távolba, messzire vándorolt,

Az élet titkait, csodáját
Kutatta, s haja õszbe hajolt.

Hazatért otthonába az agg,
S hiába kérdezték, merre járt,

Csak ült és így halt meg: hallgatag,
Érte utol, kire már rég várt.

A halotti toron, ki ott volt,
Látta jól: nem bánkódott senki,
Az úr parancsára zene szólt,
Dalolt és mulatott mindenki.

Csak egy ifjú hullatta könnyét,
Egyetlen fia siratta õt,

Megszegve nemzõje törvényét:
„Ne búsuld apád, s a szemfedõt!”

Két hónapja, hogy meghalt az úr,
Eltemette fiú az apát,

S erõsen fogadta, konokul:
„Meglelem én is õsöm titkát!"

Ezután csak a könyvek közt élt,
Kutatott mindig és szüntelen,

Kereste a lapokon a célt,
S itt érte a halál, hirtelen…

Pusztulás jár ide vigadni,
A dalok búcsúztak a széllel,

Lásd, az életet nem kell kutatni,
Az életet élni, élni kell!

Falcon Castagir: 
UTOLSÓ AKKORD

Menj, menj innen távol kis virág,
Csak keserû szikla vár itt rád,

Gyilkos mélység, vagy magas orom,
Kegyetlen halál, ezt adhatom.

Nem érez, kõ, mit szívnek hittél,
Egy voltál, mint fának a levél,
Ne hidd, hogy utánad búsulok,
Csak régi játék vagy, mit unok.

A dal, mit hozzád írtam, tiéd,
Ezt nyújthatom neked, amiért

Szerelmed kaptam, enyém voltál,
S nem kértél soha, mindig adtál.

Mégis könnycsepp nélkül búcsúzom,
Bár csókod még itt ég ajkamon,

Menj el távol, másnak több legyél,
Kívánom, s hogy hamar feledjél.

Jön majd más helyetted, jobb talán,
Addig hallgat lantom: csendhalál,

Utolsó akkord, búcsúdalom,
Durván s fájón, hogy gyûlölj nagyon.

Gyûlölj nagyon, fordulj el tõlem,
Ne lássa meg senki, hogy könnyem

Eltölti lelkemet, s álmodom
Rólad minden áldott hajnalon.

Több voltál, mint fának egy levél,
S a kõ – fájó szívem – dobban, él,

Kívánom: az örömöt megleld,
S a kõsziklát könnyen elfeledd!
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Címünk: 

CAMARILLA KFT. 

1132 Budapest, Csanády u. 4/B

Bejárat a Kresz G. u. felôl

Nyitva: keddtôl 

vasárnapig 

10.00-22.00

ÁTADÓ
Átadandó 2 (esetleg 3) 12-15. szint közötti

drow karakter (2 Fairlight és talán egy Leah hí-
võ) elsõsorban olyanoknak, akik komolyan ját-
szanának velük – esetleg a KT keretein belül.
Tudomásom szerint nincsenek letápolva és
rengeteg lemaradásuk van. Érdeklõdni a KT-ve-
zetõnél (#3429) vagy az alvezérnél (#1606)
lehet. Átadandó még egy Leah hívõ törpe is, ha
még nem lett törölve. Bõvebb információ:
(#2674), (#3429)
IV. 12. Tan (#3429)

Átvehetõ karakterek: Josicune a Sárkány, ko-
budera férfi, rövid, fekete hajú, barna szemû,
sárga bõrû, 9. fordulós. Tulajdonságai: 12, 11,
18, 14, 11. Ökölvívás 5, harcmûvészetek 4. Átla-
gos felszerelés (bõrpáncél, kígyóbõr kesztyû,
bordacsont, kavadu iszák, sünmedve tüskék).
Krvaly Crispin, elf férfi, hosszú, ezüst hajú,
csillogó szemû, fehérbõrû, 6. fordulós. Tulaj-
donságai: 8, 17, 16, 11, 10. Gyógyítás 4. Átlagos
felszerelés (kõhegyû lándzsa, gyíkbõrök, va-
rányszemek). Fordulói hiánytalanok. Az 505.
szürke háznál vannak. Cím: 3021 Lõrinci, Te-
mesvári út 2.

Bankos Zoltán

Magas szintû (18+), Leah hívõ karaktert át-
vennék. Nem rabszolgát szeretnék belõle, ha-
nem társat az elf nõ karakteremnek. A két ka-
rakter pedig nem tápolná egymást. Fizetni nem
tudok érte, de ha szerepjátékos szemszögbõl
nézed, tudod, hogy nem az a lényeg, hogy
mennyit kaszálsz vele. Telefon: 20-987-3818.

Gábor
Mutáns karakter átadó. Jó tulajdonságokkal.

Ha érdekel, telefonálj! Tel.: 25-490-374.
Szivják Csaba

Tisztelt kalandozók! Átvennék egy újszülött
kobudera (esetleg mutáns) karaktert. Az sem
baj, ha csak hónapokkal késõbb születik meg.
Nem rabszolgának kell. Lehetõleg Libertan vagy
Qvill közelében legyen. Jelentkezni a következõ
telefonszámon lehet: 28-470-291 (este 10-ig).
Keresd Viktort! Vagy írj a karakterszámomra:

(#1508)

BUNYÓ, FENYEGETÉS
Csak így tovább D.D.R. (#2801), irtsad a

nyamvadt tolvajokat! Úgyis árnymanó a 65%-
uk. Momentán nem nézem meg a hullákat
részletesen, de ha gonoszt ölök, akkor biztos
tolvaj. És mivel Raia nem szimpatizál Fairlight-
tal sem, lehet, hogy az õ hívei is tolvajok! He-
lyes, gyilkold csak a Chara-din hívõket Daniel
McLoad (#5519), talán veled ki mer állni kö-
zülük valaki! Na ne csináljátok már fiúk (lá-
nyok?), legalább egy 20. szintû Chara-din hívõ
álljon ki ellenem, ha már ilyen gyávák az alacso-
nyabb régiók! Idén még nem skalpoltam CHD
hívõt, csak másmilyent, szóval CHD pite talp-
nyalói, legyetek végre határozottabbak! Solkim
Rohit, féld te a saját hülyeségedet! Máris egy tu-
cat kalandozó halállistájára írtad fel magad, bal-
fék. Janashita Sadatake, kobudera testvérem,
jók az árnymanós poénok, ha még nem vagy
KT-tag, akkor keress meg! Mirell (#2812), a
viccek jók, ám ne döbbenj meg, ha egy-két troll
keres fel a táborozás alatt bájitallal! (Jó fej gye-
rek ez a Scatman!) Te Mufffaló Bill (#2398)
még mindig Vangorfnál vagy? Kiköpött Ubifej
(#3969), most troll vagy, vagy gnóm? Nincs vé-
letlenül személyiség zavarod? Az nem Bellaton-
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na, te szerencsétlen, hanem Belladonna. Hát túl
sok jóra ne számíts a lánynál, inkább keresd
meg Jég Ágnest! Morgana (#43886) és Mordan
(#2685), Chara-din hívõk akartok lenni? Van
kényelmesebb módja is az öngyilkosságnak.
(Pl. dõlj bele a kõkésbe, fejeld le a márványtor-
nyot, mondd egy tollnak, hogy hülye!) U.M.A.,
kedves ellenségem, fulladj meg! Az árnymenõk
meg menjenek vízilabdázni a vércápákkal!
(Hajrá cápák!) Az Emberevõk Harci Kí iskola
mestere, aki a kí kisebb mestere:

Vay Décker (#1182)
Te mocskos árnymanó, aki a déli Vangorf

gróftól nyugatra elloptál tõlem 103 aranyat! Ne-
vezd meg magad, és add meg a karakterszámo-
dat, hogy kiverhessem belõled! Addig is T árny-
manók! Halál az árnymanó tolvajokra! Egy
dühös troll: Kopasz Erõs (#5937)

HUMOR
Mi a közös Chara-dinban, Setét Patkányban

és egy homokvarányban? 
Egyiket sem vonzza a mágnes.

Miért sír a troll kisgyerek? 
Mert ásott egy gödröt és nem tudta hazavin-
ni.

Hogy hívja a gnóm a feleségét? Gnõm.

Hogy hívják a félfülû árnymanót? Árnymono.

KAPCSOLAT, KONTAKT
Keresem azt a rövid, õsz hajú, szakállas, árny-

manó férfit, aki 1999. április 21-én a (102,
45)-ös abszolút koordinátán, Abrizu hegyeinek
északi lankáin egy táborozásom alkalmával eltu-
lajdonította a nemrég gyártott bányászcsákányo-
mat. Kérlek add vissza, vagy ha kényelmesebb,
akkor rejtsd el nekem valahol, mert nagy szüksé-
gem lenne rá! Fáradozásaidért felajánlok 40
aranypénzt. Kérlek, keress meg! Címem: Tóth
Benedek, 2113 Erdõtekeres, Tompa u. 31. tel.:
28-475-151. Üdvözlettel:

Kobusch Nordenia (#5916)
Nyári szellõk simogató zúgása,

Hûvös arcomon forró könnyek árja,
Ez vagy te nekem: csodás emlékem tára,

S ha kérdeznéd, miért érted sírok,
Mert szívem dobogása semmi nekem,

ha rólad dalolhatok.
Dalolok éji könnypatakok sodrán át,

S remegve suttogom neved, 
Szeretlek Drágám!

Keresem barátaimat, társaimat, szerelmemet
Erdauinon. Raia áldása kísérjen titeket! Cí-
mem: Rubienszki Mihály, 3450 Mezõcsát, Attila
út 67. A harmatléptû dalnok:

Ezüsthold Galnis (#2039)
Kereslek téged, aki április 6-án elemelted a

bronzpengémet, míg én az igazak álmát alud-

tam. Az „eset” a (64, 60)-as koordinátákon tör-
tént. Hogy magadra ismerj, íme néhány voná-
sod: fekete, hosszú hajú, kék szemû árnymanó
férfi. Ha egy mód van rá, szeretném visszakap-
ni (visszavásárolni) a bronzpengémet, úgyhogy
kérlek írj a (#1105)-ös mentális számra, vagy
a következõ címre: Elter Tamás, 5000 Szolnok,
Botár I. út 4. III/28. Már készülõdõfélben van
egy hatékonyabb csapda. Köszönettel:

Kildar Lossagor (#11205)

SZERELEM
Elf nõk jelentkezését várom, tartós szerelmi

kapcsolat céljából. Csak kezdõkre gondoltam.
Kinézetem: hosszú, arany hajam, szürke sze-
mem és bronz bõröm van. Savesav (#4243)

SEGÍTSÉG
Tisztelt kalandozótársaim! Segítségeteket

szeretném kérni egyik életcélom megvalósítá-
sában. Ez az álmom: nagy mágus szeretnék
lenni, de ehhez a magas IQ elengedhetetlen.
Szóval szeretnék valamelyikõtöktõl egy optiri
agysisakot kölcsönkérni 2-3 hónapra. Cserébe
hálámat és barátságomat adom. Azoknak, akik
ennél többre vágynak, egy lánckesztyût ajánlok
fel, amit a helytartói hivatalban szerzek meg.
Persze „más fajta” fizetség is szóba jöhet. A hir-
detés megjelenésekor (remélem, még aktuális
lesz) Vangorf 4. labija és Libertan között idõ-
zök, de a kedves KT-társaimon keresztül is el-
juttathatod hozzám a sisakot. Bátran ragadj tol-
lat, és írj! Várja segítséged egy álomõrzõ elf
lány: Bíborszemû Borostyán (#1977)

Mostantól bárki jelentkezhet a 10 kajáért,
mindenkinek adni fogok, teljesen ingyen. Re-
mélem, lesz jelentkezõ bõven, mert csak ketten
jelentkeztek a legutóbbi hirdetésre. Ha akarod
a kaját, írd meg a (#4546)-os mentális szám-
ra, vagy a címemre a neved, címed és egy koor-
dinátát Vangorf körül, és én megírom neked,
hogy mikor és milyen kódra rejtettem el a ka-
ját. A cím: Földi Zsolt, 2740 Abony, Kemény Zs.
u. 4/a. Gonoszoknak is adok kaját, úgyhogy le-
het jelentkezni. Kívánjatok nekem jó vadásza-
tot! Sziasztok! Kradar Drogo (#4546)

Kedves leendõ hittársaim! Szeretnék beál-
dozni a halál istenének Leahnak. Én egy kobu-
dera vagyok. Kérlek, segítsetek! Címem: Ifj.
Pordán János, 2049 Diósd, Búzavirág u. 14. A
borítékra írd rá: Leah!

Janashita Sadatake, a halál inkvizítora
Sziasztok! Kezdõ kalandozó vagyok a TF-en,

elkelne a segítségetek, tapasztalt kalandozók.
Shaddar környékén járok, aki tud, segíthetne
néhány tárggyal. Mi az, ami érdekel? Gromak
páncél, valami vágófegyver, ásó, mászó és tan-
kány karom, valami fejvédõ és lábbeli. Aki segít
vagy üzen, annak elõre is kösz! Címem: Hûse
János, 4060 Balmazújváros, Széchenyi u. 38.

Lord Kis’Se (#3052)

Aaargh mindenkinek! Segítsetek egy sze-
gény manón! DEM kéne egy fontos párbajhoz.
Akár 70-80 aranyat is adhatok érte. Sürgõs! Ga-
tinnál vagyok.

Deadly Chaos (#4781), a káoszmanó
Elvtársak! Infomilliomosok! Ha lenne vala-

ki, aki nekem, egy tudatlan, szerencsétlen alak-
váltónak egy teljes, részletes TF-térképet tudna
adni, nagyon megköszönném/hálálnám! Kér-
lek szépen titeket, ha küldtök térképet, Kará-
csonyi Zoltán, 9025 Gyõr, Rába u. 92/b címre
tegyétek! Elõre is nagyon szeretném megkö-
szönni jóságotokat! Üdv: Koniram (#1762)

Fairlight hívei! Segítségeteket szeretném
kérni, ugyanis én is a Mágia istenének akarok
beáldozni. Ha bárki, bármit tud nekem segíte-
ni, az kérem tegye meg! Elõre is köszönöm:

Savesav (#4243)
Helló kalandozók! Nemrég érkeztem meg a

Kiégett Földrõl. Szükségem lenne egy ásóra, de
az is elég lenne, ha valaki megírná, hogy ho-
gyan kell feltalálni. Más. Szeretnék beáldozni
Tharrnak. Ehhez kellene találnom egy rúnakö-
vet, lehetõleg az 503. épület környékén és hoz-
zá viszonyítva. Megint más. Szívesen beállnék a
Két Kard Testvériség vagy a Vashegyek Nemzete
KT-ba. Mihamarabb választ várok. Üdvözlettel,
egy leendõ Tharr hívõ törpe: Druyn (#3689)

Kalandozótársaim! Sajnos az a problémás
helyzet állt elõ, hogy szükségem lenne egy pár
dologra, amit saját erõbõl nem tudok elõterem-
teni. Ezért hozzátok fordulok segítségért. Ven-
nék szvó-ektoplazmát, doronytüdõt és dö-
möngszívet. Jelenleg Vangorf gróf (71, 70)
környékén táborozom. Akinek van és tudja nél-
külözni, az kérem írjon a (#1105)-ös számra.
Az árban megegyezünk. Köszönettel:

Kildar Lossagor (#11205)
Tapasztaltabb törpe társaim! Kérlek, segítse-

tek egy most érkezett fajtársatoknak kedvenc
idõtöltésében, a bányászatban. Persze itt nem
szó szerinti segítséget értek. Szóval, ha ráértek,
legyetek szívesek írjátok meg, hogyan tudok
ásót készíteni! Elõre is köszönöm! Az alábbi
névre és karakterszámra írhattok:

Vaslábú Dáin (#3471)
Üdvözlök minden kalandozót, elõször is be-

mutatkoznék. A nevem Zorcan Seth Kazuya, de
a legtöbben csak Kobrának hívnak. Most érkez-
tem hosszú utamról ide közétek, úgyhogy jó
lenne néhány infó, elsõsorban rúnakõ koordi-
náták érdekelnének (Dornodon, Sheran és Le-
ah elõnyben, de a többi is jöhet), de másnak is
örülnék. Írhattok a (#2605)-ös mentális
számra vagy a következõ címre: Nagy Gábor,
3200 Gyöngyös, Szövetkezet út 1. fsz. 2. Elõre is
köszi! Még valami: aki nekem ír, az számíthat
az én segítségemre! Jó kalandozást kíván:
IV. 21. Zorcan Seth Kazuya (#2605)
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Kalandozótársaim, fajtársaim és legfõképp
Sirrus D’Lalbo! Most érkeztem a Túlélõk Föld-
jére, ezért – mivel nagyon új vagyok itt – meg-
kérek mindenkit, hogy (ha tudtok) segítsetek
infókkal, de legfõképpen térképekkel, ha lehet,
akkor a Túlélõk Földjérõl teljessel. Elõre is kö-
szönöm. Majd elfelejtettem, a címem: Molnár
Attila, 7200 Dombóvár, Árpád u. 1. Szóval elõre
is köszi! Uriach Aswark (#4997) a renegát

SZÖVETSÉGEK, KT-K
Erdauinon már 2 Leah Tudat alakult, de az

egyik nem nagyon foglalkozik a hitéhez illõ ké-
pességek kifejlesztésével, a másik pedig csak
rombolni tud. Mi szeretnénk végre valódi, való-
ban Leahhoz illõ képességet kifejleszteni, nek-
romanta tudással vegyítve. Nem kívánunk úgy
rombolni, mint ahogy a Próféták teszik. Mi, bár
nem ítéljük el azt az utat sem, a türelem útját
járjuk. Megbékéltünk a tudattal, hogy egyszer
meg kell halnunk, és valamiért oly mértékben
fontos lett nekünk a halál, hogy papjaivá vál-
tunk. Sötét auránk ellenére semleges viszonyt
szeretnénk a druidákkal, a fény követõivel pedig
nem foglalkozunk. Mint láthatjátok, a célunk
az, hogy Leah neve ne rémülettel, a rombolás
rémképeivel, hanem félelem nélküli tisztelettel
töltse el azokat, akik az érzelmek szépségében,
vagy a természet nagyszerûségében hisznek.
Szívesen kifejtjük az érdeklõdõknek bõvebben
is, ha megkerestek minket: Elinder Thanatos
(#1102), Síri Shi’laka (#1042) vagy Tyron Ya-
rell (#2254). Már hat fõs a csapatunk. Üdvöz-
lettel: Végítélet Várói, leendõ KT

Párbajra hívok mindenkit, aki ártott a drow
KT-nak (Soma, Sújtólég és a 3. törpe… izé Wil-
lafejû vagy mi?), esetleg akar egy kiadós verést
mind tudatilag, mind fizikailag. Ha az illetõ ve-
lem egy szintû, esetleg egy-két szinttel alacso-
nyabb (szintszivatott, hitvédelmés gyilkológé-
pek kíméljenek), akkor életre-halálra bátorság
szerint. Természetesen a „fény” bátor követõi is
jöhetnek (köztük a bûvölõgép hívei is), nálam
VIK 5 van. Útvonalam: Wargpin-õslénypark,
csatamezõk, változó minoszkúpok Wardpin vo-
nalától kezdve északra Kragoruhoz. (Az írás a
TF-TALI után válik aktuálissá.) Leah bosszúálló
angyala: Faithful Tanthalas (#3429)

Egy netes haverom azt mondta, van valami
Végítélet Várói nevû, Leahosokat fogadó szövet-
ség, amely KT-vá akar válni. Fiúk, ha tényleg a
szolid irányzatot akarjátok megvalósítani, ke-
ressetek meg! Betársulnék. Üdv:
IV. 19. Graum Hegdrok (#2664)

Ismételten kérek mindenkit, aki az Össz-
hangzat KT után érdeklõdik, hogy a félreértések
elkerülése végett az alábbi címre írjon, ekkor
biztosan választ kap. A cím pedig: Kolarovszki
Zoltán, 5720 Sarkad, Jókai u. 51. Figyelmeteket
köszönöm: Vrandol Sayn Karad (#4620)

Tudatcsaták és tudatcsapdák. Ezek azok,
amelyek az utóbbi idõkben gyakoribbak lettek,
párhuzamosan azzal a megszorító intézkedés-
sel, ami végre gátat szabott a mértéktelen és el-
lenõrizhetetlen TU-regenerálódásnak. Egyes
KT-k (mindannyian sejtjük, melyekrõl van
szó), illetve pontosabban gátlástalan tagjaik így
próbálják beszerezni azt, amit megvontak tõ-
lük… jogosan. (Oh, igen! Hiszen a TF tulaj-
donképpen egy optimalizáló, stratégiai játék, il-
letve az egyik, ha nem a legfontosabb cél, hogy
kiszúrjunk a másikkal, keserûvé tegyük a szó-
rakozásának örömét, fõleg, hogy ezért még fizet
is, nem is keveset. Ez egy visszataszító hozzáál-
lás, játékosok!) Mi, Fekete Driudák, éppúgy ál-
dozatai vagyunk ennek az erkölcstelen dolog-
nak, mint bármely más normális túlélõ,
mégsem teszünk mást, mint tiltakozunk a sé-
relmeink miatt. (Igaz, fiatal szövetség lévén
mást nem is tehetünk alacsony MXTU-ink mi-
att, de õszintén szólva nem is akarunk tenni.
Azt valljuk: attól, mert TU-rablóink ennyire (bí-
bor) görények, mi még nem leszünk azok.)
Sõt, leendõ képességünk sem azt a célt fogja
szolgálni, hogy más túlélõkkel szemben elõnyt
szerezzünk bármiben is, mivel mi még hiszünk
abban, amiben a többség már nem: a tiszta er-
kölcsben. Úgy látszik, küzdelmünk szélmalom
elleni harc, de szívünk nemes, hisz hitünk igaz,
mert mi vagyunk Sheran elit druidái!
IV. 18. Fekete Druidák (#9155)

Ezúton tudatjuk Ghalla népével, hogy mi trol-
lok, az elnyomott fajok nevében baráti jobbot
nyújtunk az árnymanóknak. Ezt egy szövetséggel
kívánjuk megpecsételni. A jelenlegi vezetés sza-
kít az eddigi, hosszan lehúzódó és teljesen értel-
metlen háborúskodással a Ghallai fajok békés
egymás mellett élése érdekében. A Kvazársziklák
Népe nevében: Otoaak, az új vezetõ

Kalandozók! Szeretném bejelenteni, hogy
tudatunk kisebb változáson esett át. Új vezetõre
találtunk Acid el Sinistre személyében. A tuda-
ton belül hierarchikus rendszer alakult, bár ez
továbbra sem jelent különösebb megkötést tag-
jainknak. A Sötét Inkvizíció Apostolai továbbra
is várják csatlakozni szándékozó gonosz kalan-
dozók jelentkezését a (#4706) vagy (#5726)-
os mentális számon.

Lord Raver (#5726) Pater
Két éve alakultunk. Megpróbáltak letaposni

bennünket, de túléltük. Sokasodtunk, megerõ-
södtünk és most… két év után… eljött a
bosszú ideje. Mi nem felejtünk.

Mélysötét Vándorai
Elfjeim! Vár rátok az Erdõk Vándorai Kt. Je-

lentkezzetek nálam, vagy a Kt-vezérnél (Glanga
Dor Blazeer #1952)! Címem: Soos László,
Eger, 3300, Kodály Z. u. 6. tel.: 36-314-456 
vagy sosi@main.pserve.hu. Soos László

Kedves kalandozók! Ezúton tájékoztatok
mindenkit, akit érdekel, hogy szeretett veze-
tõnk, Jerikó, aki öt és fél éven keresztül volt az
Álomõrzõk vezére, lemondott. Utóda a Közös
Tudat bizalmából én lettem, és azt szeretném,
ha a jövõben is folytatnánk azt az utat, amelyet
a KT a megalakulása óta tapos. És (hogy való-
ban a jövõbe tekintsek) itt fordulnék azokhoz a
fehér aurájú kalandozókhoz, akik még nem vá-
lasztottak maguknak Közös Tudatot. Ha fontos-
nak tartod a szeretet, a barátság, a szabadság és
a béke eszményét, ha szívedben még él a re-
mény, csatlakozz hozzánk! Azoknak, akik iga-
zán hisznek a jóság erejében, találunk helyet
sorainkban. Ha érdekelnek a belépés feltételei,
keress meg mentális számomon, vagy a
pelle@osiris.elte.hu drótposta címen! Szép ál-
mokat kívánok mindenkinek!
IV. 5. Pelegrin (#1531)

Ismét jelentkezik a Nagy Fehér Alakváltó
Törzsfõnök. Tudjátok, hogy mely KT jelvénye a
Kardra tekeredõ, kitárt szárnyú, háromfejû sár-
kány? Ezt mindenki tudja, a MAFFIA KT jelvé-
nye. Ezzel nem mondtam semmi újdonságot
senkinek, igaz? Nos, a sárkány feltámadt pora-
iból, s kitárta szárnyait. Ennek hatására a tag-
létszám egyre csak nõ, nõ és nõ. Már nem sok
hely van a KT-ban. Azon gonosz kalandozók,
kik a sárkány óvó szárnyai alá szeretnének tar-
tozni, ne habozzanak, írjanak Kovának
(#3112), vagy nekem, illetve valamelyik fent
említett jelvényt viselõ kalandozónak! Írjatok
minél többen! Üdvözlettel:
III. 23. Westy (#4378), az egyetlen

Szörnyû, hogy bárkinek említem, melyik KT
tagja vagyok (Fekete Druidák) az illetõ rögtön
elhúzza a száját. De miért? Hisz nem is ismer-
tek minket! Vagy inkább hisztek a hazug, sárdo-
báló hirdetéseknek, mint nekünk? Ne tegyétek!
Gyõzõdjetek meg róla saját magatok, hogy ez
egy olyan csapat, amelynek tagjai egymásért a
lelküket is kiteszik, hitükért halni is képesek,
és nem a KT feliratú „doboz” tartja össze, ha-
nem a barátság. Pl. én sem kedvelem Yoro Oki-
yit, de többé nem nevezem bunkónak, mert fo-
galmam sincs, ki õ valójában, hogyan
gondolkozik, és mit-miért cselekszik. Kérlek
benneteket (különösen titeket, ifjú KT-keresõ
druidák), hogy ne legyenek elõítéleteitek! Ne
vessetek meg senkit és semmit azért, mert ol-
vastatok valamit, vagy egy ismerõsötök beszélt
róla! Ne kelljen „szégyenkeznem” (ez persze
képtelenség), vagy magyarázkodnom, amiért az
egyik legcsodálatosabb társaság tagja vagyok,
akiket Ghalla valaha is a hátán hordott!
IV. 18. Oriza Triznyák (#2888)

Tisztelt kalandozók! Az Erdõk Hangjai KT új-
ság mostantól az én gondozásom alatt jelenik
meg. Akit érdekel a Fekete Druidák hivatalos
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lapja, az írjon nekem. KT-tagoknak ingyenes,
nem kell válaszboríték. De minden egyéb ka-
landornak max. háromszor küldöm le boríték
nélkül, utána ha nem küldesz felbélyegzett vá-
laszborítékot, akkor nem küldöm. Címem: Ur-
bán Miklós, 1113 Budapest, Karolina út 34/b.

Lin (#1494)

ÜZLET
Eladnám, illetve nap szimbólumra cserél-

ném denevér szimbólumomat. Libertan kör-
nyékiek elõnyben. E-mail: Lordr@freema-
il.c3.hu Lord Raver (#5726)

Kalandozók! Elkelne a segítségetek! Nagyon
kellenének az alábbi tárgyak: moa gyöngy, ru-
bin, jádekõ, burát, gyémánt. Jó lenne egy pszi-
kõ is. Fizetés megegyezés szerint aranyban,
üzletlebonyolítás teleportilag bármely kisváros-
ban. Egyeztetés: Angyal József 20-9727-059
vagy: Thoron-Laure (#2156)

Lánckesztyût, smaragd védõgyûrût vennék,
esetleg tárgyakra cserélnék. Ha van eladó ezek
közül, kérlek keress meg a (34378)-as mentá-
lis számon! Üdvözlettel:
III. 31. Westy (#4378), az egyetlen

Nagyobb mennyiségû ragasztót, illetve zöld
üveget keresek megvételre, fizetés aranyban.
Ezenkívül varázstárgyakat is keresek (itt csere
is szóba jöhet): fekete kehely, regeneráló gyûrû,
Eldaran karkötõje érdekelnek.
IV. 9. Balfasz (#2567)

Pszi kõ? Nekem is köll! Ócsón vennék is,
csak pézzel rendezném a számlaegyenleget.
Béke. Graham Treefrog (#4788)

Van egy elfogott (és már teherhordónak be-
idomított) hegyi rák a birtokomban. Akinek
szüksége lenne rá, keressen az 53-352-337-es
földi mentális telefonvonalon!
IV. 9. Kharizmosz (#1954)

EGYÉB
Mi, Sytix és Mr. H.A.I.R., a Lélektisztító Irgal-

mas Nõvérek tagjai vétettünk a rend és törvény
ellen azzal, hogy Borax Király adószedõit meg-
öltük. Itt szeretnénk bocsánatot kérni a Király-
tól és az adószedõk rokonaitól továbbá a L.I.N.
tagjaitól és minden Raia hivõtõl. Raia nevére
fogadjuk, hogy többé nem teszünk ilyet, és az
adót mindenkor befizetjük, visszamenõleg is.
Reméljük, hogy a L.I.N.-t nem a mi cselekede-
tünk alapján ítélik majd meg.

Sytix és Mr. H.A.I.R.
Kalandozók! Ragadjatok tollat, írjátok meg

kit gyûlöltök a legjobban, kit tartotok a legrú-
tabbnak, legszebbnek. Írjátok meg saját és a le-
írt személy kinézetét, faját, nemét és mentál
számát! Címem: Fiser Péter, 1214 Budapest, II.
Rákóczi F. u. 266/b. A nyertesek között értékes
cuccokat sorsolok ki. (Ha addig el nem lopják.)
Írjatok! Zelman (#5600)

Barátságos drowk… avagy Tanthalas meg-
szabadul a szopóköveitõl. A minap felgyülem-
lett nálam 4 szopókõ, és sajnáltam rá a 84 VP-
t, amivel szétzúzhattam volna. Sajnos a
KT-társaimnak sem tudtam távolság miatt átad-
ni, így megkapták azok a kalandozók, akikkel
találkoztam, és barátságos voltam. Elpattant 4.
Vagyis kedves gonoszok, itt az alkalom, hogy ki-
szúrjatok a többi kalandozóval. KT 259 x , be
város, BA 999 998. Jó VP-spóroló módszer. Ta-
lálkoztam a védõnõvérrel is, aki térden csúszva
könyörgött, hogy ugyan ne öljem meg a törpe
kovács szeretõjét, hiszen egy olyan bányarém
mint õ, nehezen talál magának szeretõt, s ak-
kor is csak törpére vagy gnómra futja.
(Phúj…) A sok rinyálás miatt el is ment a ked-
vem a harctól, de kérdem én, hogyan szerez-
zünk akkor mi gonoszok jellempontot, ha nem
lehet gyilkolászni és lopni sem tudunk. Már
megint az õsi téma, de azért ezek után aki go-
noszkodik, belátja, hogy mennyivel könnyebb
út a fehérségé, és ebbõl tudni, hogy igazi ered-
ménye a gonoszságnak van. Azért sírok egy
sort: olyan nehéz gonoszságpontot szerezni!

Faithful Tanthalas (#3429)
Lottókombinációk Abdomennél!

(#2665)
Felhívnám Uzbrok figyelmét arra az apró

tényre, hogy a Világégés elõttig béke és nyuga-
lom volt minden Dornodontól mentes terüle-
ten. És lehet, hogy Leah maga gonosz, de a
szférája, a Halál továbbra sem az, ha valami
miatt gonosz, az is a hozzád hasonló beteg lel-
kû egyéneknek köszönhetõ: csak a tudatlan pó-
rok tartják gonosznak a Halált azért, amiért az
akkor is elveszi szeretteiket, amikor gyarló ön-
zésük miatt õk még mindig együtt töltenék ide-
jüket. (A varázslatai felõl Miklóst kérdezd! a já-
tékos) Az RM parancs GO-szerzõ oldala is
erõsen csökkent, az FL-hez is rengeteget kell
küszködni, mire sikereket érhetsz el. És a lopás
sem olyan gonoszság, mint amiket te Leahra
kentél. Szóval gyakorlatilag nem gyõztél meg
(és ez így helyes), mert pl. soha senki nem ve-
szi figyelembe, hogy a kalandozók hangjai egy
kötött, és emiatt messze nem tökéletes szabály-
rendszer alapján irányítják karaktereiket. Lera-
gadtatok a szájtépésnél, csak azt nem tudom,
miért kínlódok veletek! Aki nem tartja magát
kalandozónak: Tyron Yarell (#2254)

Szeretnék köszönetet mondani azoknak,
akik eddig segítettek utamon. Akik meg ke-
resztbe tettek…, azokkal egyszer úgyis elszá-
molok. Más. Veronel! Elvesztettem a címed, írj!
Mire ez a hirdetés megjelenik, már KT érett le-
szek, ezért szeretném felvenni a kapcsolatot a
Szeretet Vándoraival. A címem: Lipovics Gyula,
Budapest, Szõlõ u. 78. X\53. Don Juan
(#4893)

Leah papok! Fivéreim és nõvéreim, öröm-
mel tudatom veletek, hogy sikerült jó helyet ta-
lálnom egy templom számára. A csodálatos
építmény a (98, 88)-as koodintátn készül, Hu-
ertoltól északkeletre. Akinek aktuális a temp-
lomépítés, kérem jelentkezzen! Hívjátok a 389-
8696-on Lantai Lászlót.
IV. 23. Igor Konovaljov

Kedves mindenki! A mai, március 23-i nap-
tól kezdve gyakorlatilag nem én vagyok a felelõs
Nehwon tetteiért. TF-es pályám elsõ karaktere
volt, sokan utálták, sokan kedvelték (a kapott
levelek alapján), és legalább ennyi embert nem
érdekelte. Drow alvezérségérõl lemondott, az új
vezér méltó helyettese, Onix (#2053) lett, a
Leah Ház immár az övé. Új gazdája talán más-
képpen fog játszani vele, nem tudom. Nehwon
leadására fõleg anyagi okok kényszerítettek, de
a barátok megértése azért könnyebbé tette…
Itt szeretném felsorolni mindazon barátaimat,
akiket Nehwon révén ismertem meg: Yasmina,
Elfeanor, Nardaal, Onix, Laurana, Cirdan
Shen’Arion, Üssük ki 200-al, Aranyszakáll, Ast-
rea Caernos (alias Beryl), Amre Gal Karnelian,
Lord Raver, hogy a legközelibbeket említsem
csak meg. A TF-rõl azonban nem veszek ki tel-
jesen, a fenti barátok számára illetetve az újak-
nak továbbra is elérhetõ leszek, csak másként.
A (#3430)-as vagy a (#3095)-ös számra küld-
hettek nekem levelet, tõlük biztosan megka-
pom. Végül: Elfeanor tudja az Igazat arról, mi a
véleményem Sheranról (pozitív), akit érdekel a
vita vége, tõle is megtudhatja, nekem talán
nem hinnétek. Jó kalandozást! Rácz Gábor

Ahoy! Ismét egy szupertitkos információhoz
jutottam. Világméretû összeesküvés készül el-
lenünk, amely elsõ lépései már meg is történ-
tek. Nem merek sokat mondani, mert pórul
járhatok, de nektek nem furcsa egy picit, hogy
március elején meglakult a Femini Galeri, és
pont akkor omlott össze az egész kasztroplaná-
ris tér? Azért ez jellemzõ, nem? Tömény nõi
koncentráció került a mentális térbe, erre lefa-
gyott az egész. Én meg azt hittem régebben,
hogy a nõi tudat, az valami mélységesen abszt-
rakt fogalom. Aztán most kiderült, hogy ilyen is
létezik. Mi több, már hazavágta egy csomó KT
képességét. Mi lesz, ha a kezdeti szárnypróbál-
gatásokat valami komolyabb váltja fel? Ne kö-
vessük el ugyanazt a hibát, mint egy másik KT-
nál. (Remélem, tudjátok, melyikre célzom.)
Most kellene tenni valamit, amíg lehet. Ti sze-
retnétek agymosott idiótává válni, akik ki van-
nak téve holmi nõszemély kényére-kedvére?
Igen? Hurrá! Akkor nem vagyok egyedül. Hopp!
Jön errefelé két fehérköpenyes bácsi, úgyhogy
gyorsan befejezem. Good night!

Utópisztikus Marhaságok Alkotója
(#5569) az... õ… elfelejtettem



Én, Mufffaló Bill, ezennel meghirdetem Le-
ah hitének reformációját. Vallom, hogy hiszek a
halál szentségében, s hiszem, hogy Leah felette
áll jóságnak, gonoszságnak. Megtagadok min-
den közösséget azokkal, akik urunk szent
szimbólumát hordva térdig gázolnak a vérben,
s lépteiket oktalanul lemészároltak halálsiko-
lyai kísérik. Tagadom, hogy Leah útja a pusztí-
tás és öldöklés útja. Szent esküvel fogadom,
hogy soha nem ölök értelmes lényt ok nélkül, s
ha ölnöm kell, kezembõl a halál gyors lesz és
kíméletes. Soha nem tekintek ellenségemnek
senkit vallása vagy jelleme miatt. Célom, hogy
Leah hite újra a régi fényében ragyogjon, s min-
denki megtanulja tisztelni az Eltávozottak Urát.
Szövetséget ajánlok hát ezért mindazoknak,
akik hozzám hasonlóan gondolkodnak, mert
tudom, sokan vagyunk. A szövetség soha nem
alakulna Tudati Testvériséggé, nem kell hát
senkinek elhagynia eddigi KT-ját. Nem kívánok
semmiféle ellenségeskedésbe keveredni a ha-
gyományos út követõivel, hiszen õk is testvére-
im a hitben, még ha másképp értelmezik is az
õ tanítását, mindössze csak azt szeretném, ha
mindenki tudná, én nem tartozom közéjük.
Várom a többi reformer jelentkezését, és per-
sze a hagyományos út teológusaival is szívesen
vitázom.

Mufffaló Bill (#2398), Leah inkvizítora
Kalandozók! Bár mi szeretett Úrnõnk har-

cos-papjai vagyunk, szent hitünk legfanatiku-
sabb druidái, de nem elvakultak. Hisszük, a
szép szó (gondolat) többet ér el, mint pl. a ke-
mény ököl. (Oh, bárcsak mindig elég lenne a
barátságos meggyõzés!) Minden jóérzésûnek
és megtértnek ajánljuk, keresse fel valamelyik,
hozzá legközelebb esõ kolostort, és ott a szerze-
tesek segítségét kérve keresse meg egy bizonyos
nagyon furcsa nevû bölcs legalább egy fólián-
sát. Ajánljuk figyelmetekbe Petrovics (vagy Pe-
tõfi) Sándor: Itt van az õsz, itt van újra kezdetû
gondolatait. Ha bizonytalanok vagytok, hallgas-
satok nyugodtan a Hangjaitokra! (Valami oknál
fogva õk sokkal többet tudnak, mint mi, egysze-
rû halandók.) Ha megértitek a bölcs szavainak
lényegét, közelebb kerülhettek Sheran hitéhez,
másképp látjátok majd az egész életet. (Leg-
alábbis mi, Fekete Druidák nagyon reméljük!)
Nyissátok ki szíveteket/lelketeket és figyeljetek
a Természet szavaira! A ti életetek is szebb lesz
általa. Fekete Druidák (#9155)

Aki nem tud, az inkább ne próbáljon meg
„tájszólásban” cikket írni! (Ubifej, Koppány Aga
és a többi ilyen falusi lekvárzsibbasztó.) Na szo-
póka! Graham Treefrog (#4788)

Árnymanók! Miért elégednétek meg többel,
amikor van még több is! Az Árnymenõk KT ne-
vében:
III. 29. Zsebfelmetszõ Jack (#5404)

Kezdetben vala a szopókõ… Aztán jött az
Aranypikkely, a Sötét Tekercs, a Kisebb zan és
még kitudja, mi fog következni. Vajon miért ér-
zem úgy, hogy a Túlélõk Földje helyett a Szíva-
tás Földjére kerültem? Miért okoz egyeseknek
olyan földöntúli örömet, hogy tönkretehetik
mások játékát? Vajon miért csalódik annyi ma-
gamfajta játékos (akik egyszerûen csak szóra-
kozni szeretnének) a TF-ben? „S lõn néma
csend. Válasz se hallik, lant-húr se zeng…”
Nem igaz, hogy ezek a disznóságok csak engem
zavarnak! Írassunk ki népszavazást a témáról
(szivató tárgyak megszûntetése)! A fenti KT-k
majd kapnak valami kárpótlást. Na? Ha valaki
Libertan környékén morcos kedvemben talál-
na, annak csak egy oka van: nem óhajtom egy
újabb taggal gyarapítani a szopókõ-tulajdono-
sok klubját. Ha mégis, azt köszönjétek Suttogó
Pengének (tõle kaptam az elsõt), meg ennek a
csökött programnak. A 64-es GN-ben azt olvas-
tam, hogy a szopókõ viccnek indult. Hát, aki ezt
jó poénnak tartja, annak elég szennyes egy lel-
ke lehet! (Még azt is el tudom képzelni, hogy
nézi a tévében azt a Csíz! nevû túrót.) A 123-
szoros szopókõ-tulajdonos:
IV. 18. Oriza Triznyák (#2888)

Ez az ílás a nö… növényiltó k… k… kalan-
dozókhoz szól! Mit élveztek abb… abban, ha a
nö… növényeket ki.. ki.. kiiltjátok? Ettõl lel-
ke..ketek megtisztu..tul, bo… bo… boldogab-
bak lesztek? Szelintem nem! Sü… süllyedje-
te..tek ma… ma… magatokba, s me…
meglátjáto..tok, hogy fe… felesleges k… ki…
kiiltani az éle..let adó nö… növényeket! Még
szelencse, hogy egyle tö… több She..Shelan
hí… hívõ lesz, s le… le… levitalizálják a ti
mu… munkáitokat. Én mi… minden
ki…ki…kiiltott növényt levitalizálok, ami..mi-
vel ta..tyalálkozok. Shelan papok ti is eszt teszi-
tek? Kü…küzdjünk együtt a félgek ellen. Levi-
talizációla fel!

Erõs Vagrath (#4869), Sheran papja
Dornodon templom építéséhez keresek se-

gítõ társakat, vagy beszállnék egybe. Homoki
Zsolt, tel.: 22-242-411.
IV. 9. Balfasz (#2567)

Mindenki, aki üzent nekem a Tharr temp-
lommal kapcsolatban! Sajnos hiba csúszott a
számításimba, a hirdetésem téves volt. Történt
ugyanis, hogy olyan mezõn kellett volna építe-
nem, ahol már állt egy kész templom. Így az
építkezést nem tudtam elkezdeni. Ezért jó len-
ne, ha keresne valaki más megfelelõ helyet,
vagy ha már van, szólnátok nekem is, mivel én
ritkán lépek (havonta egyszer). Még mindig el-
adó a bíbor erõöv, és vennék pszi-követ. Cí-
mem: Koncz Gergely, 2600 Vác, Kötõ u. 19.
Megértéseteket köszönöm:
III. 30. Khossus del Maul (#2828)

Ti nem szeretnétek pontosabb leírást adni a
karakteretekrõl, ha az találkozik egy másik ka-
landozóval? Nem szeretnétek egyénibb külsõt?
Mert én pl. szívesen venném, ha a megszokott
hajszín, hajforma és egyebek mellett egy-egy
apró, de színesítõ jelzõ lehetne. Nem gondolok
több soros változtatásokra, csak a fekete hajnál
is lehet pl. árnyalatokat, hasonlatokat monda-
ni: pokolfekete, hollófekete, olajosan csillogó
stb. De bõrnél is lehetne halottfehér, sápadt,
napbarnított, feszes, vagy a szemnél is tûzvörö-
sen izzó, zsarátnokként világító, hidegkék, jég-
kék, acélszürke. Legyenek kidolgozottabb kül-
sejûek a karaktereink, ha már egyszer
szerepjátéknak nevezzük a TF-et! Ehhez is csak
az kell, ami minden változtatáshoz: Miklós rá-
beszélése. Kérek tehát mindenkit, hogy
árasszuk el Miklóst a javaslatainkkal e téren is!
Elvégre a külcsíny mindenkinek fontos… A
Pentagramma Testvérisége KT tagja:
IV. 11. Tyron Yarell avagy Rácz Gábor

Üdv minden kalandozónak! Egy 4. fordulós,
2. szintû kobudera férfi vagyok, aki minél elõbb
szeretne beáldozni valamely istennek, éppen
ezért várom bárki, illetve bármely KT jelentke-
zését. Amúgy fószerkáim, nem tudom mi bajo-
tok a nõi KT-val, szerintem a „Dirl Power” kife-
jezés is nagyon találó. Lányok, ha még nem
választottatok jelvényt, ajánlok valamit: nõk se-
rege lép ki a ködbõl, karddal a kezükben.
Amúgy lányok, harcoljatok a jogaitokért! Ha
bármi segítség kell, vagy valaki molesztál, csak
üzenjetek, s ellátom a baját. Amúgy érdekelne,
hogy hol vannak a kobudera kolostorok. Aki
tudja, írjon! Zelmar (#5600)

Üdvözlet mindenkinek! A múltkor Raia oltá-
ránál jártam, Qvill mellett. Kutattam és talál-
tam valamit. Nagy hasznát vettem, hálás köszö-
net érte, de szeretném visszaadni. 12 csepp
vízzel együtt bukkantam rá. Nem írom meg mi
az, mert akkor nem tudnám meg, hogy valóban
a jogos tulajdonosának adom-e. Remélem így
is rájön, aki eldugta, és jelentkezik. Más. Iste-
nem arra kért, hogy DEM használatára kény-
szerítsek egy gonosz kalandozót. Vagy legalább
90 ÉP-t sebezzek. Nem akarok kalandozó
skalppal „dicsekedni”, de segít-e rajtam valaki?
Minden jó szándékú (és gonosz) kalandozónak
sok szerencsét!
IV. 4. Thyrly-Corlain (#2027)

Kedves kalandozótársak! Kérlek benneteket,
hogy a nekem szánt üzeneteiteket ezentúl vagy
az e-mail címemre (ige@freemail.c3.hu), vagy
a postacímemre (Illés Gábor, 3212 Gyöngyös-
halász, Postán maradó) küldjétek.

Sirrus D’Lalbo (#5321)
Miért van az, hogy egyesek csak arra töre-

kednek, hogy elrontsák mások játékát?
(#5937)

55GN – 65.



56 GN – 65.

Minden leendõ és már tényleges druidához
szólunk most. Istennõnk 7. parancsa/küldeté-
se: „Fürödj meg a tenger vizében!”. Amilyen
egyszerû, éppoly fontos is ez a feladat teljesíté-
se, hiszen ennek révén kapjátok meg a druidák
egyik legfontosabb varázslatát, a revitalizációt,
melynek ismerete elengedhetetlen minden
igazhitû természetpapnak. Hiánya káros, nélkü-
le még nem igazán druida egy virág szimbólu-
mos túlélõ sem. Kérünk tehát benneteket, hogy
még idõben készüljetek fel a küldetésre, még
mielõtt megkapjátok azt Úrnõnktõl, hogy minél
gyorsabban meg tudjatok mártózni a tenger hûs
habjaiban! (Akik Erdauin középtáján kalando-
zónak, ezen küldetés idejéig orientálódjanak az
északi, illetve déli területekre!) Emellett fontos,
hogy minél elõbb legyen nálatok szárnyasher-
nyó, min. 1 db, amit amúgy rátfáról lehet gyûj-
teni mászókarom segítségével! A szárnyasher-
nyó azért kell, mert csak így lehet begyûjteni a
revitalizációhoz szükséges komponenst: a ké-
korchideát. Ha van eme virágból nálatok, akkor
azt mindenképpen szaporítsátok, hogy soha ne
szenvedjen hiányt! Miután megfürödtetek a ten-
gerben, és imádkoztatok Úrnõnkhöz, azt köve-
tõen már ti is képessé váltok az elpusztított nõ-
vények újjáültetésére. Kérünk benneteket, ne
habozzatok, ha gonoszok által elkövetett bûntett
nyomaira bukkantok, hanem használjátok má-
gikus erõtöket, és az új tudásotokat! Mindig.
Sheran adjon erõt eme szomorúan szép feladat-
hoz, testvérek! Fekete Druidák (#9155)

Aaargh nektek Chara-din leendõ hívei! Mivel
sokan érdeklõdtetek az õsi és egyetlen gonosz
istennek való beáldozásáról, álljon itt egy kis
segítség nektek. Áldozati tárgyak: DEM (#1),
grákóbõr (#41), Chara-din ékköve (#517).
Ékkövet mi Káosz Lordok készíthetünk nektek,
de ezért tenni is kell valamit: vagy 300 arany,
vagy egy általunk adott küldetés teljesítése, vagy
ha eléred az 55-56. fordulódat, beállsz közénk,
Lordokhoz. Ha a 3 tárgyat összeszedted, irány
egy rúnakõ: Gatin (44, 103), Shaddar (#48,
31) Qvill (51, 66). Ha ezzel is megvagy, akkor
ölj, pusztíts, lopj és terjeszd a káoszt!

Deadly Chaos (#4781), a káoszmanó
Ezúton szeretném tudatni Ghalla népével,

hogy több mint egy év kóborlás után megtalál-
tam életem értelmét. Amikor e sorokat írom,
szívem felett hordom már Úrnõm egyszerû és
mégis tökéletes virág szimbólumát. Köszönöm
Neked és Barátaidnak, Shila Rhiannan, az adó-
sod vagyok a segítségért, amit az AK IV/3-as szá-
mában adtál, habár ezt a csodálatos érzést nem
hiszem, hogy meg tudom hálálni valaha is.
Ioan de la Munte (#3280), Sheran követõje

Most már világos, mitõl olyan erõsek az
Álomõrzõk: Bruce Willis is köztük van…

Abdomen (#2665)

Most mint játékos szeretnék szólni játékos-
társaimhoz (mostanság divat lett, meg min-
den). Szóval az a helyzet, hogy ki vagyok akadva
a kezdõ játékosok ötlettelenségén. Nem szeret-
nék ócsárolni senkit (fõleg mivel nem is lenne
jogom hozzá), de a minap visszaugrottam a kis-
városokhoz az egyik karakteremmel, és minden
negyedik szembejövõnek dragonballos neve
volt. Egyes hírek szerint pedig KT-t is alapítanak.
Na, ez nagyobb marhaság, mint a quwarg KT.
Milyen KT az, ahol 4 Krilin, 3 Songuku meg 4
Jangcsa van? Cseppet unalmas. Ráadásul nem
elég, hogy a Földön is ezt a borzalmas hülyesé-
get el kell viselnem, még a TF-en is? Ez már
sok(k). Persze én dumálok, akinek Hasfelmet-
szõ Jack és Freddy Kruegher nevû karakterei
vannal (mentségemre Jack indításakor semmit
nem tudtam még a TF-rõl). Szóval több ötletes-
séget, kevesebb dragonball-t, meg ha lehet, ne
majmoljátok a „nagyokat” se! (Ugye, Wulf Gret-
ta irányítója?) További jó játékot! A kommentá-
rokat az (#5191)-re írjátok! Jack

Szeretném ezúton is megköszönni a Bárd-
verseny tisztelt zsûritagjainak, hogy páratlanul
pártatlan ítéletükkel bizalmat szavaztak szerény
mûvemnek. Ígérem nem leszek rá méltatlan.
Egyúttal üzenem a kezdõ dalnokoknak: jövõre
vágjatok bele ti is! Az olimpiával szemben itt
mindenkinek van esélye a gyõzelemre (ahogy az
én példám is bizonyítja), amit ráadásul nem a
karakterednek köszönhetsz, hanem önmagad-
nak. A toll néha erõsebb a kardnál, testvéreim.
A Dal csordultig tölti lelkedet magasztos fény-
ével, hogy örökre magad mögött hagyhasd a ha-
landók kicsinyes, önzõ világát, és szabadon
szállhass könnyû szárnyain a halhatatlanság fe-
lé… Nem kell valakinek egy szerencsetalizmán
500 ruppóért? Oriza Triznyák (#2888),

kétszeres mesterbárd
Üdvözlet mindenkinek! Mostanában, ahogy

olvasgatom a GN aprókat, rájöttem arra, hogy
eddig mindig volt valamilyen közös téma, amin
egy vagy két (esetleg több) személy marakodha-
tott. Példának okáért ott volt az árnymanók vs.
trollok. Az is milyen gyorsan elfelejtõdött, mos-
tanában alig hallani róla. No, nem mondom,
hogy hiányozna, csak megemlítettem. Vagy a
toronyháborúk. Hogy szapultátok egymást!
Esetleg Chara-din visszatérése? Hmmm! Ez
sem rossz sztori. Most döbbentem rá arra, hogy
egyesek, ha már minden jól megy és nincs
semmi gáz, akkor keresnek maguknak valamit,
amin civakodni lehet. Nem veszitek észre, hogy
akármin is dühöngtök, az elõbb-utóbb úgy is
elfelejtõdik és semmi foganatja sem lesz. Meg-
éri ez vajon? Talán. De kétlem. Mit is lehetne
tenni, egyeseknek ez élményt okoz. Mindenkit
üdvözöl és Chara-dinosok levelét várja a látoga-
tó: Gargarigarugó (#2460)

A Nagy Fehér Alakváltó Törzsfõnök szól hoz-
zátok. Kalandozók! Mit szóltok Amanda
(#5958) verséhez (GN63)? Szerintem tapsot
érdemel. Gratulálok Amanda, csak így tovább!
Üdvözlettel:
III. 23. Westy (#4378), az egyetlen

A nagy tûz már több mint öt éve volt, én is
ezután érkeztem, de aki most érkezik, az eddig
mi a fenét csinált?

Graham Treefrog (#4788), az érdeklõdõ
A Tornyok Háborúja nem volt egyéb, mint a

gépek harca a postával szemben. Irreális küz-
delem, amelyben a jók és gonoszok minimális
szerepet sem játszottak. Azért az eddigi táposok
ismét jól jártak, azért ez is eredmény.

Sepp „Panzer” Dietrich (#5340)
Hail halandók! Néhány hónapja sikertelenül

próbáltam igazhitû Leah papokat találni egy
szentély emeléséhez. Most újra megkísérlem:
Leah templomot szeretnék építeni Libertan és
Wargpin között, a Csatorna partjánál. Remélem
most nem lesz pusztába kiáltott szó hívásom!
Alex Desponder! Segítségedet a kõmûves mun-
kánkhoz elõre is köszönöm! Te valóban megér-
demled fõpap-jelölti rangodat. Halál kísérje
utatokat! Címem: Ifj. Bella Dezsõ, 6500 Baja,
Kodály Z. u. 1. III/10. tel.: 79-424-896.

Dess (#1490)
Helló mindenkinek! Sajnos befejezem a TF-

et, ezért aki írt mentális üzenetet, az ne lepõd-
jön meg, ha nem kap választ. Mindenkinek to-
vábbi szerencsés kalandozást! Viszlát!

David R. Baldimoró (#1935)
Sokáig ültem lantom mellett. Valami bajom

volt vele, pedig a hangja hibátlan, mégsem ha-
tártalan öröm rajta a játék. Ekkor beugrott, hogy
mi a probléma. Elõhalásztam zsákom legmélyé-
rõl egy kõkést, és hegyével faragni kezdtem a
csontot. Íveket, hurkokat és más nonfiguratív
ábrákat karcoltam bele órákon át. Szinte telje-
sen kizárult a külvilág számomra. Mikor befe-
jeztem, egész váratlanul zuhant rám a fáradt-
ság. Minthogy idõközben beesteledett, aludni
készülõdtem. Mielõtt elaludtam volna, jólesõ
melegség futott át rajtam. Igen, ez a hangszer az
enyém, csak az enyém, és nem veheti el tõlem
senki. Vrandol Sayn Karad (#4620)

Sziasztok! Szeretnék egy felmérést készíteni
arról, hogy mennyi nemes járja a Túlélõk Föld-
jét. Ezért szeretnék minden Lordot, Sirt, Dont
stb. megkérni arra, hogy írja meg a nevét, ka-
rakterszámát, faját és hitét. Ne legyetek lusták!
Köszi: Don Juan (#4893)

Testvéreim, Dornodon hívei! Szükségem
lenne istenünk Libertan környékén emelt oltá-
rainak koordinátáira. Sajnos már 2-3 hónapja
nem találok egyetlen oltárt sem, ahol imáimat
leróhatnám.
Lord Raver (#5726), Dornodon inkvizítora


