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Szerkesztõi üzenet

Sziasztok! Ismét egy számmal idõ-
sebb lett a Krónika. Gondolom elsõ-
sorban a HKK rajongók várták már

megjelenést, mivel ezúttal is egy új HKK
lap (Gyémántsárkány) az újság mellékle-
te. A kártyásoknak ajánlom még az új ki-
egészítõrõl, a Létsíkokról szóló írást,

valamint a HKK-s dilitotót az utolsó
oldalon. A KG játékosok remek no-

vellákat olvashatnak (Haláltánc, Az
öngyilkos vállalkozás), valamint meg-
találják a KG-s olimpia, a Légiparádé fel-
hívását a 33. oldalon. A TF-esek A Harma-
dik kataklizma c. novellának örülhetnek,
valamint a Ghalla Newsban olvashatnak
érdekes dolgokat. A borítón ezúttal is
Gõgös Károly képe látható, mely A
moák fénykora c. kártyalap képe.

Mindenkinek jó szórakozást az
olvasásához!

DANI ZOLTÁN
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AFANC (Crocodylus cymri)

AZONOSÍTÁS
Az afanc feje és törzse a megszólalásig hasonlít a kro-
kodiléra, de a farka ellaposodik, mint a hódé. Hossza
3 méter, plusz 1,5 méter farok, átlagos súlya 375 ki-
logramm. Lábai valamivel nagyobbak és erõteljeseb-
bek, mint a krokodilféléknek, így segítségükkel az
afanc hosszabb megiramodásra is képes a szárazföl-
dön. Hátsó lábán ásásra alkalmas karmok fejlõdtek ki.
Általában zöldesbarna színû, de láttak már zöl-
desszürke, sõt sötétbarna példányokat is. A génvizs-
gálatok tanúsága szerint ez a lény egyértelmûen a
Crocodila rendbe tartozik.

MÁGIKUS KÉPESSÉGEK
Belsõ.

SZOKÁSOK
Az afanc ragadozó, azok közül is a rendkívül óvatos
és körültekintõ fajták közé tartozik. Általában édesví-
zi rákokat, halat és kisebb vízi emlõsöket fogyaszt.
Ha azonban éles érzékei mocsári vagy folyami lakó-
helyéhez közeli zsákmányt jeleznek, habozás nélkül
kijön a szárazföldre, és megtámad tehenet, birkát,
kecskét, sõt még embert is. Az afanc képes rá, hogy
az áldozatait saját területére csalja, így szárazföldi tá-

madásokra viszonylag ritkán kerül sor, és azok is
annyira hatásosak, hogy csak minimális számú doku-
mentált esetet ismerünk.

Az afancok legfeljebb hattagú csoportokban élnek,
bár külön vadásznak és táplálkoznak. A csoportot az
jelöli, hogy a tagok némileg engednek heves területi
ösztönükbõl a csoport tagjai javára. A tagok együtt-
mûködnek a betolakodók és ellenségek (ebbe más
afancok is beletartoznak) elûzésében, de csak nagyon
ritkán vadásznak együtt. Az afanc nem melegvérû, így
fõleg nappal aktív.

Az afancok nem nagyon törõdnek a kölykeikkel. A
nõstények “fészket” ásnak hátsó lábukkal, lerakják a
tojásaikat és a fészket aztán sárral, iszappal és növé-
nyi anyagokkal borítják be. A növényi anyagok rotha-
dása kellõ hõt termel a tojások melegen tartásához,
de a kikelõ kölyköknek egyedül kell kiverekedniük
magukat a szabad levegõre. A hím afancok gyakran
megeszik a kölyköket. Valószínûleg ennek tudható be,
hogy a faj elterjedtsége csak lassan növekszik.

MEGJEGYZÉS
Nem teljesen tisztázott az afancok származása. Elõt-
tük nem léteztek Európában krokodilok. Egyesek azt
állítják, hogy a faj Wales-bõl származik. A génvizsgá-
latok bebizonyították, hogy az Európa különbözõ
pontjain elfogott példányok ugyanazon fajhoz tar-

>>>>>[Na, figyeljetek, cimborkáim! A kollégáimmal arra gondoltunk, nem szép dolog, hogy
idáig senki sem szedte egybe a kis hazánkban elõforduló, “nem egészen evilági” képességekkel
felruházott állatok listáját. Szóval a hiányt ezúton pótoljuk. Körbeszagoltunk egy kicsit a Mát-
rixban, és rá kellett döbbennünk, hogy magyar írás sajnos nem nagyon található a témában, kül-
földi annál inkább. A legígéretesebbnek egy Európai Paranormális Állatok címû gyûjteményt ta-
láltunk, ezért ebbõl kiemeltünk néhány jópofaságot (mi nem végzünk fél munkát, így az egész
fájlt elhoztuk, a hozzáfûzött gógyis dekásmegjegyzésekkel együtt – az összeállítást egy Bûvész
nevû pofa szerkesztette, aki per pillanat teljesen ismeretlen számomra, de az anyag alapján jól
értesültnek tûnik). Nem állítom, hogy teljes a leltár, de talán sikerült elég szörnyet összekapar-
nunk ahhoz, hogy mindenkinek elmenjen a kedve a kalandoktól... hehe.]<<<<<

–Káosz Kapitány <12:13:00/03-11-57>

>>>>>[Én ismerem Bûvészt. Angol árnyvadász, egyike a legjobbaknak a szakmában. Eredeti-
leg biológusnak készült, de aztán valami miatt “átalakult” a pályája. Jó fej srác, és száz száza-
lékig meg lehet bízni az információiban és értékítéletében.]<<<<<

–Sabc <13:48:51/03-11-57>
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toznak, de hogy honnan jött maga a faj – azt egyelõ-
re nem tudni.

PARAKÉPESSÉGEK
Elnyelés, Felerõsített érzékek (éjszakai látás, szaglás),
Keresés, Megerõsített páncélzat, Megnövelt fizikai
tulajdonságok (Erõ, naponta háromszor, (Esszen-
cia)D6 fordulóig)

GYENGÉK
Nincsenek.

>>>>>[Na, hülyítsenek valaki mást! Már hogy a fe-
nébe származna egy krokodilfaj Wales-bõl? Nem
egészen gyakoriak tudniillik arrafelé az ilye-
nek...]<<<<<

–Linnaeus II <01:18:35/20-03-53>

>>>>>[Nemcsak Wales-ben élnek ilyenek, hanem
máshol is, igaz ott más a nevük. Láttak afancot Ma-
gyarországon és Lengyelországban is, de fura, hogy
Nyugat-Európában nem. Fura.]<<<<<

–Greg Mendel <07:19:00/20-03-53>

>>>>>[Hidd el, azonnal elfelejted a származástani
vitákat, ha találkozol eggyel. A kis mocsok általában a
víz alatt lebeg, és csak a szemét meg az orra hegyét
dugja ki. Addig marad így a víz alatt, ameddig csak
akar. A paraképességeit használja, hogy a zsákmányt
becsalja a vízbe. És ha egyszer bent vagy a vízben, ak-
kor már meghaltál, barátom. Ha ez az izé valamire rá-
harap, nem engedi el, csak nekiáll csapkodni a farká-
val, amíg szét nem szaggatja a zsákmányt. Van egy
hatalmas példány a Dunában is Budapest körül. Éj-
szaka felúszik a csatornákon és koldusokra meg effé-
lékre vadászik Budapesten – esküszöm, a saját sze-
memmel láttam! Volt vagy tíz méter! Elkapott egy
trollt a lábánál és széttépte, mielõtt moccanhattunk
volna. Barátom, ha pisztolyod vagy géppisztolyod
van – felejtsd el! Kurva nagy gránáttal van némi esé-

lyed, de ne nagyon bízd rá csak a gránátokra magad.
Ez a dög még arra is képes, hogy lenyeli a gránátot,
és csak vigyorog tovább azzal a randa fogsorá-
val.]<<<<<

–Parkangyal <22:41:22/22-03-53>

>>>>>[Az afanc képes észlelni a zsákmányt már
kábé egy kilométernyi távolságból is a Keresés para-
képessége segítségével, és hasonló távolságból ké-
pes a vízhez is csalni. De azért ne hivatkozzatok rám!
Azt mondtam: kábé.]<<<<<

–Bûvész <04:09:51/26-03-53>

JÁTÉKINFORMÁCIÓK

Név TEST GYOR ERÕ KAR
Afanc 10/4 4x4 8 –

INT AKE ESSZ REA Támadás
2/4 4 6 3 10S

Paraképességek: Elnyelés, Felerõsített érzékek (éj-
szakai látás, szaglás), Keresés, Megerõsített páncél-
zat, Megnövelt fizikai tulajdonságok (Erõ, naponta
háromszor, (Esszencia)D6 fordulóig)
Gyengék: Nincsenek.
Megjegyzés: Ha az afanc sikeres közelharci támadást
hajtott végre (ráharapott), képes az állkapcsában tar-
tani az áldozatát. A áldozatnak legalább 1 plusz sikert
kell dobnia a kettõs próbában a Gyorsasága és az
afanc Ereje között. Ha nem ér el plusz sikert, akkor az
afanc a szájába kapta, és a következõ harci forduló
végén automatikus 12S harapás sebzést okoz. A tá-
madás energiája minden egyes harci fordulóval +1-
gyel nõ, egészen addig, amíg az áldozat plusz sikert
nem ér el a kettõs próbában, vagy az afanc el nem
pusztul. Az afanc tovább szorongatja az ájult vagy ha-
lott áldozatot, és csak akkor engedi el, ha õt magát
mások megtámadják. Az afanc Gyorsaság szorzója
úszás esetén 4-es.
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BULLDOG MENYÉT (Mustela stalinii)

AZONOSÍTÁS
A bulldog menyét a közönséges menyét (mustela er-
minea) Felébredt változata. A hímek 1 méter hosszú-
ak, farkuk körülbelül 40 centiméteres, súlyuk 6 kilog-
ramm. A nõstények lényegesen kisebbek, csak
kétharmad akkorák, mint a hímek. A bulldog menyét
sûrû bundája kifehéredik télen és barnásvörösre vált
nyáron. A hasi szõrzet enyhén világosabb. A bulldog
menyét nagy szemfoga és fogazata kiválóan alkal-
mazkodott a ragadozó életmódhoz. Agresszív, na-
gyon veszélyes lény.

MÁGIKUS KÉPESSÉGEK
Parabiológiai.

SZOKÁSOK
Javarészt éjszaka aktív. Kis emlõsöket, madarakat, kí-
gyókat, békákat és varangyokat fogyaszt. Leginkább a
lassúbb mozgású állatokat támadja meg. Ha a zsák-
mány túlk erõsnek bizonyul, a mulldog menyét vil-
lámgyorsan elmenekül. Gyakran megtámadnak birká-
kat, kecskéket, sõt néha teheneket és embereket is.
Nagyobb méretû zsákmány ellen úgy harcol, hogy fo-
gaival ráakaszkodik az áldozat testének egy olyan ré-
szére, ahová az nem ér el (például a tehén hasára,
vagy hátára), és a harapott seben keresztül addig
issza a vért, amíg az áldozat el nem gyengül. Ha si-
került jól ráharapnia, ritkán engedi el áldozatát (innen
származik a neve is).

A bulldog menyétek tavasszal és nyáron párosod-
nak, ám a év többi részében egyedül élnek.  A hímek
magukra hagyják a nõstényeket párosodás után, így
azok egyedül nevelik fel a kicsinyeket. Egyes jelenté-
sek szerint akár 100 bulldog menyét is képes össze-
verõdni és támadást intézni legelészõ háziállatok el-
len. 2039-ben egyszer egy csapat bulldog menyét
megtámadott egy farmot Litvániában és állítólag ti-
zenegy embert megöltek. Ezek a beszámolók azon-
ban ritkák, és gyakran kétes hitelûek.

MEGJEGYZÉS
A bulldog menyét Európa sok országában komoly ve-
szélyt jelent a háziállatokra. A gazdák méreggel és
genetikailag kitenyésztett fertõzõanyagokkal irtják
õket, de mindezidáig nem tudták jelentõs mértékben
megritkítani a bulldog menyét populációt. Csak va-
dászattal és csapdákkal lehet sikeresen felvenni a
harcot ezek ellen az agresszív kis állatok ellen.

PARAKÉPESSÉGEK
Elrejtõzés (személyes), Kórokozó-immunitás, Meg-
növelt fizikai tulajdonságok (Gyorsaság, naponta két-
szer, EsszenciaD6 fordulóig), Méreg-immunitás

GYENGÉK
Nincsenek.

>>>>>[Ezekben a kis piszkokban egyedül az a jó,
hogy legalább kicsik.]<<<<<

–Linnaeus II <06:16:11/19-03-53>

>>>>>[Bah! Ti még nem láttátok az oroszországi
példányokat! Persze, a nyugati bulldog menyétek va-
lóban kicsik, de nálunk Szibériában akár több méte-
resre is megnõnek, kérdezzetek csak meg akárki mu-
zsikot róla. Állkapcsuk egyetlen rántásával széttépnek
egy embert, és... (0,8 Mp törölve – sysop)]<<<<<

–Anatolij K <21:11:11/19-03-53>

>>>>>[Az a trükk, hogy nem szabad közel enged-
ni õket. Ha már egyszer beléd haraptak, annyi, meg
egy bambi. Nem engednek el, amíg be nem krepáltál,
és ezek aztán tényleg le tudják nyelni menet közben
a vért, meg ami még jön vele együtt. A ruhadarabok
és kisebb húscafatok miatt nem nagyon zavartatják
magukat. Hadd mondjam el, hogyan intéztük el õket
egy alkalommal Ukrajnában, még 2049-ben.

Csapdának kiraktunk néhány fertõzésben elpusz-
tult tehenet meg birkát. Hagytuk, hadd zabáljanak a
kis piszkok. Hozzászoktattuk õket az ingyen uzson-
nához, aztán egy alkalommal még több dögöt rak-
tunk ki (az élõállat még annál is jobb csali). Ekkor már
egy nagyobb csapat jött. Aztán, ha ott a nagy csapat,
az ember fogja magát és keményen lecsap valami te-
rületre ható rondasággal. Nekem speciel a varázsló
Pokoltûz a kedvencem; de remekül megteszi a na-
palm is. Ezek a kis ördögök túl gyorsak, semhogy
pisztollyal le lehessen szedni õket.]<<<<<

–Kóter <10:10:16/23-03-53>

>>>>>[És az is biztos, hogy ezek a kis vadócok ki-
válóan alkalmasak arra, hogy cégek telephelyeit õriz-
zék. Nem alszanak sokat, nem panaszkodnak a bérek
miatt és mindennek nekimennek, ami a szemük elé
kerül. Legrosszabb esetben riasztónak is megfelelnek,
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mert azonnal vinnyogni meg ugrálni kezdenek, amint
egy melegvérû lény a közelükbe ér. Azt hallottam,
hogy egy brit cégnek, valami Transys Neuronetnek si-
került tuningolt reflexeket meg bõrpáncélzatot ültetni
bulldog menyétekbe. Az eredményt képzeljétek el:
nem túl kedves gondolat, cimborillók.]<<<<<

–Vakondok <02:12:12/24-03-53>

>>>>>[Sült marhaság. Ezek aranyos kis szõrös ál-
latkák, akik nagyon kedvesek tudnak lenni, ha rende-
sen etetik õket. Csak annyit kell csinálni, hogy kinyitsz
egy macskaeledeles dobozt és... JAJ ISTENEM! MEN-
JETEK INNEEEENN! ÁÁÁÁÁÁHHHHH!]<<<<<

–Állatbarát <06:23:01/25-03-53>

>>>>>[Nagyon humoros volt. Rád is állítottunk
egy követõ-romboló JG-t, ha nem harag-
szol.]<<<<<

–Bûvész <06:23:27/25-03-53>

JÁTÉKINFORMÁCIÓK
Név TEST GYOR ERÕ KAR
Bulldog menyét 2 4x5 3

INT AKE ESSZ REA Támadás
2/4 6 6 4* 6E

Paraképességek: Elrejtõzés (személyes), Kórokozó-
immunitás, Megnövelt fizikai tulajdonságok (Gyorsa-
ság, naponta kétszer, EsszenciaD6 fordulóig), Méreg-
immunitás
Gyengék: Nincsenek.
Megjegyzés: *2D6 kezdeményezés. Ha a bulldog me-
nyétnek sikerül sebeznie a támadásával, akkor odaka-
paszkodik a sebre és minden tevékenységében auto-
matikus sebzést okoz 3+1D6 fordulón keresztül.
Aztán jóllakottan elengedi az áldozatot. Az automati-
kus támadás energiája minden egyes fordulóval 1-gyel
nõ (vagyis 7E, 8E, 9E, stb.). A páncélzat védelmet nyújt
az automatikus támadások ellen. A bulldog menyét
mindaddig nem ereszti el áldozatát, amíg az el nem
pusztult, vagy a bulldog menyét jól nem lakott vérrel.

SZEDERMACSKA (Felis nigra)

AZONOSÍTÁS
A szedermacska nagyjából akkora, mint a megszokott
házimacska, de erõteljesebb testeflépítésû. Súlya kö-
rülbelül 15 kilogramm, szõre koromfekete, a szõrszá-
lak végén napfényben esetleg homokszínû foltok is
megcsillanhatnak. Nagy, sárga szeme van, és farka
mindig dús, zászlós.

MÁGIKUS KÉPESSÉGEK
Belsõ.

SZOKÁSOK
A szedermacska ragadozó, mely a legkülönfélébb vad
területeken (de falusi környezetben, ritkábban városok-
ban is) képes megélni. Ritka állat. Egyedül él, csak ak-
kor találkozik más fajtájabélivel, ha a nõstény kölyke-
dzik. Ilyenkor a hím védi a párját és a kicsinyeit egészen
addig, amíg a kicsinyek el nem érik hat hetes korukat.
A szedermacska néha háziállatként él, de leginkább a
civilizálatlan környékeket kedveli. Leginkább éjjel aktív,
ilyenkor madarakra és kisebb rágcsálókra vadászik.

A szedermacska kivételesen intelligens és óvatos.
Gyakorlatilag lehetetlen meglepni, csapdába csalni
vagy foglyul ejteni, és éles érzéküket a hosszabb ház
körüli élet sem tompítja el.

MEGJEGYZÉS
A tudósok mind a mai napig vitatkoznak azon, hogy
a szedermacska vajon a vadmacska (felis sylvestris)
Felébredt változata-e, vagy pedig inkább a tündérféle
gyûjõnév alá tartozó paranormális lényekkel rokon. A
genetikai vizsgálatok egyelõre nem adtak választ.

A környezetükben élõ emberek általában sokféle
babonát és hiedelmet ismernek a szedermacskákkal
kapcsolatban. Pédául szedermacskával találkozni bal-
szerencsét jelent, de ha egy szedermacska úgy dönt,
hogy tanyát üt valakinek a házában, akkor az rendkí-
vül jó ómen a házigazdára nézve.

A felis nigra egész Európában elõfordul. Egy régi
történet szerint amikor a Sátánt kidobták a mennyor-
szágból, egy szederbokorba pottyant. E hiedelem mi-
att az emberek általában a gonoszságra asszociálnak
a szederbokorral kapcsolatban, és ezért a szeder-
macskát is a gonosz megtestesülésének képzelik (a
nevét onnan kapta, hogy általában novemberben és
decemberben, a szederszezonban kölykezik). A sze-
dermacska csak vad körülmények között szaporodik,
így szaporodási szokásairól keveset tudunk.



6

PARAKÉPESSÉGEK
Balszerencse (LT), Felerõsített érzékek (éjszakai látás),
Hipnotikus hang (miáú, Zóna X 2), Illúzió (LT), Iszko-
lás, Kényszerítés (LT), Megnövelt reakció (naponta
1D6 alkalommal, EsszenciaD6 fordulóig), Rejtõszín,
Sötétség, Vágyak visszatükrözése (LT), Vakítás (LT)

GYENGÉK
A szedermacska ellenállhatatlannak találja gyöngy-
menta (illatos macskamenta, nepeta cataria) illatát.
Ha megérzi ezt az illatot, Akaraterõ próbát kell dob-
nia 6-os célszám ellen. Ha nem ér el sikert, azonnal
elindul az illat forrása felé. Ha fizikai kontaktusba ke-
rül gyöngymentával (belehengergõzik, beszórják vele,
stb.) +2 módosítót kap minden célszámára 6D6 for-
dulónyi ideig.

>>>>>[Nagyon furcsa lények ezek – esküszöm,
hogy prekognitívak. Ismerek valakit, akinek a házában
lakott egy. Soha nem hagyta el a házat, aztán egy na-
pon fogta magát és kisétált, csak úgy. Aztán egy óra
múlva egy izzó meteor csapódott be a házba, és min-
denkit megölt odabent.]<<<<<

–Björn <16:34:22/13-03-53>

>>>>>[Ezenkívül félelmetesen jók a gondolatok
irányításában is. A Hold Lányai nevû szekta elég is-
mert volt Kelet-Magyarországon, egészen 2048-ig,
amikor is valaki rájött, hogy egy ilyen fekete cica irá-
nyítja az egészet illúziókkal és gondolatok irányításá-
val. Ez már önmagában is lenyûgözõ.]<<<<<

–Kis Testvér <23:11:45/17-03-53>

>>>>>[Nem gonosz lények ezek, de tudnak ke-
gyetlenek, agresszívek és veszélyesek is lenni. Ne
higgyétek el azt a hülyeséget, hogy mázlitok lesz, ha
beköltözik hozzátok egy ilyen. Ha beköltözik hozzá-
tok egy ilyen, elõbb vagy utóbb õ fog irányítani tite-
ket. Skóciában, Magyarországon és más helyeken az
emberek annyira veszedelmesnek tartják a szeder-
macskákat, hoy élve elégetik õket. Sok faluban a kö-
zönséges, fekete macskákat is megpörkölik, csak
hogy biztosra menjenek.]<<<<<

–Szamár <20:15:34/20-03-53>

>>>>>[Babonás barmok.]<<<<<
–Ailurofil <23:13:21/21-03-53>

>>>>>[Õk már csak ilyenek. De nem mindig sike-
rül nekik. Emlékszem egy skóciai esetre: a saját
szememmel láttam a teljes McAndrews famíliát ma-
guktól besétálni a lángok közé egy ilyen kis szeder-
macska akaratának engedelmeskedve. A cicus nyilván
nem akart fordított sorsra jutni.]<<<<<

–Sinead H <04:16:53/22-03-53>

>>>>>[Szívleljétek meg, amit mondtak, és ne
higgyétek azt, hogy nem kell félnetek tõlük csak azért,
mert ezek olyan helyeken élnek, ahol ti sosem fogtok.
Elõször is tudok néhány kommunáról (a gwynnedi
tündék Wales-ben, vagy a bakonyi tündék Magyaror-
szágon), akik meghitt barátságban élnek a szeder-
macskákkal. Vedd hozzá ehhez a tünd varázslatok
erejét, és mindjárt háromszor meg fogod gondolni
magad, mielõtt beteszed a lábad ezekre a vidékekre.
És a különbözõ szedermacskák különbözõ helyeken
szeretnek élni. Ne higgyétek, hogy háziállatok, csak
azért, mert néhányuk a ház körül él! Persze, a legtöbb-
jük a vadonban tanyázik, ezekkel nincs is baj. De a fi-
atalabbak még kiváncsiak, gyakran elmerészkednek a
városok széléig, és ott rájönnek, hogy sokkal mulatsá-
gosabb dolog emberekkel szórakozni, mint egerekkel.
Vigyázzatok magatokra, legyetek észnél, és tiszteljé-
tek a szedermacskát, ha találkoztok vele.]<<<<<

–Bûvész <05:15:21/24-03-53>

JÁTÉKINFORMÁCIÓK

Név TEST GYOR ERÕ KAR
Szedermacska 2 5x5 2

INT AKE ESSZ REA Támadás
3/8 5 (6) 6** 6E, –1 elérés

Paraképességek: Balszerencse (LT), Felerõsített érzé-
kek (éjszakai látás), Hipnotikus hang (miáú, Zóna X 2),
Illúzió (LT), Iszkolás, Kényszerítés (LT), Megnövelt re-
akció (naponta 1D6 alkalommal, EsszenciaD6 forduló-
ig), Rejtõszín, Sötétség, Vágyak visszatükrözése (LT),
Vakítás (LT)
Gyengék: Gyöngymenta (lásd a szöveget).
Megjegyzés: **3D6 kezdeményezés kocka.

>>>>>[A bakonyi tündés hír sajnos igaz. No persze
a turistáknak nem kell félniük, azokat nem bántja sen-
ki. De próbáljon csak meg valaki elkószálni...]<<<<<

–Sabc <13:55:33/14-05-57>

>>>>>[És jobb, ha tudjátok, a Lúdvércnek is van-
nak ilyen kis házicicái.]<<<<<

–Szabad Zalát! <03:41:19/15-05-57>

VAD MINOTAURUSZ (Aurochs atrox)

AZONOSÍTÁS
A vad minotaurusz leginkább egy óriási bika és egy
hasonló termetû ember keresztezésének tûnik.
Hossza kb. 3,6 méter az orrától a farka tövéig számít-
va, súlya 850 kilogramm körül van. Sötétbarna bun-
dája a hátán, valamint a nyaka és válla körül dús sö-
rényt formál. Hátsó lába tagolatlan patában végzõdik,
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mellsõ, háromujjú patája azonban kemény, éles kar-
mokká alakult, melyek akár a 30 centimétert is elér-
hetik. Elképesztõen izmos, vastag nyakán leginkább
bikára emlékeztetõ fej ül. A minotaurusznak 48 foga
van, melyek közül hat erõs szemfoggá fejlõdött. Feje
tetejét két erõs, hátrafelé görbülõ szarv díszíti.

A minotaurusz hasonlóságot mutat a medvével is.
Négy lábon jár, de vadászat, táplálkozás és harc köz-
ben gyakran a hátsó lábaira ágaskodik.

A néhány elfogott példányon végzett genetikai kí-
sérletek tanúsága szerint a minotaurusz nem szár-
maztatható le közvetlenül egyik nem-felébredt fajból
sem. Legközelebbi genetikai hasonlóságot a Bison
bonasus auroch fajjal mutat, melynek utolsó példá-
nya azonban 1627-ben pusztult el Lengyelországban.
A vad minotaurusz származását illetõen megosztott a
tudósvilág: egyesek rokonságot vélnek fölfedezni
közte és a troll fenotípusnak a Földközi tenger kör-
nyékén felbukkant minotaurusz kifejezõdése között.
Egyes kutatók komoly próbálkozást tettek arra, hogy
genetikai kapcsolatot találjanak a vad minotauruszok
és a trollok között, mindezidáig sikertelenül. Jelen
cikkely szerzõje elveti ezt az elméletet.

MÁGIKUS KÉPESSÉGEK
Belsõ.

SZOKÁSOK
A ragadozó minotaurusz éjjel vadászik kecskékre, bir-
kákra, õzekre és hasonló méretû emlõsökre. Legin-
kább mégis az emberhúst kedveli, azon belül is fõleg
a humánokét. Áldozata elejtésére a “nyers erõ” takti-
káját alkalmazza. Egyes fényképfelvételek szerint a
minotaurusz zsákmánya elejtésekor könnyen õrjöngõ
állapotba kerülhet: ilyenkor hosszú ideig vadul tiporja
és ökleli a zsákmányt, mielõtt felzabálná,

A minotaurusz ideje nagy részét föld alatti barlan-
gokban, elhagyott bányákban és alagutakban tölti. Egye-
dülélõ állat. Társas életérõl és szaporodási szokásairól
nem áll rendelkezésre adat. Jelenleg csak hím példá-
nyokról készültek képi felvételek, nõstényekrõl nem.

MEGJEGYZÉS
Az emberiség nagy szerencséjére a minotaurusz
meglehetõsen ritka fajta. Azon országok kormányai,
melyek területén minotauruszt észleltek, jelentõs
összegû díjat tûztek ki elpusztításukra, figyelembe
véve a tényt, hogy a minotaurusz kedveli az ember-
húst. Szakértõk szerint a minotaurusz egyike a legbu-
tább Felébredt állatoknak.

Különféle parabiológiai kutató szervezetek még
ennél is jelentõsebb díjakat szoktak kitûzni nõstény
minotauruszok elfogására, hiszen mindezidáig nem
érkeztek nõstény változatról szóló, hitelt érdemlõ be-
számolók.

PARAKÉPESSÉGEK
Felerõsített érzékek (éjszakai látás, hõlátás), Megnö-
velt fizikai tulajdonságok (Erõ, naponta háromszor,
EsszenciaD6 fordulóig), Zavarodottság (Zóna X 3).
Megjegyzés: A minotauruszra nem hatnak az illúzió
varázslatok.

GYENGÉK
Nincsenek.

>>>>>[Akkor most hadd meséljem el, hogyan
vesztettem el három legjobb haveromat egy ködös
nyári (0,6 Mp törölve – sysop)]<<<<<

–Füstös Joe <21:12:00/18-04-53>

>>>>>[Bocs, Joe. Ez automatikus törlés volt. Azt
hiszem, nem bírnánk elviselni még egy te-jó-isten-
hát-nem-szétcincálták-a-legjobb-haveromat típusú
történetet. Legalábbis nem még egy görögországi il-
letõségût. A görögök még megsértõdnek, miféle po-
kolnak nézzük mi az országukat.]<<<<<

–Bûvész <02:36:36/19-04-53>

>>>>>[Hümm. Pedig lehet, hogy nem is görögor-
szági volt a sztori, okostojás. Nemrégiben Kelet-Euró-
pában is láttak minotauruszokat, sõt az az ocsmány
dög leginkább arrafelé szokott elõfordulni. A legtöbb
zavart fejû vadászpalánta Görögországba csõdül, ha
kalandot akar, így aztán onnan gyakorlatilag ki is
pusztították a minotauruszokat. Nem, kisanyám, ha
bikucit akarsz, menj el Romániába a Kárpátokba,
esetleg Magyarországra a Vértesbe. És vigyél magad-
dal néhány rohamágyút, lézereket, meg egy szekér-
deréknyi dokicsomagot, mert DocWagon az aztán
nincsen arrafelé. És ne bízd rá magad csak a techni-
kára. Én két kiváló erdélyi kopó társaságában mentem
minotauruszra vadászni, de még nekik is alig sikerült
megszimatolniuk a bestiát. Szóval, jön felém ez a
böszme nagy hústömeg, én belelövök párat a Pant-
herembõl, de még így is csak a rakéta-hátizsákom
vészgombjával tudtam elég gyorsan felröppenni, még
mielõtt átgázolt volna rajtam. A rohadt életbe, szóval
felszállok, és teletömöm a dögöt rohamágyú skuló-
val. Isteni dolog rakéta-hátizsákkal lebegve nagy-kali-
berû fegyvert sütögetni, ráadásul sokszor egymás
után. Mire újra rájöttem, merre van a fent és a lent,
egy fa ágai között fityegve találtam magam, odalent
meg a kutyák ugatták mindazt, ami a minotauruszból
megmaradt. Két telitalálat kellett a Pantherbõl ahhoz,
hogy kibelezze a dögöt. Jiháá!]<<<<<

–Kóter Kishúga <04:05:42/19-04-53>

>>>>>[Szûzanyám, ennek a baromnak családja is
van?!]<<<<<

–Janie Jones <04:52:35/19-04-53>



>>>>>[Miért nem veszi észre senki a hasonlóságot
ezek között a szörnyetegek és a trollok között? Sze-
rintem teljesen nyilvánvaló a kapcsolat, és ha díjat
tûztek ki a minotauruszokra, akkor díjat kéne kitûzni
a hozzájuk hasonlókra is!]<<<<<

–Fejvadász <08:00:01/19-04-53>

>>>>>[Dugulj el, cimbora! Vajon miért van az az
érzésem, hogy egy Alamos 20,000 Örökös Tagsági
igazolást találnánk a zoknis fiókodban? Menj el másik
hirdetõtáblára acsarkodni, mielõtt valaki díjat tûzne ki
az ostobaságra.]<<<<<

–Bûvész <01:16:07/20-04-53>

JÁTÉKINFORMÁCIÓK

Név TEST GYOR ERÕ KAR
Vad minotaurusz 12/1 3x5 11

INT AKE ESSZ REA Támadás
1/6 6 4 2 7H, +1 EÉ
Paraképességek: Felerõsített érzékek (éjszakai látás,
hõlátás), Megnövelt fizikai tulajdonságok (Erõ, na-
ponta háromszor, EsszenciaD6 fordulóig), Zavaro-
dottság (Zóna X 3).
Gyengék: Nincsenek.
Megjegyzés: A minotauruszra nem hatnak az illúzió
varázslatok.

>>>>>[Minotauruszt Magyarországon a Törp Ki-
rályságban lehet látni – nagy ritkán. A Vértesben több
is él, de hát oda amúgy sem megy senki, így aztán

nem jelentenek nagy veszélyt. Azt beszélik, hogy a
bakonyi tünde remetemágusok képesek a saját célja-
ikra felhasználni õket, ami alatt leginkább az ellensé-
geik eltüntetését kell érteni. Fejvadászok vigyázza-
nak! A tündék ezt a rondaságot is a természeti
egyensúly részeként kezelik, ezért ha valaki fejpénz
reményében bikavadászatra indul, ne csak rohamá-
gyút vigyen magával, hanem mágikus fedezetet is. Ez
utóbbira a minotauruszt védõ tündék ellen lehet
szüksége...]<<<<<

–Sabc <14:52:35/14-05-57>

JÁTÉKSZABÁLYOK, KIEGÉSZÍTÉSEK:
A fenti leírásokban használtunk esetleg tisztázatlan
fogalmakat és jelöléseket, különösen a szörnyek sta-
tisztikai adatainak felsorolásakor. A fogalmak magya-
rázatát a Shadowrun szabálykönyvben lehet megta-
lálni a Szörnyek fejezetben, a 222. oldaltól. Az ott
nem szereplõ szereplõ paraképessségek, és a hozzá-
juk kapcsolódó fogalmak leírását lásd az alábbiakban:

Hipnotikus hang
A hipnotikus hang paraképesség használója befolyás-
sal tud lenni mindazok elméjére, akik hallják a hangot.
A hangot tekintsd (Esszencia)K sebzés kódú táma-
dásnak, amely ellen az áldozat kettõs próbával véde-
kezik (a kettõs próbát a támadó fél Esszenciája és az
áldozat Akaratereje között kell dobni). A támadó
plusz sikereit jelöljétek be az áldozat állapotjelzõjé-
nek Kábulás rovatába. Ha a rovat megtelik, az áldozat
mozdulatlanná merevedik és képtelen bármiféle fizi-
kai, mentális vagy mágikus cselekedetre egészen ad-
dig, amíg a hang szól. A hangvédõvel ellátott kiberfül
(Esszencia)E-re csökkenti a sebzés kódot. Hasonló-
képpen, de kevésbé hatékonyan mûködik a füldugó:
(Esszencia–1)K vagy (Esszencia–2)K lesz tõle a seb-
zés kód (a játékmester belátása szerint).

Ha a fenti módon mozdulatlanságra kárhoztatott
áldozatot megtámadják, újra kettõs próbát kell dob-
ni. Ha az áldozat ilyenkor akár egyetlen sikert is elér,
a hipnózis megtörik. Ha a hang abbamarad, a hipno-
tikus hatás elenyészik, de a rákövetkezõ fordulóban
az áldozat minden szakértelem próbájára +2 módo-
sítót kap. Ha valaki egyszerre több hipnotikus hangot
hall, akkor is csak egyetlen kettõs próbát kell dobnia.
A paraképesség hatókörzete kör alakú, melynek su-
gara megegyezik az illetõ lény Esszenciája és veszé-
lyességi szintje szorzatának kétszeresével.

Illúzió
Az illúzió paraképesség használója képzeteket ls be-
nyomásokat kelthet a látótávolságban lévõ célpont
elméjében. A paraképesség hasonlóan mûködik, mint
a Vágyak keltése (lásd alább), azzal a különbséggel,
hogy a hatás ereje nem haladhatja meg a használó
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Esszenciáját, függetlenül a kettõs próbában elért
plusz sikerek számától. A paraképesség használója
tetszõleges képzetet kialakíthat az áldozatban, nem-
csak olyanokat, amelyek egybevágnak az áldozat pil-
lanatnyi vágyaival.

Iszkolás
E paraképesség használója megnövelheti a mozgási
sebességét úgy, hogy megszorozza az Esszencia
szintjével. A paraképesség csak a nyílt terepen való,
zavartalan mozgásra vonatkozik. Nem sima terepen,
vagy harc közben nem lehet használni, kivéve, ha a
játékmester úgy dönt, hogy az illetõ lény el akar me-
nekülni a harcból (ezt csak akkor teheti, ha senkivel
sem áll közelharcban, és nem zárja el semmilyen aka-
dály az egyenes vonalú menekülését). Az Iszkolást
használó lény sebessége fokozatosan növekszik, és
csak a lény Esszenciájának megfelelõ számú forduló
után éri el a maximumát. Egy 5-ös Esszenciájú lény
pl. a menekülése második fordulójában csak kétsze-
res sebességgel mozoghat, a harmadikban már há-
romszorossal, stb., és az ötödik fordulóban éri el a
maximális, ötszörös sebességet.

Megnövelt reakció
A megnövelt reakció paraképesség használója (aktu-
ális Esszencia / 2) kockával megnövelheti a kezdemé-
nyezés kockáinak számát (lefelé kerekítve). A játék-
mester saját belátása szerint korlátozhatja e
paraképesség használatát (csak egy bizonyos ideig
mûködik, csak valahányszor mûködik naponta, stb.).

Rejtõszín
A rejtõszín legközönségesebb változata a látható
elektromágneses spektrumon belül mûködik, ideért-
ve a törpök, trollok és egyéb, természetes hõlátással
rendelkezõ fajták által érzékelt spektrumot is. E para-
képesség használója megtöri a fényt maga körül, így
gyakorlatilag láthatatlanná válik. Ha nem mozdul a
felfedezésére irányuló észlelés próba célszáma 10;
ha mozog, a célszám 8-ra csökken. A Rejtõszín para-
képesség teljesen bolondot csinál a térlátásból, ezért
ha távolba ható fegyverrel céloznak a használójára, a
célzás próba célszámához +2 -t kell adni. A Rejtõszín
mind a természetes, mind a kibernetikus hõlátás el-
len hatásos, de nem használható a nem látás jellegû
érzékelési módok (szonar, radar, szaglás, stb.) ellen.

Sötétség
E paraképesség használója képes sötétségbe burkol-
ni magát, és így a külsõ szemlélõ számára árnyéknak
tûnni. Használata értelmetlen napfényben vagy éles
megvilágításban, és teljesen felesleges sötétben, de
fény-árnyékos megvilágítási viszonyok esetén igen
nehéz észrevenni egy Sötétség paraképességet hasz-

náló lényt. Az észlelés próba célszámaira az alábbi
módosítók lesznek érvényesek:

Nem túl erõs megvilágítás: +2
Részleges megvilágítás: +4
Éles megvilágítás: –1

A fenti módosítók csak az észlelés próbára vonatkoz-
nak.Jóllehet a Sötétség paraképesség használóját
nem lehet észrevenni hõlátással vagy szonarral, a ra-
dar teljes mértékben hatásos ellene.

Vágyak visszatükrözése
Használója érzékeli a hatótávolságon belül egyetlen
célpont pillanatnyi legerõsebb vágyát és ezzel kap-
csolatos illúziókat tud kelteni a célpont elméjében.
Maga a használó lény tûnhet ellenségesnek vagy ba-
rátságosnak a keltett illúzióképek szerint. A paraké-
pesség használatakor kettõs próbát kell dobni a lény
Esszenciája és a célpont Akaratereje között. Ha a lény
ér el több sikert, a célpont a Szórakoztatás varázslat-
nak megfelelõ hatás alá kerül – tekintsd úgy, mintha a
varázslat ereje a lény Esszenciájával egyezne meg. Az
erõ szint 1-gyel növekszik minden 2 plusz siker után.
A Szórakoztatás varázslattól eltérõen ez a paraképes-
ség akkor is mûködik, ha a célpont nem akarja, hogy
hasson rá. Ha a hatás alá került célpontot megtá-
madják, megsebzik, a társai rákiáltanak, ráütnek, stb.
újabb kettõs próbára kerül sor. Ha a célpontot nem fi-
gyelmeztetik, elmerül az illúzióképekben, és úgy cse-
lekszik, mintha azok valóságosak lennének (felnyalá-
bolja a képzelt hitelkártyákat, harcolni kezd képzelt
ellenségével, átöleli képzelt szeretõjét, stb.), és elsé-
tál, ha megelégelte a dolgot.

Vakítás
A paraképesség használója vakságot képes okozni
egyetlen áldozatnak. A célpont Akaraterõ próbát dob
a vakítási hatás sebzés kódja ellen, ami megegyezik a
támadó fél Esszenciájával.Ha a célpont nem ér el si-
kert, 1D6 fordulóra teljesen megvakul, de nem
szenved fizikai sebzést. A paraképesség a kibersze-
mek ellen is hatásos.

Zóna
Ezzel jelezzük, hogy egy adott paraképesség terület-
re hat. A hatókörzet határa a szörny köré rajzolt kör,
melynek sugara megegyezik a szörny Esszenciájának
és veszélyességi szintjének szorzatával, méterben ki-
fejezve. Ennél nagyobb sugarú területet a “Zóna X 2”,
“Zóna X 3” stb. jelöléssel jelöljük. Megjegyezzük,
hogy általában az ilyen paraképességek használatá-
hoz a szörnynek pontosan tudnia kell az áldozat(ok)
helyét. Ha a szörny látja a célpontot, alkalmazhatja a
paraképességét, de annak további, folyamatos fenn-
tartásához már nem szükséges a folyamatos vizuális
kapcsolat.

9
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– Nézd, milyen csodálatosak!
– Nézd ezt az elszántságot, ezt a határozott fellépést!
– Ezek azután nem félnek semmitõl!
– Abban biztosak lehetünk, hogy a zargoknak nincs semmi esé-

lyük sem!
Hárman álltak a parancsnoki megfigyelõpont hatalmas panoráma

képernyõje elõtt. Innen, fentrõl pontosan nyomon követhették a gigan-
tikus hadmûvelet alakulását. Rettenetes robbanások rázták meg a
sziklákat, az alacsonyan szálló hófelhõket kékesen izzó lézernyalábok
tépték cafatokra. Alattuk, a homályos mélységben, a fehérre égett,
még enyhén radioaktív szurdokok alján és falain ott hullámzott az új
keltetés sok százezernyi ifjú harcosa.

– Nézzétek ezeket a pompás páncélokat, a borotvaéles csápokat,
a mérget fröcskölõ mirigyeket – kiáltott fel lelkesen Zísz-Kríísuk Nagy-
királynõ.

– Szinte el sem hiszem, hogy ezek a gyilkológépek karácsonykor
még ki sem keltek a tojásból! – ámélkodott McPershin ellentengernagy.

– Õk nem gyilkológépek, hanem ifjú inszektoid hõsök! – csattant
fel ingerülten a hadenteni boly uralkodónõje. Zísz-Kríísuk cseppet sem
kedvelte az embert, és ebbõl nem is igen csinált titkot. Nem értette,
hogy a nagyhatalmú klán miért éppen egy szõrös emlõst bízott meg a
hadsereg célbajuttatásával. Szerencsére itt volt a cápa is. Vele sokkal
könnyebben ki lehetett jönni.

Vérvágyó Nagyasszony, a United Arms and Technics újonnan ki-
nevezett igazgatónõje is elégedetten figyelte a felszínen nyüzsgõ hade-
rõt. A kõszirtek árnyékában nyolclábú, erõsen páncélozott harcjármû-
vek szállították a tiszteket és néhány duzzadó potrohú, a
hormonkivonatoktól nyálkás testû kis királynõt. A levegõ valósággal
forrt a megszámlálhatatlan lebegõtõl és gravikoptertõl, amelyek gyil-
kos energiazáporokkal bombázták az ellenség jól kiépített állásait. Ha-
talmas robbanások remegtették meg a talajt, a lezúduló kõlavinák in-
szektoidok százait sodorták a szurdokokba. A Fekete Sereg harcosai
lézerüket szorongatva halálmegvetõ bátorsággal rohantak az automa-
ta erõdök ágyútornyai elé. Nem törõdtek a saját biztonságukkal, haj-
totta õket a genetikusan beléjük táplált parancs, hogy megsemmisít-
senek mindent, ami veszélyeztetheti imádott uralkodónõjüket. 

Pillanatok alatt elérték az aknamezõt, és mire eloszlott az ezreket
darabokra szaggató robbanások füstje, a leggyorsabbak már a tükör-
sima falon másztak felfelé.

Vérvágyó Nagyasszony érezte, hogy kellemes bizsergés önti el
testét. Legszívesebben kirohant volna a bunkerbõl, hogy lépegetõjén
trónolva csatlakozzon a pusztító orgiához. A klán technikusai már áta-
lakították a váratlanul elhunyt elõdjétõl, Viharszárny Nagyúrtól ráma-
radt jármûvet. Eltávolították a buta xénóknak imponáló, nevetséges
szarvakat, és hat stabil, fürge lábra állították a szerkezetet. Mivel már
a hadjárat tervezésekor kiderült, hogy nem kerülheti el a közvetlen

harccselekményeket, ezért az igazgató asszony alaposan megnövel-
tette a lépegetõ tûzerejét, és egy akkora pajzsot építtetett bele, hogy az
még egy kisebb hajónak is dicsõségére válhatott volna. 

– Kedves Zísz – mondta inszektoid nyelven. – Igazán büszke le-
hetsz a fiaidra. Ezek a páratlan, bátor harcosok dicsõséget hoznak
mind neked, mind az inszektoid nemzetnek.

– Gondolod, hogy akkor könnyebben kapunk bolyalapítási enge-
délyt a Formato III-ban is? – kérdezte a királynõ.

– Ebben abszolút biztos vagyok. Ha csak egyetlen bolygót is si-
kerül felszabadítani a zarg uralom alól, akkor az emberlakta világok va-
lósággal versengeni fognak azért, hogy otthont adjanak egy inszekto-
id helyõrség..., akarom mondani bolynak!

* * *

– Fenség, igazán megtisztel azzal, hogy fogad.
– Ezen nincs miért csodálkoznia. Már régóta igen gyümölcsözõ

kapcsolatban állok a klánjukkal. Lázongó alattvalóimmal továbbra is
kielégíthetem uránbányáik rabszolga igényét. Azt viszont el kell mon-
danom, hogy az aktuális ajánlatuk meglepett.

– Óh, ebben nincsen semmi meglepõ. Ön fizet nekünk egy jelké-
pes összeget, és mi cserébe elintézzük, hogy az ön ellenségei eltûnje-
nek a rendszerbõl.

– Az utolsó szálig kiirtják a Deradesen élõ inszektoidokat. Nem el-
tüntetik õket, hanem megsemmisítik a kaptárvárosukat, a kikötõjüket
és az ipari létesítményeiket. Velük együtt elpusztítják a Steiner Koch
egyéb, emberi személyzetû gyártelepeit is. Egyszer és mindenkorra
végeznek velük.

Haláltánc
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– Igenis fenség, ön ezúttal is a fején találta a szöget. Pontosan ezt
fogjuk tenni.

– De hogyan, és hogyhogy ilyen olcsón? Azt a helyet kutya kemé-
nyen védik. Ezt saját keserû tapasztalataimból tudom.

Detama bolygó hadura egy önkéntelen mozdulattal végigsimította
az arcát kettészelõ forradást.

– Egy forradalmian új módszert sikerült kifejlesztenünk.
– Azokat a híres óriás harci robotokat? Már hallottam róluk! – ki-

áltotta lelkesen a zsarnok.
A központi kikötõ felé tornyosuló komor palota enyhén megreme-

gett, ahogy kint egy újabb vadászosztag emelkedett a magasba. A tur-
binák üvöltése nem hallatszott be, de a plazmasugarak lángja egy pil-
lanatra felvillantotta a hadúr trónját díszítõ drágaköveket.

– Ugyan, dehogy! A robotok egyenlõre még alkalmatlanok a harc-
téri bevetésre. Mi inszektoidokkal irtjuk ki fenséged konkurensének kis
bogárkáit.

– Maga viccel velem! – a zsarnok harsogva kacagott. – Az inszek-
toidok sohasem harcolnak egymás ellen. Ezt mindenki tudja. Nagyon
összetartanak a kis férgek.

– Eddig nem harcoltak, fenség. De mostantól! Olcsó, gyors, meg-
bízható gyilkológépeket kínálunk hatalmasságodnak. És fenségednek
alig néhány millióba kerül, hogy leszámoljon cége, akarom mondani
szeretett népe halálos ellenségeivel. Kérem tekintse meg a tervünket!

A detamai a kilõtt szemét helyettesítõ leolvasóba helyezte az
adatkristályt. Némán olvasta az összefoglalót. Az Ezüstkígyó Klán
megbízottja elégedetten hátradõlt a kényelmes fotelben, és elvett egy
alkohollal teli kristályhengert. Biztos volt a dolgában. A hadúr igent
fog mondani.

Akkor pedig kezdetét veheti a pokolian ravasz, többszörösen meg-
csavart terv. Néhány nap múlva megjönnek a cápa hajók, fedélzetükön
a hormonkezelt, a harci vágytól égõ rovarlények százezreivel. A király-
nõjüknek nem marad más választása, mint, hogy a saját fajtája ellen
küldje harcba õket. Ha pedig sokat ellenkezik, csak akad olyan becs-
vágyó kis királynõ, akivel lehet beszélni. A rovarok gyõzni fognak, és
a gyõzelemnek villámgyorsan elterjed a híre.

A zarg háború mindenki számára nyilvánvalóvá tette, hogy lejárt a
faji elkülönülés kora. Nem lehet üres bolygókat hagyni a lakott rendsze-
rekben. A zargok éppen az ilyeneket keresik. Ez az érv el fogja csitítani
a demokratikus rendszerek renyhe tiltakozását. Senki sem akar arra éb-
redni, hogy inváziós bázis épül az orra elõtt. A zsarnokoknak pedig –
mint ennek a korlátolt, de ravasz gazembernek itt vele szemben – nem
lesznek erkölcsi kifogásaik. Õket az érdekeli, hogy a saját hatalmukat
növeljék.

Bármi áron.
Vendéglátója felnézett:
– Tudja mit? Érdekel a dolog. Beszéljük meg a részleteket.

* * *

A mûszerfalak elõtt sorakozó technikusok jelezték, hogy vége van a
hadgyakorlatnak. A három parancsnok a felszínre sietett, hogy a hely-
színen gyõzõdjön meg a fõpróba sikerérõl. Az erõdrendszer romokban
hevert, az inszektoidok valamennyi robottal végeztek.

A füstölgõ romok között lassanként elült a zûrzavar. A katonák
menetoszlopokba szervezõdtek, és visszavonultak a kaptárváros irá-
nyába. Nem volt szükségük parancsszavakra. Az inszektoidok sajátsá-

gos telepátiája – ami még a cerebriták számára is megoldhatatlan rej-
télyt jelentett – most is kiválóan mûködött. Mentõosztagok gyûjtötték
össze a sebesülteket, akiket azonnal a kis királynõk színe elé vittek.

– Legszívesebben én is lemennék gyógyítani! – sóhajtott fel
Zísz-Kríísuk. – Csakhát, amióta én vagyok az uralkodó, sokkal keve-
sebb hormont tudok termelni.

– Ez már nem is a te feladatod, imádott fenség – szólalt meg egy
hihetetlenül mély hang a hátuk mögött.

– Ó, Ikzí Kríí – te nem segítesz a többieknek? – kérdezte vidáman
Vérvágyó Nagyasszony. – Sebaj, örülök, hogy itt vagy. Alkalomadtán
folytathatjuk a tegnap esti megbeszélésünket.

McPershin  lassan, holtsápadtan megfordult. Eddig sikeresen el-
kerülte a találkozást a boly elsõ számú kis királynõjével. Iszonyodott a
kis királynõktõl. Felnézett az elõtte tornyosuló nedves, lüktetõ szörnyû-
ségre. Rekedt hangon megszólalt:

– Á, kedves Ikzí Kríí. Igazán örülök...
Gyomra felmondta a szolgálatot. Gyorsan a szakadék szélére lé-

pett, és hányni kezdett.
– Én is örülök a találkozásnak, ellentengernagy.
A kis királynõ a cápára nézett. Gúnyos tekintettel összebólintottak.
– És ez tartja magát egy hatalmas harcosnak...

* * *

Karcsú cápa vadászgépek raja haladt el a zászlóshajó hatalmas ablak
elõtt. Vérvágyó Nagyasszony elégedetten figyelte röptüket. A Klán flot-
tája nemsokára végrehajtja a hosszú út elsõ hiperugrását. A Na-
gyasszony biztosra akart menni. Nemcsak karrierje, de élete is a vál-
lalkozás sikerétõl függött. Elég nagy a kockázat. Ha viszont minden a
tervek szerint alakul, akkor nemsokára már õ irányítja a klán összes
üzletét a Formato 3 szektorában. Szektorigazgató lehet!

Kinyílt az ajtó, és esetlen mozgással McPershin  úszott be a ma-
gánlakosztályba.

– Eddig minden remekül megy – mondta elégedetten, és megpró-
bált leülni egy polcra.

– A királynõ tehát még mindig nem sejt semmit?
– Nem. Azt hiszem, tényleg meg van gyõzõdve arról, hogy egy

megszállt világot kell felszabadítania.
– De kedvesem, ez így is van!
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Vérvágyó az ember mellé úszott, és tett egy lassú kört körülötte.
Tudta, az ellentengernagy ki nem állhatja az ilyesmit.

– Csak éppen nem a zargok szállták meg azt a szegény kis világot.
– A zargok eddig még egyetlen világot sem szálltak meg. Egyet-

len jelentés sem szól felszíni harcokról. Blokád alá vonták a kikötõket,
de néhány kommandóakciótól eltekintve, le még nem szálltak. A harc
az ûrben, az építkezések körül folyik.

– De, ha egyszer majd eljön a felszíni invázió, akkor milliárdokat
ér egy kiképzett felszabadító osztag. Mi pedig jutányos áron szállítjuk
a szabadságharcosokat. Akkor pedig senki se fog tiltakozni azért,
mert idegen lényeket telepítünk a zárt faji szektorokba. Felbolydul
majd az egész Peremvidék. Hajók százezrei szállítják az új telepeseket.

A szektorok közötti ugráshoz elengedhetetlenül fontos herepium ára az
egekbe szökik. Már ezen is vagyonokat keresünk. Talán teljesen meg-
szûnnek majd a faji szektorok.

– Egy ilyen folyamat évszázadokig is eltarthat.
– Éppen ez benne a gyönyörû. Áttekinthetetlen káosz mindenfelé.

Micsoda üzleti lehetõségek! Addig lakatlan világok millióit lehet bené-
pesíteni. És az elsõ körben mindenki a mi kis bogárkáinkat szeretné
maga mellett tudni.

– Ez az érv végképp levette a lábáról a nagy királynõt.
– Meghiszem azt. Micsoda dicsõség, hogy éppen õ fogja meg-

százszorozni az inszektoid faj életterét.
– És ebben az a szép, hogy tökéletesen igaz.

* * *

A csapatszállító mérföldnyi átmérõjû kupolatermében csillogó fekete
páncélos inszektoid harcosok szászezrei sorakoztak bevetésre készen.
Végtelen nyílegyenes sorokban, egyszerû kivitelû lézereiket markolva
várták, hogy melléjük érjenek a hormonoktól csepegõ kis királynõk.

Zísz-Kríísuk Nagykirálynõ a csarnok közepérõl, egy fényárban
úszó antiG erkélyrõl figyelte gyermekei felkészítését. Behunyta hatal-
mas szemeit, és hagyta, hogy magával ragadják szeretett alattvalói ér-
zelmei. Hiába voltak annyian, a királynõ mindegyiket ismerte. Õ volt az
agy, és õ volt a szív is. Szinte egybeolvadt velük, és õk azonnal meg-

érezték mindenható jelenlétét. Imádta fiait, és most mégis harcba kül-
di õket.

Úgy érezte magát, mint aki arra készül, hogy levágja a saját vég-
tagjait. Ebben a pillanatban azt kívánta, hogy bárcsak idõsebb és ta-
pasztaltabb lenne. Még csak húsz éve sem volt, hogy egy távoli boly-
gón az akkori Nagykirálynõ maga elé rendelte, és közölte vele, hogy
mindörökre el kell hagynia az anyai kaptárt.

Teletömték furcsa, sosem tapasztalt ízû hormonokkal, és egy ha-
jóra rakták. Egy csillaghajóra, amelyik elvitte egy messzi rendszerbe,
egy másik szektorba, hogy illegális telepet alapítson egy baráti klán-
nak. Mire megérkezett már maga is Nagykirálynõ volt. Megszülte az el-
sõ nemzedéket, és megkezdte a kaptár felépítését.

Bányákat nyitottak, gyárakat és erõmûveket építettek. Õrholdakkal
vették körbe új hazájukat, és közben szorgalmasan termelték mindazt,
amivel a klán megbízta õket.

Aztán megjött a szörnyû hír, hogy a zargok elpusztították az anya-
kaptárt.

Még most is megborzongott a gyûlölettõl. Attól a perctõl kezdve
égett benne a bosszúvágy. A csillagokon túlról érkezõ élettelen ször-
nyek elpusztítottak egy Nagykirálynõt!

Egy királynõt, akire már nem vonatkoztak a halandók törvényei. 
Lent valósággal lángolt a csarnok. Zísz-Krísuk dühe magával ra-

gadta a harcosokat. Az inszektoidok alig várták, hogy bosszút álljanak
a zargokon. Nem fognak meghátrálni, nem fognak könyörületet kérni,
vagy kegyelmet adni. A királynõ érezte, hogy helyesen cselekszik. Faj-
tája hagyományait felrúgva támadó háborúba kezd.

A zargok, a gyûlölt élettelen zargok ellen!
A harcosok felkészítése véget ért, az elsõ extázisban izzó oszta-

gok már elhelyezkedtek a rohamnaszádokban. A komor harcosok le-
hunyt szemmel, a visszafojtott indulattól remegve várták, hogy meg-
semmisíthessék az uralkodónõ ellenségeit. Az utolsó hiperugrás után
azonnal lecsapnak a galaktikán túli sötétség rabszolgáira.

– Fenség, imádott fenség!
Extázisából Ikzí Kríí kiáltása ragadta ki. Hatalmas termetû helyet-

tese, a kaptár legambiciózusabb kis királynõje a dolgozókat félresö-
pörve tört az erkély felé.

– Megváltozott a terv! – menydörögte.– Most kaptuk a hírt. A Bi-
rodalom közbelépett. Egy óriáscirkáló lecsapott a zargokra. Kiirtották
az összeset. Elkaptak vagy egy tucatnyi Metal Giantot, a felszínt pedig
xeno Halálgárdisták lepték el. Lángban áll az egész bolygó.  Vérvágyó
azt mondja, hogy ott nincs ránk semmi szükség. Már az új pályát ele-
mezteti.

– Micsoda? – sikította  Zísz-Kríísuk. – Az nem lehet! A fiaim! Fel
vannak izzítva. Ha nem harcolhatnak, szét fognak robbanni. Legyilkol-
ják egymást.

Ikzí Kríí megállt elõtte, és lenézett anyakirálynõjére.
– Eljárt fölötted az idõ – gondolta.
– Szóltam a cápának, hogy keressen egy másik célpontott –

mondta hangosan. – Valamit, aminek nekimehetünk. Valamit, ami se-
gít azon, hogy megõrizzük a kaptár épségét. Talált egy célpontot.

Hihetetlen megkönnyebbülés futott végig a királynõn. Így talán el
lehet kerülni, hogy megõrüljenek a hormonok segítségével vérszomjas
ragadozókká változtatott dolgozók.

– Halál a zargokra! – kiáltotta. – Hála a Mindenség Anyjának!
Olyan mindegy, hogy hol csapunk le a sötétség fattyaira.
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Ikzí Kríí elérkezettnek látta az idõt arra, hogy megadja a kegyelem-
döfést.

– Nem fenség, nem zargok. Errefelé nincsenek zargok. A klán el-
lenségei a helyi emberek. Emberek és a szolgálatukban álló inszektoi-
dok hadereje.

A nagykirálynõ csak lassan fogta fel a választ.
– Emberek. Emberek és a mi népünk. A testvéreink. Az nem le-

het...
– De, fenség. A Shin To Klán inszektoidjai. Nem testvérek. Az el-

lenségeink. De még ha a rokonaink volnának is... Inkább õk pusztulja-
nak el, mint a mi kaptárunk!

– Ez nem lehet! – sikította a királynõ. – Nem gyilkolhatjuk a saját
fajtánkat!

– Miért ne? Minden értelmes lény ezt teszi.
A nagykirálynõ érezte, hogy elméje kezd szétesni. Ellentétes indu-

latok marcangolták. Benne is ott tombolt sok százezer fia mestersége-
sen felfokozott harci vágya, de ugyanakkor érezte a fajtájával szembe-
ni hihetetlen – de elvont – felelõséget. Kétségbeesetten küzdött a
széthullás ellen. Ha õ szétesik, akkor vége a kaptárnak. Tudata legmé-
lyén felismerte az összefüggéseket, rájött, hogy aljas módon csapdá-
ba csalták, hogy egy pokoli kényszerhelyzetbe hozták. Arra is rádöb-
bent, hogy a cselszövõk is csak mit sem sejtõ, buta parasztok egy
sötét sakkjátszmában. Rámeredt az árulóra.

– Le kell mennem velük – hörögte. – Ha én is ott vagyok, talán
megmaradnak. De te! Neked itt kell maradnod, és meg kell szervezned
a túlélõk fogadását, és a kaptár fenntartását. Hormonokat kell termel-
ni. Elegendõ hormont. Te vagy erre a legalkalmasabb. Sajnos.

Ikzí-Kríí nem válaszolt. Megfordult, és nedves csíkot húzva maga
után elindult a kapitányi hídra.

* * *

– Nézd, milyen csodálatosak! Nézd, milyen szépek! Nézd meg gyer-
mekeimet, ahogy itt fekszenek!

A királynõ remegve állt egy szétlõtt tank füstölgõ roncsa mellett.
Hajnal óta botorkált alvajáróként a végtelenbe nyúló, lassan csendese-
dõ csatamezõn, de mindhiába szólongatta fiait.

Elõször csak rohant az üszkös síkságon, amit beborítottak a feke-

te és a vörös tetemek. Szívei vadul vertek, aranysárga vére õrült ütem-
ben száguldott a vékony erek sûrû hálózatán. Mirigyei a legerõsebb
hormonokat termelték, olyanokat, amiket csak a legnagyobb vész ese-
tén termelhet a Nagykirálynõ.

Ahogy ment, izzó, borostyánsárga cseppek záporoztak csápjairól
a fekvõkre. Az életadó nedvek meglelték a feltépett kitin sebeit, és be-
itták õket a szétszaggatott izomrostok. Remegés futott végig az in-
szektoid testeken, görcsbe rándultak, csápjaik befejezni látszottak a
halál elõtti utolsó, elszánt mozdulatokat.

Futása lassultával a királynõ meghallotta a zajt.
Mögötte hosszú, vékony sávban vibrált, vonaglott, hörgött, és

görcsösen rángott a csatatér. Csont kaparta a csontot, fém a fémet,
kitin mart a kitinbe. A halottak tengerében élet utáni haláltáncukat jár-
ták mindazok, akiket csak megérintett.

Azután elmúlt a hormonok ereje.
A hormonoké, amelyek néha csodákat mûvelnek. A halált viszont

nem gyõzhették le.
A halál visszavonhatatlan.
Már nem tudott ellenállni a remegésnek. Egyik lába a másik után

csuklott össze a végsõkig kimerült, kizsigerelt test súlya alatt.
Fent, a bolygók síkja felett a diadalmas cápa flotta felvette a hiperug-

rás megkezdése elõtti alakzatot. Eleget tettek a megbízásuknak, és a he-
lyi zsarnok már le is rótta háláját. Fedélzetükön az új királynõvel indulhat-
tak tovább. Várta õket egy távoli égitest, melynek nagyravágyó ura
elérkezettnek látta az idõt, hogy megtörje túlzottan erõsnek tûnõ szom-
szédja gerincét. Igéretet tett arra, hogy a gyõzelem után inszektoid tele-
pet hozat létre a rendszerben. És ezt az ígéretet be is fogja tartani.

Kezdetét veheti az új korszak.
Az uralkodónõ mozdulatlanul hevert a fagyott talajon. A néma táj

fölött megjelentek az elsõ dögevõk. Elült a metszõen hideg szél, és
mindent eltakart a nyálkás sárga köd. Az inszektoid nagyasszony né-
mán várta az éjszakát. Ki tudja, talán az elmúlás feledtetõ balzsamá-
ban reménykedett? Talán felcsillant benne a bosszú gondolata?

A holnap még hihetetlenül messze volt.
Nem akart szembenézni népe egyik alapvetõ igazságával.
Azzal, hogy a királynõ sohasem hal meg.

VARGA A. CSABA



A Silicium Hamster lassan elhagyta a légkört. Ormótlan, kopott
fémteste meg-megrázkódott, ahogy igyekezett maga mögött
hagyni a bolygó gravitációs mezejét. A jéghideg ûrbe érve a ha-
jó, mint egy poraiból feltámadt fõnix, felhagyott a küszködéssel,
és magabiztosan haladt el az egyetlen hold mellett.

– Mi az úti cél, kapitány? – kérdezte Andrew Scott, a hajó
pilótája. John Terror, a Silicium Hamster kapitánya elgondol-
kozva meredt a Formato szektor csillagtérképére.

– Nem is tudom Andrew. Talán el kellene nézni a zargok ál-
tal ostromolt rendszerekbe...

– Kapitány, nem hiszem, hogy egy Mercator Alpha sok
eséllyel próbálkozhat a blokád áttörésével. – szólt Brule Den-
son, a navigátor.

– Ugyan már, Mr. Denson. Biztos lesz ott egy-két Cyclon,
ami meg akarja váltani a világot. Mi majd szépen az árnyékuk-
ban maradunk, és a kellõ pillanatban letesszük a gépet. Ott az-
tán megnézzük, hogy mi a helyzet, és miféle áruk szállításával
kereshetünk a legtöbbet. Felveszünk egy-két menekülõt, majd
lelépünk. Innentõl pedig már csak be kell indítani a Silicium To-
urst, és mi leszünk a nagyszerû megmentõk, mellesleg pedig
betegre keressük magunkat.

– Nem látszik felemelõnek, hogy bajba jutott embereken
szedjük meg magunkat.

– Te és a nagyszerû ideáid! Andrew, ez tulajdonképpen ke-
reskedelem. Nem azért megyünk, hogy kiraboljuk azokat az
embereket. A jegy az útra ingyenes, pusztán nem akarok üres-
járatokat csinálni a blokád áttörésekor.

– Szerintem nem hangzik rosszul... – jegyezte meg Brule.
– Mikorra érünk oda, Mr. Denson?
– Azt hiszem, két-három ugrásnál nem kell több.
– Nagyszerû, óra indul. – szólt a kapitány, és önmagá-

ban már a jövendõbeli haszon nagyságán morfondírozott. El-
nézte, ahogy a navigátor bütyköli konzolját, és megpróbál fel-
készülni az ugrásra. Bár néhányan azt állították, hogy idõvel
megszokható, neki valahogy nemigen sikerült. Lehet, hogy al-
kat kérdése, mindesetre az õ gyomra mindig felfordul. Mikor
látta, hogy Denson végzett a számításokkal, sietve becsatolta
az övét, és várta az ugrást.

A hatás most sem késett, elveszítette eszméletét, s mire
magához tért már csak háborgó gyomra és a megváltozott ki-
látás jelezte a hiperugrás tényét. Nyomasztó csend telepedett
az irányító teremre, amit csak a navigátor konzol kopogása
enyhített.

– Kapitány! – törte meg a pilóta hangja a csendet.
– Igen, Andrew.
– S.O.S. jeleket kapunk a mélyûrbõl.
– Jól van, töröld a hajónaplóból, és maszkold a közös csa-

tornákat!
– De kapitány...
– Andrew, ne törõdj vele! Nem hiszem, hogy akadna hajó

a közelben, ami észrevehetett volna bennünket, és ezáltal bi-
zonyítható lenne, hogy itt jártunk. A hajónaplóból töröld jelen-
legi helyzetünket, és az elõbbi ugrás céljául jelölj meg egy
szomszédos rendszert. Mr. Denson, kérem az ugrások után
törölje az ugrás számításainak biztonsági másolatát.

– Uram, ez az üzenet kizárólag nekünk szól. Nem a közös
kommunikációs csatornán érkezett.

Terror dühében a szék karfájára csapott.
– Na már csak ez hiányzott. Andrew, az üzenet biztos,

hogy nem megy más frekvenciákon? Esetleg megnézhetnéd,
milyen egyéb adás folyik a rendszerben!

– Kapitány, más kommunikációs csatornák lehallgatá-
sa eléggé illegális...

– Inkább csukjanak le, mint hogy vakon belesétáljak va-
lami csapdába.

– Rendben kapitány.
A Csend ismét visszaszállt a fülkére, s mindenki a pilóta

konzolján megjelenõ üzenteket nézte.
– Semmi, kapitány. Csak a szokásos navigációs jelzések.
– Akkor Andrew, fordítsa a Hamstert a jelek forrása felé!

Mr. Denson pedig kérem, próbáljon meg elõzetes számításo-
kat végezni arra az esetre, ha nagyon gyorsan kellene meg-

lépnünk!
– Igenis uram.

A hajó lomhán pályát váltott, majd az újon-
nan kijelölt cél irányába siklott. Terror feszül-
ten meredt a szenzorok kijelzõire, remélve,
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hogy nem villan fel rajtuk semmiféle baljós jelzés. Nem voltak
illúziói afelõl, hogy mi történne, ha belefutnánk egy nagyobb
zarg egységbe, vagy mondjuk egy-két gyanús Scorpion tûnne
fel a környéken. Imái úgy látszik meghallgatásra találtak, mert
semmi különös nem történt, mindössze egy Mercator Alpha
adatai jelentek meg a monitoron.

– Andrew, mássz rá a szenzorokkal!
– Azonnal uram.
A pilóta állítgatott valamit a konzolon, majd hitetlenkedve

csóválta a fejét.
– Valószínûleg valami probléma van uram. Az agy azt állítja,

hogy az a hajó a Silicium Hamster. Lehetséges, hogy valami hi-
ba van a visszaérkezõ jelekben, ezért a számítógép ismét bátor-
kodott rápakolni néhány szûrõt, és ez lett az eredmény.

– Akkor nézzük meg saját szemünkkel! Kezd az ügy egyre
bonyolultabbá válni.

Csakhamar ott lebegett elõttük a teherhajó hatalmas alak-
ja. Néhányszor körberepülték, hogy megállapítsák, mi a hely-
zet az óriási monstrummal.

– Az oldalán lévõ felirat szerint valóban ez a Silicium
Hamster. – jegyezte meg Andrew, de látva a társai arcára ült
döbbent kifejezést, inkább nem folytatta.

– A pusztulás a hidat ért végzetes találat okozhatta – pró-
bált tárgyilagos maradni a kapitány. – Mindenesetre nem jó
ómen saját korábbi énünkkel összefutni. Uraim, a helyzet kis-
sé bizarr, de meg kell próbálni a hasznunkra hajtani. Andrew,
mi a helyzet a hajón?

– Úgy néz ki, hogy a híd kivételével a hajó teljesen ép. Tu-
lajdonképpen az egész hátsó fedélzet levegõ alatt van, és lát-
szólag minden mûködõképes rajta. Az agy sem semmisült
meg, így akár fontos információkat is szerezhetünk belõle a
történtekrõl. Bár magát ismerve kapitány, nem biztos, hogy
minden adat, amit kihozunk a naplóból korrekt lesz, már ha
egyáltalán lesz benne valami épkézláb feljegyzés.

– Ha a hajtómû és az agy épen maradt, akkor akármelyik
lakott világ felé irányíthatjuk, vagy akár el is vontathat-
juk. Úgy tíz rongyot biztosan kereshetünk rajta, de
elnézve az állapotát, akár tizentötöt is kihúzhatunk
érte valakibõl. – jegyezet meg Denson.

– Vajon mi lehetett a rakomány? – gondolko-
dott Terror. – Mr. Denson, készüljön, átmegyünk!

– Uram, nem akarok akadékoskodni, de nem
szívesen látnám a saját holttestemet.

– Ugyan már, Mr. Denson! A találatot követõ
robbanás során valószínûleg a teljes legénység ki-
repült az ûrbe.

– Hihetõen hangzik. Menjünk!
A két ûrhajós elhagyta a hidat, majd a zsi-

lipek felé vették az irányt. Magukra öltötték ûr-
ruhájukat, s csakhamar a másik hajó felé úsz-
tak. Néhány perc alatt meg is érkeztek a
teherhajó személyi zsilipjéhez. Terror szórakozott
könnyedséggel ütötte be a nyitó kódot, s magabiztos
mosollyal figyelte, ahogy a vastag durmacál ajtó a
hajótörzsbe csúszik.

– Ezzel megvolnánk. – jegyezte meg csak úgy magának,
majd beúszott a feltárult fülkébe. A navigátor szkafanderes
teste sietve követte, de arcán látszott, hogy szívesen lenne
most valahol máshol. Miután a a hajó belsõ fedélzetér jutottak,
ellenõrizték a hajó levegõjének összetételét, majd óvatosan le-
vették sisakjaikat.

– Na így már mindjárt más. – jegyezte meg a kapitány. –
Nem bírom az ûrruha mûanyag szagú levegõjét.

Denson erre magában morgott valamit, s izgatottan bab-
rálta az oldalán függõ MicroBlast pisztoly markolatát.

– Vedd fel a kapcsolatot az aggyal, és igyekezz rávenni,
hogy sugározza át a rendelkezésre álló adatokat a Hamster
agyának. Addig én megnézem, hogy mit rejt a raktér.

– Igenis kapitány, keresek egy konzolt.
John Terror magabiztos léptekkel haladt a raktérhez veze-

tõ folyosón. Elhaladt a legénységi kabinok mellett, de úgy dön-
tött, majd csak visszafelé néz be. Elgondolkodott, hogy milyen
szerencsés, hiszen ismeri saját kabinjának rejtek helyeit, így ki
tudja minek bukkan majd a nyomára. Elérte a folyosó végét,
kézbevette a pisztolyát, majd kinyitotta a raktér ajtaját.

Odabent jellegtelen konténerek sorakoztak. Ráadásul csak
félig volt az egész. Odament az egyikhez, s már éppen meg-
nézte volna a tartalmát, mikor lépteket halott maga mögött.

– Na Denson, mire jutottál? – kérdezte az érkezõ felé for-
dulva.

Arcából kiszaladt a vér, s egy pillanatra teljesen mozdulat-
lanná dermedt. A raktár ajtajában John Terror kapitány állt, s
pisztolyával meglepett hasonmására célzott.

– Dobd el a pisztolyt John! – szólt az alak.
A markolat szinte magától csusszant ki az elképedt kapi-

tány markából.
– Gondolom nemigen jutsz szóhoz. Nos, a körülményeket

ismerve nem is csodálom.
– Miért? – hebegte Terror.
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– Tudod a blokád alá vont Seor bolygón kaptam egy nagy-
szerû ajánlatot. Valami helyi nagyság meg akart lépni, azon-
ban valami személyes ellentét miatt elég hátra került a men-
tésre várakozók listáján. Mindemellett magával akarta hozni
személyes értéktárgyait. Ez érthetõ. Részvények, papírok,
családi ereklyék, miegymás. Történetesen elvállaltam a szállí-
tást, de úgy gondoltam, nem elég nekem az a potom tíz rongy,
amivel ki akarja szúrni a szemem, ezért gondolkozni kezdtem.
Felhasználva az akadémián szerzett ismereteimet, bombát
ácsoltam, s az irányító terembe rejtettem. Az elsõ ugrás után
rosszullétre hivatkozva elhagytam a hidat, amit persze kívülrõl
gondosan lezártam. A következõ után: bumm. A híd megsem-
misülésével az agy elküldte a legénység halálhírét, és önmaga
állapotát a legkõzelebbi lakott világba. Ezen a környéken elég
gyakori az ilyen katasztrófa, hála a zargoknak. A szabályzat
szerint ilyenkor ki kell jönnie egy hajónak rutinellenõrzést tar-
tani. De ki jönne ki egy Mercator Alpha miatt a mélyûrbe? Fõ-
leg, ha S.O.S. jeleket sem hallat.  A legénység nagy része min-
den bizonnyal halott, a hajó kapitánya ugyan még életben
lehet, de egy kapitány csak ritkán hagyja el a hidat, ráadásul
közvetlenül ugrás után történt az eset. Sokkal egyszerûbb
mindenkinek, ha puszta tényként könyvelik el a hajó és a sze-
mélyzet pusztulását. Én pedig reméltem – ismerve magamat
–, hogy kiküldött üzenetem idõvel megtalál, és végül idejössz.
Ennyi.

A kapitány idõközben visszanyerte önuralmát, s türelmet-
lenül hallgatta korábbi énje ömlengéseit. Tudta, hogy ellenfele

ne hagyhatja ki az alkalmat, hogy legalább egy valakinek elme-
sélhesse „brilliáns” tervét. Ha valami csak egy pillanatra el-
vonná a figyelmét...

– Végeztünk az átrakodással, Andrew! Visszazárom a zsi-
lipet.

– Igenis kapitány. Kár, hogy nem tudjuk magunkkal vinni a
Hamstert is!

– Valóban nagy kár, Andrew! De sajnos az agy olyan mér-
tékben megrongálódott, hogy lehetetlen magától megmozdíta-
ni az öreglányt. Különben is, a biztosító csalást szimatolna, ha
beállítanánk a saját, szétlõtt hajónkkal. Jobb ez így.

A hídra lassan visszatért az élet. A kapitány visszatelepe-
dett helyére, és fontolgatva bámulta a szektor térképét.

– Hova is indultunk, Mr. Denson?
– A Breolre tartottunk, körülnézni.
– Persze, a Breol. Módosítok az úti célon, az Akitholon is-

merek valakit, akit érdekelhet újonnan szerzett rakományunk.
– Ezek szerint irány a Goblin rendszer. Kössék be magu-

kat, és élvezzék az utat. – szólt hátra Denson, és bütykölni
kezdett a konzolján.

John Terror arcán fájdalmas fintor suhant át, majd bekap-
csolta az övét. Sosem szerette a hiperugrásokat...

MIKUS TAMÁS
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Libertan fôterén mocskos rongyokba burkolt elf fetren-
gett a porban. A legtöbb járókelô figyelemre sem méltat-
ta, s ô maga sem volt abban az állapotban, hogy bárkivel
is törôdjön. A helytartói hivatal elôtt ôrködô két elit palo-
taôr nagyokat mulatott a koldus nyomoruságán. Megte-
hették, hiszen a kalandozókra kivetett adók bevezetése
óta zsoldjuk jelentôsen megnövekedett, s a Borax ellen
lázadozók sem okoztak igazán nagy gondot a királyi elit
egység katonáinak.

A tér egyik eldugott sarkában pazar épület hirdette a
pénz és mágia kapzsi istenének hatalmát. A mágikus rú-
nák és a bejáratot mellett strázsáló acélkolosszus az ava-
tatlan szemek elôtt is nyilvánvalóvá tették, hogy a palota
nem valamely hitvány helyi méltóságé, hanem a biroda-
lom pénzügyi hatalmát kezében tartó Fairlight Banktársa-
ságé. A mágikus kreatúra moccanás nélkül állt, biztonsá-
got sugározva a helytartói város békés polgárai felé. Nem
törôdött a földönfutó elffel, vajh hogyan is tehette volna,

mikor gazdáit a kapzsiság, a kalandozók vagyonának meg-
szerzése hajtotta. Szivükben nem volt helye a pénztele-
neknek, mindent kitöltött a haszon sárga reménye.

Csataménen lovagló csillogó páncélú lovag érkezett a
térre, a nap fénye aranyozta be arcát, s a nyakában lógó
szimbólumot. Boldog volt hiszen szent küldetést teljesí-
tett. Ghalla rothadó világából számtalan élôhalottat ûzött
az örök feledés homályos földjére. A nap dicsô birodal-
mának küldötte csillogó szemét az égre szegezte, s talán
ezért nem láthatta azt ki a porban feküdt.

A köpenyébe burkolódzó sötét hajú árnymanót nem
vonzották a magasztos eszmék, gyakorlott mozdulatokkal
kutatta végig a szakadt göncöket, majd mikor semmit sem
talált dühösen belerúgott egy nagyot az elfbe és továbbált.

Tetôtôl talpig zöldbe öltözött alakváltó térdepel a
park letaposott virágai mellett, nagy szeretettel gyógyítja
a növényzet sebeit, elvakultságában nem foglalkozik a
szenvedô elffel.

Dornodon vészjósló kinézetû követôje mágikus ajtón
lép át Libertan fôterére, hirtelen körülnéz majd határozott
léptekkel a helytartói hivatal felé indul, hamarosan a tér la-
kói mindennapos harcot láthatnak, a kalandozó istene
szavát követve küzd a palotaôrökkel. Ma szokatlan ered-
ményt láthatnak, a kalandozó veszít, s deus ex machinája
villanása jelzi menekülését. Sebaj holnap visszatérhet.

Bûbájos mutáns lép a harctól megviselt elit palotaô-
rökhöz, s hiába zsenge kora vad flörtöléssel próbálja el-
csábítani a zordon zsoldosokat. A szerelem istennôjének
fog áldozatot bemutatni, mi többet tehet?

Izmos óriás léptei döngetik a tér kopott kockaköveit.
Méltóságteljesen a szökôkúthoz lép s lemossa kezérôl a
harc és pusztítás mocskát. A felé áramló jóság bizton kár-
pótlást fog nyújtani az imént megölt trikornisért.

S végül alászállott az éj, s óvó sötétjébe vonta a teret.
Mindenfele kaladozók vertek tábort, a polgárok félve hú-
zódtak menedéket nyújtó otthonaikba, az éjszaka nem az
ô idejük volt. Annál inkább azé a hatalmas alaké aki éjbôl
szôtt köpenyét lobogtatva lebegett a szökôkút felett. A
kristályvizû szökôkútból kiáramló lila varázsháló fokoza-
tosan töltötte fel a káoszdémon energiáját. Persze, hogy
itt talált élelmet a szörnyû teremtmény, hisz oly sokféle
volt ki ivott a varázsos vízbôl, s oly sokféleképpen örültek
a vízbôl áradó jóságnak. Volt ki a pillanat kábulata után
gyûlölködve, gyilkos kedvvel távozott, s azt mondta ez is-
tenem ellen való vétek ezért vért kell ontanom. Volt ki ki-
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sebb ballépéseiért vezekelt a lepusztult téren. S voltak
olyanok, a fény követôi, kik boldogan nyugtázták a felé-
jük áradó varázst, istenük örömét könnyen szerezték meg
a mai napon. S a káosz színes démona magába szívta
mindnek érzéseit.

S végül az ismeretlen síkok rettegett lénye az elfhez
szállt. Ahogy levetette köpönyegét, láthatóvá vált hogy
nincs igazi teste, a szivárvány minden színében égô energia
csupán Charadin ezen angyala. Gyengéden végigsimította
fénykarjaival az eszméletlen elf arcát, s emígyen szólott:

-ò szerelmem, hát évszázadok elteltével így kell, hogy
rádleljek? ò édesem, hát elforditád arcod a világtól me-
lyért annyit feláldozál? ò miért, vajh miért?- s a pompáza-
tos színkavalkád fehér villanással tûnt el valaha volt ked-
vese mellôl.

A koldus felriadván, értetlenül érzékelte a fekete kö-
penyt, mellyel valami jószándékú alak betakarta. Sok év-
századot megélt már, de a legutóbbi világégés óta eltelt
évek voltak a legszörnyûbbek számára. Dornodon tûzvi-
hara égette el utolsó reménységét arra, hogy valaha
visszatér az a földi paradicsom melyben nevelkedett...

Az erdôt melyben e világra született Latham Khiorr-nak
nevezték. Apja nagyhatalmú herceg volt, az elf nagykirály
helytartója élet, s halál teljhatalmú ura. Az udvarban egy-
szerre tisztelték mindhárom istent, Rhattot, Bufát és Chara-
dint, hiszen az ôsi nép bölcsei jól tudták, hogy a három
csak együtt egész, bármelyikük hatalma nô meg túlságosan
az isteni egyensúly felborul, s a világ léte is veszélybe kerül.

Élete békés mederben csordogált, bátor vadász lett,
megismerte a mágia alapjait, de igazán az udvar pompá-
zatos báljain érezte magát elemében. Az elf nemeski-
sasszonyok rajongva versenyeztek múlandó kegyeiért,
míg egy felejthetetlen napon egyikük örökre rabul ejtette
a herceg csapongó szívét. Az aggasztó híreket hozó futár
eljegyzésük napján érkezett apjához, a nagyherceghez. A
Sifft király, az elsô emberi birodalom ura megdöbbentô
törvényt hozott. Országában megtiltotta Chara-din tiszte-
letét. A futár remegve számolt be arról, hogy a kérészéle-
tû király meggondolatlan döntése milyen következmé-
nyekkel járt. A káosz urát követô siffti szekták rituális
öngyilkosságot követtek el térkapukat nyitván ezzel, me-
lyeken keresztül sötét síkok iszonyatos lakóit vonzották
Sifftbe, ahol iszonyatos polgárháború vette kezdetét.

Az elkövetkezô évtized soha nem látott káoszt hozott. A
vallási fanatikusok, a külsô síkok lényei, s az egyszerû ha-
szonlesôk által kirobbantott háború a leghatalmasabb biro-
dalmakat sem kímélte. A méreggel elpusztított siffti király
kibillentette a kényes isteni egyensúlyt, mit a mérleg örzô-
je az elf királyság sem állíthatott újra helyre. Latham Khi-
orrt a káosz urának hordái dúlták fel, Chara-din oltárán fel-
áldozva, s örök rabszolgaságra kényszerítve az elfek
legjobbjait. Végül Rhattnak s Bufának nem maradt más vá-
lasztása mint, hogy saját hatalmuk feláldozásával börtönöz-

zék be a megszállott Chara-dint. S így történt, hogy a legfi-
atalabb faj oktalan egyedei három isten bukását okozták...

Évszázadok repültek tova, a Sifft királyság porrá lett, s
a világba a végtelen kozmoszból új istenek érkeztek. Bár
hatalmuk sokkal csekélyebb volt, mint az ôsi uraké a hitre
vágyók mohón kezdték követni az új vallásokat. Hatalmas
katedrálisok épültek, az úri társaságok középpontjába ke-
rültek a vallásokról vitázó hittérítôk. A világ visszavonha-
tatlanul megváltozott. Az új istenek ellenségesek, acsarko-
dók voltak egymással szemben, nem tûrték meg egymás
szeretetét. De a vallási villongások, a fanatikusok harcai
csak növelték az új, harcos panteon erejét. A régiekre em-
lékezô elfek értetlenül szemlélték, ahogy a világ az új urak-
nak adja magát, ki megváltást, ki hatalmat keresve. Mert a
kulcsszó a hatalom lett. Minden hívô érdemei szerint ka-
pott jutalmat az isteni hatalmat kereskedôként kimérô új
pantheon tagjaitól. Míg a régiek célja az elmélyülés, a hár-
mas isteni harmónia megteremtése volt, addig az újak kié-
hezett kutyaként küzdöttek a hívôk kegyeiért. Erejük köve-
tôik számától függött, s azért követték ôket, hogy az isteni
hatalom morzsáiból sikeres életeket éljenek, vagyonokat
halmozzanak fel, birodalmakat alapítsanak, s maguk is át-
léphessenek a halhatatlanság hivogató ajtaján. A hatalom-
vágytól megrészegült Ghalla elfeledte a három teremtôt,
az új világban nem volt már helyük.

Az elf minden szerettét elvesztette a korábbi katakliz-
mában, s most megszállott prófétaként hirdette a harmó-
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nia, az együttélés akkoriban szokatlan tanait. Utazott, te-
ológusokkal vitázott, elhunyt apja vagyonának maradvá-
nyait világi hatalmasságok meggyôzésére használta fel,
azért küzdött, hogy ugyanaz a tragédia nem következhes-
sen be még egyszer.

Az istenek kíméletlenül harcoltak egymással a híve-
kért. S elvadultságukban oly hatalmat juttattak némely ha-
landónak, hogy azzal saját világuk létét is kockára tették.
Vajon megbánták-e azóta, amit tettek, vajon tudnak-e
visszatekinteni hibáikra?

Tharr a varázsló testét acélozta meg saját bátorságával
tüzelt kohójában, Leah megtanította a halál, a pusztítás
szeretetére, Eleniosztól soha el nem múló elméjét élessé
tevô bûbájokat kapott, Raia a megtisztító tûz ura a lángok
beavatott parancsolójává tette, Fairlight vagyonokat jutta-
tott neki mágikus kutatásai finanszírozásához, s Sheran
neki adta a természet egyensúlyának, a halhatatlanságnak
ijesztô titkait. Mindnyájan saját követôjükké akarták tenni
a mágust, ki hanyagul tûzvihart idézve választotta ki eljö-
vendô urát, saját magát, Dornodont.

A második isteni kataklizma hatása talán még ször-
nyûbb volt mint az elsôé, hiszen míg az ôsi istenek buká-
suk láttán emeltfôvel hagyták el a világot, addig a “korcs”
újak nem törôdtek iszonyatos hibájuk következményeivel
úgy folytatták a hívek toborzását, mintha a világégés nem
az ô felelôtlenségük miatt következett volna be.

S mágikus börtönében a szenvedés szörnyû könnyeit

hullajtotta a rab Chara-din, s két rabtartója, kik csak most
értették meg, hogy szeretett világuknak mily rosszat tet-
tek annak elhagyásával...

A rátörô emlékektôl kábultan vizsgálgatta az éjbôl
szôtt köpenyt, s megdöbbenve ismerte fel a rá hímzett
drónkeselyûket, melyek Chara-din szent állatai voltak a
régi idôkben. Egy-egy józan pillanatában hallott arról,
hogy újra Thargodanok jelentek meg Ghallán, tudta a sö-
tét ország teremtményei uruk visszatérését segítik, és tu-
dott valamit amirôl a jelenben élô perc emberkék még ál-
modni sem mertek volna. Ez a kétségbeesett visszatérési
kisélet nem csak Chara-din újbóli megjelenését jelenti, az
isteni triumvirátus egy és oszthatatlan, ha megjelenik a
káosz elvetemült istene két börtönôre is követni fogja,
egyek ôk. Nem véletlen azonban, hogy elôször a pusztítás
ura nyitott kaput ôsi birtokára, a hatalomra éhes halan-
dók sokkal inkább követik az ô igéit mint két békésebb
társáét, a világégés után az építés, a szeretet nem vonz
újabb híveket. De mi lehet vajon a hármak visszatérésé-
nek következménye? Hatalmuk a több évszázados rabság
után is sokszorosa az új istenekének, de követôk nélkül
nem hathatnak az általuk teremtett világra. Mi lesz annak
a következménye, ha a hetek híveit az ôsi hatalmak saját
hitükre térítik? A forrófejû fiatal istenek nem fogják elfo-
gadni követôik, s ezzel isteni befolyásuk kulcsának elvesz-
tését. Hosszú fekete tél köszönthet Ghallára, melyet az is-
tenek acsarkodása örökké is tehet. S mit tehet ô, az elf, ki
két kataklizmát elviselt, hogy megelôzze a harmadikat, a
legpusztítóbbat? S akar-e tenni egyáltalán valamit, vagy tö-
rôdjön-e bele a látszólag elkerülhetetlenbe. Vajon meg-
válthatja-e egy porszem a világ szörnyû sivatagát?

Az elf nem volt elég józan ahhoz, hogy az élet sorskér-
déseirôl dönteni tudjon, nem volt elég fiatal ahhoz, hogy
ifjonti hévvel hirdesse igazát, nem volt elég bátor ahhoz,
hogy eltántoríthatatlanul küzdjön a harmadik világégés el-
len. De elég tapasztalt volt ahhoz, hogy tudja mindig van
kiút, elég bölcs volt ahhoz, hogy tudja csak a kalandozók
lehetnek azok, kik megtalálhatják a megoldást, de eleget
látott a világégés óta, hogy nyilvánvalóvá legyen számára,
hogy a kalandozók csak saját hatalmukkal, saját isteneik el-
ferdült nézeteivel törôdnek, s nem a világ túlélésével.

Mikor felvirradt Latham Aniorrh az isteni háromság
egykori fôpapja kijózanodva szörnyû gyomorfájással éb-
redt. Elbotorkált Libertan nem túl becsületes vegyesbol-
tosához, s potom pénzért túladott az ajándékba kapott
köpönyegen. Majd izgatottan a Csupasz Sünmedvéhez
címzett fogadó fele vette az irányt. Remegô kézzel nyitot-
ta ki az ajtót, s a hajnal elsô vendégeként kezdte újra ön-
pusztító italozását. A biztosan bekövetkezô viharra gon-
dolt, melyet senki sem állíthathat majd meg kitörése
után, s Rhatthoz, Bufához, és Chara-dinhoz fohászkodott,
hogy az alkohol jótékony mámora védje meg a káosz sze-
lének pusztító hidegétôl... SOMA
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Legnagyobb örömömre a februári rejtvényre
rengeteg megfejtés érkezett, és ennek a sok
megoldásnak a fele helyesnek bizonyult.
Nézzük tehát a megfejtését a rejtvénynek!

1. A természet megcsúfolását ráteszem a fü-
lemülére, ami a templom miatt 3 VP-be
kerül, majd az Elenios templomával lát-
hatatlanná teszem a most már 1/5-ös lé-
nyemet. (-3 -2 = 14 VP)

2. A templom ezután már csak zavarna, így a
Leah csontmarka a gyûjtõbe küldi. Ez
még mindig 1 VP-vel drágább. (-5 = 9 VP)

3. Ellövök egy Tudatturbót, 2-es lesz a Zár-
nyitásom és a Bölcsességem. (-2 = 7 VP)

4. A harci fázisban a Kardfogú fülemüle le-
rombolja A fény szentélyét, aminek a 2-
es Zárnyitásom miatt csak 1 strukturális
pontja van a lények ellen.

5. Napfókusszal kapok 3 VP-t, mivel a 2-es
Bölcsességem miatt Flavius 2-es tauma-
turgiát ad. (+3 = 10 VP)

6. Az ellenfelembe lövök két Villámsújtást.
(-4 = 6 VP, -4 = 2 Ép)

7. Múltidézem az egyik Villámsújtást, és is-
mét kijátszom. A sorozatos villámok hatá-
sára ellenfelem átadja magát a múló vég-
zetnek. Nyertem! (-4 - 2 = 0 VP, -2 = 0 ÉP)

Arra szinte mindenki rájött, hogy a fülemülét
csak A természet megcsúfolása után lehet lát-
hatatlanná tenni, mivel az Elenios templo-
mát csak maximum 2-es alap sebzésû lényre

lehet használni. A hibás megfejtõk egy része
ott rontotta el, hogy nem számolt a templom
VP-drágító költségével. Többen csak a Napfó-
kusznál nem vették figyelembe a templo-
mot, ami pont elég volt ahhoz, hogy ponto-
san kijöjjön a VP. Szintén rossz megfejtés volt
a Gömbvillámot használni, mivel az ellenfél-
nek van VP-je, vissza tudja lõni a villámot, így
döntetlen lesz az eredmény.

A szerencsés nyerteseink: Sipos Ferenc
Kiskörérõl, Dombi Zsolt Szekszárdról és
Horváth Gergely Mosonmagyaróvárról
Nyereményük egy-egy csomag 3. Kiadású
alappakli. Gratulálunk!

Új feladványunk beküldõje Kis-Borsó
Csaba. A feladat: 1 ÉP-ben vagy, van 19 VP-
d és nincs szörnykomponensed. Az ellenfe-
lednek 13 ÉP-je, 0 SZK-e és 0 VP-je van, va-
lamint nincs lap a kezében. Az ellenfeled
körének végén vagyunk, éppen átadja ne-
ked a kört. Nyerj a köröd végéig!

Beküldési határidõ: május 12.
A zárójelben levõ betûk az isteneket je-

lentik, a túloldalon megtalálod a feladvány
ábráját is.

A kezedben levõ lapok:
� Bölcsesség (-)
� Rekreáció (R)
� Unkreáció (F)
� Átruházás (T)
� Gömbvillám (R)
� Villám szimbólum (F)

Játékban levõ lapjaid:
� Zan csemete (D)
� Püspöki talár (-)
� 2 db Szintlépés (-)
� Dalamar (-)
� Halhatatlanság (D)
� Quwarg (D)
� Villám szimbólum (F)
� Zan (D)

Ezt húzod:
� Tudati vitalizáció (F)

A Zan csemete aktívan az õrposztban van,
egy Szintlépés és egy Püspöki talár van raj-
ta. Dalamar aktívan a tartalékodban van
Halhatatlansággal és egy Szintlépéssel, je-
lenleg Fairlight színû. A Zan Villám szimbó-
lum alakjában van a játékban, és a másik
szimbólummal együtt passzív.

Ellenfeled játékban levõ lapjai:
� 3 db Mágiadagály (F)
� 3 db Mester büntetése (F)
� 3 db Hatalom átka (C )
� Korlátlan mágikus faktor (D)
� Orzag bilincse (F)
� Villám szimbólum (F)

Az Orzag bilincse és a Villám szimbó-
lum passzív, az összes többi lapja aktív.

DANI ZOLTÁN

Nemrégiben jelent meg PC-re az elsô adaptációja a világhírû
kártyajátéknak, egy stratégiai-akció játék, a Battlemage. Sajnos
a hardver követelmények kicsit erôsek (Pentium, 16MB RAM),
és csak Win95 alatt fut. Az alap-játék egy ún. Duel (párviadal),
ahol két vagy több varázsló küzd egymással, többé-kevésbé a
Magic szabályai szerint, de real-timeban idézgetve lényeit is va-
rázslatait. A játékban alig több, mint 200 lap van, de a Duel-
ben való megjelenésük, végrehajtásuk, mûködésük igen jól ki-
talált, de sajnos ez az összes jó, ami a játékról elmondható. A
kezelés nehézkes, a figurák elakadnak a pályán, nem találják
meg az ellenfélhez vezetô utat. Az ellenfél figuráiról semmilyen
módon nem kérhetünk adatot, ha esetleg nem tökéletes az an-
gol tudásunk, és nem értettük a nevét a kijátszásakor, sosem
derítjük ki a kis szürke felhôrôl vagy nagy sárga micsodáról
hogy vajon mi a fene lehet. A pakliösszeállító program borzal-
mas, azt hiszem, több hónapos megfeszített gondolkodás után
sem lehetett volna ennél kezelhetetlenebbet tervezni.

A számítógéppel való Duelezgetés mellett játszhatunk egy
klasszikus területfoglalós játékot is (Campaign), ahol egy-egy
terület elfoglalása, vagy egy kalandjáték-szerû kérdezz-felelek
mókával, vagy egy standard Duellel történik. A területek meg-
szerzésekor újabb varázslatokat szerezhetünk, és így fejleszt-
hetjük a paklinkat. Sajnos a campaign játék eléggé elhúzódó,
és egy idô után unalmassá válik, ugyanis amíg egy területet el-
foglalunk kérdezz-felelek játékkal, addig nyolc-tíz duelt kell
megvívnunk, csak azért, hogy a saját területeinket megvédjük.
Mivel egy idô után a paklink már nem fejlôdik sokat, és az el-
lenfeleink is ugyanazokkal a lapokkal játszanak, a csaták lefo-
lyása ismétlôdôvé, monoton lesz. Ha minden területet elfogla-
lunk, a gép nemes egyszerûséggel közli, hogy „Megnyerted a
játékot”, se endsequence, se egy szép kép. Elég kiábrándító.

Kár a játékért, egy kis odafigyeléssel egy kiváló program le-
hetett volna belôle. 
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Minden elôkészítô fázisodban a kezedbôl vagy az asztalról
dobj egy lapot a gyûjtôbe, különben a Zan kerül oda. Erre

nincs szükség, ha T. Vlagyimir vagy Zan-csemete a te oldala-
don van és aktív. A kijátszáskor ill. minden elôkészítô fázi-
sodban válassz ki egy, az asztalon levô lapot. A Zan tökéle-
tesen lemásolja ezt, beleértve a színét, a leírását, a speciális

képességeit, az elpusztíthatóság módját, de nem kapja meg a
rárakott lapokat és jelzôket. Minden szempontból úgy kell

tekinteni, mintha ezt a lapot most játszottad volna ki. Min-
den elôkészítô fázisban dönthetsz úgy, hogy a Zan nem vált-

ja alakját, hanem ugyanaz marad, mint az elôzô körben.
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Június elején (várhatóan a TF talál-
kozón) jelenik meg az új HKK kie-
gészítõ, a Létsíkok. Kb. 200 új lapot
tartalmaz majd (köztük Chara-din
lapokat is). A kiegészítõ fõ újdon-
ságát egy új laptípus, a helyszín
jelenti. A helyszínek kiját-
szásához általában varázspont,
szörnykomponens és építõ is
szükséges, bár a szörnykompo-
nens helyettesíthetõ 2 életpont
elköltésével. Sok helyszín egy
Ghallától különbözõ létsíkot
jelöl (Tûz síkja, Víz síkja, Sö-
tét Föld), innen kapta a kie-
gészítõ a nevét. A helyszínek
általában globális befolyás-
sal vannak a teljes játékkör-
nyezetre, tehát hatásuk
minden játékosra érvé-
nyes. Van, amelyik meg-
könnyíti a varázslatok kijátszását, van, amely
regenerálódást ad minden lénynek, ill. olyan is, amely a re-
pülõ lényeket segíti. Természetesen érdemes a paklit a hely-
szín köré építeni, hogy az elõnyeit jobban ki tudjuk használ-
ni, mint ellenfelünk. Sok olyan lap is van a kiegészítõben,
amely jobban mûködik, ha egy bizonyos helyszín a játékban
van. De mi történik, ha a helyszínt nem húzom be? Nem
kell kétségbe esni, a helyszínt a húzást fázisban, húzás he-
lyett, 3 VP árán elõkeresheted a paklidból! Persze monda-
nom sem kell, hogy a helyszíneket nem lehet egy egyszerû
Gyenge pusztulásával vagy Pogányirtással leszedni, eltávolí-
tásuk kicsit nehézkesebb.

Részben a helyszíneknek, részben a többi új lapnak
köszönhetõen azt várjuk, hogy sok, régóta érlelõdõ kon-
cepció válik versenyképessé (pl. quwargok, épület-pakli,
kalandozópakli, paklifogyasztás). Egy kicsit próbáltuk
büntetni a jelenleg nagyon domináló, minden pakliba kí-
vánkozó lapokat. Mert ugye ki mer megkockáztatni egy
Tudatrombolást vagy egy Direkt kontaktust, ha esetleg az

ellenfél kezében van az Igazság pillanata? No
meg ott van néhány aránylag kis
lény, aki immúnis a betegségre,
így például nem kaphatja el az In-
fluenzát... Széles választékunk lesz
a lapelõny termelésre, a hordák va-
lószínûleg a Káoszhordát, a varázs-
latpaklik a Kasztroplanáris stigmát, a
tárgypaklik a Homokórát, Morgan
hívei pedig Niagren pálcáját fogják
használni. Talán a legjobb lapelõny-
lap (ha ugyan nem a kiegészítõ fõ táp-
ja) az Antimágikus ballaszt, persze csak
ha nem játszol túl sok varázslattal. A va-
rázspont elõny valamivel kockázatosabb
és drágább mulatság, de sokszor még
mindig megéri – a Szürkeállomány soká-
ig népszerû volt, így biztos, hogy sokan
fogják használni Diána táncát vagy a Zang-
rozi módszert, lényhordákban a Szörnyi-
dézést ill. egyszínû paklikban az Imádko-
zást. Valószínûleg a destabilizátoros paklik
kedvencei közé fognak tartozni a színtelen

lapokat védõ Totemoszlop és a reakciólapokat dobató
Földanya amulettje.

Végezetül néhány lap, amely bizonyosan meg fogja ló-
dítani a játékosok fantáziáját: Ónix piramis, Tyrannosau-
rus rex, Drakolder mágus, Kisebb quwarg istenség, Jeri-
kó, Álomsárkány, Lady Olívia macskája, Thargodan
csatatank, Raia szent lovagja, A moák fénykora.

A kiegészítõ tesztelése egyébként márc. 11-én, a tesz-
telõk közötti versennyel zárult, ahol minden paklinak leg-
alább 1/3 részben létsíkos lapokat kellett tartalmaznia.
Szoros küzdelemben, végül egy, A mágia létsíkjára alapu-
ló, direkt sebzõ paklival nyertem. A kíváncsiak számára
csak annyit, hogy A kockázat ára sokszor megéri a kocká-
zatot, még a hihetetlen hatalmú Moák fénykorát is elmos-
hatja egy tomboló Mágiavihar, és Jerikót abban a pillanat-
ban fejbe kell lõni, amikor az asztalra kerül.

TIHOR MIKLÓS

Újabb szerepjáték klub jelentkezett:

Phoenix Tüze Szerepjáték Klub
7515 Berzence Szabadság tér 2.
Klubvezetõ: Simon Bálint 7516 Berzence Szabadság
u. 33. Tel.: 82-471-141/138

Várjuk további klubok jelentkezését, nem csak vi-
dékrõl, hanem Budapestrõl is! Kérjük, hogy írjátok
le a klub nyitvatartási idõpontját, és a profilját is!

HKK ritka lapokat vennék. Tel.: 23-422-497 
Böszörményi Kristóf (#1545)

ÚÚjj  HHKKKK  
kkiieeggéésszzííttõõ!!



Alanori Krónika – 16. szám 25

Egy lényen van egy Halhatatlanság, azon
pedig egy Bûbáj-védelem. Mi történik
Világégéskor? Mi van akkor, ha a lényen
Sötét ceremónia van a Halhatatlanság
helyett, és azon van Bûbáj-védelem?
A lény fennmarad a Halhatatlanság miatt, a
Halhatatlanság pedig a Bûbáj-védelem mi-
att, tehát csak ez utóbbi kerül a gyûjtõbe. Ha
Sötét Ceremónia van a lényen, azt ugyan
megvédi a Bûbájvédelem, de a lény leesik a
Világégéskor, így az egész lapcsoport a gyûjtõ-
be kerül.

Kaffogó hebrenccsel megtámadom az
Agglomerátort, miután belesebeztem
négyet, eldobhatok-e 2 lapot A szirének
énekével, hogy az Agglomerátor meg-
haljon, és a hebrencsem megmaradjon?
Igen. Mivel ekkor tulajdonképpen több ütésfá-
zis következik egymás után.

Jégcsóvát lõnek a Sötét motyogómra,
megmenthetem-e a Koponya szimbólu-
mom passzivizálásával?
Nem. Ez nem életmegmentõ hatás, a Jégcsó-
va egyszer már létrejött, nem tehetem utólag
semmisé a hatását.

Mi a helyzet akkor, ha Korlátlan mágikus
faktor és Mágia apály is van a játékban?
A maximális VP korlátlan lesz, de a 6 fölötti VP
mindig azonnal elvész, ahogy ez a lapok szöve-
gébõl is következik.

Születhet-e halva egy mágiaimmunis
lény?
Igen, ilyenkor még a lapra játszod ki a Halva-
születettet, nem pedig a lényre.

Mennyi lesz Kloin Drungas ÉP-je, he kap
egy Fregnikus plazmát?
A Fregnikus plazma csak az alap ÉP-t dupláz-
za, szintlépéssel kapott ÉP pedig nem tartozik
az alap ÉP-hez, így 3 ÉP-je lesz Drungasnak.

Meg lehet-e Negálni a Kürtszót?
Nem, mivel ez a varázslat, a Sebek beforrnak-
hoz hasonlóan nem gyógyít.

Mi történik a Gyevi bíróval, vagy egy
Tárgyvédelemmel ellátott Orzag bilin-
csével, ha valaki kijátszik egy Deja vut?
A Deja vu hatására, a Világégéshez hasonlóan,
minden a játékban levõ lap a gyûjtõbe kerül. A
Gyevi bíróra azonban nem hatnak a lények egy
csoportjára vonatkozó lapok, ezért a Deja vu és
a Világégés ellenére is játékban marad. A Tárgy-
védelem pedig megvédi az Orzag bilincsét, így a
Tárgyvédelem leesik, de a bilincs nem.

Érvényes lesz-e a Földanya csókja, ha
egy orkomon volt, és az összefog egy má-
sik orkkal?
Igen, az lényre tett lapok, az összefogás után az
összefogott lénycsoportra is kifejtik hatásukat.

Mi történik, ha két Varkaudaromnál is
van egy-egy Varkaudar lándzsa, és
összefognak?
Semmi, mindkét varkaudar megtartja a fegy-
verét, és 14/4-es lény lesz belõle.

Mi történik, ha valaki tévedésbõl kiját-
szik egy Chara-din lesújtot egy Chara-
din lapra?
Mivel a varázslatot Chara-din lapra nem lehet
kijátszani, ezért vissza kell venni kézbe, ér-
vénytelen a kijátszása.

Az ellenfelem kijátszik egy Azonnali gyó-
gyítást, majd rögtön meg is Negálja.
Passzivizálhatom-e a kettõ között az Or-
zag bilincsét?
Nem, mivel a Negáció azonnali reakció lap. Ha
egy lapra azonnali reakció lapokat használunk,
akkor addig nem lehet más hatást és más nem
reakció azonnali lapot kijátszani, amíg valaki
azonnali reakció lappal akar reagálni.

Hogyan hatnak a vegyes alapanyagú tár-
gyakra a szójerek? A Fémbontó szójer
szétszedi-e a Varkaudar lándzsát, ami
fém és fa is egyben?
Igen, a vegyes anyagú tárgyara hatnak azok a la-
pok, melyek csak fém vagy fa tárgyakra hatnak.

Idõugrásnál mi történik a Zu’lit erõte-
rével vagy az Élõsködõvel?
Miután elmarad az elõkészítõ fázis, ezért
fenntartani sem kell õket, és le sem esnek.

Hogyan hatnak Az univerzum kifordítá-
sa mellett a költségnövelô lapok pl. a Bé-
ke erdeje?
A költségnövelõ illetve csökkentõ lapok az
adott lap kihozási költségét növelik, függetle-
nül attól, hogy az van esetleg ráírva, hogy 2 VP-
vel több. így pl. Miksziszi húsgólem ilyenkor 2
szörnykomponenssel kerül többe, és az Uni-
verzumnál is az aktuális költségfajtát növelik
ill. csökkentik, tehát tárgyaknál VP-t, lények-
nél és varázslatoknál szörnykomponenst.

Lehet-e negálni az Isteni segítséget?
Igen, mivel a lap ÉP-t növel, a regenerálás ki-
fejezés a lapon ne riasszon meg senkit, itt va-
lójában gyógyításról van szó. Megjegyzendõ,
hogy csak a kör további részére lehet negálni,
visszamenõleg nem.

Kijátszás, játékba hozatal
Lap kijátszásának, játékba hozatalának nevez-
zük, amikor egy lap akár kézbõl, akár valami-
lyen módon a gyûjtõbõl a játékba kerül. Ha va-
lamely kártya csak a kézbõl játékba hozott
lapokra hat, akkor ez külön rá van írva.

DANI ZOLTÁN ÉS MAKÓ BALÁZS

KÉRDEZZ–FELELEK
ROVAT

Mágia-apályMágia-apály
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Egyetlen játékos VP-ja sem mehet 6 fölé. Ha

valamelyiküknek bármikor több, mint

-ja lesz, a 6 fölöttiek azonnal elvesznek.

„A kezdô varázslók nem jelentenek veszélyt
számunkra. Az Éjmágus-félékkel szemben azon-

ban szükségünk van valami másra is
a puszta erônkön kívül.” – Wartause, hadvezér

5



A Beholder Bt. hivatalos 

versenye májusban

Idõpont: 1997. Május 24. szombat
Helyszín: Kondor Béla Közösségi Ház 

(Budapest, Kondor Béla sétány 8.). Megközelíthetõ 
Kõbánya-Kispesttõl piros 136-os busszal. (6 megálló)
Szabályok: A verseny hasonlít egy Frissen bontott pak-
lik versenyéhez. Mindenki vesz egy csomag 3. kiadású
alappaklit és egy csomag Chara-din visszatér kiegészí-
tõt. Ezek után nyolcas csoportokat csinálunk, akik kör-
be ülnek, majd mindenki kibontja az alappakliját, és ki-
választ belõle egy lapot, s tovább adja jobbra. Az így
kapott alappakliból ismét választhat mindenki egy la-
pot, és ismét tovább adja. Ez egészen addig folytatódik,
amíg a pakli el nem fogy, és ugyanez történik a vásárolt
Chara-din kiegészítõvel is. Az így kapott lapokból kell
összerakni egy legalább 30 lapos paklit, maximum négy
színbõl. A verseny a továbbiakban megegyezik a szoká-
sos két játszmás svájci rendszerû versenyekkel, kivéve,
hogy a második játszma elõtt a maradék lapjaidból bár-
mennyit változtathatsz a paklidon.

Nevezési díj: 400 Ft (tagoknak 300) 
A két csomag ára kedvezményesen 800 Ft

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

A verseny 10 órakor kezdõdik, nevezni 9-tõl lehet.

Pásztói minõsítõ HKK verseny

Idõpont: 1997. május 10. szombat. 
Nevezés 9-tõl, kezdés 10-tõl.

A verseny helyszíne: Pásztó, NEXT-DOOR STUDIÓ 
Teleki László Mûvelõdési Központ

Szabályok: Hagyományos svájci rendszerû verseny. 
A versenyen indulási jogot lehet szerezni 

a Nemzeti Bajnokságra.
Nevezési díj: 400 Ft

A részletekrõl érdeklõdni lehet Mátyus Gergelytõl 
a (32)-360-128, és (32)-360-881 telefonszámokon.

Mágiavihar, HKK páros verseny

Elindult a hadjárat. Túlestél a Tûzkeresztségen,
részt vettél a Második Ütközetben, de erre nem
számítottál: A mágia elszabadult. Nincs más le-
hetõséged, csak az, hogy szembeszállj a mágikus
erõk tombolásával, amelyek téged is fenyegetnek.

Hopp, már itt is van!

Idõpont: 1997. Június 1. 11 óra (nevezés 10-tõl)
Helyszín: Tower kártyaklub 

(Margitsziget Atlétikai Centrum)
Szabályok: A párok egymás mellett ülnek, nézhetik
egymás lapjait, de felváltva következnek. Közös az ÉP
(40) és a szörnykomponens. Ha egy lap az ellenfeled-
re hat, meg kell nevezned, hogy kire hat a párból, a ki-
rakó játékosra pozitívan ható építmények (pl. oltár) és
varázslatok (pl. A szirének éneke, Védelem a tûztõl) az
egész párra hatnak. Nincs közös õrposzt és közös véde-
kezés. Tiltott lap a Szerepcsere, a Tiltott mágia csak a
kiegészítõbe rakható. A két játszmás mérkõzéseken a
kezdõszabályt alkalmazzuk. A verseny specialitását az
ún. elsõdleges és másodlagos hatások adják. Minden
körben minden meccsnél a bíró véletlenszerûen meg-
határoz egy elsõdleges és egy másodlagos hatást, ame-
lyek arra mérkõzésre érvényesek. Az elsõdleges hatás
minden esetben érvényesül, semmilyen módon nem
semlegesíthetõ, a másodlagos hatást azonban a soron
következõ játékos az elõkészítõ fázisában semlegesít-
heti 3 VP elköltésével. Amennyiben a hatást egy játékos
által használható lappal jelöljük, akkor úgy kell tekin-
teni, mintha minden játékosnál kinn lenne belõle egy
(pl. Uman szellem, Orzag bilincse stb.). A hatások listá-
ját a szervezõknél, a kártyaboltokban kirakott plakáto-
kon, illetve a versenyen ismerhetitek meg. Addig is pár
példa: elsõdleges: Mester büntetése, Éhínség, Idõ-
gyorsító, Zu’lit erõtere, másodlagos: Lopás szakérte-
lem, Mágiadagály, Éjmágus tükre, Varázsfesték, A halál
tornya.

Nevezési díj: 400 FT/fõ (szövetségi tagoknak 300)
Nyeremények: Az elsõ hat helyezett értékes kártyákat
nyer.
Nem baj, ha egyedül vagy, ha eljössz, találunk neked
párt. Mindenkit szeretettel vár Bakos Attila (Tel: 312-
6473), Gere Márton (Tel: 204-6238) és az Öreg Kaszás!
Támogatók: Beholder Bt., Camelot, Dungeon, Ma-

gic Shop, Metal Hammer Hungarica, Tower
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Magic:The Gathering

Pro tour-New York
Május 30 – Június 1.

A verseny elsõ két helyezettje részvételi jogot nyer a  New York-ban 
megrendezésre kerülõ profi versenyre, ahol a világ 30 országából közel 200 

játékossal találkozhatsz! A verseny összdíjazása több mint 150.000 USD!

1997 április 27-én, vasárnap Magic:The Gathering Pro Tour Qualifier versenyt tartunk. A verseny tí-
pusa Mirage/Visions sealed deck. Nevezési díj 2.800Ft, amely tartalmaz  egy Mirage startert és két

Visions boostert. A verseny  svájci rendszerû, majd egyenes kiesés az elsõ nyolc játékos között. Mi-
vel ez egy hivatalos verseny, így kérünk mindenkit, aki már DCI tag , hozza magával az azonosító

kártyáját 
(mana membership). Új tagok jelentkezése az adminisztrációs pultnál.

A VERSENY MENETE:
Mindenki megkapja a Mirage startert és a két Visions boostert, majd felbontás után feljegyzi a lap-
jait. (Összesen 90 lap) A paklit és listát leadja a bíráknak. Kérjük ezt minél gyorsabban csináljátok

meg!
Ezek után a paklikat véletlenszerûen kisorsoljuk a játékosok között. Mindenki hasonlítsa össze a
pakliját a listával. Ha minden stimmel elkezdheted összerakni a paklid, erre egy teljes óra áll ren-

delkezésedre (minimum 40 lapos legyen) és 5 darab basic földet cserélhetsz. 
Minden fordulóban egy óra alatt 3 partit játszol ellenfeleddel, majd az eredményt jelentitek a bí-

ráknak.
A verseny de. 10 -kor kezdõdik, kérjük nevezzetek be fél 10-ig, a 10 utáni nevezéseket nem tudjuk 

elfogadni.

A helyszín: Margit-sziget, Úttörõ Stadion, Tower Card Club.
A részletekkel kapcsolatban hívd a Blackfire Games-t. Telefon:149-68-07

Várunk mindenkit,
Tordai Szilvia és Tószegi Szabolcs

Magic National
Május 17–18-án!

Az elsõ négy helyezett képviseli Magyarországot Seattle-ben a Magic világbajnokságon!
részletek a következõ havi Alanori Krónikákban és a fantasy boltokban!

Tel.: 149-68-07
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TILTOTT MÁGIA

A Beholder Bt. speciális versenye február 22-én zajlott
le. Több szempontból is különleges volt: a 16 éven
aluliaknak külön junior kategóriát szerveztünk, a seni-
oroknál pénzdíjakat adtunk, s mindkét kategóriában
voltak tiltott lapok. Úgy tûnik, sikerült felkelteni az ér-
deklôdést, hiszen rekordmennyiségû, 165 induló volt,
ebbôl 42 a junior kategóriában.

A késôbbi félreértések elkerülése miatt: nálunk az
számít 16 éven alulinak, akinek a
verseny napján még nem volt meg
a 16. születésnapja. Mivel így a fia-
talabbaknak is több esélyük van
nyerni, minél több versenyünkön
lesz junior kategória. Remélhetôleg
sok srác és lány eljön, most csak az
elsô helyezett kapott ultra ritka la-
pot, de ha legalább 50-en nevez-
nek, akkor már a második is kaphat
(természetesen sok-sok pakli kár-
tyát is kiosztottunk). A kimondot-
tan érdekes, jó hangulatú junior
versenyt Mátyus Sándor nyerte, né-
hány nagy lényre (Vlagyimir, Uwal-
la, Dögvész, Baghar, Korgó Szikra)
és nagy tömegû pusztításra, vala-
mint Halálkapura, Feltámasztásra,
Múltidézôre építô paklijával. A má-
sodik Máté Gergely, a harmadik
Szabó Bálint, a negyedik Böszörmé-
nyi Kristóf lett.

A senior kategóriában most
nem lehetett nyerni az unalmas
nagy lényes pakli eredeti verziójá-
val. Sok érdekes pakli tûnt fel, so-
kan próbálkoztak különbözô hor-
dákkal is. Bár a legtöbb profi
játékos eljött, új nevek is feltûntek
az elsô vonalban. A gyôzelmet vé-
gül nagy örömömre egy frappáns,
koncepciós pakli szerezte meg, amely pakliégetésre
épült, a Déja vu-re alapozva. Neumann Róbert paklija
megérdemli, hogy megörökítsük.

(Aki nem ismerné a Déja vu-t: ultra ritka, 9-be ke-
rülô varázslat, hatására minden lap és jelzô az asztalról
és kézbôl a gyûjtôbe megy, a szörnykomponensek és
VP-k megsemmisülnek, a játékosok 20-20 ÉP-be kerül-
nek, húznak 5-5 lapot, és úgy kapnak VP-t, mintha
most kezdenék a játékot.)

Érdekesség, hogy csak a Jaj a legyôzötteknek és a 2
Trollfa tudja megsebezni az ellenfelet, valamint, hogy
52 lapos a pakli. Robi mindössze 1 döntetlent játszott
a fordulók során, ki nem kapott. A mérkôzések általá-
ban úgy zajlottak, hogy kivédekezte az idôt, amíg Déja

vuzni tudott, utána már (általában Ködmangóval, ôr-
szoborral felfegyverkezve) könnyebben csinálta meg
ugyanezt, amíg a paklik el nem fogytak. Egyszerûen
hangzik, de nem az, fontos probléma volt pl. hogy mi-
kor, mit hasznosítson újra. Elég fárasztó is egy ilyen
paklival játszani, hiszen nagyon hosszúak a meccsek,
nemigen jut idô pihenésre a fordulók között. 

A döntô hallatlan izgalmakat hozott, Szili Attila
Mester büntetésével, Vlagyimirral, Kholdenikus csa-
pással, Önfeláldozással, Orzag bilincsével próbálko-

zott, nem is esélytelenül, 2:1-re ka-
pott ki végül. Amikor nyert, egy
Kholdenikus csapással végezte ki
ellenfelét, amitôl saját Vlagyimirja
leesett, az ellenfél Trollfája fenn-
maradt, mivel 1-est dobott, így Ro-
bi elvesztette maradék egy ÉP-jét is
a sokadik gyógyulás után. Az egyik
meccsen Attila Orzagját ellenfele
Sheran lázadásával egymás után
kétszer szedte le, amit ô mindkét-
szer Rekreációval hozott vissza.
Még egy zseniális húzás: Róbert vá-
ratlanul kijátszott egy Kürtszót, lát-
szólag nem is volt igazán szükség
rá, Attila gyorsan húzott két lapot,
majd azt is eldobhatta a Déja vu
miatt. Az érdekes és maratoni küz-
delem végén megérdemelten kö-
szöntötte taps mindkét résztvevôt.

A harmadik helyért vívott küz-
delemben Wéber Tamás 2:1-re gyô-
zött Szász Lajos ellen. Tamás alap-
vetôen repülô típusú hordával
játszott, Vérbeli borzongással, Jár-
vánnyal, Azonnali gyógyítással kie-
gészítve; míg Lajos a Zarknod osz-
lopás, Acélkolosszusos, Ongóliant
diszkoszvetéses paklit egészítette
ki más nagyobb lényekkel (Bundás
csirmáz, Homokféreg, Pattanóbö-

de, Lord Kovács), valamint Reinkarnációval, Szakadék-
kal, Pogánysággal (ez utóbbit pl. a Chara-din lesújt el-
len használta hatékonyan).
Még néhány érdekesség:
� Littner Ákosnak 10-es mérgezésû lénye volt (Skor-

pió erejével).
� Benyô László fattyas paklijában Drónkeselyûjén 29

ÉP jelzô volt, ez azonban nem akadályozta meg el-
lenfelét, Szabó Csabát, hogy kôvévált ôrposztján ke-
resztül egy Zolobooval üsse folyamatosan.

� Gál Zoltán és Homoki Zsolt csatája már a játék elôtt
megkezdôdött: 6-szor kellett dobniuk 20 oldalú
kockákkal a kezdésre, míg sikerült különbözôt dob-
niuk.
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1 Utolsó esély
1 Leah hatalma

1 Jaj a legyôzötteknek
2 Vulkánkitörés

1 Gyógyítás szakértelem
5 Destabilizátor

3 Pszi ernyô
3 Leah megcsúfolása

3 Örök kábulat
3 Kataklizma

3 Éhínség
3 Ködmangó

3 Újrahasznosítás
3 Gránit ôrszobor

3 Kürtszó
2 Egyszerûsítés

3 Járvány
2 Trollfa

3 Sheran lázadása
3 Déja vu

1 Bufa nevetése



� Kozma Ferenc Tûzgolyóval 585-öt sebzett.
� Nagy Zoltán (Parazita) egymás után 3 meccsén is az

elsô 5 lapja 3 Quwarg felderítô és 2 Quwarg boly
volt (természetesen csalás nélkül, az ellenfelek
emeltek is). Elég sokat ígérô kezdés!
Várunk mindenkit április 19.-én!

MAKÓ BALÁZS

HKK MINÕSÍTÕ VERSENY – GYÕR, 97. 03. 08.

Március 8-án megrendezésre került a gyõri HKK-MA-
GIC verseny. Bár a technikai részben volt némi fenna-
kadás, de végül sikeresen lezajlottak a versenyek. A
HKK versenyen 39 résztvevõ volt és a legjobb játéko-
sok zöme jelen volt, így igen erõs mezõny alakult ki.
Az elsõ helyezet Korányi Tibor lett nagylényes paklijá-
val nyereménye egy Déja vu és néhány pakli kártya
volt. A második helyet Horvát György a harmadikat
Holzinger Dániel szerezte meg. A mostani versenyen is
a nagylényes paklik domináltak. Egyes  új lapoknak is
nõt a népszerûsége mint például: Betonfal, A gyenge
pusztulása, Poszogó mösze és volt egypár régi visszaté-
rõ lap pl. Fordulat, Leah hatalma. A poszogó möszék-
nek köszönhetõen egyre kevesebben használják a
Szörnybûvölést és a Tiltott mágiát, viszont nõt a nép-
szerûsége a destbilizátornak. Néhány érdekesség a ver-
senyrõl:

� Szakál Pálnak egy játék alatt kétszer is elvitte a Troll-
fáját a gyenge pusztulása.

� Balka Lászlónak már csak egy ÉP-je volt amikor Dé-
ja vu-t húzott és sikeresen ki is játszotta. 

� Regenyei Péter gyanútlan ellenfelét ámokfutóval
erõsített agglomerátorokkal gyõzte le néhány kör
alatt.

� Reinholcz Ádám már a negyedik körben ördögi mó-
don végzett ellenfelével nappfókusz, mester jutalma
és tûzgolyó segítségével.

A MAGIC versenyen a kis létszám ellenére is erõs
mezõny gyûlt össze. Az elsõ helyet Papp Gábor négy-
színû duplaföldes paklija szerezte meg. A második he-
lyezet Freiser Tamás, a harmadik Lampért Csaba fehér
hordája volt.

Köszönetet mondunk a Valhalla Gyõr Domb utca
8/b, Sopron Ágfalvi út 4/E és a gyõri Pipi sportkártya
szaküzletnek akik nélkül nem jöhetett volna létre ez a
verseny.

Természetesen köszönet a BEHOLDER BT.-nek is.
SZENTE ÁKOS

HKK PÁROS VERSENY – MOSONMAGYARÓVÁR

A versenyt a szokásosnál némileg szerényebb érdeklõ-
dés jellemezte. A rendezvényen a mosonmagyaróvári,
gyõri kártyások mellett néhány pesti “profi” is részt
vett. A versenyen fõleg a lény nélküli paklik dominál-
tak a lényesekkel szemben 2:1 arányban. Láttunk Mes-
teres, Umanos, Kapzsiság átkás, Deja vu-s, nagy lényes,
roham, fattyas paklit. A versenyt a Csuka Zoltán –
Szente Ákos (Gyõr) páros maximális pontszámmal
nyerte. Mester büntetése, Szörnybûvölés, Gombóc
(Gömbvillám) jellemezte paklijukat. A második helyen
a Holtzinger Dániel – Abbas Krisztián (Pest) kettõs
végzett. Paklijuk alapját Griffõnixek, Lord Kovácsok,
Bundás csirmázok és Destabok képezték. A harmadik
helyet Hucker Szabolcs – Balka László (Gyõr) sze-
rezték meg az Orzag bilincse, Univerzum kiforditása,
Zu’lit erõtere kombóval.

A versenyzõk és a rendezõk idegeit az utolsó fordu-
ló elõtt egy kisebb technikai probléma tette próbára,
amelyért ezúton is szeretnék elnézést kérni. Szeren-
csére ez nem befolyásolta az elsõ három hely sorsát. 

A versenyt a Beholder Bt. támogatta.
Végül, de nem utolsó sorban szeretnék köszönetet

mondani Sziszinek a közremûködéséért.
CSERKUTI ISTVÁN

MISKOLCI KÜZDELMEK

1996. február 15-én, 37 nevez‹vel került megrendezésre
az I. hivatalos miskolci HKK verseny. Az elsõ játszmákban
jól startolt hazaiak a végjátékokban sorra alul maradtak, a
legeredményesebb miskolci, Pauleczki György is min-
dössze a 8. helyet tudta megszerezni. A versenyt 12 pont-
tal Szücsy Dániel nyerte a 11 pontos Nagy Gábor elõtt,
míg a harmadik Abbas Krisztián lett. Külön gratulálunk a
két hölgy versenyz‹nek, akik ebben az er‹s férfi mez‹nyben
is helyt tudtak állni. Az ebéd szünetben a Korona Bajno-
kai KT. darts versenyt rendezett, a célpont természetesen
Setét Patkány volt. A pálmát egy gyönyörûen kivitelezett
nyaki találattal Váradi Róbert vitte el, díja egy Borax király
lap lett, és a KT. tiszteletbeli tagjává választotta. Minden
forduló után tombola húzás volt, a szerencsésebbek bon-
tatlan paklikkal, ritka lapokkal lettek gazdagabbak. A ver-
seny kétségkívül legérdekesebb jelenete két fiatalabb ver-
senyzõ küzdelmében zajlott: az egyikük oldalán felépült
3 Élet, 3 Halál, és 2 Teljesség tornya, valamint 3 Sokaság
ereje mellett kb. 30 Chara-din fatty lézengett a tartalék-
ban. A verseny jó hangulatban zajlott, köszönet érte a ver-
senyz‹knek, és a Beholder Bt.-nek. Külön köszönjük a
miskolci Valhalla Páholy boltnak a felajánlott díjakat, és a
támogatást.

HUDÁK JÁNOS
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� Üdvözlet minden szabad kapitánynak!
A Dream of the Electronic Sheep tagjai-
nak szól az üzenetem. Elnézést minden
tagnak, de a vizsgáim miatt elhúzódott az
a bizonyos “további információk” elkül-
dése. Na most vége. Újra visszatértem,
már csak egy probléma van, eltûntek a
feljegyzéseim, tehát legyetek szívesek el-
küldeni még egyszer! Def Albec Alta
(#4780) Békási Balázs 1139 Budapest,
Teve u. 49/a I/31 (Lovász Erzsébet cí-
mén)
� Inszektoidok figyelem! Ezennel tudat-
juk minden szabad kapitánnyal, hogy
megalakult az Inszektoid Szabadcsapa-
tok (ISZCS), az inszektoidok érdekvédel-
mi szövetsége. Ha érdekelnek a részle-
tek, írj! Krysszorr kapitány (#1837)
� Hódmezõvásárhelyi kapitányok! Ha
rajtam kívül más is úgy érzi, hogy illik rá
ez az elnevezés, hívjon vagy írjon egy ta-
pasztalt kapitánynak! 

Tel.: 240-399 (Kalmár László)
B. J. Ranker (#2312)

Ui: Ha most akarod elkezdeni a repke-
dést, akkor is jelentkezhetsz!
� Tisztelt szenvedésre érdemes, bûnös
lelkû kapitányok, kinek szeme nem lát to-
vább a mindennapi megélhetés apró-
cseprõ problémáin. Kiknek elkárhozott
lelke a galaktika bûnmocskos fertõjében
fényt keresve eddig csak a napkereszt
egyházának korrupciótól , és világi bû-
nöktõl megfertõzött tanításaitól remél-

hette bûnei megváltását. Tudjátok meg,
itt az Armageddon! Nincs isteni könyörü-
let! Nem vagytok méltók az életre! A szá-
nalmas korrupciótól rothadó Birodalom a
végét járja. Csatlakozzatok hozzánk, siet-
tessük a pusztulást! Ami volt, eljön is-
mét, ami van, nem lesz többé. Célunk a
Galaktika Aranykora. Necrotech inc. Ölni
annyit tesz, mint imádkozni.

Chronos (#2635), Neath Sain
(#4349), Flado Rithle (#3885),
Skudgy Daw (#4605)
� Üdv minden játékosnak! Egy lehetõ-
séget nyújtanék azoknak, akinek szüksé-
gük lenne egy “lemaradt” hajóra. Van
egy triciplita és egy karnoplantusz ha-
jóm, mindkettõ 1996. Januárjában indult
és 10 fordulót ment. Cyclon Unariós
mindegyik, a triciplita 126. Rendszer 4.
Bolygó, 2 Ruby, 1 Hal-álsugár, rakéta áll-
vány, 1 Burn-Flux P2 reaktor, 8 AWRD
rakéta, a karnoplantusz 123. Rendszer 1.
Bolygó, 1 Ruby, 2 W+S Turbo Beam, 1
Turtle Plus pajzs, 2 Atlasz reaktor. 
Ha érdekel, írj! Címem: Nyergesi Zoltán
2536 Nyergesújfalu, Kölcsey u. 17.
Ui: Van 4 UL-em hozzájuk, és természe-
tesen az eddigi fordulókat is odaadom.
� Üdv mindenkinek! Látom, hogy min-
den rendszerben nagy a készülõdés a
zargok ellen, de a Formato I rendszerben
senki sem csinál semmit. Higgyétek el
már az is óriási segítség lenne, ha oda-
jönnétek a bolygórendszerbe, és por-

tyáznátok. Ha nem tudjuk kiûzni a zargo-
kat, akkor vége az egésznek, mert elfog-
lalják a rendszert, és nem lesz mivel tá-
voznunk. Ha úgy érzed, hogy tenni
akarsz valamit, akkor azt tegyük egység-
ben! Szóljál a:

(#4347)-re a Flying Cow ûrhajóba El
Dorlonak
� Kalandozótársaim! Az elõzõ apróba
hiba került, ugyanis a Tisztítótûz szövet-
ség lapja nem megrendelhetõ.

David Freemann (#1915)
� Felszólítom a Testvériséget, hogy hir-
detést csak a maguk nevében írjanak. A
Tisztítótûz szövetség nem torolja meg a
hirdetést, hisz a zargok nagyobb veszélyt
jelentenek, mint ti “testvéreim”. Tisztító-
tûz “Együtt, közösen...” (#1915)
� Zirc környéki kalandozókat keresek.
Kérlek írjatok!

David Freemann (#1915)
� Ahoj karnoplantuszok! Zarg inváziós
bázis van a Lideosbanan (117) csillag el-
sõ holdja körül (#2). Fogjunk össze a
hódítók ellen! Várom az üzeneteket !

John Connor (#1517) 
az Eucaliptusz kapitánya

� Várjuk a legjobbakat az Albion
Oleában. Az évszázad bulija a Jégmosoly
Uszony szervezésében! 
PVJ, Cicápa, Mermalior, Jaq Mirror,
Asimono, Sha’zo, Zdenek, Buga Jakab,
Csalogány és a többiek.

HHíírreekk  aa  KKááoosszz  GGaallaakkttiikkaa  vviilláággáábbóóll

Örömmel értesítünk minden érdeklôdôt, hogy az AMATI és
a Pocket fegyvergyártó konzorcium egymással karöltve
megrendezi az I. Galaktikus Légiparádét. A többnapos ren-
dezvény az érdeklôdôk és látogatók nagy számára való
tekintettel számtalan színes és látványos eseménnyel lesz
tarkítva. A SpaceCom kommunikációs társaság kizáróla-
gos jogot nyer t az egész galaxisban a holovíziós
közvetítésekre. Az rendezvény csúcspontja, a legújabb
katonai eszközök felvonultatása mellett, minden bizonnyal
a szabad kapitányok légi küzdelme lesz. A harcok kieséses
rendszerben kerülnek lebonyolításra, több csoportban.
Minden vállalkozó szellemû kapitány a saját hajójával, a
jelentkezéskori felszerelésével, és képzettségeivel vesz
részt a harcban, amelyet az ION-BENT nagyteljesítményû
megacomputerének segítségével szimulálnak. (A Gelreni
egyezmény kizárja a valódi test-test elleni harcot.) A
szimuláció annyira tökéletes, hogy mind a résztvevôk,
mind a közönség úgy fogja érzékelni, mintha valódi harcot

látott volna. A látványosság növelése érdekében a harcok
az “utolsó csepp vérig folynak”, vagyis egyáltalán nincs
benne menekülés. A közönség az egyes összecsapásokat
hatalmas kivetítôkön figyelheti. A küzdelmek három külön-
bözô versenytípusban, azon belül pedig erôbesorolás
szerinti kategóriákban kerülnek lebonyolításra. Az egyes
kategóriákra (hagyományos egy-egy harc, 3 fôs flották
küzdelme, ûrhajóvezetési ügyességi verseny) külön-külön
kell mindekinek jelentkeznie. A gyôztesek értékes díjakat
kapnak. A legsikeresebb hajók másolataival késôbb az
ûrben újra találkozhatsz. 

(A rendzevény az 1997 június 15-én a Láng
Mûvelõdési Házban megtartandó TF- és KG-találkozót
megelôzôen kerül lebonyolításra. A találkozóra minden
játékost és érdeklôdôt szerettel várunk. A légiparádéra való
jelentkezés feltételeirôl a fordulódban értesülsz.)
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AMO Múmia

A Múmia a Big Góliát kistestvére. A váz
ugyanaz, de mind fegyverzetben, mind
páncélzatban alatta marad. Ráadásul a ta-
pasztalatok szerint a személyzete sem
olyan képzett. Ennek ellenére senki ne gon-
dolja, hogy a Múmia könnyû ellenfél lenne.
Ha szembe kerülsz vele, akkor készülj fel a

legrosszabbra. A Múmia olyan fegyverzettel van felszerelve, amilyennel a peremszektorok kapitányai alig-alig találkozhatnak.
(A belsô rendszerekben ezek szinte megszokottak.) A fô veszélyt a 2 darab M6 IS-BB ágyú jelenti. Ez az ionizációs sugárzó
fegyver az eddig megszokott lézer-foton elvtôl eltérôen mûködik, ezért a pajzsok nem védenek ellene. (Eddig egyetelen fej-
lesztôbázisnak sem sikerült hatékony védekezést kidolgoznia ellene.) A fegyver sebzése 3D6+3, és az ötös találati pontos-
sága sem elhanyagolható. Az ionizációs sugárzás hatására a a célpont hajó felszerelése könnyen üzemképtelenné válhat. Ez
a hatás szerencsére nem maradandó, mivel csak a fegyverzet és az agy közötti kommunikációs csatornák zavarodnak meg
átmenetileg, de az is épp elég veszteség, hogy a harc során már nem tudod használni valamelyik ágyúdat, vagy generáto-
rodat. Az IS-BB mellett szinte másodlagos veszélyt jelent csupán a 3 darab M4 SG-4A lézarégyú. Ez paramétereiben telje-
sen megegyezik az ionágyú paramétereivel, csak ez csupán lézer. A Múmia védelme több. Mint hiányos. Mindössze egyet-
len rakéták ellen védô pajzs van rajta, és az sem túl hatékony. Mindenesetre így is jelentõs ellenfél marad.

Alaptípus: Mezon 6-PW
Manõverezõ képesség: min. 3.
Alapenergia: kb. 100
Páncélzat: kb. 180
Veszélyességi besorolás: 5
Fegyverzet átlagereje: 65

STATISZTIKA
1997. 03. 17.

légi gyõzelmek 980

idegenhajók ellen 783

zargok ellen 741

mezonok ellen 42

egyéb hajók ellen 152

kapitányok ellen 45

földi gyõzelmek 14

sikeres kalózkodás 25

priusz 399

hírnév 2108

kereskedelem 5

szerencsejáték 9

karizma 10

ûrhajóvezetés 6

manõverezés 10

javítás 9

leszállás 6

hiperugrás 8

robotika 7

programozás 1

mûszaki érzék 1

kézifegyverek 5

nehézfegyverek 10

kereskedõrang 7

kalózrang 3

harci rang 10

inszektoid 5%

karnoplantusz 4%

xeno 8%

ûrcápa 14%

cerebrita 9%

triciplita 14%

ember 43%

Hajók

Cyclon Unario 39 %

Cyclon Spark 6 %

Mercator Beta 9 db

Scorpion Sting 29 %

Galleon Silver 8 db

Mercator Gamma 14 db

Scorpion Lightning 3 %

Galleon Gold 6 db

Mercator Alpha 11 %

Cyclon Spacedog 3 %

Scorpion Thunder 2 %

Typhoon Warrior 1 db

Lelõtt hajók

Taurus POL007 1

POL-15 Ikarus 2

Héja XJ35 1

Tigris II. 8

Hunter 4

Indián 43

Nyomkeresô I. 36

Sd-34 Vámszedô 32

Fekete adószedô 20

Csáklyás Tuareg 11

Fosztogató 24

Vörös Kalóz 36

Hluppert Trade 6

Harpoon Corp. 7

Merc-Han’t 10

AZO Metal Giant 19

Mezon csatacirkáló 6

AMO C-34 Herkules 9

AMO YFT-2 Monstrum 6

AMO Big Góliát 1

AMO D-15 Villám 5

AMO WR Hiéna 8

AMO Hurrikán 10

AZO Fekete Halál 1

AZO Lánctörô 12

AZO Sírásó 4
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AAZZ  EEDDDDIIGG  MMEEGGAALLAAKKUULLTT  KKÖÖZZÖÖSS TTUUDDAATTOOKK  LLIISSTTÁÁJJAA
Szám Név Jellemzés Alakulás Vezetô Szimbólum
9101 Álomôrzôk Jó 93.11.23. 3821 Jerikó Fônix
9102 Vasalt Bunkók Semleges 93.12.23. 1506 Kôfejû Beldor Eltaposott quwarg
9103 Serény Múmiák Gonosz 94.01.07. 4709 Ithril Mosolygó angyalka rózsaszín bugyiban
9104 Viharlégió Semleges 94.01.27. 2883 Dort Amessix Tornádó örvénylô tölcsére
9105 Lélektisztító Irgalmas Nôvérek Raia 94.02.13. 3448 Darkseid Halványan vibráló nyunyónyûvô vikócmajom
9106 Arany Magisztrátus Fairlight 94.03.27. 4116 Tour Wen Varázskönyvbôl ömlô aranyló hatalom
9107 Ezüst Kígyó Szövetsége Fairlight 94.04.08. 5343 Sasszemû Murshum* Két, kört formázó ezüst kígyó
9108 Naplovagok Raia 94.06.01. 3188 Mr. H.A.I.R. Fehéren izzó tûzgömb
9109 Északi Driuda Szövetség Sheran 94.06.15. 5530 Merlin Tölgyfakoszorú
9110 ZAN Rendje Általános 94.06.21. 6666 Tb.gátló Vlagyimir Bézs alapon édeskés illatú halálsikoly
9111 Ördögi Kör Dornodon 94.07.25. 4538 Ilinir Doaron Koponyák gyûrûjében fekete obszidián denevér
9112 Mesterek Bandája Árnymanó 94.07.25. 2434 Lop-Nessy Eszti Kincsekben dúskáló, vigyorgó Árnymanó
9113 Pusztítás Prófétái Leah 94.07.25. 5646 Grath Morphus Kasza
9114 Pöröly Rend Általános 94.08.15. 2195 Killer Thorn Súlytásra emelt pöröly
9115 Igazság Keresôi Általános 94.08.18. 3472 Dalamar Lélekmérleg
9116 Ördögi Kör Leah 94.09.05. 3149 Philatorix Denevérek gyûrûjében fekete obszidián koponya
9117 Hófarkas Klán Általános 94.09.14. 2271 Quetzalcoatl Hófehér farkasfej
9118 Két Kard Testvérisége Tharr 94.09.19. 1375 Worm Földbe szúrt kard
9119 Kvazársziklák Népe Troll 94.11.07. 2898 Bõrnyakú Lombard Véres csatabárdot nyalogató Troll
9120 Változás Gyermekei Alakváltó 94.12.14. 5538 Zan-palánta Nekrofun-bonsai
9121 Szamócák Általános 95.01.04. 2279 Dzsoki a gonosz Szamóca
9122 Vashegyek Nemzete Törpe 95.01.18. 4922 Csákányos Blendor Hatalmas hegyek ormai mögött lenyugvó nap
9123 Acél Öklök Kobudera 95.01.24. 3403 Ashkenor Otthonát védelmezô jáde-sárkány
9124 Maffia Gonosz 95.01.27. 1550 Megváltó Kardra tekeredô, kitárt szárnyú háromfejû sárkány
9125 A korona bajnokai Általános 95.02.14. 4842 McNewast Egy koronára fonódó kígyó
9126 Aranysárkány Raia 95.03.09. 3612 Babsaláta Aranysárkány
9127 A Pentagramma testvérisége Általános 95.03.17. 3616 Teriel de Gwyll Lángoló Pentagramma
9128 Vérvörös Légió Tharr 95.04.10. 2183 Rodin fia, Danair Mindent elsöprõ hömpölygõ ármádia
9129 Az Illúzió Mesterei Általános 95.06.19. 2444 Fealefel Throm Kékes fényben úszó, derengõ szellemalak
9130 Az Idõ Porszemei Általános 95.06.27. 4451 Einstein Junior Kaleidoszkóp
9131 Éjharcosok Általános 95.07.10. 1170 Rothdak, a Megtorló Éjfekete kardról vörös vércsepp csapódik a porba
9132 Csontbrigád Általános 95.08.02. 2923 Trebor Yascorab Mindent átható csapatszellem
9133 Smaragd Sasok Alakváltó 95.08.08. 3519 Roberto Egy tûzoszlopon átrepülõ ALAKVÁLTÓ
9134 Fény Testvérisége Jó 95.08.09. 4105 Avina Fényt tükrözõ kristályvizû tó
9135 A mágia örökösei Gnóm 95.09.21. 3542 Mehadinas Trak Egy kristálygömb belsejében épülõ mágustorony
9136 Kerekkorsó Rendje Általános 95.10.05. 1724 Téla Oriens Néhány, tengernyi sörben tántorgó, és daloló alak
9137 Sheran Múmiák Sheran 95.10.18. 5727 Shaquille O’Neal Mosolygó rettenet rózsaszín bugyiban
9138 Szeretet Vándorai Elenios 95.10.19. 2164 Gwylldyn Csõrében mákrózsát tartó galamb
9139 Erdõk Vándorai Elf 95.10.26. 3813 Banális Ájlbibek Szellõjárta fûzfaliget a csillagos ég alatt
9140 Ördögi Kör Dornodon 96.01.22. 3026 Xeldor Dortin Koponyák gyûrûjében vérvörös denevér
9141 Igaz Barátok Semleges 96.04.17. 2800 Desconhecido Deus Lelkekben élõ igaz barátság
9142 Üdvhadsereg Általános 96.05.09. 1500 Lord Axyz Idõs asszonyt szopógödörbe segítõ ifjú harcos
9143 Ordo Mutantum Mutáns 96.05.15. 1721 Fekete Lótusz Nemesi díszekben pompázó Puhos Kópos
9144 Sziklaöklök Kobudera 96.12.09 1328 Febster Kolostort védelmezõ Jáde-sárkány
9145 Humán Páholy Ember 96.12.20 1444 Aranysárkány Egy tûzförgetegbõl kilépõ ember
9146 Vértestvérek Általános 97.01.06 5089 Kék Sequator W.D. Sírkövön fekvõ vörös rózsa

1997. június 14-én 10 órától a Láng Mûvelõdési Házban is-
mét olimpiával egybekötött TF- és KG-találkozót rende-
zünk. Okulva a korábbi tapasztalatokon, ezúttal az egész
mûvelõdési házat kibéreltük, így jóval nagyobb hely lesz.
Lesznek különtermek a KT-találkozók számára is.

Figyelem! Itt mutatkozik be az újonnan megjelenõ
HKK kiegészítõ, a Létsíkok! Ezenkívül még rengeteg egyéb
meglepetés vár azokra, akik eljönnek a találkozóra.

ii EE mm ll éé kk ee zz tt ee tt õõ ii
a kalandozók városának minden tanács-
tag-jelöltjének: ahogy arról már szó volt,
a vallások képviselõinek is ki kell mutat-
niuk elszántságukat azzal, hogy részt
vesznek az építkezésben. Az érvényes
tagsághoz 300 TVP beépítése szükséges,
legkésõbb 1997. június 30-ig.
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Játékvezetõi
üzenetek

Ezúton szeretném megköszönni a rengeteg ötletet,
javaslatot, amelyet a játék fejlesztésével kapcsolatban

kapok folyamatosan tõletek. Elnézést kérek, amiért nem
tudok külön, minden egyes ilyen ötletre válaszlevelet írni,
de attól függetlenül, hogy nem kapsz külön véleményt tõ-
lem az ötletrõl, mindenképpen elolvasom, átgondolom
õket, és ha megvalósíthatóak, berakom õket elõbb-utóbb a
játékba. Sajnos az idõm nagyon véges, ezért sokszor nagyon
jó ötletek is elsikkadnak, hiszen a megvalósításra váró ötle-
tek mennyisége mindig egyre több és több, mint amennyit
képes vagyok leprogramozni. Jó példa azonban a varázs-
pont spórolás, amivel már hosszú ideje bombáztok, és ami-
kor végre volt rá idõm, megcsináltam. Talán a balkezes fegy-
verváltás is ilyen lesz, amivel már sokan ostromoltak.

Az új ötletek játékba juttatásának hivatalos, és eléggé
biztos csatornáját egyébként a KT képességek jelentik. Saj-
nos ez részben nem funkciója szerint mûködik, sok KT ké-
pesség ahelyett, hogy hiányt pótolna, vagy valamilyen érde-
kes színfoltot vinne a játékba, már meglevõ, és jól mûködõ,
kiegyensúlyozott dolgok további tápolásával foglalkozik
(pl. erõforrások, úgymint TU, VP, sebzés stb. növelés). Ezt
megakadályozni nem tudom, hiszen a KT képességek lé-
nyege a teljes szabadság, de a fair play szabályai érdekében
fenntartom a jogot, hogy az ilyen, ún. „nyerstáp” képessé-
geket visszautasítsam, ha a KT-nak már van három ilyen jel-
legû képessége. A másik dolog, ami nagyon kellemetlen, ha
egy KT képesség megbeszélése elhúzódik. Kapok egy KT-tól
2-3 javaslatot, visszaírok, hogy milyen módosításokkal le-
hetne elfogadható. „Így már túl táptalan”, kapom a választ,
és jön 2-3 teljesen új javaslat. És ez így megy 4-5 levélváltá-
son kívül. Ez sajnos nagyon sok idõt elvesz a „T-idõmbõl”,
ilyesmi miatt fordulhat elõ, hogy néha egy-egy KT képesség
berakása egy hónapot is csúszik. A problémák feltorlódásá-
nak elkerülése végett a 6. és 7. KT képesség minden KT-nál
ugyanaz, így idõt nyerek a többi KT képesség leprogramo-
zásához. Azt, hogy a 7. képesség után mi lesz, még nem
tudom.

Az idõbeosztásommal kapcsolatban: jelenleg az idõm
nagyjából egyenlõen oszlik meg a következõ dolgok között:
1.) KT képességek; 2.) Csatornán túli dolgok fejlesztése; 3.)
Esetleges hibák felderítése, kijavítása, csatornától nyugatra
fekvõ dolgok fejlesztése; 4.) NJK-k irányítása, események,
játékosok problémáira, leveleire való válaszolás; 5.) HKK
fejlesztések. Ezt csak azért írtam le, mert nem szeretném,
ha valaki azt hinné, hogy kevesebbet foglalkozom a TF-el,
mint korábban: Idõm 80%-át továbbra is a TF-el töltöm, de
a legtöbb dolog, bár közvetve vagy közvetlenül a játék
ügyét szolgálja (KT képességek, csatornán túli dolgok, hi-
bák javítása, levelekre való válaszolás), nem azonnal

szembetûnõ egy átlagos fordulóban, ti csak a nyugat-
ra fekvõ dolgok fejlesztésérõl és az NJK-król,

eseményekrõl szereztek tudomást.
TIHOR MIKLÓS

Közhírré tétetik!

Mi, VI. Borax ezennel kihirdetjük,

hogy a nagy hírû Alanori Olimpia

Ismét megrendezésre kerül. Felhív-

juk minden fegyverforgatásban, 

kúszásban, mászásban jártas kalan-

dor figyelmét, hogy kezdje meg a

felkészülést. Az olimpiák történeté-

ben elsõként, ezúttal az ügyességi

számokban külön is lehet nevezni,

a harctól teljesen függetlenül. 

Az olimpiai hírnökök mindenkit

idõben felkeresnek, és tájékoztat-

nak a részletekrõl.
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Az elõzõ História izgalmas hírei után úgy gondol-
tam, hogy ezúttal egy régóta érlelõdõ témát vetek
fel, a kalandozók városairól készítek riportot. Mi-

vel Gwendolent már ismertem, õt kértem meg, hogy
hozzon össze egy beszélgetést az idõközben már félig
felépült Fehér Bércben. Sikeresen meg is szervezte a ta-
lálkozót, így végül egy ezüst hajú kobudera, Távoli Vi-
zek, egy szõke alakváltó lány, Dewyna Arian, egy feke-
te bõrû alakváltó férfi, Edward, a kíváncsi, valamint
Gwendolen jött el a megbeszélt helyre.

T: Kezdjük egy rövid bemutatkozással!
DA: Dewyna Arian vagyok. Már a világégés után születtem Er-

dauinon. Valószínûleg én vagyok a legfiatalabb tanácstag. Az Álo-
mõrzõk közé tartozom, és Elenios híve vagyok.

TV: A teljes nevem Ariteva no Metta no Hikkjo no Tooi Mi-
zu, azaz Távoli Vizek, ami a nevem utolsó két tagjának fordí-
tása. Kb. egy évvel a tûzvihar után érkeztem a Túlélõk Földjé-
re. Az Úrnõ híve és a Pentagramma Misztikus Testvériségének
tagja vagyok.

E: Edward, a kíváncsi vagyok, kb. négy éve járom a pusztá-
kat, Raiának, a jóság istenének vagyok a felszentelt papja, és
az õ híveit képviselem Biztosrév városában.

G: Én Gwendolen vagyok...
T: Ne haragudj, de téged már ismernek az olvasók.

Tehát az úgy nevezett kalandozó városok. Kinek az öt-
lete volt, hogy várost építsetek a kalandozók számára?

E: Természetesen Távoli Vizeké...
TV: Nem az én ötletem volt, hanem valakié, akit nem isme-

rünk. Ugyanis a mentális térben beszélgettem néhány bará-
tommal, és akkor vetõdött fel az ötlet.

T: Mi volt az oka, hogy egyáltalán felmerült ilyen öt-
let, és szerintetek minek köszönhetõ, hogy meg is való-
sult.

G: Végül is mindnyájan kényszerbõl jöttünk erre a vidékre,
és sokan vágytak arra, hogy újra otthonuk legyen, de Mizu
(Távoli Vizek) kiváló szervezõ munkája nélkül nem sikerült
volna.

T: Miért nem voltak jók erre a Yaurr birodalom váro-
sai, pl. Libertan vagy Xantrox?

TV: Szerintetek miért nem? (Kérdezi nevetve.)
E: Sokkal szebb valamit felépíteni, mint egy készet úgy el-

fogadni, ahogy van. És mivel a meglévõ városok Borax fenn-
hatósága alatt állnak, azokon nem változtathatunk, felettük
nincs hatalmunk. Mi pedig szerettük volna megvalósítani el-
képzeléseinket. Természetesen a mi városaink, ezért sokkal
szebbek lesznek mint a helytartói városok. (Gwendolen lelke-
sen bólogat, Távoli Vizek pedig kicsit közelebb húzódik Arian-
hoz.)

DA: Nekem a szüleim elég sokat meséltek szülõvárosukról,
s amikor én Libertanba érkeztem, hatalmasat kellett csalód-
nom.

T: Miért?
DA: Otthon, szeretet és megértés helyett csak harcot és öl-

döklést találtam. Ezért nagyon távolinak érzem magamtól eze-
ket a helytartói városokat. (Közben közelebb húzódik hoz-
zám, és elbûvölõen néz rám.)

T: Nem adom oda a tollamat! Csak akkor ha már be-
fejeztem az interjút, különben nem lesz mivel írnom.
Nos, az ötletetek lelkes hívekre talált, és már félig fel is
épültek a városok. Ti, Távoli Vizek kivételével, min-

dannyian tanácstagok vagytok. Mi kell ahhoz, hogy va-
lakibõl szintén tanácstag legyen?

E: Elsõsorban ambíció.
DA: Elhivatottság, és sok-sok szögletes kõ.
T: Kicsit bõvebben és komolyabban, ha szabad kér-

nem.
G: Szögletes kõ az tényleg kellett. Egyébként mindkét város-

ban tanácstag lehetett az elsõ három olyan kalandozó, aki az ala-
pozó munkálatok egytizedét a saját kezével elvégezte. (300 TVP-
t épített) Õket nevezzük függetleneknek.

T: Ha jól tudom, nem csak három tanácstag lesz a
városokban, hanem mindkét várost egy-egy tíz tagú ta-
nács irányítja.

G: A másik hét-hét tanácstagot a hét isten hívei választják
maguk közül, az kerül be, akire a legtöbben szavaznak a Tûz
utáni 5. év Dornodon havának Gonoszság napjáig (1997. má-
jus 15.).

T: És jelen pillanatban hány tagja van (1997. márci-
us 1.) a tanácsoknak?

TV: Fehér Bércnek tanácstagjai jelenleg: El Condor Pasa,
Gwendolen és Banális Áljbibek függetlenek, Deanaal a Napta-
nács ajánlásával és Xoroa the Drow Elf Fairlight híveinek kép-
viseletében. Biztosrév tanácsának független tagjai: Ahrem Mi-
rage, Fortamin és a szép hölgy..., a tündökletes
hölgy.....hmmm az EGYIK tündökletes hölgy itt mellettem
(mosolyodik el egy mákrózsát nyújtva a hölgy felé), Dewyna
Arian. Rajtuk kívül tanácstag még Edward, a kíváncsi a Napta-
nács képviseletében.

T: Van már jelölt a többi helyre is?
TV: Van.
G: Van amire van, van amire nincs.
TV: Többnyire van...
G: ... de például nincs még jelöltje Tharr híveinek egyik vá-

rosban sem, Elenios híveinek Biztosrévben, és Sheran hívei-
nek Fehér Bércben.

T: Te miért nem lettél tanácstag, hiszen te kezdted el
szervezni ezt az egészet?

TV: Én nem tudok sokáig megülni egy helyen, túl felelõtlen
vagyok az ilyen komoly munkához. Egyébként pedig nem szív-
lelem a hosszú fekete köpenyeket. (Vigyorog!)

G: Hogy mit?
TV: Hát a tanácstagok talárjait.
E: Természetesen díszpolgárságot fog kapni az elsõ adan-

dó alkalommal.
G: És mellé egy gyönyörû hímzett palástot.
TV: Ugyan, nekem elég jutalom az, hogy ezekkel a bájos

hölgyekkel találkozhattam!
T: Mit jelent az, hogy díszpolgárság?
E: Az maradjon a jövõ titka.
T: Milyen intézkedéseket kívántok bevezetni uralom-

ra jutásotok elsõ évében?
E: Mindenki számára a lehetõ legvonzóbbá szeretnénk tenni

a várost. Mivel mi társainkat képviseljük, az õ érdekeiket tartjuk
szemünk elõtt. Borax király azt nyilatkozta, hogy az õ fennható-
sága csak az általa épített városokra terjed ki, ezért a kalandozó
városokat nem terheli a királyi bürokrácia, így nem találkozhatsz
királyi adószedõvel. Természetesen ez alacsonyabb bolti árakat is
jelent, amint lesz bolt.

DA: Ami már csak rajtatok múlik.

� H�i�s�t�ó�r�i�a �



E: Szeretnénk olyan közbiztonságot teremteni, hogy bárki
nagyobb összeggel a zsebében nyugodtan sétálhasson a város
utcáin. Reméljük, hogy ezt azután ott is fogja elkölteni.

G: Szeretnénk azt is, hogy mindkét városban legyen egy
olyan nagyobb park, ahol...

E: ... a természetet a maga romlatlanságában õrizzük meg.
DA: No, meg lesznek varázsló tornyok...
E: ...templomok...
G: ...KT-házak...
TV: ...és természetesen az Elenios Lányai Mûintézet.
G: És ahhoz, hogy ez készen legyen, csak a ti kitartásotok

és szorgalmatok kell.
E: Már csak azért is érdemes építeni, mivel a nemrég meg-

hirdetett építési versenyben komoly díjakat lehet nyerni.
DA: Fortamin például az aranyláncát ajánlotta fel, csak

elõtte átadta nekem megõrzésre (mutat fel egy láncot).
T: Hoztatok már valami intézkedéseket, szabályoztá-

tok már a tanács mûködését?
DA: Ajaj...! Megpróbáltuk a lehetõ legrészletesebben sza-

bályozni a döntéshozatal menetét, a tanácstagok személyét és
a tanácsülések gyakoriságát.

G: Tényleg Edward, te nem valami hivatalnok voltál a világ-
égés elõtt?

E: Nem, én a Namír királyságokban voltam a királyi háló-
köntösök õre (húzza ki magát büszkén).

T: Köszönöm mindannyiótoknak a beszélgetést!

DA: Treem, akkor most nekem adod a gyönyörû tolladat?
TV: Treem, az a szép fiatal hölgy, akivel a múltkoriban lát-

talak, a lányod (közben pajkosan mosolyog)?
G: Treem, nincs véletlenül csokivirág likõröd?
T: Sok sikert a városokhoz!

Remélem, hogy a kalandozó városok meghozzák majd
azt, amit a lelkes szervezõik remélnek tõle, és sokan
csatlakoznak az építéshez! Addig is nekem nemsokára
újabb beszélgetést kellene szerveznem, és még semmi
ötletem sincs. Azt hiszem, hogy pillanatnyilag kifogy-
tam a témákból, de majd csak kitalálok valamit.

TREEM

� Egy újabb példa arra, hogy a világégés által megzavart termé-
szet milyen hihetetlen dolgokat képes produkálni: Lovecraft-
nak, egy ghallai újszülöttnek már a születésekor (0. forduló)
25-ös ereje volt. Ez korábban már egy átlagos meglett, felnõtt
férfinak is a becsületére vált. Ráadásul az 1. Fordulójában már
28-es lett az ereje, mivel beáldozott Tharrnak.

� Csákányos Blendor (#4922) hat ongóliantot mészárolt le
Wargpin városának védelmében. (Két alkalommal kettõt egy
körben!) A helytartó a jutalomban részesítette Blendort a hõ-
sies tettéért, Trákin csákányát ajándékozta neki, a hozzá legil-
lõbbet az ismert varázstárgyak közül.

� Khebron, sem mondhatja magát szerencsésnek a Phua-kúpok
kutatásában. Sikeresen megfejtett egy rejtvény, majd megküz-
dött a benn tanyázó masszával. Elõszõr a mentális pillantás mi-
att elveszítette a közelmúlt tapasztalatait, majd a massza puri-
fikálta. A kapott gonoszságpontok miatt jelleme semlegesre
változott, istene kitagadta, és ezek után a Phua-kúpban talált
egy táblát, mely azt ecsetelte, hogy súlyos következményekkel
járhat, ha valaki eltér az istene által megkövetelt jellemtõl.

� A Phua-kúpok veszélyességére jellemzõ egy Naplovag, Rydm
Ysad Anser csatája egy masszával: “Szúrásokat kapsz a vállad-
ba és a felkarodba. (3 támadástól 39 életpontot vesztesz.) A
csípés nyomán a szervezetedbe bénító méreg is jutott. (-4 tá-
madás.) A massza néhányszor belevágja a csõrét a kezedbe. (4
támadástól 14 életpontot vesztesz.) A massza farkával a kezed-
re csap. (1 támadástól 12 életpontot vesztesz.) A lény a sebre

rakja a tojócsövét, és pumpálni kezd. Letéped magadról. A
massza leken néhány pofont. (4 támadástól 20 életpontot
vesztesz.) Megpróbál megragadni. Mintha egy satuba kerültél
volna! Csontjaid recsegnek ropognak. 65 életpontot vesztet-
tél. Rúgásokat kapsz a kezedre és a lábadra. (4 támadástól 13
életpontot vesztesz.) A szörny agyi energiáidból táplálkozik. (-
3 TU.) Egy pontos és nagy erejû ütéssel a massza bezúzza a
koponyádat. (4 támadástól 45 életpontot vesztesz.) Minden
elsötétül elõtted... Ez már bizonyosan halál.” Gyengébb ideg-
zetû olvasóimat megnyugtatom, hogy egy DEM megmentette
Rydm Ysad Anser életét, miután az elsõ kör végéig 208-at seb-
zõdött. Õ így kommentálta a csatát: “Az ongóliant sokkal ke-
vesebbet sebzett rajtam, és nem szívott TU-t, valamint nem
mérgezett.” Én csak összeszámolom a massza végtagjait: ful-
lánk, csõr, farok, tojócsõ, mancs, pata. Nagyon gusztustalanul
nézhetett ki!

� Akire Solkin szerintem a 40-es számot tartja szerencsétlennek,
a 13-as helyett. A 40. fordulójában ugyanis egy szem szimbólu-
mos alak elkérte az egyetlen kazmár gyökerét, amit õ boldogan
adott oda. Ezek után egy mutáns lopni próbált tõle. Huh! Nagy
fellélegzés. Nem sikerült. De azért a sikertelen lopás után
ugyanaz a mutáns pszivel leszívott róla 9 ÉP-t. Már teljesen
megkönnyebbült, hogy csak ennyi szívás volt a fordulóban,
amikor jött az újabb kritikus mondat: Mintha valamid hiányoz-
na... Hát az elõzõ fordulójában bányászott egyetlen vasa, és
mind a két pirkitje bánta a szerencsétlen fordulót. TREEM
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Egy igaz feltaláló

Üdvözlet kalandozók! Szeretnék megosztani veletek egy ér-
tekezést a tárgyak többrétegû felhasználásáról. Hogy saját
példával éljek, a minap megláttam elsõ krómkaktuszomat.
Le is szüreteltem róla egy tükröt. Az agyam rögtön maga-
sabb fordulatszámban kezdett pörögni, hogy vajon mit is le-
hetne kreálni belõle. Mit is? Mondjuk: Tükröm, Tükröm
mond meg... – na ez azért még sem. Viszont megvan! Vég-
bél tükrözés! Én leszek Ghalla elsõ proktológusa. Kibérelek
valamelyik városban egy házat, és megnyitom a rendelõm.
Nagyobb sor fog kígyózni, mint a polgármesteri hivatalok
elõtt, mikor kiosztják a túlélõknek járó segélyt. Csak úgy
dõl hozzám a sok arany. De hát árnymanó tervez, isten vé-
gez. Az ötlet nem valósítható meg. Biztos túl tápos lennék,
ha benézhetnék a legnagyobb kalandozók belsõ titkaiba.
Meg aztán ki  bízna meg egy árnymanóban, hisz nem lehet
kiszámítani, mikor lopja ki éppen a páciens máját, veséjét,
gyomrát és adja el jó pénzért az illegális szervátültetéseket
végzõ gnóm boltosoknak, vagy csinál a vastagbelükbõl íj-
húrt. Ötlet tehát elvetve. Akkor mi lenne, ha ráragasztanám
a pajzsomra. Így visszatükrözhetném az energia és fény va-
rázslatokat. Bele tükrözhetném a napot a szörny vagy egy
kalandozó szemébe, így az mínusz támadásokat kapna. És
mivel már meg volt az elsõ randim egy vízionár nevû féreg-
gel, így az az ötlet is felmerült, hogy ha meglátom, a tükröt
a pofájába nyomom, és így magát szívatja meg. De ezek sem
jöttek be. Erre mit lehet belõle csinálni? Egy vacak szex-
tánst. Jó, jó. Tudom. Segít a tájékozódásban. De kell hozzá
még két gõtecsont, amikor még fúvócsöven sincs. Meg négy
varányszem, miközben már huszonöt napja keresem a va-
rázslónak azt a fránya szemet. Tényleg, minek kellhet ennek
a rozzant muksónak varányszem? Távcsövet biztos nem
akar. Akkor meg minek? Azt hiszem rájöttem! Mikor ajtót
nyitott, vagy fél órát próbálta fókuszba rántani a szemét. Tu-
ti, hogy szemüveg kell neki. Ki is találtam, hogy két varány-
szembõl, négy drótszõrbõl és valami ragasztóból hejre kis
okulárét lehetne kreálni. Elég tápos tárgy lenne. Annak, aki
viseli, adna mondjuk +1 vadászatot, +1 felderítést, esetleg
+1 IQ-t, ha ilyen kalandozót támadnak meg, a támadó go-
noszságot is kaphatna, hisz nem illik megtámadni egy sze-
müveges kalandozót. Elenios hívõknek pedig +1 szerencse
mentális támadások ellen. Végülis a szem szimbólum hatá-
sát erõsíthetné. És mellékesen átröhögtem az éjszakát, mi-
kor felrémlett bennem egy látvány, hogy milyen lehetne az
elsõ szemüveges troll. De sajna ez a tárgy sem jött be. Vi-
szont a sok gondolkodástól teljesen megfájdult a fejem. Bár
gondolom ezt a trolloknak nem kell bemutatnom, hisz õk,
amint felébrednek, és bambán szétnéznek, egybõl fellép ná-
luk az agy szinapszisainak potenciális túlterhelõdése. De
hagyjuk a trollokat. Érzem, nagy dolgokra vagyok még hiva-
tott. Hogy miért? Azért mert ugyanis az elõbb a nagy feltalá-
lásokban nem figyeltem eléggé, hogy mit veszek ki a tás-
kámból, és ezért a gyöngymangó helyett... mórigyümölcsöt
ettem. Óóóó! Azt hiszem, jobb ha gyorsan elbúcsúzooook!
Frrrcs! Prrrrty! Totty! Placcccs! Üdv! És éljen a szopókõ!

U. M. A. (#5569), AZ ÁRNYMANÓ
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Kérdezõs játék

A harcosnõ elért a labirintus utolsó termébe. A környék ura,
a varkaudar mágus már számított érkezésére, támadó és vé-
dekezõ varázslatok aktiváló szavai keringtek gondolatai
közt.

– Elpusztítalak emberféreg! – sziszegte a nõre. – Gonosz
varázslataimmal számûzlek az örök feledésbe.

A nõ csodálkozva rábámult, majd hangos kacajra fakadt.
– Ostoba varkaudar! Mit tudsz te a gonoszságról?
Most a máguson volt a csodálkozás sora. Végigfutatta te-

kintetét ellenfelén, rábámult annak két-kard szimbólumára.
Bár agyából szinte kívánkozott a pusztító végzet, visszafog-
ta magát: elfogta a kíváncsiság.

– Látod ezt a gyûrût? – magyarázta a harcosnõ a koráb-
bi szavait. – Négy földalatti menedéket dúltam végig, mire
végre megkaptam.

A Varkaudar fitymálóan kiköpött. Ilyet már õ is tett nem
is egyszer.

– Itt van ez a karkötõ csiszolt obszidiánból. – erõsködött
a nõ. A mágus úgy döntött, beszáll a játékba. Kérdõn a má-
sikra pillantott, hogy folytassa.

– Két tucat palotaõrt öltem meg, és elraboltam a helytar-
tó lányát érte – mondta büszkén a harcos. A mágus elisme-
rõen bólintott. Ez már nem semmi. Göcsörtös ujjával a nõ
páncélja felé bökött.

– Gromakpáncél. – szögezte le a harcosnõ. – Kebelbará-
tomtól, Dornodon hû papjától kaptam hozzá az alapanyagot.

A varkaudar a lány díszes vassisakjára mutatott.
– Igazi törpe munka. – mosolygott büszkén a másik. – A

szolgám csinálta napokon át.
– És a fegyvered? – Kérdezett rá a mágus.
– Nagyon jó lándzsa, vasból van a hegye. Árnymanó ba-

rátom lopta hozzá össze a vasércet.
A mágus jelentõsen a nõ arany nyakláncára pillantott,

melyre karmok, fogak voltak fûzve.
– Ezt már csak magad csináltad?
– Ó, dehogy! – szerénykedett Tharr aranyhajú harcosa.

– Dolgoztam régebben egy sötét fõgnómnak. Elég keveset
fizetett, ezért betörtem az otthonába, és elemeltem ezt a
láncot a kincsesládájából kereset kiegészítésként. Õt pedig
megöltem.

– Utolsó kérdés. – figyelmeztette a varkaudar mágus, és
a nõ nyakában függõ két-kard szimbólumra mutatott. – Ez
honnan van?

– Természetesen istenem adta. Az egyiket. Ez a szimbó-
lum mutatja, hogy Tharr igaz semleges, patyolatbecsületû,
törvénytisztelõ harcosai közé tartozom.

Ezzel lándzsáját a mágus torkába döfte, hisz istene leg-
utóbb ezt kérte tõle. Átkutatta a holtest zsebeit, elvette amit
értékesnek ítélt, majd elindult kifelé. Napnyugta elõtt még
egy oltárt kell találnia, ahol Tharrnak elújságolhatja legu-
tóbbi hõstettét. Csizmája koppanásait hangosan verték
vissza a felek....

Hittársaim! Nem szörnyû, hogy mindenki, szinte min-
denki így gondolkodik rólunk?

MYRA(#4075), THARR TANÍTVÁNYA



A több évezredes múlttal rendelkezô elfekhez, vagy törpékhez képest fa-
junk még csak gyermekkorát éli, a korlátlan továbbfejlôdés lehetôségével.
Majd száz éve találkoztak velünk elôször Ghalla földjén. A legendák, sze-
rint, mint ezt kutatásaim is igazolják, egy ôsi ork törzs, a feneketlen bar-
langok mélyén élô Lai-Shud, valamint gnómok és emberek keveredésé-
bôl született fajunk. Ugye mondanom sem kell, milyen kiváló ötvözetet
jelent a Lai-Shud kitartása és túlélôképessége, a gnómok intelligenciája,
és az emberek tudásvágyó sokoldalúsága.

A mára már teljesen eltûnt Lai-Shud, a különbözô ok törzsek közül
a legintelligensebb, hosszú, vérrel írt történelmet mondhat magáénak.
Születésük története ellenôrízhetetlen legendák homályába vész. A föld
alatt éltek, a túlélés kiváló mesterei voltak. Természetes, hogy a nehéz kö-
rülmények, a folyamatos élethalálharc, nem kedvezett a mások által fe-
hérnek nevezett hibás út megismeréséhez. ºseink helyesen ismerték fel,
hogy az életteret, bármilyen sötét és nyirkos is legyen az, csak mások el-
lenében, küzdelemben lehet megszerezni és megtartani. Ez a filozófia vé-
geláthatatlan háborúkhoz vezetett, a Lai-Shud és a szintén föld alatt élô
egyes törpe és gnóm törzsek között. Visszatekintve nyilvánvaló az, hogy a
kiváló fegyverekkel és páncélzattal felszerelt törpékkel szemben a frontá-
lis harc csakis vereséghez vezethetett volna. Ezt felismerve ôseink megta-
nulták a csapdák használatát, csendesen osonva lepték meg a nehézke-
sen mozgó páncélos törpéket. A túlélés egyetlen útját már gyermekkorától
tanulta az összes Lai-Shud, s az úgynevezett tolvajképességeket a mai fa-
joknál százszorta nagyobb tökélyre fejlesztették. Olykor-olykor az orkok
nagy hôsei egyedül lopództak az ellenség táboráva eltulajdonítva a törpék
csodálatos fegyvereit, jobblétre szenderítve a törpe haderôk vezetôit. S az
ilyen gyôzelmek sokkal kedvesebbek voltak a Lai-Shudok szívének, mint
a nagy csaták megnyerése.

Az ôsök a föld alatt élô legtöbb fajhoz hasonlóan nem voltak túl ma-
gasak, a legalacsonyabb ork fajt inkább jellemezte a ruganyosság, mint a
nyers erô. S hiába kedvelték jobban a kisebb rajtaütéseket a nagy csaták-
nál, néha rákényszerültek a nyílt ütközetek megvívására is. Ork ôseinket
sokkal kevésbé jellemezte a vérszomjasság, mint ellenfeleiket, így az ok-
talan gyilkolászás helyett sokkal szívesebben ejtettek foglyokat. A gusztus-
talanul kövér, ápolatlan szakállú törpe nôket és férfiakat csak a legalan-
tasabb munkák elvégzésére használták, de a vékony, intelligens gnómok
felkeltették az orkok érdeklôdését. A gnómokat bonyolultabb, elmélyül-
tebb gondolkodást igénylô feladatokkal bízták meg, mert valljuk be ôszin-
tén, ork ôseink ravaszságuk ellenére sem voltak híresek szellemi képes-
ségeikrôl. A harcokban megfáradt Lai-Shud férfiak gyakran lelték
kedvüket a gnóm nôkben, és a törzsben uralkodó egyenjogúság hatására
sok nôtag is keresett gnóm párt magának. îgy a foglyok elfogadott tagjai-
vá lettek a törzsnek.

A sok vegyes fajú gyerek nem tudott beilleszkedni a Lai-Shudok kö-
zé. A nagy szakadás IV.Olafsson király uralkodása alatt következett be. A
szokásos évvégi törzsi gyûlésen nagy vita alakult ki a hagyománytisztelô
ôsi Lai-Shud családok, és az ork-gnóm fattyúk képviselôi között. Mivel a
fattyúk is teljes jogú törzstagnak számítottak (igaz a jogokat elég rugalma-
san kezelték akkoriban), a teljes hónapig tartó vitában ôk is kifejthették,
hogy terjeszkedést, új területek felfedezését kívánják. S hiába volt az ork-
gnómok fejlettebb gondolkodása a hagyománytisztelôk számbeli fölénye
ellenükre döntötte a terjeszkedés kérdésében. A hatalmas, mintegy hú-
szezer fôs törzs tagjainak töredékét kitevô, alig ötszáz fattyú végül a távo-
zás mellett döntött. Vezetôjük a király egyik unokaöccsének lánya Talnirs-
dottir lett.

Miután egymásközött megvitatták lehetôségeiket, úgy döntöttek, hogy

a felszínen próbálnak szerencsét. A törpéktôl zsákmányolt térképek segít-
ségével is évekig tartott az út, melynek egyhangúságát alig-alig enyhítette
az a tény, hogy többször is összetalálkoztak értékes érceket és fémeket
szállító törpe karavánokkal. Talnirsdottir célja volt, hogy javítson a törpék-
kel fennálló hagyományosan rossz kapcsolaton, így csak ritkán adott en-
gedélyt a törpék csapdába ejtésére, inkább a kedvezô üzleteket támogat-
ta. Persze nem meglepô, hogy a törpe kereskedôk kifosztására mindig
olyan alkalmakkor került sor, mikor a felderítôk különösen gazdag zsák-
mányt jeleztek. Végül földalatti útjuk végén nagy megdöbbenéssel látták
meg a nyári nap izzó sugarait. Sokan, a felfedezôk majd egynegyede, ek-
kor rettent vissza a föld mélyének elhagyásától. Sötéthez szokott szemü-
ket égette a fény, hideghez szokott testüket bántotta a meleg, tanácsot ül-
tek, s a gyávábbak visszafordultak az ôshaza felé.

Döntô többségük kitartott azonban az urakodó, Talnirsdottir, mellett
és kalandra vágyva továbbindultak. Kezdetben igen szokatlanul érezték
magukat a felszínen, de kiváncsiságuk jóval erôsebbnek bizonyult, az új
élettér okozta problémáktól való félelemnél. ùtjuk közben nagy számuk
miatt nem okozott gondot a különbözô szörnyek, rablóbandák legyôzése.
Felismerték viszont, hogy ork származásuk miatt az útjukba kerülô ki-
sebb-nagyobb települések lakosai nem túl jóindulatuak velük. Ezért az
idôközben királynôvé választott Talnirsdottir megtiltott mindenféle harcot
az intelligens fajok képviselôivel. Elhatározták, le fognak telepedni, amint
megfelelô földre érkeznek.

Majd öt éve bolyongtak a fattyúk és útközben született gyermekeik a
felszínen mikor egy óriási városhoz, Kantorhoz, érkeztek. Ezt a várost
szinte kizárólag emberek lakták, akik nagy örömmel engedték a törpe
kincsekkel érkezô fattyúk letelepedését. Nagy építkezések kezdôdtek, a
város soha nem látott virágzásnak indult. Az elszigetelt völgyben elterülô
város lakói és az ork-gnóm ôsök hamar barátságba kerültek, s két gene-
ráció múlva a két faj teljesen eggyé olvadt. Ez az idô az amikortól árny-
manókról beszélhetünk. Az ork mércével hihetetlenül sokáig élô királynô
frigyre lépett a város urával, s közös uralkodásuk alatt a városban igen
nagy rend és szervezettség uralkodott. Leszármazottaik a késôbbi királyok
s királynôk viszont nem tudták elnyomni a Lai-Shud vér ôsi szavát és a
várost hamarosan a káosz kerítette uralmába. Mindennapossá váltak a lo-
pások, betörések, utcai verekedések. Egyre kevesebben voltak hajlandók
dolgozni, így szörnyû éhinség vette kezdetét, melynek egyenes következ-
ménye volt a hírhedt bíborgörény-pestis járvány. A lakosok nagy része el-
pusztult, így annak ellenére, hogy a járványt megelôzô években a lakos-
ság száma gyorsan gyarapodott, csak mintegy ezer túlélô akadt. A ma élô
árnymanók csaknem mind ezeknek a leszármazottai.

Ekkor közös elhatározással elhagyták a rosszemlékû Kantort. Ez a
második nagy vándorlás már nem volt vitamentes és az ôs árnymanó
törzs darabokra szakadt. Egy nagyobb csoport az utazók meséibôl megis-
mert Alanor felé vette az irányt, hogy kezébe vegye a királyi székhely feke-
tegazdaságának irányítását. A második csoport a Taarg-hegység irányába
indult el, és ott kisebb falvakat alapítva telepedett le. A törzs maradéka az-
óta is az utakon éli a folyamatos vándoréletet.

A világégés átrendezte a világot, így nincsenek hírek arról, hogy él-e
még egyáltalán a Lai-Shud törzs, s azt sem tudhatjuk, hogy a felszínre
éréskor visszaforduló ork-gnóm csapat visszatért-e hozzájuk, vagy önálló-
an telepedett le. Az eredetrôl csak akkor tudhatnánk meg többet, ha sike-
rülne fellelni az elsô város, Kantor, romjait.

SÁPADT GERÔ, 
az Alanori Királyi Egyetem Történelem Tanszékének vezetô professzora
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Rövid szünet után ismét jelentkezett két Közös Tu-
dat. Az elsõ egy faji közösség, melynek bemutatko-
zását már régóta vártam, a Változás Gyermekei
(#9120).

A Változás Gyermekei Közös Tudat mintegy két éve
alakult, Ghalla egyik elsõ faji Közös Tudata. Jelvénye a
nekrofun-bonsai, a keleti kultúrák és a mágia összeolva-
dását szimbolizálja. A bonsai növény – melyet a megfon-
tolt bölcsesség teremtett – ami lassan növekszik, de ez-
zel idõt hagy a töprengésre, és kifejlõdve fantasztikus
eredményt hoz. A változás gyermekei mind alakváltók.
Õk is lassanként tökéletesednek, ahogy minél többet ta-
pasztalnak kalandjaik során. Legfontosabb céljuk a tes-
tükben rejtõzõ döbbenetes tartalékok megismerése. En-
nek három útja van, amibõl az elsõ a kí. A harcmûvészet
egy alakváltónak talán még többet nyújt, mint egy kobu-
derának. A második a pszi, amely nagy erõssége az alak-
váltó fajnak, és aminek elõbb-utóbb mindegyik birtoká-
ban lesz. Magas szintû használói játszadoznak mások
elméjével, dobálóznak az idõvel, sõt még teleportálni is
képesek. Az utolsó és egyben legfontosabb út az új alak-
váltó képességek kifejlesztése és a meglevõk tökéletesí-
tése. Tudati képességeink is ezeket a területeket veszik
célba. Hogy lehetne még vadabbul küzdeni, még elmé-
lyültebben meditálni, erre keresi a választ ez a Közös Tu-
dat. Csak ezért a belsõ elemi célokért folyó küzdelmen
belül képzelhetõ el, hogy megfér egymás mellett Dorno-
don és Raia követõje, és bár egymás tetteit nem nézik jó
szemmel, azért elfogadják azt. Még az alakváltók erede-
te is vitatéma közöttük. Egyesek szerint egy az alakvál-
tók egy különleges, intelligens állatfaj, mely tetszése
szerint változtathatja alakját, és a humanoid formát
kedveli a legjobban. Mások szerint az alakváltó egy õs-
faj, melybõl specializálódás útján alakult ki az összes
többi. Megint mások más létsíkokról, dimenziókról szár-
maztatják az alakváltókat. Hogyan lehetne e Közös Tudat
Ghallához való viszonyát leírni? Megannyi külön vallás-
hoz, családhoz tartozó tagot külön-külön személyiséggel
és célokkal. A Változás Gyermekeinek nincsenek világ-
megváltó terveik. Nem akarják meghódítani Ghallát, sõt
felszabadítani sem akarják. A világhoz való viszonyát
mindenkinek magának kell tisztázni, annak függvényé-
ben, ki mit tart helyesnek. Egyikük talán meglop téged,
másikuk megajándékoz, segít neked. Közös céljaik nin-
csenek, de ha összefognak, és a messzi vidékekrõl is
összegyûlnek, a Változás Gyermekei nagy dolgokra képe-
sek. Ha többet szeretnél tudni a Változás Gyermekeirõl,

írj Zan-Palánta (#5538) 
vagy Könnyûléptû Alvina (#3219) vagy Kék Batizi
(#1270) nevére! E-mail: mikie@arthur.bmk.hu

Az biztos, hogy érdekes tudat! Nincsenek közös
céljaik, azt hiszem egyedülállóak a KT-k hosszú
sorában. A másik bemutatkozó tudat egy általá-
nos KT, a Pörölyrend (#9114).

Üdv kalandozók! Treem kérésének megfelelõen
szeretnék bemutatni nektek néhány sorban Közös
Tudatunkat, a Pöröly Rendet. MI vagyunk az elsõ
spontán megalakult tudat, amelyik semmilyen tudati
korlátot nem szab a lehetséges belépõknek. Kezdetben
egyszerû baráti társaságnak indult az egész, tudataink
összefogása is azt a célt szolgálta, hogy könnyebben
segíthessünk egymásnak. Azonban egyre több, másokat
elnyomni kívánó hatalom jelent meg Erdauinon, és ezt
nem nézhettük tétlenül. Úgy döntöttünk, hogy
összesített erõnkkel a szabadság ügyét szolgáljuk, s
hatalmunkhoz mérten megpróbálunk korlátot emelni
mindazok elé, akik eme kis megmaradt területen
zsarnoki uralomra törnek. Nem harsogunk hangzatos
jelszavakat, nem puffogtatunk üres frázisokat, csak
cselekszünk Csendben. Aki hozzánk hasonló az úgyis
megtalál minket.

A PÖRÖLY REND KT VEZETÕSÉGE

Ui: Nemrégiben jelent meg egy írás az Alanori Króni-
kában, mely a KT-k véleményét közölte le Borax királlyal
szemben. Nem tudom, hogy bárkinek is olyan kijelen-
tést tettem, hogy a Borax üggyel kapcsolatban a KT-nk
közömbös állásponton van. A TF találkozón a személyes
véleményemet mondtam el egy olyan  személynek, aki a
KT-vezetõk véleményére volt kíváncsi. Ha a saját vélemé-
nyem írja le, már akkor sem a közömbösség szerepel a
Pöröly Rend KT neve után. Bár nem tudunk Chara-din-
nel és Borax királlyal is egyszerre foglakozni, erõnkhöz
mérten mi mindent megteszünk, ahogy az a fenti írásból
is kiderül. Tisztelettel:

KILLER THORN A PÖRÖLY REND KT VEZETÕJE

Ennyi bemutatkozó levél érkezett, továbbra is
várom a Szamócák (#9121), a Kvazársziklák Né-
pe (#0119), a Két Kard Testvérisége (#9118), az
Igazság Keresõi (#9115) és a Pusztítás Prófétái
(#9113) Közös Tudatok bemutatkozását!

TREEM

Közös Tudati Tallózó
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Ü Viszonylag nagy mennyiségû varányszememet
egyéb hasznos csecsebecsékre cserélném (pl. sur-
ranókígyó bõr, antilop bõr, ne adj isten pénzre
vagy  ilyesmikre gondolok). A többiben megegye-
zünk!
+++Urrus Marduk (#2215) Kovács Miklós
2215 Nagyvenyim, Határvölgyi út 19.
Seg Kezdõ troll kalandozó vagyok. Tharrnak vagy
Leahnak szeretnék beáldozni. Várom ezen hívõk
leveleit. Minden segítséget megköszönnék.
+++Urrus Marduk (#2215)
Ü Üdv mindenkinek! Ezennel elkezdek felvásárol-
ni mindenféle bigyót és gyanús csúnyaságot, vagy
ennek minõsülõ tárgyakat. Tehát, aki rendelkezik
ilyen dolgokkal, az kérem, hogy keressen meg az
üzlet érdekében. Ilyen dolog pl. sáfránypor, plaz-
macsillag, mutáns csont, quwarg tojás, álompor
stb., vagy amit nem soroltam fel, vagy amit még
nem ismerek. Tehát mégegyszer0 Aki tud nekem
szolgálni ilyen bigyókkal, kérem keressen meg! Az
ár megegyezés szerint.
+++Rockefeller (#1151)
E Kedves ismeretlen! Aki alá sem írta azt a cikket
amiben engem becsmérel. Tulajdonképpen nem
is engem, mert azt én is szeretném tudni, hogy ki
is írta a nevemben azt a cikket az ózdi TF-klubról!
Szóval ezúttal értesítelek, hogy nem én. De, hogy
ki volt az a “megátalkodott”, azt én is szeretném
tudni, meg az a barátom is, akiknek szintén
visszaélt az adataival. Nos az én publikációim már
szerepeltek addig is a GN-ben, ezért könnyû volt
mögé bújni. Gondolom fel sem merült senkiben
az, hogy nem én írtam. Egyébként fogadja gratu-
lációmat, hisz még a stílusomat is sikerült lekop-
pintania. Egyébként mentális üzenetet akartam
neked küldeni, de feltételezem, ha a neved nem
adod a cikkhez, akkor elképzelhetõ, hogy a szá-
mod sem az igazi, és akkor meg sem kapod...
Másnak meg minek küldjem el? Nem? Mindazo-
náltal örülök, hogy legalább a válaszból megtud-
tam, hogy van Ózdon szerepjátékos klub. Lehet,
hogy ha tudok, és úgy lesz idõm, még be is nézek
majd. Érdemes? Csak ennyit akartam mondani.
Tisztelettel, és sok szeretettel:
+++Sötét Orlan, az alakváltó, Leah úrnõ köve-
tõje, a Jó (#3409)
E Szóval az úgy történt, hogy egyik ismerõsöm
mondta, hogy megjelent egy cikk, ami nekem
szól, de a kedves szerzõ elfelejtette aláírni. Azért a
tartalmát elmesélte. Én meg úgy felhúztam ma-
gam, hogy se az õ AK-ját nem néztem meg, se a
sajátomat nem vártam meg, de a cikkedre vála-
szoltam. Most már sajnálom. Egyszóval ezúton
szeretnék tõled bocsánatot kérni, kedves Kragoru
Sutora (#5517) cikkem hangvétele miatt. Megér-
tésedet elõre is köszönöm. Sok szeretettel:
+++Sötét Orlan, az alakváltó, Leah úrnõ köve-
tõje, a Jó (#3409)
Szöv Kedves mindenki! Örömmel tudatom e világ
lakóival, hogy hamarosan, amint leszünk néhá-
nyan, megalakul a Rock Katonái nevû KT. Semmi
vallási, faji dolog, a lényeg, hogy szeresd a kemény
zenét (Heavy M., Trash M., Black, Death stb.). Aki
bírja, az írjon nekem. Felvirrad a nagy nap, a Rock
Katonái újra együtt vannak. Írjatok, és csináljuk
meg az évezred buliját. Kell min. 1-es zene, meg
valami zenecucc (furulya, dob, bármi). A cím:
+++Shadow Hand (#1259) Polyák László
1046 Budapest, Ügetõ u. 28.
EA király mindig külön kell választani a királyság-
tól. A király csak ember, anyag, a királyság az Iste-

nek szelleme. Ha kétség fog el, nem tudod, hogy
kit szolgáljhagyd ott a megjelenési formát a látha-
tatlan elvért, mert minden a rendezõ, láthatatlan
elv! De az Istenek láthatóvá akarták tenni az elvet
azzal, hogy egy emberben testesítették meg. Tehát
szolgálhatjuk, szerethetjük, tisztelhetjük a királyt.
Ha pedig ez a király zsarnok, mert a hatalom ör-
vényé vad, amely a zsarnokság felé sodorja: szol-
gáljuk, szeretjük, tiszteljük a királyságot, a csalha-
tatlan elvet, az Istenek szellemét, az égi szikrát,
amely a “port”, az elv megtestesülését oly naggyá,
szentté és sérthetetlenné teszi! Tehát én imádni
fogom választott Istenemet, aki megmentett, tisz-
telni fogom a királyságot, ami befogadott, és szol-
gálni fogom a királyt, aki életteret teremtett ne-
kem a Világégés után. S ha meg kell halnom,
igyekezni fogok, hogy ez a Királyért, a Királyságért,
vagy Istenemért legyen.
+++Varkanthalasz (#2612)
BKedves Lord Raver! Szerintem ezek a hirdetések
is éppolyan fontosak, mint azok, amik helyettük
töltenék ki az oldalakat, és szerintem nem biztos,
hogy mindenki a király hatalmának megdöntése
mellett szavazna a “lázadók” közül. Vannak, akik
csak azt szeretnék, hogy a birodalom határvonala
húzódjon vissza a csatornáig. Továbbá a király (il-
letve a bürokrácia) vegye le a kezét Erdauinról.
Hadd legyen szabad ország a kalandozók országa!
Még valami. Te semleges szemlélõnek vallod ma-
gad, pedig az írásodból kitûnik, hogy Borax párt-
ján állsz. “Hát egy uralkodó honnan szerezne
pénzt?” “A lényeg az, hogy már be kéne fejezni!”
Ha most így ahogy van, vége lenen az egésznek,
akkor minden maradna a régiben. Lehet, hogy te
ezt akarod, de szerencsére sokan vannak, akik
változtatnának a helyzeten.
+++Egy nem semleges szemlélõdõ (#3185)
E A KT-irtók és hasonló felfogású egyének figyel-
mébe! Nos, attól, hogy az újonnan alakult KT-kra
rászálltok, még nem fogtok nagyobb kalandozók-
nak tûnni. Ilyen bugyuta felszólítással (“Pusztul-
janak a nyálas KT-k!”), miért nem támadjátok
meg az Ördögi Kört vagy a Viharlégiót? Persze az
említett két KT-val semmi bajunk sincs, a félreér-
tések elkerülése végett. Tehát, kedves Abdomen és
társai: ha olyan nagy fiúknak érzitek magatokat,
keressetek keményebb ellenfelet! Kisded játékai-
tok, amúgy sem érdekelnek minket. Üdvözlettel:
+++Rothdak, a megtorló (#1170)
Szöv Éjfél gyermekei kutatják a mindenséget,
Õk nem tûrik a halált, mint véget,
Ott vagy már Te is közöttük,
S homlokodra égett éjfekete jelük...
+++Rothdak, a megtorló (#1170)
CNyomorultak! Chara-din, Ghalla egyetlen igaz is-
tene hamarosan újra visszaszerzi régi hatalmát,
és ebben senki és semmi sem állíthatja meg! Ti,
akik az ellenáldozatokat mutattátok be, , miköz-
ben rettegve figyeltétek az árnyékokat, ti is az Õ el-
jövetelét segítitek! Hiszen, bár a démonok/tguark-
hanok létsíkja távolodik tõlünk, Chara-din egyre
közelebb jön! Ha-ha-ha! A valódi ellenáldozati rí-
tusra úgysem fogtok rájönni, tiszavirág életû szö-
vetségeitek pedig hamarosan felbomlanak. Ez is a

Káosz hatalmát mutatja. Akiben megbíztál, az fog
hátbaszúrni elõször. Ugye Gwendolen, ez neked
már ismerõs? Térjetek hát meg, és legyetek Lor-
dok!
+++Negat (#4879)
B Azt hiszem, nekem is hozzá kell szólnom e té-
mához. Véleményem csak két dologban tér el
Psicho Marvinétól (GN37). Az egyik a boltok és
áraik. Érdekes, hogy bár a haszonkulcs évek óta
annyi, mint most , eddig senki sem panaszkodott
miatta, Szerintem a boltok igenis hasznosak, mert
pár dolgot már tudtam ott venni, amit máshon-
nan sehogy sem, vagy csak nagyon nehezen tud-
tam volna megszerezni. A másik az adózás. Eddig
Borax megvolt adószedés nélkül is, ugye? Hát
nem volt egy jó húzás. Az meg különösen nem,
hogy a kalandozók városában is adóztat, amihez
abszolút semmi köze! Mivel nem vagyok vérengzõ
fajta, nem fogom legyilkolni az adószedõket, ha-
nem a Drowsy Druid Abasc-féle  passzív ellenál-
lást követem: mostantól nem táborozok városban.
Pedig a shaddari fogadós megmonhatja, hogy
szinte már a törzsvendége voltam. Fogadósok! Ha
visszaesik a forgalom, tudjátok ki az oka. Még va-
lami: Chara-din sokkal fontosabb probléma, mint
B o r a x .
+++Yoro Okiyi (#2826)
E Mindenkinek! Újra terjed az a szokás, hogy kez-
dõk egy faj szidalmazásával akarnak ismertté vál-
ni. A megoldás: nem kell velük foglalkozni. A szer-
kesztõséghez: nem ilyenekkel kellene elvonni a
helyet más hirdetésektõl! Én nem szívesen mon-
danám le az elõfizetésemet, de ha minden szemét
megjelenhet...
+++Yoro Okiyi (#2826)
E 40 fordulóval ezelõtt találkoztam Nardaallal, a
Rókával (#4279). Ripsz-ropsz megtámadott. Öt
fordulóval ezelõtt találkoztam egy Sheran Múmiá-
val, név szerint Ironcrossal. Barátságosan üdvö-
zölt. Nem hittem volna, hogy valaha is védeni fo-
gok egy anarchista közös tudatot(Raia hívõ
létemre), de most mégis ez történt. Azonkívül, ha
valaki Sheran hívõ (tehát a természetet védi), mi-
ért támadna meg egy jót, aki nem ártott a termé-
szetnek, nem irtott ki sem mákrózsa-, sem smirg-
libokrot soha? Azoknak pedig, akik nagyon el
akarják játszani a mérleg szerepét (érdekes, hogy
csak egyes Sheran hívõk ilyen izgágák, Tharr vagy
Fairlight hívõtõl még nem hallottam ilyesmit): ha
nagyon nem tudtok magatokkal mit kezdeni, for-
duljatok Kwisatz Haderach-hoz, neki már megír-
tam a javaslataimat ezzel kapcsolatban, nem aka-
rom még egyszer leírni! Tress Glicksen, ezt akár
visszajelzésnek is veheted! Üdvözlettel:
+++Yoro Okiyi (#2826) Raia tanítványa
SzövA tóparton csend honolt, míg meg nem jelent
pár humanoid. Különbözõek voltak, csak a sör
volt bennük közös. Libertanban vették. De bará-
tok voltak, hisz a részegek könnyen barátkoznak.
Ez a barátság viszont tartós volt, akár a delíriu-
muk. Egyikük, egy kigyúrt alakváltó – fején há-
rom púppal, lábán egy súlyzóval vad csuklásba
kezdett. Társai – megannyi dalia – helyeslõen bü-
fögtek. Az egyetértés eredményeképpen elõhúztak
egy majd’ két méteres csontot.
– Ez mán döfi! Nem csak Mámorlovag, de alakvál-
tó is a javából! – kiáltották a társai.  És valóban: a
két méteres velõs csontból egy csontrészeg alak-
váltó lett. – Beitta magát e tudatba! Éljen Undok
Paprarotyogó... – kezdte méltóságteljesen bugybo-
rékolva Téla Oriens, a Kerekkorsó nagymestere,
de elvesztette a fonalat, az egyensúlyát, a korsóját,
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majd az eszméletét, és bedõlt egy törpe mellé a
gödörbe, ki leitta magát a sárga földig. A másnap,
mint tudjuk, aljas és kegyetlen. De nem a Mámor-
lovagoknak. A Szerencsések bágyadtan mosolyog-
va álltak egymás kezére-lábára, ki-ki ízlése sze-
rint. Napocska koccant bõregérrel, amint a troll
lefejtette magáról elf barátját. Az elf hálából kilop-
ta barátja zsebébõl  az épp ott idézõ árnymanót, s
hármasban tébláboltak le a vízpartra, ahol már az
alakváltók, s még páran (ki tudja hogy?) dalárdá-
vá alakultak. A fövenyen üldögélve-dülöngélve hõ-
zi õsregéket, hõsi õsregéket, és egyéb duhaj kocs-
mai altatódalokat skandálva gyûrték le a
feltörekvõ “tegnapestét”. Egyszer csak egy új hang
társult a kóros kórushoz. A dalárda jókedvûen vi-
gyorgott, hisz eggyel többen voltak. Téged is vár a
Kerekkorsó Rendje!
+++Undok Papramorgó (#5129)
K Keresek egy szõke, copfos hajú, szürke szemû
kobudera férfit. Egy tankány karmot, egy szem
szimbólumot, egy rézpáncélt, és egy rézsisakot vi-
sel. Trófeái: sörényes ubuk, púpos burástya, gyil-
kos tetû. Balkezében bronzpajzsot tart. Lõfegyvere
egy fúvócsõ. Kedves ismeretlen! Ne haragudj,
hogy találkozásunknál olyan komor voltam (én
voltam a kobudera lány). De a jellemem még
semleges, és ezért nem ismerhettelek meg. Ha
magadra ismersz, és szívesen beszélgetnél velem,
akkor kérlek írj, hogy bõvebben is elnézést kér-
hessek. Az eset a Rákhegységben történt. Továbbá,
kérlek mesélj Eleniosról! Addig is jó kalandozást
k í v á n o k !
+++Kana no Thi Akiko (#4031)
E Néhány szó: 1. Mint tudjuk ez egy levelezõs já-
ték. Tehát ha valaki ír nektek, legalább egy mentá-
lis üzenettel válaszoljatok. 2. A jellemrõl: Igazuk
van azoknak, akik azt vallják: senki nem lehet to-
tál jó vagy gonosz. 3. Fajirtásról: hülyeség. 4. KT-
irtásró: Hülyeség. Bár próbálkozni lehet! 5. Jég-
csákánynak igaza van. Végül Night Wolfnak: Ha te
az alapján leszel egy isten követõje, hogy melyik
hívei írnak többen, akkor valami nem O.K. nálad.
Ajánlom magamat:
+++S. Chemichol (#3601)
B Kalandozók! Gurry vagyok, Tharr árnymanó
papja. Vegyetek vissza magatokból, mert lehet,
hogy ha Borax megunja azt, hogy pocskondiázzá-
tok, a háborúban nem fog válogatni a kalandozók
között. Tény az, hogy saját magát felsõbbrendû-
nek képzeli magát nálunk, de azt hiszem, minden
uralkodó ezt teszi. Az adóról annyit, hogy eddig
minden városban, ahol jártam, kellett kapuadót
fizetni. Az, hogy csatornát építtet, arról meg
ennyit, hogy érthetõ, hogy meg akarja védeni a sa-
ját királyságát. Képzeljétek el, ha minden jöttment
tolvajt, gyilkost beengedett volna a békésebb lako-
sok közé. Azt meg sajnálom, hogy a katonák sem-
mit nem tesznek a boltosölõkkel. A nemtetszése-
teket pedig kultúrált formában vessétek papírra,
ne mint egy tuskó. Fegyverem továbbra is Kirá-
lyom és a magam védelmére fogom használni.
T i s z t e l e t t e l :
+++Gurry (#3370)
EVálasz Doc Tódornak (AK13): Hmm... Chara-din
legyõzésérõl a véleményem: Ha az X fókusz nega-
tívan interferál a reaktív dominanciájával, és a
diszkriminatív energiák szelektációja megmarad
a 4.22-es intervallumon, valamint az Y tengely ne-
gatív szubsztanciája a B kvadránsba esik, nos
igen, akkor lehetséges. Vélemény?
+++Ymmor-Thal, az ész (#5738)

Ü 535 és Gatin között jól megfizetek 1 csepp ra-
gasztót zöld üveggel együtt. Érdeklõdni:
+++Debella (#2177) a pozitív intelligencia
Ui: Csontszablya is érdekel.
B A nevem Fontanell Alba, Naplovag vagyok, és
nem értem, hogy mi a problémátok Boraxszal?
Az, hogy megépítette a csatornát, szerintem telje-
sen természetes, mert valahogy védekeznie kell.
Szerintem nem igazán örülnétek ti sem, ha az or-
szágotokat zöldfülû kalandozók tömege özönlené
el. A helytartói városok létezésének szerintem
meg mindenkinek örülnie kellene, nem igazán
hiszem, hogy egymás között a kereskedelmet le
tudnánk bonyolítani. Az, hogy Borax adót szed,
teljesen természetes, napi 1 arany (maximum)
nem a világ. Ha a városba alszol, akkor valószínû,
hogy találkozol orgyilkossal, add el a tõrét, és meg
van az adó. Reménykedem benne, hogy a Borax
ellenes hangulat nem folytatódik tovább, és min-
denki belátja, hogy az amit Borax tesz, teljesen
természetes, és semmi rendkívüli nincsen benne.
Köszönöm, hogy meghallgattatok!
+++Fontanell Alba (#5887) Naplovag
B Felháborít az amit Borax tesz velünk. Az ilyen
mértékû kizsákmányolás már szörnyû. Nekem
amúgy senki ne mondja, hogy a bürokrácia út-
vesztõjében elakadnak az üzenetek, mert ha a ki-
rály ilyen gyengekezû, akkor ne próbáljon meg or-
szágot, fõleg kalandozókat irányítani.
+++Phentália (#5884)
Szöv Alkoholista kalandozótársaim! Mos’az van,
hogy itten van egy klubunk, ahova b(öö)e lehet
ám lépni! Szóval minden keménymájú, borvirá-
gos, megrögzött alkoholista beléphet, ha van ked-
ve egy bulis csapatba belelépnie. Remélem érthe-
tõ felhívást tudtam közölni. Összefoglalva:
minden piás helyet talál a Kerekkorsó Rendje
(#9136) KT-ban.
+++Graham Treefrog (#4788), a KT nevében
ÜNehogymá’ ne legyen senkinél rókafarok! Akkor
meg írjatok! Hány darab van nálad, és mennyit
kérsz érte! Írd meg, válaszolok!
+++Graham Treefrog (#4788), a mániákus
rókafarok gyûjtõ
E Tódi, a probléma megoldó cikkéhez szeretnék
hozzászólni. Ha az Y kromoszóma antigén lóku-
sza, és az A kromoszóma antigén genalókusza au-
toszanálisan transzlokálódik és lavilokálódik, ak-
kor még nagyobb esélyünk van ellene. (Fõleg, ah
még delokalizálódik is.) De természetesen én
nem vagyok optimista, hogy rehabilista konzek-
venciákat vonjak le egyes dolgok hogylétének mi-
voltjáról, de persze vannak még olyan júsztbéli
hisszumok, melyek nem exkuzálhatók, ebbõl ki-
folyólag ezen bizonyos dolog demasztikai szubjek-
tivitása oly mértékben túlkurbinálódott, hogy
nem megengedhetõ a morális egzisztenciája. Re-
mélem érthetõ voltam.
+++Fejreccsentõ (#3517)
Ui: Doc Tódor, írj mindenképpen! (Mentálisan.)
Ui2: Ezt témát, ha sokat ismételik, nagyon unal-
massá válik, így több ilyen hirdetést nem közlünk
le. A szerk.
Szer Olyan hölgyek jelentkezését várom, akik haj-
landók megismerkedni egy fekete, tüsi hajú, piros
szemû, kecske szakállas, rövid bajszos férfiúval.
Bõröm bronz, káros szenvedélyem nincs. Egyelõ-
re még semleges vagyok, de hajlok a gonosz felé.
Családot szeretnék alapítani, és mutáns gyerme-
kemet az élet göröngyös útjain irányítani. Törpe
és troll hölgyek kíméljenek, s lehetõleg legyél kar-

csú! Shaddar környékén vagyok (a 67. Fordulóm-
ban most, jan. 30-án). Karakterlappal jelentkez-
h e t s z :
+++Dur Yazil Abbad (#2424) Király Ferenc,
5920 Csorvás, Zöldpálya u. 1.
Ui: Tartós gyümölcsözõ kapcsolat. 60. Forduló
alatt kíméljetek!
Seg Leah hívõk! Beáldozással kapcsolatos infókat
várok a (#4928)-as mentális  számra, de jöhet
bármi más is. Ne kíméljetek!
+++Kaa’ghelor (#4928)
Seg Kezdõk! Jó hírem van. Egy rakás cuccot rejtet-
tem el a (23,13)-on. (A 2-es labitól DK-re). Igye-
kezzetek, mert aki lemarad, az kimarad! (He-he)
+++Kaa’ghelor (#4928)
C Chara-din fattyai pusztuljatok!
+++Kaa’ghelor (#4928)
FTisztelt kalandozók! Ez a cikk mindenkihez szól.
Fõleg az alábbi személyeknek: Ortopéd Bányarém
(#5983), Xanatos (#1146), Vérengzõ Cipõsarok
(#3824). Miért jó az, hogy beleköttök más fajok-
ba? Bányarém, most érkeztél, mi bajod a gnó-
mokkal? Miért jó nektek, ha megutálnak titeket?
Úgy hogy szeretnék felszólítani mindenkit, aki fa-
ji megkülönböztetést forgat a fejében, azt gyorsan
verje ki, mert szerintem többen állnak a faj mel-
lé, mint egy eszement törpe, alakváltó, ember stb.
mellé. Ezzel a hirdetéssel senkit sem akarok meg-
sérteni, csak figyelmeztetni!
+++Fejreccsentõ (#3517)
Ui: Hawk a Bárd (#1567)! Ne tégy ilyen megjegy-
zést a trollokra, ha kérhetlek.
SzövÁrnymanó testvéreim! Ghalla elsõ faji KT-ja, a
Mesterek Bandája rövid idõn belül betelik (ha
mostanra már be nem telt). Szeretném népünk
azon gyermekeit összefogni, akik így vagy úgy ki-
maradtak a bandából. Ha véred szava erõsebb,
mint holmi istenek imádata, akkor ne habozz, és
keress fel mentálisan! Ne feledd, egy árnymanót
igazán csak egy másik árnymanó érthet meg, ke-
resd hát fajtársaid közelségét! Alapítsunk íj árny-
manó KT-t! Biztos kezet és teli erszényt!
+++Dess (#1490)
Ui: Együtt mûvészi fokra emelhetjük öröksé-
günk... Cím: Bella Dezsõ, 6500 Baja, Kodály Z. u.
1. III/10. Tel: 79-424-896
F Hmm... Úgy döntöttem, felveszem az elénk,
Mesterek elé dobott kesztyût. Elegem van a sok
szájhõs, izomagyú ostoba hõzöngésébõl. Ha a Két
Kard Testvérisége és a Kvazársziklák Népe zavaró-
nak és sértõnek találja egy tolvaj mûködését, hát
legyen! Mostantól vadászatot hirdetek eme két KT
tagjaira. Agyalágyult azonban nem vagyok, és csak
a velem közel egy súlycsoportba tartozókkal
akasztom össze a bajszom. Persze kivételt teszek
Mcpaul bratyesszal, hiszen neki már rég megígér-
tem a testnevelést. Szándékom tisztán egyéni,
semmi köze a Mesterek Bandájához!
+++Egy árnymanó, akinél betelt a pohár: 
Dess (#1490)
Ui: Tehát nálam: VIK 5, T 9118, T 9119
E A AK14-ben rosszul lett feltûntetve a telefonszá-
mom. Elnézést kérek azoktól, akik telefonálni
próbáltak karakterátadás céljából! A helyes szám:
79-427-153 Üdvözlettel:
+++Westy (#4378)
CKáosz! Elgondolkoztatok már azon, mit jelent ez
a szó? És egyszerre? Mert ez a szó egyszerre jelent
több dolgot is. A jót, a semlegest, és a rosszat, a
rendet és a rendetlenséget, az életet, a halát, az
újjászületést, és a végsõ megsemmisülést, az
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igent, a nemet és a talánt, a mindent és a semmit
stb. És mindezeket egyszerre. Hát hogy kívánhat-
ja valaki ezek az eljöttét. Mert Chara-din ezt, vagy-
is a Káoszt képviseli. Remélem ezen kis okfejté-
sem eléri célját, és a még ingadozókat is meggyõzi
arról, hogy ezen a mi szeretett félszigetünkön, az-
az Erdauinon nem kívánatos a jelenléte. És még
talán a “híveit” is. Már ha vannak olyanok. Remé-
lem nincsenek, vagy ha vannak is, akkor is egyre
kevesebben! Sok szeretettel:
+++Sötét Orlan (#3409) az alakváltó, Leah
úrnõ követõje, a jó
E Szeretettel tudatom minden kedves pappal (és
persze a többiekkel is), akinek van revitalizációja,
hogy Qvill fõterétõl nyugatra 2, és délre 1 mezõvel,
a térkép szerint van smirglibokor. Gondoltam sze-
dek levelet róla, mert egyrészt mindig jó ha van,
másrészt kellene az ásómhoz. No rendben. Elcap-
latok a mezõre, és mit találok, egy kiirtott smirg-
libokrot. Tehát ott jelenleg nincs smirglibokor.
Csak azért szólok, mert egyrészt hátha valaki revi-
talizálni szeretné, másrészt, hogy más ne járjon
úgy, ahogy én, hisz nagyon kellemetlen, ha megte-
szed az utat néhány smirglilevél miatt, és ott jössz
rá, hogy feleslegesen. Sok szeretettel!
+++Sötét Orlan (#3409) az alakváltó, Leah
úrnõ követõje, a jó
Ui: Kelt: 1997. II. 5-én
E Tisztelt kalandozók! Ghalla népe! Ezúton beje-
lentem, hogy mostantól Azagthothot a testvérem-
nek tekintem. Úgy hogy, ha valaki szórakozik vele,
akkor azt a lehetõségemhez képest megbosszu-
lom.
+++Kaa’ghelor (#4928)
BTúlélõk! Tudjátok mi a kedves királyunk, Borax?
Egy daganat! De vigyázat! Rosszindulatú. Így hát
elõre dokik! A magas vágófegyver szakértelem
elõny!
+++Draunt Sa’mur
Ui: A múltkori cikkem megjelentekor már nem
voltam Chara-din leendõ papja, de a göcsis dolgot
fenntartom.
F Kalandozók! Meg tudja valaki nekem mondani,
hogy miért irtjátok a Leah hívõket? Én már na-
gyon unom az ilyen “Szemét Leah pap! Most le-
bontom azt az ocsmány pofádat!” megszólaláso-
kat. Jók, semlegesek egyaránt a gonoszokat
verik-vernék, ahelyett, hogy az elborult agyukat(?)
tisztára sepernék, és gondolkodnának. Igen, kel-
lene azt is tenni! Ugyanis Leah a Halál istene, aki
tudtommal csak kétszer kéri híveitõl egy fehér au-
rás (és nem feltétlenül jó) halálát. Leahnak nem
célja a jók kiirtása, hisz egyszer úgyis hozzákerül-
nek, õ meg még türelmes is, mert van ideje bõ-
ven. Ha pedig megnéztétek a statisztikát, akkor
láthatnátok valami érdekeset is, azt hogy több a
Dornodon hívõ. Khargen Thanrukbar (#3923)!
Szoktad használni azt a dudort ott a nyakadon?
Ha igen, eszedbe jutott volna ez: Leah a maga (is-
teni) türelmével, és egy varázslattal szépen gyûjtö-
gette a lelkeket. Szerintem. De nem feltétlenül a
lelkeket hanem a halálukat okozó, fájdalom kel-
tette életerõ-szivárgást. És Dornodon? Türelmet-
len, törtetõ, hataloméhes mágus volt. Ez a hatalo-
méhség pedig eszét vette, így hát jött a “nagy
mentõ ötlet”, és felégette Ghallát, mert hogy õ mi-
lyen okos és hatalmas. Dear Kargen! Honnan ve-
szed, hogy Leahnak is úgy kellett beverekednie
magát a pantheonba? Szerintem Leah a maga go-
noszságában jó, vagy másképpen kifejezve: a go-
noszok között semleges. Tisztelettel:
+++Nehwon (#1657)

Ui: Várom az ellenvetéseket, reagálásokat. Bárki-
tõl.
E Ha van egy 55. Forduló környékén járó karakte-
red, és át szeretnéd adni valakinek, aki nem csak
kihasználni igyekszik  azt, hanem komolyan sze-
retne vele játszani, kélek értesíts engem! Karakte-
red faja és jelleme nem számít. Ja, és lehetõleg ne
legyen tartozása a bankban. Írhattok a következõ
mentális címekre: Fist Fighter (#2677) illetve Fe-
keteszakál (#3115). Fáradozásotokat elõre is kö-
szönöm!
+++Ifj. Takács László 7200 Dombóvár, Bajcsy-
Zs. U. 17/a Tel.: 30-568-557
Ü Eladó egy láncing, ára 100-15ö arany (megegye-
zünk). Tel.: 72-490-435 (Attila)
+++Acélöklû Kervin (#2075)
ÜVarázstárgyak eladók! Obszidián karkötõ, umba-
tari karkötõ, sárga erõöv, rejtõköpeny. Érdekelnek
moa ékszerek, pular, formázó minták, arany. Az
árban megegyezünk.
+++(#1759) Tel.: 2608-612 (Zoli)
KHalászi túlélõk, írjatok! Nem tudom a címeteket
és a karakterszámotokat, de tudom, hogy vagytok.

+++Rézfülû Bimmbamm (#4041) Illés Gá-
bor 3212 Gyöngyöshalász, Táncsics u. 17.
E Igen tisztelt vörös, göndör hajú, szürke szemû
kobudera férfi! Nem is olyan rég a  Nyugati Sós Si-
vatag nyugati óriásfészek közelében olyan szépen
kértél egy szextánst egy hosszú hajú, zöld szemû,
troll férfitól, hogy az nem tudott ellenállni neked.
Pedig nem is (hmm...), szóval leánypárti vagyok.
Díjaznám, ha csak annyi válaszra méltatnál, hogy
elmondom milyen célból kellett neked az egyetlen
szextánsom (azér’ is iksz), amit kb. 20 forduló
óta egyfolytában megpróbáltam elkészíteni, és az
erdõben sikerült is. Szóval?
+++Rézfülû Bimmbamm (#4041) egy “sze-
líd” troll
EFrissen beáldozott Sheran hívõk! Oltárépítéshez
keresek társakat. Fogjunk össze, együtt minden
egyszerûbb.
+++Aldaha del Arwion (#5255)
E Kissé gonosz 6. Szintû elf (19. forduló 17 fordu-
ló lemaradással) átadó.
+++(#5300)
E Minden Sheran hívõnek! Szomorúan tapaszta-
lom, hogy Sheran hívei közül milyen sokan tagad-
ják meg hitüket egy-egy hangzatos KT név, vagy
eszme alapján, és felejtik el beáldozásukkor tett
fogadalmukat az Igaz Út védelmérõl. De kérdem
én, jó utat választottak, hogy közelebb kerüljenek
istenükhöz, vagy csak a tápolásért tették, hogy el-
fordultak a természet útjáról? Megéri-e egy mú-
landó földi érzésért kockára tenni lelki üdvüket?
Mit gondoltok, Sheran azt akarja, hogy elbújjatok
egy KT mögé, elfelejtve – saját alantas céljaikra
használva – õt és hitét. S Bár becsülöm azt, aki
Sherantól “távol” is küzd istennõnk igazáért,
mégis azt mondom, együtt többre mennénk! Fel-
szólítom hát minden eltévedt druida testvéremet,
hogy keresse meg magának a megfelelõ Sheran
hitközösséget, legyen az az Északi Druidák, a She-
ran Múmiák, vagy az igaz aktivistákból álló Fekete
Druidák. Végül abban a reményben fejezem be
felhívásomat, hogy nem fogjátok kivesézni szavai-
mat, és megláthatjátok az összefüggéseket és
szembesültök önmagatokkal.
+++Darochaar (#5147), Nardaal, a Róka
(#4279), Bonító Diabolis (#1833), Dana az
amazon (#3602)

Szöv Vándorzenészek, igricek, fûzfaköltõk! Vár
benneteket a Dalnokszövetség nemre, fajra, jel-
lemre és vallásra való tekintet nélkül! Jelentkezze-
tek!
+++Fürge Tölgyfa (#5162) és Legkisebb Ki-
rályfi (#3716)
Ui: Szívesen leveleznék Ghalla azon kobzosaival,
akik nem óhajtanak szövetségbe tömörülni. Tehát
írjatok és mi biztos válaszolunk!
CNem tudom mi bajotok Chara-dinnal. Õ is csak
egy isten, nektek már van hét. Igaz, hogy õ sokkal
hatalmasabb, és gonoszabb...
+++Sin-de Anisse (#5218)
E Aaaah! Nem gondoltad volna, hogy képes leszel
idáig eljutni. A terem végében egy óriási tükröt
látsz. Benne azonban nem saját magadat pillan-
tod meg, hanem egy idegen világ képét. Lepusz-
tult, kiégett világ, a háttérben tûzhányók köpik a
kaput. Az ég vörös színû, de napot vagy más égi-
testet nem látsz. Hirtelen egy Tguarkhan tûnik fel
a képen! A tükörhöz sétál, és átlép rajta. A féle-
lemtõl földbe gyökereznek a lábaid, de aztán fel-
készülsz, hogy azt a Tguarkhant is megöld. A lény
végigmér, majd észak felé néz, és megérti, hogy
nincs esélye: hihetetlen sebességgel futva eltûnik
a folyosón. Segítségért megy. De azért próbálkozol,
megpróbálod a tükröt, azaz a dimenziókaput
megsemmisíteni, de megkarcolni is képtelen
vagy. Menekülsz inkább, amíg nem késõ.
Ki tudja hogyan lehet bezárni egy dimenziókaput?
Nem ellenáldozatokra gondoltam.
+++Ashym (#5291)
H Treem a történetíró sétál az alanori csatorna
partján. Látja, hogy két troll egy kötél végén Árny-
manót úsztat. Rögtön odarohan, és lelkendezve
dicséri a két komát. Örömében még azt is megí-
géri, hogy megírja ezt a gyönyörû bajtársi összefo-
gást. Elmegy. A két troll összenéz.
– Te komám, ki vót e’?
– Nemtom komám, de a cápafogáshoz nem ért.
+++Blu Ortrey Zax (#5304)
B Elsõ és utolsó üzenet Hawk a bárdnak, Pajzsvá-
gó Thorwaldnak és a többi Borax-talpnyalónak.
Megsértettetek. De sebaj. Nincs szükség azokra,
akik lenéznek valakit a faja miatt. Ismét csak azt
mondhatom: Le a zsarnokkal! Nemrégiben egy
õsrégi fóliánsra bukkantam. Végül is sikerült
megfejteni az õsi rúnákat. A mû címe ez volt: Pe-
tõfi Sándor összes versei. Nem ismertem a felte-
hetõen másik dimenzióbeli költõt, de a könyvet
olvasgatva egy vers különösen megtetszett. Nem-
zeti dal volt a címe.
“Fényesebb a láncnál a kard,
Jobban ékesíti a kart,
És mi mégis láncot hordunk!
Ide veled, régi kardunk!”
Írja a költõ. Az õsi iratok tanulmányozása után ar-
ra következtettem, hogy valahol egy távoli dimen-
zióban, a Föld nevû bolygón egy kontinens közép-
pontjában él egy nép, aki valaha fegyvert fogott a
zsarnokok ellen. Ezt a népet magyarnak hívják.
Kövessük az õ példájukat! Le a zsarnokkal!
+++Aarkh a Káoszlovag (#2031) Kvazárszik-
lák Népe
E Városi Tanács! Úgy gondolom, elfeledkeztetek
valamirõl, amikor a Tanácsba való belépést meg-
hirdették. Ez pedig Chara-din hívei. Követeljük te-
hát, hogy a mi jelöltünk is helyet kapjon a testü-
letben! Már látom lelki szemeim elõtt, ahogy
Dögvész bejelenti az új város-fejlesztést, a fõtéren
való elhelyezkedését egy szopógödörnek. Ha-ha!
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Legújabb versenyszámunk pedig a városok rom-
bolása lesz. Részletek késõbb. Egyébként meg az a
véleményem, hogy pusztulni fogtok! Aaarrrgh!
+++Negat (#4879)
B Több hónapon keresztül olvastam eme vitának
egyre bõvülõ mennyiségû hirdetését a Ghalla
Newsban, ami egyébként – legalábbis szerintem –
rengeteg értékes helyet vesz el más dolgoktól. Az
egészrõl alkotott véleményem megegyezik egy bi-
zonyos troll személyével, aki olyan alacsony IQ-val
rendelkezett, hogy hosszú ideig azt hitte magáról
fiú létére, hogy lány. Na, szóval az õ szavajárása
volt mindig: “Édeseim! Egy kicsit uncsi a dum-
csi!” Hm, milyen igaza volt neki.
+++Nardaal, a Róka (#4279)
Ui: Ez a személy talán Graham Treefrog papája
volt? Ki tudja?
Szöv“A felkelõ nap sugarai megcsillantak a késen,
amely lassan, egyenletes mozgással hasította fel
az ökölbe szorított kezeket. A lecsöppenõ vér halk
sistergéssel tûnt el a Dornodon oltáron, mely fö-
lött fekete füst kezdett gomolyogni,. Egy szó sem
hangzott el abban a percben mégis mindenki ér-
tette a másik mentális üzenetét: Csak így tovább!
A vérszerzõdés megtörtént.” Ha számodra Dorno-
don az egyetlen igaz isten, jelentkezz a Sötétség
Urai szövetségbe!
+++Cobal Evil (#5929), Sir Death (#5051)
EÜdvözlet! Mentalmasturbation vagyok, egy extra-
hosszú, gesztenyebarna hajzuhataggal és barátsá-
gos, barna szempárral megáldott délceg gnóm vi-
táz. (Remélem sok leány szíve megdobbant ezeket
olvasva!) Elenios leendõ elvakult híve. A világ
gondjai szerencsére – egyelõre még – nem az én
vállaimat nyomják, de azért persze nekem is van
véleményem, úgy hogy néhány szóban le is írom
a mostanság divatos témákkal kapcsolatban. Bo-
rax: Örülök ennek az adóvitának, mert legalább
megbolygatta a TF posványodni készülõ állóvizét.
Viszont adózni én is utálok... Chara-din: Felõlem
nyugodtan jöhet. Ugyan én egyáltalán nem támo-
gatom, de szerintem nem borulna fel az egyen-
súly még egy gonosz isten megjelenésével. Jó-jó,
tudom, hogy Chara-din a Káosz istene, és nem le-
het egyértelmûen gonosznak besorolni, de azt
nem tudom elképzelni, hogy ha kell, ha úgy hoz-
za a helyzet, akkor a Rend oldalán szállna harcba,
mint egy igazi semleges. Annyi pozitívumot azért
tudok a nevéhez kapcsolni (a Borax vitához ha-
sonlóan), hogy új színt hozott a játékba, és min-
denképpen érdemleges dolog. Mindenesetre az
bizonyos, hogy ha az utamba kerül egy fekete sze-
gélyes, lila hátterû, bal oldalán pici narancs fél-
holdat viselõ teremtmény, akkor majd adok én
n e k i . . .
+++ Mentalmasturbation (#3046)
K Krieger Telcontar! Remélem olvasod még a
Newst, és a Telcontarok (Spider, Ungol, Shadow...
stb.) még mindig a TF-en kószálnak – ha máshol
nem, akkor az árnyékvilágban. Mostanság nem
nagyon hallok felõled, a verseiddel sem lehet ta-
lálkozni. Nekem még mindig a Szabad... a ked-
vencem (Paul Suckerpunch nevû zenekara fel is
használta a szövegét egyik dalukhoz.) Na szóval,
ha még játszol, akkor keress fel – Please! – egy
mentális üzenettel! Jelentkezhetne az  a szekszár-
di lány is, akivel még ‘92-ben, a kezdetek kezde-
tén találkoztam Ghallán, és Elwynnek hívták. Már
csak azért is, mert még mindig nála van egy Pink
Cream 69 kazim... Sorry!
+++ Mentalmasturbation (#3046) (Dave
Z’nuff)

E Döntöttem végre: Elenios. Sokáig Fairlighttal
szimpatizáltam, de aztán – szerencsére még ép-
pen idõben – rádöbbentem, hogy számomra a
szerelem, a szépség és a kéj útja az igazi. Érthetet-
len módon Elenios rajongókból van a legkevesebb
(a legutolsó adatok szerint csak a hívõk 6,4 %-a),
és mi gnómok szintén a legkisebb létszámban va-
gyunk jelen Ghallán (7,2 %-a a kalandozóknak,
lassan már a mutánsok is leköröznek bennün-
ket), úgy hogy igazán kíváncsi vagyok arra, hogy
rajtam kívül létezik-e olyan gnóm dalia (esetleg
hölgy), aki Elenios mellett kötelezte el magát. Er-
re nagyon kicsi az esély (saját számításaim szerint
mindössze 0,88 %), de ha mégis leledzik valahol
istennõnket követõ fajtámbeli, akkor az jelentkez-
zen a mentális számomon, hogy tudjam, nem
vagyok egyedül! 1000 tahnx!
+++ Mentalmasturbation (#3046)
Ui: Sajnos még nem sikerült beáldoznom, úgy
hogy ha van egy felesleges zöld üveged (ha ragasz-
tó is van benne, annál jobb), és vízionár szemed,
,akkor szerintem mihamarabb találkoznunk kel-
lene! Most éppen Shaddar felé szelem a mérfölde-
ket, valószínûleg mire ezeket olvasod, már el is
értem a várost. Nos?
Ü Vennék moa ékszereket, papi karkötõt és csont-
pálcát reális áron. Arannyal fizetek! Kérés esetén
vasat és pirkitet is tudok adni. Az üzlet sürgõs!
+++Avillis (#2794) Szinay Péter Tel.: 260-
0438
B A Tabu megmaradt tagjaihoz szólok most, és
azokhoz, akiknek elege van a tolvajokból. A ne-
vem Lovecraft. Annak idején apám, Igazságos Má-
tyás alapította meg a Tabut (Tolvaj Aprító Bajno-
kok Uniója). Tudom, hogy apám nélkül e
szervezet soha nem fog újból megalakulni, de
kérlek titeket, ne adjátok fel. Külön-külön is ve-
gyük fel a harcot!
+++Lovecraft (#1493)
E Emberek! A Tisztelt Szerkesztõség hibázott! A
97/2-es AK-ban rosszul jelent meg a számom:
nem (#4958), hanem (#3958). Remélem nem
kóvályog üzenet, és ha véletlenül kedves
(#4958), te kaptad volna, akkor küld el nekem!
Továbbra is várom az elõtörténeteket.
+++Teqmseh (#3958)
E Emlékezik még valaki arra, amit a GN32 Egyéb
rovatában írtam? (Az elsõ cikkemrõl van szó a 46.
Oldalon.) Igen? Nem? Mindegy. Ezennel ünnepé-
lyesen visszavonom az elsõ négy sort. (Az “áldo-
zat” kérésére.) Viszont, ha egy ilyen apróság, mint
ez a 4 sor, megakadályozhatja egy KT megalakulá-
sát, akkor ez egy roppant életképes Fekete Druida
KT lesz. Darochaar és Nardaal, nyugodtan hábo-
rodjatok fel ezen, attól ez még így van. A hirdetés
többi részét nem vonom vissza.
+++Yoro Okiyi (#2826)
B Egy újabb lehetõség a pénzéhes királlyal való ki-
szúrásra: vegyél fel a bankból nagy kölcsönt, és ne
fizesd vissza. Mielõtt az acélkolosszus jönne,
rejtsd el az értékesebb tárgyaidat, és távolodj el tõ-
lük jó messzire. Ha szerencséd van (miután a ko-
losszus elvitte a maradék tárgyaidat), a cucc
ugyanott lesz, ahol hagytad. Így megspórolhatsz
magadnak akár egy teljes vasvértezetet is. Problé-
mák: 1. Elképzelhetõ, hogy a kolosszus megtalál-
ja a holmikat. 2. Ha minden tárgyad elrejtetted,
elõfordulhat, hogy a kolosszus ÉP-ben (és DEM-
ben) hajtja be a tartozást. (Ne rejts el mindent!)
Ha ügyes vagy, nyerhetsz a dolgon anélkül, hogy
elvesztenéd pl. a 100 forduló alatt megszerzett

vasvértedet. Na, hogy tetszik az ötlet? Persze lehet,
hogy nem jön be, de a saját szakállára bárki pró-
bálkozhat vele.
+++Yoro Okiyi (#2826)
BMost még vidáman olvasod ezeket a sorokat, te,
aki elloptad Stralkis tárgyait. De nem sokáig lesz
okod a vidámságra, ha megtudod, hogy tárgyai-
mat iszonyatos sorvasztó átokkal sújtottam. A vál-
tozásokat hamarosna érzékelni fogod. Csak tájé-
koztatásul közlöm, hogy a varázspontjaim száma
2538. A süntüske megérintésétõl számított 72
órán belül a halál bekövetkezik. Emlékezz gazfic-
kó! Gatinban találkoztunk február 10. Körül, és
ezeket a számomra jelentéktelen, de neked halált
jelentõ tárgyakat vitted el: 1 parittya, 5 süntüske
és 1 lapkorong. Halálod után tárgyaimat visszave-
szem. Üdvözlettel:
+++Halálöklû Stralkis (#2602)
Seg Kalandorok figyelem! Szükségem lenne 100
aranyra istenem egyik küldetéséhez. A pénzt pár
forduló múlva kamatostul megadnám. Keresek
még mászókampót megvételre vagy csak kölcsön-
be. Ajánlatot a (#4485)-ös számra küldjetek!
+++Danger Action, Raia ministránsa
K Gray Byssus! Mi van veled? Utolsó levelem óta
nem írtál! Legalább írd meg, hogy nem áll az üz-
let, hogy tudjam mi van! Köszi!
+++Danger Action (#4485) Raia ministránsa
E A szépségverseny rendezõinek! Szeretnék fela-
jánlani a legszebb jó jellemû hölgynek egy pár tár-
gyat. Hogyan tehetem ezt meg? Kérlek, jelentkez-
z e t e k !
+++Dan (#4485)
K Te bolhás, babarózsaszín árnymanó szörnyszü-
lött! Kérlek add meg a karakterszámodat mentális
kapcsolatfelvétel céljából.
+++Lopótök Bobby (#1706)
Ui: Nagyon is emlékeztetsz valakire...
H Az árnymanó elveszi feleségül a trollt. A közös
éjszaka után megkérdezi:
– Nem fájt kicsim?

Megkérdezi az egyik ember a másikat:
– Mi a különbség egy troll nõ és egy gnóm nõ kö-
zött?
– Nem tudom.
– Na, te se lehetsz valami válogatós!

– Mirõl lehet felismerni a repülõ kobuderát?
– Északi tûzsárkány van a hátán.
+++Westy (#4378)
Szöv Már régóta kerestem az igazi barátokat, kik-
kel a fogadóban ülve egy-két-három... korsó sör
mellett, és persze a szerencsejátékot nem mellõz-
ve, meg tudtam beszélni ügyes-bajos magánügye-
imet. Õk, kikben megtaláltam az igaz barátságot,
szórakozást, vidámságot, nem mások, mint a Ke-
rekkorsók. Üdvözlettel:
+++Westy (#4378)
E Ki mondta, hogy ne légy gonosz? Ki mondta,
hogy gonosznak lenni rossz? Ki mondta, hogy a
gonoszok mind semmirekellõ népség? Biztos az
állítólagos jók, kik mindenben a hibát látják, és
megszónak mindenkit, persze, ha egy kicsit ma-
gukba fordulnának, és nem csak a másikban ke-
resnék a kákát, biztosan rájönnének arra, hogy
mi gonoszok nem is vagyunk annyira gonoszok,
mint õk. Ezért mondom nektek, hogy ne feledjé-
tek, nem lesz nyugta senkinek sem, míg én élek.
Gyerünk gonoszok, pusztítsunk, terjesszük a ká-
oszt, irtsuk ki ezt a hitvány népet, míg késõ nem



43GN – 40.

lesz. Ne sajnáljuk õket, úgyis elegen vannak! Üd-
vözletel:
+++Westy (#4378)
SzövIdén elsõ ízben került sor az “Ép testben, épp
nincs lélek” jelmondatáról hírhedt Maffia KT
olimpiájának lebonyolítására. Az elsõ szám az
úszás volt, melyet a csatornában rendeztek meg.
Az önként jelentkezõket a KT tagjai kizárásos ala-
pon a nézõk közül választották ki. A versenyt a
vércápák nyerték. A második szám a súlyemelés
volt, melyet a Megváltó által választott gnóm férfi
nyert, aki hátán egy Velociraptort egyensúlyozott,
mielõtt elDEMelt volna. A harmadik szám méltán
kapta az ötpróba nevet, egyben hatalmas közön-
ségsikert is aratott. Az elsõ próba sárkányeregetés
volt, amit a közelben tartózkodó Északi tûzsár-
kány rossz néven vett. Ebbõl kifolyólag a második
a 100 méteres gyors futás, majd az 1000 méteres
vágta következett. A negyed számot a sárkány vá-
lasztotta, ami az “Aki bújt, aki nem, eszek!” nevet
viselte. Az ötödik próba egy találós kérdés megfej-
tése volt, melyet a kalandozók rejtekhelyeiken
próbáltak meg kitalálni. (Hol lehet a sárkány?)
Hát ez volt a Maffia KT idei elsõ, de nagysikerû
olimpiája. A következõ megmérettetés fél év múl-
va esedékes, jelentkezni a KT tagjainál lehet. Hi-
deg élelmet és DEM-et vigyetek!
+++Rakvel (#2503)
BTisztelt kalandozók! Eddig csendes vidámsággal
figyeltem indulataitokat, amik a forradalom miatt
forrongtak. Nekem semmi bajom nem volt a Ya-
urr birodalommal, egészen mostanáig. Már az is
kiakasztó, hogy a helytartói városokban adót szed,
de ezt akarja most az a koronázott orkfajzat tenni
a kalandozók városában is. Ez mát több a soknál!
Ez hogy tetszik neked, Pajzsvágó Thorwald? Vagy
szerinted bármit megtehet velünk, mert kikiáltot-
ta magát királynak? A történelmet mindig a “bar-
bár” hordák mozdítják elõre. A Yaurr birodalom
kora a végéhez közeleg. De ezért küzdeni kell!
+++Dr. Akula a Karóbahúzó (#3439)
KKalandozótársaim! Aki a hajdúböszörményi mg-
i iskolába jár, az keressen már meg. A nevem
Kindla Zsolt, és a 2. a-ba járok.
+++Fürge Calver (#1187)
E Gragath vagyok, egy kicsi gnóm. Szakállam, bar-
na szemem és hajam jól mutatja alkatom.  Egy jó
barátom, vagyis barátnõm nemrég találóan meg-
jegyezte: “Eljegyezte magát a Mágiával...” Igaza
van. Ez volt mindenem, de mostanában feléledt
bennem valami, valami megfoghatatlan. Nem tu-
dom, mi az, de megláttam az élet szépségét, a vi-
rágokat, az állatokat, a többi gnómot, embert, el-
fet. Az izmos trollok egyéniségét, a törpék makacs
morcosságát, az árnymanók sajátos természetét,
az alakváltók büszkeségét, és a másik nem szép-
ségét. Az, aki érti mire gondolok, keressen meg!
Nem ígérem, hogy méltó leszek a feladatra, hisz a
Mágia volt addig mindenem, de próbálkozok, me-
gígérem.
+++Gragath (#1474), az érzõ szívû Örökös
E Úgy érzem, hogy a tolvajok alkotmányos joguk-
nak érzik a lopást. Ezért én úgy érzem, hogy
ugyanilyen elidegeníthetetlen jogom az önbírás-
kodás. Ezért egy tolvaj se vegye a szívére, ha fenye-
getik vagy megtámadják õket.
+++Jégcsákány (#3708)
Ui: Amit egyszer az összetartozásról meg ilyenek-
rõl mondtam, azt nem gondoltam komolyan.
C Chara-din már a kapuban, de hol van Rhatt és
Bfa?

+++Aranyszakáll (#5198)
Ui1: Nem Chara-dint hiányolom, hanem a másik
kettõt.
Ui2: A híreszteléssel ellentétben nem haltam
meg, de nem is szeretnék...
B Mesterek Bandája – Két Kard Testvérisége: 1-0
Üdvözlet a Két Kard összes tagjának, különösen
The Peacememakernek! (Na ki a pubi, öcskös?)
+++Evil Devil (#4742)
Ui: Éljen az önálló árnymanó köztársaság! Le a
zsarnokkal, le Boraxszal (#4999)
Szöv Druidák! Szerepjátékosok! Csatlakozzatok a
Fekete Druidákhoz! Ha a semleges utat akarjátok
követni, ha igazságos bosszút akartok, ha a fõ cé-
lotok a természet védelme, akkor köztünk a he-
lyetek! Mi – Fekete Druidák – vagyunk az elsõ és
talán egyetlen olyan Sheran hívõ társaság, amely
nem elsõsorban a tápolásra, hanem a szerepjá-
tékra épít. Jelentkezzetek Darochaar (#5147)
fõdruidánál! Éljen Sheran! Éljen a szerepjáték!
+++Nardaal, a Róka (#4279)
E Tisztelt kalandozók! Két témában szólok most
hozzátok. Az elsõ fõleg a trollokat érinti. Van vala-
ki, aki személyes lejárató hadjáratot indított saját
fajtársai ellen. Tisztelt Graham! Neked hányas az
IQ-d? Miért mondod azt, hogy a troll az aljanép?
Nekem például a második legmagasabb tulajdon-
ságom az intelligenciám. (Vajon mi lehet az elsõ?)
Én, és még néhány barátom, nagyon jól érezzük
magunkat. Ha alacsony az IQ-d, fejleszd! Nekem
például van egy barátom (Deniz), aki úgy fejleszti
az intelligenciáját, mint a gép. Örömmel látom,
hogy nem jelentettél meg ismét kultúrálatlan cik-
keket. Talán kiadtál egymás után 10 TNO2-t? Más.
Azt írod, hogy nyírjuk ki a Chara-din szörnyeket.
Ha esetleg nem csak papolnál, hanem felemelnéd
az alfeledet, te is segíthetnél! Én nem fenyegetni
akarlak, csak megvilágosítani az elmédet. Teljes
mértékben egyetértek a (#4747)-es Öcsi a Trol-
lal. Tehát nem akarok harcolni veled, csak fejezd
ezt be. Más. Nem biztos, hogy Boraxban van a hi-
ba. Ha elolvastátok Kiddan beszámolóját, akkor itt
is tudjátok, hogy a miniszterek intrikái vezettek
ide. Köszi, hogy elolvastad!
+++Rasty
Ui: Aki akar, az a Mészáros Ádám 5540 Sport u.
14. Címre küldjön levelet!
CTúlélõk! A februári Krónikában megjelent hirde-
tésem után felvettem a kapcsolatot Negattal. Csat-
lakoztam hozzá és a Káosz Lordjai KT-hoz. Mire ez
a hirdetés megjelenik, Chara-din már közöttünk
lesz, és a segítségével bosszút állunk a hitetlene-
ken. Tehát, aki most akarja eldönteni kinek áldoz-
zon, válassza az igaz istent, a Káosz istenét (ugye
már rájöttetek, kirõl beszélek?), s nem bánja
meg. Jelentkezzen Negatnál, s nem hagyjuk cser-
ben! Chara-din irgalmazzon a hitetleneknek!
+++Dur Yazil Abbad (#2424) a Káoszlord
Ui: Teljesen egyetértek Zanarchistával minden
szempontból. Tehát jól gondoljátok meg, te is Leg-
kisebb Királyfi!
E Ezúton szeretnék köszönetet mondani az Álo-
mõrzõknek, a Lélektisztító Irgalmas Nõvéreknek,
a Naplovagoknak, az Aranysárkány KT tagjainak, a
Fény Testvériségének, A Szeretet Vándorainak és a
teljes Ördögi Körnek (#9111, #9116, #9140),
hogy segítenek tápolni, és Erdauin jobbá és szeb-
bé tételén dolgoznak.
+++Black Semorion (#3356)
Ui: Külön köszönet a Troll és a Korona Bajnokai

Közös Tudatoknak, valamit a jellemtükör varázs-
latnak.
B Tisztelt kalandozótársaim! Ezúton szeretnék
nyilvánosan bocsánatot kérni mindenkitõl, külö-
nös tekintettel VI. Boraxra, hogy a Ghalla News 38.
Számában zsarnoknak neveztem a királyt. Ennek
ellenére, e jelzõtõl eltekintve, az ott leírtakat to-
vábbra is úgy gondolom. Ismételten kérek min-
denkit, békésen tiltakozzunk! Ha felépülnek a vá-
rosok, remélem enyhül az ellentét!
+++Annak (#5604)
Szöv A GFSZ bõvíti köreit. ÚJ tagok jelentkezését
várjuk. Célunk az adók megszûntetése, és a Yaurr
birodalom terjeszkedésének megakadályozása.
Bõvebb info:
Széplelkû Vaszilij (#5815) Putnoky Szabolcs
3434 Mályi, Bem J. u. 29. Tel.: 46-319-883 (p-v)
BEzúton kérjük VI. Borax királyt, hogy ne szedjen
adót a kalandozóktól. Elégedjen meg a boltokból,
a bankokból és a fogadókból származó bevételek-
kel. Reméljük, hogy sikerül megegyeznünk! Kér-
jük a Korona Bajnokai KT-t, hogy kérésünket to-
vábbítsa VI. Borax királynak.
+++GFSZ
Tisztelt árnymanó társaim! Egyedül érzed magad?
Kiközösítenek mert lopsz? Nem barátkozik veled
senki? Ne törõdj vele, gyere közénk, itta te helyed!
Mert minden árnymanót szeretettel várunka most
alakuló Tolvajok Bandája szövetségünkbe. Itt biz-
tosan barátokra találsz, és próbálunk minden
testvérünkön segíteni ott ahol tudunk. Ha kedvet
kaptál ahhoz, hogy jó bandába beállj, akkor je-
lentkezz az  (#1082)-es mentális számon! Üd-
v ö z l e t t e l :
+++Szutykos Szigfrid (#1082)
Ui: Leah legyen veletek! Mindenkinek sikeres lop-
kodást!
Szöv Üdvözlök mindenkit! A nevem Phentália, és
felhívom minden evilági figyelmét, akit megraga-
dott a sötét út, hogy megalakult a Necromanták
Szövetsége. A szövetségnek bárki a tagja lehet, aki
nem tartozik még semmilyen KT-hoz, és lelkében
él az igaz hit, azaz a szétáradó gonoszság. A szövet-
ségbõl rövid úton (kb. 2-3 hónap múlva) KT lesz,
aminek a célja röviden, és tömören a Necroman-
ták újraélesztése. Ha érdekel több információ, ak-
kor írjál, és én elküldöm neked az elveinket. A
szövetség természetesen jár elõnyökkel is, ha kö-
zénk tartozol, akkor nem lesz problémád istened
holmi kisded kéréseit teljesíteni, mi segítünk ne-
ked, de ne feledd, a céljaink távolba nyúlnak...
+++Phentália (#5884)
BAzok, akik most gyûlölködve beszélnek Boraxról,
jó lenne, ha elgondolkodnának azon, hogy tényleg
a király ellen harcolnak-e, vagy a közelmúltban
történt dolgok azok, amik nem tetszenek nekik.
Gondolunk itt a varkaudaros táblákra és az adóra.
Ha az utóbbi, akkor jó lenne, ha elgondolkodná-
tok azon, miért van a király közelében annyi Kra-
pixlon. A játékok levezetõje: Krapixlon Authir. A
pénzügyminisziter: Krapixlon Ottomár. Aki már
két alkalommal is megnyerte az olimpián a ki-
rálylányos versenyt: Krapixlon Utter. Az Aukciós
Ház szerény alügynöke: Krapixlon Tihamér. Ne-
künk úgy tûnik, hogy bár a király még uralkodik,
a hatalom kezd kicsúszni a kezébõl. Ha így folyta-
tódik, akkor nemsokára egy újabb dinasztiacseré-
nek lehetünk szemtanúi, és ha a helyzet
rosszabbodni fog, akkor szenvedõ alanyai is. Ezt a
dolgot támasztja alá az a tény is, ami a legutolsó
olimpián történt Lopez de Franconnal. Csodálkoz-
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nánk, ha azt a minisztert nem Krapixlonnak hív-
nák. Ha tényleg ez a dolgok jelenlegi állása, akkor
nagyon gyorsan Borax elé kellene járulni, és érte-
síteni a csatornán inneni helyzetrõl. Sajnos még
az Álomõrzõk üzenete sem jutott el a király elé,
hanem megakadt a külügyminiszternél, aki a
posztját elõdje balesete(?) után kapta meg. A fel-
ségárulás és az utána kitörõ harcok csak nekünk
okoznának még több kellemetlenséget. Például
újabb adók bevezetése. Ezúton szeretnénk felkér-
ni azokat, akik a csatorna keleti oldalán vannak,
hogy tegyenek meg mindent a dolog elkerülésé-
nek érdekében.
+++Ballagó Elek (#1319) Raia hívõ, Bendor
(#1884) Tharr hívõ, Brutalika (#4895) Chara-
din szimpatizáns, Ezüst Sólyom (#3686) Tharr
hívõ, Fatal Hunter (#5259) Fairlight hívõ, Gods-
layer (#2831) Tharr hívõ, Kámfor (#5193) Dor-
nodon hívõ, Karmos Loren (#5203) Tharr hívõ,
Kis Halál (#2272) Leah hívõ, Máz-Lee (#4278)
Tharr hívõ, Pajzsvágó Thorwald (#1160) Tharr
hívõ, Skangar (#2077) Fairlight hívõ, Szabó Tõr
(#5473) Dornodon hívõ, Trükk-ölõ (#4033)
Tharr hívõ, Zanarchista (#1701) Chara-din
szimpatizáns
Szöv Kaotikus gonoszok! Akarsz éjsárkány hátán
repülni? Akarod, hogy a Káosz szimbóluma függ-
jön a nyakadban? Akarod, hogy vámpírkardot for-
gass a jobb kezedben? Azt akarod, hogy a Hatal-
mad egyre nagyobb legyen? Akarsz Halhatatlan
lenni? Ha hasonlóan kaotikus gondolkozású tár-
sakra vágysz, vágynak a Lordok! Ne késlekedj,
csak hatvan Kiválasztott és Ghallán! (Aki kimarad,
az lemarad.) Akiknél jelentkezhetsz:
+++Negat (#4879), Skangar (#2077), Fork
Shade (#5103)
E Ghalla népe! Megváltoztam. 1. Borax király, éle-
tem, halálom, kezedbe ajánlom. A végsõ harcban
melletted fogok harcolni. 2. Bárki, akinek a Fõnix
szövetséggel kapcsolatban bármi problémája
akad, az hozzám forduljon, ha én nem érek rá,
valaki biztos szakít idõt! 3. Dicsõség azoknak, akik
bezárták a kapukat! Mély hódoltam, s bánatomra
nem lehettem közöttük. Tudom lesz aki ezt meg-
lovagolja, de nem érdekel. 4. A Fekete Druidák
mellett vagyok. Számíthattok rám. 5. Támogatom
a Szeretet Szövetségét.
+++Gragath (#1474), az Örökös, a Varázsló-
m e s t e r
Ui: Egy 54. Fordulós alakváltó karakter átadandó.
Rossz hír: nemrég volt az árnyvilágban, így nagyon
gyengécske.
E Mutánsok! Ha azt akarjátok, hogy ne csak egy
egyszerû kalandozók legyetek, egy porszem a siva-
tagban, ha azt akarjátok, hogy más fajok tisztelet-
tel tekintsenek rátok, hogy fõhajtással és alázatos
“Grófnõ”, “Báró úr” szavakkal köszöntsenek fé-
lénken, akkor ne utasítsátok vissza a felajánlott
nemesi címet és kiváltságokat. Kapcsoljátok össze
tudatotokat az Ordo Mutantum Szövetség tagjai-
val! És ne feledjétek, a mutáns vér kötelez!
+++Fekete Lótusz (#1721)
E Kedves hittársaim, Leah papjai, papnõi! Szere-
tettel értesítek mindenkit, hogy van már lehetõsé-
günk arra, hogy istenünket felköszönthessük név-
napja alkalmából. Tehát a felköszöntés úgy zajlik,
hogy csuklyavirágot áldozol neki az egyik rúnakö-
vén, március 22-én (+/- 8 nap). A többi legyen
meglepetés. Sok szeretettel:
+++Sötét Orlan (#3409), az alakváltó, Leah
úrnõ követõje, a Jó
Ui: Remélem idejében szólok, bár az árfutási idõ

ugye... De legalább jövõre már tudni fogjátok, és
lehet rá készülni, elõre... Hahaha!
E Kedves kalandozók! Fura dologra lettem figyel-
mes. Sétálok Qvill fõtere felé, épp odaérek, mikor
mit látok? Nahát egy fényt tükrözõ, kristályvizû tó.
(Tavacska.) Ez igen gondoltam. Végre valami új.
De kérdem én, ennyi a város fõterén a felesleges
hely? Csak úgy elfér ott egy tó? Mindazonáltal gon-
doltam iszom belõle, ha már itt van, persze auto-
matikusan (és nem a szökõkútból). A víz nagyon
finom, semmi panaszom nem lehet, mindazonál-
tal valószínû mérgezett. Már csak a hatása miatt
gondoltam. Kaptam +1 jóságpontot. Brrr! Ha ez
így megy tovább, még megváltozik az aurám szí-
ne. Pofátlanság. Most ezért kezdjen el minden
semleges (és sötét aurájú) gonoszkodni, mert
nem akarja, hogy jóra váltson az aurája? Esetleg
lopni? Mert alig hiszem, hogy Elenios úrnõn és
Raián kívül bármelyik isten örülne neki, ha pap-
jainak aurája (jelleme) a jó irányába változik.
Egyik barátom meg is jegyezte, látva az esetet,
hogy egyes KT-knak Úgy látszik túl sok a felesleges
TU-ja. Hahaha! Feltételezem, hogy azóta a többi
város fõterén is van ilyen “mérgezett vizû” tó. Te-
hát már nem csak az adó miatt, de ezek miatt a
tavak miatt is kerülnünk kell a városokat. Mert ha
valahol a terepen találom ezt a tavat, legalább ké-
sõbb megpróbálom elkerülni: de a városba elõbb-
utóbb mindenki bemegy. És akkor, hála a tónak,
szívatnak mindenkit a jókon kívül. Na szép kis jó
az ilyen. Mert a tó remek ötlet. Csak a vize ne len-
ne ilyen... hatású! Aki pedig jó létére ezt a tavat ki-
ötlötte, elgondolkozhatna azon, hogy a természet
Sheran úrnõ szférája, nem a jóké! Sok szeretettel:
+++Sötét Orlan (#3409), az alakváltó, Leah
úrnõ követõje, a Jó
Ui: Szeretett úrnõm, Leah, áldása kísérjen benne-
teket utatokon! És adjon bölcsességet a tévelygõk-
nek, ismerjék meg az igaz hitet! Az õ hitét!
Szöv A sárkány tündököl, gyógyít és reményt ad,
S e sárkány mögött ott áll egy egész had!
De e had még ne teljes, téged vár,
A Fény seregébe jöjj, várunk rád!
+++Aranysárkány KT (#9126)
EKalandozók (és játékosaik)! Hüledezve olvasom
azt a rengeteg hirdetést, melyben Leah úrnõ (!) és
Raia istennõ stb. szerepel. Egyszer és mindenkor-
ra fogjátok már fel, hogy két istennõ van: Sheran
és Elenios! A többi hímnemû.
+++Élesszemû Veriel (#1742)
E Tisztelt jók(?)! A minap gondolkoztam azon,
hogy miért is vagyok én gonosz. Több órás elmél-
kedés után megfogalmazódott bennem a válasz:
miszerint, ha a magát jónak(?) mondó karakte-
rek agresszorkodnak, miksziszi húsgólemeket öl-
nek, a sötét kastplom küldetéseit teljesítik, ami
gonoszságot ad, elit palotaõrt ölnek, azok miért
mondják magukról, hogy õk a jók(?)? Ugyanek-
kor, ha mi gonoszok csináljuk ugyanezt, akkor a
jók(?) keményen megszólnak, szidnak ezekért a
cselekedetekért. Kérdem én, hol itt az igazság? In-
kább ahelyett, hogy rágalmaztok minket, szállja-
tok magatokba, és gondolkodjatok el ezeken a tet-
teiteken. Egyébként ilyenkor nincs lelkiismeret
furdalásotok? Nem is folytatom tovább, mert csak
felidegesítem magam. Tehát arra az elhatározásra
jutottam, hogy a jók(?) sokkal gonoszabbak, mint
mi gonoszok. Ezért kérek minden gonoszt, hogy
fogjunk össze, és leckéztessük meg azokat az ál-
szent jókat(?)! Üdvözlettel:
+++Westy (#4378)
Ui: Akinek nem inge, ne vegye magára!

Ü Kövek kemény fiai, törpék! Keresem nemzetsé-
getek azon acélizmú, nagy tudású kovácsmestere-
it vagy mesterét, aki(k) elkészítenék nekem vassi-
sakom és nagy vaspajzsom. Persze nem holmi
alig serkenõ szakállú törpe suhanc(ok)ra  gondo-
lok, hanem igazi mesterember(ek)re. Szeretném,
ha pajzsomat a következõ dombormû díszítené:
Legyõzött troll tetemen vad törzsi táncot járó árny-
manó. A kiváló munkát bõkezûen megfizetem.
Amatõrök kíméljenek!
+++Dess (#1490) mammutcégelnök
ENemrég érkeztél a Túlélõk Földjére? Nem tudod,
hogy melyik istent kövesd? Hatalomra akarsz jut-
ni? Akkor nincs más dolgod, mint gonosszá válni,
és Dornodon szolgálatába állni. Dornodon vezes-
sen utatokon! Üdvözlettel: Westy (#4378) Drono-
don hittérítõje
B Borax ellenesek figyelem! Szutykos Szigfrid va-
gyok, egy kis árnymanó, egy csepp a tengerben, de
remélem tudtok egy kis figyelmet szakítani rám.
Elõre is köszönöm. A következõ idézetet a Túlélõk
kódexbõl olvastam:
“– Symulf, mutasd a térképet!
A mágus néhány mozdultára a barnás foltokkal,
kék csíkokkal tarkított, zölden ragyogó, 1500 kilo-
méter hosszú Keleti félsziget megjelent a levegõ-
ben. A középsõ területet, Yaurrt , fekete vonalak
határolták.
– A túlélõk, ha egyáltalán lesznek ilyenek, a nyu-
gati részre érkeznek. Symulf azt tanácsolja, épít-
sünk egy mély csatornát a királyság határára, ez-
zel megakadályozhatjuk az idegenek betörését...
Borax szavait golyócsattogás szakította félbe.
–Igen, azt hiszem megoldható különadó kivetése
nélkül.
– Egyszóval a túlélõk Erdauinon rekednek. Na-
gyon helyes. – Tyrion Zaks gõgösen biggyesztette
le ajkát – semmi szükségünk a jöttmentekre.”
Tehát tisztelt kalandozók, talán egy kis mûvelõ-
déssel sok mindent megtudhatnátok. Mint azt
észrevehettétek, nem Borax ötlete volt a csatorna
építése. Sajnos a királyunk úgy látszik könnyen
befolyásolható. Hát csak ennyit szerettem volna
közölni. Üdvözlettel:
+++Szutykos Szigfrid (#1082)
Ui: Leah legyen veletek!
BKedves(?) fekete, göndör hajú, kék szemû törpe
nõ, kinek fehér a bõre! November vége felé egy
bronzsisakot, tankánykarmot és egy bronzpáncélt
viseltél, pluszban még Sheran hívõ is vagy. Szóval
megölted a hosszú szõke hajú, zöld szemû elfet.
Már nem haragszom rád. Szeretném megköszön-
ni, hogy elmélyítettél istennõm hitében. Ha netán
még egyszer megpróbálnád, találkozzunk a gróf-
nál!
+++Sunshinewalker (#3211)
SzövSzega mindenkinek! Itt a #9136-os KT ír. Ha
valakinek egy kis mulatozásra van kedve, köztünk
a helye! Mi a mámor lovagjai vagyunk, és az élet
jobbik felét tekintjük elsõsorban. A szerencse és a
poén egyaránt velünk! Igaz, én ghallaszülött va-
gyok, ebben a társaságban találtam rá igazi önma-
gamra. Befogadtak, segítettek, elláttak minden jó-
val, és én ha ezt egyszer megtudom meghálálom.
Szerintem mindenki egy ilyen társaságra vágyik,
legyen õ jó vagy gonosz. Mindezzel csak azt akar-
tam leírni, hogy ha valaki egy ilyen csapat tagja
akar lenni, írjon bõvebben magáról, és mi is elõ-
adjuk magunkat! Vagy nálam, vagy bármelyik más
KT-tagnál lehet jelentkezni. Köszönöm, hogy meg-
tiszteltetek!
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+++Ilrylin-Theft (#1741) és a Kerekkorsó 
Rendje (#9136)
K Helló mindenkinek! Ilrylin-Theft vagyok, vagy
amazon a régebbiekben. Nos, a valódi nevem:
Bodrogi Kornél. Kobuder Master, Raia Fehér Sóly-
ma, Jo’cy, Gáldor, Tron, Bad Betty, Sir Reidah, Si-
sawat, Asreal Yarmin, Mage Flowermilk (Szegeden
a kártyaversenyen dumáltunk), Negat, Little Neg-
ro, Mentha Arvensis (remélem jól írtam le), és
nem utolsó sorban Yasmina! Írjatok levelet! Na-
gyon régen beszéltem veletek. Vegyük föl újra a
kapcsolatot! OK? Ha már nem emlékszel a cí-
memre, most alul megtalálod.
+++Bodrogi Kornél, 6430 Bácsalmás, Rákóczi
u. 52. Tel.: 79-341-360
E Tisztelt Sheran hívõk! Sajnálattal kell közöl-
nünk, hogy el kell kezdenünk a növények kiirtá-
sát. Erre azért van szükség, mert az Aranysárkány
KT új képessége, az aranypikkely, megállás nélkül
jóságponttal lát el minket, amire nagyon nincs
szükségünk. Mivel szeretnénk egyre gonoszabbak
lenni, ezért arra az elhatározásra jutottunk, hogy
ezt legkönnyebben a növények kiirtásával tudjuk
elérni. Nagyon sajnáljuk a dolgot, de ha nem tud-
tok mit tenni az Aranysárkányok ellen, akkor Ga-
tin környékén egy szál növény sem fog maradni.
Ha kedvesek nektek a növényeitek, jó lesz, ha mi-
nél hamarabb felléptek Raia áljó papjai ellen.
+++Kis Halál (#2272), Zanarchista (#1701)
Szöv ...És jelszavaink valának: Inkább az orrunk
legyen borvirágos, mint a fogunk vízköves!
+++A Mámorlovagok
C...És ha eljött, itt is marad, márpedig akkor már
késõ lesz... Chara-din pusztítani fog! Ne engedjé-
tek!
+++Graham Treefrog (#4788)
C Nem Chara-din terjeszti a Káoszt, hanem mi.
Miért esünk egymásnak? Béke! Legyen úgy, mint
régen: indukátor építõk és rombolók! Akkor még
minden szép volt. Senki nem hallott Chara-dinról.

+++Graham Treefrog (#4788)
SzövA Kerekkorsó Rendje KT (#9136) tagfelvételt
hirdet, mivel rövid idõn belül elérjük a 30-as lét-
számot. A látszattal ellentétben ez a KT nem csak
a piálásból, és henyélésbõl áll, nagyon is komoly
céljaink vannak! Akit érdekel a buli poén, és köz-
ben még hasznosat is akar cselekedni, az keresse
a “Néhány tengernyi sörben tántorgó és daloló
alak” címert hordó, borvirágos orrú komákat!
+++Graham Treefrog (#4788)
C Chara-din mocskos fattyai! Mégis mit képzeltek
magatokról, kik vagytok ti? Hogyan veszitek maga-
toknak a bátorságot akkor, amikor kiejtitek azt a
szót, hogy Káosz? Nem féltek? Nem féltek attól,
hogy az Igaz Káosz szolgái egyszerûen a földbe ta-
posnak benneteket? (Bárcsak ez megtörténne
már!) Hogy miért? Egyszerû. Chara-din vétett a
Káosz elvei ellen. Nem volt hajlandó másra, csak
arra, hogy pusztítson és romboljon. Hangsúlyoz-
nám, nem ez a Káosz. Hogy mi is a Káosz? A ked-
vetekért még egyszer leírom. A Káosz minden és
semmi. Vagyis ne csak az egyik oldalra gondolja-
tok. Néha cselekedjetek a másik oldal javára is.
Függetlenül attól, milyen a jellemetek, és hogy ki
a választott istenetek. Tehát “kedves” Negat, Za-
narchista és a többi hozzájuk csatlakozó kalando-
zót arra kérném, hogy többet ne vegyétek a szá-
tokra a Káosz nevét, mert nagyon kellemetlen
meglepetésben lesz részetek! Ez nem fenyegetés,
csupán figyelmeztetés. Ha esetleg valaki azt mon-

daná, hogy most már be kéne verni a pofámat,
annak állok elébe. Az írás megjelenésekor Huertol
környékén leszek. Hát akkor a Sors legyen kegyes
mindenkihez! Tisztelettel:
+++Acid el Sinistre (#4706)
E talán még emlékeztek arra, hogy segítséget kér-
tem az igaz gonosz isten kiválasztásával kapcsolat-
ban. Eddig 15 levél érkezett a hirdetésemre, és
ebbõl 11 Dornodon hitére bíztat, úgyhogy az õ hí-
ve leszek.
+++Rigor Mortissa (#5309)
Ui: “És lõn világosság...”, de én majd elfújom a
gyertyát, úgy hogy lehet számítani a sötétségre is.
B Pusztuljanak Elenios követõi!
+++Curanandune (#5368) egy Elenios hívõ
B Kalandozók! Emlékeztek a hirdetésemre? Arra,
amikor Xanatost kerestem? Miért nem írtatok?
Sajnos õ sem írt. Pedig kétszer kerestem egy csa-
ta miatt. Segítenétek megtalálni?
+++Silverwolf (#5991)
Ui: Lehet, hogy csak a pofája nagy?
C Helló Gwendolen!
Hiába minden!
Üdv Ezüst Sólyom!
Nagyon sajnálom!
Tisztelt Tsalez Lau’pez!
Ember tervez, isten végez!
Ezüst Gyomorbogár!
Már érted Nem lesz kár?
Üdvözlet Korgó Szikra!
Káosz került Ghallára!
Hé Ihildin!
Jön Chara-din!
+++IX. El-Maharadzsa (#2039)
C Gondolom mindenki olvasta a GN39-ben a Cha-
ra-din térkapuiról szóló írást, és látta a statiszti-
kát, hogy ki hány ellenáldozatot mutatott be. Fur-
csamódon azok, akik nagy hangon cikkeztek a
Ghalla Newsban, nem láthatók a listán, míg má-
sok csendben cselekedtek. A lista természetesen
nem nyújt valósághû képet a Chara-din elleni
harcról, mivel nem tartalmazza azokat az embe-
reket, akik segítsége nélkül ezek a kalandozók
nem tudtak volna ennyit ellenáldozni. Mindene-
setre a listán található kalandozók fogadják õszin-
te elismerésemet, a szájhõsök pedig gondolkozza-
nak el azon, hogy nem elég akarni, tenni kell!
+++Eliana (#4862)
E Mindenkinek, akit kicsit is érdekel megmaradt
világunk sorsa! Itt az idõ, hogy felnyíljon a szeme-
tek: nem a zan, a varkaudar seregek, nem Borax,
de még csak nem is Chara-din az igazi ellenség.
(Ez utóbbival kapcsolatban nem hiszem, hogy ka-
landozók bármit is tehetnek istenek ellen.) Az iga-
zi veszély jelentéktelennek tûnik, de késõbb alap-
jaiban ingatná meg világunkat. Ezek jelenleg az
álomvirág és a szent tölgy, de ki tudja mi lesz még.
Lehet, hogy ma még csak 1-2 csuklyavirág pusz-
tult ki terjeszkedésük miatt, de holnap már a
mindennapos betevõd is veszélybe kerülhet. Talán
te csak makkokon, és kétes hatású narkotikumon
akarsz élni? Ugye, hogy nem. Ezennel megkérek
mindenkit, hogy irtsuk minden erõnkkel a nem
evilági szörnyûségeket, és felkérek minden meg-
tévedt egyént, aki képes eme genetikai borzalmak
létrehozására, hogy függessze fel tevékenységét.
És, hogy miért is érdekel Leah hívõ létemre a ter-
mészet sorsa? Élet nélkül nincs Halál. De ami
nem élt, az halni sem tud: végleg pusztulnia kell!

+++Alex Despronder (#1004)

BIdézet a “szabadságharc bajnoka”: S. P: naplójá-
ból: Bármelyik a valódi ok, akkor sem fog semmit
csinálni, ha a városok megpróbálnak elszakadni
tõle. Megválasztatom magam a köztársaság elnö-
kének, és attól fogva én fogok zsarnokoskodni a
vidéken. Gondolom a hülye jó jellemû kalando-
zók is bedõlnek majd ennek a szabadságharc du-
mának. Én leszek a szabadságharc bajnoka, ezért
engem választanak meg elnöknek. Mire maguk-
hoz térnek, már csinos kis diktatúrát építek ki...
Mikor ébredtek már fel?
+++Varkanthalasz (#2612)
Seg Kezdõ alakváltó szeretne segítséget kérni a Fa-
irlightnak való beáldozáshoz. (Mit, hol, hogyan ér-
dekelne.) Nem jönne rosszul pár info a küldetése-
irõl sem. Elõre is köszi!
+++Daerk Loganar (#5041) Voit Krisztián,
1093 Budapest, Lónyay u. 47.
E Keresem kezdõ kobudera fajtársaim jelentkezé-
sét. Mi kobuderák, e  nemes faj szülöttei tartsunk
össze e nehéz idõkben is. Segítsük egymást a kez-
deti nehézségek leküzdésében, s késõbb sokkal
erõsebbek leszünk. Tanuljuk együtt a harcmûvé-
szetet, kutassuk a kí titkait! Osszuk meg tapaszta-
latainkat egymással, csak magunkra számítha-
tunk! Várom jelentkezéseiteket.
+++Pan-Creas (#4863) vagy e-mailben ge-
ge@sparta.banki.hu
E Trollok! Gye’ünk gyakni!
+++Solkim Rohit (#1036)
Ui: Segítsétek fajtársaitokat a gyakásban!
EBejelentem minden kalandozónak, hogy Dorno-
don hívõ leszek. Dornodon 19 levél, Leah 16 levél.
Leveleitekre, ahogy tudok, válaszolok, csak sok az
a 30 levél. Leveleiteket köszönöm.
+++Nightwolf (#3492)
Ui1: Elenios híveitõl nem kértem levelet, kedves
Eltan. Sherantól sem. Mindenestre mindent kö-
s z ö n ö k .
Ui2: Azért várok minden levelet, még nem késõ
átáldozni Leahnak, esetleg másnak.
EMegkérek mindenkit, aki mostanában írt nekem
vagy érdeklõdött Az Illúzió Mesteri után, és nem
kapott választ, az írjon egy újabb levelet. Postai
problémák miatt ugyanis elképzelhetõ, hogy nem
kaptam meg levelét. Akinek lefoglaltam helyet a
KT-ban, azt arra kérem jelezze, hogy belépési
szándéka még mindig érvényes, mert a hatvanas
tagszám nálunk is kötött. Akit pedig érdekel Az Il-
lúzió Mesterei, és szeretne  az elsõ KT-ba bekerül-
ni, az mihamarabb jelezze nálam! Mindenkinek
további jó kalandozást!
+++Fealefel Throm (#2444)E Tisztelt kalan-
dozók!  Átvételre keresek legalább 80 fordulót me-
gélt karaktert. Fajra, nemre, vallásra való tekintet
nélkül. Amit fizetni kell az átadásért, azt termé-
szetesen én állom. Ha valaki úgy érzi, ki tudja elé-
gíteni “szerény” igényemet, az írjon!
+++Corus Kwa Tamar (#2654)
SzövKedves törpe Kalandozók! Szeretnék létrehoz-
ni egy szövetséget, ami a kezdõ törpéket foglalná
magába. Késõbb a törpék legjobbjaival egy KT-t is
létrehoznák a Kõfiak Nemzete néven, aminek a
feladata, ugyanúgy mint a szövetségnek, az lenne,
hogy segítse az ifjú törpe kalandozókat  infók, tár-
gyak átadásával, cseréjével stb. A tagság feltétele: a
fordulószámod ne haladja meg a 20-at, a jelle-
med semleges vagy jó legyen. Aki jelentkezni akar,
az írjon az (#5063)-as mentális számra.
+++Dammocad (#5063) a Kõfia egyike
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Karakterszámod: Számlaszámod:

1. Ki nyerte az elsõ hivatalos, nem tesztelõ HKK versenyt?
A) Kis-Borsó Csaba B) Sass Tamás C) Szücsy Dániel

2. Az 1. kiadáshoz képest a 3. kiadásban hány lap került
kivonásra?

A) 53 B) 32 C) 44

3. Hány fajta Raia lap van jelenleg a HKK-ban?
A) 111 B) 101 C) 99

4. Hol nem rendeztek még hivatalos HKK versenyt?
A) Cegléden B) Pécsen C) Nyíregyházán

5. Hány fajta ultra-ritka lap van?
A) 7 B) 8 C) 9

6. Melyik a kakukktojás?
A) Húsevõ magszim B) Grákó denevér C) Sóhajtó dorony

7. Egy Óriásgriff megtámad egy Hegyi rákot, mi történik?
Meghal a
A) Hegyi rák B) mind a kettõ C) Óriásgriff

8. Mi a kezdõ szabály?
A) A kezdõ játékos nem húz lapot.
B) A kezdõ játékos nem kap VP-t.
C) A kezdõ játékos eggyel több lapot húz

9. Mi lesz az idézési költsége a Gyógyításnak, ha játékban
van Az univerzum kifordítása?

A) 2 szörnykomponens B) 2 VP C) 2 ÉP

10. Melyik a kakukktojás?
A) Grok-képzõdményB) Karócsapda C) Rájanyék

11. Hány fajta lap van jelenleg a HKK-ban?
A) 723 B) 822 C) 856

12. Melyik a Kakukk tojás?
A) Energiakitörés B) Manaégés C) Jellemtükör

13. Hány nem gyakori lap található egy alapkiadású alap-
pakliban?

A) 11 B) 14 C) 10

13+1. Ki a “géniusz”?
A) Tihor Miklós B) Hörcher László C) Makó Balázs

Megérkezetek az elsõ Dilitotó megfejtései, rengetegen
próbálkoztak eltalálni a helyes válaszokat. Többen jelez-
ték, hogy nem szívesen vágnák szét az újságot a totó
kedvéért, ezért ezentúl igyekezünk olyan helyre rakni,
aminke a másik oldalát nem sajnáljátok (pl. Aprók). Fény-
másolatokat azonban továbbra sem fogadunk el. A helyes
megfejtés:

1. Két kalandozó ment át a csatornán.
2. A kalandozóknak 289011 aranyuk van.
3. 25 Kalandozó nyelt le pszi-követ.
4. 221 kalandozónak volt szopóköve.
5. 510 szopókõ volt a kalandozóknál.
6. 2400 a legnagyobb banki tartozás.
7. 23983 a kalandozók össztartozása.
8. 37 kalandozó volt az árnyvilágban.
9. Troll találta fel az esszenciakristályt.

10. Thargodan volt a kakukktojás, mivel ez egy gyûjtõ-
név, a Tguarkhan és a Zinthurg pedig egy-egy konk-
rét szörny neve.

11. A kardfogú fülemülével való harchoz 1-es fegyver
szakértelem kell, a kérdés nem a zenére vonatko-
zott.

12. A szvó-ektoplazma a kakukktojás, mivel ennek ki-
nyeréséhez nem kell spiritusz.

13. 23 kalandozónak van tyrex trófeája.
13+1. 4 kalandozónak van százalékos halhatatlansága.

A kérdések a totó megírásának pillanatára vonatkoz-
tak, azóta már többnél is megváltoztak a helyes válaszok.
Telitalálatos szelvény sajnos nem érkezett, 11 találat lett a
legjobb eredmény.

Az új totónk a HKK játékosainak szól. A kérdések a
megjelenés pillanatára vonatkoznak.

Beküldési határidõ: 1997. május 12.

A nyeremények:
1. 5 csomag 3. Kiadású alappakli
2. 4 csomag 3. Kiadású alappakli
3. 3 csomag 3. Kiadású alappakli

DANI ZOLTÁN


