


A cikk végén a varázsló adeptus leírása található (nem azo-
nos a második kiadás varázsló adeptusaival, azokat szintén
átnevezték, specializált varázslóra). Ez a különleges adep-
tus physical magician néven már szerepelt ugyan az Awa-
kenings kiegészítõben, de sokan csak hallomásból isme-
rik, és nem tudják pontosan a rá vonatkozó szabályokat.

ADEPTUSI KÉPESSÉGEK
VAKHARC Ár: 0,5
Az adeptus misztikus „hatodik érzéke” segítségével sokkal
hatékonyabban képes tevékenykedni a sötétben. A Vak-
harc képesség +4-re mérsékli a vaktûz és a teljes sötétség
láthatósági módosítóját, azonban az adeptus által megtá-
madott célpontok ettõl még ugyanúgy élvezik egy esetle-
ges fedezék nyújtotta elõnyöket

ELLENCSAPÁS Ár: 0,5 szintenként
Az Ellencsapás képesség segítségével az adeptus különle-
ges hatékonysággal képes visszatámadni ellenfeleire. A
képesség minden szintje után a közelharc (legyen az fegy-
veres vagy fegyvertelen) során dobj plusz egy kockával El-
lencsapás próbát. Ezek a támadások csak a visszatámadás-
kor használhatóak fel.

TÁVOLI CSAPÁS Ár: 2
A képesség lehetõvé teszi az adeptus számára, hogy rövid
távolságot „áthidaljon” egy pusztakezes támadásával, és
úgy üsse meg ellenfelét, hogy fizikailag meg sem érinti. A
képesség hatótávolsága méterben megegyezik az adeptus
Mágia tulajdonságával, és a standard fegyvertelen támadás
sebzését okozza. Az adeptus ilyenkor szokásos Fegyverte-
len harc próbát dob, figyelmen kívül hagyva az elérés mó-
dosítókat. A célpont harci tartalékával és Test tulajdonsá-
gával védekezhet ellene, mintha távolsági támadásnak
próbálna ellenállni; más szóval a célpont nem tud ellentá-
madást indítani, és ha több sikert dob a kitérés próba so-
rán, mint az adeptus, akkor a támadás sikertelen volt. Az

asztrális korlátok túloldalán álló célpontok ily módon
nem támadhatók, sem az asztrális, sem a fizikai síkról.

VASAKARAT Ár: 0,5 szintenként
A Vasakarat képesség megóvja az adeptus elméjét a külsõ
befolyásolási kísérletektõl. A képesség minden szintje plusz
egy kockát ad minden olyan kísérlet ellen, amely megpró-
bálja kontrollálni vagy megváltoztatni az adeptus gondola-
tait és cselekedeteit – beleértve a manipuláció varázslatokat
és a különféle szörnyek képességeit is. A képesség nem véd
az illúzió, illetve a mana alapú harci varázslatok hatásától.

IGAZLÁTÁS Ár: 0,25 szintenként
Az Igazlátás képességgel rendelkezõ karakter jóval ellen-
állóbb az illúziók hatásaival szemben. A képesség minden
szintje egy plusz kockát biztosít az adeptus számára, ami-
kor illúzió varázslatok, illetve illúzió alapú szörny képes-
ségek ellen dob próbát

VARÁZSLEPEL Ár: 0,25 szintenként
A Varázslepel képességgel rendelkezõ adeptusok el tud-
ják leplezni jelenlétüket az érzékelés varázslatok elõl. A
képesség minden szintje után az adeptus 1 kockát adhat
az érzékelés varázslatokkal szembeni ellenpróbájához. A
képesség nem véd az asztrális érzékeléssel végzett auraol-
vasástól, vagy a karakter egyéb módon történõ asztrális
észrevételétõl, valamint nem hat az Álcázás próbára sem.

MEGSEMMISÍTÕ CSAPÁS Ár: 1
A Megsemmisítõ csapás képesség használatakor az adeptus
egyetlen, hatalmas erejû ütésbe fókuszálja mágikus energi-
áját, amellyel képes áttörni a legvastagabb akadályokat is. A
karakter Fegyvertelen harc próbát dob 4-es célszám ellen.
Add hozzá a sikereket az adeptus Erejéhez, és hasonlítsd
össze a végeredményt a módosítatlan akadály szinttel. A ha-
tást az SR3-ban közölt táblázat alapján állapítsd meg. Az ütés
energiája valóban megsemmisítõ lehet, ha kombinálják a
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A Shadowrun harmadik kiadásában több változás is érintette a fizikai adeptusokat. Az elsõ, hogy meg-
szûnt a „fizikai adeptus” kifejezés, egyszerû „adeptus” lett belõle, ezért a továbbiakban én is így fogok rá
utalni. A második, sokkal lényegesebb változtatás, hogy újragondolták és optimalizálták az adeptusi ké-
pességeket, okulva a második kiadás hibáiból és hiányosságaiból. Sok helyen megváltoztatták a képessé-
gek mûködését, illetve módosították a költségüket, így sokkal színesebb és sokoldalúbb karakterek hoz-
hatók létre. A második kiadásban és a Grimoire-ban szereplõ képességek közül a használhatóbbakat
összevonták a harmadik kiadás alapkönyvében, a maradékot pedig a Magic in the Shadows kiegészítõ-
ben adták ki. Ezeket ismertetem most azok kedvéért, akik most kezdenek el játszani a harmadik kiadás
alapján, és adeptust szeretnének létrehozni, de csak az alapkönyvben lévõ képességeket ismerik. Így kö-
rülbelül kétszer annyi képesség közül választhatják ki a nekik tetszõket, vagy a karakterükhöz illõket.



Megnövelt erõ vagy Erõnövelés képességekkel. Az asztrális

érzékeléssel rendelkezõ adeptusok bármilyen (akár asztrá-

lis) akadály ellen használhatják a képességet: ilyen esetben

+2 adódik a karakter Karizma tulajdonságához.

KÉSLELTETETT SEBZÉS

Ár: 1 (észlelhetõ) vagy 2 (észrevétlen)

A Késleltetett sebzés képesség lehetõvé teszi az adeptus

számára, hogy fegyvertelen közelharcban olyan sebzést

okozzon, amely nem fejti ki azonnal a hatását. Az adeptus

bejelenti, hogy használni szeretné képességét, majd stan-

dard támadás próbát dob a célpontja ellen. A célpont a

normál szabályok szerint dobhat ellenpróbát.

Ha a támadás sikeres, és a célpont nem semlegesítet-

te teljesen a sebzést, a Késleltetett sebzés egyfajta mági-

kus „töltetté” alakítja a támadást, amely 24 órán keresztül

képes megmaradni a célpont aurájában. Az adeptus által

elõre (a támadás pillanatában) meghatározott idõ eltelté-

vel azután a sebzés kifejti hatását a célponton.

A képesség észlelhetõ fajtáját teljesen normális táma-

dásként kell kezelni – egyszerûen csak annyi a különbség,

hogy a sebzés nem azonnal jön létre. Az észrevétlen Kés-

leltetett sebzés alkalmazásához viszont az adeptusnak

„véletlenül” neki kell mennie, meg kell löknie, vagy más

módon, nem feltûnõen meg kell érintenie a célpontot. A

célpont ilyenkor nem védekezik és nem támad vissza, de

a támadó sem használhat harci tartalékot. A támadás ez

esetben észrevétlen marad, és az áldozat jó eséllyel nem

is fog emlékezni az apró incidensre.

Ha a Késleltetett sebzés elhelyezésre került, az adep-

tusnak egészen a hatás mûködésbe lépéséig fent kell tar-

tania a képességet. Ez azt jelenti, hogy addig nem végez-

het semmiféle kizárólagos mágikus tevékenységet,

valamint minden próbájának célszámára +2 módosítót

kap. Az adeptus bármikor abbahagyhatja a képesség fenn-

tartását, de akkor a mágikus energia elenyészik, és sem-

miféle hatást nem fejt ki az áldozatra.

Bárki, aki asztrális érzékeléssel vizsgálja a célpontot,

és legalább két sikert dob az érzékelés próbája során, fel-

fedezi a mágikus töltést annak aurájában. A töltés a seb-

zõdés megtörténte elõtt eltávolítható az aurából egy sike-

res varázslatsemlegesítéssel, melynek célszáma a támadás

energiaszintje, kimerülése pedig a támadás sebzés kódja.

A Késleltetett sebzés és Gyilkos kéz képességekkel

rendelkezõ adeptus bérgyilkosok úgy hajthatják végre tá-

madásukat, hogy tudják: a célpont csak órákkal késõbb

fog meghalni, amikor õk már több száz mérföldnyire tar-

tózkodnak a helyszíntõl, és biztos alibivel rendelkeznek.

EMPATIKUS ÉRZÉK Ár: 0,5

Az Empatikus érzék képesség egyfajta korlátozott mágikus

érzékenységgel ruházza fel az adeptust, aki így képes lesz

érzékelni a szabad szemmel látható emberek érzelmeit.

Dobj észlelés (4) próbát és használd az Érzékelés tábláza-

tot (SR3, 172. oldal) a kapott érzelmi információk mennyi-
ségének megállapítására. Az Álcázás metamágikus képes-
ség blokkolja az Empatikus érzék hatását, de ha az adep-
tus is beavatott, áthatolhat a védelmen (bõvebb ismertetõ
a Magic in the Shadows kiegészítõ 76. oldalán olvasható).
Fontos megjegyezni, hogy a képességet használó adeptus
nem asztrálisan érzékel (és nem is számít kettõs természe-
tûnek), ezért nem alkalmazhatja Auraolvasás szakértelmét.

HAJLÉKONYSÁG Ár: 0,5 (1. szint) vagy 1 (2. szint)
A Hajlékonyság képesség különlegesen rugalmassá teszi az
adeptus végtagjait, melyeket így jóval a normál emberi tû-
rõképesség határán túl is képes elmozdítani, elcsavarni. A
képesség minden szintje után a karakter 1-gyel csökkent-
heti Atlétika (Szabadulás) próbája célszámát. Ez vonatkozik
a kötelekbõl, bilincsbõl vagy egyéb mozgáskorlátozó esz-
közbõl való kiszabadulásra, valamint fegyvertelen harc so-
rán a lefogásból való kibontakozásra. Az adeptus ezen kívül
hajlékonyság próbát dobhat minden olyan esetben, amikor
valamilyen kis nyíláson szeretne átjutni, amely egy vele
azonos méretû személynek már problémát okozna (szellõ-
zõjáratok, csatornák stb.). A próba célszámát mindig a Já-
tékmester állapítja meg.

SZABADESÉS Ár: 0,25 szintenként
A Szabadesés minden szintje után az adeptus 2 métert ké-
pes zuhanni anélkül, hogy a földre érés után sebesülést
szenvedne, vagy egyáltalán sebesülési ellenpróbát kellene
dobnia (természetesen ez nem vonatkozik a veszélyes fel-
ületek okozta sebesülésre). Ha az adeptus több métert zu-
han, mint a képesség engedélyezte korlát, a sebzés szem-
pontjából csak a megtett távolság és a képesség nyújtotta
biztonságos távolság közötti különbséget kell alapul venni.
Amennyiben az adeptus veszélyes felületre zuhan – példá-
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ul égõ talaj, vagy egy cserepekkel, üvegszilánkokkal tele-
szórt sikátor – akkor a Szabadesés megóvja õt a zuhanás
okozta sérüléstõl, de a karakter a Játékmester választása
szerinti sérülést szenvedi el a felülettel való érintkezéstõl.

UGRÁS Ár: 0,25 szintenként
Az Ugrás képességgel rendelkezõ adeptus az átlagosnál
magasabbra és nagyobb távolságra képes ugrani. Az Ugrás
képesség minden szintje egy kockát ad az Ugrás próbák-
hoz (Shadowrun Companion, 47. oldal). Ezen kívül min-
den szint eggyel növeli a karakter Gyorsaság tulajdonsá-
gát az ugrás hosszának meghatározása szempontjából.

MÁGIKUS ÉRZÉK Ár: 0,5 szintenként
A Mágikus érzék képesség segítségével az adeptus érzé-
kelni tudja a mágikus energiákat és hatásokat Mágia tulaj-
donság x 5 méteren belül. Az adeptus észlelés próbájához
és a megszerzett információ mennyiségének megállapítá-
sához használd az SR3 érzékelés varázslat táblázatát (192.
oldal). A képesség használata nem teszi az adeptust aszt-
rálisan aktívvá.

DOBÓFEGYVER-ISMERET Ár: 1
A képzettséggel rendelkezõ adeptusnak olyan érzéke van
a dobófegyverekhez, hogy a normális esetben ártalmatlan
tárgyak – tollak, azonosító kártyák, hitelkártyák – is halá-
los fegyverré válnak a kezében. Az adeptus ezeket a fegy-
vereket is Dobófegyverek szakértelmével használja. A
nem kimondottan fegyvernek számító tárgyak sebzés
kódja (az adeptus Erejének fele, lefelé kerekítve)E. A tá-
madás ellen az ütési páncélzat véd. A hegyes, éles tárgyak
fizikai sérülést, a tompábbak pedig kábulást okoznak. Va-
lódi dobófegyverek – suriken, dobótõr – használatakor az
adeptus +2-t adhat a támadás energiaszintjéhez.

BÉNÍTÓ CSAPÁS Ár: 1
A képesség használatával az adeptus olyan sérülés okozásá-
ra képes, amely a célpont idegrendszerére hat. Az adeptus
standard Fegyvertelen harc támadást dob 4 + a célpont
ütési páncélzata, mint célszám ellen. A normál sebzés he-
lyett azonban minden 2 tiszta siker után 1-gyel csökken a
célpont Gyorsaság tulajdonsága. Ha a Gyorsaság eléri a 0-
t, az ellenfél megbénul. Az elveszett Gyorsaság pontok 1
pont/óra sebességgel térnek vissza. A képesség humán és
metahumán ellenfelek ellen a leghatékonyabb. Szörnyek
esetén az alapcélszám 6 (vagy magasabb, ha a lény anató-
miája teljesen ismeretlen). Az idegrendszerrel nem rendel-
kezõ célpontokra (gépek, szellemek, zombik) a képesség
hatástalan.

ELÕRÁNTÁS Ár: 0,5
A képesség birtokában az adeptus nem csak pisztolyok
esetén alkalmazhatja a fegyver gyors elõrántása szabályt
(SR3, 107. oldal). Más szóval egyetlen tevékenységgel elõ-
ránthat és használhat egy közelharci fegyvert, lõfegyvert,
dobófegyvert vagy tûzfegyvert, azaz nincs szüksége rá,
hogy két külön tevékenységgel elõhúzza és elõkészítse,
majd használja azt; a fegyver elõhúzása/elõkészítése a tá-
madással azonos tevékenységben zajlik le. Ha a fegyverrel
való támadás összetett tevékenységet igényel, az adeptus
egy harci fázison belül elõránthatja és támadhat is vele.
Ha viszont a támadáshoz elég egy egyszerû tevékenység,
az adeptus kétszer is támadhat, amennyiben sikeres Reak-
ció (4) próbát dob az elõrántáskor.

GYORS CSAPÁS Ár: 3
A Gyors csapás segítségével az adeptus megdöbbentõ se-
bességgel képes akcióba lendülni. A képesség használatá-
val a karakter az egyik kezdeményezési körben elsõként
tevékenykedhet. A tevékenység az adeptus normál tevé-
kenysége helyett zajlik le abban a kezdeményezési kör-
ben, azaz csak akkor lehet alkalmazni a képességet, ha az
adott körben a karakter egyébként is cselekedhetne. A ké-
pesség nem változtatja meg a kezdeményezési értéket, és
alkalmazásához az adeptusnak sértetlennek kell lennie.

MOZDÍTHATATLANSÁG Ár: 0,25 szintenként
A képesség birtokában az adeptus egyetlen egyszerû tevé-
kenység felhasználásával mozdíthatatlan objektummá ké-
pes változni. A képesség minden szintje 1 kockát ad min-
den olyan próbához, amely a karakter elmozdítására
irányul (földreesés, levitáció, ellökés stb.). Az adeptus a
képesség használata alatt nem képes elmozdulni a helyé-
rõl, de normálisan tevékenykedhet (támadhat is), azon-
ban minden próbájához +2 módosítót kap.

HATODIK ÉRZÉK Ár: 0,25 szintenként.
A Hatodik érzékkel rendelkezõ adeptus azonnal megérzi
a rá leselkedõ veszélyt, és a másodperc törtrésze alatt ké-
pes reagálni rá. A képesség minden szintje +1 kockát ad

4



a meglepetések elleni Reakció próbához. Ezek a kockák
nem használhatók fel semmiféle más Reakció próbák vagy
kezdeményezés próbák során

HÕMÉRSÉKLET-TÛRÉS Ár: 0,25 szintenként
Az adeptus teste sokkal ellenállóbbá válik a különlegesen
alacsony vagy magas hõmérséklettel szemben. A képesség
minden szintje után +1 kocka adódik a hõmérsékletbõl
adódó sebesülések sérülési ellenpróbájához. A képesség
az elemi manipulációs varázslatok elsõdleges és másodla-
gos hatásától is véd

NYOMTALAN JÁRÁS Ár: 0,5
Az adeptus a képesség birtokában úgy tud átmenni a lágy
vagy törmelékes talajon (hó, homok, kavicságy stb.), hogy
nem hagy maga után látható nyomot. A karakter járása rá-
adásul teljesen nesztelenné is válik (bár a rajta lévõ felsze-
relés vagy ruha adhat ki hangot); minden hallás alapú ész-
lelés teszt célszámához +4 módosító adódik. Az adeptus
ilyenkor nem hozza mûködésbe a földre telepített moz-
gás- vagy nyomásérzékelõ detektorokat. Az adeptus nem
képes folyékony felületen sétálni (de a mély havon el-
süllyedés nélkül igen), és nem vizuális érzékeléssel (pl.
szaglás) így is felfedezhetõ.

VARÁZSLÓ ADEPTUS
A varázsló adeptusok ahelyett, hogy minden idejüket a
mágikus szakértelmek tanulmányozására fordítanák, má-
giájuk egy részét arra használják fel, hogy az adeptusok-
hoz hasonlóan fizikai képességeiket is fejlesszék, és csak
a maradékból tanulnak Varázslást, illetve Idézést.

A varázsló adeptusok karaktergenerálásnál a Mágiára
rakják az „A” fontossági szintet, de minden más szem-
pontból normál adeptusnak kell õket tekinteni: a karak-
ter a standard Shadowrun szabályok szerint veszi meg
adeptusi képességeit, de legalább egy szintnyi mágikus
energiát is kötelezõ vásárolnia (lásd alább).

MÁGIKUS ENERGIA Ár: 1/szint
Ez a képesség lehetõvé teszi számodra, hogy a szintjével
megegyezõ effektív Mágia tulajdonsággal rendelkezz az
Idézés és Varázslás mágikus szakértelmek használata szem-
pontjából. A mágikus szakértelmekre vonatkozó standard
szabályokat követve válassz magadnak egy tradíciót (sámá-
ni vagy hermetikus).

A karaktergenerálás során az adeptus minden megvásá-
rolt Mágikus energia szint után 6 varázslat pontot kap, me-
lyeket szellemekre, varázslatokra stb. költhet el (lásd SR3,
54. oldal).

Ha egy varázsló adeptus mágiavesztést szenved el va-
lamilyen oknál fogva (lásd SR3, 160. oldal), a pontot elõ-
ször mindig a Mágikus energia pontokból kell levonni.
Ha a mágiavesztés következtében az adeptus Mágikus
energia pontjai 0-ra csökkennek, a karakter véglegesen el-
veszíti a mágikus szakértelmek aktív használatának képes-

ségét. Ettõl még tovább fejlõdhet beavatottként és vásá-
rolhat új képességeket, de az elveszített Mágikus energia
pontokat már soha nem kapja vissza. Innentõl fogva a ka-
raktert normál adeptusnak kell tekinteni.

A varázsló adeptusok mágikus szakértelmeiket kizáró-
lag a karaktergenerálás során választott tradíciónak meg-
felelõen használhatják. A sámáni varázsló adeptusok a sá-
mánokhoz hasonlóan valamilyen totemet követnek, és
vonatkozik rájuk a totem módosító is. A különféle varázs-
ló adeptusok azonban a tradíciótól függetlenül ugyanúgy
vásárolják és használják az adeptusi képességeket.

A varázsló adeptusok a többi adeptushoz hasonlóan
felvehetnek megszorításokat a képességeikre. A Mágikus
energiára felvett megszorítás csökkenti a költséget, de
akárcsak a többi adeptusi megszorításnál, ha a karakter
nem teljesíti az abban foglaltakat, véglegesen elveszítheti
a mágikus szakértelmek használatának elõnyét.

A varázsló adeptusok alapban nem képesek kiterjesz-
teni érzékelésüket az asztrális síkra. Az Asztrális érzékelés
adeptusi képességet ugyan megvehetik, de projektálásra
sosem lesznek képesek.

A varázsló adeptusok ugyanúgy használhatják az össz-
pontosítás metamágikus képességet, mint a többi adep-
tus. Az összpontosítást hozzákapcsolhatják egy másik
szakértelemhez.

Használhatnak és megköthetnek fókuszokat is, de az
energiafókusz használatából eredõ plusz Mágia pontok
csak a mágikus szakértelmek használatát elõsegítõ effek-
tív Mágia érték növelésére használhatók, új adeptusi ké-
pességek megvásárlására nem. A fókusz nem biztosít to-
vábbi Mágikus energia pontokat.

A varázsló adeptusok a többi adeptustól eltérõen (SR3,
168. oldal) nem vásárolhatnak Mágikus energia pontokat
Karmából. Ha egy varázsló adeptus beavatottá válik, vá-
laszthat, hogy Mágikus energia pontot, vagy valamilyen
metamágikus technikát kapjon. A varázsló adeptusok bár-
melyik metamágikus módszert képesek elsajátítani.
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Ephram Logisztikai Bázis, 3315-ös szektor, Asta
Dieron Katonai Körzet, Drakónis Szövetség
3029. március 3.

A haragos, szürke fellegekbõl záporozó esõ tökélete-
sen illett hauptman Jurgen DeMel hangulatához. A tiszt
fejére húzta katonai zubbonyának csuklyáját, és nekivá-
gott a kommunikációs teherautót a század parancsnoki
központjától elválasztó tízméteres dagonyának.

Az Elsõ Önkéntes Páncélos Lovasezred 2. Századának
új összekötõ tisztje nagyon jól tudta, hogy a Lorien Wal-
ker õrnagynak szánt hírek nem egészen azok, amelyeket
a század parancsnoka hallani szeretne. DeMel kezdett tar-
tani tõle, hogy ami a Terrai Folyosó – a Lyrán Nemzetkö-
zösséget és az Egyesült Világokat összekötõ átjáró – egy
kulcsfontosságú bolygólyának elfoglalását célzó sikeres
inváziónak indult, az viharos gyorsasággal értelmetlen ri-
valizálássá fog fajulni.

Egy héttel korábban a Lovasezred 2. Határvidéki –
vagy „Szellemjáró” – százada vezette a bolygó elleni táma-
dást, sikeresen helyhez kötve az ott állomásozó ellensé-
ges helyõrséget és elõkészítve a terepet a 4. Skye-i Vadász
EHCS számára, akik gyors rohamukkal messze délre ve-
tették vissza a Szövetség csapatait. Két nappal az EHCS of-
fenzívájának kezdete után azonban a Kõfal Hadmûveleti
Csoport parancsnoka halálos kimenetelõ helikopter-bal-
esetet szenvedett, a helyét pedig hauptman-general Lee
Moran foglalta el. Közismert tény volt, hogy Moran súlyos

elõítéletekkel viseltetik azon „új generációs” lyrán tisztek
iránt, akiket megfertõzõtt az EgyVil iskoláinak bármelyike
– mint például Jurgent.

E tények ismeretében – és mivel hauptmann Uwe
Spingler, a Davion zsoldos lovasság eddigi összekötõ
tisztje is életveszélyes sérülést szenvedett a baleset során
– Jurgen nem is lepõdött meg, amikor kézhez kapta a ki-
nevezést az összekötõ tiszti pozícióra… ezzel gyakorlati-
lag véget vetve karrierének, amely az anti-Davion beállí-
tottságú Skye Határvidék katonai alakulataiban várt volna
rá.

És ha ez még mind nem lenne elég, a Kõfal Hadmûve-
leti Csoport új parancsnoka azzal jutalmazta a Lovasság
eddigi erõfeszítéseit, hogy az elõrenyomuló csapatok biz-
tosítása helyett mélyen a vonalak mögé, egy logisztikai bá-
zis õrzésére vezényelte õket. Ez a helyzet viszont a legke-
vésbé sem szolgált az agresszív, tettre kész Walker õrnagy
megelégedésére. Jurgen tartott tõle, hogy a 2. Lovassági
Század frontvonalba helyezésére irányuló kérelem újbóli
visszautasítása lesz az utolsó csepp a pohárban.

Walker õrnagy heves vérmérséklete és szemtelen pi-
maszsága az egész LNFE-ben közismert volt. Egy alkalom-
mal fizikai bántalmazással fenyegette meg egyik elöljáró-
ját, aki nem engedte harcba vetni a Szellemjárókat. Az az
elöljáró a szóbeszéd szerint hitt neki, és azonnal módosí-
totta a parancsot; ezúttal azonban nem ez történt.

Jurgen megpróbálta felkészíteni magát a várható
összeütközésre, miközben a parancsnoki állás felé haladt,
amely három egymás mellé parkolt kommunikációs fur-
gonból, és a föléjük kifeszített ponyvából állt. A vászonte-
tõ alatt Walker õrnagy és törzskara éppen egy faasztal fö-
lé görnyedtek, melyen különféle térképek voltak
kiterítve. A hagyományos, nyomtatott térképek muzeális
daraboknak számítottak abban a korban, amikor a leg-
több egységparancsnok számítógép-terminált vagy holo-
tankot használt; de a Határvidékieknél nem számított ki-
vételes dolognak az anakronizmus.

Amint Jurgen belépett az esõrõl a rögtönzött parancs-
noki állásba, Walker õrnagy azonnal felnézett.

– Hallgatom, hauptman DeMel – mondta halkan.
– Walker õrnagy – kezdte Jurgen –, hauptman-general

Moran tiszteletteljes üdvözletét küldi. – Az asztal körül ál-
ló zsoldosok kemény pillantása arról árulkodott, hogy a
Lovasság hagyományos köszöntési formájának alkalmazá-
sa senkit nem hatott meg a jelenlévõk közül. A hauptman
idegesen megnyalta ajkát, és folytatta: – A… hauptman-
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general továbbra is azt szeretné, ha a logisztikai bázist biz-
tosítaná az esetleges ellenséges rajtaütések ellen, és… is-
mét visszautasította a frontvonalba helyezési kérelmét.

Jurgen aggodalma gyorsan gyanakvó megkönnyebbü-
léssé változott, amint a hórihorgas századparancsnok hig-
gadtságát megõrizve ismét a vörös jelölésekkel telerajzolt
térképre nézett.

– Hauptman DeMel – kezdte jellegzetes, vontatott
hangján, fel sem emelve tekintetét. – Tudom, hogy csak
most foglalta el a Szellemjárók összekötõ tiszti posztját,
és igazán nem vetem a szemükre tényt, hogy önöknek,
lyránoknak nem sok közük van a lovassági taktikához, mi-
vel a katonai akadémiáikon a manõverezõ harcról körül-
belül annyit sajátítanak el, hogyan kell átkarolással meg-
elõzni az ellenséges tüzérség visszavonulását. – A lyrán
hauptman nem tudott válaszolni, mert az õrnagy folytat-
ta. – De vajon nagyon merész dolog volna azt feltételez-
nem, hogy valaki azért pótolta az ön képzésében a lovas-
sági egységek mûködésére vonatkozó hiányosságokat?

Walker csípõs megjegyzésére a fiatal hauptman felbá-
torodott

– Igazság szerint, õrnagy, megadatott nekem a lehetõ-
ség, hogy a csereprogram keretében két szemesztert elvé-
gezzek az Új-Avaloni Katonai Akadémián. Ezenkívül ab-
ban a szerencsés megtiszteltetésben is részesültem, hogy
nagelringi tartózkodásom alatt jelen lehessek az önök
McCord ezredesének elõadásán. – Jurgen egészen biztos
volt benne, hogy minderrõl Walker õrnagy is tud, de na-
gyon kíváncsi volt, hová akar a tiszt kilyukadni.

Az õrnagy végül befejezte a térkép fixírozását, és fel-
nézett.

– Nagyon jó, hauptman. Akkor tehát feltételezhetem,
hogy hauptman-general Moran is hasonlóan liberális kép-
zésben részesült annak idején?

Jurgen habozott. Végre megértette, mire megy ki a já-
ték.

– A… khm, hauptman-general tekintélyes, nagy kato-
nai múlttal rendelkezõ családból származik, amely veze-
tõk egész sorát adta a Nemzetközösségnek, és biztos va-
gyok benne, hogy a Nagelringet az egyik legjobb
eredménnyel végezte el.

Walker nem bírta magát tovább türtõztetni, és felpat-
tant támlátlan székérõl; az ülõalkalmatosság hangos csö-
römpöléssel vágódott a parancsnoki furgon falának.

– Akkor mi a kénköves pokolért próbál az az átkozott
idióta mozgóharcba bocsátkozni Kaneka csapataival, ami-
kor a fõ felderítõ egysége háromszáz kilométerrel a front-
vonal mögött malmozik! – üvöltötte magából kikelve Wal-
ker.

– Mint mondottam, õrnagy, a hauptman-general kí-
vánsága továbbra is az, hogy a 2. Lovassági Század védel-
met biztosítson a…

– Az Isten verje meg! Nézzen erre a térképre! –
mennydörögte Walker, és a piros jelölõtollat a földre lök-
ve, mutatóujját végighúzta a pozíciójuktól nyugtra, észak-

déli irányban húzódó hegygerincen. – Pontosan az önök
hírszerzõ részlege állapította meg, hogy ez a hegyhát ter-
mészetes védelmet biztosít a terület számára. Legfeljebb
könnyû, ugróképes mechekkel lehet rajta átkelni, me-
lyekbõl viszont szánalmasan kevéssel rendelkeznek, mi-
vel már akkor megsemmisítettük õket, amikor a hadmû-
veleti csoport még az atmoszférában közeledett a
leszállási zónákhoz. Keletre kétszáznyolcvan kilométer-
nyire a Jós-tenger partja húzódik. A kettõ között pedig
egyenes út vezet északra. Egy jól felállított statikus véde-
lemmel hauptman Graft egysége egyedül képes lenne fel-
tartóztatni mindent, amit a drakónok képesek átdobni! –
Graft az EHCS utánpótlásának kíséretére rendelt gépesí-
tett gyalogsági század lyrán parancsnoka volt.

Walker hátrapillantott a válla felett, amint egy kisebb
teherautó-konvoj hajtott be a táborba a front felõl, hogy
rövid itt tartózkodás után újabb lõszer-, hûtõfolyadék- és
élelemszállítmányt juttasson a harcoló csapatokhoz. Mire
visszafordult az asztalhoz, az õrnagy dühe mintha elenyé-
szett volna, energikussága viszont annál kevésbé.

– Ennek a bolygónak az elfoglalásával biztosítjuk a Ter-
rai Folyosót. Ezért állomásoztattak itt a drakónok három ne-
héz ezredet, és ezért küldött az LNFE egy megerõsített
EHCS-t a lerohanására. Túl fontos ez a küldetés ahhoz,
hogy holmi alkalmatlan udvaronc, aki a származást és neve-
lést a józan ész elé helyezi, itt próbáljon bármit is bebizonyí-
tani. – Egypercnyi csend támadt, a ponyván doboló esõ-
cseppek zaján keresztül csak egy légvédelmi feladatokra
beosztott, járõrözõ Karabélyos nehéz lépteinek dübörgését
lehetett hallani. Végül Walker törte meg a csendet.

– Preston! – kiáltotta.
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– Igen, uram? – szólt vissza egy hang az egyik parancs-
noki furgon belsejébõl.

– Mondja meg White századosnak, hogy öt percen be-
lül készítse elõ az autómat. Szemlét tartok a csapatoknál.

– ’genis, uram! – hangzott a komtech válasza, miköz-
ben Walker minden további szó nélkül kilépett az esõbe.

Miközben Jurgen a távozó õrnagyot figyelte, a stáb
többi része pedig szétszéledt a dolgára, a hauptman érez-
te, hogy valaki megáll mellette.

– Hauptman, nincs kedve csatlakozni hozzám egy csé-
sze kávéra a nagy sátorban?

Jurgen Alexander Ho törzsõrmester felé fordult.
– Az igazán remek volna, köszönöm – válaszolta, majd

mindketten nekivágtak a kissé csendesülõ esõnek. Né-
hány másodpercnyi csendes séta után Ho törzsõrmester
szólalt meg:

– Remélem, hamarosan megszokja az új beosztását,
uram.

– Nos, vannak kihívások ugyan, de valami ilyesmire
számítottam.

Ho nagyot horkantva bólintott.
– Bízom benne, hogy az õrnagy viselkedése nem veszi

el a kedvét. Néha kissé fárasztó, de kiváló vezetõ, aki tö-
rõdik az alatta szolgáló emberekkel. Azt is meg merném
kockáztatni, hogy õ maga intézte el az ön kinevezését,
amikor az elõzõ összekötõ tisztünk megsebesült.

Jurgen meglepõdött, de legalább igazolódni látta gya-
núját, mely szerint Walker áttanulmányozta eddigi pálya-
futását.

– Talán nem árt, ha azt is tudja – folytatta Ho –, hogy
az a szegény ördög egy nappal a szolgálata megkezdése
után már az áthelyezési kérelmét fogalmazta magában.

Jurgen felkuncogott.
– Elképzelhetõnek tartom, hogy esetleg egy szerény

törzsõrmester elõzõleg elbeszélgetett vele.
– Talán igaza is van – nevetett fel hangosan Ho, miköz-

ben beléptek a pihenõsátorba.
Miután mindketten kitöltöttek egy csésze kávét, Jur-

gen követte Ho törzsõrmestert a sza-
bad levegõre. A hauptmant valami
nem hagyta nyugodni. Néhány pilla-
natig mérlegelte a lehetséges követ-
kezményeket, majd végül döntött.

– Teljesen jogos, hogy Walker õr-
nagy aggódik hauptman-general Ma-
ron motivációit illetõen. Ezekrõl az
aggodalmakról azonban egy parancs-
nok és az összekötõ tiszt nem szoktak
társalogni.

– Vicces, hogy ezt mondja – vi-
gyorgott a törzsõrmester. – Az elõdjé-
nek is hasonló problémái voltak,
ezért kötöttünk egy megállapodást. –
Belekortyolt a gõzölgõ italba, mielõtt
folytatta volna. – Amikor bármi olyan

problémája adódik, amit inkább nem hozna fel az õrnagy
elõtt, akkor barátilag elbeszélgetünk egy csésze forró ká-
vé felett… valahogy úgy, ahogy most is tesszük. Én majd
továbbítom az illetékesig a problémát, és nem sérül meg
semmiféle protokoll – sem valós, sem képzeletbeli.

Jurgen elmosolyodott.
– Nem rossz megoldás. – Majd néhány másodpercnyi

gondolkodás után folytatta: – Walker õrnagynak igaza volt.
Morannak saját elképzelései vannak – ha úgy tetszik, bizo-
nyítani akar. Gondolom ön is nagyon jól tudja, hogy ma-
napság, ebben a korban mennyire ritkák a nagy volumenû
csaták, a Csillagliga kora óta pedig szinte alig volt olyan üt-
közet, amelyben egyszerre több ezred is részt vett volna.
Tartok tõle, hauptman-general Moran elérkezettnek látja
az idõt arra, hogy egy ilyen csata megvívásával nevet
szerezzen magának. Abban reménykedik, hogy egyszerre
csaphat össze sho-sho Kaneka 7., 10. és 12. Dieroni Regu-
lárisaival, egy olyan konfliktus keretében, amely a régi idõ-
ket idézi majd – csak hogy bizonyítsa az LNFE katonai
doktrínájának igazát a nagy, nehéz formációkat illetõen.

– Iszonyatosan nagy hibát követ el, ha azt gondolja,
hogy Kaneka is hasonló nosztalgikus érzésekkel viseltetik
– válaszolta Ho. – Amit Moran erõsségnek gondol, azt ma
már a Belsõ Szféra egész területén gyengeségnek tartják.
Kaneka nem fog az õ szabályai szerint játszani.

Jurgen kiitta kávéjának maradékát, és fanyarul elmo-
solyodott.

– Reménykedjünk benne, hogy mégis. Köszönöm a
kávét és a baráti beszélgetést, de most meg kell írnom né-
hány jelentést.

– Természetesen, hauptman. Biztos vagyok benne,
hogy nem ez volt az utolsó beszélgetésünk.

Jurgen a sátra felé egész úton azon töprengett, vajon
helyesen cselekedett-e. Nyilvánvalóan még sokat meg kell
tanulnia a reguláris egységek és a zsoldosok közötti kap-
csolatról. Remélte, hogy a Walker õrnagy fülébe suttogott
szavak segíteni fognak – bár fogalma sem volt róla, ho-
gyan.
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A Spencer-hegyhát lábánál, 
3512-es szektor, Asta
Dieron katonai körzet, Drakónis szövetség
3029. március 3.

A felhõk, melyek nemrég haladtak el a logisztikai
bázis fölött, egyenletes, hideg záporesõvel öntözték a
bázistól körülbelül százhetven kilométernyire észak-
keletre fekvõ Spencer-hegyhát lábát borító sûrû erdõt.
Az északnyugatról közelgõ hidegfront azzal fenyege-
tett, hogy éjszakára – amely már gyorsan közelgett –
elhozza az évszak elsõ fagyát. Ez azonban egyáltalán
nem érdekelte Leonard Wallace õrmestert, aki egy de-
réknyi vastag fatörzset vizsgált, melyet gyökerestül té-
pett ki és zúzott össze valamilyen óriási erõ.

Wallace letérdelt, hogy közelebbrõl is szemügyre
vegyen egy nagyobb hasadást. Némi kotorászás után
sikerült kiszabadítania egy hártyavékony fémdarabot,
amely beékelõdött a meggyötört fába. Egyik fele szür-
kés volt, a másik piros. Az esõ elmosta a mech által
hagyott nyomokat, de a fát ért sérülések ellenére Wal-
lace egy újabb könnyû gépre tippelt – nem lehetett
több harminc tonnánál. Annyira nem volt masszív,
hogy karcolás nélkül ússza meg az ütközést, a pilóta
mégis úgy haladt tovább, hogy tudatában sem volt a
mechjét ért sérülésnek.

A Lovasságiak felderítõje még mindig térdelve körül-
nézett, hasonló sérülések után kutatott az erdõvel benõtt
hegyoldalon.

– Hová siettetek ennyire, fiúk? – kérdezte suttogva ma-
gától.

Halk nesz vonta magára a figyelmét. Harminc méter-
nyire egy nagy testû lyrán juhász lépett ki az egyik fa tör-
zse mögül. Tigger Von Richover orrát a földhöz nyomva,
vadul szaglászva próbált olyan nyomokra bukkanni, me-
lyek elkerülték kétlábú társa figyelmét.

Wallace már nyúlt volna a rádiója után, hogy leadja je-
lentését, amikor Tigger hirtelen felkapta a fejét; minden
érzékszervével a hegytetõ irányába koncentrált. Wallace
mozdulatlanná dermedve figyelte, mit tesz a kutya. Egy
másodperccel késõbb Tigger hirtelen a földre lapult, és
eltûnt az aljnövényzet sûrûjében.

Társa figyelmeztetését komolyan véve Wallace is leku-
porodott, és fedezéket keresett a kidõlt fa egyik ága mö-
gött. Néhány végtelennek tûnõ pillanatig csak a feje fölött
és körülötte doboló esõcseppek neszét hallotta, azután –
elõször csak nagyon halkan – felfigyelt az állandó zúgás-
tól elkülönülõ furcsa zajra a lombok irányából.

A zaj egyre hangosabb lett, majd végül megpillantotta
a két gyorsan ereszkedõ ugrógyalogost. Wallace lassú
mozdulattal felemelte Rorynex géppisztolyát, és gondo-
san becélozta vele a közelebbi kuritát, miközben a páros
húszméternyire tõle felfelé földet ért a hegyoldalon.

Hosszú percek teltek el, mialatt a kuriták – egyikük
távcsõvel – átvizsgálták a környéket. Wallace megpróbált

minél szabályosabban lélegezni, de fegyverének csövét
egy pillanatra sem mozdította el a közelebbi katonától.
Könnyedén megölhette volna mindkettejüket, de minél
több információt akart szerezni. Ráadásul ha tüzet nyit,
azzal világosan a drakónok tudomására hozná, hogy tisz-
tában vannak vele, készülnek valamire. Reménykedett
benne, hogy Tigger sincs játékos kedvében.

Hiányos japántudásával Wallace csak a „terület tiszta”
és a „hadmûveleti csoport” kifejezéseket tudta kivenni a
két gyalogos beszédébõl. A kuriták végül begyújtották ug-
rórakétáikat és kelet felé távoztak.

A hajtómûvek zúgásának elültével Leonard felállt rej-
tekhelyérõl, és vállára lendítette géppisztolyát. Miután
megbizonyosodott róla, hogy a drakónoknak eszük ágá-
ban sincs visszajönni, bekapcsolta a rádiót, miközben Tig-
ger is elõbújt, és letelepedett a lábánál.

– Feketerigó egy a Feketerigó hatnak.
A válasz valahonnét felülrõl jött, a Lovasságiak egyik

felderítõ légûrvadászáról.
– Hatos, itt Feketerigó egy. Mit talált, Leonard?
– Uram, van tizenkettõ, ismételem: egy-kettõ, század-

nyi erejû mechük; fõleg könnyû gépek, legfeljebb három
közepes lehet köztük. Keletre tartanak, méghozzá piszko-
sul gyorsan. Nem is próbálták elrejteni a nyomaikat, de
ugrógyalogos õrjáratokat küldtek ki a kíváncsiskodók el-
riasztására. Ismétlem, nagyon igyekeztek valahová.

– Roger, Feketerigó egy. Tiggerrel együtt térjenek
vissza a Sigma LZ-hez, ahol felszedjük önöket. Végre egy
kis vadászat. Feketerigó hat kilép.
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Ephram Logisztikai Bázis, 3515-ös szektor, Asta
Dieron Katonai Körzet, Drakónis Szövetség
3029. március 3.

Jurgen csak nagy nehézségek árán volt képes nyitva
tartani a szemét, miközben még egyszer végigfutott az
imént legépelt jelentés szövegén. Az utóbbi napok alvás-
hiánya, és a sátor bejáratán beszûrõdõ halvány, alkonyati
fény pusztító hatásúnak bizonyult koncentrálóképességé-
re; a számítógép képernyõjén mintha lüktetõ fénnyel pul-
záltak volna a szavak.

– Hauptman DeMel… – A zubbonyának vállára hulló
vízcseppbõl jutott valamennyi az arcára is. Szivároghat a
sátor.

Jurgen kényelmetlenül fészkelõdött a székében, meg-
próbált minél távolabb kerülni a tolakodó hangtól. – Ha-
uptman DeMel.

Jurgen kinyitotta a szemét, és Ho törzsõrmestert pil-
lantotta meg maga mellett. Odakint már majdnem telje-
sen besötétedett, de az esõ hangjából és a törzsõrmester
csuklyájáról csorgó vízbõl megállapíthatta, hogy az idõjá-
rás még rosszabbra fordult.

– Sajnálom, törzsõrmester – motyogta Jurgen. – Kissé
kiütöttem magam. Mennyi az idõ?

– Nyolc harminc, uram. Elnézését kérem, amiért fel-
ébresztettem, de az õrnagy azonnal látni kívánja a pa-
rancsnoki állásban – mentegetõzött Ho. – A hegyek felõl
egy rajtaütõ csapat közeledését jelentették.

Az álom kábító köde egy csapásra felszállt Jurgen sze-

mérõl; a hauptman talpra ugrott, felkapta sisakját, derék-
szíját, kapucnis köpenyét és követte Hót.

A parancsnoki központban hatalmas nyüzsgés fogadta
Jurgen és Ho érkezését. Két fejhallgatóval felszerelt kato-
na éppen az egységek helyzetét jelölte be a térképet taka-
ró átlátszó mûanyagfóliára, Walker õrnagy pedig a stábjá-
val elemezte a helyzetet.

– Túlságosan kijöttek északra – jegyezte meg Nana
Loss százados, a Szellemjárók helyettes parancsnoka.

– Valószínûleg nem ismerik a logisztikai bázis pontos
helyzetét, százados – mutatott rá Dana Freeman hadnagy,
a század hírszerzési tisztje. – Nem is lesz könnyû megta-
lálni minket az éjszaka közepén, ráadásul ekkora vihar-
ban. Valószínûleg azt gondolják, valahol a Tellico ország-
út mellett állítottuk fel a bázist, hogy az áruszállító
kamionok könnyebben eljussanak a frontra. – Freeman
végighúzta ujját a nagyjából észak-déli irányú fõúton,
amely a bázistól valamivel jobbra húzódott.

Loss százados bólintott.
– Tehát a feltételezett helyünktõl északra fogják elérni

az utat, azután délre fordulnak, amíg ránk nem bukkan-
nak.

– Hol vannak most? – kérdezte Walker õrnagy.
– A légifelderítõk tíz perce, mielõtt az idõjárás a föld-

re kényszerítette volna õket, itt látták meg õket. Kelet fe-
lé tartottak, körülbelül 85 km/h-s sebességgel – válaszolta
Freeman hadnagy, miközben ujjával egy pontra bökött a
térképen, nagyjából harminc kilométerre nyugatra az út-
tól. – A Gambler egységet pont arrafelé szórtuk szét. A 28.
és 29. szakaszok a 3507-es szektort ellenõrzik, körülbelül
húsz kilométernyire északnyugatra attól a helytõl, ahol a
behatolók nagy valószínûséggel el fogják érni az utat. A
többiek az úton járõröznek, és nagyjából harminc kilomé-
ter választja el õket az ellenségtõl.

– A pokolba! – tört ki Walker õrnagy. – Gyûlölöm ezt a
vakságot! – Majd néhány másodpercnyi feszült gondolko-
dás után folytatta: – Oké emberek, úgy tûnik nincs sok vá-
lasztásunk. Kelly százados a 26. és 27. szakasszal, valamint
a tûztámogató egységgel zárja el a Tellico Fõutat, és várja
be a támadókat. Azután hozzák le délnyugatra a 28. és 29.
szakaszt. A behatolók fennakadnak Kelly fõerején, miköz-
ben a két északi szakaszunk rájuk csukja az ajtót.

– Már továbbítottuk is a parancsait Kellynek, uram –
szólalt meg az egyik katona, miközben új jeleket rajzolt a
térképre. – A százados felkészült a támadásra.

3513-as szektor, az Ephram Logisztikai bázistól
92 km-re északra, Asta
Dieron Katonai Körzet, Drakónis Szövetség
3029. március 3.

Nevill Jango fõhadnagy szinte bele sem mert gondol-
ni, mit mûvelnek éppen a parancsnoksága alá tartozó két
szakasszal. Nem csak hogy 86 km/h-s sebességgel szágul-
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dottak az ismeretlen terepen, de ráadásul
mindezt éjszaka, viharban, századnyi méretû
ellenséges erõvel a közvetlen közelükben
tették.

Nevill „G” egységhez tartozó 29. manõ-
verezõ szakasza délnyugat felé vezette a 28.
felderítõ szakaszt egy olyan egyenes men-
tén, amelynek tíz percen belül kereszteznie
kell majd a Tellico fõutat. Onnantól déli
irányban fogják követni az utat, hogy a Kuri-
ta erõket maguk és a huszonöt kilométerre
délre, a „G” egység többi része által felállí-
tott statikus védelmi vonal közé szorítsák.

Természetesen csak hiú ábránd volt,
hogy ilyen körülmények között tévelygés
nélkül, a megfelelõ pillanatban érik el célju-
kat. Nem volt elég, hogy a vihar által gene-
rált félelmetes mértékû elektromágneses in-
terferencia használhatatlan ócskavassá
változtatta a MAD detektorokat és lehetet-
lenné tette a hosszú távú kommunikációt,
ráadásul a szél és az esõ együttes hatásának
köszönhetõen a látótávolság is hatvan méter
alá csökkent. Az infravörös érzékelõk ugyan
áthatoltak az esõfüggönyön, azoknak vi-
szont a dombos terep miatt nem lehetett
igazán hasznát venni.

– Michelle, kezdesz elsodródni, zárkózz
fel – szólt bele Nevill a rövid hatótávolságú rádióba, amely
a szakasz saját frekvenciáján továbbította üzenetét. – Ha
már eltévedünk, tegyük azt is szakaszként.

– Értettem, uram – jött azonnal a válasz, és Michelle
Flint Dervise máris közelebb húzódott az elöl száguldó
szakaszhoz.

Normális esetben a felderítõ szakasz könnyû páncélo-
sai vezették volna a formációt, de mivel a vihar hulladék-
ká minõsítette vissza fejlett szenzoraikat, Nevill inkább
úgy döntött, a manõverezõ szakasz közepes mechjei ve-
szik át az irányítást.

– Tartsák készenlétben a fegyvereket, emberek. A dra-
kónok nemsokára belefutnak a fogadóbizottságba, ne-
künk pedig keményen le kell csapnunk rájuk.

Saját utasításainak engedelmeskedve megbizonyoso-
dott róla, hogy Rozsomák-M-jének összes fegyverrendsze-
re aktív. A nehéz lézer, amely a legtöbb standard Rozso-
mák modellen található AC/5-öt helyettesítette, teljesen
feltöltött állapotban készen állt a harcra, akárcsak a két
Magna MK II félnehéz lézer. A Harpoon-6 RHR-vetõ is be-
töltve, élesítve várakozott.

Nevill a „G” egység frekvenciájára kapcsolta a rádiót,
és útjára bocsátott egy rövid, kódolt üzenetet. Nem félt
tõle, hogy ezzel információt árul el csapatairól az ellen-
ségnek, mert a megfelelõ dekódoló rutin nélkül az össze-
tömörített elektronikus küldeményt nem lehetett megkü-
lönböztetni a vihar elektromos kisüléseitõl.

– Ransom Delta Hatos jelenti Ransom Hatos vezér-
nek. Közeledünk a Zéta vonalhoz. Kapcsolatfelvétel elõre
láthatóan… – Nevill MAD szenzorán valami felvillant,
majd ugyanolyan hirtelenséggel el is tûnt. – Egy pillanat –
mondta, majd a továbbító gomb lenyomásával útjára bo-
csátotta a kis elektronikus jelcsomagot, azután rögtön át-
váltott a szakasz frekvenciájára. – Spargo õrmester, látott
valamit a MAD-on? – kérdezte Nevill, miközben a szakasz
egy különösen magas domb felé közeledett.

– Negatív, hadnagy. Csupán néhány sercegés minden
villámcsapásnál – válaszolta Jason Spargo hadnagy.

Az ismeretlen terepen végrehajtott mûvelet nem sok
lehetõséget hagyott a hibákra. Nevillnek egy másodperc-
nyi felesleges ideje sem volt, hogy árnyékokra vetõdjön,
de nem is kockáztathatott.

– Liu hadnagy, a szakaszával keletrõl kerülje meg azt a
magas dombot tizenkét óránál, és biztosítson fedezetet
számunkra. Huszonkilencesek, felmegyünk a tetõre, meg-
nézzük mi van a túloldalon.

A felderítõ szakasz négy légpárnása egy „értettem” kí-
séretében teljes sebességre kapcsolt, balról megelõzte
Jango manõverezõ szakaszát, és eldübörgött a domb ke-
leti oldala felé.

Miközben Nevill szakasza élén a dombtetõ felé tartott,
érzékelõit átkapcsolta infravörös üzemmódba. Azonnal
megpillantotta a hõfoltot, közvetlenül a tetõ mögött.

– Mi a…? – De mielõtt bármit is tehetett volna, egy ha-
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talmas árnyék száguldott át a gerincen, alig tizenöt méter-
rel elõtte.

Nevill ösztönös mozdulattal elfordította mechje torzó-
ját, és így pont a vállával fogta fel a vakon közeledõ WSP-
1 Darázs rohamát. A felfelé mozgó Rozsomák a levegõbe
emelte a Darázs erõsen megviselt testét, amely a lendület-
tõl visszarepült a dombgerinc mögé.

– Kapcsolat! Kapcsolat! – üvöltötte Nevill a rádióba,
miközben tovább rohant elõre, át a gerincen. A HUD-on
hirtelen vagy egy tucatnyi, kelet felé haladó hõforrás tûnt
fel, mélyen a domb tövénél.

– Szent szar! – vágta rá Spargo õrmester, röviden és
velõsen összefoglalva a helyzetet, miközben a szakasz ma-
radékával követte parancsnokát, és tüzet nyitott a kurita
mech-század szárnyára.

Nevill egy ellenséges Vulkán törzsére mozgatta nehéz
lézere célkeresztjét, de agya eközben a hirtelen megugró
adrenalinszint hatására a másodperc egy töredéke alatt
elemezte a helyzetet. Elõször is: megtalálták az ellenséges
csapásmérõ alakulatot. Másodszor: nem ott voltak, ahol
lenniük kellett volna. Harmadszor: a lehetõ legrosszabb
irányban haladtak. És végül: az imént megsemmisített Da-
rázs lehetett a felderítõjük, akit elõreküldtek a domb túl-
oldalára, így hát szakaszának sikerült meglepnie a drakó-
nokat.

Mindez kevesebb idõ alatt villant át Nevill agyán, mint
ahogy ujjával megnyomta a fegyver elsütõgombját, több
kilojoule-nyi energiát pumpálva a kurita mech felsõtesté-
be. A lézer felizzította a viszonylag vékony páncélzatot, és
mély, füstölgõ krátereket hagyott maga után. A félnehéz lé-
zerbõl és az RHR-bõl leadott kísérõ lövések mindegyike
mellément; Nevillt megzavarták a fény- és látási viszonyok.

– Elkapom, fõnök! – hallatszott Spargo ki-
áltása az Árnyéksólyom pilótafülkéjébõl, mi-
közben az õrmester félnehéz lézerével és 2
RHR-rel folytatta a Vulkán elleni támadást. A
lézer leolvasztotta a Vulkán törzsérõl a mara-
dék páncélzatot is, és komoly sérüléseket
okozott a mech érzékeny belsõ szerkezetében
és reaktorában, miközben a rakéták hatalmas
robbanások kíséretében fúródtak a gép testé-
be. Egyikük pontosan a mech felsõtestén tá-
tongó nyílásba csapódott, tovább fokozva a
pusztítást odabent. Miközben a sérült Vulkán
részeg tengerész módjára imbolyogva botla-
dozni kezdett, Nevill észlelte a rohamosan
emelkedõ hõmérsékletet. Sérült reaktorral és
giroszkóppal a mech többé már nem jelentett
fenyegetést.

A hadnagy újabb ellenfél után nézve kör-
behordozta tekintetét a csatamezõn, és meg-
pillantotta Erin DelMartino Árnyéksólymát,
amint egy igencsak megviselt Fullánkost szed
apró darabokra két félnehéz és egy nehéz lé-
zerével.

A Dervist irányító Michelle Flint fegyverzetérõl megfe-
ledkezve, diadalmas csatakiáltással rohant meg egy Jen-
nert, és sikerült is ledöntenie a lábáról a kisebb gépet.

Mielõtt az elöl haladó Kurita mechek reagálhattak vol-
na a bal szárnyuk ellen intézett dühödt támadásra, egye-
nesen belefutottak a dombot megkerülõ 28. felderítõ sza-
kasz masszív PPC és RHR-tüzébe.

A legtöbb Kurita pilóta sok csatát megélt veterán volt,
de a pokoli hevességgel halálos fényvillanásokká alakuló
viharos éjszaka még õket is váratlanul érte. Hét másod-
percen belül három mechjük került a földre, a maradék
fele pedig súlyos sérüléseket szenvedett. Azt gondolván,
hogy túlerõben lévõ ellenféllel kerültek szembe, a meg-
maradt kilenc mech-harcos ellenállása megtört, és egy
emberként kezdtek el menekülni délnyugat felé.

A vérmesebb zsoldosok némelyike azonnal üldözõbe
vette õket.

– Szellemlovasok, vissza! – üvöltötte Nevill. – Manõve-
rezõ szakasz, biztosítani a jobb oldalt, felderítõ szakasz,
balra fejlõdj!

Miután valahogy alakzatba rendezte szakaszait, Nevill
a „G” egység frekvenciájára kapcsolt.

– Ransom Delta Hatos Ransom Hatos vezérnek. Kelet
felé haladó ellenséges erõvel bocsátkoztunk harcba há-
rom-öt zétánál. Délnyugati irányban, zéró-nyolc Baker fe-
lé üldözzük õket.

Megismételte az üzenetet, de nem kapott rá választ –
mivel nem is hallhatta senki. Hosszú távú kommunikáci-
ós berendezésének antennája a Darázzsal történ ütközés
során ugyanis leszakadt a mechjérõl.

folytatjuk...
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1Melyik lénnyel nem feküdt le Zaislo, az alkoholista kocsmai verekedõ?
A) ork
B) vizitündér
C) goblin

2Grognak, a Sárga Kígyó fogadósának mi volt az egyik távoli õse?
A) kígyóember
B) farkasember
C) pókember

3Mi volt Csibor pap életcélja?
A) a goblin nép áttérítése a Tudás Isten hitére
B) megszerezni a szent grált
C) katedrálist emelni a Tudás Istenének

4Melyik nem õsmágus?
A) Pentelor
B) Zordbatyus Khenarr
C) Triturus

5Melyik halálontúli lény?
A) Voöl
B) Timarkhausozar
C) Ballagar

6Kikbõl állt a Dragwaren vezette kalandozócsapat?
A) brownie-kból, gyíkemberekbõl, hárpiákból és egy tevébõl
B) törpékbõl
C) három emberbõl és két tündébõl

7Hogyan szokott Behemor a Vihar és Villámok Urának kedveskedni?
A) Viharistent ábrázoló totem elõtt zsolozsmázik
B) viharban megmártózik az áldozati állatok vérében
C) minden teliholdkor berserkerré változik, és széttép egy embert

8Kicsoda a Sárga Kígyóban tartózkodó selyemruhás teljesen fehér bõrû férfi?
A) kereskedõ
B) vámpír
C) vámpír feltámasztásához szükséges anyagi komponens

9Kicsoda Diego de la Moota?
A) kókuszdió nagyságú béka
B) boszorkánymester és fekete lovag
C) démonfejedelem

10Mit rejt a regényben szereplõ feneketlen zsák?
A) asztrál skorpiót
B) mélytörpe szívét
C) a stygiai tengert teljes élõvilágát

11Ki gyõzi le az orgyilkost?
A) egy inaslegény
B) egy pszionicista
C) egy goarrai vámpírlord

12Hogyan halt meg Benetius atya?
A) maláriás roham vitte el
B) felnyársalta egy karócsapda
C) eltaposta egy kõgólem

13Mi volt az utolsó étel, amit Yabbagabb elfogyasztott a Sárga Kígyóban?
A) démonhurka
B) egy törpe szíve
C) gesztenyével töltött fácán

+1Ki az aki életben marad a regény végére?
A) Nagy Din varázslómester
B) Ibrak Farberg centurio
C) Yabbagabb 13
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Könyv címe Bolti ár 1-2 könyv 3 vagy több
esetén könyv esetén

RAYMOND E. FEIST REGÉNYEI
Mágus: a tanítvány (új kiadás) 1298 1230 1100
Mágus: a mester (új kiadás) 1298 1230 1100
Vérbeli herceg 898 760 670
A király kalóza I. 998 950 900
A király kalóza II. 998 950 900
A démonkirály dühe II. 998 950 950
Törött korona 1498 1400 1300
A Birodalom sorozat (Raymond E. Feist – Janny Wurts)
A birodalom leánya 1498 1400 1250
A birodalom szolgálója I. 1198 1140 1020
A birodalom szolgálója II. 1298 1230 1100
A birodalom úrnõje I. 1198 1140 1020

BATTLETECH REGÉNYEK
Robert Thurston: A klán törvénye 698 620 520
Robert Thurston: Vérnév 698 620 520
M. A. Stackpole: Farkastörvény 798 760 680
M. A. Stackpole: Veszélyes feladat 898 850 670
M. A. Stackpole: Született harcosok 948 900 800
M. A. Stackpole: Sötét ármány 948 900 800
M. A. Stackpole: Harcos: En Garde 1198 1140 1020
M. A. Stackpole: Harcos: Riposte 1198 1140 1020
M. A. Stackpole: Harcos: Coupé 1198 1140 1020
Robert N. Charrette: 
A határvidék farkasai 1298 1230 1100

TÚLÉLÕK FÖLDJE ÉS ÕSÖK VÁROSA
Harby Riann: Rúvel hegyi legenda 848 800 640
Brian McAllister: Ikercsillagok 848 800 640
Brian McAllister: Két világ közt 998 950 850
S. A. Rosencratz: Jéghideg éj 1098 1000 900
Harby Riann: A bolhedor lovagjai 1198 1140 1020

JANET EVANOVICH
Kétesélyes játszma 1198 1140 1020

J. GOLDENLANE KÖNYVEI
Isteni balhé 998 950 850

EGYÉB REGÉNYEK
Graham Edwards: Sárkányvihar 998 840 600
Ken Grimwood: Idõcsapda 750 520 400
William Shatner: Delta Kutatás 798 670 500

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

ROBERT JORDAN – AZ IDÕ KEREKE SOROZAT
A világ szeme I. 798 750 640
A világ szeme II. 998 950 850
A nagy hajtóvadászat I. 1198 1150 1100
A nagy hajtóvadászat II. 1198 1150 1100
Az újjászületett Sárkány I. 1198 1090 990
Az újjászületett Sárkány II. 1198 1090 990
Hódít az Árnyék I. 1498 1400 1250
Hódít az Árnyék II. 1698 1590 1390
Mennyei tûz I. 1598 1520 1360
Mennyei tûz II. 1598 1520 1360
A káosz ura I. 1390 1330 1190

SHADOWRUN REGÉNYEK
Jak Koke: Idegen lelkek 689 660 660
Robin Mash: Cyberkommandó 898 850 850
Mel Odom: Fejvadászok 898 850 850
Caroline Spector: Végtelen világok 998 950 850
Nigel D. Findley: A nap háza 998 950 850
Carl Sargent és Marc Gascoigne:
Fekete madonna 898 850 760
Véres utcák 998 950 850
Nosferatu 998 950 850
Shadowrun szerepjáték kiegészítõk
Árnyékmagyarország 1200 600 500
Végzetes DNS (modul) 438 400 350

EARTHDAWN REGÉNYEK
C. Kubasik: A vágyódás gyûrûje 698 590 500
C. Kubasik: Anya meséje 698 590 500
C. Kubasik: Keserû emlékek 898 800 690
Talizmán (ED. Novellák) 698 590 500
Nigel D. Findley: Az elveszett kaer 798 700 600
C. Sargent és M. Gascoigne: Thérai vér 998 900 800
Greg Gorden: Jóslat 998 950 800

BEHOLDER AKCIÓ
Philip Kerr: Vakmerõ terv 998 950 750
Chris Stewart: Légicsapás 998 950 750
Philip Kerr: Kaland a világ tetején 1198 1140 1020
Robert Crais: Rémálmok városa 1198 1140 1020

Idei katalógusunkban több mint 100 könyvbõl, hét kiadó által kiadott
regényekbõl vásárolhatsz. A kedvezmény mértéke függ az egyszerre
megvásárolt 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.
Kérjük, hogy olyan könyvet NE rendelj, amit nem látsz ebben a
listában!

VÁSÁROLJ 5 KÖNYVET ÉS VÁLASSZ
MAGADNAK EGYET AJÁNDÉKBA!

Az akció feltételei: Az öt megvásárolt könyv közül legalább
négynek a Beholder kiadó által kiadott könyvnek kell
lennie.Ajándékként bármely olyan a Beholder kiadó által kiadott
könyvet kérheted, amelynek bolti ára 1200 Ft-nál kevesebb. Az
akció 2002. január 15-ig érvényes!

5+1 akció

A VÁSÁRLÁSRA HÁROMFÉLE LEHETÕSÉGETEK VAN:

MINDEN JÁTÉKOSUNKNAK LEHETÕSÉGE VAN ZSETONNAL FIZETNI. Ehhez nem
kell mást tenni, mint az UL hátulján feltüntetni, hogy mit szeretnél vásárolni. (Ter-

mészetesen e-mailben is megírhatod a rendelésedet a beholder@beholder.hu címre.)

ELÕRE FIZETSZ BELFÖLDI POSTAUTALVÁNYON.
Ebben az esetben a csekk hátulján a „Közlemények” rovatban sorold fel a meg-

rendelt könyveket. Add össze a kedvezményes árnál feltüntetett összegeket, figyelem-
be véve a darabszámot! Ezt az összeget küldd el nekünk, és kb. egy hét múlva meg-
kapod a könyveket. A feltüntetett árak tartalmazzák a postaköltséget is. Kérjük, hogy
számolj pontosan, mert ha kevesebb pénzt küldesz, akkor NEM tudjuk a megrendelt
árut elküldeni! Címünk: Beholder Kft. 1680. Budapest, Pf. 134.

UTÁNVÉTELLEL SZERETNÉL RENDELNI.
E-mailben vagy levélben írd meg a neved, címed, és a megrendelendõ könyv-

eket. Mi egy héten belül postázzuk a könyvet. Az árát a postásnak kell fizetned. (Ez a
kedvezményes ár + 450 Ft postaköltség-hozzájárulás.)

3

2

1

BEHOLDER ÁRULISTA
EZ AZ ÁRLISTA 2002. JANUÁR 15-IG ÉRVÉNYES!

Ha csekken elõre fizetve vagy utánvétellel rendelsz könyvet, és nem kapod meg tíz napon belül, akkor kérjük, hogy a helyi postahivatalban érdeklõdj.
Sajnos gyakran elõfordul, hogy a postás nem hagy értesítõt a küldeményrõl, ha nem talál otthon. Ha teheted, e-mailben érdeklõdj nálunk is a könyvekrõl.



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

A VALHALLA KIADÓ KÖNYVEI
Glen Cook: Fekete sereg 1190 1130 1010
Roland Morgan: Mágikus vihar 749 710 640
Hideg karok ölelése 749 710 640
Alan O'Connor: Hollóidõk 1290 1230 110
A halál hét arca 890 840 760
Homályhozó 1090 1040 930
Philip K. Dick: A kozmosz bábjai 659 630 560
Nigel D. Findley: A sötétség gyermekei 699 660 590
William C. Dietz: Kárhozottak légiója 1190 1130 1010
Alan O’Connor: Kék éjszakák árnyai (M.A.G.U.S.)890 840 760
Erioni regék 890 850 760
Raoul Renier: A kívülálló 1190 1130 1010
Elsõ Törvénykönyv 3000 2850 2550
Bestiárium 2990 2840 2540
J. Goldenlane: A szélhámos és a varázsló1290 1230 1100
Hawkwood: Farkasének 1190 1130 1010
Jan van den Boomen: Morgena könnyei 890 850 760
Glen Cook: Lappangó árnyak 1390 1320 1180
Margaret Weis – Tracy Hickman könyvei

Sárkányszárny I. 890 840 760
Sárkányszárny II. 699 660 590
Elf csillag I. 749 710 640
Elf csillag II. 749 710 640
Tûztenger I. 890 850 760
Tûztenger II. 890 850 760

A MÖBIUS KIADÓ KÖNYVEI
Diane Carrey: Kísértethajó (Star Trek) 589 500 470
Gene DeWeese: A béke õrei (Star Trek) 619 520 490
Carmen Carter: Hamlin gyermekei (Star Trek)639 540 510
Vonda N. McIntyre: Khan haragja (Star Trek) 639 540 510
Fényévek (Sci-fi antológia) 690 580 550
Fényévek II. (Sci-fi antológia) 699 630 560
Sandy Schofield: Halálcsapda (Aliens) 639 540 510
Az idõ hídján (SF novellák) 1290 1220 1100
K.W. Jeter: Szárnyas fejvadász 2. 659 560 530
Joan D. Vinge: Lost in Space 649 580 520
Edwin Aldrin – J. Barnes: A csillagok fiai I-II1399 1260 1120
Terry Bisson: Johnny Mnemonic 499 490 450
Douglas Adams: A lélek hosszú, sötét teadélutánja

990 940 850
Douglas Adams: Jobbára ártalmatlan 990 940 850

A CAMARILLA KIADÓ KÖNYVEI
Robin Hobb: Az orgyilkos küldetése I. 1198 1140 990
Robin Hobb: Az orgyilkos küldetése II. 1198 1140 990

A SZUKITS KIADÓ KÖNYVEI
R. A. Salvatore: Számûzött 990 940 840
Roger Zelazny: Avalon ágyúi 990 940 840
J. Robert King: Vérszövetség 750 710 640
R. A. Salvatore: A világ háta 1090 1040 930
M. Anthony & E. Porath: Rokon lelkek 1190 1130 1010
M. Kirchoff & S. Wintler: Találkozások 1190 1130 1010
Margaret Weis – Tracy Hickman könyvei
Az ikrek háborúja 1390 1320 1200
Az ikrek próbája 1390 1320 1200
Az ikrek ideje 1390 1320 1200

EGYÉB KIADÓK KÖNYVEI
Vámpírok bálja 3780 3600 3200
Káosz szerepjáték 3990 3790 3390

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

A CAMELOT KIADÓ KÖNYVEI
Jeff Grubb: Testvérháború (Magic I.) 990 940 840
Lynn Abbey: Síkok vándora (Magic II.) 990 940 840
J. Robert King: Idõfolyamok (Magic III.) 1090 1040 930
Loren L. Coleman: Vérvonalak (Magic IV.) 1090 1040 930
Stewart Wieck: Torreador (Vampire) 899 850 760
Gherbod Fleming: Gangrel (Vampire) 990 940 840
Eric Griffin: Tzimisce (Vampire) 890 850 760
Kathleen Ryad: Settita (Vampire) 1090 1040 930
Gherbod Fleming: Ventrue (Vampire) 1090 1040 930
Diane Duane: Corrivale csillaga (Csillaghajnal I.)

1190 1130 1000
Robert Weinberg: Út a pokolba 1090 1040 930

A harmónia mestere (Mage 2.) 1090 1040 930
Háború a mennyekben (Mage 2.) 1090 1040 930

Margaret Weiss és Don Perrin: Halálbrigád (Dragonlance)
1090 1040 930

D. Niles: Az utolsó nemes (Dragonlance) 1090 1040 930
Linda P. Baker: Az égi éj könnyei (Dragonlance)

1090 1040 930
AD&D 3. kiadás Játékosok könyve (magyar)

6000 5700 5100
Útmutató a Kamarillához 3990 3790 3390
R. A. Salvatore: A szilánk szolgája 1290 1230 1100
Carl Bowen: Vadász és a préda: Vámpír 1190 1130 1010
Douglas Niles: A bábkirály 1190 1130 1010
Ed Greenwood: Elminster: egy mágus születése

1290 1230 1100
R. A. Salvatore: pap ciklus

Kantáta 1090 1040 930
Shilmista árnyai 1090 1040 930
Éjmaszkok 1090 1040 930

LEGEND OF THE FIVE RINGS

Stephen D. Sullivan: Skorpió 1090 1040 930
A. L. Lassieur: Unikornis 1090 1040 930
Ree Soesbee: Daru 1090 1040 930

HATALOM KÁRTYÁI
Dobozos társasjáték 2490
Chara-din visszatér (Cseh nyelvû) 750
Õsök Városa 1090
Aranyforrás 750
Rúvel hegy 750
Két világ közt 750

HKK INVÁZIÓ, ZÉN 2. EXPEDÍCIÓJÍA
A föld síkja 200
A levegõ síkja 200
Zén 2. expedíciója: Árnyékvölgy 250
Zén 2. expedíciója: A romlás mocsara 250
Zén 2. expedíciója: Kristályhegy 250
Zén 2. expedíciója: Enkala laboratóriuma 250
Zén 2. expedíciója: Feledés tornya 250

KÁOSZ GALAKTIKA KÁRTYAJÁTÉK
Alappakli 600
Az Invázió és a Zén 2. expedíciója megrendelésére még két külön feltétel
vonatkozik:
• Fajtánként legalább 3 csomagot kell rendelni belõle. Ha ennél kevesebbet

rendelsz, akkor a küldeményt nem tudjuk ajánlva küldeni, és az ebbõl eredõ
kárért sem tudunk felelõsséget vállalni.

• Ha olyan Inváziót vagy Zén kiegészítõt rendelsz meg, ami már kifogyott,
akkor automatikusan a legközelebb megjelenõt küldjük el helyette.
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Könyv címe Bolti ár 1-2 könyv 3 vagy több
esetén könyv esetén

DAVID EDDINGS
Belgarath the Sorcerer 2240 2080 1890
Demon Lord of Karanda 2240 2080 1890
Seeress of Kell 2240 2080 1890 
Polgara the Sorceress 2240 2080 1890 
Sorceress of Darshiva 2240 2080 1890 
Domes of Fire 2240 2080 1890 
Diamond Throne 2240 2080 1890 
Guardians of the West 2240 2080 1890 
Magician’s Gambit 2240 2080 1890 
Castle of Wizardy 2240 2080 1890 
Queen of Sorcery 2240 2080 1890 
Pawin of Prpophecy 2240 2080 1890 
Enchanter’s End Game 2240 2080 1890 
High Hunt 2240 2080 1890 
Shining Ones 2240 2080 1890 
King of the Murgos 2240 2080 1890 

TERRY BROOKS
Druid of Shannara 2240 2080 1890 
Elf Queen of Shannara 2240 2080 1890 
Elfstones of Shannara 2240 2080 1890 
First King of Shannara 2240 2080 1890 
Scions of Shannara 2240 2080 1890 
Sword of Shannara 2240 2080 1890 
Talismans of Shannara 2240 2080 1890 
Wishsong of Shannara 2240 2080 1890 
Black Unicorn 2240 2080 1890 
Knight of the Word 2240 2080 1890 
Magic Kingdom for Sale-Sold 2240 2080 1890 
Running With the Demon 2240 2080 1890 
Tangle Boksz 2240 2080 1890 
Witches’ Brew 2240 2080 1890 
Wizard at Large 2240 2080 1890 

J. R. R. TOLKIEN
Book of Lost Tales Volume 1. 2240 2080 1890 
Book of Lost Tales Volume 2. 2240 2080 1890 
Fellowship of the Ring 2240 2080 1890 
Hobbit 2240 2080 1890 
Lays of Belariand 1930 1830 1650 
Lord of the Rings Boxed Set 9100 7680 7260 
Lost Road & Other Writing 2240 2080 1890 
Return of the King 2240 2080 1890 
Shaping of Middle Earth 2240 2080 1890 
Silmarillion 1930 1830 1650 
Sir Gawain&The Green Knight 1930 1830 1650 
Smith of Wootoon Major 1930 1830 1650 
Reader 2240 2080 1890 
Two Towers 2240 2080 1890 
Unfinished Tales 2240 2080 1890 

TERRY GOODKIND
Blood of the Fold 2290 2130 1940 
Soul of the Fire 1990 1880 1690 
Stone of Tears 2290 2130 1940 
Temple of the Winds 2290 2130 1940 
Wizard’s First Rule 2290 2130 1940 
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Könyv címe Bolti ár 1-2 könyv 3 vagy több
esetén könyv esetén

TERRY PRATCHETT
Carpe Jugulum 1940 1840 1660 
Colour of Magic 1940 1840 1660 
Death Domain Discworld Map 2240 2080 1890 
Equal Rites 1940 1840 1660 
Feet of Clay 1940 1840 1660 
Guards! Guards! 1940 1840 1660 
Hogfather 1940 1840 1660 
Interesting Times 1940 1840 1660 
Jingo 1940 1840 1660 
Last Continent 1940 1840 1660 
Light Fantastic 1940 1840 1660 
Lords & Ladies 1940 1840 1660 
Masqerade 1940 1840 1660 
Men At Arms 1940 1840 1660 
Mort 1940 1840 1660 
Moving Pictures 1940 1840 1660 
Pyramids 1940 1840 1660 
Reaper Man 1940 1840 1660 
Small Gods 1940 1840 1660 
Soul Music 1940 1840 1660 
Sourcery 1940 1840 1660 
Witches Abroad 1940 1840 1660 
Wyrd Sisters 1940 1840 1660 

DOUGLAS ADAMS
Hitchhiker’S Guide To Galaxy 2240 2080 1890 
Life, Universe & Everything 2240 2080 1890 
Restaurant at the End of Time 2240 2080 1890 
So Long and Thanks for All ... 2240 2080 1890 
Mostly Harmless 2160 2020 1830 
Long Dark Teatime of the Soul 2160 2020 1830 
Dirk Gently’S Holistic Detective Agency 2160 2020 1830 
Starship Titanic 2160 2020 1830 

DAVID GEMMEL
Dark Moon 1940 1840 1660 
Echoes of the Great Song 1940 1840 1660 
Legend of Deathwalker 1940 1840 1660 
Midnight Falcon 1940 1840 1660 
Winter Warriors 1940 1840 1660 
Sword In the Storm 1940 1840 1660 

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

DAVID WINGROVE
Middle Kingdom 2290 2130 1940 
Broken Wheel 2290 2130 1940 
White Mountain 2290 2130 1940 
Stone Within 2290 2130 1940 
Beneath Tree of Heaven 2290 2130 1940 
White Moon, Red Dragon 1990 1880 1690 
Days of Bitter Strength 2630 2400 2200 
Marriage of the Livin 2290 2130 1940 

RAYMOND E. FEIST
Daughter of the Empire 2240 2080 1890 
Faerie Tale 2240 2080 1890 
King’s Buccaner 2240 2080 1890 
Magician Apprentice 2240 2080 1890 
Magician Master 2240 2080 1890 
Mistress of the Empire 2240 2080 1890 
Prince of the Blood 2240 2080 1890 
Servant of the Empire 2240 2080 1890 
Silverthorn 2240 2080 1890 

RICARDO PINTO
The Chosen 2710 2460 2260 

ROBERT JORDAN
Eye of the World 2000 1890 1710 
Great Hunt 2280 2120 1920 
Dragon Reborn 2280 2120 1920 
Shadow Rising 2280 2120 1920 
Lord of Chaos 2690 2490 2190 
A Crown of Swords 2690 2490 2190 
Path of Daggers 2690 2490 2190 
Winter’s Heart 2690 2490 2190 

FANTASY ALBUMOK
Art of Magic The Gathering 8070 6840 6460 
Boris Vallejo: Enchantment 6100 5240 4910 
Boris Vallejo: Ladies 6100 5240 4910 
Boris Vallejo: Portfolio 6100 5240 4910 
Boris Vallejo: Dreams 8070 6840 6460 
Frank Collection 
(World’s Finest Fantasy Art) 6100 5240 4910 

ANGOL NYELVÛ KÖNYVEK
Minden angolul tudó lelkes olvasónkkal örömmel tudatjuk, hogy könyvesboltunk kínálatában ezentúl a legsikeresebb fantasy írók

könyvei angolul is megtalálhatók. A rendelési feltételek megegyeznek a magyar nyelvû könyvekével, kivéve, hogy az angol nyelvû

könyvek szállítási határideje 1-6 hét! A 3 könyves kedvezményes ár csak egyidejû postázás esetén érvényesek, tehát ha vegyesen

rendelsz magyar és angol nyelvû könyveket, akkor az egész rendelés postázása az angol könyvektõl függ. Ha a magyar könyveket elõbb

szeretnéd megkapni, akkor kérjük ezt jelezd a megrendelésedben! Ilyenkor természetesen a magyar és az angol könyvekbõl külön-

külön kell legalább hármat rendelned, hogy a három könyves kedvezményt megkapd.

KÉRJÜK, HOGY AZ ANGOL NYELVÛ KÖNYVEKRE CSAK AKKOR FIZESD BE A PÉNZT, HA MÁR VISSZAJELEZTÜK NEKED,

HOGY A KÖNYVET BE TUDJUK SZEREZNI!
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Létezik kontroll, kombó deck, épület pakli és még ret-
tentõ sok féle. Ebben a rovatban csak a szerintünk leg-
jobb, vagy nekünk tetszõ összeállítást közöljük, nem
húszan tanácskozunk egy asztal körül arról, hogy most
jó lenne e a Mester pakliba alapból az Oroszlánüvöl-
tés, és nem muszáj ezeket készpénznek venni. Ha ele-
get foglalkoztok az általatok kitalált paklival, amivel
például egy beholderes amatõrön az utolsó elõttiek
lettetek, akkor gondoljátok át, hogy mi volt a hiba. Ta-
lán túl kevés lény volt benne, amit könnyen le lehetett
szedni, vagy gyenge pusztításokat használtatok és foly-
ton felaprítottak titeket? Lehet, hogy tuti deck volt csak
rosszul húztál, de az is lehet, hogy semmiképpen nem
lesz versenyképes. A lényeg az, hogy szeressetek vele
játszani, hiszen ezért vásároltátok meg a paklikat és
ezért cseréltétek össze az adott koncepcíót.

A fentebb leírt kis bevezetõ, nem a százezer verse-
nyen elindult õsprofiknak szólt, bár ha
jobban belegondolnának, akkor rá-
jönnének, hogy õk is valahol elkezd-
ték, és valamikor nagyon régen még
nekik is számított valamit az aprán-
ként összeszedett gyûjteményük.

Most pedig lássuk a paklit Matyi
módra!

Ahogyan azt a régi mondás is tartja:
a legjobb védekezés a támadás, persze
azt már nem tették hozzá, hogy ha nem
megfelelõen védekezel, akkor szétcin-
cálnak, mint karácsonyi pulykát Hála-
adáskor. Na de hagyjuk! A daráló lény
paklik kimennek a divatból, nem lettek
rosszak, csak már nem bízik bennük
senki. Az abszolút horda túl kockázatos,

hiszen te is ugyanolyan gyorsan veszíthetsz, mint az el-
lenfeled. Vannak még egyéb lényekkel operáló paklik,
amiknek az elõnyeit és a hátrányait most nem ecsetel-
ném (például az etnikumok), inkább egy versenyen
még eléggé új, éppen szárnyait próbálgató pakliról
írok nektek. Ha az eddigiekben nem jöttetek volna rá,
akkor elárulom, hogy a pakli a Védekezõ taktika neve-
zetû szabálylappal fog operálni. Ez nem vicc! Ezzel a
lappal új dimenziók nyílnak meg a lényeket használó
paklik elõtt, hiszen melyik az a kontroll, amelyik ins-
tantból kilõ egy Védõposzátát? Na de ne rohanjunk
ennyire elõre! Elõször is nézzük a színeket! Mivel már
a poszátát megemlítettem ezért nem lehet nehéz kita-
lálni, hogy az egyik a kék lesz. Hát igen, nem is sejte-
nénk, hogy mennyi kis genyó lapul meg ebben a szín-
ben. Elsõdlegesen meg kell említenem két épületet ,
amelyek használata elengedhetetlen. Az egyik a Kuta-

2000 © Beholder Kft.
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Sikeres kijátszása után kapsz @3-t.
@4: Keress elô egy lapot a paklidból,

vedd a kezedbe, ezután a paklit keverd meg.
Ezt a képességet csak a saját körödben, és

körönként csak egyszer használhatod.
„A leghatalmasabb szövetségek képesek olyan

felfedezésekre, amelyek az egész galetki
civilizáció fejlôdését elôbbre mozdítják.”

2001 © Beholder Kft.

Védekezô taktika
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A védekezési bónusz +3/+3

a szokásos +1/+1 helyett. A támadó-

nak kijelölt lények -1 sebzést, a tar-

talékban levô lények +1 ÉP-t kapnak.

Ha van játékban Támadó taktika, a

lapok hatása kioltja egymást.

KKOOMMBBÓÓKK
A LEGJOBB VÉDEKEZÉS A TÁMADÁS!

Mielõtt belekezdenék egy újabb tökélyig fejlesztett, mesterien összerakott pakli leírásá-
ba, szeretném ha tudnátok, hogy ezek csak irányelvek. Egy kontroll-fanatikust nehéz
meggyõzni arról, hogy egy horda az adott környezetben jobb lehet, és ez igaz fordítva
is. Azért készülnek az ilyen és ehhez hasonló írások, hogy felhívjuk a figyelmeteket ar-
ra, mennyire sokszínû játék a HKK. Nem csak feketébõl és fehérbõl áll. Pont az benne
a jó (még ha kissé elcsépeltnek hangzik is), hogy iszonyúan változatos!
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tólaboratórium. Használata kötelezõ, de csak kettõt
kell betenni belõle, mert háromra nincsen szükség. Mi-
vel szinte minden ingyen van, nem lesz nagy érvágás 4
VP-t elkölteni arra, hogy azt vegyél a kezedbe, amire
épp szükséged van. A másik tuti: az Álmok oltára,
amelybõl szintén csak kettõt ajánlok, mert ha már
egyet felépítettél, akkor tulajdonképpen a lény paklit
már ki is végezted. (Fõleg, ha nem tudja leszedni!).
Most pedig jöjjön a sokat emlegetett poszáta, amellyel
egy jó húzást követõen akár az elsõ körben tudunk
építkezni. Ha pedig tudunk, akkor miért ne tennénk
meg? Egy másik iszonyúan hasznos építkezõ lény a Ga-
letki helytartó, amely lazán kijöhet az elsõ körben,
hogy a másodikban már tudjon építeni. Ha késõbb
húzzuk fel az sem gáz, mert a képességei is roppant
hasznosak lehetnek (erre nem árt odafigyelni). Elen-
gedhetetlen kellék a maximális számú Rynthus is, ami-
vel iszonyatos kellemetlenségeket okozhatunk az el-
lenfélnek! Azt, hogy mikor és mennyire aktívan kell
használni, tökéletesen a helyzettõl függ. A következõ
lap az eddigi versenyeken még nem nagyon szerepelt,
talán csak egy pakliban láttam (a szakavatottak egybõl
rájönnek, hogy mire gondolok), ez pedig a Kristályfo-
lyadék. A használata roppant egyszerû és hasznos. Az
oltárokról olcsón szedi le a jelzõket, megvéd az Idõ-
rablótól és az Idõrabló érintésétõl is, ráadásul a galet-
kiket is szívatja valamilyen szinten. Szóval elég a szó-
cséplésbõl pattintsunk bele hármat a koncepcióba, és
ugorjunk át a következõ áldozatunkra amely viszont
már a fehér színbe fog tartozni. Igen, ez az Ördögûzõ
pálca! A favoritok között is az elsõ számú, rettentõ sok
funkciója van, és nem biztos, hogy ezzel az ellenfél szí-
vatására gondolok. Ezekre azonban mindig az adott
pillanatba kell rájönni, hiszen nem vázolhatom fel az
összes helyzetet, ami csak létrejöhet a játék folyamán.
Nos ezzel kivégeztük a pálcát, léphe-
tünk is tovább. A következõ játékos a
kontrollok réme, az irtások halála, az
iszonyatos, a kegyetlen, a brutális BO-
HÓC-MO-LAD! A hasznosságát remé-
lem senki elõtt nem kell ecsetelnem,
hiszen teljesen nyilvánvaló. Legszíve-
sebben hatot raknék be ebbõl a kis ara-
nyos teremtménybõl, de mivel nem te-
hetem, ezért marad sajnos a három,
annyit viszont az mindenképpen! Mivel
le is kell gyilkolászni valamivel az el-
lent, talán használni kéne valami ölõ la-
pot is, nem? Dehogynem, és erre a cél-
ra akad is egy nagyon színpatikus lap a
fehérbõl, mégpedig a Büntetõ. Nem
kell belõle három, hiszen nem sietünk

sehová. Persze mivel ez azért kevés az üdvösséghez
majd még a késõbbiek folyamán kerül be még killer
lap. Az utolsó fehér lap, amelyre szükségünk van az Õsi
templom. Azért kell, mert egyrészt van egy csomó épít-
kezõ lény, másrészt valahogy megkell védeni magunkat
az esetleges zavaró lapoktól. Persze nem csak ez az egy
lapleszedés van a pakliban, hanem az univerzálisabb,
viszont drágább Föld oltára. A kék oltárral ellentétben
ebbõl kell a három, mivel bármit megtudunk vele
szüntetni ami egy kicsit is hátráltathatja a gyõzelmün-
ket. A másik elengedhetetlen barna lap a sima, alap
Goblin. A pakliba, ha már lehet ennyit használni, rak-
junk be bátran ötöt. Egyrészt már az elsõ körben lejö-
het, másrészt csontot ad, ami elengedhetetlen a tárgya-
inkhoz. Az utolsó lap ebbõl a színbõl egy olyan lap
amelybõl csak egy kell a deckbe, és ez a Nixorathi vé-
dõamulett. Csontunk ugyebár lesz rá, a képessége pe-
dig enyhén szólva spoiler. Csak ne felejtsük el használ-
ni! Az utolsó szín a piros amelyben megtalálható a
második ölõ lap, a Tûz oltára. Ez az oltár segít egy ki-
csit felpörgetni az eseményeket. Figyelem, csak akkor
használjuk, amikor egyértelmûen nem kell másra ma-
nát költenünk, vagy ha már nincs más kiút. Ebben a
színben található egy nagyon régi, mégis hasznos lap,
a Quwarg felderítõ. Ez szintén arra kell, amire a poszá-
ta, az elsõ körben való építkezésre. Ráadásul a poszátá-
val ellentétben ezt inkább feláldozzuk csontért, amely
bizonyos esetekben nagyon hasznos lehet. Ha az eddi-
gieket összeszámoljátok, akkor kijön 42 lap, amely
ugyebár hárommal kevesebben a minimálisnál, úgy-
hogy keresni kell még egy-két lapot. A Protolisk lárva
lesz az egyik, amelyet okvetlenül be kell rakni a kon-
cepcióba. Ez a lap már sokszor bizonyított, és higgyé-
tek el itt is elengedhetetlen szükség van rá. Érdemes a
minimális lapszám felett még berakni egy Sötét földet.

2005 © Beholder Kft.
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Repül.
pP: célpont játékos sebzôdik 2 ÉP-t.

Hátrány: egyszerre csak
egy testrészt rakhatsz rá.

„Ha egy galetki bûnt követ el, nem öljük meg – azonban
még számos más módja van a megtorlásnak és a jó
útra nevelésnek.” – Torgafuli Astheron helytartó

2005 © Beholder Kft.
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pP, @1, Áldozd fel az Ôsi templomot:
célpont lap,

amely nem lény, a gyûjtôbe kerül.
„Amikor a régészeink feltárták, még nem tudtuk,
milyen ôsi átkot hordoz ez az ezeréves építmény.”

– Zoregblum professzor
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AA  PPAAKKLLII::
Szab·lylap:  

VÈdekezı  taktika
3  VÈdıposz·ta
2  KutatÛlaborarium
2  Az  ·lmok  olt·ra
3  Galetki  helytartÛ
3  Rhyntus
3  Krist·lyfolyad·k
3  ÷rdˆg˚zı  p·lca
3  BohÛcmolad
2  B¸ntetı
3  ’si  templom
3  A  fˆld  olt·ra
5  Goblin
1  Nixorathi  vÈdıamulett
3  A  t˚z  olt·ra
3  Quwarg  felderÌtı
3  Protolisk  l·rva
1  SˆtÈt  fˆld

2001 © Beholder Kft.2001 © Beholder Kft.
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Kijátszási feltétel: csak lény építheti.

Hátrány: nem lehet másolni.

Kijátszása után tégy rá 6 oltárjelzôt, majd

minden elôkészítô fázisodban végy le róla egyet.

x : végy le X oltárjelzôt.

pP: az oltárra 6 oltárjelzô kerül, célpont lény

vagy játékos pedig 5 ÉP-t sebzôdik. (tûzsebzés.)

Ezt a képességet csak akkor használhatod,
ha nincs rajta oltárjelzô.

2000 © Beholder Kft.
2000 © Beholder Kft.
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Minden olyan lap, aminbármilyen jelzô van, a gyûjtôbe kerül.„Ôk a furcsák, vagy én? Nézôpont kérdése.”
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Egyrészt még ha csak egyet ütnek is
akkor is: sok kicsi sokra megy. Más-
részt az ellenfél játszhat Õsi rúnával,
amely eléggé fel tudja borítani a gyõ-
zelemrõl dédelgetett álmainkat. Nos
ez akkor jön csak igazán jól, hiszen
már nem sokan játszanak alapból sík-
kal, és ha már nem használnak akkor
azt nekünk ki kell használnunk.

Ennyit az alap pakliról. Legalább is
ami az összerakást illeti. Nézzük meg,
hogy hogyan is érdemes vele játszani!
Építsünk minél gyorsabban oltárt,
mert az mindennél hasznosabb. Ha
mind a háromból van a kezünkbe a
legelején, akkor a Föld oltárát húzzuk
fel, mert az kell legjobban. Ne épít-
sünk fel egyszerre kettõnél több ol-
tárt, mert egyrészt nincsen rá szükség,
másrészt egy kellõ pillanatban ellõtt
Különcség eléggé megszívathat min-
ket. Szóval csak óvatosan az oltárok-
kal! A többi épület ráér akkor, amikor
már van két oltárunk a játékban, hi-
szen azok idegesítik legjobban az el-
lenfelet. A pakliban rengeteg kombót
lehet találni, csak keresni kell! Van
olyan nyilvánvaló is, mint a Kristályfo-
lyadék + bármilyen oltár, de lapul
olyan is, mint Rynthus + Ördögûzõ
pálca, meg még sok más is, amelynek
felfedezési örömeit rátok hagyom.

Most pedig következzen a side,
amely mint mindig most is a legnehe-
zebb feladat elé állít engem is és tite-

ket is. Eldöntöttem, hogy nem egy lis-
tát készítek nektek, és még csak nem is
ötleteket adok bizonyos lapokról, ha-
nem inkább elmondom, hogy mik a
deck legnagyobb ellenségei, amelyek
ellen feltétlenül fel kell készülni. Ezzel
természetesen azokat is segítem, akik
egy versenyen félnek ettõl az összeállí-
tástól. Csak azokat a lapokat írom le,
amik ténylegesen hazavághatják a pak-
lit, ezeken kívül még létezhetnek ke-
vésbé zavaró, de idegesítõ lapok is
amelyekre most nem fogok kitérni.

Az egyik legnagyobb ellenlap, amit
egy kicsit feljebb már megemlítettem
az a Különcség. Azért nem kell tõle
annyira félni, mert csak a komplett
õrültek használnak alapból hármat.
Vigyázat, léteznek ilyenek! A védelem
ellene csaknem lehetetlen, de ha egy
kicsit megerõltetitek a fantáziátokat,
akkor még az sem elképzelhetetlen,
hogy találtok ellene valamit. A követ-
kezõ gyilkos egy igen régi lap, amelyet
talán senki nem használna, ha most
nem említeném meg. (Talán így sem
fogják.) Ez a lap az Õrület temploma.
Aki tudja mit csinál, az rá is jött, hogy
alapból is elég sok védelem van elle-
ne, ezért legyintve kiröhögi. Nos õk
azok, akiknek nem sikerült még csak
egy szánalmas második helyet sem el-
érniük egy két fõs versenyen, vagy
csak komplett idióták. Na mindegy, ne
vesztegessünk több szót erre. Bármi-
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lyen tömeges lappusztítás keresztbe
tehet, akár a Nord + Kisebb zan is,
amelynek használatát én is sokáig
megkérdõjeleztem, de aztán valaki rá-
világított arra, hogy létezik ez a kom-
bináció is. Semmi pánik, a Bohócmo-
lad az ilyesfajta pusztításokat is
magába nyeli ezzel nem kis csalódást
okozva az ellenfélnek. Na de mi van
azokkal a tömegpusztításokkal, amik
egy darab lényre sem hatnak? Hát
igen, minden zsáknak meg van a maga
foltja! (Legalábbis azt hiszem, így szok-
ták mondani.) Olyanokra gondolok,
mint például Földrengés, vagy Meteor-
hullás. Ezek már kemény diók, de nem
feltörhetetlenek. Mivel megígértem,
hogy ellenlapokról nem esik szó ezért
ezt a problémát rátok bízom. (Például reménykedje-
tek abban, hogy aki ilyeneket használ a side boardban,
az még véletlenül se jusson el odáig, ahol ti játszotok).
Amint az a fenti leírásból kiderül ez a pakli sem le-
gyõzhetetlen – aki ezt állítja, az nem normális –, mint
ahogy egyik sem az. Ha lenne olyan pakli akkor min-
denki azzal játszana és az roppant unalmas lenne. Volt

már olyan a HKK történelmében, hogy egy lap túl
erõsre sikerült és amiatt kitiltották, vagy meg lett vál-
toztatva. Hát a Védekezõ taktikára épülõ pakli nem
tartozik ezek közé, csak egy csavaros elme furmányos
kitalációja, amely talán megfûszerezheti egy veterán
játékos számára is a versenyeket.

BÁDER MÁTYÁS

KÁRTYA-
VERSENYEK
HKK profi kategória: min-
den lapot lehet használ-
ni, még a tiltottakat is.
HKK amatõr kategória:
tiltott lapok a szokáso-
sak mellett a szabály-
lapok, követõk,
ultrarikák, Melkon,
Káoszkígyó, Rovar-
sámán és az Illúziócsáp.
3. Magic: Extended
4. MAGUS

SZEREPJÁTÉKOK

AD&D, MAGUS, Shadowrun
ismertetõ és játéklehetõség.

Levelezõs szerep-
játékok: TF, ÕV

Könyvek, kártyák
árusítása, zsákba-
macska, tombola

Belépõ: 100 Ft,
a kártyaversenyekre 500 Ft

Érdeklõdni lehet: 
Tornay Tamás 37-314-447
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1997 © Beholder Kft.1997 © Beholder Kft.

Minden játékosnak 
az elôkészítô fázisában @1-t vagy egy

szörnykomponenst kell fizetnie min-

den egyes játékban levô lapjáért és

jelzô lényéért. Amiért nem fizet, azt fel

kell áldoznia. Több ilyen templom 
hatása nem adódik össze.

0
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2001 © Beholder Kft.2001 © Beholder Kft.
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Minden nem-lény lap
a játékból a Semmibe kerül.

A lap idézési költsége annyi VP-vel
kevesebb, ahány nem-lény lap

van játékban.

Idõpont: november 25. szombat 10 óra (nevezés 9-tõl).
Helyszín: Gyöngyös, Kolping Ház, HKK és Szerepjáték Klub, Török Ignác út 1.



A Túlélõk Földje kalandozóinak élete megváltozott Chara-din, az õsi is-
ten visszatérésével. A bátrabbak az elején még megpróbálták megaka-
dályozni az elkerülhetetlent, de fáradozásuk hiábavalónak bizonyult:
Chara-din azóta is jelen van Ghallán. Híveinek száma nem számot-
tevõ, de azon kevesek, akik behódoltak ennek a kaotikus istennek,
nagy hatalommal rendelkeznek. A pusztítás, a káosz prófétái õk.

Alig pár esztendõvel késõbb azonban ismét furcsa jelenségek
zavarták meg Ghalla lakóinak életét. Valami megváltozott, a világ
törvényei mintha átformálódtak volna. A mágiák különösen vi-
selkedtek, némelyik felerõsödött, míg az addig különösen ha-
tékony rítusok használhatatlanná váltak. Mindezek mellett
pedig különös jelenségek tûntek fel a legváratlanabb helye-
ken, és mibenlétükre senki nem tudott magyarázattal szol-
gálni. Borax király mágusai éppúgy értetlenül álltak a je-
lenségek elõtt, mint a már kiforrott Közös Tudatok. Úgy
tûnt, a jelenségeket nem lehet kiismerni, de természe-
tesen most is akadtak olyan elszánt kalandozók, akik
erre mégis vállalkoztak. A jelenségeket maguk között
csak úgy emlegették, a „víziók”.

Valamivel több, mint ezer évvel ezután – mint
tudjuk – a kalandozók a hegyek mélyébe szorultak
az Ellenség elõl. A víziókat már réges rég elfelejtet-
te a legidõsebb aggastyán is. Ám egy tudós galet-
ki érdekes könyvre bukkan régészkedése során:
egy réges-régen élt bölcs, Treem feljegyzéseit
tartalmazza az iromány. Segítségével megta-
lálja a kulcsot a régi jelenségek felélesztésé-
hez, és a szigorú galetki társadalom megis-
merkedik a kiismerhetetlennel is.

A HKK legújabb kiegészítõje, a
Víziók a TF találkozóra, december
1-jére jelenik meg. A megjelenés
elõtti frissen bontott verseny idõ-
pontja november 24.

Mivel a Két világ közt kiegé-
szítõben ez a koncepció be-
vált, ahhoz hasonlóan ebben
a kiegészítõben is egyaránt
megtalálhatóak a Túlélõk
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Földjéhez és az Õsök Városához kapcsolódó
lapok. A ritka lapokat arany szín, a nem gyako-
riakat ezüst, míg a gyakoriakat a bronz szín jel-
zi. A kiegészítõ 133 teljesen új lapot tartalmaz,
ezek nagyjából fele-fele arányban TF-esek illetve
ÕV-sek. Természetesen a hagyományos jellegû
versenyeken minden lap használható ezek közül,
míg a csak Õsök Városa típusú versenyeken az új
ÕV-s lapokból lehet válogatni.

A kiegészítõ fõ újdonságát a víziók jelentik. Ezek
olyan lapok, amelyek nagy elõnye, hogy a gyûjtõdbõl is
kijátszhatod õket, hátrányuk viszont, hogy a kijátszás kö-
re végén mindenképpen a gyûjtõbe kerülnek. Így tehát a
különbözõ víziók fel- és eltûnnek; a gyûjtõ ismét nagyobb
szerepet kap, miután onnan is játszhatsz ki lapokat, a kom-
binációs lehetõség nõ. Természetesen a kiegészítõ védelmet
is nyújt ellenük: az Alaptalan remény gyakori Semmizõ lap
(ez is egy vízió, 1 VP-ért 3 lapot semmiz, és ÕV-s).

A másik (kisebb) újdonság: mostantól komolyabban számít a
lények helyzete a tartalékban ill. az õrposztban, mert megjelent
egy pár lap, ami ‘balra’ ill. ‘jobbra’ ad képességeket, ÉP-t stb. Vagy-
is ha egy lény a tartalékod bal szélén helyezkedik el, és jobbra ad dol-
gokat, akkor az összes, tartalékban levõ lényedre (saját magán kívül)
hatni fog. Persze ha ugyanez a lény balra más képességet ad, akkor már
érdemes meggondolni (csak kijátszáskor ill. a csere fázisban), mi hol le-
gyen. Természetesen, aki bonyolultnak érzi ezt az új kombinációs lehetõ-
séget, az nem kell, hogy használja ezeket a lapokat (nincs sok belõlük).

Ezenkívül a különbözõ kreatív lapok egész garmadája vár rátok: kont-
roll-tápok, horda lapok, galetkik, testrészek, férgek (általában 1-ért 0/1-es
lények, erõs és drága képességekkel), 4 lapos kék-vörös mini-etnikum, dra-
kolder pakli alap, és szinte minden korábbi pakliba egy-két jó új lap (pl. Qu-
warg, vámpír, motyogó, ork).

Egy pár a kedvelt lapok közül:
Hydron: 1 VP-ért 3/1-es, és húzhatsz rá egy lapot, de 2 kör múlva elveszted a

játékot, ha még él. • Tojásrakó pöfeteg: 4 VP-ért 3/1-es lény, ami tojásjelzõ segít-
ségével 4 körönként termel egy ugyanilyen lényt. • Csábítás: 6 VP-ért ellop egy la-
pot. • Hordázás: 1 VP-s szakértelem, amihez 9 ÉP-t kell áldozni, de +2 sebzést ad
minden lényednek. • Lady Terilien: 5 VP-ért 2/1-es kalandozó, aki nem lehet varázs-
lat célpontja, 1 VP-vel olcsóbbítja a lapjaidat, és ingyen visszavehetõ a gyûjtõbõl.

Köszönet a debreceni tesztelõknek, akik a víziókat kitalálták!
MAKÓ BALÁZS

ÚJ 
HKK
KIEGÉSZÍTÔ
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VÍZIÓK
Idõpont: december 2., 11
óra (nevezés 10-tõl).
Helyszín: Eger.
Szabályok: Frissen bontott
paklik versenye 3 cs. Víziókból.
Nevezési díj: 2200 Ft.
Díjak: ultraritka, paklik.
Érdeklõdni lehet: Camelot
Kártyavár 36-321-966.

VARÁZSPONT
Idõpont: december 8., szom-
bat 10 óra.
Helyszín: Gyöngyös.
Szabályok: Nem lehet hasz-
nálni tárgyakat és épületeket,
és tiltottak az ultraritkák is.
Nevezési díj: 500 Ft.
Díjak: ultraritka, paklik.
Érdeklõdni lehet: Tornay
Tamás 37-314-447.

ISTENEK HÁBORÚJA
Idõpont: december 8., szom-
bat 11 óra (nevezés 10-tõl).
Helyszín: Veszprém (új hely-
szín).
Szabályok: Egyszínû ver-
seny.
Nevezési díj: 500 Ft.
Díjak: ultraritka, paklik.
Érdeklõdni lehet: Horváth
Zoltán 70-242-7765.

VÍZIÓK
Idõpont: december 8., 10.30
(nevezés 9.30-tól).
Helyszín: Debrecen.
Szabályok: Frissen bontott
paklik versenye 3 cs. Víziókból.
Nevezési díj: 2250 Ft.
Díjak: ultraritka, paklik.
Érdeklõdni lehet:
Jakab Zsolt 30-243-9649.

VÍZIÓK
Idõpont: december 16.,
10.30 (nevezés 9.30-tól).
Helyszín: Nyíregyháza.
Szabályok: Frissen bontott
paklik versenye 3 cs. Víziókból.
Nevezési díj: 2250 Ft.
Díjak: ultraritka, paklik.
Érdeklõdni lehet:
Jakab Zsolt 30-243-9649.

A HAGYOMÁNY JEGYÉBEN
Idõpont: december 29.,
szombat 11 óra (nevezés 9-õl).
Helyszín: Szentes.
Szabályok: Hagyományos
verseny.
Díjak: ultraritka, paklik.
Érdeklõdni lehet:
tel.: 63-400-457.

AZ ELYSIUM VERSENYE
Idõpont: december 30., 11
óra (nevezés 10-tõl).
Helyszín: Elysium.
Szabályok: Nem használha-
tók az Õsök Városa lapjai
(Õsök Városa, Rúvel hegy, Két
világ közt ÕV lapjai). További
tiltott lapok: A falak ereje,
A mágia létsíkja, A sárkány
kincse, Mánia, Teológia, Pszi
szakértelem, a Tiltott mágia
csak a kiegészítõben lehet.
Nevezési díj: 600 Ft.
Díjak: ultraritka, paklik.

Érdeklõdni lehet: Az Elysi-
umban, vagy Szegedi Gábor-
nál 30-924-5850.

A HAGYOMÁNY JEGYÉBEN
Idõpont: január 6., 10.30
(nevezés 9.30-tól).
Helyszín: Nyíregyháza.
Szabályok: Hagyományos
verseny.
Nevezési díj: 500 Ft.
Díjak: ultraritka, paklik.
Érdeklõdni lehet:
Jakab Zsolt 30-243-9649.

A HAGYOMÁNY JEGYÉBEN
Idõpont: január 6., 11 óra
(nevezés 10-tõl).
Helyszín: Eger.
Szabályok: Hagyományos
verseny.
Nevezési díj: 300 Ft.
Díjak: ultraritka, paklik.
Érdeklõdni lehet: Camelot
Kártyavár 36-321-966.

KGK VERSENY
Idõpont: december 9., (vasár-
nap) 11 óra (nevezés 10-tõl).
Helyszín: Elysium.
Szabályok: Hagyományos
verseny.
Nevezési díj: 500 Ft.
Díjak: 1. hely 1500, 2. hely
1000 Ft, ultraritka, paklik.
A nevezési díjon felül lehetõség
van plusz 100 Ft befizetésére.
Az így képzõdött nyeremény-
alapot a legjobb helyezést elért
befizetõ kapja meg.
Érdeklõdni lehet: Az Elysi-
umban, vagy Szegedi Gábor-
nál 30-924-5850.
KG éves ranglista: A 2001-
es év elysiumos versenyein
legjobb összeredményt elért
játékos 10000 Ft pénzdíjat ve-
het át az év utolsó versenyén.

VERSENYHELYSZÍNEK
BÉKÉSCSABA – IFI HÁZ,

36. terem, Derkovits sor 2.
CEGLÉD – Kossuth Mûvelõdési

Központ, Kossuth tér 5/b 3-as
terem

CYBERWORLD – Margitszigeti
Atlétikai centrum, Café Leger
(a Margit hídnál)

DEBRECEN – Káoszfellegvár,
Vár u. 10.

DUNGEON MINIKLUB –
Budapest, Erzsébet krt. 37. (az
udvarban) tel. : 20-967-8936
(10-18-ig).

DOMBÓVÁR – Polgárvédelmi
klub, Szabadság u. 14.

EGER – Camelot Kártyavár,
Kisasszony u. 23.

ELYSIUM – 1132 Bp. Csanády u.
4/B. (bejárat a Kresz G. u.
felõl), : 239-2506,
06-30-9-245-850.

GÖDÖLLÕ – Petõfi Sándor
Mûvelõdési Központ, a HÉV
Szabadság téri megállójával
szemben.

GYÖNGYÖS – Kolping Oktatási
Központ, Török Ignác u. 1.

GYÕR – Petõfi Sándor Városi
Mûvelõdési Központ,
Árpád u. 44.

HATVAN – Next-Door Szerepjáték
Klub, Grassalkovich
Mûvelõdési Központ

KAPOSVÁR –
Használt Könyvkereskedés,
Dózsa György u. 5.

KÖRMEND – Mûvelõdési Központ
Berzsenyi Dániel u. 11.

MISKOLC – Bartók Béla
Mûvelõdési ház, Miskolc,
Andrássy út 15.

NAGYKANIZSA – Erkel Ferenc
Mûvelõdési Központ,
Nagykanizsa, Ady u. 5.

NYÍREGYHÁZA – Szabolcs utcai
Móricz Zsigmond Mûvelõdési
Ház

PÁSZTÓ – Next-Door Szerepjáték
Klub, Pásztó Fõ út 102.

PÉCS – Esztergár L. út 19.
III. emelet 302.

SIÓFOK – Egyesületek Háza,
Kálmán Imre sétány 3.

SZARVAS – Vajda Péter
gimnázium B épülete,
Vajda Péter u. 26.

SZEGED – Csongrádi sugárút 57.
SZENTES – a kenyérgyár

kultúrhelyisége, Ady E. u. 20.
VALHALLA PÁHOLY

KÖNYVESBOLT – Nyíregyháza,
Széchenyi u. 1. : 42-318-477

VESZPRÉM – Sárkánytûz Szerep-
játékbolt, Ady Endre u. 3.

ZALAEGERSZEG – Pázmány
Péter u. 4. („Nagy Zöld Kapu”)
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AZ ELYSIUM VERSENYEI
november 24. szombat: MAGUS
december 2. vasárnap: Star Wars
december 8. szombat: HKK
december 9. vasárnap: KGK
december 15. szombat: HKK
december 16. vasárnap: Star Wars
december 22. szombat: MAGUS
december 29. szombat: MAGUS
december 30. vasárnap: Elysium HKK
január 5. szombat: HKK
január 6. vasárnap: Star Wars
január 12. szombat: KGK

január 13. vasárnap: HKK
január 19. szombat: MAGUS
január 20. vasárnap: Star Wars
január 26. szombat: MAGUS
január 27. vasárnap: Elysium HKK

A versenyek – ha külön nem jelöljük –
egységesen 11 órakor kezdõdnek. Nevezni
10-tõl lehet. Érdeklõdni lehet a 239-2506-
os számon, vagy Szegedi Gábornál a 30-
924-5850-es telefonon. Cím: 1132 Buda-
pest, Csanády u. 4/b – bejárat a Kresz G.
u. felõl.

SZABÁLYOK
TILTOTT LAPOK: Az alábbi lapok minden

HKK versenyen tiltottak, kivéve, ha a
verseny hirdetésében másképpen
szerepel: A falak ereje, A mágia
létsíkja, A sárkány kincse, Pszi
szakértelem, Teológia. A Tiltott mágia
csak a kiegészítõ pakliban lehet.

EGYSZÍNÛ VERSENY: A pakliban
csak egy isten lapjai szerepelhetnek
a színtelen és Bufa lapok mellett. Tiltott
lapok: A béke szigete, A falak ereje, A
mágia létsíkja, A sárkány kincse, Pszi
szakértelem, Teológia. A tiltott mágia
csak a kiegészítõben lehet.

FRISSEN BONTOTT PAKLIK
VERSENYE: A helyszínen
megvásárolt csomagokból kell
összeállítani a paklit. A nevezési díj
magában foglalja a kártyák árát is.

HAGYOMÁNYOS VERSENY:
min. 45 lapos pakli, max. 4 szín,
pontosan 25 lapos kiegészítõ,
egy fajta lapból maximum 3 db. 
Tiltott lapok: A mágia létsíkja,
Pszi szakértelem, Teológia, A falak
ereje, A sárkány kincse. Tiltott mágia
csak a kiegészítõben lehet.

ISTENI SZÖVETSÉG: A pakliban csak
két isten lapjai szerepelhetnek a
színtelen és Bufa lapok mellett. Tiltott
lapok: A béke szigete, A falak ereje, A
mágia létsíkja, A sárkány kincse, Pszi
szakértelem, Teológia. A tiltott mágia
csak a kiegészítõben lehet.

PÁROS VERSENY: Két-két pár játszik
egymással. A párok egymással
szemben ülnek, csak hangosan
beszélhetik meg a stratégiájukat
(kódok, utalások nélkül) és nem
nézhetik egymás lapjait. A pakliépí-
tésre a hagyományos verseny
szabályai vonatkoznak (négy szín és
három lap korlát, tiltott lapok stb.).
Nincs közös õrposzt, nem közösek a
komponensek, nincsenek közös
lapok. A páros versenyeken bár-
melyik itt leírt szabályt meg lehet
változtatni, csak a versenykiírásban
szerepeljen a változás.

ÕSÖK VÁROSA: Csak az Õsök városa,
a Rúvel hegy és a Két világ közt
lapjait lehet használni. Tiltott lap:
A sárkány kincse. Használhatók
a társasjáték azon lapjai is, amik
az Õsök Városában is megjelentek.

HATALOM KORLÁTOZÁSA: Csak
gyakori és nem gyakori lapokat lehet
használni, ritkákat és ultraritkákat
nem. Nem használhatók a
Csillagképes, Inváziós, AK-s lapok, a
Hatalom Szövetségének lapjai és a
TF-találkozós lapok sem. A
társasjáték azon lapjai is tiltottak,
amiket csak abban adtak ki, illetve
amelyek korábban ritka lapként
jelentek meg.

NEVEZÉSI DÍJ: A Hatalom
Szövetségének tagjait a nevezési
díjból 25%-os kedvezmény illeti meg,
kivéve a frissen bontott paklik
versenyét, ahol 100 Ft-os
kedvezmény jár.

A HAGYOMÁNY JEGYÉBEN
A BEHOLDER KFT. VERSENYE AMATÕR ÉS PROFI KATEGÓRIÁVAL!

HA MÉG NEM VOLTÁL VERSENYEN, ITT AZ IDEJE, HISZEN AZ AMATÕR KATEGÓRIÁBAN TE IS NYERHETSZ!

33 000 Ft pénzdíj • 3 gyûjtõdoboz Víziók
az amatõr kategóriában

Idõpont: 2002. január 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 ahol már lehet használni a Víziók kiegészítõ lapjait is.

Amatõr és profi kategória: Két kategóriában lehet indulni: a profik között bárki indulhat,
míg az amatõr kategóriában nem indulhatnak a tesztelõk, azok akik legalább három
egymást követõ félévben profik voltak, és azok, akik 2001. január 1. óta legalább

két pontszerzõ versenyen végeztek az elsõ háromban, illetve pesti pontszerzõ versenyen
legalább háromszor voltak az elsõ nyolcban.

Nevezési díj: 500 Ft (tagoknak 400).

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 3 gyûjtõdoboz Víziók.

Érdeklõdni lehet: levélben a Beholder Kft. 1680 Budapest, Pf. 134
vagy e-mailben a beholder@beholder.hu címen.

FIGYELEM! Az általunk támogatott HKK versenyeken a követke-
zõ pontozást kell alkalmazni: Gyõzelem 3 pont (a gyõzelem ará-
nyától függetlenül). Döntetlen 1 pont. Vereség 0 pont. A verse-
nyekrõl küldött beszámolóban a pontszámok mellett kérjük a
lejátszott körök számát és a bíró nevét is. Az ultraritkát 15 indu-
lótól lehet kiosztani, kevesebb számú versenyzõ esetén vissza
kell küldeni nekünk. Hatalom Szövetsége pontokat, profi besoro-
lást 20 fõtõl lehet szerezni.



Ezúttal a szokásos kérdések helyett pár
olyan problémáról írok, amik nem csak
egy kezdõ számára bonyolultak, hanem
a profiknak is sokszor fejtörést okoznak.

Az elsõ ilyen dolog az azonnali reak-
ciók idõzítése. Régen ez nem volt olyan
nagy gond, mivel csak olyan egyszerû
reakció lapok léteztek, mint az Ellenva-
rázslat. Ma már azonban a Majd legkö-
zelebb és a Hatalom torzulása korában
jóval bonyolultabb lett a helyzet. A reak-
ciók használatára vonatkozó szabály a
következõ: ha valaki kijátszik egy lapot,
az ellenfél reagálhat rá egy reakcióval,
majd ismét õ reagálhat, illetve ha az el-
lenfél nem reagált, akkor is reagálhat a
saját lapjára. Majd amikor már senki
sem akar reagálni, létrejönnek a varázs-
latok, mégpedig idõrendi sorrendben!
Elõször a legutoljára kijátszott reakció
lap, majd az azelõtti, és így tovább.

Nézzük például mi történik, ha én
lövök egy Tisztítótüzet, az ellenfelem
agybénítja, majd én ellenvarázslom az
Agybénítást, és utána már egyikünk sem
akar, vagy tud reagálni. Elõször létrejön
az Ellenvarázslatom, ami megakadá-
lyozza az Agybénítást, vagyis létrejön az
eredeti Tisztítótûz. Ez idáig nem túl bo-
nyolult, mi van azonban akkor, ha az el-
lenfelemnek még van a kezében egy
Dornodon visszavág? Fontos szabály,
hogy amíg a reagálások zajlanak, addig
bármelyik varázslatra lehet reagálni a
sorban, akár az eredetire, akár valame-
lyik korábbi reakció lapra. Tehát ilyen-
kor az én Ellenvarázslatom után, az el-
lenfelem még kijátszhatja a Dornodon
visszavágot a Tisztítótûzre. Ekkor a vég-
eredmény az, hogy létrejön a visszavág,
létrejön az én Ellenvarázslatom, nem
jön létre az Agybénítás, és a Tisztítótûz
sem. Ugyan az Agybénítás nem akadá-
lyozta meg a Tisztítótüzet, de a Dorno-
don visszavág igen. Tovább bonyolítva a

helyzetet, én egy újabb Ellenvarázslat-
tal meg tudom akadályozni a Dornodon
visszavágot, amit az ellenfelem újból
megakadályoz egy Megszakítással. Ne-
kem van ugyan még egy Manacsapdám,
de csak három VP-vel rendelkezem. Ek-
kor megtehetem azt, hogy manacsapdá-
zom a Dornodon visszavágját, és a vég-
eredmény a következõ lesz:

Létrejön a Manacsapdám > létre-
jön a Megszakítás > nem jön létre az
Ellenvarázslatom a Megszakítás miatt
> nem jön létre a Dornodon visszavág
a Manacsapdám miatt > létrejön az el-
sõ Ellenvarázslatom > nem jön létre az
Agybénítás > létre jön a Tisztítótûz, mi-
vel semmi sem akadályozta meg.

Javaslom, hogy a könnyebb áttekint-
hetõség kedvéért mindig rakjátok ki a la-
pokat. Minden lapot jobbra attól, ame-
lyikre vonatkozik. Ha egy lapra több is
vonatkozik, akkor sorrendben egymás
alá rakjátok õket. Ha minden lap kinn
van, elindultok jobbról balra, és minden
olyan lap létrejön, amitõl jobbra nincs
lap, vagy csak olyan van, ami nem jött lét-
re. Az ellenfél lapjait pedig fejjel lefelé. A
fenn leírt példát az ábrán láthatjátok.

Nézzük meg mi van akkor, ha az
egyik játékos nem akar reagálni már, de a
másik még többször szeretne! A szabály
erre korlátlan lehetõséget ad. Így lehetsé-
ges például, hogy egy varázslatomat az el-
lenfél kétszer manaégeti és még ellenva-

rázsolja is. Régen még mondtunk olyan
dolgot, hogy elõször kell manaégetni, és
csak utána lehet ellenvarázsolni, de jól át-
gondolva az eredeti szabályt az a logikus,
hogy ezt bármilyen sorrendben meg le-
het tenni. Ugyanígy az is elõfordulhat,
hogy a saját varázslatomat ellenvarázso-
lom háromszor, például azért, hogy keve-
sebbet sebzõdjek A Mester büntetésétõl.

A Majd legközelebb, az Orrfricska
és A hatalom torzulása újabb csavart
hoztak a dologba, mivel ezeknek a la-
poknak az ellenvarázsláson kívül más
hatása is van. Például ha kijátszom egy
Mágiatörést, az ellenfelem Majd legkö-
zelebbel reagál, akkor még én is reagál-
hatok Majd legközelebbel, mivel az elsõ
legközelebb még nem jött létre, ezért az
egész reakció sorozatban használható a
Majd legközelebb. Ha azonban egy is
létrejön a legközelebbekbõl, akkor a
kör további részében Majd legközlebbet
már nem lehet kijátszani.

Sok játékos úgy gondolja, hogy en-
ged létrejönni egy Majd legközelebbet,
vagy egy Hatalom torzulását, és az így
kapott varázspontokból, vagy az így hú-
zott lapokból akar tovább reagálni az
eredeti varázslatra. Ez sajnos nem lehet-
séges, mivel a szabály az, hogy az összes
reakció lap csak akkor jön létre, ha már
senki nem akar reagálni, vagyis ha már
húztam a torzulástól, akkor nem csak a
torzulás, hanem az összes reakció lap és
az eredeti varázslat is létrejön, nem le-
het a továbbiakban reagálni rájuk.

Az Orrfricska már ravaszabb kérdés,
így annál a lehetõ legegyszerûbb döntést
hoztuk. Amikor valaki kijátszik egy Orr-
fricskát, az ellenfelének el kell dönteni,
hogy költ-e rá varázspontot. Akár megte-
szi, akár nem, még mindkét játékos re-
agálhat bármilyen lappal bármire. Viszont
ha nem költi el, késõbb, amikor befeje-
zõdtek a reagálások, már nem költheti el.

DANI ZOLTÁN
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1997 © Beholder Bt.

Egy célpont lénynek 2 ÉP sebzést
okoz, plusz még annyit, ahányas

a taumaturgia szakértelmed.
„Irtsátok a kalandozókat! Raia

majd kiválasztja az igazhitûeket.”
– Fire Elemental, az égetô

2

2004 © Beholder Kft.2004 © Beholder Kft.

1 Dornodon visszavág
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Közvetlenül azután játszhatod ki, hogy valaki
egy Raia, Elenios vagy Fairlight varázslatot ját-
szott ki. Célpont varázslat nem jön létre, vis-
zont a gyûjtôbe kerül, ráadásul a kijátszója

sebzôdik 1 ÉP-t (tûzsebzés).
„A te helyes kis pofikád is eltorzul majd egy percre, ha
varázsolni próbálsz.” – Urgod szavai Lady Oliviához

Dornodon visszavág
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2004 © Beholder Kft.

4 Ellenvarázslat
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Idézési költsége semmilyen módon
nem növelhetô. Közvetlenül azután
játszhatod ki, hogy valaki megpróbál
kijátszani egy varázslatot a kezébôl.

A varázslat nem jön létre, csak a
gyûjtôbe kerül, te pedig kapsz @2-t.

1997 © Beholder Bt.
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Közvetlenül egy varázslat kijátszása után
használhatod. El kell költened annyi VP-t,

amennyi a célpont varázslat módosított
idézési költsége volt. Célpont varázslat
nem jön létre, csak a gyûjtôbe kerül.

„Azt hittétek talán, leálcázott csalók hogy a Mester
eszén túl lehet járni tudni?“ – Charles Baudelaire

?

2000 © Beholder Kft.

5 Megszakítás
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Közvetlenül azután játszhatod ki,
hogy valaki megpróbált kijátszani egy
varázslatot. A varázslat nem jön létre,
csak a gyûjtôbe kerül. A Megszakítás
idézési költségét helyettesítheted úgy,

hogy két azonos színû lapot a
kezedbôl a Semmibe dobsz.

2004 © Beholder Kft.

4 Ellenvarázslat
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Idézési költsége semmilyen módon
nem növelhetô. Közvetlenül azután
játszhatod ki, hogy valaki megpróbál
kijátszani egy varázslatot a kezébôl.

A varázslat nem jön létre, csak a
gyûjtôbe kerül, te pedig kapsz @2-t.



Szeptemberi feladványunkra nagyon
kevés megfejtés érkezett, pedig
egyáltalán nem volt nehéz. Álljon itt
a jó megoldás azoknak, akik nem
tudtak vele megbirkózni:

1. Kijátszom a Szörnyidézést, így ez-
után minden lényem két varázs-
ponttal olcsóbb lesz. Az ellenfél,
ha akarja, ezután lelõheti a gömb-
jével a csápjelzõjét. Ez lényegte-
len a feladvány szempontjából.
(-2 = 11 VP)

2. Kijátszom a Bátor manót, ha a
robbanó gömb még az asztalon
van, akkor a gyûjtõbe küldöm ve-
le. (-1 = 10 VP)

3. Kijátszom az Álmosító manót, a
Bátor manó az asztalon marad,
mert neki nincs hátránya, kiosz-
tok két álomjelzõt az Erszényes el-
karogra. 
(-1 = 9 VP, 2 jelzõ)

4. Szemet szemérttel visszaveszem a
két manómat, és az ellenféllel
visszavetetem a Maggert és Fer-
wagort. (-2 = 8 VP)

5. Kijátszom az Álmosító manót új-
ra, ezúttal az egyik rinocéroszt al-
tatom. (-1 = 7 VP, 4 jelzõ)

6. Jön újra a Bátor manó is, az Ál-
mosító manó meg visszajön a ke-
zembe. (-1 = 6 VP)

7. Az Álmosító manóval most a má-
sik rinót is elaltatom. 
(-1 = 5 VP, 6 jelzõ)

8. Kijátszom a Kisebb Zant a Bátor
manóból, másolom vele az Álmo-
sító manót, újabb két álomjelzõt
osztok szét, most már mindegy
mire. Az eredeti Álmosító manó
visszaugrott a kezembe (8 jelzõ)

9. Sokadszorra is jön az Álmosító
manó, a jelzõket mindegy kire
rakom. A Kisebb zan, mivel ma-

nót másolt, visszakerül a kezem-
be. 
(-1 = 4 VP, 10 jelzõ)

10. Kirakom az Iszapgólemet, lesz
rajta 10 jelzõ. (-3 = 1 VP, 20 jelzõ)

11. Az utolsó Álmosító manót felál-
dozva, Kisebb zannal másolom a
gólemet, akire ekkor 20 jelzõ ke-
rül.

12. Kijátszom a Kürtöt, aktivizálom
vele a gólemet, aki kivégzi az el-
lenfelet. (-1 = 0 VP)

Helyes megfejtõnk ezúttal nem volt.

Új feladványunkat Makó Balázs ké-
szítette. Neked 4 életpontod és 19
varázspontod, míg ellenfelednek
20 életpontja és 6 varázspontja van,
egyikõtöknek sincs komponense.
A te körödben vagytok, most kezdõ-
dik a fõ fázisod. Nyerd meg a játékot
a köröd végéig!

Beküldési határidõ: 
2001. december 10.

KÉZBEN LEVÕ LAPJAID:

• Tolvajlás (D)
• Rejtõ köpeny (E)
• Kazmárgyökér (D)
• Rovarsámán (S)
• Szepuku (T)
• Az erõ ökle (T)
• Jégcsapás (L)
• Fekete kakas (L)

KIJÁTSZOTT LAPJAID:

• Energiasólyom (F)
• Szent Tölgy (S)

A lényeid az õrposztban vannak.
A sólyom 13/3-as. A paklidban
még 16 lap van.

ELLENFELED
KIJÁTSZOTT LAPJAI:

• Védekezõ taktika (-)
• Szkarabeuszok átka (F)
• A föld oltára (T)
• Aranyfecske (E)
• 2 Bronzsörényû pegazus (F)
• Acélgólem (F)

Minden lapja aktív. A két pegazus
és a gólem az õrposztban van.
A föld oltárán 5 jelzõ van.
Nincs lap a kezében.

A megfejtéseket külön papíron,
rajta a neveddel és a pontos cí-
meddel, küldd el az alábbi címre:
Beholder Kft.,
1680 Budapest Pf. 134
E-mailben NEM lehet megfejtést
beküldeni!

DANI ZOLTÁN
Beküldési határidõ:

2001. december 10.
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Ahány VP-t elköltesz, a célpont lény
sebzése annyival megnô erre a körre.

Max. @5-t rakhatsz rá.
„Áááaáhaargh!” – emberevô harci induló
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2005 © Beholder Kft.
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Dobd a paklid felsô 3 lapját
a Semmibe és áldozd fel 3 ÉP-d:

célpont lap a gyûjtôbe kerül.
Ezt a képességet csak a saját körödben,

körönként egyszer használhatod.
„Ôsi átok ez, amelyet még nekünk sem szabad

megbolygatnunk!” – Atvy Morodur
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2001 © Beholder Kft.
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Repül.
Hátrány: ha megsebez egy

játékost, az azonnal húz 2 lapot.
„Ahogy méltóságteljes szárnycsapásaival a leveg-

ôbe emelkedett, maga volt a tökély.”
– Lord Korell

ELLENFÉL ÁLLÁSA: 20 ÉP, 6 VP, 0 SZK

2001 © Beholder Kft.2001 © Beholder Kft.
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A föld oltára
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Kijátszási feltétel: csak lény építheti.
Kijátszása után tégy rá 5 oltárjelzôt, majd

minden elôkészítô fázisodban végy le róla egyet.
@x : végy le X oltárjelzôt.

pP: az oltárra 5 oltárjelzô kerül, és célpont lap a
gyûjtôbe kerül, vagy célpont önálló jelzô

kikerül a játékból. Ezt a képességet csak akkor
használhatod, ha nincs rajta oltárjelzô.

1998 © Beholder Kft.

Aranyfecske
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Repül.
„Legendás gazdagságot hozhat elejtôje számára,

vagy gyors halált, ha valaki megirigyli zsák-
mányát.”

3

1 1
2001 © Beholder Kft.

Védekezô taktika
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A védekezési bónusz +3/+3
a szokásos +1/+1 helyett. A támadó-
nak kijelölt lények -1 sebzést, a tar-

talékban levô lények +1 ÉP-t kapnak.
Ha van játékban Támadó taktika, a

lapok hatása kioltja egymást.

2005 © Beholder Kft.
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Nem cserélhet gazdát.

Hátrány: csak akkor jelölheted ki támadó-

nak, ha az elôzô körben megsebezte a harc

fázisban az ellenfél egy lénye.

Minden gólemed idézési költsége @1-vel

kevesebb, de nem mehet így 1 alá.

„Jó az anyaga, könnyû elôállítani, csak ne lenne olyan

nehéz irányítani!” – egy elkeseredett mágus

2001 © Beholder Kft.
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Repül.
Hátrány: ha megsebez egy

játékost, az azonnal húz 2 lapot.
„Ahogy méltóságteljes szárnycsapásaival a leveg-

ôbe emelkedett, maga volt a tökély.”
– Lord Korell
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1998 © Beholder Kft.1998 © Beholder Kft.

Ha sikeresen létrejött, áldozd fel X
ÉP-det: célpont lény X-et sebzôdik.
„Ha egy mágus erejét meghaladó varázslatot

használ, és életenergiájával fizet a hatalomért,
sokat nyerhet, de sokat is veszthet.”

2 Jégcsapás
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1998 © Beholder Kft.1998 © Beholder Kft.

pP, @1: célpont
láthatatlan lény a gyûjtôbe kerül.
„Aquan menekült, de nem ész nélkül: el-

eldobott egy adag kazmárgyökeret, hogy az édes,
halálos illat mindörökre elaltassa láthatatlan
üldözôit.” – Hurleon az Inváziós Háborúról
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2001 © Beholder Kft.2001 © Beholder Kft.
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Dobj a kezedbôl egy lapot a gyûjtôbe:
a Tolvajlásra 2 tolvaj-jelzô kerül.

Vegyél le róla X tolvaj-jelzôt, ahol X egy játékban
levô lap idézési költsége: ennek a lapnak te leszel a

gazdája, ha lény volt, passzívan a tartalékodba kerül.
Rátett lapot csak akkor vehetsz el, ha van mire rakn-
od. Ezt a képességet csak a saját köröd fô fázisában,

körönként egyszer használhatod, és épületet nem
lophatsz el így.

Tolvajlás
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Repül.
P, áldozd fel a fekete kakast és rakd a

Semmibe: gyógyulsz annyit, hogy ÉP-d a
maximális lehetséges legyen (de maximum

30). A kör hátralevô részében nem sebzôdsz.
„A legborzasztóbb sebeket is meg lehet gyógyítani a leg-

endás Fekete kakas szívébôl készült fôzettel.”
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1997 © Beholder Bt.

Ahány VP-t elköltesz, a célpont lény
sebzése annyival megnô erre a körre.

Max. @5-t rakhatsz rá.
„Áááaáhaargh!” – emberevô harci induló
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1999 © Beholder Kft.1999 © Beholder Kft.

Célpont szörny annyi ÉP-t sebzôdik,
amennyi a sebzése. A kör hátralevô

részében ez a szörny már semmilyen
módon nem gyógyulhat.

„Amikor a zombi ráébredt nemlétének kilátásta-
lanságára, véget vetett nyomorúságának.”

3

2008 © Beholder Kft.2008 © Beholder Kft.

3

2 1

Rovarsámán

torzszülött

Ill
us

zt
rá

ci
ó:

 S
za

tm
ár

i Z
so

lt

Repül. 
1-es mérgezés. 

Hidegre immúnis. 
Ha sebzõdik, a sebzõdés helyett kap 
annyi +1 sebzést jelentõ erõjelzõt, 

amennyit sebzõdött volna.

Rovarsámán
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Energiasólyom
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Repül.
Sikeres kijátszása után minden megmaradt

VP-d elvész, és tégy az Energiasólyomra annyi +1
sebzést jelentô jelzôt, amennyi VP-d így elveszett.

„Magába szívja az utolsó csepp manát is, míg végül óriásira
nôve, megállíthatatlan borzalomként száll szembe az

Ellenséggel.” – a mágusok egy kudarcot vallott
kísérlete a Felszín visszahódítására

2001 © Beholder Kft.2001 © Beholder Kft.
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Szent Tölgy

szörny
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Minden Sheran lényed
1-es regenerálódást kap.

Hátrány:
nem támadhat Sheran lényt.

„Döbbenten csodáltuk, ahogy az Északi Druidák
elôhívták ezeréves álmukból ezeket az

ôsi fa-lényeket.” – Zén

1111666611113333////3333



„Miközben hárfám húrjain futattam végig az ujjaim,
hunyorgó szemekkel szemléltem a kölyköket. A gyûjtõ-
csarnok csordulásig megtelt a fiatal kis apróságokkal,
akik mind ki voltak éhezve a nagy mesélésekre. Lát-
tam, hogy kész kis felnõttekkel van dolgom: nagy több-
ségük mellén büszkén virított valamelyik klán apró
jelvénykéje, s már maguk a gyerekek is felvették klán-
jaik szokásait. A katonaifjoncok fegyelmezett rendben
ültek elöljáróik által megszerkesztett sorokban, s ar-
cuk is komor volt. Leghangosabban a mutáns-cseme-
ték csiviteltek, kik már megjelenésükben is torzabbnál
torzabbak voltak. Kirázott a hideg, amint belegondol-
tam azokba a nyálkás, cuppogó, csápos szörnyszüle-
ményekbe, amelyekké némelyikük válni fog. Szerencsé-
re a húrok halk pendülései felébresztették a
muzsika szívembe pihenõ szeretetét, s ez
erõt adott a folytatáshoz.

Az izgatott morajlás lassan elcsende-
sedett: csak a huzatos járatokból fú-
jó barlangi szél zúgása hatolt el
közibénk, s vegyült el az ünnepi
máglya lángjának ropogásá-
val. Végigtekintettem az izga-
lomtól sápadt arcokon, s a csil-
logó szemeken. Szívet melengetõ
érzés volt, hogy az ifjoncok teljes fi-
gyelmüket nekem szentelték, s
várták, hogy a zene varázsa
szárnyra kapja õket. A tûz vissz-
fénye megvilágította körülöt-
tem gubbasztó alakjukat, s legna-
gyobb örömömre feltûnõen sok hárfa
alakú kis jelvényt láthattam a közvet-
len közelemben.

– Galetkik! Hosszú hónapokat voltatok távol az
otthon melegétõl. Ez alatt az idõ alatt megtanultatok
magatokra vigyázni, túl vagytok elsõ megmérettetése-
iteken a torzszülöttekkel szemben, s megtanultátok
tisztelni õseitek szellemeit is. Szembesültetek az élet ki-
hívásaival, s kezditek megtanulni, hogyan is kell beil-
leszkedni a hegymélyi szintek rendszerébe.

Ám elfut a visszahozhatatlan idõ, s egyre közeledik
az a pillanat, mikoron tanulóéveitek végeztével ko-
moly kihívásokkal kell szembenéznetek. S bár borzasz-
tó fontos, hogy testileg alkalmasak legyetek erre a fel-
adatra, de a szellemi épülésetekre sokallta nagyobb

figyelmet kell fordítani. Ezért határozott úgy a Hely-
tartók Bölcs és Igazságos Tanácsa, hogy itt az ideje új-
ra feleleveníteni a régi hagyományokat. Ennek szelle-
mében kötött a Hegy hivatala megállapodást a
klánokkal, melynek értelmében minden holdhónap so-
rán, mikor a felszínen, a sziklákon és felhõkön túl
megtelik az ezüstösen csillogó hold, eljõ valaki közü-
lünk közétek és feleleveníti a régmúlt korok nagy tette-
it.

Az én nevem Glam Callas, mely õseink nyelvén
‘Fénylõ Csillagot’ jelent. A bárd klán dalnokaként en-
gem ért az a megtiszteltetés, hogy elsõként jöhettem el
közétek. Így hát a lángok lobogásától és ragyogásától
kísérve elkezdem szõni a történetek fonalát. Elkezdeni
elkezdem én, de befejezni mások fogják.”

Szavaimat elnyelte a csarnok homálya, s
megdöbbent csend ölelt körül. Így hát ölembe

vettem faragott hárfámat, s lassan, ujjaim
nyomán a távoli múltba veszõ korok dal-
lamai keltek szárnyra a mitikus félho-
mályban.

„A történet, amit elmesélek, a réges-
régi múltban játszódik. Akkor, mikor a

galetkik még nem ismerték az össze-
fogást, s részekre szakadva, ál-

landó háborúk és viszályok
közt éltek. Hallgassátok hát az
elátkozott király történetét...”

Mikor a hegyek még ismeretlen
barlangok labirintusai voltak, ahol
minden sarokban gyilkos szörnyek la-

pultak, mikor a galetkik még nem hever-
ték ki a Felszín elvesztését, és szüntelen háborúztak
egymással, mikor a hegyek szintjei még nem különültek
el egymástól, s az ingatag királyok próbálták hatalmukat
minél több csarnokra és galetkire kiterjeszteni, jött el az
ideje, hogy a galetkik egyre mohóbban kezdtek áhítoz-
ni a Béke iránt. Bölcs bárdjaink nyomán terjedt el a le-
gendája annak, miképpen próbálta ezt meg Sziklamély-
szinten az õsi korokban Érckarmú Korald.

Sziklamélyszint, ez a mesékbe és legendákba burko-
lózó, távoli barlangrendszer nagy napokat élt át akkori-
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ban. Még elevenen élt a galetkik emlékezetében a Nagy
Vész, mely kis híján romba döntötte egykor virágzó biro-
dalmukat. Ez nem volt más, mint a Sziklamélyszinten
megszámlálhatatlanul hosszú idõ óta dúló háború. Szö-
vetségek keletkeztek és hulltak szét, önjelölt uralkodók
emelkedtek ki a csaták sûrejébõl, hogy aztán az idõ árja
elnyelje õket, s a sanyarú helyzet közben semmi sem vál-
tozott. A félelem állandó lakójává vált a szíveknek, s oly-
bá tûnt, a galetki nép átka az idõk végéig kísérteni fog.

Ám mint minden rossznak, ennek is vége szakadt
egyszer. Volt ugyanis néhány éltesebb öreg, akik sokat
tapasztaltak életük folyamán, s az egy-egy törzs képvise-
letében összehívott királyokkal az újév kezdetének nap-
ján összeültek, hogy az elsõ holdhónap során a viszály-
kodás sebeire orvosságot találjanak. A megoldást
csakis az jelenthette, ha a királyok meghajtják nya-
kas fejeiket, s elismerik egyesített sere-
geik Kapitányának egyiküket. A bölcs
öregek minden hatalmukkal azon
voltak, hogy a további vérontást
megelõzendõ jelöljék ki a leg-
erõsebb királyt erre a megtisztel-
tetésre, hogy beköszöntsön vég-
re a Béke uralma.

A jelenlevõ királyok mind buz-
gón helyeselték a kezdeményezést,
hisz népüket idõtlen idõk óta gyötör-
te a Nagy Vész. A papok naphosszat
imádkoztak, kérték az Isteneket, ad-
janak nekik jelet a Kiválasztottról.
Mert az egymás felé gyanakvón sandí-
tó, vérben forgó szemû galetki kiskirá-
lyoktól semmi jót sem remélhettek. Az éltes
öregek is tudták jól: ha most nem jutnak
dûlõre, a heves, karmaikkal hadonászó ki-
rályocskák, kik most egymásra csak a
szájukat tátják, s az õket sújtó nyomorú-
ságos állapotra a saját tehetetlenségükkel
szolgáltatnak okot, örömest gyújtják fel a má-
sik barlangját, hogy a pusztulás lángjaitól megigézve
gyönyörködjenek benne. S ha egy kicsit melegedhetnek
tüzénél, hát annál jobb! „Nem! Ezt semmiképp sem le-
het hagyni!” – szögezték le határozottan. De a napok
kérlelhetetlenül követték egymást, s közeledett a hold-
hónap vége.

Volt a várakozó kiskirályok között egy, ki Érckarmú
Koraldnak nevezte magát. Hamar megérezte a lehetõsé-
get és a bölcsek határozatlanságát, s míg a többiek vitáz-
tak, csapatait a gyûlés közelébe rendelte. Nagy volt õ,
alakja délceg, s messze zengték dicsõségét a hegymély
dalnokai. Kiváló katona hírében állott, számos gyõze-
lemmel és alávetett szolgával a tarsolyában. Ez talán ve-
zérségét alapozhatta volna meg. Ám a Sziklamélyszintet
átfogó, egyesített ármádia vezetése megfontoltságot, s
éles elmét is kívánt, melyekkel a gõgös makacsságáról

híres, vad vágyai által uralt Korald sohasem rendelke-
zett. Ez pedig alkalmatlanná tette bármiféle olyan cím-
re, ami nem kevés bölcsességet kívánt, s amibe nála
sokkal tapasztaltabbak és körmönfontabbak is belebuk-
tak már.

Ám a sors útjai a legváratlanabb megoldásokhoz ve-
zetnek. Kérlelhetetlenül közeledett ugyanis a gyûlés
végnapja, a megegyezésre való legcsekélyebb remény
nélkül. A királyok köré sereglett nép között kitört a pá-
nik. Õrült szónokok tüzelték õket, s világvégét jósoltak.
Az indulatok a forrpontra jutottak.

Ekkor villantotta meg legendás karmait Korald, s ék-
telen bõdüléssel magasodott alakja a királyok és a pa-

pok fölé. Ó, hogy nem átallotta a tanácsadói által
belesulykolt hazugságokat a magáévá tenni!
Felemelt fejjel kiáltotta ki magát az Istenek kül-

döttének, s ilyformán formált jogot a Kapi-
tány címére. S az események dagadó árját el-

terelni már nem volt mód: ha egyszer a
nyers erõszak elszabadul, haragja rette-
netes! Mert azon jelenlévõk, kik megelé-
gelve a dolgot, a mindenséget elátkozva
el akarták hagyni a gyûlést, csakhamar
szembetalálták magukat Korald felsora-

kozott és elszánt arcú katonáival. A kirá-
lyok így csakhamar azon kapták magukat,

hogy egyre-másra éljenzik a Küldöttet,
s egymást túllicitálva borulnak lábai
elé, hogy hûséget fogadjanak neki. A
félelem bizony nagy úr!

Ám a megrázó esemény csak most
következett: Érckarmú Korald ugyanis
a vének elõtt kérte nõül Hegymélyi
Hajnalharmatot, az egyik legerõsebb
király leányát. Erre a kérésre az adott
helyzetben nem lehetett nemet
mondani! Ilymódon került Korald
hatalmába a legnagyobb akkor is-

mert haderõ.
Mert mondok én mást is. Ahogy a papok

éltették a nemes férfiú erényeit, egyre töb-
bekben erõsödött meg a hit: hátha tényleg õ

hoz a galetkikre megváltást! Akik ott voltak,
még sokáig beleremegtek, ha visszagondoltak arra az
ünnepélyes pillanatra, mikor a morajló tömegek sûrejé-
ben kíváncsi, elszánt és reménykedõ tekintetek tüzében
nagy Korald vezér délcegen mérte végig a tömeget, s
karmait meresztgetve esküdött a nép szolgálatára. Ám
hangját hamarost elnyelte az ezrek meg ezrek torkából
felszakadó üvöltés. Akkor kétségbevonhatatlannak tûnt,
hogy õ lesz a nép harcosa.

Megválasztatott hát a Kapitány, ki jelentõs sereget
toborozva magának minden eddiginél nagyobb esélyek-

31



kel vágott neki annak, hogy uralmát megszilárdítsa, s el-
hozza Sziklamélyszint népe számára a várva várt Békét.

Az Istenek Korald karmainak kedveztek, s a féktelen
hadúr kemény csapásai alatt egyre törtek meg az ellen-
állók. Katonái sokat morogtak amiatt, hogy galetkik el-
len kell harcolniuk. Sokan inkább a torzszülöttek ellen
vonultak volna, de még többen gondoltak engesztelhe-
tetlen elszántsággal az Ellenségre, aki erõvel vette el ott-
honaikat, s földönfutókká alázta le a galetki népet. Igen,
még élénken élt a szívekben a Felszín legendája, s a ré-
gi dicsõség fénye bizony nem fakult a sötét barlangok
homályában sem.

A hatalmas ármádia egyre több barlangot hódított
meg, s egyre másra hajoltak meg az új Kapitány elõtt
a nyakasabb ellenállók is. Korald látszólag kegyesen
fogadta hûségüket, de kegyetlen természete már
ekkor kiütközött. Hisz mikor az uralmával daco-
lók megkérdõjelezték sokszor értelmetlen áldo-
zatokkal járó vérontásait, a lázadókat harcosa-
ival kergettette szét. A kételkedõ
kiskirályokat pedig a tanácsadói nyerték
meg az ügynek csengõ aranyaikkal. Aki-
nek pedig az erszény nem fogta be a
száját, azok rejtélyes körülmények
között hagyták el a Kapitány tábo-
rát, s többé színüket sem látták.

Közben eljutottak a Kapitány fülé-
be harcosainak álmai, s
tanácsadóinak mézízû
szavait hallgatva
egyre inkább
kezdte eszét

venni rajta a gõg és a hit, hogy meg-
adja nekik azt, amit kérnek...

Így ért hát véget a Nagy Vész Sziklamélyszinten. A
Béke beköszöntével a gyõzedelmes, diadalittas sereg
örömmámorában a féktelen, szilaj Koraldot a Csarno-
kok Urának kiáltotta ki. Az öregeket meglepte a hír, és
sok törzsi király is felháborodott ezen az ostobaságon –
mert hát Korald Kapitányként végül is alkalmasnak bi-
zonyult arra, hogy a széthúzó seregeket vezesse, de
nem uralkodásra termett. Jobban hajlott volna a koro-
nás fõk akaratához egy megfontoltabb férfiú. Ám az õr-
jöngõ üdvrivalgás és a diadal megszédítette magukat a
kiskirályok harcosait is, s a tulajdon népük akaratával
szemben egyikük sem dacolhatott. Így hát tehetetlen
kavicsokként sodródtak a rohanó ár módjára dagadó él-
jenzéssel. A lelkesedés magával ragadta a dolgozókat, s
magukat az Istenek követeit, a papokat is, akik a Béké-
nek felszentelt templomban kenték fel az újdonsült
Csarnokok Urát, s tették fejére az ezzel járó koszorút.
Bah! Sok minden történhetett volna másképp, ha az a
pár száraz kóró nem éktelenkedik akkor és ott azon a

fejen! Ám a szerencse vaknak bizonyult, s Sziklamély-
szint élére emelte a Kiválasztottat. A papok az Õsök ál-
dását kérték, hisz szemlátomást számos égi jel mutatott
arra, hogy Korald személyében testesül meg az az új-
donsült erõ, melyben a Felszín visszafoglalásának le-
hetõségét látták. Ó, micsoda elvakultság, micsoda pöf-
feszkedõ, ostoba gõg! – de a józan ész figyelmeztetõ
szavát senki sem hallotta. Korald büszke tartása, ünne-
pélyes fogadalma pedig sokakat megtévesztett:

„Én, Érckarmú Korald, kit az Égiek óvó
tekintete kísér, a régi, dicsõ múlt harcosa-
ként esküszöm, hogy addig nyugvásom
nem lesz, míg szeretett népemnek az el-
feledett tündérkertet, a napsütötte, füves
felszínt vissza nem foglalom, s mintegy

koszorúm zálogaként át nem adom.
A Sorsom engem úgy segéljen!”

S bár a harcosok üdvrivalgá-
sa újra és újra szólásra kénysze-

rítette õt, innentõl kezdve békés
uralkodásának reménye elenyészet.
Az uralmat jelentõ koszorúval a fején

olyan hatalmat idézett meg, melynek
esküvésével a foglyává vált, s a késõbbi-

ekben nem kerülhette el sanyarú sor-
sát.

Történt ugyanis, hogy a nagy
ünneplés csúcsán hírvivõ érkezett,

hogy az egyetlen, még alá nem vetett
király, Vasöklû Gorgus és csapata a közelben táborozik.
Korald izzó tekintettel meredt trónján a sötét éjszakába,
miközben forralt bort kortyolgatott.

„Ne is törõdj vele, dicsõ Korald!” – emelkedett szó-
lásra hû énekmondója, az öreg Gat Ladas, a ‘Megfontolt
elme’. – „Tudod, a regös feladata, hogy kobzán szerzett
dallal feledtesse a múlt sérelmeit, s ki más adhatna urá-
nak igaz tanácsot, ha a gondok háborgó tengerén hány-
kolódik lelke? – A körülötte álló tanácsadók gyanakvón
mérték végig az õsz dalnokot. – Mivégre szolgál a di-
adal, ha nem arra, hogy a megnyugvás s a béke hírvivõ-
je legyen? – folytatta rájuk ügyet sem vetve. – Ez a nap
neked szolgál! Vitéz kapitányaid legyõzik a Vasöklû hite-
vesztett, gyülevész seregeit. Ne kockáztasd sorsod kere-
kének rosszra fordulását, maradj meg híveid körében, s
mi gyõztesnek mondunk majd Téged! Halld hát meg
szavam, Csarnokok újdonsült Ura!”

Korald italtól elborult tekintete végigsiklott a mula-
tozókon, szakállán végigcsordult a szájából kiömlõ bor.
S már felháborodottan emelkedtek volna tiltakozásra a
késpenge vékony ajkú tanácsosok, mikor a Csarnokok
Ura õrült vigyorral kapta koszorúját a karmai hegyére, s
azt hevesen rázva elüvöltötte magát:

„Harcra fel! Ûzzük ki innen a Vasöklû seregét! Mert
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nem lesz itt addig béke, míg az utolsó rabló is itt tanyá-
zik szeretett barlangjaink körül! S hol a Csarnokok Urá-
nak helye, ha nem a sereg élén?” – szavait a tanácsadók
helyeslõ morgása kísérte. Gat Ladas csendben megha-
jolt. „Elrendeltetett.” – morogta a bajsza alatt, majd el-
sietett.

Az ünneplésbõl így lett aztán borgõzös mészárlás.
Mert a bölcsnek cseppet sem nevezhetõ Korald megré-
szegült seregét egyenest a Vasöklû kicsiny, de elszánt
arcvonalának vezette. Azon az éjszakán sok galetkivér
folyt értelmetlenül, az égiek akarata szerint mégis a Vas-
öklû csapata maradt alul. Bár vitézül küzdött, egy ízben
magát az Érckarmút is megsebesítette, de a sás-
kák módjára rázúduló csapások alatt végül
összerogyott. S Korald, a haldokló fölé állván,
a legyõzött egykor vaskos szorítású, immáron
legalább a halálban megbékélõ, finom kézfo-
gásra nyújtott kezét megragadta, s részeges in-
dulatában tõbõl kitépte.

Ám a várt lelkesedés elmaradt. A Vasöklû
vitéz harcos volt. S a néma csendet csak a meg-
csonkított haldokló vészterhes hörgése törte
meg:

„Légy ezerszer átkozott, elvetemült bo-
lond! Kezedbe kaptad néped felemelését, de
te azt önzõ módra magad alá tiportad! Le-
gyen hát! Uralmad napjai e perctõl meg van-
nak számlálva! Az én vérembõl fakad majd
szíved megrontója, s így teljesedik majdan
be Végzeted! De hasztalan halálod sem
lesz gyógyír sebemre, melyet csak fiaid
veszte orvosolhat. Miként te most fölöt-
tem, úgy fognak õk egymás fölött igaz-
ságot tenni. Ezzel az én ügyem bosszulva
leszen... Várlak...a...a... pok...”

Ám a Csarnokok Urának karmai újra meg
újra lecsaptak, vérbe fagyasztva a Vasöklû re-
kedtes suttogását. A kihûlt csönd egyre súlyo-
sabb teherként nyomta a szemlélõk vállát,
mígnem kiáltott Korald: „Bort!”, s a véres di-
adal ünneplése következett...

A baj a gyõzelem utáni hajnalon kezdõdött. Hogy az
éjszaka mi történt, azt kevesen tudták volna megmon-
dani, hisz tán még nem ültek akkora ünnepet Szikla-
mélyszinten sohasem, mint a Vasöklû Gorgus felett ara-
tott diadalt követõen. S ahogy a kialvatlan, bután
pislogó szempárak a Csarnokok Urára szegezõdtek,
senki sem akart hinni a szemének. Korald ugyanis féltõ
óvatossággal vezetett maga mellett egy peckesen lépde-
lõ, különös, vörös hajú nõt.

A katonák meglepõ morajlása kíséretében indult

meg palotája, Cseppkõvár felé, az értetlen és méltatlan-
kodó tekintetekre ügyet sem vetve. Ha a tanácsadók
nem parancsolják azon nyomban paprikavörös arccal
utána a sereget, tán meg se várta volna hû katonáit, kik
az imént még a vérüket ontották érte. Persze futótûz-
ként terjedt a hír, s csakhamar elindultak a találgatások.
A babonás népség persze rögtön a Vasöklû átkára gya-
nakodott, de a méltatlankodó tanácsadók hátrafordulá-
sa rögvest elhallgatatta az efféle szóbeszédet. Nincs eb-
ben semmi földöntúli, hirdették a józanabbak, s
ravaszul kacsintottak. Hisz mindenki tudta, mily kika-
pós is Korald uraság.

A hazaúton aztán a tudatlan népséget a bölcs tanács-
adók világosították fel. Hisz a jövevény egy egyszerû

szolgálóleányzó volt, ám királynõket megszédítõ
termettel, ördögien csillogó szemekkel, s pajzán

mosollyal. Semmi rendkívülit nem lehetett találni
benne, hogy a gyõztes maga mellé emeli az el-
lenség egy rabszolganõjét. Elvégre õ volt a Csar-
nokok ura, megtehette. S ugyan mi különös
volna ebben?

„A szólam utolsó csengõ hangjai lassan
elhalkultak. A dallam elsõ akkordja ezzel
véget ért. Súlyos csönd telepedett a tár-
saságra, s a szívem nyugtalanul kala-
pálni kezdett. Gyöngyözõ homlokkal,
izgatottan tekintettem végig a hallga-

tóságomon. Már készülõdtem vol-
na a szólásra, mikor szembesül-
tem a zene varázsával, s énektõl
kiszáradt ajkaim mosolyra hú-
zódtak.

A galetkik ugyanis megigézve
vettek körül sápadt arccal, de tûzben
égõ szemekkel. Szinte éreztem legbe-
lül, mit élhetnek most át: ízelítõt kap-
tak a mesék fonalának szövésébõl, s

a zenét követõ csönd fogva tartot-
ta képzeletüket. Látták maguk
elõtt a délceg, fújtató, de vér-
ben forgó szemû Csarnokok
Urát, hallották a katonák mo-

raját körös-körül, a távolban a baljóslatú szelek fúvá-
sát, csontjaikban érezték a Csarnok hidegét, míg el
nem borította õket a körülölelõ sötétség...

Vigyázva, hogy a legkisebb zajt se csapjam, emel-
kedtem fel ültõ helyembõl, s a pislákoló parázs hal-
vány mécsvilágánál hagytam magukra õket felkava-
rodott érzelemvilágukkal.

Lassú, kimért léptekkel indultam utamra, s szívet
melengetõ érzés volt látnom, miképpen szenderülnek
álomba, egyikük a másik után. A csönd így oldotta föl
szívükön a képzelet varázsát, s a képek sürgölõdõ for-
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Nem értettem a dolgot.
– A régi idõkben, a mesék korában a tündérek nemes népe

nem volt túl szapora. Megesett, hogy ha egy párnak nem született
saját utóda, akkor örökbe fogadtak egyet. A sarki ködök leple alatt
belopóztak az emberek falvaiba, és elragadtak néhány gyereket,
emberbõrbe bújt troll fiókákat hagyva a helyükön. Az embergyere-
keket aztán sajátjukként nevelték. Õk a Tündérföldiek. A Cseregye-
rekek.

– Aha. Hehe. Milyen jó, hogy én goblin vagyok, nem tündér
vagy troll, ugye? Így aztán tárgytalan az egész. Szóval akkor kiseper-
jem a labort, miután kihordtam a szemetet és elmostam az összes
üveget? Hehehe.

A prof nem tágított.
– Hát nem érted, Grimm? Te nem vagy galetki, de még lehetsz!

– mutatott az õskõre.
– Izé, professzor, én csak azért mondtam, hogy „bárcsak segít-

hetnék”, mert tisztában voltam vele, hogy úgyse tudok...
– Nézz magadra, Grimm! –próbált hatni rám Zuveghar. – Nem

akarsz nagy és magas lenni horgas orrú, nagyfülû, ijedt kis jószág
helyett?

– Nem! – vágtam rá azonnal. – Nálunk a horgas orr szimbó-
lum. Tekintélyt sugároz. Az, hogy kicsi vagyok, csak jó. Praktikus,
ha el kell bújni.

– Galetkiként nem kellene bújkálnod.
– Ne tegye, Mester! – nyüszítettem. – Hol talál még egy ilyen

remek segéderõt, egy ilyen okos goblint, mint én?
Zuveghar ellõtte utolsó aduját.
– Az unokámért tennéd.
Megfogott.

A transzformációt szavakkal nem tudom leírni. Az elsõ pilla-
nattól, mikor az õskövet lenyeltem az utolsóig, amíg teljesen fel
nem oldódott a belsõmben, valami hihetetlen önkívületben,
transzcendens álomban lebegtem. Éreztem az idegen emlékeket,
amint belém ivódtak, a különös energiát, ahogy eggyé vált velem,
az évezredes nép lényét... Aztán minden további nélkül összees-
tem, és órákig csak feküdtem. Mikor végre észhez tértem, úgy érez-
tem magam, mint a szokásos éves nagytakarítás után. A szomszéd
ágyból Sintle mosolygott rám csodálkozva. 

– Sikerült! – táncolt örömében a prof mellettem. – Túlélted!
– Micsoda? – hördültem fel erõtlenül. – Meg is halhattam vol-

na, maga sarlatán?
– Hmm, nos, volt rá esély... – motyogott, aztán felcsillant a sze-

me. – Az a lényeg, hogy sikerült!
– Sikerült?
– Nézd meg magad! – Ezzel egy tükröt tartott elém. 
Elborzadtam. A kellemes zöldes bõrszínem halványszürkévé

vált, szegény arcom jobban hasonlított egy nyúlósra, mint egy gob-
linra, még jó, hogy elálló füleim és horgas orrom nyomokban meg-
maradtak. Lerúgtam a takarót. Te jó ég! Majdnem akkora lettem,
mint Sintle. Szegény anyám, ha most látnál...

– Professzor, maga egy veszedelmes õrült. Sürgõsen menjen el
a papokhoz gyógykezelésre.

– Látod, miket mondasz máris? Ne feledd, ez nem olyan, mint

egy illúzióvarázs. Nem csak a külsõd lesz idõvel egyre hasonlato-
sabb egy galetkihez.

– Majd megpróbálok együtt élni vele valahogy. Persze, ha né-
hány napnál tovább életben maradok a Teron hegyben. Hiszen
semmi máshoz nem értek, mint amit maga tanított.

– Az elég lesz, ne félj. Ha pedig bajba kerülsz, keresd meg Thu-
nil Baltarogot, az ottani helytartót. Valamikor én tanítottam. Em-
lékszik majd rám, öreg oktatójára.

– Igen, és én kapok majd két hét kényszermunkát minden
körmösért, amit egykor kiosztott neki.

– Ja, és még valami, Grimm – egészen elkomolyodott az öreg.
– Igen?
– Köszönöm.

Az út a Teron hegybe hosszú volt és fárasztó, de nem megerõl-
tetõbb, mint például Zuveghar prof erõnlét-felmérõ kísérletei. A kis
galetkikkel hamar összebarátkoztam, valahogy nagy füleim és or-
rom miatt ösztönösen elkönyveltek a csapat mókamesterének. Õk
csekély kis erejüket, ami testük formálását illeti, arra használták
általában, hogy minél izmosabbnak, felnõttesebbnek tûnjenek. Jó-
kat mulattak rajtam, de nem rosszindulatból. A Begyûjtõknek még
jól is jött, hogy valami eltereli az apróságok figyelmét a monoton
utazásról. A profra gondoltam, és unokájára, akit most nyugodtan
kezelhet titokban. Rengeteg megmaradt bennem az õskõ energi-
ájából, nem lesz nehéz átalakítani segítségével testrészeimet, mint
egy igazi galetki, hogy meg tudjam védeni magam, amíg Sintle fel-
gyógyul, és eljön felváltani. Addig pedig leszek én a Tündérföldi, a
Cseregyerek. Jutott-e valaha bárki is a Hegyes Fog törzsbõl maga-
sabbra? Ki tudja, idõvel még a Tisztogatók közé is beléphetek, én, a
kis goblin! Szegény anyám, ha látna!

GRIMM FAYLANDE

a kicserélt galetki (#5685)
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NNyyaaffooggóó  NNeeffeelleejjccss  lleevveelleezzééssee  2244..

Kedves Thomas Curse!

Mit nem hallok?! A nagy passzivitásból elrugaszkodva egy csapásra fölépítetted a szövetségünk színvonalas Könyvtá-
rát, úgy, hogy mindenki csak tátja a száját a csodálkozástól? Egyébiránt meg kell, hogy mondjam, jogosan, hiszen épít-
kezésed mennyisége dacol a hivatalos szabályokkal: teljesen példátlan (nem is beszélve arról, hogy mindeddig fizikailag
is lehetetlenségnek látszott), hogy valaki milgandgyújtástól milgandoltásig fölhúzza a Könyvtár utolsó harmadát! És
mivel ezután nyilván erõsen megszigorítják az ellenõrzést, ezt valószínûleg a késõbbiekben senki sem tudja majd meg-
ismételni. Hogy õszinte legyek, egyáltalán nem tartom elképzelhetetlennek, hogy még a gyönyörû Könyvtárunkba is
belerombolnak annyit, amennyit „szabályellenesen” építettél. És még csak nem is nagyon háborodhatunk föl, hiszen
ténylegesen mindannyian tisztában voltunk ezzel a bürokratikus és ennek megfelelõen elég érthetetlen szabállyal.

Ebben az esetben pedig kárba vész az elképesztõ mennyiségû munka, amit elvégeztél… Nyaff! 
De elõfordulhat az is, hogy egyszerûen csak behunyják a szemüket a hivatalnokok. Ennek két oka lehet: az egyik

a bürokraták megszokott mérhetetlen lustasága, a másik pedig, hogy olyan kedves és mindenki számára rokonszenves
szövetség vagyunk… Ám, sajnos, ez roppant valószínûtlen, tekintetbe véve, hogy tapasztalatom szerint finom és
könnyed eleganciánk egyáltalán nem hatja meg a hivatalnokok szívét, sõt, idõnként vehemens rosszindulatot vált ki
belõlük! Nyaff! 

Bizony, nehéz az élet! Az én sorsom amúgy is a legelkeserítõbbek közé tartozott, hát még mióta felköltöztem a
hatodik szintre, mely a szolgákról kapta a nevét! Nyaff! Bár, csak magamat okolhatom: elõre tudtam, hogy milyen
szörnyûségek várnak rám, hiszen valaki a felsõbb szintekrõl elkészítette a szolgaszint részletes leírását és elemzését.
Ennek a rendkívül hasznos útikalauznak a jóvoltából már a költözködés elõtt tisztában voltam döntésem életveszélyes
voltával – de hát éltem volna le egész nyomorúságos életem a kutyaszinten?! 

Szóval felköltöztem, és azonnal megbántam, amint megláttam
az ezen a szinten lakó galetkik bárgyú és erõsen hiányos fogazatú vi-
gyorát. Miért van az, hogy minél feljebb költözik az egyszeri galet-
ki, egyre csak csökken és csökken a fogainak száma és az intelligen-
ciaszintje? Rossz belegondolni, hogy ha már itt, a hatodikon is ilyen
borzasztóan buták egyes „bajtársaim”, akkor mi lehet, mondjuk, a
harminchetedik szinten? Bár, hogyha belegondolunk, hogy a szint
irányítói és a boltos is mind sokkal magasabb szintekrõl érkeztek, ak-
kor nem érhet különösebb meglepetés minket… 

Így hát kerestem magamnak egy alig-alig lakályos barlangot, az-
tán követõim kíséretében elindultam, hogy szétnézzek a szinten. El-
sõ bóklászásom alkalmával belefutottam egy különlegesen undorító
torzszülöttbe, amely nagyjából egy nyáladzó, óriási nõstény imádko-
zó sáskára hasonlított. A fent emlegetett útikalauz alapján azonnal
fölismertem ezt a csúf lényt, amely egyébiránt iszonyatosan el van
szaporodva ezen a szinten. Pusztító szójer névvel verték meg az Õsök
a nyomorultat, teljesen jogosan. Mire Tengerszem és Kõfejû végzett
a nyavalyással, természetesen leamortizálta két darab tárgyamat.
Nyaff! Merthogy ez a dög azzal szórakoztatja magát a halála elõtt,
hogy mágikusan tönkreteszi az ártatlan kis galetkik keserves munká-
val összegyûjtögetett varázstárgyait. Ó, ha tudnád, mennyit szenved-
tem a villám díszes köpenyéért vagy az egészség csepp fülbevalójáért,
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amelyeket ez a teljesen szívtelen (és immáron tel-
jesen döglött) teremtmény elpusztított! 

Na jó, az elõbbit Hajnali Harmat kis-
asszonytól kaptam ajándékba, az utóbbit pedig
Kõfejûtõl vettem el – ki tudja, hol szedhette
össze, és úgyse kell neki (furcsa, hogy másnap
valaki égre-földre kereste ellopott egészség fülbe-
valóját – milyen érdekes véletlenek vannak). De
végül is eltörhette volna akár olyan tárgyamat is,
amelyért én szenvedtem meg véres verítékkel, az
én kétkezi, szorgos munkám gyümölcsei! Mert
ilyenek is vannak ám a birtokomban! Nem is egy.
(Kettõ.) Szóval mindenképpen elképesztõ pi-
maszság volt tõle! Ha még élne, minden bi-
zonnyal jól meg is mondanám neki. 

De hazafelé menet beugrottam a bárd klán
központjába, elmondani, hogy újabb ostoba kül-
detésüket végeztem el (a templomban kellett se-
gíteni párszor), mire közölték, hogy következõ
feladatom: javítsam meg öt elrontott tárgyamat.

– Nem lesz elég kettõ? – kérdeztem, miután még egyszer számba vettem aktuálisan tönkretett varázstárgyaimat,
de sajnos elutasítóan rázták a fejüket, felmutatván az öt ujjukat.

Válaszul én csak egyetlenegy ujjamat mutattam feléjük, és faképnél hagytam õket. Hazafelé sétálva rögvest el is ha-
tároztam, hogy amíg meg nem lesz az öt tárgy, addig én is Rózsa Alex taktikájával fogok harcolni, vagyis bátran kiál-
lok a tárgytörõ monstrumok elé, és közlöm: „Ide lõjetek!” Remek lesz: igazán kifinomult és intelligens harci stratégia.

Miközben ily sötét gondolatokba merültem majdani rettenetes csatáim kilátásain vívódva, egyszer csak besötéte-
dett, ami, lássuk be, meglehetõsen szokatlan dolog az örök sötétség honában. Hirtelenjében rádöbbenten, hogy egy-
részrõl rég kiértem a központi milgandok fénykörébõl, másrészrõl lemerült a saját milgandom! Egész elszontyolodtam
volna (oly régen szolgált már hûségesen ez a mágikus tárgy), ha lett volna rá idõm. Azonban bamba bolyongásaim kö-
zepette ismét a csatornaszintre tévedtem, és ráadásul világítani sem tudtam. Alig láttam valamit a koromsötétségben,
így gyorsan elindultam visszafelé (bár a „vissza” irányt viszonylag nehezen tudtam megállapítani, tekintve, hogy hal-
vány lila gõzöm sem volt róla, hol vagyok). 

Ó, milyen szörnyûséges percek voltak! Nyaff! Már-már teljesen erõt vett rajtam a kétségbeesés, de mégis olyan
hõsiesen törtem elõre a feketeségben, hogy az csuda! Nem lehet megrettenteni egy olyan bátor galetki szívét, mint
amilyen én vagyok. Vagy csak egy kicsikét…

Egyszer csak picinyke fénysugár villant elõttem! A feszültség a tetõfokára hágott, a fogaim úgy vacogtak, hogy
egy mérföldrõl is hallani lehetett szerintem, és figyelmem nem lankadt. Ennek köszönhetõen észrevettem azt a hatal-
mas vasajtót, mihelyst hangosan koppanva beleütköztem. Kulcslyukán keresztül világosan láthattam a világosságot,
ami a túloldalról áradt. Az Õsök Szent Nevére! Micsoda borzalom várhat a kapu mögött? Tán a pokol jéghideg tüze
lángol ott, és maga Lhe’a, a legendákból is alig ismert halálisten les rám, hogy elpusztítson hatalmas csontmarkában
tartott kaszájának egyetlen suhintásával? Vagy Rája, a világpusztító tûz ura akar végezni velem? Esetleg Dodó-Ro-
don, a szelíd lelkû tündéristennõ vár ott rám, hogy jól megérdemelt áldásában részesítsen? 

De az is lehet, hogy egy hozzám hasonlóan kimûvelt galetki reszket a túloldalon, csak éppen neki nem fogyott ki
a milgandja! Az Õsökre! Lehet, hogy az én elképzelhetetlenül pokoli világomnak egy pozitív, minden tekintetben jobb
változata vár a túloldalon? A legendákból szintén kevéssé ismert pozitív tükörország?

De az is lehet, hogy szimplán csak iszonyatos kincsek, borzalmas varázslók és szörnyûséges csapdák várnak rám
azon a misztikus helyen.

No, legyen hát, egy életem, egy halálom, megpróbálom. Elõszedtem a zárnyitó készletemet, de az Õsök azon a na-
pon csúfot ûztek belõlem: képtelen voltam szétszerelni a vaskapu bonyolult zárszerkezetét. Hogy fogok így átjutni?
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Megpróbáltam lenyomni a kilincset, hátha így valamire rájövök a zár mechanikájával kapcsolatban… És az ajtó ki-
nyílt. Végig nyitva is volt, rögtön a kilinccsel kellett volna próbálkoznom. Nyaff.

A túloldalon nem várt sem Dodó-Rodon csodapalotája, sem Ferlejl mágikus kupolavárosa, csak jó nagy máglya,
amire egy elképesztõ méretû üstöt ültettek. Színültig volt rotyogó vízzel; szemlátomást vacsorához készülõdött vala-
ki, bár az illetõ éppen nem volt jelen. Talán elszaladt egy kis mátekel gombáért fûszer gyanánt. És már láttam a va-
csora tárgyát is: egy megtermett barlangi troll látszott ki orrig a gigantikus üstbõl, és éppen megfõni készült szegény!
Hm, igen furcsa gusztusuk van egyeseknek.

Annyira könyörgõen nézett rám a nagy, bávatag szemeivel, hogy teljesen megsajnáltam, és jókora lendületet véve
felborítottam az üstöt. A barlangi troll kigurult belõle, s kiderült, hogy össze volt kötözve szegény pára. Rendes körül-
mények között agyonütöttem volna, de most megesett rajta a szívem. Meg különben is, nem volt velem Tengerszem és
Kõfejû, és úgy gondoltam, jobb, ha egyedül nem kötözködöm egy ilyen nagy lénnyel, mint újdonsült barátom…

Aztán hatalmas döndülés hallatszott. Majd még egy. És még egy. És ütemesen ismétlõdött. Eltûnõdtem, hogy mi-
féle lény lehet az, amely egy egész barlangi trollt akar elfogyasztani… Mindenesetre jó nagy. Hûha, nem lehet, hogy
most éppen a lépteinek zaját hallom?!

Gyorsan elvágtam a troll köteleit (az áldott jó szívem), és elviharzottam. Kétségbeesetten rohantam, rohantam a
sötétben, a borzasztó léptek dördülése néha úgy tûnt, távolodik, de ha lassítani próbáltam, rögtön hangosabbá vált.
Nyaff, végem van! Most aztán minden bizonnyal elpusztulok.  

És mégsem. Ma sem tudom, hogy miképpen, de egyszer csak „civilizált” környékre értem, nem messzi a barlan-
gomtól. Szemben, egy kis téren a Katonák gyakorlatoztak, és mivel még mindig hallottam az ütemes dördüléseket,
gondoltam, odamegyek hozzájuk (néha jól jön az õ enyhén intelligenciataszító hozzáállásuk is), hogy heroikus termé-
szetüknek megfelelõen vegyék föl a harcot a szintre betörni készülõ monumentális fenevad ellen. Ahogy közelebb ér-
tem azonban, megpillantottam, hogy éppen alaki gyakorlatokat végeznek. „ Jobbra át, balra át, vigyázz, mocsárjárás”
– ilyeneket ordibált az az alak, aki fõnöknek látszott közöttük. Mögötte pedig egy nótafa állt (vagy hogy hívják a ka-
tonai zenészeket?), és egy akkora molitár dobot püfölt, amekkorát még nem is láttam. Ennek az ütemére lépkedtek a
dicsõ Katonák, és ennek a dübögését véltem én egy rettenetes szörnyeteg közeledtének…

– Tudjátok mit?! – fakadtam ki, és megmondtam, hogy hová tegyék a dobjukat.
Szerencsére elég távol álltam tõlük, így egy rövid sprint és mintegy félnapnyi bujkálás árán sikerült megmenekülnöm. 
Másnap, még milgandoltás elõtt azonban idegesítõ kaparászást hallottam a barlangom bejárata irányából. Elõ-

ször azt hittem, hogy egy gátlástalan, álmatlanságban szenvedõ galetki portyázó vert föl a legszebb álmomból, de az-
tán tompa fény villant. Egy világító kerek valamit pillantottam meg (nem kellett hozzá lángésznek lennem, hogy rá-
jöjjek: egy milgand az), és egy enyhén szétfõtt, de alapvetõen egész kedves trollpofa furakodott be a barlangba. Ó,
milyen megható! A hálás jószág megkeresett, és még egy vadonatúj milgandot is lopott nekem! (Szerencsére a milgand
sima felülete könnyen mosható, így a vérnyomokat pillanatok alatt el tudtam tüntetni róla.)

Azóta négyesben élünk kicsinynek
éppen nem mondható lakhelyemen, vala-
hol messze, kint a Teron-hegy peremén:
Kõfejû, az élõ cseppkõ, Tengerszem, a
zöld ekinda, Bibircsók, a barlangi troll és
én, Nefelejcs, a békés bárd.

Hát, ilyen rettenetes és kellemes ta-
pasztalatok értek mostanság. Most pe-
dig megyek, és építem egy kicsit a Bar-
langcsarnokot. Bár ahogy ismerlek,
lehet, hogy ennyi idõ alatt te már egye-
dül is fölépítetted. 

Szeretettel üdvözöl:

Nefelejcs
a bátor állatidomár
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TÁMADÁS REFORM
Az elõzõ számban írtam a támadás alapos megreformálás-
sal kapcsolatos terveimrõl. Azóta ezek a tervek megvaló-
sultak, bekerültek a játékba, és kikristályosodtak. Lássuk
tehát a kiegészítést az elõzõ számban leírtakhoz:

A minimális találati esély tehát 15%, a maximális 95%
lett. Ezt kiegészítettük azzal, hogy a katona klán tagjainak
nem 95, hanem 99% a maximális találati esélye. Ezenkí-
vül, paralizált illetve dermesztett ellenfél esetén a találati
esély lehet 100%. A Harci Erõbe beszámítom a közelharc
sebzés várható értékét. Ebbe a számításba most bekalku-
láltam a maximális találati esélyt, így a közelharcolók Har-
ci Ereje csökkent, és így az általuk kapott lélekenergia
nõtt.

Amennyiben a harc valamelyik szabálya változik, ha le-
hetséges, az vonatkozik galetkikre és torzszülöttekre egy-
aránt. Így az említett változásoknak köszönhetõen a torz-
szülöttek támadása is megnõtt. Mivel már korábban is
aggasztott a magasabb szintek tervezésénél, hogy a nagy
védekezésû karaktereket a szörnyek is nehezen találják el,
ezeknek a szörnyeknek eleve magasak voltak a végtag
szakértelmei – most a 6. és 7. szinten élõ közelharcos
szörnyek nagy részének végtag szakértelmét csökkentem,
hogy ne essünk át a ló túloldalára.

Sok visszajelzést kaptam játékosoktól, a többség pozi-
tívan fogadta a változásokat, de azon keveseknek, akiknek
sikerült már mostanra annyi védettséget és ügyességet
adó tárgyat felvenniük, hogy gyakorlatilag sebezhetetlen-
né váltak, nem tetszett a dolog. Azonban semmiképp sem
engedhetjük meg, hogy kizárólag tárgyakból, KNO elköl-
tése nélkül több képességet kiváltson – akit nem sebez-
nek közelharcban, annak pl. vastag bõr, tüskés bõr, kon-
taktméreg immunitás, javítás szakértelmekre sincs
szüksége.

FELEJTÉS
Sajnos ezt a kezdetektõl tápgyanús varázslatot megint
korlátozni kellett. Hogy hogyan, arról részletesen olvas-
hattok az enciklopédiában – röviden arról van szó, hogy
a 19-nél magasabb varázslatot csak egyben lehet lefelejte-
ni, egészen 19-ig, és persze csak akkor, ha ehhez megvan
az összes szükséges VP-d és TVP-d. A miértrõl: képzeljétek
el, hogy valakinek van két X-es varázslata (ahol X egy jó
magas szám). Ekkor az egyik varázslatból lefelejt X kno-t,

megnöveli õskõvel, majd a lefelejtett KNO-t rárakja a má-
sik varázslatra, és így lehet kezdeni elölrõl. Tehát gyakor-
latilag plusz kno felhasználása nélkül, õskõvel a végtelen-
ségig növelhetõ 2 varázslat, ami nem volt célunk.

AUKCIÓS HÁZ
A felsõbb szintek aukciós házait azért kellett bezárni, mert
képtelenség volt kivédeni minden lehetõséget, amellyel
játékosok aranyat játszhatnak egymás között. Az ötlet játé-
kosoktól származik, és végre sikerült megvalósítani: a licit
bármeddig mehessen, de az eladó az alap árnak legfel-
jebb 180%-át kaphassa meg. Ezen a módon két legyet
ütöttünk egy csapásra, hiszen nemcsak az arany átadást
korlátoztuk jelentõsen, hanem az igencsak mesterkélt
korlát is megszûnt. November 1-tõl ez a szabály érvényes
az alsóbb szintek aukciós házaiban. 

LELAKATOLT LÁDIKÓ
Nyilván mindenki látta már, hogy egy új tárgy kapható a
boltban, a lelakatolt ládikó. Ez gyakorlatilag a TF KF
<tárgy> 3 parancsát valósítja meg, azaz 2 tárgyadat lop-
hatatlanná teszed. Ezzel nem a tolvajokat akartuk gyengí-
teni – egyszerûen, a „hozz X db Y tárgyat” küldetések
teljesítése jelenleg közel lehetetlen. A ládikóban bizton-
sággal gyûjtheted a küldetésre kért tárgyat.

A ládikóban lehet aranyat és drágakövet is tartani, de
mivel az ezekbõl lopható összérték erõsen korlátozva
van, ennek jelenleg amúgy sincs sok értelme. A ládikóban
õrzött tárgyakat a karakterlapon aláhúzza a program.

EGYEBEK
A 7. szint kutas kalandjában a nyálkapókot más szörny-
re cseréltem.
A méregellenállás itala javítva lett, most már korrektül
mûködik.
A karakterlapon az átkozott tárgyakat a gép bolddal írja
ki.
Köszönöm a sok javaslatot az elgépelések javítására, ki-
javítottam mindent, amit beküldtetek!
Az ÕV olimpiára november 23-ig lehet(ett) jelentkezni.
Az elõzõ olimpiához képest idén nem lesz komoly vál-
tozás, remélem most már egy jól bejáratott, olajozott
gépezet fogja az olimpiát levezetni, és végre kinövünk
a kezdeti gyermekbetegségekbõl.

ÕÕÕÕ VVVV     HHHH ÍÍÍÍ RRRR EEEE KKKK
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TÁPLÁLKOZÁS (%)
Össz. 1.szint 2.szint 3.szint 4.szint 5.szint 6.szint 7.szint

zöldvérû 10.6 10.4 14.0 10.5 10.4 9.5 5.2 2.6

rovarevô 16.4 16.2 13.5 15.2 17.9 18.6 21.8 28.2

micinista 14.5 14.1 13.6 14.9 15.7 11.9 20.2 20.5

mágiafaló 14.6 15.1 13.8 14.7 12.6 15.2 16.1 17.9

piromád 15.6 15.5 18.4 16.9 15.1 11.9 11.4 15.4

puhány 6.9 7.4 7.1 9.3 6.3 5.2 2.1 2.6

kôevô 9.3 10.4 11.3 8.3 7.9 7.9 5.7 0.0

tejivó 1.5 2.0 1.1 0.7 2.2 1.8 0.0 2.6

vegetáriánus 10.6 9.0 7.1 9.5 11.9 18.0 17.6 10.3

VÉGTAG MÉRET
Össz. 1.szint 2.szint 3.szint 4.szint 5.szint 6.szint 7.szint

1. végtag 32 15 16 20 19 24 22 32

2. végtag 25 0 12 15 20 22 25 22

3. végtag 24 0 0 0 16 20 24 20

4. végtag 14 0 0 0 0 0 0 14

VÉGTAG SZAKÉRTELEM
Össz. 1.szint 2.szint 3.szint 4.szint 5.szint 6.szint 7.szint

1. végtag 28 10 15 15 18 28 22 15

2. végtag 22 0 15 14 20 18 22 15

3. végtag 14 0 0 0 14 11 14 9

4. végtag 7 0 0 0 0 0 0 7

TULAJDONSÁGOK:
Össz. 1.szint 2.szint 3.szint 4.szint 5.szint 6.szint 7.szint

Erô 26 8 14 15 19 26 25 23

IQ 23 9 12 17 18 23 21 16

Ügyesség 23 9 11 12 17 23 19 10

Egészség 20 8 10 13 17 18 20 13

Mágia 29 8 12 20 21 29 21 19

Gyorsaság 35 9 19 22 24 32 35 32

HARCI SZAKÉRTELMEK:
Össz. 1.szint 2.szint 3.szint 4.szint 5.szint 6.szint 7.szint

tûzlehelet 32 9 18 23 29 26 32 24

jéglehelet 35 8 15 25 29 26 35 31

savlehelet 25 10 13 17 20 24 25 18

elektr. lehelet 34 12 20 20 22 24 34 32

mérg. lehelet 30 11 20 21 19 21 30 21

regeneráció 24 9 12 17 20 24 20 17

tüskés bôr 33 10 12 14 29 20 33 9

vastag bôr 22 11 12 16 17 18 22 21

tûzimmunitás 11 6 6 9 7 11 10 7

hidegimmunitás 16 3 6 9 6 10 16 6

savimmunitás 9 4 6 7 9 9 6 7

elkt.immunitás 13 2 10 9 8 13 12 7

imm.mérg.gázra 10 4 6 9 10 9 8 5

imm.ktkt.méreg 11 3 6 3 7 10 8 11

rezisztencia 25 3 15 8 19 16 25 11

bûz/illat 32 11 20 25 22 26 32 32

lôfegyver 31 8 13 22 24 31 31 31

VÉGTAG SZAKÉRTELMEK
Össz. 1.szint 2.szint 3.szint 4.szint 5.szint 6.szint 7.szint

kontaktméreg 29 9 15 14 18 29 24 12

bénító méreg 6 4 6 5 4 0 1 4

paraliz.méreg 23 8 13 20 16 21 23 12

vámpirizáció 12 8 10 10 12 10 8 6

manaszívás 5 0 3 1 5 5 0 0

rothasztás 20 5 10 15 19 18 20 4

tárgyirtás 10 2 3 5 8 10 0 0

energiaszívás 24 9 11 10 20 24 14 9

sebzô méreg 22 12 16 15 18 22 20 12

roncsolás 15 4 10 10 15 14 11 9

öregítés 0 0 0 0 0 0 0 0
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STATISZTIKÁK:
Össz. 1.szint 2.szint 3.szint 4.szint 5.szint 6.szint 7.szint

Galetki csaták 516 44 356 218 378 516 256 340
Galetki gyôz. 461 20 316 167 268 461 177 175
Torzszülött csat. 914 189 416 554 731 742 914 643
Torzszülött gyôz. 648 180 384 473 630 630 648 603
Leölt torzszülött 1463 218 548 729 940 1193 1463 993
Pszi csaták 423 0 0 81 215 337 423 178
Pszi gyôzelmek 361 0 0 51 196 273 361 135
Ájulások száma 309 43 54 72 116 247 309 237
Max. életpont 185 53 76 105 131 156 170 185
Hõsiességpont 216 33 181 200 184 216 185 111
Hírnév 5665 975 4442 1976 5665 3475 3392 2976
Galetki erõ 704 152 321 444 511 630 704 627
Szinteloszlás 100.0 35.6 21.5 13.6 10.6 10.9 6.4 1.3

ÖSSZESÍTETT STATISZTIKA
Galetki csaták 86759
Galetki gyõzelmek 37703
Torzszülött csaták 542771
Torzszülött gyõzelmek 457246
Leölt torzszülött 678293
Pszi csaták 28295
Pszi gyõzelmek 15209
Ájulások száma 34596

KLÁN
semmi : 48.8% Rang: 0
Halhatatlanok : 4.4% Rang: 45
Tudósok : 12.7% Rang: 46
Mágusok : 10.5% Rang: 43
Pszionicisták : 2.0% Rang: 44
Tisztogatók : 4.3% Rang: 42
Katonák : 4.1% Rang: 44
Mutánsok : 4.4% Rang: 45
Tolvajok : 4.7% Rang: 49
Bárdok : 4.3% Rang: 39

SZAKÉRTELMEK:
Össz. 1.szint 2.szint 3.szint 4.szint 5.szint 6.szint 7.szint

csapdakészítés 19 5 8 16 12 19 16 12

csapdaészlelés 14 4 9 9 14 14 14 13

zárnyitás 16 4 5 8 13 13 12 16

mászás 15 7 10 15 12 14 13 12

rugalmasság 11 3 5 6 11 11 10 10

meggyôzôkészség 14 3 8 9 14 10 11 10

transzformáció 12 1 6 11 10 12 10 10

auraészlelés 18 3 7 10 10 18 11 11

ékszerészet 14 3 6 9 13 11 8 14

kereskedelem 17 5 10 12 12 17 15 13

szívósság 23 8 23 11 20 20 20 13

varázsitalfôzés 12 3 4 7 9 12 10 11

gyógynövények 21 8 10 12 12 21 20 12

nyomkeresés 23 3 9 10 16 23 23 18

vezetôkészség 11 3 5 9 10 11 10 9

pszi támadás 17 0 0 10 14 17 12 12

pszi energia 28 0 0 9 15 28 14 14

lopás 22 6 12 11 14 16 22 17

éberség 13 5 7 11 13 13 12 13

átokszórás 33 10 25 17 33 18 15 10

álcázás 25 9 11 16 21 21 25 23

lopakodás 11 5 5 6 9 11 10 11

régészet 24 8 11 24 20 23 23 24

zene 29 5 15 15 19 29 21 21

tanulás 14 4 8 10 11 14 13 9

idézés 11 0 4 5 11 10 10 10

javítás 20 1 0 4 11 14 20 14

építés 14 0 1 8 12 14 11 7

felderítés 12 0 0 0 6 12 9 6



TF ÉS ÕV OLIMPIA
A Beholder Kft. TF és ÕV Olimpiával egybekötött XVI.

TF- és ÕV-találkozót rendez 2001. december 1-én a
szokásos helyen, a Láng Mûvelõdési Házban

(Budapest, XIII. ker. Rozsnyai u. 3.) kilenc órai
kezdettel. Minden játékost szeretettel várunk az

este öt óráig tartó összejövetelen!

XVI. ALANORI OLIMPIA
Mi, VI. Borax, a Yaurr birodalom királya, felhívjuk

minden, a fegyverforgatásban, kúszásban,
mászásban és egyéb fortélyokban jeleskedõ

kalandozó figyelmét, hogy megrendezésre kerül a
XVI. Alanori Olimpia. Az olimpia idejére minden, a

koronához hû kalandozó szívesen látott
vendég Alanorban. Hírnökeink mindenkit

személyesen felkerestek és tájékoztattak a
pontos részletekrõl.

IV. TERON HEGYI OLIMPIA
Minden csápokkal, karmokkal, fogakkal és

farkakkal rendelkezõ bátor galetki számára ismét
lehetõség nyílik a megmérettetésre. Mágusok,

tudósok, íjászok, katonák, lehelõk mind bizonyíthatják,
hogy õk a legjobbak. A részleteket a helytartói hivatal

aulájában kirakott plakátokról, és a helytartói
küldöncöktõl lehet megtudni.

TF ÉS ÕV OLIMPIA
A Beholder Kft. TF és ÕV Olimpiával egybekötött XVI.

TF- és ÕV-találkozót rendez 2001. december 1-én a
szokásos helyen, a Láng Mûvelõdési Házban

(Budapest, XIII. ker. Rozsnyai u. 3.) kilenc órai
kezdettel. Minden játékost szeretettel várunk az

este öt óráig tartó összejövetelen!

XVI. ALANORI OLIMPIA
Mi, VI. Borax, a Yaurr birodalom királya, felhívjuk

minden, a fegyverforgatásban, kúszásban,
mászásban és egyéb fortélyokban jeleskedõ

kalandozó figyelmét, hogy megrendezésre kerül a
XVI. Alanori Olimpia. Az olimpia idejére minden, a

koronához hû kalandozó szívesen látott
vendég Alanorban. Hírnökeink mindenkit

személyesen felkerestek és tájékoztattak a
pontos részletekrõl.

IV. TERON HEGYI OLIMPIA
Minden csápokkal, karmokkal, fogakkal és

farkakkal rendelkezõ bátor galetki számára ismét
lehetõség nyílik a megmérettetésre. Mágusok,

tudósok, íjászok, katonák, lehelõk mind bizonyíthatják,
hogy õk a legjobbak. A részleteket a helytartói hivatal

aulájában kirakott plakátokról, és a helytartói
küldöncöktõl lehet megtudni.

Beholder Shop
Kedvezményes könyv- és

kártyavásár.

Kedvezményes befizetés
Csak itt és csak ekkor!

Találkozók
Élõben találkozhatsz játékos-
társaiddal és a játékvezetõvel.

Tombola
Rengeteg ötletes és

értékes nyereménnyel.

Árverés
Egyedi TF-es és ÕV-s tárgyak

találnak gazdára hihetetlen árakon.

Vetélkedõk
Érdekes és játékos vetélkedõk,

amelyeken bárki részt vehet.

XVI. Alanori Olimpia
Ismét összemérhetik harci és

egyéb tudásukat a kalandozók.

IV. Teron hegyi Olimpia
Csapatversennyel, ahol három fõs
csapatok harcolhatnak egymással.
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Csataszimulátor
Veszély nélkül tesztelheted a

TF-es karakteredet szinte minden
szörny és kalandozó ellen.
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A Túlélõk és Kalandorok magazinja 2001. november

43GN – 95.

Ember 15,1%
Elf 13,2%
Törp 8%
Árnymanó 7,7%
Troll 9,5%
Gnóm 6,2%
Alakváltó 16,1%
Kobudera 17,1%
Mutáns 7,1%

LEAH: 11%
átlag hit: felszentelt papja
DORNODON: 12,8%
átlag hit: bíborosa
RAIA: 16,5%
átlag hit: bíborosa
ELENIOS: 7%
átlag hit: kisebb papja
SHERAN: 12,7%
átlag hit: felszentelt papja
THARR: 24,7%
átlag hit: bíborosa
FAIRLIGHT: 11,8%
átlag hit: kisebb papja
CHARA-DIN: 4,1%
átlag hit: felszentelt papja

Leggazdagabb 101204
Max Hp 952
Legtöbb skalp 19
Összes skalp 551
Legtöbb szörny 6518
Összes szörny 3028996
Legtöbb varpont 3683
Legnagyobb hit

földi és égi helytartója
Legtöbb tudatpont 93
Összes halhatatlan 659
Legnagyobb halhatatlanság 11
Legtöbb pszipont 432
Legtöbb tapasztalati pont 32609306

Rejtõzködés 141
Nyomkövetés 154
Lopás 160
Mászás 51
Csapdakészítés 59
Csapdaészlelés 52
Gyógyítás 151
Titkosírás 46
Felderítés 136
Szörnyidomítás 48
Teológia 231
Taumaturgia 241
Szerencsejáték 16
Harcmûvészetek 50
Szkanderozás 49
Zene 132
Szörnyismeret 66
Pszi 71
Zárnyitás 36
Vadászat 221
Bányászat 62
Testépítés 110
Úszás 41
Ordítás 47

Jó 18,5%
Semleges 60,4%
Gonosz 21,1%

Víziharc 31
Ökölvívás 52
Szúrófegyver 56
Vágófegyver 46
Ütõfegyver 57
Lõfegyver 43
Dobófegyver 46

Erõ: 2-105
IQ: 6-89
Ügyesség: 7-80
Egészség: 1-71
Szerencse: 5-91
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Elkezdtem a 220-as koordinátán túli területek fejleszté-

sét. Szokás szerint rengeteg új tárgy, szörny és küldetés

várja a Sötét Földön megfáradt kalandorokat. A magas

fordulószámú karakterek között néha nagyon nagy kü-

lönbség van, szeretném, ha ez a különbség kevésbé len-

ne itt érezhetõ. Jó hír, hogy novembertõl új programo-

zó munkatársunk van. Bízom benne, hogy a TF

fejlesztésében is tevékenyen részt tud venni, és ennek

köszönhetõen januártól már több újdonsággal tudunk

meglepni benneteket. A történelmi események nagyon

népszerûek voltak, remélhetõleg ilyenbõl is több lesz.

Egy régi adósságomat pótoltam, miszerint eggyel ke-

vesebb Leah küldetés volt, tévedésbõl. Extra küldetést

utólag már nem lehet beszúrni, de minden Leah hívõ

kap egy hasznos új varázslatot, ha a Sötét Földön az ál-

dozati oltárnál imádkozik.

Ezenkívül megtörtént az áldozati oltár revíziója, az

események táposabbak lettek, és van a fenti Leah va-

rázslaton kívül még egy új varázslat is bekerült, ame-

lyet bármely gonosz megkaphat bizonyos eséllyel, ha

az áldozati oltárnál imádkozik.

Még a Sötét Földrõl és az imádkozásról: SF-re ala-

csonyhegységre új magas szintû szörny került, hogy az

oltárnál történõ imádkozásra ne mindig ezerszemû

bestia jöjjön.

Remélem sokak örömére, beraktam, hogy ha valaki já-

tékos-játékos csatában demezik, akkor mindenképp a

20 TVP-s DX 0 hajtódjon végre. Mivel sokszor a halál

két forduló között történt, így az egész forduló elrom-

lott attól, hogy valaki más koordinátáról indult, ez

semmiképp sem volt jó.

Az elõzõ Krónikában írtam arról, hogy mostantól meg-

különböztetjük az alap és a módosított tulajdonságot,

az ÕV-hez hasonlóan. Többen kérdezték, hogy mikor

számít most az alap, és mikor a módosított tulajdonság.

A TF-elésnél, szintlépésnél, szintszívásnál, átcsoportosí-

tásnál és az instabil szingularitásnál az alaptulajdonság

számít, minden más esetben a módosított. Ebbõl talán

magyarázatra szorul, hogy a szintlépésnél ill. szintszí-

vásnál miért. Nos, meg lehetett csinálni, hogy szintvesz-

tés elõtt valaki mínusz intelligenciát és egészséget adó

tárgyakat vett fel, majd a szint visszakapásakor pedig

ezeket növelõ tárgyakat, és így nem vesztett, hanem

nyert max. VP-t ill. max. ÉP-t.

A TF-elésnél, a 12-es tulajdonság különbséghez is a

gép az alap tulajdonságokat tekinti, azt hiszem ez lo-

gikus, én úgy gondoltam, hogy az alap tulajdonságok

között nincs is akkora különbség, mint a módosítottak

között.

A vitalitás új szakértelem, a szörnyek speciális támadá-

sa által okozott természetellenes öregedés ellen nyújt

védelmet. Minél magasabb a vitalitás szakértelmed,

annál kisebb eséllyel okoznak az ilyen támadások öre-

gedést. A vitalitás szakértelmet az elsõ alkalommal sa-

játítod el, amikor szörny öregedést okoz neked. KNO-

ból fejleszthetõ, valamint öregedéskor fejlõdik

magától.

Az óriás fülbevalós Tharr küldetésre beraktam egy
alternatívát azoknak, akiket a viharóriások már utál-

nak.

Volt egy programhiba, ami speciális esetben jött
elõ, feltételes gyógyításnál labirintusban, javítot-

tam.

Beraktam, hogy ha a boltokban egy tárgyból leg-
alább 9000 db van, akkor az nem fogy, ha vesznek

belõle (alapkészlet). Szép sorban megnézzük majd,

melyik tárgy melyik boltban számít alapkészletnek,

feltöltjük a mennyiséget 9000-re, így remélhetõleg

a jövõben nem lesznek kritikus kifogyások.

A mûvészi porolittal kapcsolatos bugokat (kiírás,
építés/rombolás bug) javítottam.

TIHOR MIKLÓS
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TIHOR MIKLÓS:

KKÖÖZZÖÖSS  TTUUDDAATTII  KKÉÉPPEESSSSÉÉGGEEKK
A Közös Tudati képességek leírását folyamatosan közöljük a 2001. szeptemberi Krónikától kezdve,
a bevezetõt és az ezzel kapcsolatos tudnivalókat ld. ott. Amennyiben valakinek saját megjegyzése
van egy még nem közölt KT képességhez, írja meg címünkre, a „Megjegyzés” rovatban nem csak
a saját kommentárjaimat szeretném látni, hanem a játékosokét is!

AZ ELESETTEK MEGSEGÍTÉSE II. 

(125. TUDATI KÉPESSÉG)

Pontérték: 2

Használati költség: -

Fejlesztheti: speciális

Hatás: Az FSE/SE parancs feltételének nem kell telje-

sülnie.

Enciklopédia: Egy jó ideje tudásod egy részét arra

fordítod, hogy az emberek (elfek, törpék stb) megsegíté-

sét még hatékonyabbá tedd. Mostanra gyakorlatilag erõ-

feszítés nélkül elõ tudod teremteni a segítséghez szüksé-

ges tárgyakat, mindig hordasz valamennyit a szükséges

anyagokból: így mostantól a tevékenységpróbákhoz

egyáltalán nincs szükséged tárgyakra, (feltesszük, hogy

automatikusan birtoklod mindet) és szakértelmekre

sem. Ez a KT képesség permanens, használata TU pont

elköltését nem igényli.

Megjegyzés: Korrekt, jól kitalált képesség jó jelle-

mû KT-nak.

ARANYSZÁMLA (126. TUDATI KÉPESSÉG)

Pontérték: 2

Használati költség: 1 TU

Fejlesztheti: bárki

Hatás: A PKI és PBE parancs bárhonnét használható.

Enciklopédia: Fairlight hitének terjesztéséért a vá-

rosi Fairlight Bankok szövetsége az Arany Magisztrátus-

nak széles körûbb aranyszámla vezetést tesz lehetõvé.

Ennek eredményeképpen a tagok képesek mentális

energiájuk segítségével a Fairlight bankok szolgáltatása-

it akkor is igénybe venni, ha nem állnak rajta a pénz-

ügyi intézmények egyikét tartalmazó mezõn. Ez azt je-

lenti, hogy a tagok bárhol kiadhatnak PKI és PBE

parancsot, de ha olyan mezõn használják a parancsot,

ahol nincs bank, az utasítás költsége 1 TU.

Megjegyzés: Egyszerû és praktikus képesség. Egyrészt

az aranyadat megvéded a lopástól, másrészt azonnal ka-

matoztatni tudod, harmadrészt, ha vásárolni akarsz, nem

kell elgyalogolnod a bankba, tehát TVP-t spórolsz meg.

IGAZSÁG KERESÉSE I. (127. TUDATI KÉPESSÉG)

Pontérték: 1

Használati költség: 1 TU

Fejlesztheti: bárki

Hatás: Plusz ÉP és VP regenerálódás, tolvajok viszont

könnyebben meglopnak.

Enciklopédia: Az EK 127 utasítás hatására a táboro-

zás alatt mélyebben alszol, lelked egy kicsit jobban eltá-

volodik a kasztroplanáris sík felé. Ennek következtében

olyan dolgokról szerezhetsz tudomást, amelyekrõl

egyébként nem (értsd: álmodni fogsz). Valamivel job-

ban kipihened magad (gyógyítás/4 plusz élet- és varázs-

pont regenerálódás), viszont kevésbé veszed észre a

tolvajokat (a tolvajnak +5 lopás képesség). A képesség

használata 1 TU-ba és 0 TVP-be kerül, és a kiadástól a

következõ köröd elejéig tart.

Megjegyzés: +5 lopás nem sokat számít egy profi

tolvajnál, tehát a hátrány nem nagy, viszont az elõny

sem jelentõs, hacsak nincs extrém magas gyógyítása va-

lakinek – inkább szerepjátékos képesség. A képességet

egyetlen kis KT fejlesztette ki, és tudomásom szerint

nincs túl sok aktív tagja.

GYÛJTÕSZENVEDÉLY (128. TUDATI KÉPESSÉG)

Pontérték: 4

Használati költség: +5 TVP

Fejlesztheti: speciális

Hatás: Olyan FL parancs használata, amelynél nem kell

fajt megadni.

Enciklopédia: A tolvajok – foglalkozásuk révén –

kedvelik bizonyos értékesebb tárgyak felhalmozását. Az

igazi gyûjtõnek persze a keresett apróság beszerzése

sokkal fontosabb, mint annak forrása. Ennek érdekében

a tagok ezentúl kiadhatnak olyan lopás parancsot is,

amelynél nem szükséges megadni az adakozó faj sorszá-

mát. Az FL 10 <tárgy> parancs hatására megpróbálod

az elsõ utadba kerülõ halandótól begyûjteni a parancs-

ban megadott szuvenírt. Ha több ilyen feltételes paran-

csod van egyszerre érvényben, akkor elõször az elsõnek

TIHOR MIKLÓS:

KKÖÖZZÖÖSS  TTUUDDAATTII  KKÉÉPPEESSSSÉÉGGEEKK
A Közös Tudati képességek leírását folyamatosan közöljük a 2001. szeptemberi Krónikától kezdve,
a bevezetõt és az ezzel kapcsolatos tudnivalókat ld. ott. Amennyiben valakinek saját megjegyzése
van egy még nem közölt KT képességhez, írja meg címünkre, a „Megjegyzés” rovatban nem csak
a saját kommentárjaimat szeretném látni, hanem a játékosokét is!
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meghatározott tárgyat próbálod elemelni, ha ilyen nincs
az áldozatnál akkor a listában soron következõ gyûjtõs
lopásban kiválasztottat. Ez mindaddig ismétlõdik amíg
nem találsz egy megfelelõ tárgyat, vagy lebuksz a növek-
võ kísérletezésektõl. Ha egyetlen megadott tárgy sincs a
kalandozónál, akkor – ha van – egy normális lopás pa-
rancsot próbálsz meg rá, ha ilyen sincs, nem lopsz. A lo-
páskor mindig az az FL 10 <tárgy> fog törlõdni, ame-
lyik végrehajtásra került. A speciális tulajdonátrendezés
költsége +5 TVP a normál lopáshoz képest.

Megjegyzés: Az egy körben kisülõ lopásoknak kizá-
rólag a parancshely szabott korlátot, a TVP költség je-
lentéktelen. Mivel egy fajra az L/FL kombinációval leg-
feljebb 2 lopást lehet kiadni, viszont bizonyos fajokkal
lehet, hogy nem is találkozol, míg másokból 2-nél több
is lehet, nyilvánvaló, hogy igen sok plusz lopás generál-
ható a fenti képességgel.

SZKANDEROZÁS (129. TUDATI KÉPESSÉG)
Pontérték: 2
Használati költség: -
Fejlesztheti: bárki
Hatás: Barátságos találkozás esetén szkanderozás,
amely gyõzelem esetén az erõt fejleszti.

Enciklopédia: Mostantól ahányszor összeakadsz
egy barátságos szándékú kalandozóval, kihívod egy
szkander-partira. (A gyõzelem esélyét fõként az erõd
határozza meg.) Számoljuk gyõzelmeidet és veresége-
idet, és ez a karakterlapon kijelzésre kerül. A KT veze-
tõje az EK 129 paranccsal egy-egy általa meghatározott
idõszak végén eredményt hirdethet, megállapítva a há-
rom legjobb szkanderozót. Ilyenkor a számlálók nullá-
zódnak. Ennek a parancsnak a kiadása 1 TU-ba és 0
TVP-be kerül. Minden gyõztes szkanderozás kis mérték-
ben hozzájárul erõd TF-elõdéséhez.

Megjegyzés: Ez egy eredetileg nem túl erõs, szerep-
játékos képesség volt, amely gyõzelem esetén néhány
TVP-vel fejlesztette a KT tag erejét. Azonban a KT késõbb
kifejlesztette a szkanderozás II. képességet, amely a fen-
ti képességbe bevezeti a szkanderozás szakértelmet. A
fejlõdés mértéke ettõl a szakértelemtõl függ, amely, ha
elég nagy, akár gyõzelmenként 15-20 TVP-nyi fejlõdést is
jelenthet az erõre (persze ezt csak elég sok idõ után, je-
lentõs KNO elköltésével lehet elérni). Ez a második ké-
pesség 8 pontos, így összesen 2 képesség és 10 pont
árán kapott a KT egy igen jó erõ fejlesztõ képességet.

HANGCSAPÁS (130. TUDATI KÉPESSÉG)
Pontérték: 4
Használati költség: -
Fejlesztheti: bárki

Hatás: Ordítás szakértelem/3 sebzés ellenfélre harc ele-
jén.

Enciklopédia: A csatakiáltást továbbfejlesztve, ké-
pes vagy hangcsapást mérni az ellenfeleidre. A képesség
használata automatikus, ha csatakiáltást hallatsz, egyben
hangcsapást is mérsz. A hangcsapás által okozott sebzés
ordítás szakértelem/3 * D3, tehát elõször 3. szintû ordí-
tás szakértelemnél tudsz D3 sebzést okozni, majd 6.
szintûnél 2D3-mat, stb. A hangcsapás ellen nincs mentõ-
dobás! (Tehát keveset sebez, de azt biztosan.) A hangcsa-
pás használata az Olimpián nem megengedett, és mági-
kus természetû lények ellen nincs hatása.

Megjegyzés: Megnéztem a szeptemberi Króniká-
ban, sajnos a pontértéket rosszul írtam a 111-es képes-
ségnek, a csatakiáltásnak – az nem egy 0, hanem egy 4
pontos képesség, és nem csak „szerepjátékos”, hanem
plusz támadást is ad (bár ezt az enciklopédia nem em-
líti), ordítás szakértelmenként +3-at (1-esnél +1, 4-es-
nél +2, stb). Mivel az ordítás szakértelem fejlõdése lo-
garitmikusan csökken, nem lehet a végtelenségig
felnyomni, így a hangcsapással okozott sebzés sem
emelkedik armageddoni magasságokba – azonban még
így is ultra táp lenne, ha nem lennének rá immúnisak a
mágikusan védett, illetve ezüsttel sebezhetõ lények. Így
ez a verzió „csak” jól használható. Itt hívom fel a figyel-
met, hogy ugyan bárki fejlesztheti a képességet, azon-
ban az ordítás szakértelem (illetve egy másik KT „dalo-
lás” szakértelem néven fejlesztette ki) nélkül nem sok
értelme van, tehát kell hozzá elõször a másik képesség.

A GONOSZSÁG EREJE (131. TUDATI KÉPESSÉG)
Pontérték: 9
Használati költség: 2 TU, 10 TVP
Fejlesztheti: speciális
Hatás: Jelentõs plusz VP regeneráció IM parancsra, ol-
tárok részleges védelme.

Enciklopédia: Ugye téged is felháborít, hogy egyes
– magukat „jónak” tituláló – alakok egyik kedvelt szóra-
kozása, hogy lerombolják isteneink oltárait, meghiúsít-
va, hogy kapcsolatba lépjél isteneddel. Nos eljött az
idõ, mikor végre lehetségessé vált, hogy megkönnyítsd
a kapcsolattartást isteneddel, és a Közös Tudat erejét ki-
terjeszd oltáraira.

Mindezt a gonoszság ereje képesség használatával
teheted meg, azon a mezõn kiadva, ahol az oltár is áll –
2 TU-ért és 10 TVP-ért. A képesség hatására az oltár
(amíg áll), a KT védelme alá kerül, s ha valaki megpró-
bálja megsemmisíteni, akkor felrobban, jelentõs sebe-
ket okozva a bûnösnek.

Ezenkívül, ha egy ilyen oltárnál imádkozol, plusz
háromszor annyi varázspontot kapsz, mint ahány TU-
pontot eddig az aktuális KT-képességbe fejlesztettél [A
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12 fölötti fejlesztés után csak 2 VP, a 18 fölötti után pe-
dig egyáltalán nem jár VP].

Megjegyzés: Két képesség egy képességben, ebbõl
az egyik már önmagában igen erõs – klasszikusan az a
képesség, amelyet soha nem lett volna szabad megen-
gedni. Ha valaki megsemmisít egy gonosz oltárt, ame-
lyen ez a képesség van, annyit sebzõdik, hogy 1-3 élet-
pontja maradjon. Ezenkívül megfelelõ fejlesztés mellett
+48 VP-t kap imádkozásra a KT tag. Szerencsére
hosszútávon kiderült, hogy a koncepcióban van egy kis
hiba, ami a képességet valamennyire kiegyensúlyozza a
9 ponthoz – a jók nem tudják, melyik oltár védett, me-
lyik nem, és az isteni küldetés miatt (meg persze vallá-
sos meggyõzõdésbõl) úgyis irtani fogják õket, akár véd-
ve van, akár nem. Persze sokat sebzõdnek, de ez már
nem „tápolja” tovább a KT-t, õk csak annyit látnak belõ-
le, hogy az oltár már nincs ott, ahol számítottak rá, nem
tudják belõle kinyerni a 48 VP-t.

KONCENTRÁCIÓ KÖNNYÍTÉS 
(132. TUDATI KÉPESSÉG)
Pontérték: 1
Használati költség: -
Fejlesztheti: speciális
Hatás: Kí koncentráció képesség költség nélkül hasz-
nálható.

Enciklopédia: A Közös Tudat lehetõvé tette, hogy
harcmûvész tagjai az önkontroll korlátait túllépve, a
szövetség egészének belsõ harmóniáját is megteremt-
hessék. Elsõ lépésként a kí koncentráció tökéletesítésé-
re került sor. A sikerekes tudati csapatmunka eredmé-
nyeként már te is szinte erõfeszítés nélkül tarthatod
fenn ezt a koncentratív állapotot, mely a belsõ energi-
áiddal való kapcsolatodat húzza szorosabbra.

Az EK 37 <képesség> parancs ezentúl sem TU-ba, sem
TVP-be nem kerül, és nem a következõ forduló elejéig tart,
hanem addig, amíg egy Tudatpajzs, tudatturbó, újabb EK
37 parancs vagy más hasonló miatt ki nem kapcsol.

Megjegyzés: Logikusan, a képességet csak olyan-
nak van értelme kifejleszteni, aki eleve rendelkezik a
37-es tudati képességgel (kobudera spec. KT).

SZENT TÖLGYFA (133. TUDATI KÉPESSÉG)
Pontérték: 7
Használati költség: 6 TU 60 TVP
Fejlesztheti: speciális
Hatás: Szent tölgyfa ültetése, amely egyszerre nekrofun
és Sheran oltár.

Enciklopédia: Mostantól képes vagy arra, hogy
elültesd Földanya Szent Tölgyfáját. Ehhez az EK 133 pa-
rancsot kell kiadnod, 6 TU-ért és 60 TVP-ért. A Szent

Tölgyfa nekrofunként mûködik, (de hatása nekrofun-
nal és más VP regeneráció duplázó hatással nem adódik
össze). Síkságon, bozótoson, erdõben ültethetõ. A
Szent Tölgyfa Sheran hívei számára egyben Sheran oltá-
raként is funkcionál. Ha valaki a Szent Tölgyfa tövében
táborozik, táborbontáskor automatikusan megöntözi.

Megjegyzés: Tápos, de egyben megfelelõen szerep-
játékos képesség is. Hosszútávon a TF teljes közössége
hálás a csatamezõsorok optimális pontjaira ültetett
Szent Tölgyekért. A Szent Tölgyek, a fenti oltárokkal el-
lentétben, lényegesen nehezebben elpusztíthatók, hi-
szen a druidák meg tudják védeni a Tölgyeket, és kivá-
gásuk egyébként is iszonyú sok TVP-be kerül.

A TÖRPE SZELLEMEK ÁLDÁSA 
(134. TUDATI KÉPESSÉG)
Pontérték: 10
Használati költség: ld. alább
Fejlesztheti: egyedi
Hatás: Támadás és sebzés bónusz kör végéig, fémek
feláldozása árán.

Enciklopédia: A veterán bányászok számára az ér-
téktelenebb fémek csak teherként foglalják a helyet a rit-
ka kõzetek mellett, mégis található belõlük egy rakatnyi
a zsákjukban. Ezek értelmes felhasználásán sokáig töp-
rengtél, de mindhiába. A hasznos (f)elhasználás egyik le-
hetõsége azonban mostantól elõtted áll! Tudati úton ké-
pes vagy kapcsolatba lépni a törpe szellemekkel! Ôk
azok, akik vigyázzák lépteid, kísérnek utadon, segítenek
a harcokban. Ha nagy csatára készülsz, feláldozhatsz ne-
kik fémeket, cserébe félelmetes erõvel, hatalommal fog-
nak megajándékozni. Az áldozat felmutatása az EK 134
<fém> <mennyiség> paranccsal történik, 5 TVP-ért. A
<fém> lehet réz, ami 1-el, ón, ami 2-vel, és vasérc, ami
3-al növeli a sebzésedet és támadásodat. Egyszerre több
fémet is feláldozhatsz (pl. 3 rezet, vagy 2 vasat), ehhez a
<mennyiség> paramétert kell használnod. Az összes
növekedés nem haladhatja meg a +6-ot, és +5 illetve
+6 növekedés esetén a képesség használata 1 TU pont-
ba is kerül. Az áldozat hatása a forduló végéig tart.

Megjegyzés: Sok vita volt ezzel a képességgel kap-
csolatban, hogy mennyire erõs. A közösség erejével
összehasonlítva, a bónusz ugyan feljebb mehet, és ha az
anyagi komponenst nem is tekintjük jelentõs feltétel-
nek, az 1 TU és még inkább a parancshely igenis az.
Mégis, a képesség kiegyensúlyozása és a vitatkozók le-
csendesítése miatt a képességet 10-re pontoztuk, annak
ellenére, hogy jelenleg már a legerõsebb képesség is
csak 9 pontos lehet. Mint ezt már írtuk is, a továbbiak-
ban, ha valaki plusz támadást és sebzést adó képességet
szeretne, akkor kizárólag a közösség erejét (123-as ké-
pesség, ld. elõzõ Krónika) választhatja.
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A KVAZÁRSZIKLÁK NÉPE TROLL KÖZÖS TUDAT 
AVAGY MIÉRT NYALOGATUNK VÉRES CSATABÁRDOT?

Kissé rendhagyó ez a bemutatkozás, hisz a tradícionális troll közös tudatot messze nem az újon-
nan alakultak közt kell keresni, mégis idõszerûnek éreztük, hogy hírt adjunk magunkról.

Hírt adni az elsõk közt érkezõk úttörõknek: Íme vannak még mások is itt, ezen a talpalatnyi
földön, kik komolyan gondolják. Hírt adni a kezdõknek: Lássátok, mit érhettek el kitartással, és
szorgalommal. Hírt adni a troll õsök mágikus vérét hordozóinak, kik még útjukat keresik: Gyer-
tek, és mi befogadunk benneteket! Végül hírt adni elveszett, és veszni látszó társainknak: Ne ad-
játok fel, mert van remény! Egyek vagyunk!

Sok téves mendemonda járja a világban a trollokról. Ez emberek, és más nyeszlett népek ezeket a
történeteket félelmükben, vagy irigységük miatt ötlik ki, gúny tárgyává téve mentális képességein-
ket. Szeretnék minden tévhitet eloszlatni: a trollok nem buták, csak erõsen szelektív az agyunk, és a
lényegre összpontosítunk. Mert mi is a lényeg? Sok harc, sok táplálék, még több ital, nagyon sok
pénz, no és a testi örömök! A többi lényegtelen dologgal egy troll harcos általában nem törõdik.

Elménk összekapcsolása után végre feltárult elõttünk a tökéletes harci technika elsajátításának
eleddig zárt kapuja. A tagság hosszas (hetekig tartó) töprengés után a stratégiát megalkotta: Oda
kell ütni, mégpedig nagyot! Ahhoz pedig, hogy nagyot üss, nem is kell más, csak megfelelõ mére-
tû izmok. Ezért fáradozik minden kvazár-troll a tökéletes test megformázásán. Zsebünkben (!) súly-
zót hordunk, hogy mindig kéznél legyen. S hidd el, barátom, nincs annál szebb a másik nem sze-
mében, mint a verejtéktõl csillogó, duzzadó izmok látványa egy majd’ féltonnás troll testén. A
hatalmas erõ [értsd: háromszámjegyû] köztünk nem elérhetetlen vágy csupán, hanem realitás!

A csatabárd õsi fegyver, de sajnos kovácsolásának technikáját a törpék féltékenyen õrzik. A
lebírt ellenfél vérének megízlelése pedig a tisztelet és az erõfölény kimutatásának szintén õsi
módja. Innen hát a jel, melyrõl megismerhetsz minket.

Hosszú csipkerózsika-álmából ébredt a kvazár-troll csapat. Sokáig jártuk külön-külön útjain-
kat, de most ismét egymás mellé sorakoztunk. Ahol annyi a gond, és a vész, mint apró félszige-
tünkön, ott csak összefogással lehet tényleges eredményeket elérni.

A Troll News, az intelligencs trollok lapja, alkalmi kiadványként látta meg a napvilágot, de
folyóirattá bõvülni látszik, s mindennapi, ügyes-bajos dolgainkat tárja társaink elé. 

Lezajlott az elsõ, és hagyományteremtõ ún. Üssük Egymást Pankráció, melyre egyenlõre csak a
kvazár-trollok kaptak meghívót, ám terveink közt eme nemes versengés kiterjesztése is szerepel.

Nincs igazi közös tudat aktív tagság nélkül. Légy hát Te, testvérem, az a troll, aki tenni aka-
rástól, tervektõl fûtve sorainkba lépsz, hogy megfáradt, és más síkon rekedt elõdöd porba esett
zászlaját tovább vidd!

Közös tudatunk soraiba vár minden trollt, nemre és vallásra való tekintet nélkül. S bár a ve-
lünk szövetséges tudatokéval egységes etikai kódexünk még kidolgozásra vár, ha a harc szelle-
misége átjár: köztünk a helyed!

Keresd vezérünket: Otoaak (#1931)
vagy a krónikást: Kharizmosz (#1954). Legyetek trollok!



EGY HELY, AHOL:
találkozhatsz a barátaiddal, ha játszani akarsz 
(de akkor is, ha nem),
nem néznek bolondnak, ha a karaktered élményeirôl
mesélsz,
nem hívják a zsarukat, ha Shadowrunozni kezdesz,
újat vehetsz a kockád helyett, ha cserbenhagyott,
csereberélheted, kiegészítheted, eladhatod, 
de leginkább használhatod kártyagyûjteményedet,
TF-es és KG-s infók között keresgélhetsz (legújabb HYPER, MAP),
bejelölheted táborhelyed a gigantikus Ghalla-térképen,
rendszeres KT-találkozók, versenyek, jelmezbálok és író-olvasó találkozók vannak,
szerdánként a Star Wars kártyások találkoznak (minden hónap 3. vasárnapján hivatalos
verseny!),
szinte mindent megtalálsz, ami a jó játékhoz kell.

EEGGYY  HHEELLYY,,  AAHHOOVVÁÁ  ÉÉRRDDEEMMEESS  BBEENNÉÉZZNNII..

Ezen hirdetés felmutatójának
10% kedvezményt adunk
a Beholder Kft.
termékeinek áraiból!
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találkozhatsz a barátaiddal, ha játszani akarsz 
(de akkor is, ha nem),
nem néznek bolondnak, ha a karaktered élményeirôl
mesélsz,
nem hívják a zsarukat, ha Shadowrunozni kezdesz,
újat vehetsz a kockád helyett, ha cserbenhagyott,
csereberélheted, kiegészítheted, eladhatod, 
de leginkább használhatod kártyagyûjteményedet,
TF-es és KG-s infók között keresgélhetsz (legújabb HYPER, MAP),
bejelölheted táborhelyed a gigantikus Ghalla-térképen,
rendszeres KT-találkozók, versenyek, jelmezbálok és író-olvasó találkozók vannak,
szerdánként a Star Wars kártyások találkoznak (minden hónap 3. vasárnapján hivatalos
verseny!),
szinte mindent megtalálsz, ami a jó játékhoz kell.

EEGGYY  HHEELLYY,,  AAHHOOVVÁÁ  ÉÉRRDDEEMMEESS  BBEENNÉÉZZNNII..

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

Címünk: 
CAMARILLA KFT. 

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

Nyitva: keddtôl 

vasárnapig 

10.00-22.00
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HALÁLTÁNC (#9164 KT)
Már három éve, hogy megalakult a harmadik kobudera Közös Tudat, és itt van az ideje, hogy be-
mutatkozzunk az ország s világ elõtt, hogy kik is vagyunk tulajdonképpen. A Közös Tudat tag-
jai csak kobuderák lehetnek, minden elõítélet nélkül, kivéve Chara-din híveit. A harcmûvésze-
tekre építve az õsi Japán kultúrát vesszük alapul. Elsõsorban a szamuráj tradíciókat és a
bushidót. A legfõbb értékek, melynek hordozását a kötelességünknek tekintjük: a bátorság, a be-
csület, a bölcsesség és a tökéletességre való törekvés. Nem korlátozunk senkit személyes szabad-
ságában. Tagjaink közé elsõsorban olyanokat várunk, akik hasonló értékrendet mondhatnak ma-
gukénak. Ápolgatunk még elképzeléseket a költészetrõl, rituális teázásról, kardvívásról és még
sok más érdekességrõl is. Remélem sikerült felhívnom a figyelmét mindazoknak, akik a mienk-
hez hasonló életfilozófiával kalandoznak a félszigeten. Ha csatlakozni kívánsz és KT-nélküli ko-
budera vagy, vagy csak érdeklõdni szeretnél, fordulj hozzánk bizalommal! Várjuk még kezdõ,
nem KT-érett kobuderák jelentkezését is, akiknek szüksége van szakmai segítségre és infóra.

Bon Sai Kane (#5438), Harrison Fire (#3366), 
Michael Raymond (#5334), Gózer Dwaghul (#2024)

Bodonovics Gábor, 5244 Tiszaszõllõs, Béke u. 13.
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Patkány. Óriáspatkány. Erre még emlékszem, ez volt
az a lap, amivel Wizax megnyerte az este utolsó kártya-
partiját. Hárman ültünk az asztalnál, én a sarokba hú-
zódva, jobban szeretem a félhomályt és a háttérben
maradást mindenféle csillogásnál, hivalkodásnál. A
mellettem ülõ hamiskártyás elfnek és a velem szem-
ben helyet foglaló hegynyi trollnak sohasem kellett
termetük miatt óvatosabbnak lenniük. Engem még kí-
sértenek a Tûzvihar elõtti képek, mikor gyermekfejjel
róttam apám, a törzs sámánja, által kiszabott küldeté-
sek alatt a hegyeket. Sokszor kellett elbújnom nálam
háromszor, négyszer nagyobb lények elõl. Ma már
persze más a helyzet, de a szokás, az szokás marad. Jó
kis görbe este volt, amivel megünnepeltük Clod sike-
res átúszását. Arcát meg vörösen díszítette egy vércápa
harapásának nyoma, de büszkén trónolt az asztalnál,
övén új, keleti trófeáit simogatva. Ünnepeltünk, ahogy
azt a Család igaz tagjaihoz illik. Pénzre nem volt gon-
dunk, ittunk, ettünk egész éjszaka, s az örömlányokkal
ölünkben, hajnalig kártyáztunk. Mindketten, az elf és
a troll, jó kártyásnak számítottak, de Wizax-szal egyi-
künk sem vehette fel a versenyt, a kártyák bûvölésé-
ben. Ujjai gyors és követhetetlen táncot jártak a lapok-
kal, s mi csak figyelhettük, miként gyarapodik elõtte, s
miként fogy elõlünk aranypénzeink kupaca. A reggel
eljövetelével az elf kivett a nyereményébõl annyit,
amennyi egy jó kupa bor és reggeli költségeit felezi, a
többit arcán vérlázító mosollyal visszatolta az asztal
közepére: „Nem akarom, hogy éhenvesszetek…”

Patkány. Sok-sok patkány szimatolt körbe Alanor
egyik félreesõ sikátorában. Ide vonultam félre miután
elváltam társaimtól. Irtózatosan hasogatott a fejem, s
kábult fejjel is rájöttem, hibát követtem el: túl sokfé-
le italt ittam az éjjel. Elfelejtettem egy réges-régi Ke-
rekkorsó mondást: „Egy éjszaka, csak egy ital szerel-
mese légy, vagy máskülönben féltékenyek lesznek
egymásra, s összevesznek benned!” Émelyítõ hányin-
ger kapott el, és gyomrom görcsös követelõzésének
nem mondhattam többé nemet. Ott feküdtem a sötét
sikátor alján, egy kis esõvíztócsa szélén. Idáig botor-
káltam el, s könnyítettem belsõm hullámzó poklán.
Nem tudom, meddig feküdhettem ott, csak a sötét-
ben parázsló ezernyi szempárra emlékszem. Az orrok

nedves csillogására, amint szagnyomokat kapnak fel a
kósza szellõbõl. Karmok kopogása a kopott macska-
köveken. Így talált rám a reggeli Nap, és valami más…

Patkány. Ez volt az a szó, mely egy rúgás kíséreté-
ben ért. A hang nem okozott volna fájdalmat, de a
bordáimba csapódó zangrozi csizma rögtön feléb-
resztett kábult álmomból. Megpróbáltam feltápász-
kodni, de ezzel csak azt értem el, hogy szabadon ma-
radt oldalamat érték a rúgások. Minden egyes rúgást
ugyanaz a szó kísérte: patkány. Csillagok keringtek
szemeim elõtt, miközben a felettem álló nap szimbó-
lumos alak, egy jóhoz méltó precizitással próbálta
vasalt csizmájával a vesém leszakítani. Nem tudtam,
akkor és ott mást tenni, csak magzatpózba gömbö-
lyödtem, és vártam, hogy abbahagyja, vagy mikor áju-
lok el… Könyökömmel az oldalamat, felhúzott térde-
immel a hasamat védve feküdtem. Egyre halkult a
könyörtelen hang ereje, talán fáradt, vagy én süllyed-
tem egyre mélyebbre az eszméletlenség vizébe. Egy-
szer csak elsötétült minden.

Patkány. Mindenhol csak patkány hemzsegett kö-
rülöttem. Egy városszéli árok partján hevertem ki-
fosztva. Talán a napszimbólumos cipelt el idáig, mi-
kor azt hitte végem, vagy egyszerûen a városi õrség
dobott fel a dögöket gyûjtõ kocsira. Nem tudom.
Csak azt, hogy éhes, szomjas és összetört voltam. A
közelembe óvakodó patkányok közül elcsíptem
egyet; mozdulataim; így száraz, józanon; a Sárkány
erejétõl telten, villámgyorsak voltak. Tucatnyi kellett
az apró testekbõl, hogy erõm valamelyest visszatér-
jen. Tucatnyi kis lélek szállt uram felé aznap. Szomo-
rúan gondoltam rájuk, de tudtam, ma este egy újabb
lélek fogja követni õket. Egy napszimbólumosé. Az
estét megvárva óvakodtam be a városba, s árnyékról
árnyékra járva meglátogattam a kocsmákat. Talán a
negyedik lehetett, ahol megtaláltam emberem. Épp
teli szájjal ecsetelte legutóbbi küzdelmét, egy állig
vértbe öltözött, vámpírkardot forgató árnymanó el-
len, ahol, természetesen diadalmaskodott, de kegyes
ember lévén, nem vette életét a gaz gonosznak, ha-
nem futni hagyta. „Ez lennék én?” – sejlett fel bennem
a gyanú, s a meséjét tovább hallgatva, meg is bizonyo-
sodhattam róla. Emberem jócskán ivott, és története
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egyre vadabb és merészebb lett, jókora hallgatóságot
vonzva köréje. A többség helyeslõen mormogott, mi-
kor bõszen ecsetelte, hogy az összes gonosznak vesz-
nie kell a világról, még az írmagjukat is kiirtani. Ki-
emelt szerepet játszott pusztító terveiben, az általa
csak „patkány”-oknak nevezett árnymanók.

Patkány. Egyedül csak ezek az élõlények ismerik
úgy Alanor csatornáit, hogy tõlük, még a magamfajta
tolvaj is jócskán tanulhat. Kevesen tudják, hogy Alanor
egy õsi város romjaira épült, úgy nõtt ki fölötte, hogy
nem is vette észre, mi van a mélyben. Számtalan alag-
út, barlang, kazamata, ódon sírhely található a föld
gyomrában. És, persze, a régi város minden épületé-
nek romja. Mint annak a régesrégi mészárszéké, ahova
éjjel vittem a Raia papot. Könnyû préda volt, magányo-
san, részegen egy sötét utcán. Most itt állt elõttem egy
oszlophoz kötözve, értékeitõl megfosztva. Egyedül az
övén lógó DEM-et hagytam meg nála. Több vödör vizet
zúdítottam az arcába, mire kijózanodott, de azt akar-
tam, hogy tudatában legyen annak, ami történik vele.
Ott állt büszkén, az oszlophoz láncolva, mint egy
oroszlán. Felismert, és becsmérlõ szavakkal illetett, bõ-
ven használva kedvenc szavát. Én kõmerev arccal áll-
tam szóözönét, mely akkor sem akadt el, mikor övem-
bõl elõvettem a vámpírtõröm. Több vágást húztam

arcára, mellkasára, karjaira, combjaira, s mikor rajta
újabb és újabb sebek nyíltak, összezúzott testem lassan
felépült a tõr sötét erejének köszönhetõen. A sebek
nem voltak mélyek, épp hogy csak a bõrét szakítottam
fel, igaz, vére bõven bugyogott belõlük. Mikor a leg-
utolsó vágást is megejtettem rajta, tõrömet eltéve meg-
fordultam és a kijárat felé vettem lépteim. Az oszlop-
hoz kötözött alak, rubin színû szoborként állt, és
mocskos átoközöne folyamatosan zúdult rám. A kijá-
ratnál megálltam és vártam. Vártam türelmesen, hang-
talanul. Az alak szavai egyre bizonytalanabbá váltak,
lassan elfogyott belõlük a gõg és fennhéjázás. Megijedt,
hiszen tudta, amit tettem vele, nem elég egy komoly
bosszúhoz. Várakozásom nem volt hiábavaló, apró ne-
szek jelezték jöttüket. A hatalmas csarnok, régi, ki tud-
ja milyen célt szolgáló szerszámokkal telve, szinte élet-
re kelni látszott. Ezernyi apró bundás test, nedvesen
csillogó orrok erdeje. Éles karmok koppanásai, resze-
lõszerû fogak csattogó hangja, vörösen izzó, éhes sze-
mek. Tengernyi éhes, vérszagtól megvadult…

Patkány. A fájdalom nem jó szó leírni, azt az ér-
zést, mikor az embert élve megeszik. Üvöltése felkí-
sért a napfényre… Soha, soha ne becsüld le a patká-
nyokat.

DESS

Régi hagyománya van a TF világához kötõdõ tréfáknak, vicceknek. Az utóbbi idõben azonban
lanyhult a termelékenysége a Tisztelt Olvasótábornak. Az alkotó kedv felcsigázása érdekében,
pályázatot hirdetünk. Küldjetek be a TF világához kötõdõ vicceket!
Legfõbb szempontok természetesen az eredetiség, és hogy jó legyen a poén.
Egyszerûen átírni egy már közismert viccben a szereplõket trollra
és árnymanóra nem elegendõ! A pályázatokat
levélben (olvashatóan) vagy e-mailben várjuk.
A levél fejléce (subjectje) legyen
AK Humorpályázat. Kérjük a nevedet
és számlaszámodat is tüntesd fel.
A legjobb vicc(ek) beküldõit
természetesen TF ingyenfordulókkal
jutalmazzuk, az elsõ helyezett 10,
a második 5, a harmadik
3 ingyenfordulót kap

AA  ppáállyyáázzaatt  hhaattáárriiddeejjee::
22000011..  jjaannuuáárr  3311..
AA  ccíímm  aahhoovváá
kküüllddhheetteedd::  BBeehhoollddeerr  KKfftt..
11668800  BBuuddaappeesstt  PPff..  113366
bbeehhoollddeerr@@bbeehhoollddeerr..hhuu
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APRÓHIRDETÉSEK  •  APRÓHIRDETÉSEK

Az Alanori Krónikában minden TF vagy ÕV játékos ingyen adhat fel apróhirdetéseket, melyeket az újság
végén, fajtánként csoportosítva olvashattok. A hirdetés feladásának módja: egy külön papíron küldd be a
hirdetést az 1680 Budapest, Pf. 134 címre, vagy add fel a fordulóddal együtt. A papír tetejére írd fel, hogy
TF vagy ÕV hirdetésrõl van szó! Hirdetéseket e-mailben is elfogadunk, de csak olyan formában, amiben
windows-os ékezetek vannak, és a word 7.0-ba gond nélkül átmásolható. Legjobb, ha winworddel írod
meg, futtatsz rá egy helyesírás ellenõrzõt, majd csatolod egy mail-hez. A hirdetések megjelenésének
feltételei:

• A hirdetés legyen rövid! (maximum ½ gépelt vagy ¾ kézzel írt oldal.)

• A hirdetés legyen aláírva. Vagy a játékos neve, vagy a karakterszáma szerepeljen a hirdetés alján!

• Legyen kultúrált hangvételû.

• Ne egy embernek szóljon. Azt elküldheted mentális üzenetként is.

• Egy karakternek egy számban maximum három hirdetése lehet, egy játékosnak hat. Ha egy lapon ennél
több szerepel, akkor a saját ízlésünk szerint választunk, majd a többi a kukába kerül. Ha több lapon
érkeznek, akkor a maradékot átrakjuk a következõ számba. Ha azonban rendszeresen a
megengedettnél több hirdetés jön, akkor elõbb-utóbb azok is a kukában végzik.

• Beküldött apróhirdetést nem lehet megváltoztatni, és nem küldünk vissza.

• Utóiratokat ne írjatok, mivel azokat tördelési okok miatt nem tudjuk megjelentetni. Írjatok bele mindent
a szövegbe! Egy szövegtörzset és egy maximum négy szóból álló aláírást jelentetünk meg.

• A LEGFONTOSABB! Olvasható legyen. A karakterneveket lehetõleg nyomtatott betûkkel írd, mivel
azokat még kitalálni sem lehet! Az aláírás szerû karakternév írásokat csak akkor alkalmazd, ha a
karakternevet már olvashatóan leírtad egyszer az adott hirdetésben. Az elírásokért felelõsséget nem
vállalunk!

TÚLÉLÕK FÖLDJE
ÁTADÓ

Átadó 2 db 7. szintû alakváltó, rengeteg
tárggyal, sok tulajdonsággal. Tel.:

30-418-8070

Átadó profi ( 17., 18., 19. 21., és 22. szin-
tû) és amatõr (7. és 13. szintû) kalandozók.
Tel.: 30-203-0610. Jani

Tisztelt játékostársaim! Átadó egy 112. for-
dulós kobudera karakter, alapos lemaradással.
A neve Bruce Lee (#1911). Akit érdekel, az a
30-406-6658-as számon érdeklõdhet. Sürgõs!

Bálint András

KAPCSOLAT, KONTAKT
VII. kerületi kalandozókat keresek! Jelent-

kezni az alábbi mentálszámokon lehet:
(#5519), (#5472). Fûrész Zoltán

SZERELEM
Keresek olyan alakváltó nõt, aki hajlandó

lenne gyermeket szülni nekem. A terhesség
alatt és a gyermek nevelés idõtartamára mind-
végig vele maradnék. Jelenleg Fehérbérc közelé-
ben tartózkodom. Jelentkezéseket a (#3052)-
es mentális számra várom. Egy bizakodó
kobudera: Lord Kis Se (#3052)

SEGÍTSÉG
Help! Leah rúnakövet keresek Libertantól

max. 1-2 fordulónyira. Sürgõs lenne! Az infót
az (#5472)-es számra, vagy este nyolc után a

30-214-9781-es számra kérném. Zolit kérd!
Elõre is köszi! Üdv: Combat Cica (#5472)

Kalandozótársaim! Meghívok mindenkit az
504-es épület környékén egy nagy mértékû A
és IN parancs használatára. Úgy gondoltam,
hogy akinek van fölösleges tárgya, vagy segíte-
ni akar egy másik kalandozón, szálljon be.
Osszuk meg egymással az infót! Akit érdekel a
dolog, és be akar szállni, írjon egy mentált
benne az általa ismert szörnyek és a KT-vel el-
készíthetõ tárgyak számaival a (#4582)-es
számra! A többit bízza rám! Természetesen jö-
hetnek a  szomszéd épületektõl is. Egy kis se-
gítség: 504 (15, 34), 501 (15, 19), 500 (15,
49). Ez a hirdetés kb. egy hónapig lesz érvé-
nyes. Terry Goodkind (#4582)

SZÖVETSÉGEK, KT-K
Hali! Emberek! Ha érdekel benneteket

Ghalla elsõ ember KT-ja, gyertek a Humán
Páholyba. Vallás, jellem mindegy. Ezenkívül át-
vennék még magas szintû, nem letápolt, nyu-
gati karaktert. Lehetõleg nõt.

Gombos Tamás, Tommy Yokel (#3577)

Üdvözlet mindnekinek! Ezen írásom aján-
lom a gonosz KT-k (MAFFIA, Apostolok), és a
gonosz istenek vallási tudatainak figyelmébe.
Arra gondoltam, hogy a Becsület Harcosaihoz
hasonlóan, mi is létrehozhatnánk egy szövet-
séget a KT-ink között. Céljaink lehetnének: 1.
Aranypikkelyek kiirtása. 2. A fény szentélyéhez
hasonlatos épületek létrehozása, csak nekünk
gonoszoknak. Ha másképpen nem megy, ak-
kor a kalandozók városában. 3. A sötét teker-
csek elszaporítása. 4. Minden más, ami jelle-
münket tovább sötétítené, és céljainkat
segítené. Persze ezzel együtt járna egy-két elvá-
rás is: A szövetségbe lépett KT-k tagjai nem
használnál egymásra a tudati átkaikat, és nem
tudatcsatáznák egymást. Aki lát benne fantázi-
át, az írjon az alábbi címre, vagy a karakter-
számra. Íme a lista, hogy melyik KT-k jelentke-
zésére számítok: (#9103), (#9111),
(#9113), (#9116), (#9124), (#9140),
(#9147), (#9148), (#9149). Szóval várom a
fenti KT-k képviselõi (vezérei) levelét! Címem:
Fûrész Zoltán, 1072 Bp. Rákóczi u. 34 1/22.
Vonnák Tamás címén. Jó lenne, ha a decembe-
ri TF-talira már lenne belõle valami. További jó
kalandozást kíván:
Daniel Mcload (#5519), a Végítélet Várója

Ha érdekel egy szerepjátékos KT, ha mindig
újabb és újabb küldetésre vársz, szintednek
megfelelõen, állj közénk! Jelentkezz az Õsi
Hajnal Lovagjai közé! Lord Kis Se (#3052)
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Káosz Lordjai! Egy leendõ hittársatok kéri
segítségeteket. Készen állok, hogy beálljak a
Chara-din hívõk sorába, de valami meggátol
ebben. Nincs Chara-din ékkövem. S nem iga-
zán tudom, hogy hogyan juthatnék hozzá. Te-
hát csak arra várok, hogy a hátizsákomban ott
lapuljon az ékkõ. Lordok, ne habozzatok!

R’hy-Chtlo Ya’Goth (#5272)

Kezdetben heten voltak. Hét, egymástól
merõben eltérõ személy. Látszatra csupán
csak egy dolog egyezett meg bennük: a nya-
kukban lógó koponya szimbólum. Wargpinban
gyûltek össze. Egyszerre nyitották meg tudatu-
kat. Ekkor a hét különálló tudat egymásba fo-
nódott. Eldöntötték: megmutatják Ghalla né-
pének, hogy a halált nem félni, hanem
tisztelni kell. Aztán elindultak. Heten, hétfelé.
Azóta is járják zarándokútjukat, és próbálják
megérteni az emberekkel a nézeteiket. Páran
már elfogadták, és most õk is terjesztik az igét.
Már rajtuk is látható a jel: „Ódon sírhantok
gyûrûjében álló fekete tölgy”.
Daniel Macload (#5519), a Végítélet Várója

ÜZLET
Álomport vennék nagy mennyiségben 4

ap/db áron. Shaddar és az északi Vangorf kö-
zött vagyok. Ja, és kéne két grifftojás is!

William Madden (#3738)

Bányászcsákány mindenkinek! Az alábbi tár-
gyakat megvásárolnám: 2 db sárga erõöv, 1 db
Eldaran karkötõje és 1 db doronyduda. (Mû-
vészlélek vagyok.) Az ajánlatokat az (#5519)-es
mentálszámra várom. Üdv:

Daniel Mcload (#5519), a Végítélet Várója

Tisztelt kalandozótársaim! Eladásra kíná-
lok réz-, ón- és vasércet minden mennyiség-
ben. Akinek kell, esetleg van néhány pirkit is.
Mároki Róbert, 2600 Vác, Széchenyi u. 38.,
e-mail: marokir@freemail.hu

Tapírnyúzó Carmen (#1066)

VERS
A HÕS

A troll az úton mendegélt,
De már nem sokáig élt.

Mert járt egy gnóm legény,
Kinek dudorok vannak a fején.

Összeugrottak õk ketten,
Én is éppen arra mentem.

Gyõzött a gnóm! A troll a földön,
De a gnóm gyáva volt, hogy öljön.

Odamentem, segítettem.
A gyõztest is leterítettem.

Már nem kétséges: Hõs vagyok!
Rám a nap is szebben ragyog.
Jöhet ember, troll, vagy manó,

Ráverek és zakó!
Menõ vagyok! Egy nagy vagány!

Én a gyilkos homokvarány!

Csak nehogy igaz legyen a versike! (Az olimpi-
án látottak alapján számíthatunk rá.) Ha vala-
ki találkozik ilyen megizmosodott szörnnyel,
az kérem jelezze!
Daniel Mccload (#5519), a Végítélet Várója

EGYÉB
Ezúton is szeretnék bocsánatot kérni attól,

a személytõl, akit okt. 25-én Libertanban meg-
támadtam. Így néztél ki: fekete, copfos hajú,
félszemû, fekete bõrû, árnymanó férfi. Szer-
kód: gromak páncél, tankány karom, szimbó-
lum, bronzsisak, mandibula kasza, rövidkard.
Trófeák: vérfürdetõ magszim, arató csattanat,
erszényes elkarog. A (#9111)-es Ördögi Kör
tagja voltál (vagy). Én így néztem ki: Leahos
ember férfi. Gromak páncél, vassisak stb., vas-
hegyû, orgyilkos tõr. Trófeák: kocsmai vereke-
dõ, purifikátor, vérfürdetõ magszim. Szóval
tényleg bocs, de egy kicsit nagy volt az agresszi-
óm, és nem volt parancshelyem levenni. A
mûvészi porolit még mindig CHD ellen szól?
Én szívesen építenék párat, de semmi bajom
CHD-val. Üdv: Daniel Mcload (#5519)

Hello! A minap fura álmom volt, amit meg
akarok veletek osztani: egy kastélyban voltam,
ahol egy terített asztalt láttam. Egyszer csak be-
settenkedett egy árnymanó, és valami fekete
port szórt az egyik korsóba. Nem sokkal az-
után, hogy a manó „távozott”, bejöttek a ven-
dégek, és a korsóból egy kobudera lány ivott.
Nem lett semmi baja, de a bujkáló manó arcán
láttam a mosolyt. Abban biztos vagyok, hogy a
por valamire jó volt. De mire? Ki az a lány? Túl
sok a kérdés. Nem hiszem, hogy sima álom
lett volna, mert miután felébredtem, nagyon
furcsán éreztem magam. Ha valakinek hason-
ló álma volt, vagy meg tudja nekem magyaráz-
ni a történteket, azt kérem írjon egy mentális
üzenetet. Ha lesz valami infóm, közzéteszem.
Üdv: Combat Cica (#5472), a kíváncsi

Egy rövid, tömör összegzés (beszámozva):
1. Igaza van Agenor Insignisnek (GN93). Növel-
ni kell a GN színvonalát, vagy még jobban csök-
kenteni. A lényeg, hogy írjatok! 2. Othar: jók az
írásaid, bár egy büdös szavadat sem értem, és
nem is szoktam végig olvasni, de az eleje tet-
szik. Csak így tovább! 3. Bartleby: 9 évig nem
ettél és nem ittál semmit. El tudom képzelni,
hogy nézel ki. Kb. úgy mint én fél évvel ezelõtt.
4. Ghostdog: Sikerült beáldozni? 5. Issus
Banth: egy Tugt-orkba kõhegyûvel 4 támadás-
sal sikerült hatot sebezni, az ork meg kettõbõl
22-õt belém. A zöldfülûek gondolom tudják
hogyan. Ennyi. William Madden (#3738)

Dordodon templom épül a (90, 60)-as ko-
ordinátán. Aki segíteni szeretne az építkezés-
ben, az hívjon a 30-237-7651-es számon, vagy
jöjjön oda a megadott helyre, mert a templom
hamarosan felépül. (#5882)

A mennyben lakozó nyolc közül Olosta neve
cseng a leginkább gyûlöletesen fülemnek. A
Mindenek felett trónoló Egy nevében vádollak
boldogságunk tönkretételével! Kaján mosollyal
leplezed önzõséged, s szerelemrõl, gyönyörrõl,
álmokról hazudozol össze-vissza, miközben gú-
nyosan kéjelegsz az általad kélt gyûlölködésben.
Mivégre a vágy, a szerelem, ha nem a kínzá-
sunkra? S ha kiszipolyoztad áldozatod, még be-
lécsepegteted a kételyt villás nyelveddel, mely
egy életen át marja kicsi szívét, hogy aztán cél
nélkül haljon meg. S mivel hitt Neked, a mély-
séges Fuin színe elõtt is örök gyötrõdés vár reá.
A sok ostoba persze mámorosan, bódultan hi-
vatkozik rád, hogy alamizsnából részesüljenek.
De kérdem én, mit tudsz nekünk adni? Szerel-
met? A halandók bégtelenül önzõek, s ez sem
szól másról, mint a másik kihasználásáról. Ez a
gyûlölt átok bolonddá tesz bennünket, egykori
barátainktól elhidegülünk, s mikor azt hin-
nénk, végre révbe értünk, már vége is, s aztán
magányosan kínlódunk. Mert Faroth úrnõ tör-
vénye szerint: a szerelem sohasem örök, ezt jól
jegyezzétek meg. Gyönyört? Ugyan mi lehet na-
gyobb gyalázat, mint az állati vágy? Békébõl há-
borút csinál, marja a bensõd, s a kínzó vágy
nyomása alatt végképp szörnyeteggé degradáló-
dunk, s vad ösztönök nyomán a játékszereddé
válunk. Álmok? Az álmodozás az élet megrontó-
ja, és – rád jellemzõ módon – hazudik. Aki kin-
cset keres, nem eget, hanem a földet kémleli.
Ezeket tudod ígérni, Olosta? Tudd meg, csalók
legnagyobbika, hogy nélküled békésebb lenne a
világ, hisz egyebet sem tudsz, mint tündéri ké-
nyed szerint dróton rángatni bennünket. Eze-
kért, egyenesen ezekért gyûlöllek a legjobban, s
tagadlak ki a szívembõl! Egy Õsi király szavai
zengenek búcsúzóul: „Ezerszer változtatja ér-
zelmeit a nõ, bolond, ki hisz neki!”

Othar-nu-Fuin (#4463)

Üdv kalandozók! Nem gondolt még senki
arra, milyen jó volna fogadókat építeni a for-
galmasabb, városba vezetõ utak mentén. Végre
nem szarvasbogarat meg vizet, hanem finom
sülteket és jó bort fogyasztanánk. Nos, mit
gondoltok? Zsebfelmetszõ Jack (#5404)

Észrevette mindenki, hogy a 69. számban a
TF-es aprók lekörözték az ÕV-t hosszú hóna-
pok után elõször? Csak a bölcsek bölcse és az
úgynevezett próféta írásaiból állhatnak az ÕV
hasábjai? Akinek véleménye van, az ne hallgas-
son! Írjatok többet!

Pokoli Maximilián (#7799), magiszter

Kedves Olvasók, Daniel McLoad! Az lett
mondva, hogy írjunk. Hát én magamra válla-
lom ezt a feladatot. Nos, hogy beinduljanak az
emberek, szabadon kell írni. Szidni a másik
fajt, dicsõíteni Ghostdogot (engem), s máris
felpezsdül az élet. Szorgalmas íródeákok ragad-
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nak majd tollat, s bár írni nem tudnak, ékes
szóval próbálják elûzni a rosszat. Bár észre sem
veszik mi is történik valójában, azt hiszik vér-
komoly írás áldozatai lettek. Most magamra
vállalom ezt a nemes szerepet, megsértem egy-
bõl a gnómokat. Nem írnék durvát, csak egy
szakszerû leírást: az egyetlen dolog, amirõl
Ghalla lakói egyetértenek ezekrõl a nagy sze-
mû, vízfejû lényekrõl, hogy vitathatatlanul
Ghalla legintelligensebb állatfaja. De egyes IQ
teszteken a démontetvek jobbnak bizonyultak,
csak azoknak nincs ilyen mérhetetlenül idétlen
kinézetük. Híres természettudósok még a mai
napig is csodálkoznak ezen a lényen. Sheran
hogyan teremtette? Talán összekevert valamit:
fogott egy földigilisztát, majd végtagokkal látta
el, s végül egy ormótlan bazi nagy vízfejet rakott
rá. Talán azért maradt fenn ilyen sokáig ez a faj,
mert egy részeg kalandozó a tequilájában kon-
zerválta, s onnan csak most szabadultak ki. Üd-
vözletem minden Ghalla-lakónak és a gnómok-
nak is! Ghostdog, fõsámán 8 (#1430)

Ím, elétek tárom hiteles krónikáját annak,
miképpen történt az, hogy immáron az Elve-
szett Földön bensõm iránytûje Fuin útját mutat-
ja nekem. Türelemmel vártam, holdhónap,
holdhónapot követett, s érzem bensõmben az
Erõt, hogy kilépjek a névtelenség homályából.
Annyi elvesztegetett év után jöttem el közétek
nagy reményekkel. Érkezésem hírül adtam
mindnyájótoknak ilyformán, de azon halandó-
kat is üdvözöltem, kik elibém járultak. Ajka-
imon a viszontlátás félmosolya látszódott, amint
fölnéztem, és csillagokra léptem. Ám hitem ki-
fakult, felemelt kezem lehanyatlott, s szavaimra
csak a kacagó szél köpött csípõs homokot maró
gúnnyal a szemembe. Elõttetek bontogattam ki
lelkem fonatának bogjait, de nektek a Küldött
szava száraz haraszt zörgése volt csak. Megtisz-
teltem a látottakat annyival, hogy népem nyel-
vén neveztem õke6t, de nektek ez sem kellett.
Szerettem volna szeretni, elmondani öröme-
imet, de visszautasítottatok… S akkor meg-
mozdult bennem valami. Tekintetem elhomá-
lyosult, bensõmbõl hívott a hang, mely végre
nevemen szólított. „Othar! Én megértelek! Jöjj
hozzám! Nekem elsírhatod bánatod! Naggyá
teszlek, meglátod!” K-ki vagy? – kérdeztem.
„Néven nevezhetetlen Fuin” – jött a válasz.
Megdöbbenve tekintettem árnyékomra…
„Egyes-egyedül én kísérhetlek el mindenho-
vá… Így volt?” S ahogy elmerültem a feketeség-
ben, újra jóízûen elmosolyodtam. „Mi ketten
majd megmutatjuk!” Átadtam hát magam a sö-
tétségnek, esküvésemet vérrel pecsételtem
meg, s így forrtam véglegesen eggyé vele. A Sötét
Úr pedig kegyesen bánt velem, s új nevet adott.
Ezentúl úgy hívnak: „Éj-borította-harcos”, mely
népem nyelvén: Othar-nu-Fuin (#4463)

Köszöntök mindenkit! A legutolsó fordu-
lóm UL-jének hátuljára ráfirkantottam pár
sort, melyben az a kérdés állt, hogy a Beholder
Kft-nél tervezik-e különálló Ghalla News kiadá-
sát. A választ meg is kaptam, rögtön abban a
fordulómban, de amit olvastam, az nagyon
nem volt az ínyemre.: „Nem tervezünk külön
Ghalla News kiadást. Sajnos egyre kevesebb a
közlésre alkalmas írás és apróhirdetés.” Hát
jól van! Gondoltam magamban, ha ezeknek
írás kell, akkor ém írok. Csakhogy! Baromi
unalmas lenne egy emberke hülyeségeit olvas-
ni egész hónapban. (Pláne nekem!) Szóval
megkérem az alábbi személyeket, hogy „tá-
madjanak fel halottaikból”, és ragadjanak tol-
lat: Nardaal a Róka (#4279), U.M.A.
(#5569), Westy (#4378), puhatestû Luke, és
mindenki! Külön kiemelnék még három, illet-
ve egy személyt: Faithful Tanthalas (#3429),
Scatman a troll (#1731), Bíbor Borostyán
(#1977), alias Márkus Lászlót. Az õ cikkei
igazán egyedülállóak voltak. El tudta egymástól
választani a három karaktert, és mind a há-
rom külön személyiség volt. Mikor tudtuk
meg, hogy a három karaktert egy játékos irá-
nyítja? Amikor bejelentette, hogy abbahagyja a
TF-et. Régebben hány játékos küldött be novel-
lákat? És most? Már annak is örülök, ha két ol-
dalas az apróhirdetés. Azt ne mondjátok, hogy
nincs mirõl írni! Rengeteg téma van: ryukuk,
az olpimpián látott események, csere-bere.
Mert ne mondja nekem senki, hogy nincs
szüksége semmire, vagy nem adna el szívesen
valamit! Emlékszem hányan írtatok a tolvajok-
nak, hogy adják vissza a tárgyatokat, vagy szí-
vesen visszavennétek, vagy egyszerûen csak
dögöljön meg. Most mi van? Már nem lopnak?
Vagy olyan gazdagok vagytok, hogy nem érde-
kel? Akkor adjatok már párszáz aranyat! Száz
szónak is egy a vége: írjatok! Én most ezt te-
szem, és ezen nemes cselekedetemhez segít-
ségül hívok minden egyes játékost. Mentsük
meg a GN-t! Ha elegen írunk, akkor végre is-
mét lesz színvonala! Legyetek szívesek elgon-
dolkodni a fentieken! Üdvözlettel:

Daniel Mcload (#5519),
avagy Fûrész Zoltán

Minden tiszteletem azon kalandozóké, akik
teljesen értelmetlen írásokkal növelik a GN
színvonalát! Nos, ez is egy ilyen.

William Madden (#3738)

Dornodon templom építéséhez keresek
társakat. Nikolaus, a Vándor (#4849)

Raia templom épül a (110, 44)-es abszolút
koordinátán. Gyertek segítsetek, az építését el-
kezdem. Érdeklõdni a (#2291) mentális szá-
mon, vagy a 20-448-4664 telefonszámon (Bé-
la). Mc Silverhand (#2291)

ÕSÖK VÁROSA
HUMOR

Mi az máshogyan, avagy a mágia
görbe tükre.
Hülye növény: sötét mák
Sorsjegyárus: tombolás
Énekel és vágni lehet vele: galetki bárd
Frédi és Béni: animáció
Babevés eredménye: titánok szele
Ledobás ellentéte: felejtés
„Ne merülj le duracell!”: elemek parancsa
Menõzõ galetkik (pl.: Leanthil) kedvenc jelen-
sége: vakító fény

Abraxas (#5001)

Teron hegyi szexológia, avagy téged sem a
mahomohi hozott
Heuréka! Most lehull a lepel! Nincsenek többé
tanúk. Megtaláltam Red Paul tudós galetki írá-
sát a Hogyan lesz a galetki címmel. Galetkitár-
saim! Amit a szüleink mondtak, hát az fino-
man szólva kamu. A galetkit nem a mahamohi
hozza. Íme az igazság: Hogyan lesz a galetki,
avagy a mágia hétköznapi használata:
Alapeset: galetki nõ és férfi ülnek a varázslóto-
rony lépcsõjén.
galetki nõ: csábmosollyal indít
galetki férfi csábmosoly vissza
galetki nõ: elbájolás (szokásos trükk)
galetki férfi: ellenállás megtörése (ez már a
barlangban), majd a láthatatlanság észlelése
(Bele a közepébe! Ez ismerõs, nem?)
galetki nõ: féreg érintése elektromos kézzel
kombinálva
galetki férfi: a forrás érintése után megnyitja a
dimenziókaput, majd 4-5 körig a fürgülést ha-
szálja
galetki nõ és férfi: energiafolyam, Red Paul a
„hegycsúcsra értek” kifejezést használja
galetki nõ: esszencia elnyelés (no comment)
galetki nõ és férfi: befejezésül antimágikus
szféra (nem, nem, a galetkik nem cigiznek)
Tehát galetki társaim az igazság: a galetkik va-
rázspontból lesznek. Abraxas (#5001)

KALAND
Az 1. szinten keresek társakat az FC-hez, és

a késõbbi szintek kalandjaihoz. Üzenem Peti’t
Da Novn-nak, hogy fogja be a száját, és ne fe-
nyegesse a lárvákat, mert külonben beverjük a
fejét a földbe. Jelenkezni lehet a 20-373-6459-
es (István) telefonszámon.

Night Wolf (#7652)

Lárvaszinten (1. szint) Felnõtté Válás Cere-
móniájához keresek partnereket, és egyéb kö-
zös feladatok elvégzéséhez hosszú távra kap-
csolatot. Elérhetõség: Asztalos Zoltán, 7923
Patapoklosi, Rákóczi u. 30. Tel.: 73-350-364
este, 73-350-248 napközben.

Haarald (#9360)
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A Felnõtté Válás Ceremóniájához keresek
társakat a lárva szinten, illetve késõbbi kalan-
dokhoz is idõvel. Jelentkezés: vagy Gombkötõ
Miklós, 2310 Szigetszentmiklós, Õsz u. 30.

Sötét Angyal (#4080)

Sziasztok! Társakat keresek az 52-es ka-
landhoz a 3. szinten. Nekem mérgezõ lehele-
tem van. Jenyfer (#9772)

SEGÍTSÉG
Keresem az ÕV hypert! Ha valaki el tudná

küldeni, nem lennék hálátlan. Ha kell küldök
lemezt. Cím: Varga Zsolt, Vác, Berkes András
u. 21. Tel.: 70-225-3028.

Ruh Nestah az Átok (#7734)

SZÖVETSÉGEK
„A szövetség zászlaját vér áztatta. A csataté-

ren néma csend honolt, csak a holtak feküd-
tek ott összetörten, vesztesen, számolatlanul. A
csatatér közepén elesett galetki légiósokból ra-
kott gúlát a halál. A gúla közepén az egyesített
galetki hadak fõparancsnoka feküdt holtan,
õsz szakállán bíbor vérpatak. Szemében fagyott
égkõként a döbbenet, a harag. Elbuktak..” El-
sõ volt a harcban, és specialistája a megoldha-
tatlan ügyeknek! Fekete ruhás alakulatait min-
dig ott vetették be, ahol reménytelen volt a
helyzet. Számos vereséget változtattak diadallá,
kémkedtek, új mágikus eljárásokat fedeztek
fel, kutatták az ellenség gyengéit, kiépítették a
védmûvek láncait. A tudomány terén is sok
újat fedeztek fel, s elsõk voltak a múlt titkainak
kutatásában. Megszereztek bármit, s elérték a
célt, bármit is parancsolt a galetkik nagytaná-
csa, a Szenátus. Ezek a kiváló férfiak és nõk
büszkén viselték az Ében Légiós nevet, és egy-
séggé forrtak a megmérettetés és küzdelem
hevében. Csak egyszer vesztettek, az utolsó
csatát mindenki elveszti. A Légió elitje az egye-
sített galetki haderõ fõparancsnokát védte. A
zászlón a tûznél is jobban égnek, lobognak a
betûk. A Becsületért! Dicsõ õseink voltak, ha-
lottak, de az eszme és a cél ma is él. Lépj be az
Ében Légióba (#15003) bajtárs! Sose halunk
meg! Tisztelettel:

Wulan Sannox a Jor (#4618)

A Bölcsek Tanácsának határozata alapján ez
év 10. havától kezdve én töltöm be a Bölcsek
Bölcse tisztét. Ezen tisztség birtokosa a szövet-
ség frontgaletkije. Az én szerepvállalásom egy-
ben a békés célok bizonyos mértékû elõtérbe
kerülését is jelenti, a szövetség diplomáciájá-
ban. Szeretném elõsegíteni az egyes szövetsé-
gek, galetkik közötti párbeszédet, elõsegíteni a
megértés és megbékélés lehetõségét, hogy a
galetki nép közös céljainak elérése érdekében
megmozgathassunk minden csepp energiát.

Syndyc Mitt’onya’nuruodo (#3857),
Bölcsek Bölcse, Bölcsek Köre (#15040)

Én a kezdetektõl fogva azt hittem, hogy a
mágusok az intelligens galetkik közül kerül-
nek ki, de a Mágustanács oszlopos tagjainak si-
került megcáfolni ezt, hiszen szemmel látha-
tóan nem tudják megkülönböztetni az iróniát
a tényektõl. Az irónia a matematikailag erõsen
kritizált hirdetésem volt (na és persze, amit
most írok), a tények pedig most jönnek. Tény
az, hogy a Mágustanács nem tud nekünk árta-
ni, csak a szájuk nagy. Az a néhány átkozott
tárgy, amit Llys Meldryn küldözget nekem, rö-
vid idõn belül szövetségesüknél, Dart Mahul-
nál köt ki, anélkül, hogy egy percig is nehezíte-
né a dolgomat. Tény az is, hogy néhanapján
valamelyik tagjuk elagyabugyál engem vagy va-
lamelyik apostolomat. Na és? Mindig vannak
fizikailag erõsebbek, és még a legerõsebbek-
nek is van ellenfelük. Ezek a gyõzelmek egyál-
talán nem adnak alapot hencegésre, legalább-
is a normális galetkik között nem, de mint
tudjuk a Mágustanács tagjai nem ezek közé
tartoznak. Nyilvánvaló, hogy köztük a legerõ-
sebb a vezér, és szövetségük alapjait az ököljog
intézménye határozza meg, akár csak azt, hogy
ha mi hagynánk magunkat elnyomni, a társa-
dalom többi részére is rátennék a kezüket, el-
végre õk kergettek (volna) el, és egyébként is
õk az erõsebbek. Szép kis perspektíva. Végül
pedig az is tény, hogy semmi esélyük sincs
szétzülleszteni bennünket, hiszen taglétszá-
munk egyre gyarapszik (már több mint 26-en
vagyunk), és épületeink is egyre másra készül-
nek el. Holmi zaklatás kevés ahhoz, hogy
mindezt lerombolja. Legvégül Gevura vélemé-
nyéhez tenném hozzá, hogy igaza van, a tévely-
gés tényleg nézõpont kérdése, de mi elõbb ala-
kítottuk ki az a nézõpontunkat, miért kell
ennek az ellenkezõjét állítani? Sokkal egysze-
rûbb lenne ugyanazon az állásponton lenni,
nem? Abban is igaza van, hogy a felsõbb hatal-
makba vetett vak hit lefogadhatatlan, akárcsak
a társadalmat züllesztõ magatartás, rajtunk kí-
vül mégis mindenki ezt teszi (az Õsöket ajná-
rozva, és keresztbe tesz jótevõinek). Miért?

Leanthil (#7945), a Próféta

Üdv mindenkinek! A Mágustanács dip-
lomáciai és egyéb véleménynyilvánítási meg-
fontolásokból megad egy e-mailcímet. Itt je-
lentkezhettek tagnak, tehettek diplomáciai
lépéseket, kérhettek infókat, sõt gyengeelméjû
ellenfeleink fikázhatnak is. (Majd reagálunk.)
Tehát a cím: magustanacs@nem.hu

Abraxas (#5001)

Fórumaitokon szidjatok minket! Hozzatok
létre szövetségi rendszereket ellenünk! Vitázza-
tok arról, van-e joguk társaimnak a gigaököl és
a tárgyirtás használatára! Törõdjetek csak a lé-
nyegtelen dolgokkal! Ne lássátok az igazságot,
ne lássátok a galetki nép igazi ellenségeit, ha

nem akarjátok! Igazatok van. Jobb sötét tudat-
lanságban „élni”? Magatok választjátok sorso-
tokat! Eki-eki Eki-eki Vapang (#2771),

a Fény Apostola

Na most mit mondjak? Szerintem így is jó
buli volt! Sajnálom Syndic Békebírót, azt a sze-
rencsétlen bolondot, még a bunyó közepén is
békéltetni akart volna. Mindenesetre a Bölcsek
most megmutatták igazi arcukat, láthatta, aki-
nek van szeme! A nevetséges kiközösítõsdijük-
rõl pedig elég egyszerû a véleményem: szívja-
tok gázt! Clow, remélem, választ kaptál a
kérdésedre! Galetkik! Kell a lélekenergiátok!
Tartsatok velünk’

Eki-eki Eki-eki Vapang (#2771) apostol

Dicsõség a Fény Apostolainak! Felépült a ta-
nácstermünk, így mire ez a hirdetés megjele-
nik, leendõ tagjainkat nem számítva még kb.
hat hely marad betöltetlenül. Ezekre a helyek-
re várunk minden olyan galetkit, aki hajlandó
fejet hajtani az istenek elõtt, képes elfogadni,
és betartani laza szövetségi szabályzatunkat, és
nem idegenkedik az építéstõl. Nem baj, ha
már egy létezõ, de gyengélkedõ szövetség tagja.
Ami nem megy, azt nem kell erõltetni! (És
örülnék, ha ezt a mondatot egyetlen önjelölt
ellenfelünk sem ragadná ki a késõbbiekben
ebbõl a hirdetésbõl!) Köztünk mindenki tár-
sakra találhat, és egy erõs. életképes rend tag-
ja lehet. Viszont, aki nem velünk, az ellenünk,
és ez a mi fõ érvünk. Gondolkodjatok el az
ajánlaton! Leanthil (#7945), a próféta

Ave fajtáraim! Ha te nem vagy csengõ han-
gú bárd, vagy enyves kezû tolvaj, és vállalod
néped megmentését a torzszülött hordáktól,
akkor neked köztünk a helyed! Mi egy olyan
szövetséget akarunk létrehozni, melynek a leg-
fõbb célja a torzszülöttek gyors szaporodásá-
nak megfékezése. Itt barátokra, szövetségesek-
re találsz. Mindegy, hogy mágus, vagy mester
íjász, esetleg csépelõgép vagy. Lényeg, hogy állj
ki célunk mellett, és harcolj velünk vállvetve a
tozszülött hordák ellen! Természetesen az
asztrálteret is szeretnénk figyelni. Ezért a pszi-
onikában jártas galetkik jelentkezését is vár-
juk. Ahol jelentkezhetsz: Dorth a Mérgek Ura
(#2974), Németh János, 4183 Kaba, Arany J.
u. 7., vagy nálam: Tóth Sándor, 7759 Lány-
csók, Erdélyi u. 31. Thészeusz (#5884)

Galetki társaim! Szeretném felmérni, me-
lyik szövetség(ek) a legnépszerûbb(ek). Kérek
mindenkit, küldjön egy azaz egy szavazatot a
kedvenc szövetségérõl. Ismétlem: fejenként
egy szavazat lehet. A címem: Hamvai Bence,
6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 30.) Elõre is kö-
szönöm! Üdvözlettel:

Eleven Éjszaka-Rax (#3454)

Rendkívül szégyellem magam azok helyett
is, akik nem tudnak magukon uralkodni. Ami-
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kor a Bölcsek Köre és a Fény Apostolai egy asz-
talhoz ülésén kezdtem dolgozni, bevallom
õszintén, nem számítottam ilyen végkifejletre.
Szövetségem határozatát a legteljesebb mérté-
kig meg tudom érteni, bár részemrõl továbbra
is azt remélem, nemsokára eljön az az idõ,
amikor végleg félretesszük kicsinyes nézetelté-
réseinket, és közösen dolgozunk majd sor-
sunk jobbra fordítása érdekében. Eki-eki Eki-
eki Vapang véleményét, aki a találkozó
szervezésében a segítségemre volt, ehelyütt in-
kább nem idézném.

Syndyc Mitt’onya’nuruodo (#3857),
békebíró

ÜZLET
Tolvaj testvéreim az 5. szinten! Vennék tõ-

letek barna manakövet korlátlan mennyiség-
ben. Csere is lehetséges.

Ruh Nestah, az Átok (#7734)

Üdv galetkik! A 4. szinten keresek megvétel-
re vastagbõrt, regenerációt, ügyességet, gyorsa-
ságot, erõt, végtag spec. támadási formát növe-
lõ tárgyakat. Esetleg lehet szó cserérõl is!
Megtaláltok a (#8886)-os barlangban.

Insect

EGYÉB
„A zöld nyálkák egyszerû felépítésû lények.

Látszólag. Ám egyszer vizsgálatot végeztem egy
elpusztult lényen. Az eredmény azt mutatta,
hogy sokkal bonyolultabb felépítésûek, mint
hittem. Valószínûleg egy rendkívül fejlett lény-
rõl szakadtak le régen, és önálló életre keltek.”
(Bestiárium) Eleven Éjszaka-Rax

„Csótányok mindenütt vannak. Az utcákon,
az illemhelyeken, de idõnként még a barlan-
gunkban is nyüzsögnek. Velük szinte minden-
nap találkozunk, de az óriás változattal csak
akkor, ha kedvünk kottyan egy kis könnyû test-
edzésre, és lemegyünk a csatornaszintre. A
közhiedelemmel ellentétben a savat nem csak
egymásra köpdösik. Tudvalevõ, hogy sok torz-
szülött menekül el úgy, hogy a földbe ássa ma-
gát. Nos, a csótányok is erre használják az ál-
taluk kiválasztott sárgásbarna savat. Persze ez
nem elég erõs egy egész alagút kimarásához,
de egy üreghez megfelelõ. Eme állításomnak
hitelt adhatnak kutatásaim, amiket a régi óri-
áscsótány követõmmel végeztem. A kivájt üre-
gek és a csótány mérete megegyezett.” – rész-
let Eleven Éjszaka Rax, Bestiárium c.
munkájából. (#3454)

Helló! Idegesít, hogy kirabolnak, és te nem
tehetsz semmit? Nem bosszulhatod meg? En-
gem igen! Ki kéne találni, hogy ne csak a lo-
pással lehessen a másiknak (fõleg bosszúból)
gondot okozni! Akinek van valami jó ötlete,
amit a játékvezetõ is elfogadna, az írja le! Üdv:

Saint De-Vil Moskörte (#8571)

A békérõl írni ilyen események közepette
különösen nehéz. Mégis teszek egy kísérletet.
Nem mint állapotot, inkább mint viselkedés-
formát minõsítem a békét. Hiszen a béke mint
állapot, országok politikai viszonyát jellemezte
a régmúltban. Viselkedésformaként az egyén
viszonyulását jelzi más létezõkhöz. Elõítéletek-
tõl mentesen, a másik személy cselekedetei
szerinti megítélését feltételezi. A cselekedetek
mozgatórugóinak keresésével a másik megér-
tését, megismerését, elfogadását célozza. Ma-
gam azt vallom: mindannyiunknak meg van a
célja, amiért itt lehetünk, ezen a világon. Az én
célom a múlt megismerése által a jelen meg-
értése, és a békés jövõ lehetõségének biztosítá-
sa utódaink számára. A Bölcsek Köre Békések
Kollégiumának célja, hogy egymás mellett
élésre, egymás elfogadásának fontosságára a
galetkik figyelmét felhívja. Célunk az egyes ga-
letkik békéje, eszközünk a megismerés, szán-
dékunkat közvetítik a mûvészetek is.

Syndyc Mitt’onya’nuruodo (#3857),
békebíró, Bölcsek Köre (#15040)

A zsiráfokkal végeztem. Most a vízilovak
jönnek. (#3721)

Háromszázhuszonkilencedik nap: Ahogy a
sárkányvirág és a mézfû összekeveredett, a
szürke, folyékony, tükör-szerû folyadék fölé
hajoltam: az arcom nézett vissza rám. Ez tehát
a bajnokok itala! Szövetségi társaim szerint
már vagy száz napja feltalálták, de a sötétlelkû-
ek titokba zárták (eddig) a komponenseket. A
kísérletezést természetesen tovább folytatom.

Viora (#7618)

Egy átlagos méretû galetki a féregszinten
kb. 100 m3-es barlanggal rendelkezik. Nem rég
megtudhattuk, mennyi arany fér maximum
egy ekkora barlangba. Én azonban most arra
lennék kíváncsi, mennyi szemetet halmoznak
fel a galetkik. Hová tûnik az a rengeteg szemét,
amit egy 100 m3-s teret használó, fejlõdésben
levõ galetki nap mint nap termel? A Takarítók
viszik el, ezt mindenki tudja. Igen ám, de ho-
vá? Fölfelé nem vihetik, nehogy a méltóságos
nagy dögök orrát facsarja a bûz, ugyi. Lefelé
sem igen vihetik a lárvák egészsége és a Hegy
gyökerét maguknak kisajátító torzszülöttek
miatt. Ilyen rengeteg hulladék megsemmisíté-
se a célhoz képest túl sok mágikus energiát
emésztene fel. Jöhetnénk azzal, hogy biztos
összepréselik, és kiadják az ingyen konyhán a
fejlõdésképtelen tejivóknak, ám nem ez az
igazság. Az igazság az, hogy kiszórják a Hegy-
bõl. Teljes lelki nyugalommal küldenek min-
ket egy sivár, szemétkupacokkal borított világ
visszahódítására! Joggal kérdezek hát minden
galetkit: nem bántja a szemét?

Eki-eki Eki-eki Vapang (#2771)

Egy jóbarátot gyászolok. Mendax Mystago-
gus többet jelentett nekem, mint bárki ebben
a Hegyben. Több volt õ, mint egy egyszerû ga-
letki! Bár a hatalmasok holmi „iszonyatos bû-
nökért” kitörölték emlékezetét, és letaszították
a Hegy alsó szintjére. Õ mindezt belenyugvás-
sal viselte. Hiába kapacitáltam, álljon közénk,
legyen ügyünk egyik élharcosa, küzdjön saját
emlékeiért, és mindannyiunk szabadságáért.
Hibáztam, hogy elfogadtam a döntését, mint
megváltoztathatatlant. Hiszen nem rég a Hatal-
masok ügynökei kitörölték a létezésbõl. Mos-
tanra belátták: puszta léte is túl nagy veszélyt
jelent a fennálló világrendre nézve. Utolsó per-
ceiben még azt a lehetõséget sem adták meg
neki, hogy legalább tudja miért. Miért teszik
vele azt, amit senki sem érdemelhet meg! Is-
merve õt, ha visszaadták volna emlékeit, õ el-
fogadta volna még a halálos ítéletét is,
amennyiben tettei alapján kiérdemelte. Én és
társaim azonban sohasem fogadhatjuk el a
Hatalmasok érveit! küzdelmünk igazán csak
most kezdõdik. Bosszúnk elér minden csahos
kutyát!

Eki-eki Eki-eki Vapang (#2771),
a Fény Apostola

Észrevette mindenki, hogy a 69. számban a
TF-es aprók lekörözték az ÕV-t hosszú hóna-
pok után elõször? Csak a bölcsek bölcse és az
úgynevezett próféta írásaiból állhatnak az ÕV
hasábjai? Akinek véleménye van, az ne hallgas-
son! Írjatok többet!

Pokoli Maximilián (#7799), magiszter

Tisztelt galetkik! Szeretettel meginvitálom
az 5. szint ütõs karaktereit egy barátságos vi-
adalra. Helyszín: a (#9518)-as barlang. Tehát
neked kell eljönnöd. Erre a célra tökéletes a
kihívás itala (26+31+35) Tárgy: Keresem az
5. szint legjobb ütõs kariját. Szabályok: én és a
szolgám, te egyedül. Hogy nem igazságos? Igaz.
De ha te vagy a legjobb, ez nem jelent problé-
mát. Tehát akkor nyertél, ha engem és a szol-
gám is legyõzted + te okoztad a nyertesek kö-
zött a legtöbb sebzést, és természetesen állva is
maradtál. És hogy neked is megérje, a díjat a
Rúvel Hegy Sárkányai Szövetség ajánlotta fel. A
merénylõ aranyozott fülbevalója: + 3 IQ, + 6
% támadás. A harcosokat december 1-ig vá-
rom a helyszínen. Az esemény után írok rövid
összefoglalót az AK-ba. Az õsök legyenek vele-
tek! Az enyveskezû harcmûvész:

Mr. Max (#9518)

Üdvözlet minden játékoznak! Az olimpiával
kapcsolatban lenne egy kérdésem mindenki-
hez. Szerintetek mi lenne, ha a téli olimpiára
összemixelnék a II. és III. olimpiát? Szerintem
elég élvezetes lenne, és mindenkinek több esé-
lye lenne. Ha érdekel titeket, akkor szóljatok
Miklósnak! Thészeusz (#5884)
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