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Szerkesztõi üzenet

Sziasztok! Gondolom mindenki lelkesen készül a
december 6-i TF és KG találkozóra, már csak azért
is, mert ott fog megjelenni az új HKK kiegészítõ,

az Isteni Szövetség. Bizonyára sokakat izgalomba hozott
az is, hogy az olimpiai hírnök után kapott enciklopédia

alapján kiderült, hogy egy új olimpiarendszert próbá-
lunk ki a TF-en. Hogy ez milyen lesz, az maradjon egye-
lõre meglepetés, de reméljük megnyeri majd a tetszése-
teket! Nos addig is foglalkozzunk a novemberi
Krónikával! Ígéretünkhöz híven megindult a KG-s kép-

regénysorozat Legenda címmel. Miklósnak annyi-
ra sikerült állandósítania a TF-es újításokról szóló

rovatát, hogy ezúttal két oldalon ír errõl. A második
oldal egy a TF-en mostanában népszerû témáról, a
KT-képességekrõl szól. Ajánlom minden KT-tag figyel-
mébe, mivel változtak a képességek fejlesztésének felté-
telei. HKK-sok számára jó hír, hogy a Magic Shop és a
Next-Door összefogásával új HKK árlista készült. Ebben
már megtalálhatod a Létsíkok és a Csillagképek lapjait,
valamint a Krónikás lapokat is.

Jelenleg szünetelõ rovataink az Elképesztõ és a
KT-tallózó várja a leveleket a folytatáshoz. A Közös
Tudati Tallózóba egyébként bármely olyan tudat ír-
hat, amely eddig még nem jelent meg a tallózóban.

Az újság borítóján Gõgös Károly festménye, az
Északi tûzsárkány HKK lap képe látható.

Jó szórakozást az olvasáshoz!

DANI ZOLTÁN
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>>>>>[Figyuzzatok, cimborillók! Nemrégiben rácup-
pantam a netre, és elkommunizáltam egy meglehetõsen
ígéretes anyagot. Tele van varázslatokkal: leírással meg
technikai adatokkal, faszányosan, ahogy kell. Már csak a
formulák hiányoznak, de hát az élet amúgy sem lehet tö-
kéletes. És sajnos azt sem tudom, ki állította össze a lis-
tát. Mindenesetre így névtelenül is tiszteletemet kül-
döm.]<<<<<
–Kotorék

>>>>>[Te sem tudhatsz mindent, Mátrixzsoké! Ha vi-
szont valakit érdekel a szerzõ személye is, tõlem megtud-
hatja. Teljesen magyar árnyvadász az ipse, már régóta
benne van a szakmában, és a legprofibbak közül való.
Egyike a legjobbaknak, akiben mindig, maximálisan meg
lehet bízni. Higgyétek el, én már csak tudom. Úgy hívják,
hogy Friska Nagy Gábor, és Kiskunfélegyházán lakik a Kos-
suth utcában.]<<<<<
–F.N.G.

>>>>>[Bunkó vagy, Bugsy! Mi ez itt? Fizetett hirdetés?
Tisztaságot a Mátrix fájljaiba!!!]<<<<<
–Frédi

>>>>>[Normálisan én sem szeretem, ha itt reklámoz-
nak valakit vagy valamit, de a fickó tényleg remek anyagot
állított össze. Ja és még valami: tényleg övé a lista és
tényleg így hívják.]<<<<<
–Sabc

OXIGÉNHIÁNY
A varázslat a hatóterületén belül elvonja az oxigént. Az
adott területen tartózkodók (Erõ)E kábulás sebzést szen-
vednek el körönként. Ha sokáig az adott területen tartóz-
kodnak, megfulladhatnak. A varázslat ellen a páncélzat
nem véd.

Típus: Fizikai Hatótáv: Korlátozott
Célszám: 6 Sebzés szint: E
Hatóidõ: Fenntartott Kimerülés: [E/2+1]H

>>>>>[Ez a varázslat nagyon cool! De arra azért kíván-
csi lennék, hogy mit kezd egy hermetikusan zárt testpán-
célzattal, amit oxigéntartállyal is felszereltek?]<<<<<
–Lesõke

>>>>>[Mennyire látszik, hogy még nem találkoztál ko-

moly varázslóval! Akkor felvilágosítanálak: ha a környé-
kedrõl mágikus úton vonják el az oxigént, akkor totálisan
(tökéletesen, érted?) mindegy, hány rétegû szuperzárt
páncélzatot veszel fel, akkor is megfulladsz.]<<<<<
–Aleister

>>>>>[Biztos? És ha van búvárpalackom?]<<<<<
–Lesõke

>>>>>[Két rossz hírem is van, Lesõke. Ad egy: biztos.
Ad kettõ: akkor is ha van búvárpalackod. A varázslat a fi-
zikai környezetre hat, és onnan vonja el az oxigént, a fizi-
kai környezetbe pedig holmi kívül viselt oxigénpalack is
beletartozik. Van azonban jó hírem is: ami levegõt a tü-
dõdben tartasz, azt még használhatod, ahhoz nem tud
hozzányúlni a varázslat. Az a levegõ ugyanis már a te élõ
aurád szerves részét képezi.]<<<<<
–Sabc

>>>>>[Errõl jut eszembe. És mi van, ha belsõ légtartá-
lyom van? Tudjátok, olyan, amit kibernetikus úton a mell-
kasomba tömködtek.]<<<<<
–Krokodil

>>>>>[Ha ilyened van, akkor örülj! Mivel a cuccért az
életesszenciáddal fizettél (no meg persze nujennel is, de
ez most nem számít), a benne levõ oxigén a sajátod, így
arra nem hat a varázslat. Ettõl függetlenül azt javaslom,
hogy ha azt látod, hogy a többiek elterülnek és tátogni
kezdenek, mint a partra vetett halak, te azért rohanj biztos
helyre, amíg még tart a belsõ levegõd!]<<<<<
–Drótváz

GRAVITÁCIÓNÖVELÉS
A varázsló a Mágia szintjének megfelelõ sugarú körben
(méterben kifejezve) megnövelheti a gravitációt. A varázs-
lat hatókörzetében tartózkodók a varázsló által elért min-
den 2 siker után +1 célszámmódosítót kapnak minden fi-
zikai tevékenységükre.

Típus: Fizikai Hatótáv: LT
Célszám: 6 Hatóidõ: Fenntartott
Kimerülés: [E/2+2]S

>>>>>[Már láttam ilyen varázslatot mûködés közben.
Elég mulatságos bír lenni. A fenti leírásban a „fizikai tevé-
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kenység” gyûjtõfogalomba olyanok is beletartoznak, mint
pl. célzás, késdobálás satöbbi.]<<<<<
–Õrnagy

>>>>>[Ja és még valami: a közelharci támadás ellen
való védekezés is fizikai tevékenységnek számít. Ezt se fe-
lejtsétek el, ha szembetalálkoztok egy ilyen varázsmányo-
lással!]<<<<<
–Karate Kid

>>>>>[És tudja valaki, hogyan hat az ilyesmi a V-mada-
rakra és helikopterekre? Aggasztó volna, ha éppen belere-
pülnék egy ilyenbe, amikor egy-két méterrel a föld fölött
padlógázzal menekülök egy rakéta elõl...]<<<<<
–Sárga Rigó

>>>>>[Beszartál mi? Pedig nem kellene. Egy V-madár-
ral semmiképpen nem izgulnék a helyedben, mert az ak-
kora, hogy valószínûleg nem fér bele a varázslat hatókö-
rébe. Arra persze felkészülhetsz, hogy egy kicsit utána kell
állítani az irányzéknak. Például azért, mert a géped egyik
fele lebillen, a másik pedig nem.]<<<<<
–Okostojás

>>>>>[És mi van, ha keresztüllõnek egy ilyen varázslat
hatóterületén. Hamarabb lepottyan a golyó?]<<<<<
–Szamóca

>>>>>[Jó kérdés, Szami. (Hé! Csak nem a „szamuráj”
szóból származik a neved?) A válaszom az, hogy nem tu-
dom. Ha valakinek van tapasztalata, szóljon.]<<<<<
–Sabc

>>>>>[Nekem van, de nem számít, mert az illetõ va-
rázslatot csak kis erõvel mondták el. A tapasztalat az,
hogy a nagysebességû lövedékeket nem nagyon hatotta
meg. A röppályájuk végén talán egy vagy két centit men-
tek lejjebb, nem többet.]<<<<<
–Õrnagy

KÖD
A varázsló Mágia szintjének megfelelõ sugarú körben
(méterben kifejezve) köd keletkezik. Aki ezen a területen
tartózkodik, vagy a terület túloldalára akar célozni, arra a
köd okozta láthatósági módosítók érvényesek (Shadow-
run szabálykönyv, 89. oldal).

Típus: Fizikai Hatótáv: LT
Célszám: 4 Hatóidõ: Fenntartott
Kimerülés: [E/2+1]S

>>>>>[Ez elég snassznak tûnik.]<<<<<
–Rivalda

>>>>>[Az is. Viszont életeket menthet meg, ha a kellõ
pillanatban alkalmazzák. Ezt sose felejtsd el!]<<<<<
–Vagabond

SZÓRT FÉNY
A varázslat a szórt fényhez hasonlóan eltünteti a célpont
árnyékát, de saját maga semmilyen fényt nem produkál.

Típus: Fizikai Hatótáv: Érintés
Célszám: 4 Hatóidõ: Fenntartott
Kimerülés: [E/2+1]E

>>>>>[Jesszusom! El tudjátok képzelni, milyen lehet
egy árnyvadász árnyék nélkül?]<<<<<
–Humor Harold

>>>>>[De baromira vicces voltál...]<<<<<
–Mufurc

KISÜLÉS
A varázslat nagy erejû elektromos kisülést eredményez,
mely a villám elemi hatás révén sebez (Grimoire, 112. ol-
dal). A varázslónak meg kell érintenie a célpontot.

Típus: Fizikai Hatótáv: Érintés
Célszám: Test (E) Sebzés szint: S
Hatóidõ: Azonnali Kimerülés: [E/2-1]H

>>>>>[Tudjátok, hogy hívják a villamosszék kistestvé-
rét? Elektromos kisülés. Hehe!]<<<<<
–Humor Harold

>>>>>[Ezt nem kellett volna...]<<<<<
–Sabc

>>>>>[Miért Sabc, te akartad elsütni a poént? Egyéb-
ként olyan is, mintha te találtad volna ki.]<<<<<
–Kukacos

>>>>>[Félretéve a viccet, ennek a varázslatnak van egy
dög nagy hátránya: meg kell tapizni hozzá az ellenfe-
let.]<<<<<
–Aleister

>>>>>[Egészen ideális egy udvarias kézfogáshoz, nem
gondoljátok?]<<<<<
–Cégféreg
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LÉZER
Lézernyaláb vágódik a célpont nyakába. A varázslat ellen
az ütési páncélzat véd, de csak a szintje felével (lefelé ke-
rekítve).

Típus: Fizikai Hatótáv: LT
Célszám: 4 Sebzés szint: S
Hatóidõ: Azonnali Kimerülés: [E/2+1]S

>>>>>[Ez azért durva.]<<<<<
–Szamóca

LÁNGBUROK
A varázslat hatása megegyezik a hasonló nevû paraképes-
ség hatásával (Shadowrun szabálykönyv, 221. oldal).

Típus: Fizikai Hatótáv: Varázsló
Célszám: 4 Sebzés szint: K
Hatóidõ: Fenntartott Kimerülés: [E/2+3]S

>>>>>[Lángburok a varázsló körül. Kurva jó. Van ennek
valami haszna azon kívül, hogy halálra lehet rémiszteni
néhány éretlen troll kisfiút?]<<<<<
–Szkepti Kázmér

>>>>>[Ne legyél tuskó! Fókuszról még nem hallottál,
amit egyetlen gondolattal be lehet kapcsolni, teszem azt
közelharc közben? Vagy olyan metamágiáról, ami akkor
hozz mûködésbe a lángburkot, ha valaki mondjuk megüt té-
ged? Vagy valami hasonló? Személy szerint oldalakon át
tudnám sorolni a jobbnál jobb ötleteket.]<<<<<
–Kígyótojás

>>>>>[Nagyon igaz.]<<<<<
–Vanília-Puncs

TESTHÕNÖVELÉS
A varázslat hatására a célpont testhõmérséklete radikáli-
san növekedni kezd. Hirtelen magas láza lesz, majd ahogy

a folyadék elpárolog a testébõl, összeaszalódik. A célpont
körönként (Erõ)E fizikai sebzést szenved el. A varázslat el-
len a páncélzat nem véd.

Típus: Fizikai Hatótáv: LT
Célszám: Test (E) Sebzés szint: E
Hatóidõ: Fenntartott Kimerülés: [E/2+1]S

>>>>>[Ez azért durva.]<<<<<
–Szamóca

>>>>>[Nem ugyanezt mondtad korábban is?]<<<<<
–Berhenye

HAMVASZTÁS
A testhõnövelés nevû varázslat felturbózott változata.

Típus: Fizikai Hatótáv: LT
Célszám: Test (E) Sebzés szint: K
Hatóidõ: Fenntartott Kimerülés: [E/2+2]H

>>>>>[Te, jössz, Szamóca!]<<<<<
–Berhenye

>>>>>[Ez azért NAGYON durva.]<<<<<
–Szamóca

JÉGLÖVEDÉK
Apró jégtömbökbõl álló jégzuhatag csapódik a célpont nya-
kába, mely a jég elemi hatás révén sebez (Grimoire, 112. ol-
dal). A jéglöket ereje miatt a célpont hátratántorodhat vagy
el is eshet (Shadowrun szabálykönyv, 91. oldal).

Típus: Fizikai Hatótáv: LT
Célszám: Test (E) Sebzés szint: K
Hatóidõ: Azonnali Kimerülés: [E/2+1]S

>>>>>[Na Szamóca, már szóhoz sem jutsz?]<<<<<
–Berhenye

JÉGBUROK
Területre ható varázslat, mely a jég elemi hatás révén se-
bez (Grimoire, 112. oldal).

Típus: Fizikai Hatótáv: LT
Célszám: Test (E) Sebzés szint: K
Hatóidõ: Azonnali Kimerülés: [E/2+1]H

>>>>>[Mit szóltok egy kellemes Jégburok-Jégszõnyeg
párosításhoz? Jönnek a rossz fiúk, és eltaknyolnak, és mi-
közben megpróbálnak feltápászkodni, szépen sebzõdnek
egyet. Jó, mi?]<<<<<
–Okostojás

>>>>>[Ehhez azért sokkal jobb lenne egy fenntartott
hatóidejû, permanens Jégburok. Sajnos egyelõre nem tu-
dok ilyenrõl.]<<<<<
–Aleister

FRISKA NAGY GÁBOR ÉS SABC
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Peremvidék, Taragon bolygó.
Birodalmi Akadémia.
Már jártunk itt egyszer. Valamikor nagyon régen.

Egy másik világ idején. Akkor, amikor véget ért egy ga-
laktikus korszak.

Az értelmes fajok rövid békéjének korszaka.
Nagyon régen történt. Egy álomszerû, köddé fosz-

ló mindenségben, amikor még élt a remény.
Akkor még reménykedhetett a Birodalmat alkotó

hét nagy faj abban, hogy önfeláldozó harcukkal megál-
líthatják a galaxisok közötti végtelen ûr túloldaláról ér-
kezett, lélektelen, és egyre növekvõ erejû idegeneket.
Azokat, akiknek még soha senki sem nézett az arcukba.

Vagy ha igen, akkor nem élt olyan sokáig, hogy
másnak is elmondja a történetét.

Nem tudjuk, kik a zargok, nem tudjuk, milyenek a
mezonok.

Az viszont bizonyos, hogy itt vannak. Itt vannak, és
a fejünket akarják. A küzdelem célja és tétje ugyanaz:
az életben maradás.

– Nem lesz béke a csillagok között, amíg egyetlen
zarg is él a galaktikában – gondolta a megfigyelõ.

Megérintett egy ikont a smaragd fényben ragyogó
képernyõ mellett. Vörös sorok jelentek meg a monito-

ron, elõször csak néhány, de hamarosan vérben úszott
az egész felület.

„Sajnálattal tudatjuk a Galaktika minden polgárá-
val, hogy XX bolygó teljes lakossága áldozatául esett a
zarg támadásnak. A Birodalmi Hatóság a mai napot
gyásznappá nyilvánítja.

Sajnálattal adjuk mindenki tudtára, hogy a hõsie-
sen védekezõ XY hold, a felszínén található tizenhét
kolónia minden helytállása ellenére elesett. A zarg tá-
madásnak nem akadt túlélõje. A hatóság a mai napot
gyásznappá nyilvánítja. A hõsök emléke örökké élni
fog.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a ...”
Minden nap új jelentés. A pusztulás egy pillanatra

sem szünetel. Lassan, ahogy a homokórában pereg a
homok, elfogynak a hõsök, és a befejezett zarg halálbá-
zisokról kiözönlõ hadihajókat nem lehet többé a seb-
tiben besorozott, és csak alig-alig kiképzett szerencsét-
lenekkel megállítani.

Minden homokszem egy-egy elpusztult világ.
Megkezdõdött a Vég Korszaka.
A bolygó fölött lebegõ orbitális erõd mûszerei

azonnal jelezték az aktivitást a hipertérben. A Biroda-
lom a legkorszerûbb fegyverekkel, és a leghatéko-
nyabb berendezésekkel szerelte fel az Akadémia õreit.
A zarg invázió óta pedig még több hajó, katona és
tisztviselõ zsúfolódott össze ebben a védett kikötõben.

A menekültek milliót persze el kellett helyezni va-
lahol. Ezzel a gonddal még az Akadémia hatóságai sem
tudtak volna megküzdeni, pedig õk – ellentétben a
korrupt és tohonya birodalmi bürokráciával – a csillag-
rendszer legjobb, leglelkesebb szakemberei közül vá-
logathattak. Az összeomlás korszakában már nem volt
elég a szakértelem ahhoz, hogy elrendezzék az alattva-
lók, az értelmes lények milliárdjainak sorsát. Ebben a
sötét korszakban önfeláldozásra és áldozatkészségre
volt szükség. Az egyén teljes feloldódására egy hatal-
mas, könyörtelen és fanatikus közösségben.

A Peremvidék fölött is felragyogott a Nap Keresztje.
A Taragon körül is gyors, halálos Hexenjaegerek

járõröztek, a menekülttáborokban pedig – a mocsok
és a tömegsírok között – a katedrálisok karcsú tornyai
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AA  CCSSÁÁSSZZÁÁRR  ÜÜGGYYNNÖÖKKEE
„A mélységbõl érkeztünk, hideg , kõmerev testtel,

És nem tudtuk, hogy létezik a fény.”
Részlet a Dermedt ragyogás címû, 
állítólagos zarg eredetû kéziratból



törtek a kavargó felhõk felé. Az egyház ide is betette a
lábát, és nem hagyott kétséget afelõl, hogy örökké itt
akar maradni.

Csakhogy a Taragoni Birodalmi Akadémia császári
magánbirtok.

Az orbitális erõd távfelderítõje még egyszer ellen-
õrizte a hiperradar kijelzõit. Egy csontfényû lámpa vil-
logása váratlan eseményt jelzett. A megfigyelõ agyának
egyetlen impulzusával aktiválta a tartalék ellenõrzõ
rendszereket is.

– Flotta közeledik – jelentette távoli feletteseinek,
akik bizonyára a természet vagy az esztétika törvényei-
rõl elmélkedtek egy zárt meditációs kamra hûvös öle-
lésében. – Legalább egy óriáshajó és talán néhány ki-
sebb egység. Távolságuk...

Döbbenten elhallgatott. Villámgyorsan végigfutta-
tott egy ellenõrzõ programot a védelmi rendszer
Agyán, miközben megnyomta a vészjelzõ gombját.
Nem akart kockáztatni. Tudta, hogy milliók élete múl-
hat minden egyes másodpercen.

A vizsgálat véget ért, a mûszerek hibátlanul mûköd-
tek. Ha pedig ilyen távolságról észlelték a közeledõt,
akkor az azt jelentette, hogy...

A vészjelzés azonnal riadókészültségbe helyezte az
Akadémia fölött keringõ orbitális erõdöket. Méteres
vastagságú acéllapok húzódtak félre, hogy kiengedjék
hideg ölükben pihenõ, ezüstösen csillogó lézerütegei-
ket, a sokcsövû rakétavetõket, a torpedóbölcsõk
vaskos hengereit, a turbólézerek ikergondoláit. A ha-
talmas fémgömbök mélyén rejtõzködõ plazmareakto-
rokból karvastagságú kábeleken tört fel az energia. Az
õsi sárkányok páncélzatára emlékeztetõ kerámiapaj-
zsok védelmében felzúgtak a hegyméretû tarta-
lékgenerátorok.

Lent, a bolygón egész földrészek borultak sötétbe,
amikor rendszerükbõl eltûnt az energia, mert a felszí-
ni erõmûvek elkezdték feltölteni a planetáris pajzso-
kat. A tengerparti hegyek tövében megbúvó birodalmi
bázison kavargó, de hihetetlen pontossággal megter-
vezett aktivitás lett úrrá. Az ezernyi, gyakorlással eltöl-
tött órának köszönhetõen percekbe sem tellett, míg a
szeleket darabokra szaggatva bolygóközi vadászok ra-
jai emelkedtek a magasba, hogy a légkörbõl kilépve
szembeszálljanak az agresszorral.

A Napkereszt templomai mellett megremegett a
föld. A félig kész épületeket borító törékeny állványok
munkások ezreit magukkal rántva, kártyavárként om-
lottak össze, ahogy az egyház titkos hangáraiból – a kö-
zelben álló birodalmi tisztviselõk legnagyobb döbbe-
netére – fekete denevérrajokként Hexenjaegerek
százai bukkantak elõ.

Taragon, a Peremvidék gyöngyszeme készen állt a
harcra. Ha a zargoknak az Akadémiára fáj a foguk, ak-
kor acélon és tûzön kell keresztülrágniuk magukat,
hogy zsákmányukból lakomázhassanak.

– Ifjú testvérem, attól tartok, kissé elsietted a riasz-
tást.

A megfigyelõ összerezzent, és megfordult. A holo-
gömbök halvány fényében Om professzor, az Akadé-
mia, és az alárendelt birodalmi erõk vezetõje állt mö-
götte.

– Nézd meg jól a mintát! – zendült fel elméjében a
fehér ruhás cerebrita hangja.

Om a belsõ bolygók övezetét ábrázoló hologömbre
mutatott. A bolygók síkja fölött halvány kékes örvény-
lés jelent meg az ûr fenséges sötétjében. Valamilyen ti-
táni méretû dolog készült ott belépni a realitások vilá-
gába.

– Még sohasem láttam ehhez fogható jelenséget –
suttogta az ifjú cerebrita megfigyelõ. – Mi lehet ez? Ha
nem zarg inváziós flotta, akkor talán a mezonok?

– Nem – felelte Om halálosan komoly arccal. – Ezek
a mieink. Nemsokára tanúi lehetünk egy eseménynek,
ami szenzációnak számítana bármelyik világon. Még
bent, a belsõ rendszerekben is. Egy birodalmi cirkáló
tisztel meg minket érkezésével.

– Egy birodalmi cirkáló? Pont itt, és pont most?
Sifou püspök pirospozsgás arcán õszinte döbbenet

és csalódottság látszott.
– Igen, atyám, egy átkozott császári óriáshajó.
A fõpap lakócsarnokát fényárba borító ezernyi

gyertya fénye megrebbent Vízmetszõ Trakorak dübör-
gõ hangjától. A fekete páncélt viselõ óriás hangjában
mérhetetlen gyûlölet izzott.

– Mit keres itt a Birodalom? A következõ kétszáz év-
re nem tervezték be cirkáló érkezését!

Az élénk mozgású hancsi emberkét elöntötte a
pulykaméreg. Vastag aranygyûrûkkel borított ujjait
ökölbe szorította, és az asztalra csapott. Egy kékesen
ragyogó alkohollal teli, karcsú, finoman metszett hen-
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ger megbillent, és tartalma a koponyaszeletekbõl
készített hamutartóra ömlött. Sifou méregdrága szivar-
ja kialudt, a barna rúdból felszálló sûrû, sárga füst a
magasban elkeveredett a gyertyák bíbor füstjével.

– Mindent tönkretesznek. Egyszerûen ellopják az
ötleteinket. Mi akartunk hajót küldeni erre a vidékre.
Mi akartuk idehozni Born püspök templomhajóját, a
Tisztítótüzet. Már csak huszonöt évet kellett volna vár-
nunk. Az egekre, micsoda színjáték lehetett volna! Er-
re az eseményre még nemzedékek múltán is a megha-
tottságtól könnyes szemmel emlékezhettek volna a
bennszülöttek. Erre azok az istentelenek iderendelnek
egy hencegõ cirkálót. Mi a fenét akar itt a Császári Ka-
marilla? Mit mond a kémszolgálat?

A sarok félhomályából egy alacsony, egyszerû szka-
fandert viselõ cerebrita lépett elõ. Mionnon atya, az
egyházi elhárítás elöljárója.

– Mindenki osztozik meglepetésünkben. A császári
talpnyalók is megdöbbentek. Még Om is elképedt. Egy
pillanatra lehullott róla a lélekpajzs. Egy ilyen alkalom-
ra évszázadok óta várok. De te megtiltottad nekem,
hogy végezzek vele! – tette hozzá szemrehányóan.

– Még nem jött el a belsõ megtisztítás ideje! – csattant
fel a püspök. – Egyszer majd a kezedbe adom Omot, a
császár kémjét, a birodalmi elhárítás szürke eminenciá-
sát, de nem most. Ma még élve van rá szükségünk.

Töprengve a magasba nézett. Fent, a kupolában
néhány kitömött mutáns testét forgatta a légáramlat.

– Szóval Om sem tudott a dologról? Akkor itt az
ideje hogy felkeressem, és mellé álljak ebben a nehéz
órában.

– Ha elég határozott a fellépésed, akkor Om nem
fogja szóvá tenni, hogy a kialkudott mennyiségnél há-
romszor több harci gépet rejtettünk el a táborok alatt.
Egy kicsit ugyanis megszegtük az egyezségünket.

– Ha javasolhatnék valamit... – Mionnon atya egész
halkan beszélt, úgy ahogy akkor szokott, amikor vala-
mi különösen fontos dolgot készül mondani.

– Igen? – nézett rá gyanakodva a püspök.
– A birodalmiak érkezése remek alkalom arra, hogy

lemenjünk a Kék Kápolnába.
– A Kék Kápolnába? – Sifou meghökkenve nézett ta-

nácsadójára. – Semmi kedvem lemenni oda.
– Pedig kipróbálhatnánk, hogy tényleg mûködik-e a

rendszer, vagy csak szóbeszéd az egész.
– Nem is tudom.
– Hidd el, nem fogod megbánni!
A cerebrita mereven elöljárója szemébe nézett. A

püspök csak egy pillanatig volt képes ellenállni neki, és
még csak nem is sejtette, hogy belenyúltak az agyába.

– Jól van – mondta megadóan. – Tehetünk egy pró-
bát.

A Vezetõ immár idõtlen idõk óta ült magányosan
cellája homályában.

Egyedül volt, fajtájának egyetlen tagja sem kísérte
el a távoli ûr eme végtelenül idegen csillaghalmazába.
Népének hideg, zord racionalizmusával csak az elõtte
álló nagy feladatra koncentrált. Nem törõdött a meg-
hódításra, kifosztásra és elemésztésre szánt galaktika
drágakõként ragyogó csillagaival. Erejét és akaratát az
elõtte álló teendõk megvalósítására tartogatta. Csak
ennek köszönhette, hogy eddig minden a tervek sze-
rint haladt.

Talán már nem kell sokat várnia arra, hogy eljöjjön
a nagy nap, és véget érjen világkorszakokat átívelõ der-
mesztõ magánya.

Ettõl a gondolattól a mosoly megfelelõje jelent
meg egy pillanatra az arcon, amelyet az ismert galaxis
egyetlen élõ értelmes lénye sem látott még soha.

A Vezetõ hirtelen felfigyelt egy apró rendellenes-
ségre.

A sok ezernyi impulzus közül, amelyek a közeli
naprendszerekben tevékenykedõ robothajókból sugá-
roztak felé, kivált egy jel.

Egy hívás, ehhez nem férhetett kétség. De a szignál
elmosódott volt, torz, barbár és értelmetlen.

Idegen.
Idegen, tehát valójában egy kihívás. Valaki próbára

akarja tenni az erejét.
A Vezetõ úgy döntött, hogy elfogadja a kihívást.
Nem sokkal késõbb egy több tucatnyi hajóból álló

flotta hagyta el a zarg halálbázist, hogy eleget tegyen az
irányító elme akaratának.

A feladatuk egyértelmû volt: megkeresni, és meg-
semmisíteni a jelzés forrását.

– Elõször a Birodalom, most meg a zargok.
Om fejcsóválva állt a hologömb elõtt, amelyiken az

egyik külsõ gázóriás néhány holdja látszott. A máskor
üres ûrben most egy seregnyi hajó manõverezett.

A zargok a lehetõ legrosszabbkor, a lehetõ legkelle-
metlenebb helyen bukkantak elõ.
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Eszük ágában sem volt birodalmi cirkáló pokoli tûz-
erejû ágyúinak hatósugarába jutni, de még az érkezõ
flotta kisebb hadihajóit is messze elkerülték. Végeztek
egy parányi, járõrözõ egyházi lövegbárkával, majd arra
a teherhajóra csaptak le, amelyik a flottából kiválva, két
A 94 Mamut és egy rajnyi vadászgép társaságában ép-
pen elindult egy közeli külsõ hold bányatelepe felé.

A támadó egység gerincét három AZO Fekete Halál
és egy tucatnyi AZO Lánctörõ alkotta. Valószínûleg egy
közeli bázisról rendelhették ide õket, mert kísérõik kö-
zött szép számmal akadtak AZO Missile Boatok, AZO
Páncéltörõk, AZO Pengék, AZO Piócák és persze a na-
gyobb csapatmozgások állandó fõszereplõi, az AZO
Metal Giantek.

A birodalmiak nyilvánvalóan nem ismerték a leg-
újabb zarg taktikát. Azonnal támadtak, mégpedig úgy,
ahogy az a haditengerészeti nagykönyvekben meg volt
írva. A két Mamut megrázkódott, ahogy felizzottak a
hatalmas plazmahajtómûvek, és az acélszörnyetegek
egy pillanat alatt maguk mögött hagyták a lassú teher-
kompot. A kísérõ vadászokon zavarodottság lett úrrá.
Egy részük megpróbálta követni a támadókat, mások
viszont a komp mellett maradtak.

A zarg flotta kettévált, és félgömb alakzatba felfej-
lõdve nekilátott, hogy bekerítse a birodalmi erõket.
Néhány tucatnyi hajó kivált közülük, és elindult az
ezüstösen ragyogó hold sziklás felszíne alatt rejtõzõ
bányatelep felé, hogy néhány hidrogénbomba segítsé-
gével biztosítsák a többiek felkészülését az összecsa-
pásra.

A csatát a lézerágyúk össztüze nyitotta meg. Ebbõl
a távolságból még nem lett volna érdemes fotonvetõ-
ket használni. A bíborvörös sugarak szinte semmilyen
kárt sem okoztak, hiszen mindkét fél felvont pajzsok-
kal igyekezett a másik felé.

Mind a zargok, mind a birodalmiak teljes sebesség-
re kapcsoltak. Olyan gyorsan suhantak egymás felé,
hogy az elsõ összecsapás majdnem elmaradt. A Mamu-
tok átszáguldottak a zargok vonalán, anélkül hogy akár
egyetlen találatot is elértek volna. Igaz, egyikük legá-
zolt egy Lánctörõt, de ez bizonyára nem vigasztalta
meg a kompot, amelynek kapitánya a következõ má-
sodpercben a fékezõ zargok gyûrûjében találta magát.
Egy villámgyors manõverrel átsiklott közöttük, de egy
Metal Giant a nyomába eredt.

A vadászgépek elsõ raja, tizenkét könnyû, mozgé-
kony jármû hirtelen egy Páncéltörõvel találta szembe
magát. Rögtön tüzet nyitottak, de lövegeik fehér suga-
rai éppen csak megpörkölték az ellenséget. Nem segí-
tett a fürgeségük, a tíz IC ionágyú össztüze után csak
izzó roncsdarabok maradtak a helyükön.

Az egyik Metal Giant könnyedén beérte a teher-
kompot. Elsõ hat ágyújával darabokra szaggatta a
komp pajzsát, majd az LS 67-es egyetlen impulzussal
porrá lõtte a lassú jármûvet.

A Bulldogok eközben megfordultak, és a jóval to-
honyább Mamutok nyomába szegõdtek. A császári ha-
jók szétváltak, hogy végrehajtsanak egy bonyolult lerá-
zó manõvert, amit még a Cápa Háború korában
fejlesztettek ki a nemeshal stratégák. A zargok persze
már azelõtt felismerték, hogy mirõl van szó, mielõtt a
Mamutok kellõ távolságra eltávolodtak volna egymás-
tól. Zöld sugarak martak a császári hajók hátába. A paj-
zsok szinte azonnal kiégtek.

Az elsõ Mamut kanyarodás közben kilõtt egy soro-
zat rakétát, amelyek pillanatok alatt elégtek egy Giant
Grapt pajzsán. A Giant válasza a Mamut hajtómûvét ta-
lálta el. A fúziós reakció megszaladt, az óriási hajó pe-
dig úgy szakadt darabokra, mint egy hatalmas kézigrá-
nát. A szanaszét repülõ roncsok rettentõ pusztítást
végeztek a küzdõk soraiban. Ekkor pusztult el a máso-
dik vadászraj, vagy tizenöt zarg hajó, de a másik Ma-
mut is súlyosan megsérült.

Úgy tûnt, a birodalmiak elvesztették a csatát, ám
ekkor egy újabb szereplõ lépett színre. A zargok éppen
soraik rendezésével voltak elfoglalva, amikor egy
Oathbreaker romboló lépett ki közöttük a hipertérbõl.

A birodalmi óriáshajó érkezése azonnal eldöntöt-
te az összecsapás sorsát. Bár az Oathbreakert még a
legnagyobb jóindulattal sem lehetett modern hajó-
nak nevezni, már puszta nagysága és tûzereje révén is
képes volt leszámolni az idegenekkel. A fürge zarg
gépek ugyan képesek voltak olyan meredek manõve-
rekre is, amelyek akár tíz-tizenöt G terheléssel is jár-
hattak, de semmi esélyük nem volt a romboló csata-
fedélzetén elhelyezett hetven ágyú össztüzével
szemben.

Két sortûz elég volt ahhoz, hogy kiürüljön a csata-
tér.

Igaz, ez nem vigasztalta meg a bányatelep radioak-
tív szénné égett lakóit, és a küzdelmet figyelõ Sifou is
érezte, hogy görcsbe rándul a gyomra.

folytatjuk
VARGA A. CSABA



Két harcos lépdelt ráérõ-
sen az erdõ szíve felé.
Fegyver ugyan egyiküknél
sem volt, ám az elmarad-
hatatlan páncéloktól, bõr-
vértektõl még most – mi-
kor csak látogatás volt a
céljuk – sem tudtak meg-
szabadulni.

– Sosem hittem volna, hogy Gemina ekkora erõk-
nek parancsol – jegyezte meg a hátul haladó, egy
hosszú, szõke hajú férfi, miközben átlépett egy apró
csermelyt. – Egyedül legyõzni egy Orkhan Thait... Gru-
angdag mit szólt, mikor közölted vele a hírt, Niagren?

A nagybajuszú, izmos férfi elmosolyodott a kérdés
hallatán. Õ, mint a hadúr közvetlen tanácsadója, pon-
tosan tudta, mennyire megveti az ongóliant az erdõk
békét kedvelõ népét. Eddig is csupán az õ közbenjá-
rására kímélte meg a területet, és látta be, hogy straté-
giailag szinte teljesen védhetetlen.

– Tudod Aritma – fordult vissza a felderítõk parancs-
noka felé –, Gruangdag lelkén viseli a törpék sorsát, és
ezért mindenképp örült, hogy Ortevor pusztulásával
visszaállt a rend a Kristálybarlangban. Gemináról csak
annyit tud, hogy Diána nõvére, õt pedig ki nem állhat-
ja, már csak a bûbájos trükkjei miatt sem.

Továbbá kémnek tartja, mint mindenkit, aki nem
õt szolgálja – tette hozzá magában Niagren. A hadúr
gyanakvása és bizalmatlansága néha paranoiás mére-
teket öltött, és ilyenkor vára mélyére húzódva, testõ-
röktõl körülvéve töltötte napjait. A tanácsadó sosem
értette ezeket a pillanatokat, hiszen Gruangdag egy-
szerûen legyõzhetetlen volt.

– Diána a csábító, Gemina a gyógyító – jegyezte
meg élcelõdve Aritma. – Melyiket választod a két nõ-
vér közül? Amióta Diána Zarknod ónixpiramisába in-
dult, egyre gyakrabban látlak a Zöldliget fái közt.

– Ugyan. Neked igazán tudnod kell, hogy az én szí-
vem másért dobog.

A felderítõk parancsnoka zavartan köszörülte meg
a torkát. Hogyne emlékezett volna arra a küldetésre,
melyen együtt jártak. A karcsú toronyra a tisztás köze-
pén, s a csengõ kacajú szépségre, aki örökre rabul ej-
tette Niagren szívét. A lovag sose fogja Lady Olíviát
feledni – döbbent rá Aritma és, hogy ne bántsa meg
barátja érzelmeit, másra terelte a szót.

– Mit tudsz Zarknodról
és az ónixpiramisról? Azt
mondják, száz óriás épí-
tette.

– Egy éven keresztül
hordták a követ – bólin-
tott rá Niagren. – Ember-
rabszolgákból százezer is

kevés lett volna. De a legnagyobb csoda nem is a fel-
építése volt, hanem az, hogy egyetlen éjszaka alatt a
magasba emelkedett, és a napkelte már több mérföld-
del odébb lelt rá. A lakója azonban maga a titokzatos-
ság. Mesélik, hogy a mágia teljesen kiforgatta eredeti
alakjából.

– Tudod Aritma – tette hozzá némi hallgatás után –,
én még nem hallottam olyanról, aki Zarknoddal sze-
mélyesen találkozott, és az ónixpiramisból is vissza-
tért volna.

Az ösvény, melyen eddig haladtak, most kissé ki-
szélesedett, ahogy a fák több helyet hagytak egymás
között. Távolabb egy napsütötte tisztás látszott elõ-
tûnni a törzsek mögül, és Niagrennek tüsszentenie
kellett, ahogy a lombok között átsütõ napsugár meg-
csiklandozta az orrát.

A tisztáson egy hatalmas sárkány aludt, és a két fér-
fi tétován állt meg a fák árnyékában.

– Ez Diána álomsárkánya. Gemina a tisztás túlsó ol-
dalán lévõ Sheran szentélyben lakik – suttogta Niag-
ren, majd intett Artimának, hogy csendesen kövesse.

A sárkány láthatóan hosszú utat tett meg. Egykor
pompásan csillogó pikkelyei most tompán fénylettek,
oldala beesett az éhezéstõl. A két férfi alig pár méter-
re kerülte meg nedvesen csillogó orrát, ám a lény
mintha meg sem érezte volna jelenlétüket, mélyen
aludt tovább.

Gemina fejét lehajtva ült a Sheran szentély elõtt,
kedves állatai körében. Mikor Niagren és Aritma oda-
ért hozzá, tekintetét lassan felemelte, és rájuk nézett.
Szemébõl patakzottak a könnyek.

– Bajban van – mondta, és a másik kettõnek nem
kellett megkérdeznie kirõl beszél. – Zarknod nem
ereszti, és Diána a sárkánnyal üzent. A segítségemet
kéri.

– Mi történhetett vele? – ereszkedett fél térdre Ni-
agren. – Esetleg Gruangdag fekete seregébõl néhá-
nyat küldhetnék...
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„... Bár tetszett az elõadás, ezzel még

nem nyertél bocsánatot. De lásd, mi-

lyen kegyes vagyok hozzád...”

Tihor M.: Árnyéktûz



Gemina erõteljesen megrázta a fejét.
– Nem. Nekem kell mennem, egyedül. Az ónixpi-

ramis kétheti járóföldre van, és ha oda is érnének, azt
nem lehet egyetlen rohammal bevenni.

– A sárkány holnapra kipiheni magát, és az õ hátán
csupán három nap az út – folytatta, miközben ki-
törölte szemébõl a könnyeket. – Az egyetlen
amit tehettek, hogy imádkoztok értünk.

- - -
Három nappalon és éjjelen át repült az

álomsárkány, hátán Geminával. Kezdetben
nyomukba szegõdtek még a drasmóly-
mok, gitongák, de ahogy a hatalmas szár-
nyas lény mind jobban távolodott a
Zöldliget õrfáitól, apránként lema-
radtak, nem gyõzték az ira-
mot. Fönt a magasban is
kaptak néha útitársakat – griffe-
ket, fõnixeket –, de a sárkány
szárnyalásával egy sem vehette
fel a versenyt.

A negyedik nap hajnalán
érték el az ónixpiramist, amely
a Marimar-hegyek hófödte ma-
gasában lebegett. Matt, fekete
színe elnyelte a felkelõ nap fé-
nyét, és a lány számára olyannak
tûnt, mint valami baljóslatú fekete
lyuk az égben. Szinte áradt belõle a
fenyegetés. Az álomsárkánynak isme-
rõs lehetett a hely, mert nyílegyene-
sen repült a földdarab egy pontjára,
ahol talán a bejáratot sejtette. Gemi-
na ott leugrott a lény hátáról, míg
az a piramis mellett lebegett méltó-
ságteljes szárnycsapásokkal.

– Ha a szerencse mellénk áll – sut-
togta –, még találkozunk.

A piramison nem látszott bejárat. Közel-
rõl szemlélve fekete oldalát ugyan behálóz-
ták valamiféle pókhálószerû fonál-mintáza-
tok, de a lány számára ezek semmitmondóak
voltak. Óvatosan végighúzta mutatóujját az
egyik ilyen vonalon, hogy érezze a piramis
anyagát, de a következõ pillanatban a meglepõ-
déstõl ijedten rántotta vissza kezét.

Azon a helyen ahol ujját végighúzta, a fekete
fonál vöröses izzással kifényesedett. Világított, és
ahogy Gemina közelebb hajolt, rádöbbent, hogy a
fény az ónixpiramis belsejébõl jön. Remegõ kézzel érin-
tette meg újra a falat, és futtatta tovább ujját, követve a
vonalak vezetését. Nemsokára, ahol az elõbb még feke-
te fal volt, egy cakkos szélû ajtóalakot rajzolt a lány uj-
ja. Amint a vonal körbeért, a fal azon darabja eltûnt, és
Gemina számára megnyílt az út a piramis belseje felé.

Talán ez volt Zarknod elsõ próbája – gondolta,
miközben óvatosan belépett a vöröses ragyogásba.

Egy terem bontakozott ki elõtte, amint szeme hoz-
zászokott a fényhez. Benne elszórva embernél hatal-
masabb szobrok álltak, olyan lényeket formálva, me-

lyekrõl a lány még sosem hallott. Elsétált egy
bikafejû, négykarú szörny és egy póklábú vadál-

lat között, majd iszonyodva torpant meg a kö-
vetkezõ lénynél.

Ez egy óriás, kétembernyi alakot ábrá-
zolt, fejétõl gerincén át lefutó csonttaréjjal,
ám kétségtelen humanoid jellegekkel. Ami

mégis felkavarta a lány gyomrát, és tisz-
tán kivehetõ volt a szoborról az,
hogy a lénynek nem volt bõre. Az iz-
mokat és idegeket nem fedte semmi,
olyannak tûnt, mintha elevenen
megnyúzták volna hajdanán. Amikor
pedig Gemina a kidülledt szemgo-
lyókba tekintett, azok visszanéztek
rá. Azok a szemek éltek!

Elszakította tekintetét a lényrõl,
és megszaporázta lépteit. Nem tekin-
tett se jobbra, se balra, nem törõdött

vele õrök-e ezek a szobor-ször-
nyek, netán Zarknod valamikori el-
lenfelei, s most trófeái. Egyszerûen

a zsigereit borzongatták, hogy a kõ-
testbe zárva élõholtakként léteznek,

megcsúfolva így az élet szentségét.
A terem közepén egy áttetszõ

üvegbúra domborodott ki a padló-
ból, és Gemina most ezt közelí-
tette meg óvatosan. Ebbõl áradt
a vöröses ragyogás, ami oly bal-
jós fénybe vonta a helyiséget is.
A lány lélegzetét visszafojtva ha-
jolt az üvegbúra fölé, majd pis-
lantott párat, ahogy tekintetét
annak belsejébe fúrta. Egy dí-

szes kötésû könyv látszott oda-
bent a vöröses gomolygásban.

Csak egy könyv. Gemina maga sem
értette, miért mozdult keze, hogy meg-

érinthesse lapjait, miért érezte azt a késztetést,
hogy belelapozzon. Amint azonban ujjai hozzáér-
tek az üvegbúrához, már megtörtént a baj. Ezer-
nyi csilingelõ harangocska szólalt meg, és õ riad-
tan rezzent össze, lerázva magáról a bódulatot.
Az eddig vöröses fény narancsos, majd sárgás ár-

nyalatot öltött, és a terem egyszerre megtelt élettel,
ahogy a kõvé vált lények mind Gemina felé fordították
fejüket. Testükrõl leolvadt a kõálca, lábaikba, karjaikba
éltetõ vért pumpált dobogó szívük, és szemükben a ha-
rag lángja lobbant, mikor pillantásuk a lányra esett. Ka-
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rok, csápok mozdultak, hogy elfogják a betolakodót, és
Geminának nem hogy egy varázslatra nem futotta az
idejébõl, de még örülhetett, hogy a feléje kapdosó vég-
tagokat elkerülhette. Oldalt vetõdött, majd átsurrant
egy góliát lába között. Még épp idejében ugrott keresz-
tül egy feléje csápoló pókszörnyet, mert elõbbi helyére
valami áttetszõ háló-lebernyeg borult.

Lehetett volna ez is egy a varázstáncai közül – ug-
rás, szökellés, elhajlás, majd egy perdülés –, ám való-
jában csak veszett menekülés volt, melyben az életre
kelt szobrok egyetlen érintése is végzetes lehetett.
Érinthetetlennek kellett maradnia, és nem rajta múlt,
hogy mégis vesztett.

Egy kéz volt, mely puhán ráborult fejére, leginkább
oly atyaian mint szigorú szülõ fogja rosszcsont cseme-
téje buksiját. Nem szorította meg, csupán fogva tartot-
ta, és maga felé fordította, holott az ujj-
végekrõl lelógó arasznyi karmok sok
egyébre is képesek lettek volna. A
lány lassan és némán fordult
szembe a szörnnyel, karjait le-
eresztette, tekintetével a kar-
mos kéz, majd a kar folytatását
lesve. Inak, szabadon futó izmok
tûntek elõ a lény testén, majd a vo-
nagló zsigerek láttán Geminának rá
kellett döbbennie ki is fogvatartója.

Aztán ezernyi csillag robbant az el-
méjében, és magával ragadta a sötétség...

- - -
– A könnyû halál a gyávák osztályrésze. – A dalla-

mos férfihangban nyoma sem volt a fenyegetésnek,
sokkal inkább valami fáradt bölcsesség rejtekezett a
mélyén. – Nyisd ki a szemed Gemina.

A lány összeszorított pillákkal állt, várva a végzetet,
mely csak nem akart eljönni érte. Elméje zúgott,
gyomra kavargott, és minden érzékével azt a halálos
erõt várta, ami majd összemorzsolja és péppé zúzza
ebben a világban. Hiába – helyette ez a hang jött, ami
hozzá szólt. Kinyitotta a szemét.

A lény aki elõtte tornyosult egy hatalmas aranyozott
trónon, iszonytatónak tetszett Gemina számára. Óriás
teste rücskös és pikkelyes volt, akár a sárkányoké, vég-
tagjai karmosak, a feje pedig... Az elf lány önkéntelenül
is hátralépett egyet. Keze egy másik testet ért, de nyom-
ban el is kapta viszolyogva, és inkább bátortalanul
vissza, elõrelépett. Nem volt szükséges megfordulnia
ahhoz, hogy tudja, mögötte a bõr nélküli szörny áll.

– Kevesen menekülhetnek az õrdémonok tekinte-
te elõl – szólt az elõbbi hang, és Geminának rá kellett
döbbennie, hogy a trónon ülõ lény intézte hozzá sza-
vait. – Az volt a parancsa, hogy idehozzon téged, most
azonban visszatérhet õrhelyére, elbocsátom.

Az óriás, pikkelyes teremtmény hanyagul intett
karmos kezével, és a lány érezte, hogy mögötte friss

levegõ tolul a távozó szörny helyére. Elsõ döbbenete
után most már összeszedte magát annyira, hogy be-
szélni tudjon.

– Te vagy Zarknod – ez leginkább csak bátortalan
megállapítás volt, ám a hatalmas lény aprót biccentett
rá, és Geminának úgy tûnt, szórakoztatja a helyzet. A
lány összeráncolta szemöldökét, és határozottan a
másik szemébe nézett.

– Te vagy Zarknod, az ónixpiramis ura, az e világon
túli mágiák ismerõje. Te vagy, aki fogva tartja a nõvé-
remet, Diánát, és nem ereszti. Azért jöttem, hogy meg-
küzdjek veled, és elnyerjem az õ szabadságát.

A lény arca nem volt alkalmas a mosolyra, de a rö-
vid göcögõ hang amit hallatott, talán a nevetést jelent-
hette nála. Elõrehajolt a trónon, és állát megtámasz-
totta öklével.

– Ugyan Gemina, hiszen ezer halált halhat-
tál volna eddig is, ha nem kívánt vendég len-

nél itt. Legyõzted Ortevort, és visszaûzted
a Sötét Földre a thargodan herceget.

Mindezekért becsüllek, de ha küz-
delemre szólítasz fel, csak egy
pillantásomba kerül, és ottho-

nomban bármikor porrá zúzlak.
Zarknod szeme sárgán feliz-

zott e szavakra, és az elf lány ri-
adtan hõkölt hátra.
– De ne félj! – folytatta a teremtmény.

– Habókos nõvéred valóban fogva tartom, ám jó in-
dokkal. Azt a könyvet, amit te csak megérinteni kíván-
tál, és ami nem más mint Rughar varázskönyve, õ ma-
gáénak akarta, de bûbájait és varázsálcáit elmeférgeim
egy szemvillanás alatt lehántották. El is pusztíthattam
volna, ám oly szertelen és bohó, mint tucatnyi xan-
tusz-manó, így inkább oda küldtem, ahová leginkább
való. Az álmok birodalmába. Szeretnéd látni?

Gemina kiszáradt torokkal bólintott. Halálig tartó
küzdelemre számított, harcra, melynek már a kezdete-
kor bukásra van ítélve. Rá kellett azonban döbbennie,
hogy Zarknod – bár óriási hatalom birtokosa – nem
egy elvakultan tomboló szörnyeteg. Talán ismeri a ré-
gi namír mondást, amely azt mondja: ne taposs el va-
lakit csak azért, mert...

– ...mert megteheted. Ismerem – bólintott a lény a
trónon, és Gemina valahogy nem érzett meglepõdést,
hogy a drakolder olvas a gondolataiban. – Fordulj
csak meg, és nemsokára megláthatod nõvéredet.

Az elf lány csak most pillantott elõször körbe a te-
remben, melynek méreteit képtelen volt azonnal fel-
mérni. A távolba futó falak mindkét irányban a végte-
lenbe vesztek, a mennyezet pedig maga volt az égbolt.
Ez lenne a piramis belseje, vagy talán valami egészen
más világba ragadta magával az õrdémon? Gemina
nem tudott rá választ adni. Elszórva, ismeretlen ren-
deltetésû tárgyak álltak mindenhol. Némelyik üvegbú-
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ra alá volt zárva, mint Rughar varázskönyve, némelyik
oszlopemelvényen díszelgett, mint amott egy hatal-
mas rubin, és olyan is akadt, amelyik csak szabadon
lebegett, forgott a térben.

Elõtte nem messze egyszerre remegni kezdett a le-
vegõ. Mint forró napokon a mezõk felett tûnõ déli-
báb, úgy élesedett ki a kép, valahonnan a távolból.
Elõször rengeteg virág bontakozott ki a homályból,
majd egy szendergõ lány alakja, amint pár ujjnyival a
kelyhek felett lebeg. A kép remegett, hullámzott, ám
Gemina azonnal felismerte szeretett nõvérkéjét, Diá-
nát. Ott tartotta hát fogva Zarknod, az Álomvilágban.

– Üzletet ajánlok – szólt a teremtmény a lány mö-
gött. – Hõn szeretett nõvérkédet eleresztem, járja csak
szabadon Ghalla világát, ahogy szertelen lelke kívánja.
Szabadságáért a fizetséget azonban tõled kérem, Ge-
mina. Természetesen nemet is mondhatsz ajánlatom-
ra, ám ebben a játszmában csak neked van veszteniva-
lód, ezt ne feledd.

Az elf lány lassan fordult el Diána képétõl, majd
nézett a drakolder szemébe.

– Mondd a feltételeidet, ám azt ne reméld, hogy hi-
tem vagy akárcsak a Földanya ellen való terveid része-
se leszek.

– Nem, ezt nem is kérem tõled – jelentette ki Zark-
nod. – Csupán egy apró ládikáról lenne szó, melyért
jómagam nem mehetek el, te pedig bizonyosan ottho-
nosan mozognál abban a közegben, hová küldeni
szándékozlak. Talán hallottál már a víz síkjának elátko-
zott kincsérõl, amit krákendémonok vigyáznak...

- - -
Diána jólésõt nyújtózott az álom-

sárkány hátán. Az álomvirágoktól
még csöppet kótyagos volt, de Zark-
nod szavai azért tisztán visszhang-
zottak elméjében.

– Köszönd Geminának szabadulásodat, ha majd
egyszer viszontlátod...

Vajon mit értett ez alatt a drakolder? Miféle alkut
köthetett Geminával, az õ szabadulásáért cserébe?
Zarknod az ónixpiramis mérföldes körzetébõl örökre
kiûzette, így a választ máshol kell keresnie – vagy más-
sal kell kerestetnie ott.

Nem volt szerencséje, pedig biztos volt benne, hogy
Rughar könyvében megtalálható az a varázslat, mellyel
Gruangdagot megfékezhette volna. Dehogy akarta a va-
rázskönyvet ellopni, pusztán a formulára lett volna kí-
váncsi... Most már azonban mindegy, az ongóliant had-
úr feltartóztatására marad a nehezebbik megoldás.

Megpaskolta az álomsárkány nyakát, és az õket
összekötõ, láthatatlan mentális fonálon át közölte ve-
le az újabb úti célt. A Namír királyságoknak csak a ha-
táráig vihette a sárkány, mert az ezüstmágusok nem
nézték jó szemmel a birodalom területén az effajta te-
remtményeket (persze, hacsak nem sajátjaikról volt
szó). Onnan Torfalláig más módot kell találnia, hogy a
lehetõ leggyorsabban érjen céljához.

Tudta, hogy a kalandozó nem fogja visszautasítani
kérését, hiszen régi vágyálma teljesülne azzal, hogy
megküzdhet Gruangdaggal. Mi sokkal nagyobb fela-
datot fog jelenteni, az az lesz, miként csalja ki az on-
góliantot várából, a kihívás helyszínére. Diána sejtette,
be kell majd vetnie minden lehetséges bûbáját.

Elõször azonban Torfalla. Ha Ghalla világán valaki
is legyõzhet egy ongóliant hadurat, az csakis Torfalla
hõse lehet – Tráki Vlagyimir. Diána pedig titkon re-
mélte, Zarknod ónixpiramisa iránt is felkeltheti majd

a kalandozó érdeklõdését, és általa talán Geminá-
ról is hírt kaphat valamiképp. Tráki Vlagyi-

mir képtelen lenne kihagyni egy
ilyen kalandot.

FORTAMIN (2977)
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14 Alanori Krónika – 23. szám

A bajnok manifesztációja - ur 8000
A béke erdeje S n 100
A béke mezeje S n 30
A denevér hatalma D r 200
A fák ereje S g 20
A falak ereje T g 30/60
A fattyak visszatérnek C r 300
A fekete sereg T AK +400
A fény szentélye R g 20/60
A föld síkja - n 60
A géniusz manifesztációja D r 300
A gonoszság ereje D n -150
A gyenge ereje F g 20/60
A gyenge pusztulása D g 60
A gyõzelem reménye F r -150
A háború szentélye T n 30
A halál csókja C n 60
A halál maszkja L g 30
A halál tornya L g 20
A hatalom átka C r 200
A hatalom korlátozása T r 200
A holtak nyugalma S n 30/60
A hõsi szellemek kincstára R g 20
A hûség köteléke R g 20
A jóság ereje E n 30
A jóság jutalma E g 30
A káosz korlátozása R n 30
A kapzsiság átka F r 300
A kockázat ára R r 600
A közösség ereje R g 30
A láthatatlanság köpenye E g 30
A lélek védelme E g 30
A levegõ síkja - n 100
A magány fájdalma S g 30
A mágia csodája F r +300
A mágia létsíkja - r 1200
A mágia méltósága F n 30
A mester büntetése F r 500
A mester jutalma D r 300
A moák fénykora T r 700
A pénz szentélye F n 60
A pusztítás botja D r -350
A rútság büntetése E n 30
A sebek beforrnak R n 60
A skorpió ereje S n 30
A sokaság ereje C n 30
A sötétség kardja C r 150
A sziklák atyja T AK 300
A szirének éneke E r -700
A szójerek tobzódása S g 20
A szójerek tombolása S g 20
A takarékosság jutalma C g 20
A teljesség tornya T r 200
A teremtõ szava C n 30
A természet haragja S g 10
A természet megcsúfolása L n 30
A természet rendje S g 30
A trükkök kizárása T n 30
A tudás hatalom D g 30
A tûz síkja - n 60
A vámpírok éjszakája L n 60
A végsõ áldozat S n 30
A világ újrafelosztása F r 200
A víz síkja - n 100
A zangroszi módszer F g 30

Acéldarázs S r 400
Acélkolosszus F r 1500
Adamantitgólem C r 300
Agglomerátor F g 10
Agresszivitás D g 20
Agyaggalamb T g 30
Agybénítás F g60/100
Agyburok E g 60
Agyletapogatás E n 30
Agyroppantás D g 10
Agytaposás T r 400
Agyzabáló E n 100
Agyzavarás E r 300
Alacsony morál C g 20
Alagút T n -60
Alakváltó S g 10
Alanor R ur 5000
Alanori csatamén R n 60
Alanori csatorna R r 100
Alanori egyetem R n 60
Alanori futár R r 300
Alanori könyvtár R r 100
Álcázás E n 30
Áldomás R g 10
Áldozat a holnapért R r 400
Áldozat L n 30
Áldozókés C g 20
Alex Vampirsson L n 200
Alkalmazkodás E g 30
Alkímia F g 10
Álompor E n 30
Álomsárkány E r 300
Álomvilág - n 60
Álomvirág E g 30
Alpesi tehén S g 20
Ametisztmedál S g 20
Amniosz-fa F n 30
Ámokfutó D n 30
Annak S n 30
Antimágikus ballaszt S n 100
Aranyesõ F g 30
Aranytojást tojó tyúk C r 100
Arató csattanat T g 30
Arc C r 300
Aritma S n 30
Arnilla D r 150
Árnyékrája C g 30
Árnyéktestõrség F n 30
Árnyéktûz C r 400
Árnyékvilág L g 30
Árnymanó D g 10
Árnyrém L g 20
Ártatlanság kora S cs 150
Árulás D g 20/60
Árvíz S r 800
Átcsoportosítás R r 150
Átkos kötõdés L n 60
Átkozott kincs F cs 100
Átkozott mágia T r 200
Átokkõ L n 30
Átokmurgattyú C g 30
Átruházás T g 30
Áttelepítés T r 200
Áttérítés - g 30
Aurapollátor C n 60

Autentikus vámpír L r 700
Az élet egyensúlya S cs 200
Az élet és halál kupája S r 300
Az élet körforgása S r 500
Az élet szava S n 30
Az élet tornya R g 20
Az ellenfél balszerencséje C ur 5000
Az elme fölénye E n 60
Az erõ ökle T g 10
Az idõ kereke E r+1200
Az igazság pillanata R n 100
Az információ hatalma C n 30
Az orkok öreganyja D r 500
Az örök élet forrása R g 30
Az univerzum kifordítása C r -300
Az univerzum tengelye L r 200
Az utolsó szó L r 200
Azbesztagyú Arktisz F n 60
Azonnali bûbáj L g 30
Azonnali gyógyítás S g 20
Azt mondtam, nem E ur 6000
Baar-ork D g 10
Baghar C r -300
Bájital E r 150
Bajnokság T r 100
Bakkura T n 30
Bányarém T g 20
Bávatag golombár S n 60
Bazaltelementál T n 60
Bean-sidhe L r 300
Békítés R g 20
Belladonna E n 60
Bérmágia T r 200
Betonfal T r 400
Bibircsók-óriás T r 400
Bíborgörény S n 30/60
Bolhakutya E g 20
Bombagoly S g 10
Borax király R r 100
Borzalmas varkaudar D r 400
Bo-skorpió S n 30
Bosszú T n 150
Bölcsek köve - g 20
Bölcsesség - r 300
Bölcsõpolip S r 400
Bronzpáncél T n 30
Bronzsisak T g 10
Brutalitás T n 30
Bufa nevetése B ur -4000
Bumeráng R g 20
Bundás csirmáz T r 500
Burástya kölyök E g 10
Burástyatojás E g 20
Bûbájlidérc C n 60
Bûbájlopás E r -600
Bûbájmásolás E r 5-600
Bûbáj-semlegesítés E g 60
Bûbájvédelem E g 30
Büntetõ praglonc T r -200
Bûvölés E g 20
Caramella E n 60
Chara-din álma C g 20
Chara-din döbbenete C ur -4000
Chara-din fattya C g 20
Chara-din fénykora C g 20

Chara-din helytartója C g 20
Chara-din küldetése C r 100
Chara-din lesújt C g 30
Chara-din macskája C g 20
Chara-din oltára C g 20
Chara-din papja C g 20
Chara-din talizmánja C r 200
Chara-din temploma C r 300
Csábmosoly E g 10
Csala-csíny Csilla E n 60
Csapdaészlelés - g 30
Csapdakészítés - g 10
Csere F g 20
Csillaghullás L n 60
Csipkerózsika álma E cs 200
Csodadoktor C g 30
Csontkés - g 10
Csontszurony T g 30
Csontváz lord L r 400
Csontváz L g 10
Csupasz izom T g 30
Dálámár - n 30
Darkseid R n 30
Daronel F r 100
Degradátor C g 30
Déja vu S ur 7000
Démontetû C g 30
Denevér szimbólum D r 300
Destabilizátor - n +200
Destruktív fúzió D n 60
Deus ex machina E r 300
Diána tánca E r 200
Diána E r 300
Dimenziórés C g 20
Direkt kontaktus E r -600
Diuretikus kráken E r 600
Don Caloni T r 500
Dornodon küldetése D r +150
Dornodon oltára D g 10
Dornodon papja D g 20
Dornodon temploma D r 300
Dornodon visszavág D n 100
Dorony-duda F n -60
Dort Amessix T r 300
Dögkeselyû D g 30
Dögvész C r 300
Drakolder mágus F r 300
Drasmólyom S g 10
Drónkeselyû C g 30
Drótháló C g 20
Drótszõrû pincsi R n 60
Duer-ork D g 10
Dupla szintlépés - g 30
Dupla vagy semmi C n 30
Duplikátum D r 300
Ében halálhajcsár C r -200
Ében harcos C g 30
Ében munkafelügyelõ C g 20
Egoizmus C r -100
Egyszerûsítés S n 60
Együttérzés R n 30
Éhínség L r 300
Éjkornis C r 400
Éjmágus köpenye C r -100
Éjmágus tükre C n 30

HKK ÁRLISTA
A Magic Shop és a Next  Door  h ivata los ára i

Figyelem! A Beholder Bt. nem árusít laponként HKK-t!
A + és - jelek azt jelzik, hogy a kártya ára változott a júniusi Alanori Krónikában megjelent árlistához képest.
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Éjmágus C r -300
Éjsárkány C r 700
Ekharion T n 60
Elektromos angolna F g 20
Elektromos pajzs F n 60
Elemi vízcsapás S g 30
Elenios csábítása E n 30
Elenios küldetése E r 100
Elenios oltára E g 10
Elenios szentélye E n 30
Elenios temploma E r -200
Életösztön S n 30
Életpajzs S g 60
Életszívás D g 20
Életszívó kard L r 200
Elf mesterharcos F AK 300
Elf E g 10
Eliana R r +700
Elimináció D g 20
Elit palotaõr F r -600
Ellenvarázslat F g 30
Elmeféreg F r 400
Élõ fal S n 60
Élõ útvesztõ S r 400
Élõhalott-pusztítás R g 10
Élõholt mágus L r 1200
Élõholt mirg L g 30
Élõholt quwarg L n 200
Élõholt sullár L n 30
Élõsködõ F n 30
Elsõ vér R n 60
Elterelés S r 150
Elzárás E g 20
Ember kalandozó - g 60
Emberevõ T n 150
Enciklopedia fantasia - ur+5000
Energiafolyam F n 30/60
Energiakitörés F g 10
Energiakoncentráció C r 400
Építkezés T g 10
Épület teremtése F g 30/60
Érinthetetlenség S n 30
Erõpajzs F g 10
Esélytelenség C g 20
Esszenciakristály E r 600
Éteri fény R n 30
Étkezési homár S cs 200
Evaporõr F n -100
Ezoterikus mardel E r 400
Fabontó szójer S n 60
Fair play R r 300
Fairlight bankja F n 60
Fairlight cselszövése F n 30
Fairlight játéka F r -100
Fairlight küldetése F r 100
Fairlight oltára F g 10
Fairlight papja F g 20
Fairlight pusztító masinája F r -200
Fairlight temploma F r 200
Fairlight trükkje F g 30
Fairlight vihara F n 30
Fáklya R n 30
Fal R g 60
Falu S r 300
Falvastagítás T g 20
Fantalas R n 30
Fátyol E n 30
Fattyak szaporodása C g 30
Fattyak teremtése C g 30
Fedett verem S n 30
Fegyver szakértelem - g 60
Fegyverbolt T n 60
Fegyvermester T r 400
Fejvadász klán C n 60
Fekete griff C r 400
Fekete kehely D r 200
Felejtés E g 10
Félelemjáró L g 10

Felsõbbrendûség C n 30
Feltámasztás R g 20
Feltételes gyógyítás R n -100
Fémbontó szójer F r 100
Fertõzés C r 100
Feudális örökség T r -100
Flavius R r 300
Fogadó F r 400
Folyó S n 150
Fordulat F g 20/60
Földanya amulettje S TF 400
Földanya csókja S g 30
Földanya erdeje S r 400
Földanya óvó keze S g 30
Földanya paradicsoma - n 60
Földanya S r 400
Földhányás T r 200
Földöntúli ragyogás E n 30
Földrengés T n 30
Fregnikus plazma C g 30
Furulya S g 30
Fúzió D g 30
Fürgülés T n 60
Fylro B r 200
Garokk T g 20
Gátvakond T n 30
Gemina balzsama S g 20
Gigaököl T g 20
Gitonga S g 30
Gnóm katapultállomás F r 200
Gnóm kutatóállomás F r 200
Gnóm F g 10
Goldugar R g 10
Gonyolék T g 30
Gorombilla R g 20
Göcsörtös bunkó S r 100
Gömbvillám R r 1-1500
Grákó denevér L n 30
Gránit õrszobor T r 300
Grath Morphus L r 200
Griff-fióka E g 30
Griffõnix R r 900
Grifftojás R n 30
Grok-képzõdmény S n 30
Gruangdag testõre T g 30
Gruangdag vára T g 20
Gruangdag T r 300
Gyászszertartás L g 10
Gyávaság C g 20
Gyémántsárkány R AK +400
Gyenge méreg S g 20
Gyengítõ lehelet L g 20
Gyermekáldás S n -100
Gyevi bíró B r 200
Gyíkember S g 20
Gyilkos fegyver - g 10
Gyilkos méreg S r 7-900
Gyilkos mókus S g 10
Gyilkos sallank T g 30
Gyógyítás - g 30
Gyógykenõcs R g 10
Gyógymógy S g 20
Gyógysugár R n 30
Gyöngymangó bokor S g 20
Haarding-féreg L g 30
Hadiszerencse F g 20
Hadvezér T g 20
Halálkapu L g 20/60
Halálos sugárzás L r 100
Halálsugár L n 30
Halhatatlanság D r 200
Halvaszületett L n 30
Haragvó istenek C r 400
Harci szekér T n 30
Harcmûvészet - n 30
Harsona F g 20
Hebrencs csapda R r 100
Hegyi góliát T r 400

Hegyi rák T g 10
Hegyomlás T n 60
Helytartói jogar R g 20
Hendiala láncai L g 20
Hendiala mosolya E n 30
Hendiala E r 500
Hibernáció D n 30
Híd R r 100
Hódolat Raiának R g 60
Hófehérke E n 30
Hóhérbimbó L g 20
Holtak energiája L g 20
Homokféreg F r 400
Homokóra E r 500
Hosszú íj E r 100
Hõsi halál D n 30
Hõsies küzdelem D g 30
Hõsiesség R g 20
Hurleon F n 30
Húsevõ magszim S g 20
Idegroncsolás F g 20
Idõcsere F ur 6000
Idõgyorsító E r 300
Idõugrás F g 20
Igazságtevõ E r 600
Igor L n 30
Ikerharcos T n 30
Illúzió E r 200
Illúziópalota E r 400
Illúziósárkány E r 2000
Imádkozás - g 10
Influenza F r -5-600
Instabil szingularitás F r 3-400
Intelligencia S n 30
Invázió D r 100
Ispotály R g 30
Istálló R g 20
Isteni kapcsolat R n 60
Isteni közbeavatkozás R ur 5000
Isteni segítség R r 200
Isteni szövetség - r 5-600
Isteni visszahívás - r 100
Ithril L r 400
Jaj a legyõzötteknek T r 300
Járvány S r 400
Jégcsóva L g 20
Jégtroll L n60/100
Jellempróba - g 10
Jellemtükör F r 150
Jerikó - r 500
Joviális mikroszockó C g 20
Kacagó szépia C g 20
Kaffogó hebrencs T n 60
Kalandozók városa - n 100
Káosz szimbólum C n 30
Káoszfelügyelõ C n 60
Káoszhorda D r 300
Káoszplazma L ur 4000
Káoszteknõc C r 200
Kaotikus csata C r 150
Kaporszakáll R r 200
Kapu T r -200
Kardfogú fülemüle E r 400
Kardszárnyú pocok E r 4-500
Kárhozat L r 300
Karmazsin huhogó S r 300
Karócsapda T n 30
Kaszabolósáska F n 60
Kaszárnya T g 30
Kasztroplanáris stigma F r 300
Kataklizma L r 4-600
Katapult L r 400
Kavadu R g 10
Kavaduiszák R n 30
Két kard szimbólum T r 150
Kétfejû troll D r 300
Kettõslátás E r 100
Kholdenikus csapás F r 300

Khór földje - n 60
Khór zsoldosai D g 30
Kiégett föld D r 300
Kiegyenlítés L cs 200
Kincseskamra F n -60
Királyi halastó S n 60
Királyi korona R r 200
Királyi testõr R g 20
Kis Vagabund E r 300
Kis vaspajzs F n 30
Kisebb kívánság F n 60
Kisebb quwarg istenség D r 600
Kísérteties bajnok L n 60
Kitartó ló L g 60
Kiûzetés R g 30
Kíváncsiság F n 30
Kloin Drungas C n 30
Klónozás F r 500
Kneopatikus molluszk C g 20
Kobudera R g 20
Kolostor T r 150
Kontármunka D n 60
Kontinuum-tágító D r 200
Kopernik - n 30
Koponya szimbólum L r 200
Korgó Szikra - r 400
Korlátlan mágikus faktor D ur 5000
Kovácscéh T n 100
Kovácsmûhely D r 200
Kõagy T g 10
Ködcsillag L g 20
Ködkapu L n 30
Ködmangó L g 30
Kõevõ T g 10
Kõfejû Beldor T n 30
Kõkorszaki szaki S r 200
Kõszáli disznó S g 20
Kõvéváltoztatás S n 60
Kõvéváltoztató pálca S n 30
KÖVGEO T n 30
Közös tudat - r 600
Krákogó Sütõtök D r 150
Kreáció S g 20
Kri Wu She R r 200
Kristálygömb E g 30
Kürtszó T g 30
Kvazár kard R r 150
Kvazár páncél R r 150
Kvazársárkány C r 500
Ladik S n -60
Lady Olívia macskája E r 300
Lady Olívia tornya E n 60
Lady Olívia E r 500
Lant E r 300
Lassítás L g 20
Láthatatlan sereg E r -400
Láthatatlanság látása E g 20
Láthatatlanság E n 30
Lavinia Lobara E n 30
Lázadás T r 100
Leah átka L g 10
Leah bosszúja L n 30
Leah csontmarka L n 30
Leah hatalma L r 4-600
Leah küldetése L r 100
Leah megcsúfolása E g 20
Leah oltára L g 10
Leah szolgája L g 30
Leah temploma L r -200
Lebegõ gomba C g 20
Légelementál E n 60
Légirozmár S g 60
Lélekszívás C g 30
Lélektisztítás R g 30
Lemondás a hatalomról C n 30
Likantrópia L n 30
Lila brekk F g 10
Loidin Haptitus C r -200
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Lopás szakértelem - n 60
Lord Kovács T r 400
Lóvért T g 10
Madárijesztõ F g 10
Mágia-apály T r 300
Mágiadagály F r 100
Mágiaimmunitás F r 500
Mágiatörés R g 20
Mágiavihar F r 500
Mágikus abroncs E g 20
Mágikus beültetés C n 30
Mágikus ének E g 10
Mágikus erõd R r 300
Mágikus gyorsítás F n 100
Mágikus kisülés C n 60
Mágikus koponya L r 200
Mágikus támadás T g 10
Mágikus tolvaj D n 30
Mágikus tükör E r 200
Mágikus védelem F n 30
Magnetikus praglonc T r 400
Maigner Lopotomos C n 60
Malvina Lobara R r 100
Manacsapda R g60/100
Manaégés F n60/100
Manarobbanás E r 300
Mandhal di Mehr S r 150
Mánia F n 30
Manifesztátor E r 300
Manna R g 20
Mantikór D cs 200
Martian varázslata C g 10
Martian C r 200
Márványtorony E r 150
Massza C r 400
Meddõség D r 300
Megsemmisítõ D n 30
Megtévesztés C n 30
Megújulás D cs 200
Megvesztegetés F r 400
Méltó szintlépés - r 300
Mélység fattya S r 700
Mélységi grittang L n 60
Mentesség L r 400
Mentõangyal R r 100
Mennydörgõ Kénsav D n 30
Méreg-erõsítés S n 30
Méregfelhõ D g 20/60
Méregimmunitás S r 100
Méregkeverés - g 20
Méregsemlegesítés R n 30
Mérges csípés S g 30
Mérges pók S g 10
Mérgezett dobótõr S g 60
Mérgezett vizek L g 10
Mérgezõ zóna S n 60
Mérleg R r 200
Miksziszi húsgólem L r 400
Mínoszkúp L g 30
Mirg E g 30
Mnebolath C n 60
Molad szellem C g 30
Molekulaátrendezés F r 200
Monukonstrumatik Abarrun R r 200
Morgan familiárisa L n 60
Morgan kisujja L g 30
Morgan kristálya L r 4-600
Morgan mocsara L r 300
Morgan L r 400
Mosolygó rettenet D g 60
Múltidézõ R n 60
Mutáns csontváz L g 30
Mutáns pók S r 400
Mutáns E g 30
Nagy mágneses bigyó T r 200
Nagyobb kívánság R ur 6000
Nanda C n 60
Nap szimbólum R n 30

Napfókusz R g 20
Napkirály R r 400
Negáció F r 500
Negatív kisugárzás C g 20
Negatív létsík - n 60
Nekrofun S n 30
Nekrofunmedál D n 30
Nem várt segítség R n 30
Neurális tortúra E g 20
Niagren pálcája T r 300
Niagren T r 400
Nómenklatúra L r 400
Nukleáris csatacickány T r 200
Nyílcsapda T r 300
Nyitott tenyér R r 200
Nyuhaj karbin E g 30
Okulüpaj átka C r 300
Okulüpaj C r 500
Olimpiai játékok R r 1-200
Oltár eltörlése D g 10
Olvasztókemence T n 30
Ongóliant diszkoszvetés T r 900
Ongóliant tombolás T g 30
Ongóliant T r 1000
Ongóliantbébi T r 300
Ónixpiramis D r 300
Opati polip S g 30
Orgoró S n 100
Orgyilkos tõr D g 30
Orgyilkos D r 150
Óriás csontváz L n 60
Óriás griff R r 700
Óriás patkány L g 10
Óriás skorpió S r 400
Óriáserõ T g 10
Óriásféreg D r 500
Óriások földje - n 60
Óriáspók S r 400
Ork falu D n 30
Ork kunyhó D g 30
Ork sámán D r 200
Orkhan Thai C r 500
Oroszlánüvöltés R cs 100
Ortevor bányái L r 400
Ortevor L r 400
Orzag bilincse F r 3000
Õ a kegyencem C g 20
Önfeláldozás C r 400
Önmérgezés L n 30/60
Öreg varázsló R r 300
Örök kábulat E g 20
Örvény S g 20
Õsi csatamezõ L n 30
Õsi ellenfél F cs 150
Összeférhetetlenség E r 100
Pánik L n 100
Parittya T g 30
Passzivitás L g 10
Patakvér D r 200
Pattanóböde T r 400
Phua-kúp D n 60
Piromenyét F r -600
Planetáris õrdémon C n 60
Pogányirtás R g 30
Pogányság - g 20
Pókvadász E g 10
Porfelhõ R g 20
Poszogó möszék T n 100
Pozitív diszkrimináció T n 30
Pozitív létsík - n 100
Pöfögõ Kregon L r 400
Proteinfecske E n60/100
Pszi elementál E AK 500
Pszi ernyõ E n 30
Pszi kõ E r 200
Pszi szakértelem - n 30
Pszi-regeneráció E r 300
Puha ütés F g 20

Púpos burástya E n 30
Purifikátor R r 300
Pusztító végzet D n 30
Püspöki talár - r 100
Quwarg boly D n 30
Quwarg felderítõ D g 30
Quwarg harcos D n 150
Quwarg keltetõ D n 60
Quwarg királynõ D r 500
Quwarg parazita D g 30
Quwarg rajzás D g 60
Quwarg szabotõr D g 30
Quwarg szamuráj D n 60
Quwarg taposó tappancs T n -60
Quwarg D g 10
Quwargok földje - n 60
Ragaszkodás C n 30
Ragasztó E g 20
Ragyás burástya E r 300
Raia büntetése R n 30
Raia küldetése R r 100
Raia oltára R g 10
Raia papnõje R n 30
Raia szent lovagja R r 500
Raia temploma R r 200
Rájanyék F n 60
Regeneráció S r 100
Regeneráló gyûrû R n 30
Reinkarnáció S n 100
Rejtõ köpeny E n 100
Rejtõzködés - g 30
Rekreáció R n 100
Repülés E g 20
Restauráció E g 30
Revitalizáció S r 200
Riknatikus röfögés D g 20
Rius kacagása F n 60
Rius F r 200
Roham T g 20
Rombolás D n 60
Rothadás L n 30
Rothadó mocsarak L r 200
Roxati zárfaló D n 60
Rövid kard F g 10
Rughar dilemmája F n 60
Rughar familiárisa F g 60
Rughar monolitja F g 20
Rughar varázskönyve F r 300
Rughar F r 300
Sardullah Sharpa D r 300
Sárkányölõ kard E n 30
Savas üvegcse S g 60
Savhurrikán D r 3-400
Savlehelet L n 30
Savmágia L n 100
Setét Patkány L r 150
Sheran könnyei S n 60
Sheran küldetése S r 100
Sheran lázadása S r 300
Sheran megalázása L n 30
Sheran oltár S g 10
Sheran papnõje S g 20
Sheran szentélye S g 30
Sheran temploma S r 200
Sighter F n -100
Sihaya E n 30
Sir Magic Master R n 60
Sírlidérc L g 150
Sistergõ Pumpa L r 300
Sivító béka C g 20
Smack rabszolgái L r 400
Smack L n 30
Smaragdgyûrû F r 300
Sóhajtó dorony R n 30
Sorvasztás L g 20
Sörényes ubuk F g 20
Sörtehajú Ninsai S r -100
Sötét ceremónia D n 30

Sötét fõgnóm D r 300
Sötét föld - n 100
Sötét gnóm D r 200
Sötét halál L g 20
Sötét motyogó L r 600
Spagulár S g 30
Stabilizátor - g 30
Sullár E g 30
Surranó kígyó S g 20
Sutor Kragoru tornya F n 30
Sünmedve R g 20
Syndel F r 300
Szabad madár E AK 300
Szakadék T g 30
Számmágia F g 30
Szaporítás S g 10
Szárnyas gömböc E g 10
Százfogú T g 10
Szellemszolga T g 30
Szélvihar S g 20
Szem szimbólum E r 150
Szemmelverés E g 30
Szent jogar R r 100
Szeppent rákfatty C cs 100
Szerencsejáték - g 20
Szerepcsere E r 500
Széthúzás a bandában E n 30
Szimulákrum E r 600
Színes dözmöng R g 10
Szintlépés - g 10
Szintszívás L g 20
Szintszívó L n 60
Szivárványhíd F n 30
Szívroham L n 30
Szopógödör L r -150
Szorrátor bogár C cs 300
Szökõár S g 20
Szõrlajhár S g 30
Szörnybûvölés E r 1500
Szörnyidézés S g 20
Szörnyvisszaidézés L g 60
Szõröspók õrdémon C r 300
Szubnereális vámpír L r 300
Szuperpszí E n 60
Szutykos remák F g 60
Születésnap R g 30
Szürkeállomány aktivizálása F r 700
Szûz hó L cs 150
T. Vlagyimir - r 1500
Takonypóc L n 30
Táncoló fegyver T n -60
Táncoló lángok D g 30
Tanulékonyság - n 60
Tapasztalatcsere E g 30
Tárgyvédelem F g 30
Tatudob T g 30
Taumaturgia - g 10
Távcsõ E n 30
Tazunkaróka R g 30
Technokolin E g 30
Téfea magoflux F r 200
Teknõspáncél R cs 100
Tektonikus kvatáns F r -500
Teleportálás F g 30
Teljes kvatáció R r -200
Teljes mozgósítás D n 30
Teljesség R n 30
Temetõ L r 3000
Templomi orgona R r 500
Teológia - g 30
Teremtés R g 20/60
Térkapu C g 30
Természeti katasztrófa C g 30
Térutazás - n 60
Tetemember L n 60
Tguarkhan - r 4-500
Thargodan csatamezõ C cs 100
Thargodan csatatank C r 200



Alanori Krónika – 23. szám 17

Tharr haragja T n 30
Tharr harci dala T n 60
Tharr keresztje T r 200
Tharr küldetése T r 100
Tharr oltára T g 10
Tharr pajzsa T n 30
Tharr papja T g 20
Tharr temploma T r 200
Tigroszlán E cs 150
Tiltott mágia F g 60
Tintacsiga E g 10
Tisztítótûz R g 20
Tisztogatás C g 30
Tolvajcéh D AK 200
Tolvajszem D r 300
Tormikus egér C g 20
Totális háború T r 300
Totemoszlop - g 30
Törpe kovács T r 200
Törpe T g 10
Törpemammut T g 30
Transzformáció F r +800
Trappoló dinymák T g 30
Treem, a bölcs R r 200
Trikornis herceg R cs 300
Trikornis R r 300
Tripla szintlépés - r -300
Troll L g 20
Trollfa S r -300
Trollkeltetõ zóna L n 60
Trónfosztás E g 10
Tsalez Lau’pez D n 100
Tudati égetés E n 30/60
Tudati fejlesztés - n 60
Tudati lenyomat R g 20
Tudati vitalizáció F g 30
Tudatkorbács E g 30
Tudatlanság T g 60
Tudatrombolás E n 60
Tudatturbó F n 30
Tugt-ork D n 30

Túlburjánzás S g 20
Túlélõk földje - n 100
Túlerõ C g 20
Tüskecsapda S g 10
Tüskepajzs F g 100
Tûzelementál D n 60
Tûzesõ D g 20
Tûzféreg D g 20
Tûzfõnix R g 30
Tûzgolyó D g 30
Tûzlehelet D g 20
Tûzmágia D r 300
Tyrannosaurus Rex S r 600
Udvari mágus R r 200
Udvari zenész F n 30
Ugh méreg S n 60
Új nemzedék S n 60
Új remény S r 300
Újjáépítés R n 30
Újrahasznosítás T n 60
Uman szelleme L r 600
Umor-pióca D g 10
Unáris plantáció S g 20
Unkreáció F n 30
Urgod fétise D r -400
Urgod D r 400
Úszás S g 30
Utánpótlás T n 60
Utolsó esély S r 200
Utolsó kívánság D n 30
Útonálló L g 30
Uwalla C r 300
Uzbány E n 30
Ügyetlenség D n 30
Ütközet T n -60
Vadász tatu D g 20
Vadász varkaudar D g 60
Vadászat szakértelem - r 300
Vadászkutya R g 20
Vadászmester R g 30
Vadítás T r 100

Vadtroll T n 150
Vak õrület T n 30
Vakmerõ pattancs T cs 60
Vakság D g 60
Vámpirizáció L r -200
Vámpírlord L AK +500
Vangorf vára L r 100
Varázsenergia D g 20
Varázsfesték E n 30
Varázskõ F n 30
Varázslatlopás E r 300
Varázslótorony F r 200
Varkaudar bajnok D n 150
Varkaudar behemót D r 800
Varkaudar csillapítás R g 30
Varkaudar fétis D g 30
Varkaudar kölyök D g 20
Varkaudar lándzsa D n 30
Varkaudar mágus D n 60
Varkaudar nekromanta D n 60
Varkaudar pálinka D g 30
Varkaudar szolgálólány D g 30
Varkaudar tábor D n 30
Varkaudar D g 10
Várvédõk T n 30
Vasalt bunkó T r 150
Vasvért D r 150
Vasszûz D cs 200
Védelem a tûztõl R n 30
Védõoltás S g 20
Végelgyengülés S g 60
Vegyesbolt F r +300
Véletlenszerû kiválasztódás C r 200
Velociraptor S AK 400
Véráldozat L g 30
Vérbeli borzongás D g 10
Vércápa C n 60
Vérengzés T r 200
Vérfürdetõ magszim S n60/100
Vérhörgõ Mamulut C r 600
Vérszomjas csüldõ C g 30

Viharfelhõ T n 30
Viharlobogó T g 20
Világégés D r 300
Világítótorony R g 10
Villám szimbólum F n60/100
Villámsújtás F g 10
Virág szimbólum S r 150
Visszacsatolás R r 700
Visszalépés D cs 300
Vízelementál S n 60
Vizihulla L g 20
Vízionár E r 100
Vonzás F g 30
Vulkánkitörés T r 400
Woorgard S r 300
Wulf Gretta T r 300
Xantusz manó C g 20
Xirnox L r 500
Yasmina R n 60
Ygrodon D g 30
Zan diszrupció D r 600
Zan D r 1000
Zan-csemete D r 200
Zan-indukátor D n 30
Zarknod alsó kamrája F g 30
Zarknod oszlopa F r +400
Zarknod F r 1500
Zárnyitás - g 20
Zene szakértelem - g 20
Zinthurg D r 600
Zoloboo sámán S g 20
Zoloboo S g 30
Zombi L g 10
Zoodroo Tint D n 30
Zöldellõ fa S r 200
Zöldfülû kalandozók - r 400
Zu’lit erõtere F r -300
Zu’lit parazitája L r 200
Zu’lit F r 400
Zurgblug T n 30

Az elmúlt pár hónapban rendezett versenyek arra
késztettek bennünket, hogy bevezessünk pár új
szabályt a HKK versenyeken. A legnagyobb problé-
mát azok a lapok jelentették, amelyek csökkentet-
ték a játék élvezetét azáltal, hogy teljesen szétzúz-
ták a kombós paklikat, vagy azáltal, hogy az egyik
játékos csak ült, és nézte hogyan pasziánszozik az
ellenfele. Szeretnénk bevezetni egy változtatást a
versenyeken, nevezetesen azt, hogy lesz három til-
tott lap: A mágia létsíkja, az Alkalmazkodás és a Til-
tott mágia. Ezek azok a lapok, melyek jelenleg ront-
ják a versenyek és a játék élvezetét. A betiltás csak a
versenyekre vonatkozik, baráti játékban mindenki
azt használ, amit akar. Ez a változtatás mindegyik
versenytípust (egyéni, páros, hatalom korlátozása,
tiltott mágia stb.) érinti. Természetesen a versenyek
rendezõi szabadon dönthetnek arról, hogy milyen
versenyt rendeznek; határozhatnak úgy, hogy õk
nem akarják betiltani az adott versenyükön ezeket
a lapokat, de ezt az aktuális verseny hirdetésében
külön ki kell emelni. Ettõl függetlenül továbbra is
tervezünk tiltott mágiás versenyeket, kb. félévente
egyet, ahol több más erõs és a versenyzõk nagy ré-

sze által használt lapot is megtiltunk (pl. Szörnybû-
völés, Illúziósárkány, Gömbvillám stb.). 

A következõ változtatás csak a versenyszervezõ-
ket érinti. Az új versenyek meghirdetésekor írjátok
meg azt is, hogy hány játszmás lesz a verseny. A for-
dulószámot nem kötelezõ elõre meghirdetni, mivel
azt célszerû az indulók számának ismeretében meg-
határozni. A versenyen, a nevezések után, a kezdés
elõtt azonban mindig be kell jelenteni, és attól el-
térni csak nagyon indokolt esetben szabad. Gon-
dok voltak még a beszámolók és végeredmények le-
adásával is. Beszámolót minden versenyrõl kérünk,
de némelyik esetleg hely hiányában nem fog meg-
jelenni a Krónikában. A végeredménynél az elsõ há-
rom helyezett nevét kell beküldeni, és amennyiben
egyéni verseny volt, legalább 30 indulóval, minden
játékos pontszámát (a hatalom pontok beírása mi-
att). Amennyiben ezeket a verseny után legkésõbb
négy héttel nem kapjuk meg, a rendezõk követke-
zõ versenyét nem támogatjuk.

Ezek a szabályok 1997. december 1-tõl lépnek
érvénybe.

DANI ZOLTÁN

oo VERSENYSZABÁLYOK oo
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Mint ahogy az elõzõ Varázslómesterekben ígértem, ezúttal az
elsõ HKK nemezeti bajnok, és megszámlálhatatlan verseny gyõz-
tese, Sass Tamás lett a meghívott beszélgetõpartnerem.

– Mesélj magadról, ki vagy, mivel foglalkozol stb.!
– Meséljek magamról? Jelenleg tanulok egy vegyipari szakközépiskolá-

ban. A negyedik évfolyamba járok. Hobbim a kártya, mint a legtöbb Krónika-
olvasónak, és a szerepjáték.

– Mióta játszol szerepjátékot?
– Öt éve. AD&D-t kezdtünk el játszani a Petõfi csarnokban.
– Ma is játszol még AD&D-t?
– Ritkábban, inkább shadowrunozunk, most elkezdtük a Cyberpunkot.
– Melyik a kedvenc játékod?
– Természetesen az AD&D.
– Mégsem ezt játszol mostanság.
– Mások mást szeretnének játszani, és alkalmazkodni kell a társasághoz.

De én is kíváncsi vagyok rá, hogy az új játékok milyenek.
– Játszol a TF-en vagy a KG-n?
– A TF-en játszok, a KG-n van karakterem, de pihen.
– Azaz nem játszol vele?
– Játszani nem játszok, de gyûjtöm az információkat, hogy egyszer el-

kezdhessek vele normálisan játszani.
– És a TF? Ott aktívan játszol?
– Több karakterrel párhuzamosan és aktívan.
– Hogy hívják õket?
– Fõbb karaktereim Linkor Csumovszkij, aki Serény Múmia, Õrült Trax

pedig Ördögi Körös.
– Mikor kezdtél el kártyázni? Te is az elején?
– Rögtön amikor megjelent a HKK, szeptemberben elkezdtem játszani,

de amikor megjelent a Hõskorszak (januárban), eladtam az összes kártyá-
mat. Késõbb, március tájékán, újra elkezdtem.

– Miért hagytad abba?
– Akkoriban inkább magicet játszottam. Úgy gondoltam, hogy egy kártya-

játék bõven elég.
– Akkor miért kezdtél el újra játszani?
– Sokkal többen játszották a HKK-t, és a barátaim nagy része is ezt ját-

szotta.
– Most magicezel a HKK mellett?
– Igen játszom, de inkább csak kikapcsolódásból, nem versenyszerûen.
– Melyik kártyajátékkal játszol többet mostanában?
– A HKK-val.
– Melyiket tartod jobb játéknak?
– Mindkettõnek megvannak az elõnyei és a hátrányai is.
– Felsorolnál néhányat belõlük?
– A magic nagy hátránya a földfüggõség, a HKK-nak pedig talán az, hogy

vannak nagyon kiegyensúlyozatlan lapok. És persze több a vitás kérdés, mi-
vel még fiatalabb a játék.

– A magicben szerinted nincsenek kiegyensúlyozatlan lapok?
Kis Borsó Csaba szerint vannak olyan azonos idézési költségû la-
pok, melyek közül az egyik jóval erõsebb.

– Igen, de ezt megoldották azzal, hogy versenyeken ezeket nem lehet
használni, és talán ezért a baráti játékban sem használják õket.

– Indultál már magic versenyen?
– Régebben igen, mostanában nem nagyon.

– Mik voltak a tapasztalataid, ha egy HKK versennyel hason-
lítod össze?

– A két verseny nagyon hasonló, talán a résztvevõk száma és életkora volt
különbözõ. A magic versenyeken kevesebben szoktak részt venni, és a részt-
vevõk átlagéletkora magasabb, mint a HKK versenyeken.

– Játszottál más kártyajátékot is ezen a kettõn kívül?
– Igen, Spellfire-eztem. Nyertem egy versenyt is, de nem tetszett igazán,

mivel tényleg csak azon múlt, hogy kinek vannak jobb lapjai.
– Térjünk vissza a HKK-ra. Mikor nyertél elõször versenyt?
– 1996. tavaszán, Békéscsabán.
– Milyen paklival?
– Agytaposós–mesteres pakli volt.
– Számolod azóta, hogy hány versenyt nyertél?
– Tízig számoltam, azóta nem.
– Melyik volt a legemlékezetesebb gyõzelmed?
– A nemzeti bajnokság.
– Számítottál rá, hogy nyerni fogsz?
– Nem számítottam rá, de reménykedtem benne, mint mindenki, aki

elindult rajta.
– Úgy hallottam, hogy a vasárnapi döntõ reggelén határoztad

el, hogy a taumaturgiás paklival indulsz, amivel aztán nyertél
is. Igaz ez?

– Igen, igaz, elõtte mesteres – nagy lényes paklival akartam indulni.
– Mi késztetett a változtatásra?
– Nem éreztem annyira jónak az elõzõ paklit, és ezt esélyesebbnek ítél-

tem.
– De miért csak az utolsó pillanatban változtattál? A készü-

lés alatt – mert gondolom te is készültél a nagy versenyre, mint
mindenki más – nem derült ki, hogy a taumaturgiás jobb pakli?

– Nem nagyon próbálta elõtte senki a taumaturgiás paklit, nekem is csak
akkor jutott eszembe.

– Ahhoz képest, hogy senki nem próbálta, volt vagy négy-öt
taumaturgiás pakli a tizenhatból.

– Szerintem többen úgy gondolták, hogy meglepetés lesz, mivel senki
nem készül rá.

– Melyik a kedvenc versenyformád?
– A hagyományos versenyeket szeretem a legjobban. Szerintem az a leg-

tisztább, nincsenek speciális szabályok, ott derül ki igazán, hogy ki és melyik
pakli mennyire jó.

– Melyiktõl függ jobban egy ilyen verseny: a játékostól vagy a
paklitól?

– Mostanában inkább a paklitól, régebben a játékostól.
– A régebben alatt mit értesz? Mikor és mitõl változott meg?
– A Létsíkok megjelenésekor változott. Az változtatott, hogy minden kon-

cepcióhoz (pl. direkt sebzés, quwargok, horda, tárgypakli) annyi kiegészítõ
lap készült, hogy ezáltal teljes koncepciós paklikat lehet összeállítani. És ak-
kor már a pakli dönt, az, hogy melyik koncepció az erõsebb, és az, hogy ki a
szerencsésebb.

– Szerinted pozitív vagy negatív irányban fejlõdik a HKK?
– Egyértelmûen pozitív irányba. Nincsenek már olyan elvetemült lapok,

mint a Hõskorszak idején, illetve kevesebb van.
– Mit szólsz ahhoz a változtatáshoz, hogy betiltjuk A mágia

létsíkját, az Alkalmazkodást és a Tiltott mágiát? (Errõl bõveb-

VVAARRÁÁZZSSLLÓÓ--
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ben a 19. oldalon olvashattok.) Szerinted nem lesznek érdeke-

sebbek a versenyek?

– Logikus döntés lenne, de nem lesznek változatosabbak a versenyek,

mert úgy is kialakul a legerõsebb pakli (szerintem a mesteres), és az fog do-

minálni. A Tiltott mágiát nem kellene betiltani, az jó poén, így lesznek izgal-

masak a második, harmadik mérkõzések.

– Azt hiszem itt nem arról van szó, hogy verhetetlenek az al-

kalmazkodó, mágia-síkos paklik, csak a játék élvezetét teszik

tönkre, amikor csak nézed, hogy az ellenfeled hogy pasziánszo-

zik.

– Ezt szerintem csak azok mondják, akik még nem játszottak ilyen pak-

lival. Nagyon jó érzés, amikor szétlövöd az ellenfeledet.

– Neked igen, de szegény ellenfeled nemcsak, hogy vereséget

szenved, de ráadásul negyedórán keresztül csak nézi, hogy te

mit csinálsz. Ez a játék arról szól, hogy felváltva cselekedtek,

nem pedig csak egy ember játszik.

– Na a negyedóra nem teljesen igaz, mert ha kijön a pakli, akkor már a

végtelenségig el lehet játszani, és lehet gyorsan is nyerni (fél perc alatt).

– Melyik paklitípust szereted a legjobban?

– A nagy lényes – rejtõzködõt és a mesteres paklikat.

– Miért ezek a kedvenceid?

– Mert ezekkel játszottam a legtöbbet.

– És miért ezekkel játszottál a legtöbbet?

– Mert ezek a leghatékonyabbak.

– Most is ezek a legjobbak?

– Attól függ, kinek a kezében. Nem mindegy, hogy egy tapasztalt játékos

játszik velük vagy egy kezdõ.

– Ezek szerint egy tapasztalt játékos kezében a nagy lényes és

a mesteres pakli a legerõsebb?

– Jó kiegészítõ pakli mellett igen.

– Akkor te miért nem ezekkel játszol mostanában?

– Változatosság gyönyörködtet. Új paklikat is ki szeretnék próbálni a ver-

senyeken.

– Legközelebb milyen paklival indulsz?

– Nem tudom.

– Mitõl függ az, hogy mivel indulsz?

– Attól, hogy éppen milyen kedvem lesz, a többiek mivel indulnak, és

hogy hol lesz a verseny.

– Kezdjük elölrõl! Ha rossz kedved van, milyen paklival szok-

tál indulni?

– Mágia síkos, szétlõlek stb.

– Ha jó kedved van?

– Akkor valami újjal.

– Az ellenfelek mennyiben befolyásolják ezt?

– Attól függ, hogy mennyire erõs a mezõny. Ha erõs, akkor a jól bevált

paklit veszem elõ, ha gyengébb, akkor lehet kísérletezgetni.

– És a verseny helyszíne mit befolyásol?

– A kiegészítõ paklit. Ha vidéken van verseny, akkor általában a lények

dominálnak, oda lényirtás kell a kiegészítõbe, míg Pesten általában a kom-

bós paklik az uralkodók.

– A végére pár villámkérdés. Melyik a kedvenc lapod?

– A Gömbvillám.

– Melyik a kedvenc grafikád?

– Fischer Tamás rajzai tetszenek a legjobban, de nem tudom megmon-

dani, hogy közülük melyik a legjobb.

– Meklyik a legerõsebb HKK lap?

– A Gömbvillám és az Illúziósárkány.

– Legközelebb kit hívjak meg a Varázslómesterekbe?

– Korányi Tibort. Õ nyerte a Hatalom Szövetségénke második félévét.

– Köszönöm a beszélgetést!

– Én is köszönöm, és húzz sok countert!

DANI ZOLTÁN

ÖTEZREK PUSZTULÁSA
II. Szentesi HKK verseny

Idõpont: 1997. november 29. szombat de. 10 óra (nevezés 9-tõl)
Helyszín: Szentes, Ifjúsági Ház, Tóth József u.

Szabályok: A versenyzõk választhatnak maguknak a rendelkezésre álló
5000 db lapból egy 45 lapos alappaklit és egy 20 lapos kiegészítõt.

Ezekért a lapokért nem kell fizetni. A gyûjtõbe kerülõ lapokat meg kell
semmisíteni, elégetni, széttépni stb. A körök végén a gyõztes elnyeri az

ellenfele összes lapját. További szabályok a helyszínen.
Nevezési díj: 400 Ft, szövetségi tagoknak 350 Ft

Díjak: pakli és ultraritka lap
Érdeklõdni lehet: Haviarik József, 6600 Szentes, Köztársaság u.

21. vagy Csontpallos lovagrend Szerep- és Kártyajáték Klub,
Szentes, ligeti játszóház szombat 14-tõl 19 óráig

���

KEZDÕ SZABÁLY
III. Szarvasi HKK verseny

Idõpont: 1997. november 29. de. 10 óra (nevezés 9-tõl)
Helyszín: Szarvas, Vajda P. u. 26., a Vajda Péter Gimnázium B

épülete. Megközelíthetõ a vasútállomástól a Vasút utcán, az autóbusz 
állomástól a Szabadság utcán közeledve a Vajda P. útig.

Szabályok: Hatfordulós, háromjátszmás, svájci rendszerû verseny.
Csak gyakori és nem gyakori lapok használhatók. 

Az AK-s lapok nem használhatók.
Nevezési díj: 300 Ft (tagoknak 240)

Díjak: ultraritka lap, HKK paklik. A legtöbb gyakori lappal játszó
három játékos ritka lapokat nyer.

Érdeklõdni lehet: Albel Tamás, 5540 Szarvas, Szabadság u. 6-10.
tel.: 66-313053 és Babák Csaba, 5540 Szarvas, Vajda P. u. 16.

���

ISTENI (SZÍN)JÁTÉK
Helyszín: Nyíregyháza, Váci Mihály Megyei és Városi Mûvelõdési

központ Ifjsági Centruma. Megközelíthetõ az állomásról 
a 7-es busszal a Korona szállónál leszállva két perc séta.

Idõpont: 1997. november 29. (szombat)
Szabályok: Egyszínû paklik versenye, svájci rendszerben.

Nevezési díj: 250 Ft és két ritka lap. A két ritka lapból az egyiket
visszaszerezheti a versenyzõ oly módon, hogy a verseny végén 

a nevezésbe beadott lapokat egy dobozba tesszük, és a nevezéssel
fordított sorrendben húzhat mindenki egy lapot. A nevezés során
nem lehet olyan lappal nevezni, amivel más már nevezett, tehát

érdemes minél elõbb jelentkezni, akár telefonon is.
A verseny napjáig várjuk tippjeiteket levélben, 

hogy melyik isten nyeri meg az Isteni (Szín)Játékot. 
A helyesen tippelõk között ajándékokat sorsolunk ki!

Cím: Cherubion Szerepjáték Szaküzlet, 4400 Nyíregyháza, 
Bethlen G. út 44. Telefon: (42) 310-809, (42) 410-467
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HKK VERSENY – CAMELOT
Idõpont: 1997. december 7. 11 óra, nevezés 9-tõl.

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

Nevezési díj: 1800 Ft
Szabályok: Hagyományos Frissen bontott paklik versenye 

3 pakli Isteni Szövetségbõl.
Érdeklõdni lehet: Camelot Szerepjátékbolt, Budapest, 

Ferenc körút 33. Tel.: 215-9035
A verseny támogatói: Beholder Bt., Valhalla, Camelot

���

FRISSEN BONTOTT PAKLIK VERSENYE
Pécsen

Idõpont: December 13. szombat 9.30-tól nevezés, kezdés 10.30.
Helyszín: Mecseki Szerepjátékklub, Pécs, Esztergal Lajos u. 19. 

Keresd a PServe Kft-t!
Megközelíthetõ a vasútállomástól és a buszvégállomástól 

a 4-es busszal. Az Olimpia megállónál kell leszállni.
Szabályok: 6-os csoportokban, a „húzási” sorrend eldöntése után,

mindenki választ egy alap, egy Létsíkok és egy Isteni szövetség
paklit. Ezekbõl kell összeállítani egy minimum 40 lapos játszópaklit, 
a négyszín korlátozás természetesen él. A verseny a továbbiakban 

a szokásos 2 játszmás svájci rendszerû.
Nevezési díj: 2200 Ft (szövetségi tagoknak 2000 Ft)

Nyeremények: Lesz bõven, aki volt már Pécsen versenyen az tudja...
Érdeklõdni lehet: Fábos Zsoltnál 

tel.: 30-360-859 vagy 72-253-055/3320 mellék.

���

EN’ LAOS SZÜLINAPJA
HKK verseny Zalaegerszegen

Idõpont: 1997. december 13. szombat 10 óra (nevezés 9-tõl)
Helyszín: Zalaegerszeg, Pázmány Péter úti Ifjúsági Ház 

(Pázmány Péter u. 4.)
Szabályok: Hétfordulós, kétjátszmás, svájci rendszerû verseny. 

A harc a Túlélõk Földjén indul, azonban a létsíkot meg lehet
változtatni. A Születésnap kártya idézési költsége 2 VP. A verseny
után levezetésként Ironman, hagyományos versenyszabályokkal,

kiegészítõ pakli nélkül.
Nevezési díj: 400 Ft (mindkét versenyre biztosítja az indulási jogot, 

de az Ironmanen nem kötelezõ résztvenni)
Díjak: HKK paklik, az Ironmanen nem kártya lesz a díj.

Érdeklõdni lehet: Magyar Zoltán tel.: 92-324-115 (este és hétvégén)

���

HKK VERSENY NYÍREGYHÁZÁN
a NEXT-DOOR szervezésében

Idõpont: 1997. december 13. 10 óra (nevezés 9-tõl)
Helyszín: Next-Door szerepjáték klub, Nyíregyháza, 

KPVDSZ Mûvelõdési Ház, Szarvas u. 95. 
(Az állomáson és a buszmegállóban rendezõk várnak.)

Szabályok: Frissen bontott paklik versenye két Isteni Szövetségbõl
és egy alappakliból, hat fordulóval és három játszmával.
Nevezési díj: A paklik ára 1850Ft, ezen felül még 150 Ft 

a nevezési díj, ami a lányoknak ingyenes.

Érdeklõdni lehet: Mátyus Gergely tel.: 32-360-128

AZ ÚJ BAJNOK MANIFESZTÁCIÓJA
Idõpont: 1997. november 30. 11 óra (nevezés 9-tõl)

Helyszín: Egy messzi, messzi galaxisban... Békéscsaba, SZÜV
székház, Kinizsi út 4-6. Megközelíthetõ a vasútállomástól az

Andrássy úton haladva a szökõkútig. Az állomáson 10.30-ig várnak
a rendezõk.

Szabályok: Három játszmás, hétfordulós svájci rendszerû verseny.
Különlegességét a tiltott lapok adják: Szörnybûvölés, Sötét

motyogó, Temetõ, A gyenge pusztulása, Gömbvillám, Griffõnix,
Parittya, Illúziósárkány, Direkt kontaktus, Tudatrombolás, A szirének
éneke, Agybénítás, Tiltott mágia, Influenza, Piromenyét, Tüskepajzs,

A mágia síkja, Alkalmazkodás, Új remény és az ultraritka lapok.
Nevezési díj: 400 Ft, szövetségi tagoknak 350, lányoknak

ingyenes.
Nyeremények: A fõdíj 10 000 Ft, továbbá ultraritka lap, paklik és

vásárlási utalvány, melyet a helyszínen mûködõ Pentagramma
Szerepjáték Szaküzlet kirendeltségén beválthatsz.

Programok: Trivia verseny, Boraxégetés, Kártyaárverés. A
helyszínen büfé fog mûködni, a szerepjátékboltban is vásárolhatsz.

Vidékieknek, ha kell szállás üzenjetek elõre, megoldjuk!
Érdeklõdni lehet: Gál Zoltán tel.: 66-437-854 (20 óra után) és

Pentagramma Szerepjáték Szaküzlet, 5600 Békéscsaba, Andrássy
út 6, e-mail: mikie@arthur.bmk.hu

���

HKK VERSENY
a Beholder Kft. rendezésében

Idõpont: 1997. december. 20. szombat, 10 óra (nevezés 9-tõl)
Helyszín: Kondor Béla Közösségi Ház 
(Budapest, Kondor Béla sétány 8.). 

Megközelíthetõ Kõbánya-Kispesttõl piros 136-os busszal. (6
megálló)

Szabályok: Hagyományos, háromfordulós, svájci rendszerû
verseny. 

Az Isteni szövetség kiegészítõ lapjait is lehet már használni. Ismét
két kategória lesz: senior (akik már betöltötték a 16. életévüket) és

junior.
Nevezési díj: 400 (tagoknak 320)

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

���

PERGAMEN KUPA
Hatalom Kártyái Kártyajáték versenysorozat

Idõpont: 1997. november 23. 12 óra, nevezés 11-tõl.
Helyszín: Aréna kártyaklub, Budapest, Stollár Béla u. 18.

Szabályok: A hatalom korlátozása: Hagyományos verseny, de csak
gyakori, és nem gyakori lapokat lehet használni a verseny során.
Nem használhatóak az AK-s lapok és a Csillagképek kiegészítõ

lapjai sem.
Nevezési díj: 400 Ft (tagoknak 350Ft)

���

A HOLLÓTANYA VERSENYEI
November 23. vasárnap: Jyhad



Alanori Krónika – 23. szám 21

Nemcsak a keresztrejtvényre érkezett sok
megfejtés, hanem a HKK rejtvényt is sokan
próbálták megfejteni. A helyes megoldás:

1. Kezdõdik az elõkészítõ fázisom, és rögtön
jelentkezik az a probléma, ami némileg
befagyasztja a játékot: 5 VP-ért fenn kell
tartanom a bajnokomat, különben veszí-
tek. 2 VP-t elköltök még az Élõsködõre is.
Miután nem nagyon tudok mit csinálni,
elõretolom a Kavadut, amely támadja az
ellenfél bajnokát, az enyém pedig beüt az
ellenfélnek. A Kavadu meghal, az ellenfél
kap egy szörnykomponenst. A Nekrofun-
medálról leszedek két jelzõt, és kihozom
a Bolhakutyát. Az ellenfelem a kör végén
Kürtszózik, így kapok 3 VP-t. (3VP)

2. Az ellenfelem jön, fenntartja a bajnokát;
ezenkívül nem tud mást csinálni.

3. Ismét én jövök, fenntartom a bajnokot,
majd az aktív Bolhakutya támadja az el-
lenfél bajnokát, az enyém pedig üti az el-
lenfelet. A Bolhakutya meghal, én kapok
2 VP-t, az ellenfelem pedig egy szörny-
komponenst. Õ a kör végén ismét Kürt-
szózik, kapok 3 VP-t. (8 VP)

4. Ismét az ellenfél jön, fenntartja a bajno-
kát, majd diadalmas mosollyal a két
komponensébõl lerakja a Varázskövet,
felrobbantja, és máris jön Betonfal.

5. Én következem. Fenntartom a bajnokot 5
VP-ért, majd talányos mosollyal feltámasz-
tom az ellenfél Niagrenjét, és Áttérítem Ele-
niosra. Így Niagrenbõl avatár lesz, és mivel
egy játékos irányítása alatt csak egy avatár
lehet, az elõzõ a gyûjtõbe kerül – ha pedig
A bajnok manifesztációja a gyûjtõbe kerül,
akkor a gazdája azonnal elveszti a játékot.

Sokan próbálkoztak nyerni a Quwarg harcos
feltámasztásával, a Kavadu Múltidézésével.
Az õ megoldásuk azért nem jó, mert az el-
lenfelem is okosan játszik, és csak a gyógyu-
lási fázisban Kürtszózik, én is akkor kapok
VP-t a Kürtszóból. A gyógyulási fázisban pe-

dig én is csak azonnali varázslatokat játszha-
tok ki, így nem támaszthatok fel, és nem
Múltidézhetek. Az ellenfél idõközben lerakja
a Varázskõbõl Betonfalat, és akkor én már
hiába támasztok fel, lépéshátrányba kerü-
lök. Sokan kitalálták Niagren áttérítését, de
õk is elcsúsztak azon a banánhéjon, hogy
közvetlenül a Bolhakutya halála után még
nem tudják megcsinálni a kombót, hanem
még egyszer következik az ellenfél, és csak
utána lehet Niagrenbõl Elenios hívõ.

Nyerteseink: Korányi Tibor maglódi,
Bicskey Barnabás pécsi és Gosztonyi Ba-
lázs budapesti olvasónk. Nyereményük 1-1
pakli Létsíkok. Gratulálok!

Következõ feladványunk kiötlõje ismét
Kis Borsó Csaba. A barátoddal nagyon unat-
koztatok, összedobtátok a cserelapjaitokat,
kétfelé osztottátok, majd elkezdtetek játsza-
ni. Meglehetõsen furcsa helyzet alakult ki,
amely a barátodnak kedvez, mivel õ minden
körében belédsebez egyet. Felhúzod az utol-
só lapodat, egy Elzárást. Talán ez segít! Van 5
VP-d és 67 ÉP-d, ellenfelednek 14 VP-je és
500 ÉP-je van, nincs szörnykomponensetek.
Nyerd meg a játékot a következõ két köröd-
ben! Most kezdõdik az elsõ köröd fõ fázisa.

Beküldési határidõ: 
1997. december 8.

A zárójelben levõ betûk az isteneket je-
lentik, a túloldalon megtalálod a feladvány
ábráját is.

A KEZEDBEN LEVÕ LAPOK:
� 3 db Múltidézõ (R)
� Újrahasznosítás (T)
� Varázslatlopás (E)
� Elzárás (E)
� Tûzgolyó (D)

AZ ASZTALON LEVÕ LAPJAID:
� Ónixpiramis (D)
� 2 db Taumaturgia (-)
� Denevérszimbólum (D)
� Zarknod (F)

A GYÛJTÕD:
� Korlátlan mágikus faktor (D)
� A Mester jutalma (D)
� Agglomerátor (F)
� Az örök élet forrása (R)

Minden lapod aktív, a lényeid a tartalék-
ban vannak.

ELLENFELED LAPJAI:
� Kürtszó (T)
� Múltidézõ (R)

ASZTALON LEVÕ LAPJAI:
� Isteni közbeavatkozás (R)
� Védelem a tûztõl (R)
� A hatalom átka (C)
� A mágia létsíkja (-)
� Woorgard (S)
� Agglomerátor (F)

Minden lapja aktív, a lényei az õrposzt-
ban vannak.

Szarvasi Ö.K.I
kártyaklub

OOOOO
Pénteken és szombaton

14h-tól 19h-ig 
az autóbuszállomás
mögötti Lovagvár

szerepjátékboltban.
Profilunk: HKK, Star Wars
Érdeklõdni: Albel Tamás,

5540 Szarvas, 
Szabadság út 6-10.

tel: 66-313-053
Ugyanitt Kódex,

Shadowrun, M.A.G.U.S. 
és egyéb játéklehetõség

minden nap.
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Illusztráció: Nagy Viktória és Fischer Tamás
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Illusztráció: Szügyi Gábor
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Illusztráció: Bôjthe Csaba
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Illusztráció: Mojzer Krisztina
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Illusztráció: Mojzer Krisztina
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Illusztráció: Szügyi Gábor
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Illusztráció: Szügyi Gábor
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Illusztráció: Kohl Attila
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Illusztráció: Orbán Nándor
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A szeptemberi beholderes HKK verseny a nosztalgia jegyében zajlott le. A versenyen
kizárólag olyan lapokat lehetett használni, amelyek ki voltak adva már az elsõ kiadás-
ban is. A vártnál kevesebben jöttek el, aminek szerintem egyik fõ oka az volt, hogy
sokan félreértették a kiírást, és azt hitték, hogy kizárólag 1. kiadású lapokkal lehet ját-
szani. Pedig lehetett akár 3. kiadású lapokat is használni, ha az a lap benne volt már
az 1. kiadásban is.

Mivel a kártyaválaszték elég szûk volt, és az elmúlt két év alatt meg lehetett ismer-
ni, hogy melyek az alapkiadás legjobb lapjai, a mezõny nem volt annyira változatos,
mint manapság egy hagyományos versenyen. Lénynélküli paklitípust én csak egyfé-
lét láttam, a régi Szücsy Dani-féle Zöldellõ fa – Azonnali gyógyítás – Negáció paklit,
de sokan, akik ezzel a kombóval jöttek, feldúsították a paklijukat lényekkel. Az élme-
zõnyben a paklitechnológia nagyjából úgy nézett ki, hogy leghatékonyabb lények,
leghatékonyabb varázslatok, mindenféle külön kombináció nélkül.

A legnépszerûbb varázslatok a Tudatrombolás, Ellenvarázslat, Tisztítótûz, Szörny-
bûvölés, Illúziósárkány voltak. Sokan használtak még Direkt kontaktust, Járványt, Élõ
útvesztõt és ízlés szerint bûbájirtást (Mágiatörés, Elme fölénye, Egyszerûsítés).
Szörnybõl minden megtalálható volt, aminek képességei nem voltak túl gyengék idé-
zési költségéhez képest.

A verseny egyik érdekessége volt, amikor Máté Gergely játszott Sass Tamás ellen.
Tamásnak általában kint volt 1-2 Élõ útvesztõje, Gergely viszont lepakolt 4-5 Pirome-
nyét erõsségû lényt. A probléma ott volt, hogy Gergely 30 esetbõl kb. 3-4 alkalom-
mal tudott átjutni az útvesztõn, és ezek a lények persze áldozatul estek valamilyen
lényirtásnak. A szerencse azonban végül Gergely oldalára állt, és nyert.

A verseny végsõ eredménye: 1. Nagy Gyula Gábor, 2. Holtzinger Dániel, 3. Král
László, 4. Abbas Krisztián. Gyula a többi játékossal szemben egészen kis lényeket is
használt (Színes dözmöng, Bombagoly), nem használt Direkt kontaktust (mivel szinte
mindig elköltötte a VP-jét, ellenfele sem sokat ért a kontaktussal), az átlagosnál na-
gyobb mennyiségû bûbájirtással játszott, valószínûleg ezeknek köszönhette gyõzelmét.

A helyezettek a szokásos díjak mellett 1. kiadású alapcsomagokat és kiegészítõket
kaptak.

TIHOR MIKLÓS

PÁSZTÓ – 1997. AUGUSZTUS 30.
1997. augusztus 30-án Pásztón „Harc a végsõ hatalomért” versenyt rendeztünk a
Next-Door szerepjátékklubban. A versenyen sajnos igen kevesen, mindössze húszan
vettek részt, valószínû a speciális játékforma miatt. A játékosok ülési sorrendjét do-
bókockával sorsoltuk ki, hogy a játékosok közötti összebeszélést elkerüljük.

Nagy örömünkre a versenyen rengetegfajta paklikoncepciót láthattunk, így iga-
zán színes volt a verseny. A teljesség igénye nélkül: játszott több taumaturgiás pakli,
több quwargos, troll kalandozós!, épületes, tárgyas és úszós.

A legelsõként kiesõ játékos, nagy meglepetésre Kiss Borsó Csaba lett, aki egy na-
gyon eredeti úszós paklival próbálkozott, remekül kombózta a víz síkját, a folyót és
az úszó lényeket. Az õt kiütõ játékos taumaturgiás paklival játszott, Csaba tudta, hogy
mire számíthat, de mivel egy Sebek beforrnak lapult a kezében, teljes nyugalommal
ücsörgött, amikor is ellenfele a Tûzgolyó ellövése elõtt kijátszott egy Fairlight viha-
rát, és eldobatta azt a kezébõl.

NNAAGGYY  GGYYUULLAA  GGÁÁBBOORR

II..  HHEELLYYEEZZEETTTT  PPAAKKLLIIJJAA

33  AACCÉÉLLDDAARRÁÁZZSS

33  BBOOMMBBAAGGOOLLYY

33  DDRRAASSMMÓÓLLYYOOMM

11  GGRRIIFFFFÕÕNNIIXX

22  ÓÓRRIIÁÁSS  SSKKOORRPPIIÓÓ

33  PPIIRROOMMEENNYYÉÉTT

11  PPUURRIIFFIIKKÁÁTTOORR

33  RRÁÁJJAANNYYÉÉKK

33  SSZZÍÍNNEESS  DDÖÖZZMMÖÖNNGG

22  AAZZ  EELLMMEE  FFÖÖLLÉÉNNYYEE

22  DDEEUUSS  EEXX  MMAACCHHIINNAA

22  EEGGYYSSZZEERRÛÛSSÍÍTTÉÉSS

33  EELLLLEENNVVAARRÁÁZZSSLLAATT

33  IILLLLÚÚZZIIÓÓSSÁÁRRKKÁÁNNYY

33  JJÁÁRRVVÁÁNNYY

11  KKIISSEEBBBB  KKÍÍVVÁÁNNSSÁÁGG

11  MMÁÁGGIIAATTÖÖRRÉÉSS

33  SSZZÖÖRRNNYYBBÛÛVVÖÖLLÉÉSS

33  TTIISSZZTTÍÍTTÓÓTTÛÛZZ

33  TTUUDDAATTRROOMMBBOOLLÁÁSS

KKIIEEGGÉÉSSZZÍÍTTÕÕ  PPAAKKLLII

22  AA  SSEEBBEEKK  BBEEFFOORRRRNNAAKK

11  AAZZ  EELLMMEE  FFÖÖLLÉÉNNYYEE

11  EEGGYYSSZZEERRÛÛSSÍÍTTÉÉSS

11  FFAAIIRRLLIIGGHHTT  VVIIHHAARRAA

33  FFEELLEEJJTTÉÉSS

22  KKIISSEEBBBB  KKÍÍVVÁÁNNSSÁÁGG

33  LLOOPPÁÁSS  SSZZAAKKÉÉRRTTEELLEEMM

22  MMÁÁGGIIAATTÖÖRRÉÉSS

22  MMÚÚLLTTIIDDÉÉZZÕÕ

33  TTÁÁVVCCSSÕÕ

Azok a régi szép idõk...
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A pásztói játékosok nagy örömére ezután a taumatur-

giás srác, aki persze helyi játékos volt, totális irtásba kez-

dett, és körönként kettesével-hármasával ölte az embere-

ket mindkét oldalról. Tette mindezt azért, hogy az asztal

másik végén ülõ, szintén taumaturgiával játszó Holtzinger

Dániel minél kevesebb pontot tudjon összeszedni. Sajnos

mint késõbb kiderült, ez hibás döntésnek bizonyult,

ugyanis így Õ is Dani hatókörébe került, és már nem tu-

dott vele versenyre kelni.

Így a végsõ gyõzelmet Holtzinger Dániel szerezte

meg, megszámlálhatatlanul sok ponttal, gratulálunk neki!

Köszönjük a Beholder Bt. támogatását és a játékosok

részvételét!

MÁTYUS GERGELY

II. SZARVASI HKK VERSENY
Eljött az a nap, amikor a kártyák birtoklói párosan próbál-

hatták ki a tudásukat egymás ellen.

Az Úttörõk háza elõtt két kissé türelmetlen figura áll-

dogált.

– Te, Keur mikor jönnek már?

– Pontosan nem tudom, már régen itt kellene lenni-

ük.

– Te, Keur ...

Ekkor az elsõ néhány lelkes zombi foszladozó teste

tûnt elõ az oszladozó ködbõl. Kissé fáradt de elszánt te-

kintetük árulkodott arról, hogy hosszú volt idáig az út, de

az igazi küzdelem csak most következik.

– Igen, õk azok. Siess, most már nincs visszaút...

...míg áttörtek a pénzszedõ JG-n és bejutottak a köz-

pontba minden elkészült. Sorsolt a program és...

– Új sorsolás!

Újra sorsolt a program és...

...kezdõdött a játék. Bár talán a páros verseny miatt

kevesebben voltak a játékosok, a quwargos, tárgyas, repü-

lõs, morganos, mesteres paklik így is forróvá tették a han-

gulatot. Az elsõ a Csehi Miklós – Bekecs Gergely, a máso-

dik helyezett a Gál Zoltán – Béres Csaba páros lett; mind

a négyen az Alkalmazkodás–Kovácscéh kombóra építet-

tek. Errõl a kombóról és a paklijukról egy külön ismerte-

tõt kellene írni. Az biztos, hogy párosban szinte lehetet-

len megverni, de sajnos UR-nek sincs híján. A Mikie–Tapír

párosnak mégis sikerült a lehetetlen, ami részben letud-

ható a gondos készülésnek-tesztelésnek, és a Ragasztók-

nak, amelyek bár mások ellen hátráltatták a paklit, a dön-

tõben jó szolgálatot tettek. Az biztos, hogy az õ

mérkõzéseiket kísérte a legnagyobb, bár kissé hitetlenke-

dõ érdeklõdés. A harmadik helyezett az egyetlen szegedi

páros, Basics Ákos – Kovács Péter (Mukk) lett, a nagy öre-

gek helyett is állva a sarat a csabai „Szipolyokkal” szem-

ben. Ákos gondosan megtervezve támogatta Mukkot,

amíg az a pszís kombót beindítva halálra tudatkorbácsol-

ta az ellenfeleket. Sokan örültek volna ha ezzel a kor-

báccsal se lehetne ölni, ahogy azt a humánusabb TF-beli

eredetije diktálná. A nyereményükben levõ A kockázat ára

lap bizonyította, hogy számukra ez a verseny megérte a

kockázatot.

Köszönjük a versenyen résztvevõknek a Beholder Bt-

nek és a szarvasi Lovagvár szerepjátékboltnak, hogy lehe-

tõvé tették egy színvonalas páros verseny létrehozását.

– Te, Keur, a Szipolyok elmentek már?

– El, Böbesz ...elõjöhetsz.

DESTRUKTÍV KISBABÁK ÉS ALBEL TAMÁS

PISZKOS TRÜKKÖK – ZALAEGERSZEG
Szép nap virradt fel szeptember 30-án a zalaegerszegi

HKK verseny reggelén. A résztvevõk talán utolsó simítása-

ikat végezték a holtbiztos paklikon (mégiscsak kell a há-

rom Ellenvarázslat), aztán indulhattak keresgélni a ver-

seny helyszínét. Remélhetõleg mindenkinek sikerült!

Levélbombát és átkozódó telefonokat (eddig) nem kap-

tam. Már a kezdet kezdetén egyértelmû volt, hogy nehéz

verseny lesz. Jobbára a profi játékosok jöttek el, bár közü-

lük sokan vettek részt elõször versenyen, hisz Zalaeger-

szegen ez volt az elsõ hivatalos HKK kártyaverseny. A

gyõztes Markó Zoltán lett Keszthelyrõl, aki halálra mérge-

zett mindenkit, bár a legszebb látvány az volt, amikor egy-

más ellen vonultak a mérgezõs paklik. Második lett Tala-

bér Dániel Nagykanizsáról, aki sokáig vezette a mezõnyt,

ám az utolsó fordulóban elbukott. A harmadik helyre

Tóth Zoltán került Zalaegerszegrõl, aki szintén nem vetet-

te meg a mérgeket. Láthattunk ezenkívül egy érdekes, tár-

gyakkal manipuláló paklit, quwargokat és más finomságo-

kat. Bár az egyes fordulók között igen kevés idõ állt

rendelkezésre, azok a játékosok, akik hamarabb végeztek,

azért jókat cseréltek.

A végére maradt az Ironman. Négy játékos volt olyan

bátor, hogy nevezzen. Klinger Sándor, aki bebizonyította

Beznicza Istvánnak, hogy a Tûzféreg nem immúnis a tûz-

re, hisz a gyertya lángja képes volt elemészteni. Borsai

Zoltán lyukasztót hozott. Az Ironman nyertese, Talabér

Dániel nevéhez fûzõdik a legtöbb újítás. A megölt ször-

nyek képét, vagy magát a pörkölt lapot trófeaként vitte

haza, a szörnykomponenseket pedig ollóval nyerte ki a

lénybõl. A lapok megsemmisítésébe a végén a nézõk is

beszálltak, helyenként saját lapjaikon végezve maradandó

átalakításokat. Az egyik enyhén aberrált(?) nézõ pedig

megevett egy Gyilkos mókust, nyersen, köret nélkül. A

hangulatot csak fokozta a felforrósodott üveghamutartók

szétroppanása (az egyik a kezemben múlt ki). A takarító-

nõ nagy szemeket meresztett ugyan az égõ lapok láttán,

de nem szólt semmit. (Nem mert?) A verseny sikerén fel-

buzdulva a döntés egyértelmû: folyatjuk.

MAGYAR ZOLTÁN
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Mi történik akkor, ha az ellenfelem hú-
zás helyett síkot akar keresni, de nem
talál?
Ilyenkor két eset lehetséges. Ha valami miatt
fontos volt a paklijának a sorrendje (pl. Tol-
vajszem), akkor azonnal elvesztette a játé-
kot. Ha csak elfelejtette, hogy van-e még sík-
ja, de a pakliban a lapok sorrendjének nem
volt jelentõsége, akkor egyszerûen potyára
elköltötte a 3 VP-t, és nem húzhat lapot.

A mágia síkjával mennyit sebez a Dor-
nodon visszavág, egyet vagy kettõt?
Kettõt, mivel A mágia létsíkjánál a sebzõ
általános és azonnali varázslatok eggyel töb-
bet sebeznek. Az azonnali reakció varázsla-
tok az azonnali varázslatoknak egy alcso-
portja, és minden varázslat, ami akár csak 1
ÉP sebzést is okoz, sebzõ varázslat.

Pozitív létsíknál hogyan mûködik a
mérgezés? Meghal-e a Gyémántsár-
kány, az ÉP csökkenõ képessége miatt?
A Pozitív létsík csak a varázslatokat és a ha-
tásokat korlátozza. A HKK terminológiájá-
ban sem a mérgezés, sem a Gyémántsár-
kány képessége nem tartozik a hatások
közé, tehát mindkettõ rendesen mûködik.

Milyen lapokat lehet eldobatni a Föld-
anya amulettjével?
Az azonnali reakció lapokat lehet eldobatni
vele. A harmadik kiadástól kezdve külön-
böztettük meg az azonnali reakció lapokat,
így ebben a kiadásban már az Agybénítás-
ra, Manacsapdára, Az elme fölényére, a
Jellemtükörre és a Manaégésre rákerült az,
hogy azonnali reakció. Rajtuk kívül azonna-
li reakció még a Dornodon visszavág (itt
nem szerepel ugyan a lapon, de a Chara-din
visszatér megjelenésekor, még nem volt
ilyen varázslatkategória), az Õ a kegyencem
és az Azt mondtam nem. A gyenge ereje és
a Negáció csak akkor változik reakciólappá,
amikor kijátszásra kerülnek, ezek nem
azonnali reakció lapok, tehát nem lehet
õket eldobatni.

Tûzvarázslat-e a Dornodon visszavág,
azaz Tûz síkjánál többe kerül-e ellen-
varázsolni?
Igen, tûzvarázslat, mivel tûzsebzést okoz,
sajnos a tûz ikon lemaradt róla.

Egy játékosunk hívta fel a figyelemet az
AK15-ben közölt HKK gyakorisági listában
egy hibára. Ott a Bûbájmásolás úgy szere-
pel, hogy csak a Hõskorszakban jelent meg.
Nos, ez a lap a 2. és a 3. kiadásban újra lett
nyomva.

Regenerálhatok-e 0 VP-ért egyet a lénye-
men, ha játékban van a Pozitív létsík?
Nem, a regenerációt 0 VP-ért nem lehet ak-
tiválni, viszont egy egyes regenerációnál egy
VP-ért már két ÉP-t regenerálhatsz, ha van
Pozitív létsík a játékban. Persze egy lényen
így sem lehet négynél többet regenerálni.

Mennyi a helyszínek idézési költsége
(pl. Fairlight játéka szempontjából)?
Azon lapoknál, melyeket több forrásból
(szörnykomponens, VP, építõ) kell kihozni,
az idézési költséget úgy kell kiszámolni,
hogy összeadjuk az idézési számokat. Pl. a
Vadászkutyánál ez 2, a legtöbb helyszínnél
5, A mágia létsíkjánál 7.

Hogyan lehet használni az Eliminációt
Pozitív létsíknál?
Ki lehet játszani, és ha a dobás végeredmé-
nye nem a gyûjtõbe kerülés, akkor létrejön
a hatása. Ha az Elimináció eredményekép-
pen a lény a gyûjtõbe kerülne, akkor nem
történik semmi.

Túlélõk földje mellett mennyibe kerül
a Térutazás?
8 VP-be, mivel olyan, mintha helyszínt hoz-
nál játékba.

Mi van akkor, ha Szerepcsere alatt síkot
akarok keresni az ellenfél paklijában?
Ilyenkor az ellenfeled nem köteles meg-
mondani, hogy van-e sík a paklijában. Ha
úgy döntesz, hogy te mégis keresel, és nem
találsz, akkor elköltötted a 3 VP-t, és nem
húzhatsz lapot.

Mi van akkor, ha van egy tárgyam és egy
Agyaggalambom, és az ellenfelem Dé-
ja vut játszik ki?
A Déja vunél a lapok egyszerre kerülnek a
gyûjtõbe, ezért az Agyaggalamb nem ment-
heti meg a másik tárgyadat.

Álomvilág és Szemszibólum esetén
immúnisak lesznek-e a lényeim a va-
rázslatokra?
Igen, mivel az Álomvilágnál minden va-
rázslat mentális lesz, a Szemszimbólumnál
pedig a lényeidre nem hatnak a mentális
varázslatok.

Ha kinn van A mágia létsíkja, és kiját-
szok nyolc darab két VP-be kerülõ va-
rázslatot (pl. A kockázat ára, Energia-
folyam stb.), akkor teljesült-e Fairlight
küldetése?
Nem, mivel Fairlightnak az a küldetése,
hogy összesen 15 VP-ért játszál ki varázsla-
tot egy körben. Itt nem az alap idézési, ha-
nem a módosított idézési költséget kell fi-
gyelembe venni, ezért te ebben az esetben 0
VP-ért játszottál ki varázslatot.

DANI ZOLTÁN

Fairlight küldetése

általános

Il
lu

sz
tr

ác
ió

: 
S

zü
gy

i 
G

áb
or

1995 © Beholder Bt.

Ha a köröd hátralevô részében legalább
15 VP-ért játszol ki varázslat kártyákat

(Fairlight küldetését nem beleértve),
függetlenül attól, hogy a varázslatok-
nak milyen hatása lesz, teljesítetted

Fairlight isteni küldetését, és azonnal
húzhatsz max. 3 lapot.
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A sealed deck, azaz lezárt paklik versenye igen népszerû
a Magicben. Nem csoda, hiszen itt annak is van (elméle-
tileg) esélye, aki nem rendelkezik hatalmas gyûjte-
ménnyel. Ezenkívül a játék valamivel változatosabb,
mint a normál versenyek a kioptimalizált paklijaikkal, hi-
szen itt sokkal többféle lapot kénytelen az ember hasz-
nálni. A legtöbben úgy gondolják, hogy a sealed deck jó
móka, ám teljes mértékben a szerencsén múlik. Nos,
részben igazuk van, de azért itt is jó nagy adag szerepe
van a pakliösszeállításnak és a játéktudásnak. A pakli-
összeállítással kapcsolatban szeretnék az alábbiakban
néhány tippet adni.

Elõször is, a minimális pakliméret itt 40 lap. A külön-
bözõ tévhitekkel ellentétben, itt is érdemes pontosan 40
lapos paklival játszani. Hidd el, a 40+X lapos paklidban
lesz mindig X leggyengébb lap, amelyeket kihagyva a pak-
lid erõsödik. A sealed deck versenyeken igencsak megkö-
ti a kezünket a rendelkezésünkre álló föld mennyisége: az
alappakliban 22 föld van (5-5-4-4-4 eloszlásban), és össze-
sen 5 földet cserélhetünk ki. Hosszú távú tapasztalatom,
hogy a legbiztonságosabb a 40 lapos pakliban 18 földdel
játszani, ha három színnel játszunk, illetve 17 földdel, ha
kettõvel. A fentiek alapján látszik, hogy a kétszínû pakli
összeállításának feltétele, hogy a két színünkbõl legyen az
5-5 föld, és ezenkívül még legyen legalább két speciá-
lis/vegyes földünk, amely ezeket a
színeket termeli. Ehhez elég nagy
mázli kell, és emellett valószínûleg
gyengébb lapokat is be kell rak-
nunk, mint ha három színnel játsza-
nánk. Én mindenképp a három
színt javaslom, 6-6-6 földdel, így
még mindig elég kicsi a valószínû-
sége a manahalálnak (feltéve, ha jól
tudunk keverni).

Természetesen a 18 földbõl tet-
szés szerinti számút helyettesíthe-
tünk többszínû manát adó földek-
kel, ha vannak ilyenek. Manát adó
lényt semmiképp se föld helyett
rakjunk be! Manát adó artifactet (ha
színes manát ad) lehet föld helyett
berakni, a Dark Ritualt (laphátrány)
csak akkor javaslom (nem föld he-
lyett, hanem mellette) ha több, két
kötött fekete manát tartalmazó, és

nagy idézési költségû lapunk van. Ha egy színbõl nagyon
sok jó lapunk van, egy másikból meg aránylag kevés, jó le-
het még a 7-6-5-ös földkonfiguráció is.

Ha megvan a mana, jöhet a többi lap. A legelsõ, leg-
fontosabb szabály, hogy csak akkor rakjunk be egy egy-
nél több kötött manát igénylõ lapot, ha az NAGYON jó.
Arra még jó esély van, hogy az elsõ néhány körben leg-
alább kétféle színû manánk lesz, és tudunk idézgetni, de
arra, hogy egy bizonyos földbõl kettõt is felhúzzunk,
amikor hat van a pakliban, hát... Mindenki számoljon
utána saját maga. Egy GG3-ért kijövõ, 4/4-es lénynél leg-
többször jobb egy 6-ért kijövõ 5/4-es artifact lény, ezt a
saját bõrömön tapasztaltam, amikor nem mindig volt
meg a két zöld manám.

A legjobb lapok a lényleszedések, köztük is azok,
amelyekkel lényt is, játékost is lehet sebezni. Hab a tor-
tán ezek közül az olyan, amelynek X van az idézési költ-
ségében. Igen, a Fireball, Kaervek’s Torch, Rolling Thun-
der olyan lapok, amelyeket akkor is be kell raknunk, ha
nincs más jó vörös lapunk. A második vonalba tartozik a
Thunderbolt, Incinerate, Lightning Blast, Drain Life (mi-
nimum 7 mocsár!) és az ilyesmit emuláló képességgel
rendelkezõ lények (Prodigal Sorcerer). Harmadik vona-
las, de szintén szaftos lényleszedõ lapok azok, amelyek
minél olcsóbbak és minél univerzálisabbak; pl. Dark Ba-

nishing, Pacifism, Thirst, Ray of
Command. Azokat a leszedéseket
is megéri berakni, amelyek csak
kis ÉP-jû lényeket szednek le (En-
feeblement, Flare), hiszen sealed
decken a lények zöme ilyen. Lény-
leszedés egy olyan lap is, ami foly-
ton tappelgeti a lényt, 0-ra redu-
kálja a sebzését, egyszóval
bármilyen módon kiiktatja a
„problémás kérdések” közül. A
lényleszedõ lapok negyedik cso-
portja, amelyekrõl a legkevésbé
nyilvánvaló, hogy ide tartoznak:
azok a nagyon olcsó, univerzális
instantok, amelyek kijátszásukkor
szinte mindig lényleszedésként
mûködnek (pl. Giant Growth).

Ha beraktuk a legtáposabb
lényirtásokat, jöhetnek a lények. A
brutálisan ütõ Mirage/Vision/-

S t r a t é g i a
S e a l e d  d e c k

S t r a t é g i a
S e a l e d  d e c k



Weatherlight környezetet kivéve
mindenhol a repülõ lények a leg-
hatékonyabbak. Ez azért van, mert
kiegyensúlyozott játék esetén
mindkét oldalon felsorakozik egy
halom lény, és senkinek sem érde-
mes támadni. Az nyer, akinek van
valamilyen blokkolhatatlan lénye.
A repülõ lények mellett még jók
(bár általában csak az elsõ meccs
után kerülnek be) a különbözõ
landwalkkal bíró lények. A sha-
dowkról mint blokkolhatatlan
lényekrõl egyelõre vegyes a véle-
ményem, hiszen õk sem tudnak
védeni semmit. Az biztos, hogy né-
hányat érdemes berakni, legalább
azért, hogy az ellenfél shadowjait
ki tudjuk védeni.

A Mirage/Vision/Weatherlight
környezetben kicsit eltérõ a stratégia, a földi ütõerõ
olyan brutális, és olyan sok a repülõ lény, hogy a játék
nem áll be, üt-ver mindenki, senki sem foglalkozik a vé-
dekezéssel. Ebben a környezetben szerintem a flanking
képességû lények a legjobbak.

Ha beraktuk a blokkolhatatlan lényeinket, meg persze
már korábban azokat, amelyeknek lényleszedõ képessége
van, jöhet a nyers ütõerõ. Földi lények, amelyek sebzése
lehetõleg akkora vagy közel akkora, mint az idézési költ-
ségük. Ezekre mindenképp szükség van, hiszen a repülõ,
illetve egyéb speciális képességgel bíró lények általában
gyengébbek az idézési költségükhöz viszonyítva, és ha
csak ilyeneket raknánk be, az ellenfelünk egyszerûen
agyonverne a földön. Szóval azért kell valami, hogy a föl-
dön tényleg beálljon a játék.

Nem árt még, ha az ún. mana-
görbénk szép egyenletes. Ha csak
nagy dögöket rakunk be, akkor egy
kicsit szerencsétlen manabehúzás
esetén ledarál az ellenfél, mielõtt
elsõ lényünket kihoznánk. Ha csak
kicsi lényekkel játszunk (horda
stratégia), akkor elég egyetlen glo-
bális lényirtó varázslat, és elvesztet-
tük a meccset. Semmiképp nem
célszerû az 1 manáért kijövõ, 1/1-
es, speciális képességgel nem bíró
lényeket berakni, ezek a lapok a 2.
körtõl kezdve értelmetlenek. Én
még a Bay Falcont sem szeretem.
Általánosságban: az 1 ÉP-s lények-
bõl ne használjunk sokat, az utób-
bi kiegészítõkben rengeteg dolog
van, ami egyet tud sebezni. A legu-
tóbbi, Tempest sealed decken 1 db

Searing Touch-csal (1-et sebzõ buy-
backes instant) egy komplett sha-
dow paklit hazavágtam.

Más nem is igen kell egy sealed
deck paklihoz, mint lény meg lény-
leszedés. No persze van azért né-
hány kivétel. A counterelés gyakor-
latilag lényleszedés, csak még
univerzálisabb. A védõkörök na-
gyon jók, fõként, mert sokszor az
ellenfélnek még a sideboardjában
sincs enchantmentleszedés. A
Millstone-nal a 40 lap miatt bor-
zasztó gyorsan lehet nyerni. És
persze minden, amivel kombó nél-
kül, egyszerûen és túl nagy áldozat
nélkül lapelõnyhöz lehet jutni. Az
Armageddon és Jokullhaups legin-
kább a meglepetés elõnyével nyer-
het. Akárhogy variálunk, minimum

12 lényünk legyen (de inkább több).
Mi az, amit ne rakjunk be? Vannak lapok, amelyek

brutálisak normál játékban, rengeteg pakli épül rájuk
(pl. City of Solitude, Winter Orb, Stasis, hogy csak a lát-
ványosabbakat említsem), az ilyen és hasonló globális
manipuláló artifactek és enchantmentek itt értelmetle-
nek, mert igen valószínû, hogy a mi paklink semmivel
sem profitál jobban ezekbõl, mint az ellenfelünké. A
nem lényleszedõ és nem lény artifact ritkán éri meg,
jobb helyette egy lényt berakni. Hasonló a helyzet a
creature enchantmentekkel, tisztelet a kivételnek
(Empyrial Armor, Spirit Link). Én földirtó lapot sem ra-
kok be soha, mert esetleg lehet vele az ellenfél manaha-
lálát fokozni, de ha rendesen jönnek neki a földek, sem-

mit sem ér. Általánosságban:
igyekezzünk csak olyan lapot be-
rakni, amely mindig hasznos, bár-
mikor húzzuk fel.

Amikor már majdnem kész van
a pakli, de valamit ki kéne hagyni,
legegyszerûbb sorba rendezni a
lapjainkat erõsség szerint (amit a
költség, rugalmasság alapján, intu-
itíven határozunk meg). A sor leg-
alján levõ lap repüljön.

Végezetül, a pakliösszeállítás-
kor nem árt figyelembe venni,
hogy milyen környezetben
játszunk. Pl. a Mirage/Vision/-
Weatherlightban szinte semmilyen
értelmes artifact nincs, míg a Tem-
pest versenyen beraktam az összes
valamirevaló artifactleszedésemet,
és mindig jól jöttek.

TIHOR MIKLÓS
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Régebben volt már egy rövid áttekintés a klánokról, most azt
szeretném egy kicsit kibõvíteni, és kedvet csinálni hozzájuk.

A GALACTIC TRADE gyakorlatilag egyetlen hatalmas
család vezetése alatt áll. Õsük Hientejos Losca a cápahábo-
rúk idején gazdagodott meg. A körülmények elég érdeke-
sek, bár meglehetõsen homályosak voltak: a vetélytársak
hazaárulásról, csempészkedésrõl és más törvénytelen üzle-
telésrõl suttogtak. Az irigykedõ, sõt vádaskodó hangok
azonban néhány évtized, évszázad alatt elhallgattak: a klán
lassanként felvásárolta az érintett cégeket. A Galactic Trade
ma már teljességgel feddhetetlen, hírneve mocsoktalan,
még az ellenlábas Global Impex sem tud mást a szemére
hányni, mint hogy feltûnõen nagy haszonkulccsal dolgo-
zik. A Losca család a háttérbe húzódott, de még mindig õk
mozgatják a szálakat. Bár egy ekkora szervezetet lehetetlen
egyetlen embernek irányítani, Dornaus Loscának, a család
legidõsebb tagjának van a legjelentõsebb befolyása. Legna-
gyobb bánatára a fiai még csak-csak, de az unokák egyálta-
lán nem érdeklõdnek az üzleti élet iránt. Élik a gazdag
aranyifjak életét, és sokszor a nagyapának kell õket kirán-
gatni a bajból. A klán sikerének egyik titka kétségtelenül a
Losca család közeli kapcsolata a császári házzal. A Loscák-
ból hiányzik az emberekre oly gyakran jellemzõ fajgõg, de
nem ez az oka a barátságnak. Sûrû homály és vastag levél-
tári por fedi a titkot, miféle szolgálatokat tehetett a klán a
császári családnak, de minden bizonnyal értékesek lehet-
nek, mivel hatásuk még mindig tart.

A Losca család, s ezáltal a klán
egyik szégyenfoltja Juanchez Losca
kitagadása. Néhány évvel ezelõtt
meghalt a klán addigi feje, Manius
Losca. Juanchez egyenes ági leszárma-
zott volt ugyan, de a családi tanács túlságo-
san fiatalnak és tapasztalatlannak
tartotta, ezért helyette nagybátyját, Dor-
naust választották. Juanchez nem hagyta
annyiban a dolgot, elõbb perelni pró-
bált, majd mikor vesztett, és családja kita-
gadta, eltûnt. A Szabad Skorpiók vezéreként
jelent meg újra, s minden erejét volt csa-
ládja ellen fordította.

A SZABAD SKORPIÓK nem is olyan régen még csak
gyenge és jelentéktelen, szövetségnek is alig nevezhetõ
szervezet volt. Törvényenkívüli söpredék, ez szinte állandó
jelzõjük volt, s volt is benne igazság. Rengeteg olyan kisstí-
lû gazember kapcsolódott hozzájuk, akikkel lehetetlen volt

bármilyen központi akaratot elfogadtatni, még akkor is, ha
a klán hosszabb távú érdekei ezt kívánták. Ám volt egy má-
sik oldala is a dolognak: a Skorpiók között sok olyan kapi-
tány bújt meg, akinek nem törvénysértés miatt gyûlt meg a
baja a központi hatalommal, hanem épp ellenkezõleg, éles-
látásuk, megvesztegethetetlenségük és becsületességük
okozta vesztüket. A klán valószínûleg ugyanolyan nyomtala-
nul tûnt volna el a történelem süllyesztõjében, mint számos
hasonló, jelentéktelen szervezet, ha nem bukkan fel egy fi-
atal – és családja szerint tapasztalatlan – ember.

Juanchez Losca alulról kezdte, a klán legutolsó beosz-
tottjaként. Szinte hihetetlen, hogyan volt képes ilyen rövid
idõ alatt ilyen magasra emelkedni – példája mindenesetre
útmutató lehet nagyra törõ kalózkapitányoknak... Ahogy
egyre feljebb jutott, mindig összefogta a keze alatt mûkö-
dõ részt, lenyesegette vadhajtásait, megzabolázta a klán
túlságosan heves vérû, a klán érdekeit nem eléggé szem
elõtt tartó tagjait. Így mire felért a csúcsra, már egy erõs, fé-
lelmetes szervezetet irányíthatott, amelyet minden keres-
kedõ átkozódva emlegetett. Közöttük is a leghangosabbak
a Galactic Trade tagjai, mert Juanchez Losca mindent meg-
tesz, hogy életüket megkeserítse.

A kalózklán célja elsõsorban a haszonszerzés, de sokan
rebesgetik, hogy afféle modern, ûrbéli Robin Hoodokként a
gazdag kereskedõk meg nem érdemelt hasznából a szegénye-
ket támogatják. Ez persze csak bizonytalan szóbeszéd, s ma-

ga a klán sem bizonygatja igazát.
A GRÁNITKKÍGYÓK klánjáról

viszont soha senki sem állította,
hogy bárkinek is pénzt osztogatott

volna. A szövetség teljesen gátlástalan,
ha pénzrõl van szó: minden lelkiismeret-

furdalás nélkül elviszik a kereskedõhajó
utolsó centjét is, tisztára pucolják a teljes

rakterét. Azt mesélik, tudósaik a hajók azono-
sítójelének kiiktatásán illetve megváltoztatásán

dolgoznak – ez végre lehetõvé tenné, hogy
magukat az értékes ûrhajókat is ellophassák. A
Gránitkígyók klán a legrégebbi bûnszövetkeze-

tek közé tartozik, sokan egyidõsnek tarják a csá-
szársággal. Szervezeti felépítése a klasszikus maffiákat idé-
zi: a klán alvezérei felosztották maguk között a galaktikát,
a saját területükön élet és halál urai. Az alvezérek és az egy-
szerû kalózok között annyi láncszem van, hogy képtelen-
ség eljutni hozzájuk: ha veszély fenyeget, már a kisebb fõ-
nökök sem haboznak egy gyengébbnek tartott, vagy
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veszélyesnek ítélt szemet kilökni a sorból. A Gránitkígyók
között nincs szolidaritás: ha egy klántag, csak társának nya-
kára taposva tud feljebb jutni, gondolkodás nélkül megte-
szi. Az alvezérek neve ismert, sokan tudják,
miféle kapcsolat fûzi õket az alvilághoz, de bi-
zonyíték még sosem akadt ellenük, az a
bizonyos lánc eddig még mindig megsza-
kadt. A Gránitkígyók vezetõjével azonban
más a helyzet: állítólag az alvezéreken kí-
vül még soha senki sem látta: sosem ad
közvetlenül utasítást kalóztámadásra vagy
csempészésre. Valószínûleg elismert közé-
leti személyiség lehet, talán bizonyos politi-
kai hatalommal is bír.

A Gránitkígyók hatalma igen megsínylette a Sza-
bad Skorpiók megerõsödését: megpróbálták a Losca ve-
zette klánt elnyomni, majd beolvasztani a saját szervezetük-
be de mindkét kísérlet kudarccal zárult. Most azt a taktikát
választották, hogy megpróbálják elhalászni elõlük a tehetséges
újoncokat: gyors elõrejutást ígérnek, ami nem is lehetetlen eb-
ben a kõkemény, és nyers erõszakra épülõ szervezetben...

Keménység és az erõszakos megoldásokban való fel-
tétlen hit: akárha az ACÉLSASOK klánját akarná valaki
jellemezni. A hasonlóság itt aztán véget is ér, a
harci klántól távol áll a fosztogatás, és minden
más erkölcstelen cselekedet is. A szervezet ere-
dete nem vész a történelem homályába,
bár az alapítók pontos neve ismeretlen.
Az biztos, hogy kezdetben négyen voltak,
mindannyian a Birodalmi Hadsereg nagyra
becsült vadászpilótái. A császár éppen egy lázadó
fõurat akart megbüntetni, hajóival blokád alá fogta, s
megadásra akarta kényszeríteni. A lord azonban ellen-
támadásba lendült, és tartalékban tartott seregével egye-
nesen a császári fõhajónak rontott. A csata meglepetésre a
lord javára kezdett eldõlni, olyannyira, hogy I. Kheol hajója
megbénult, elvesztette kapcsolatát a külvilággal. Ekkor vált
ki a császár seregébõl néhány hajó, és egyenesen a bolygó
felszíne, a fõúr palotája felé repült – a korábban ki-
adott szigorú parancs ellenére. A heves légvédelem
ellenére pillanatok alatt rommá lõtték a kas-
télyt, vezetõjelek – és természetesen le-
szállóegység nélkül – leszálltak, és leál-
líttatták a támadást a halálra rémült
nemessel. Mindez alig húsz perc alatt
történt, épp idejében ahhoz, hogy
megmentsék az uralkodót. A három
pilóta – negyedik társuk odaveszett az
erõs zárótûzben – nyilván kitüntetést és
elõléptetést várt tettéért, ám I. Kheol látni
sem kívánta õket, annyira haragudott,
amiért megtagadták parancsát. (A csá-
szár nem vétett sok hibát, de azok közül
egyet sem volt hajlandó beismerni.) A három kapitányt rö-
vid úton eltávolították a légierõ kötelékébõl, halott társuk-

nak még a katonai végtisztességet sem voltak hajlandóak
megadni. Ezek a kapitányok alapították a klánt, amely nevét

állítólag negyedik társukról kapta. Rengete-
gen csatlakoztak hozzájuk, hisz sokakat el-
kápráztatott hõstettük, és megbotránkozta-
tott az uralkodó viselkedése. A szervezet

nagyon kemény feltételeket szabott a be-
lépõknek, s a vizsgán megfeleltek közül is
sokan elhullottak az elsõ idõkben. Mára
az Acélsasok több egy baráti szövetségnél,
csak olyanokat fogad magába, akik halál-

megvetõ bátorsággal hajlandóak harcolni a
galaktikába erõszakosan betörõ idegenek el-

len. A klán tagjaiban nincs félelem, meggyõzõ-
désük, hogy a Káosz Galaktikában csak nyers erõvel

lehet rendet teremteni, s ezt csakis õk érhetik el. A Bi-
rodalommal – érthetõ okokból – ellenséges a viszonyuk.

Az Acélsasok a BÍBORREND szövetségével sem jönnek
ki, az utóbbiak lenézik az Acélsasokat, míg azok gyengék-
nek tartják a Bíborrendhez tartozókat. A klán alapítója is-
mert: Haerromin fejébõl pattant ki az ötlet. A tábornok

olyan félkatonai szervezetet akart létrehozni, amelynek
tagjait nem a zsold, hanem egyfajta irracionális hûség

köti a császárhoz. Az uralkodó gyakran túl gyengé-
nek bizonyult nemcsak a fõurakkal, hanem a

hadsereg vezetõivel szemben is. Ilyen helyze-
tekben jól jön egy gyorsan mozgó-

sítható, erõs katonai egység, amely
feltétlenül hisz a császárban...

A tábornok elgondolása jó ideig be is vált:
a Bíborrend évtizedekig szolgálta az uralko-
dóházat. Amikor azonban Haerromin meg-

halt, kiderült, kihez is kötõdik a klán: szinte azonnal
elszakadtak a császártól, önállóan választották vezetõi-

ket és céljaikat is. A galaktika ura még sokszor próbálta
õket befolyása alá vonni, de mindannyiszor sikertelenül. A
Bíborrend korábban a kalózok üldözését tekintette legfõbb
feladatának, hisz õk zavarták leginkább a galaktika békéjét.

Amikor azonban megjelentek a zargok és a me-
zonok, rögtön felismerték, mennyire fontos az
ellenük való harc. Még inkább összpontosítot-

ták erõiket és nagy figyelmet fordítot-
tak az újoncok toborzására, a szabad ka-

pitányok megnyerésére...
A GLOBAL IMPEX szintén erõsen szá-

mít a szabad kapitányokra, ami tõlük
nem is furcsa, hiszen független ke-

reskedõk szövetkezéseként alakult
még a cápaháborúk elõtt. A kezdetektõl

fogva éles konkurenciaharcot vívtak a Galac-
tic Trade-del, hiszen mindketten ugyanazt a pi-

acot akarták meghódítani. A Galactic Trade mellett
szólt óriási szervezete, gazdagsága és ebbõl fakadó megbíz-
hatósága, míg a Global Impexnek csak egyetlen elõnye
volt: az olcsósága. A klánnak nem kellett eltartania sokmil-
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liós hivatalnokgárdát, hiszen a kapitányok maguk szerezték
az üzleteket, a tagok összefogása elsõsorban a biztos anya-
gi háttér megteremtését célozta. A Galactic Trade nehezen
mozdult, az újításokat mindig a Global Impex vezette be
elsõként – igaz, némelyikkel aztán be is fürdött.
A klán alkalmazott elsõként olyan, a kereske-
dõknél kihelyezett terminálokon keresz-
tül mûködõ, hatalmas számítógépet,
amely képes volt nyilvántartani a szek-
tor legkülönbözõbb pontjain felbuk-
kanó üzleti lehetõségeket. (A fejlesz-
tõk elõször a Galactic Trade-nek
ajánlották fel a rendszert, de azok szo-
kás szerint túl lassúak voltak, a másik
kereskedõklán elhappolta az üzletet. A
dolog iróniája abban rejlik, hogy a beren-
dezéshez szükséges pénzt – bankokon ke-
resztül – a Galactic Trade-tõl vették fel...)

Ám a klántagoknak vannak olyan üzleteik is, amelyek
sohasem kerülnek bele abba a bizonyos könnyen ellenõriz-
hetõ számítógépbe. A szervezet laza és demokratikus,
nincs igazán kiépített ellenõrzõrendszere, így a tagokat
semmi sem tartja vissza az illegális ügyletektõl, például az
LPS fû forgalmazásától. Mindez sokaknak nem tetszik, pél-
dául a Gránitkígyóknak sem: a Global Impex lerakatait
nemrégiben ért bombatámadások ennek a bûnszövetkezet-
nek gyengéd figyelmeztetései voltak...

Egyelõre ennyit a háttérrõl: remélem, mindegyikõtök
ki tudja választani a karaktere jellemének, elhivatottságá-
nak megfelelõ klánt – ha egyáltalán vállalni akarja az ezzel
járó kötöttségeket és kíváncsi a klán szintemelkedésekhez

(már az elsõhöz is!) kapcsolódó jutalmaira. A
konkrét teendõkrõl, ha be akarsz lépni egy

klánba: szóba sem állnak veled, amíg
klánpontjaid száma el nem éri a százat.

Ezt úgy érheted el, ha a boltban, hiva-
talban vagy egyéb helyeken található
kalandok közül elsõsorban azokat tel-
jesíted, amelyeket a választott szerve-
zet kínál. (Ez kiderül a szövegbõl.) Ha

több klán kalandjait is elvállalod, ak-
kor figyelned kell arra, hogy bár az

egyiknél nõ a pontjaid száma, az ellenér-
dekelt szervezetnél csökkenhet! Ha elérted a

száz pontot, azaz az elsõ szintet, a klán bejelent-
kezik nálad, s attól fogva te is kapcsolatba léphetsz vele.
Ahhoz, hogy a következõ szintet elérd, teljesítened kell a
klán küldetéseit – ezek nem egyszerû kalandok –, majd a
belsõ szintednek legalább kétszáznak kell lennie. Ennek el-
érésében segít a klán, ha lerakatának közelében tartóz-
kodsz. Ez nem látszik az épületek felsorolásában, úgy érte-
sülhetsz róla, ha kapcsolatba lépsz a klánnal.

Jó szórakozást kívánok!
MAKÓ KATALIN

A Swatth Military egész egyszerûen nem tehette meg,
hogy ne rendezze meg újra a légiparádét. Ha õk nem te-
szik meg, valaki más biztosan lecsapott volna a biztos pro-
fitot ígérõ üzletre, s ha már pénzrõl van szó, miért hagy-
ták volna, hogy más zsebébe kerüljön? A szponzorok
nagyjából ugyanazok maradtak (Amati és Pocket konzor-
ciumok), de az ION-BENT-et kiszorította a törekvõ, dina-
mikus MIB. (Mondják, nemcsak ezt az üzletet happolták
el elõlük, hanem erõsen szorongatják az ION-BENT-et
más területeken is.) Az ION-BENT most igen reményke-
dik, hogy a MIB elkövet valami ballépést, amelyet kihasz-
nálva megtörhetik a fiatal cég felfelé ívelõ pályáját. Rossz-
májú megjegyzések szerint maguk sem haboznak
elõidézni egy kis üzemzavart...

Persze valójában nem fenyegeti semmi a II. Galaktikus
Légiparádé zavartalan lebonyolítását: a Swatth Military
éberen õrködik a biztonságon. A verseny rendje ugyanaz
lesz, mint korábban, az egyetlen különbség, hogy jelent-
kezés után a versenyzõk nem adhatják el tárgyaikat. Elsõ

nap az ügyességi verseny kerül sorra. Azt rebesgetik, hogy
igen célirányosan tervezték meg, a szervezõknek céljaik
vannak az akadályokat sikeresen és gyorsan leküzdõkkel.
A második nap az egyéni versenyé, itt mindenki felmérhe-
ti, mennyit tud elérni a saját erejébõl. Az alacsony szintû
hajóknak is érdemes indulniuk, hiszen a fõdíjakon kívül
hajótípusonként is osztanak díjat – ha van legalább há-
rom jelentkezõ. Harmadik nap viszont a csapatmunkát ju-
talmazzák, ez a flották versenyének ideje. A flottának há-
rom kapitányból kell állnia, a csapatok erõsség szerint
kategóriákba osztva indulhatnak.

Ha kíváncsi vagy, hogyan szerepeltél a légiparádén,
december 6.-án, a TF–KG-találkozón megkaphatod a for-
dulódat a saját kezedbe. Ha nem tudsz eljönni, elküldjük
postán, mint a közönséges fordulókat. Most még csak no-
vember közepe van, 30.-áig még mindenki leadhatja je-
lentkezését a II. Galaktikus Légiparádéra. Biztos, hogy
nem bánjátok meg.

MAKÓ KATALIN
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AZO TOP-Shield

A zargokat sokáig nem érdekelte, hogy az egyre
bátrabban küzdõ kapitányok sorozatban lõdözték le
pajzs nélküli hajóikat, míg végül valamelyik zarg fe-
jes valószínûleg megunta a dolgot, és megalkották
a Top Shieldet. Elsõ ránézésre a Top Shield nem
látszik nagy durranásnak, hiszen csak három ágyú
meredezik fenyegetõen a túlságosan erõszakosan
kíváncsiskodó felé. Amikor azonban valaki harcba

keveredik vele, kiderül, hogy az a három ágyú ion-
sugarakat bocsát ki magából, amelyre egyelõre nem találtak védelmet a szabad kapitányok. Az is hamar világossá vált, hogy lézer- vagy fotoná-
gyúk nem igazán hatékonyak ez ellen a hajó ellen, és rakétákkal sem túl sebezhetõk. Mindegyik fegyver ellen három-négy pajzs védi a hajót – azt
hiszem, már mindenki tudja, miért kapta éppen ezt a nevet ez a repülõ bunker. A háromféle pajzs miatt csak ionágyúkkal lehet kapásból megse-
bezni a hajót. Ha pedig valaki nem rendelkezik ilyennel, akkor nincs más megoldás, mint lövöldözni, és vagy átlõni a pajzsát, vagy várni, mikor
fogy el az energiája. De hány hajó tudja ezt kibekkelni? Hiszen ott vannak az ionágyúk... Mindazok, akik találkoztak vele – vagy akár csak hallottak
róla –, eltöprengtek azon, hogy vajon mire használhatják a Top Shieldet az idegenek... Ionágyúi ellenére nem kifejezetten harci hajó, erre utal vi-
szonylag gyenge manõverezõképessége is. Egyes feltételezések szerint zarg nagyfejûeket szokott szállítani, s ezért a nagy védelem. Néhányan,
akik pusztítottak el már ilyen típusú hajót, mintha egy mentõkapszulát is látni véltek volna eltûnni a hiperûr rejtélyes terében... Mások nem láttak
egyebet robbanásnál, de az elõbbiek azt állítják, ez nem bizonyít semmit, a zargok fõnöke bizonyára bennégett a hajóban. A kérdést mindaddig nem
lehet eldönteni, amíg valaki el nem fogott egy ilyen hajót, de egyelõre még egy Pöcök sem akadt fenn a vadászok hálójában.

Alaptípus: Zarg 5–AE
Manõverezõképesség: 3
Energia: 100
Páncélzat: 170
Veszélyességi besorolás: 6
Pajzsok: 9 lézer, 8 foton

A Káosz Galeri a másodikként megalakult szövetség, híres tagokkal, nagyon színvo-
nalas belsõ újsággal (Káoszkegyed). A szövetség baráti alapokon mûködik. Jelenlegi székhe-
lye a Trento, és mindenkit nagyon szívesen látunk, aki nem szimpatizál a Jégmosoly Uszonnyal,
jól érezné magát a közösségben, és tetteivel emeli a Galeri színvonalát. Fõként a nagy taglétszám-
ra, és a jó szervezettségre építünk. A felépítés teljesen demokratikus, mindenki két rangponttal

rendelkezik, és a fontosabb döntéseket mindig megszavazzuk. Kinevezett vezetõ nincs, hanem
egyszerûen azok „vezetnek”, akik éppen a legaktívabban foglalkoznak a szövetséggel, tervezik,
szervezik a programokat, rendezvényeket, flottákat. A belépésnek faji, vagy foglalkozási megkö-

tései nincsenek, mindenkit nagyon szívesen látunk, aki a KG-ben a tápoláson kívül a szóra-
kozást, a nagy baráti kör elérését is lényegesnek tartja. Különösen jó, ha jelenlegi Káosz Ga-
laktikás barátaiddal együtt léptek be, és a Galeriben egy újabb színfoltot jelentve kis alcsoportot

hoztok létre. A Galeri egyébként is ilyen kisebb-nagyobb csoportokból áll, amelyek között per-
sze nagyon aktív együttmûködés van, ezek közül is bármelyiknek tagja lehetsz. Nem lá-

tom értelmét, hogy különösebb propagandaszöveggel, és valótlan állításokkal traktál-
jalak, hogyha úgy érzed, hogy jól éreznéd magad egy ilyen felépítésû
szövetségben, akkor várom jelentkezésed akár személyesen, e-mailben, levél-

ben, vagy a Galeri más tagjainál az ország legkülönfélébb vá-
rosaiban, klubjaiban.

IXION (#3530)
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� Acélszív szövetsége. E szövetség azokat a kapi-
tányokat próbálja összefogni, akik a harcot érzik éle-
telemüknek. A szövetség a zarg és mezon hadihajók
galaktikából való kiûzését tekinti fõ feladatának. A
szövetség tagjai nem kalózkodhatnak. Fejvadászatot,
kereskedést és más lealacsonyító tevékenységet
csak ritkán végeznek. A kalózokat csak akkor támad-
juk, ha közvetlen támadás érte valamelyik tagot. Ek-
kor viszont egységesen lépünk fel az agresszor ellen.
A szövetség tagjai az Acél Sasok klánt támogatják,
igyekeznek minél hamarabb a tagjává válni: amenyi-
ben elérik a 100-as megbecsülést, azonnal belépnek
a klánba. Várom minden olyan kapitány jelentkezé-
sét, aki magáénak tudja vallani a fenti célokat, segít
az alapszabályzat megírásában, és a szövetség lét-
rehozásában. Ne feledjétek, mindenki harcol, de van,
aki számára a harc maga az élet, s akinek célja a
harcot mûvészi fokra emelni! Galaktika Géniusz 

a Spanyol Inkvizíció (#2156) kapitánya; 
Zábó Károly, 2541 Lábatlan, Piszkei ltp. 7/2. 

Tel: 33-463-458
� Üdvözletem mindenkinek! Különösen nagy tiszte-
letem a vízfejûek szektorában lévõ Fekete Oroszlán-
nak, valamint a bádoglavórjában úszkáló mûanyag
halacskának, PVC kapitánynak, és az õ kedves ellen-
lábasának, a foghiányban küzdõ Koszos Kártevõ ka-
pitánynak, és nem utolsó sorban csókolom a bá-
jos(nak nem mondható) Larissa Starlight
„kisasszonyt”. Szóval hol is tartottam? Ja, igen! Te-
hát van szerencsém bejelenteni, hogy mi xenók is
vagyunk olyan tökös gyerekek, mint a halacskák és
a vízfejûek. Mi is felvettük a harcot a zargokkal, és
elég jól elpáholtuk õket. Mire ez az írás megjelenik
(reményeim szerint) a bázis már az utolsókat rúgja,
és készülhetünk a Holdporlasztó roncsain tartandó
búcsúbankettre. Itt szeretnék köszönetet mondani
mindazoknak, akik részt vettek és vesznek a bombá-
zásban. A nevek listája elég hosszú lenne, ezért nem
írom le. De akik érintettek a dologban, azok tudják,
hogy jó buli volt. Üdv mindenkinek! Xeno rulez!Acid
el Assasin 

a Dark Acid (#1548) kapitánya
Ui.: Egy javaslatot kérnék, hogy melyik szektorba
ugorjak. Abba amelyikben a Jégmosoly Uszony van,
vagy esetleg abba, ahol a Káosz Galeri található? És
még valami: elárulhatná nekem a galerisek közül va-
laki, hogy mit mesélt rólam Larissa.
� Tisztelt kapitányok! Ha valaki 1997. október 2.
elõtt egyedül lõtt le Holdporlasztót, azt megkérném,
hogy egy rövid mentális üzenetben jelezze ezt nekem
a #2441-es sector net számot vagy a lent látható cí-
men. Csupán kíváncsi vagyok elmondhatom-e ma-
gamról, hogy életemben elõször sikerült elsõnek len-
nem valamiben. Tisztelettel:

Stormy Gravel (#2441)
Petró Attila, 5830 Battonya, Vörösmarty u. 130.

� Eladó egy Scorpion Sting xeno legénységgel. 22.
fordulós, elég sok lemaradással. 55 zseton van még
a számláján. Érdeklõdni lehet:

Szigeti Ákos, 1039 Budapest,
Királyok útja 148. vagy a TF-en: #5783

� Mi szeretjük a Káosz Galerit.
Jégmosoly Uszony (#901)

� Kalózok a lakatlan bolygókon! Rovar Tar (néma)

épp a körmét rágta, mikor megérkeztek a társai, Vil-
lám Pity (gyorsbeszédû) a Sodródó fadarabbal, Xi-
nos Kisboa (szszsz) a Vitorlás Kagylóhéjjal és Gumi-
jó Arcúra (rág) a Holdkóros Sirály kapitánya. Rovar
Tar hajója épp javítás alatt áll: a legénység egyik tag-
ja a nyakánál felfüggesztve lóg a Gumitutaj oldalánál,
és neki-nekiütõdik a hajótestnek, míg a másik olda-
lon egy másik tag buzgón nyomkodja a Suli-fixes tu-
bust a burkolathoz. Hát elindul az expedíció, már
elõttük a lakatlan bolygó, és megkezdik a leszállást
Pancser-féle leszállóegységeikkel, amelyek egy új
fejlesztés termékei. Leszállás után a kapitányok ki-
lépnek hajóikból, és visszafordulva még látják, ho-
gyan süllyednek el a mocsárban. Hosszú keresgélés
után akadnak rá a lezuhant roncsra, és a bejáratnál
kód várja õket: (1, 2 > 3) (2, 1 > 3) (1, 4 > 5) (2,
, > ?), és a kalózok a fejüket használják, melynek
következtében a súlyos ajtó recsegve-ropogva sza-
kad be. Bent találják Csodát, a jeti-lovagot, aki kérés-
sel áll elõ: Ugyan már fiúk, szedjetek nekem egy ko-
sár áfonyát. (xxxx. kaland). A híres kalózok meg is
teszik, visszatérnek, és átnyújtják a gyümölcsöt.
Csoda, mivel érzi, hogy kalózok (hiszen õ a Merõ
örököse), 20 méter kötelet és egy csáklyát ajándé-
koz nekik (alapvetõ kellék a kalózkodáshoz). A híres
kalózok kérdésére, miszerint hogyan szabadítsák ki
jármûveiket, Csoda egy hosszúkás fémtárgyat húz
elõ. – Na mi ez? – kérdezi. – Fénykard – vágják rá
kórusban (hiszen õk is néznek trideót). – Nem, bar-
mok, ez a teherdaru távkapcsolója! Miután kiszaba-
dították jármûveiket, a hajtómûvek dübörgése között
tûnnek el a fekete ûrben. Csoda csak a fejét rázza. –
Ej-ej, ezekbõl se lesz jeti lovag!

Barracuda a Black Magic (#3134) kapitánya, 
John Power az Imperator I.(#2366) kapitánya

Ui.: A szitkokat és fenyegetéseket a titkárunk számá-
ra kérjük (#3357). A szereplõk kitaláltak, de ha ha-
sonlítanak bármely pancser kalózhoz, az nem a vé-
letlen mûve, hanem a miénk.
� Üdvözlet minden ûrjárónak! Ezúton szeretnék kö-
szönetet mondani minden kapitánynak, aki részt vett
a xeno bázis bombázásában, illetve ezzel kapcsola-
tos információkat, tippeket tanácsokat bocsátott a
rendelkezésemre. Itt van a bombázásban részt vett
kapitányok névsora (a sorrend véletlenszerû): Wo-
tan, Xerxész a Fürkész, Xintia a Bajkeverõ, Halálbá-
ró, Acid el Assasin, Don Kartács, Zondark Morton,
Nagymama, Omett Tellrunell, Darth Vadi, Joe Ace,
Ezor the Rogou, Charlie Brown, Nimbostratus, Solo-
van Ali, Alex Barton és még persze azok is, akik az
infókat szolgáltatták. Elnézést, ha valakit kihagytam
volna! Köszönöm a segítséget, és további jó repülést
kívánok mindenkinek (persze a másik szektorbeliek-
nek is).

Van Der Marsh kapitány (#3484)
� Kedves kuncsaftok! A Massage Club szolgáltatá-
sai ismét bõvültek. A lányok õsi archeodron techni-
kákat tanultak, melyek tartalmazzák a letûnt évezre-
dek piroslámpás módszereinek krémjét. Köszönet a
technosámánok kitartó munkájának. Mindenkit üd-
vözöl Apokrifiopoliszból: Mermalior (#1418)
� Shin központ nyitotta meg kapuit az ember-szek-
torokban a Barlenta (#123) csillag Ölik (#2) holdján
� Kapitányok a Formato I.-ben! Ha van fölösleges
herepiumotok, jó áron (15-20 000) megvenném.

Chantalle Shimada kapitány (#4860), 
email: H7345888@stud.u-szeged.hu

� Még a legfényesebb hajóteszt, a legcsillogóbb
fegyvejzet szem képesz bevilágítani a mélyûj
szötétjét (de még egy cápa agyát(?) szem)!

egy cápabaját (#1209)
� Az egyenes út nem mindig célravezetõ. Ha túl
sokat tétovázol, akkor sem érheted el céljaidat. A
leghelyesebb, ha rögtön a kettest választod.

Káosz Galeri (#902)
� Formato III. szektor kapitányai! Light Knight va-
gyok, a Phoenix Phantom kapitánya. Adás-vételi
szerzõdéshez keresnék cserepartnert (legálisan
vagy féllegálisan). Minden pénzt megadnék 4 db Gi-
ga Beamért, irányár 140 000 IG£, de az árban min-
denképpen megegyezünk. Elõny, ha elhozod a 105-
ös rendszerbe, ugyanis most ott pusztítom a rohadt
zargokat. Ugyanitt eladó 25-30 db herepium, irányár
10 000 IG£/db, valamint 6 db Raven V++ lézerá-
gyú, irányár szintén 10 000 IG£/db. Ha valamelyik
üzletre vevõ vagy, csak oda kell jönnöd a 105-ösbe,
ugyanis már ki vannak adva a megfelelõ parancsok
a navigátornak. Ha nem tudsz odajönni, keress a 49-
425-102-es szektorhívószámon (tel.) vagy a navigá-
torom is felveszi az üzenetet az (#1307)-es hivatko-
zási számon. Elõre is köszi mindent! Light Knight
( # 1 3 0 7 )

Dudád Róbert, 3421 Mezõnyárád, Toldi u. 32.
� Hé, helló haver! Érdekel egy tuti kis buli itt a Co-
galiában? He, mi? Ja, király. Figyelj, akkor elmon-
dom! Seftes buliról van szó, érted nem? Lps gyur-
ma szórása, lopott cuccok felvásárlása. Mi, hogy mi
a fenének üvöltök? Azé’, mert akkora a zsivaj fafej-
kém. Közöd? Na azért! Gyors pénz, az kell? Jó, lá-
tod ott azt a fazont, ott a sarki boxban azzal a pár ür-
gével? Igen? Na gyere, bemutatlak neki. Mi, most
nem? Öregem, gixeres vagy, vagy mi? Aha. Na min-
degy, nekem mennem kell, már vár egy tag. Azé’ jól
nézd meg azt a fazont, õ itt a nagykutya, ha valami-
hez kezdeni akarsz, kérd a beleegyezését, különben
koppanhatsz haver. A sikátort meg kerüld, tele van
megbízhatatlan dealerekkel, rizikós hely. Fegyverek
nélkül a közelébe se menj, oké? Nem nincs semmi
bajom. Na figyelj, megyek. Majd még találkozunk.
Helyes, akkor keresd Captain Join’-t, majd õ eligazít.
Ja, a jelszó haver. Ezt ne feledd: Terem még babér.
Na üdv:
Captain Join’ (#2398) a Gre’n Masque kapitánya
� Tisztelt kapitányok a Formato II. szektorban! Ná-
lunk is fel kell számolni a zarg blokádokat! Írjatok
vagy üzenjetek, hogy hol van blokád, esetleg van-e
még élet a bolygón. Szívesen beszállnék egy blokád-
törõ flottába, vagy ha akarjátok, vezetek egy flottát.
Van egy eladó Shin Shai V1 hiperhajtómûvem, akit
érdekel, jelentkezzen, az árban majd megegyezünk.

Deter Budge Ghy (#3512), 
Hansághy Gyula, 1144 Budapest, 

Szentmihályi u. 12. fsz. 5. tel.: 184-6319
� Gyere, a Káosz Galeri (#902) téged is vár. Cápák
kiemelt bánásmódban részesülnek!

Káosz Galeri (#902)

HHíírreekk  aa  KKááoosszz  GGaallaakkttiikkaa  vviilláággáábbóóll
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AAZZ  EEDDDDIIGG MMEEGGAALLAAKKUULLTT  KKÖÖZZÖÖSS  TTUUDDAATTOOKK  LLIISSTTÁÁJJAA
KÖZÖS TUDAT JELLEMZÉS ALAKULÁS VEZETÕ SZIMBÓLUM
9101 Álomôrzôk Jó 1993.11.23. 3821 Jerikó Fônix
9102 Vasalt Bunkók Semleges 1993.12.23. 1506 Kôfejû Beldor Eltaposott quwarg
9103 Serény Múmiák Gonosz 1994.01.07. 4709 Ithril Mosolygó angyalka rózsaszín bugyiban
9104 Viharlégió Semleges 1994.01.27. 2883 Dort Amessix tornádó örvénylô tölcsére
9105 Lélektisztító Irgalmas Nôvérek Raia 1994.02.13. 3448 Darkseid Halványan vibráló nyunyónyûvô vikócmajom
9106 Arany Magisztrátus Fairlight 1994.03.27. 4116 Tour Wen Varázskönyvbôl ömlô aranyló hatalom
9107 Ezüst Kígyó Szövetsége Fairlight 1994.04.08. 1719 Tûztövis Két kört formázó ezüst kígyó
9108 Naplovagok Raia 1994.06.01. 3188 Mr.H.A.I.R. Fehéren izzó tûzgömb
9109 Északi Druida Szövetség Sheran 1994.06.15. 5530 Mandhal di Mehr Egy tölgyfakoszorú
9110 Zan Rendje Általános 1994.06.21. 6666 Tb.gátló Vlagyimir Bézs alapon édeskés illatú halálsikoly
9111 Ördögi Kör Dornodon 1994.07.25. 4538 Ilinir Doaron Koponyák gyûrûjében fekete obszidián denevér
9112 Mesterek Bandája Árnymanó 1994.07.25. 2434 Lop-Nessy Eszti Kincsekben dúskáló, vigyorgó Árnymanó
9113 Pusztítás Prófétái Leah 1994.07.25. 5646 Grath Morphus Kasza
9114 Pöröly Rend Általános 1994.08.15. 2195 Killer Thorn Sújtásra emelt pöröly
9115 Igazság Keresôi Általános 1994.08.18. 3472 Dalamar Lélekmérleg
9116 Ördögi Kör Leah 1994.09.05. 3149 Philatorix Denevérek gyûrûjében fekete obszidián koponya
9117 Hófarkas Klán Általános 1994.09.14. 2271 Quetzalcoatl Hófehér farkasfej
9118 Két Kard Testvérisége Tharr 1994.09.19. 1375 Worm Földbe szúrt kard
9119 Kvazársziklák Népe Troll 1994.11.07. 2898 Bôrnyakú Lombard Véres csatabárdot nyalogató Troll
9120 Változás Gyermekei Alakváltó 1994.12.14. 3219 Könnyûléptû Alvina Nekrofun-bonsai
9121 Szamócák Általános 1995.01.04. 2279 Dzsoki a gonosz Szamóca
9122 Vashegyek Nemzete Törpe 1995.01.18. 4922 Csákányos Blendor Hatalmas hegyek ormai mögött lenyugvó Nap
9123 Acél Öklök Kobudera 1995.01.24. 3403 Ashkenor Otthonát védelmezô Jáde-sárkány
9124 MAFFIA Gonosz 1995.01.27. 4128 Jim Beam Kardra tekeredô, kitárt szárnyú háromfejû sárkány
9125 A Korona Bajnokai Általános 1995.02.14. 4842 McNewast Koronára fonódó kígyó
9126 Aranysárkány Raia 1995.03.09. 3612 Babsaláta Aranysárkány
9127 A Pentagramma Testvérisége Általános 1995.03.17. 3430 Yasmina Lángoló Pentagramma
9128 Vérvörös Légió Tharr 1995.04.10. 2183 Rodin fia Danair Mindent elsöprô hömpölygô ármádia
9129 Illúzió Mesterei Általános 1995.06.19. 2444 Fealefel Throm Kékes fényben úszó, derengô szellemalak
9130 Idô Porszemei Általános 1995.06.27. 4451 Einstein Junior Kaleidoszkóp
9131 Éjharcosok Általános 1995.07.10. 1170 Rothdak a Megtorló Éjfekete kardról vörös vércsepp csapódik a porba
9132 Csontbrigád Általános 1995.08.02. 2923 Trebor Yascorab Mindent átható csapatszellem
9133 Smaragd Sasok Alakváltó 1995.08.08. 3519 Roberto Tûzoszlopon átrepülô ALAKVÁLTÓ
9134 Fény Testvérisége Jó 1995.08.09. 4105 Avina Fényt tükrözô kristály vizû tó
9135 Mágia Örökösei Gnóm 1995.09.21. 3542 Mehanidas Trak Kristálygömb belsejében épülô mágustorony
9136 Kerekkorsó Rendje Általános 1995.10.05. 1724 Téla Oriens Néhány, tengernyi sörben tántorgó, és daloló alak
9137 Sheran Múmiák Sheran 1995.10.18. 3449 Gyalogkakukk Mosolygó rettenet rózsaszín bugyiban
9138 Szeretet Vándorai Elenios 1995.10.19. 2164 Gwyldyn Csôrében mákrózsát tartó galamb
9139 Erdôk Vándorai Elf 1995.10.26. 3813 Banális Ájlbibek Szellôjárta fûzfaliget a csillagos ég alatt
9140 Ördögi Kör Dornodon 1996.01.26. 3026 Xeldor Dortin Koponyák gyûrûjében vérvörös denevér
9141 Igaz Barátok Semleges 1996.04.17. 2800 Desconhecido Deus Lelkekben élô Igaz Barátság
9142 Üdvhadsereg Általános 1996.05.09. 1500 Lord Axyz Idôs asszonyt szopógödörbe segítô ifjú harcos
9143 Ordo Mutantum Mutáns 1996.05.15. 1721 Fekete Lótusz Nemesi díszekben pompázó Puhos Kópos
9144 Sziklaöklök Kobudera 1996.12.02. 1328 Febster Kolostort védelmezô Jáde- sárkány
9145 Humán Páholy Ember 1996.12.02. 1444 Aranysárkány Tûzförgetegbôl kilépô ember
9146 Vértestvérek Általános 1996.12.27. 5089 Kék sequator W.D. Sírkövön fekvô vörös rózsa
9147 A Káosz Lordjai Gonosz 1997.05.06. 4879 Negat Prédára lesô drónkeselyû
9148 Sötét Inkvizíció Apostolai Gonosz 1997.05.07. 3833 Halálhozó Leoford Egy koponya, mely szemüregében haláltusádat látod
9149 Mélysötét Vándorai Elf 1997.05.15. 3429 Faithful Tanthalas Csillogó szemû obszidián pók
9150 Ars Magica Általános 1997.05.30. 5907 Anarchil Mágikus viharban meditáló varázsló
9151 Ghalla Gyermekei Általános 1997.07.31. 4562 Beneditta PSZI jel
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MÓDOSÍTÁSOK
© A pszi ernyõ már mûködik csatamezõn, labirintusban, mászás-

kor, sõt, a kihívás tornyában is.
© A „bûvölj vasvértet” c. Elenios küldetés esetén a bûvölés ellen az

áldozat nem kap bónusz mentõdobást (függetlenül a vasvért
nagy értékétõl) így nem válik közel lehetetlenné a küldetés.

© A különbözõ, varázslatot permanensen elfelejtetõ támadásokkal
kapcsolatban (nem ideértve a büntetõ pragloncot, de ideértve
Chara-din fattyait): 400 arany vagy annál drágább varázslatot így
nem tudnak a kalandozó agyából kitörölni.

© A mágiatörés varázslat általánosabb, használhatóbb lett, minden
varázslatot leszed az áldozatról (kivéve két kalandozó harcánál a
kör végéig tartó varázslatokat). A mágiatörésnél kizárólag a két
harcoló taumaturgiájának különbsége számít, a szerencse nem.
Korábban a mágiatöréssel volt egy apró hiba, siker esetén is né-
ha azt írta ki az áldozatnak, hogy nem hatott rá a mágiatörés. Ez
a hiba ki lett javítva.

© Méregsemlegesítés. Ha 2. paraméternek megadsz egy 1-est, a
méregsemlegesítés automatikusan megújítódik. Ha egy harcban
többször mérgeznek, akkor is csak egyszer sül ki a méregsemle-
gesítés.

© A csatornától nyugatra már majdnem elfogytak a lehetséges
templomhelyek! Eredetileg a térkép minden 20x20-as területén
1-1 templomhely volt minden isten számára. Most ez kibõvült,
minden ilyen szektorban 1-1 újabb templomhely van. (Sokáig
fontolgattam a másik megoldást, valamilyen globális katasztrófá-
val kapcsolatban, amely minden templomot elpusztít, de ez túl
drasztikusnak tûnt...)

FEJLESZTÉSEK
© Bekerültek a programba a hónapok óta gyûjtögetett kiegészíté-

sek a tudati képességekhez. Errõl most nem írok bõvebben, az
enciklopédia magáért beszél, csak annyit, hogy az enciklopédiát
azok kapják meg, akik már ismerik az EF parancsot és KT tagjai.
A sok pozitívum mellett ez az enciklopédia egy korlátozást is tar-
talmaz: ha egy alacsonyabb szintû karakter egy magasabb szin-
tûnek TU-at ad át, akkor a magasabb szintû 5 TVP-t veszít TU-
nként az átvételért.

© A Fény szentélyébe beköltözött Dögvész, Chara-din földi helytar-
tója, és átváltoztatta a Rothadás szentélyévé. Vajon mi lehet a cél-
ja? Vajon vissza tudják foglalni a kalandozók a szentélyt? Vagy ez
is Chara-din újabb mesterkedése? Mindenesetre a szentély elõtt
már gyülekeznek a karók, rajtuk a Dögvészt kihívó és kudarcot
vallott kalandozók fejével...

© Az utóbbi idõk egyik legnagyobb fejlesztése a kihívás tornya.
Ez az új épület csak a csatorna túloldalán található meg, de ez
is eggyel több ok a mihamarabbi átkelésre. A kihívás tornyá-
ban 5 nehézségi szint van (de állítólag létezik két jutalomszint

az összes nehézségi szintet végigjárónak, és ezenkívül van va-
lahol egy rejtett szint is...) A nehézségi szinttõl függ, hogy mi-
lyen és mennyi véletlenszerû feladatot kapsz. Ezek lehetnek
szakértelempróbák, harc szörnnyel, egy tárgy elkészítése, vagy
egyszerûen csak valamilyen információ ismerete. Nemcsak a
végsõ jutalom mesés, de sikertelenség esetén sem kell lógó
orral távoznod: a szakértelempróbák fejlesztik az adott szak-
értelmedet (akár a harcmûvész szakértelme is megnõhet va-
lakinek a kihívás tornyában!), és minden egyes sikeres próbá-
ért tapasztalati pont jár. A kihívás tornyában senki se egy új
csatamezõre számítson: egyrészt, mert körönként csak egy-
szer mehetsz be, és aki teljesített egy szintet, az ugyanazon a
szinten nem próbálkozhat újra. Másrészt, a kihívás tornya
nem annyira a szûk, csak a harcra, tápra specializált kalando-
zóknak kedvez, hanem azoknak, akik többirányban „mûve-
lik” a karakterüket, és néha esetleg foglalkoznak a zenéjük, a
titkosírásuk fejlesztésével, vagy olyan információkat, tudniva-
lókat gyûjtenek össze, ami nem fér bele egy koncentrált ka-
rakter TVP-keretébe.

MEGJEGYZÉS
© Talán könnyebb megérteni a TF idõnként elvégezhetõ tevékeny-

ségeinek a mûködését némi magyarázattal. Ide tartoznak a csa-
tamezõk, mély kutak és egyéb másznivalók, sõt még a korláto-
zott számban szedhetõ növények (pl. csuklyavirág) is. Amikor
valaki itt „matat”, a program letárolja az idõpontot és a karak-
terszámot. Elméletileg 9 nap múlva próbálkozhatsz újra, de ha
közben valaki más is használta az adott „létesítményt”, akkor az
õ adatai kerülnek be ide, és te akár 2 nap múlva is próbálkoz-
hatsz.

© Végezetül szokás szerint egy megjegyzés a KT-kkal kapcsolatban.
Szinte minden alkalommal, amikor egy általános KT alakul, az
alapítók megkeresnek azügyben, hogy ilyen-olyan speciális ké-
pességet szeretnének induláskor. Természetes, hogy az ún. álta-
lános KT-knek is van valójában valamilyen fókusza, csak ez ép-
pen nem fért be a jellemek és fajok szûk csoportjaiba. Ennek
ellenére, nem tudok az alapításkor semmilyen különleges KT ké-
pességet leprogramozni egy általános KT számára. Nekik a ké-
pességek fejlesztése eleve jóval olcsóbb (az elsõ képességet 50
TU-ért fejlesztik!), ez kompenzálja a kezdeti spec. dolgok hiá-
nyát. És természetesen az elsõ KT képességeket (sõt jobb helyen
mindegyiket) fel lehet használni arra, hogy önálló arculatot, iga-
zi szerepjátékos egyéniséget kapjon a KT, saját, jellemzõ képessé-
get birtokoljon. Szóval elnézést kérek az általános KT-ktõl, de ne
kérjenek induláskor egyedi képességet, mert ezt a kérést nem
tudom teljesíteni, várniuk kell az elsõ tudati képességig (400
nap).

TIHOR MIKLÓS

HÍREK, INFORMÁCIÓK
a legközvetlenebb forrásból



A Közös Tudatok problémája azóta él, amióta képességeket lehet
fejleszteni: ki hány tápos képességet fejleszthet, kinek van erõsebb
képessége, egyáltalán mi az, ami megengedett. Hosszas elemzés és
megbeszélés után végül sikerült egy egységes rendszert kialakítani,
amelynek eredményeképp remélhetõleg a KT-k közötti verseny
annyira kiegyensúlyozott lesz, mint a kezdetektõl szerettük volna.

Minden, már kifejlesztett KT képességhez hozzárendeltünk egy
pontértéket 0 és 9 között. A 0-s képesség semmilyen módon nem
befolyásolja a karakter fejlõdését, jelentõsége kizárólag szerepjáté-
kos (pl. egy szöveg elmondása minden szembejövõnek, viharfelhõ
stb.). 1 pontosak lettek azok a képességek, amik valami minimális
dolgot csinálnak (pl. +1 támadás, +5 ÉP kör elején stb.), fõ jel-
lemzõjük szintén a fenti szerepjátékos vonás. 5 pont körül vannak
azok a képességek, amelyek jól kiegyensúlyozott, normális képes-
ségek, amelyeknél erõsebbet a tudati képességek bevezetésekor
nem szerettem volna megengedni. 7-9 körül vannak azok a képes-
ségek, amelyek erõteljesen tápolják a játék legalapvetõbb erõforrá-
sait, pontosan azt csinálják, ami NEM lett volna a tudati képessé-
gek célja. Ilyenek pl. a legjobb TU regeneráló képességek, effektíve
TVP-t vagy varázspontot elõállító képességek, a harci képzettségeket
jelentõsen befolyásoló képességek. És bizony, van néhány 9 fölötti
képesség is, ezek közül amelyiket lehetett, meggyengítettük.

Figyelembe véve, hogy az „evolúciónak” valamiképp logikus
eredménye, hogy a játékosok legnagyobb többsége a fejlõdését se-
gítõ képességeket szeretne kifejleszteni, ezért az elsõ 5 KT képes-
ségre költhetõ összes pontmennyiséget 25-ben határoztuk meg. A
jövõben 1. képességként 0-1 pontos, másodikként max. 3 pontos
képességnél semmiképp sem fogunk engedélyezni. 9 pontosnál
erõsebb képességet nem engedélyezünk. A 6-7. képesség a pontok-
ba nem számít bele, és a 8. képességgel kezdõdõen a 25-ös pont-
keret minden alkalommal 3 ponttal emelkedik. Akik a jelenlegi
rendszerben a 25 pontot már átlépték az elsõ 5 képességgel (saj-
nos ilyenre is volt példa), azoknak ezt a 8., 9. stb. képességeknél
kapott bónuszból kell ezt visszadolgozniuk. (Tehát egy 30 pontos
KT 8.-nak 0, 9.-nek 1 pontos képességet fejleszthet ki.)

Részletes listát itt a különbözõ KT-k jelenlegi állásáról, a képes-
ségek pontértékérõl sajnos nem áll módunkban közölni, de remél-
hetõleg az újság megjelenésekor a KT vezetõd már megkapta azt a
levelet, amelyben részletesen leírjuk, hogy melyik képességetek
hány pontot ér. Kérjük, ezeken a pontértékeken senki se vitatkoz-
zon, nagyon sok idõt töltöttünk összehasonlítással, átszámolással.
(Hasonlóan, mindenki kíméljen meg a „ha tudom, hogy ennyi
pontot ér, inkább mást választok! Hadd cseréljem ki...” kezdetû le-
velektõl. Semmilyen, már leprogramozott képességet a KT kérésé-
re nem cserélhetünk ki, még akkor sem, ha a képesség valamilyen,
a megbeszélésekor észre nem vett tápolási lehetõség miatt utólag
gyengítve lett.) A 8. és 9. KT képességet a vezetõk a már kifejlesztett
KT képességek közül választhatják ki. A választható képességek lis-

táját, és ezek pontértékét kiküldjük azon KT-k vezetõinek, amelyek
befejezték a 7. képesség fejlesztését. Az, hogy mi lesz a 10. képes-
ségtõl, még nem döntöttük el, valószínûleg megint ki lehet dolgoz-
ni egy egyedi képességet.

Az újonnan benyújtott képességek pontértékét a megegyezés
végén állapítjuk meg. Amennyiben valaki erõforrástápoló képessé-
get szeretne, kérjük, hogy a már meglevõ képességek közül vá-
lasszon (ilyenkor úgyis mindenkinek van egy „bezzeg” összehason-
lítási alapja). Ha valakinek a verziója a már meglevõ, ugyanazt
csináló képességnél erõsebb, úgysem engedélyezzük, egy ugyano-
lyan képességet másféleképp pedig értelmetlen leprogramozni, ez
csak a többi fejlesztéstõl veszi el az idõt. Egy bizonyos erõforrást
tápoló képességbõl egy KT-nak csak egy lehet, függetlenül a pontok-
tól. Ezúton (sokadszor) szeretnék mindenkit bátorítani, hogy ne
VP, TU, TVP, támadás tápoló képességet fejlesszen, hanem valóban
a játékban fellelhetõ hiányokat, közösségük fejlesztési igényeit pró-
bálják képviselni a tervezet benyújtásakor. (De sajnos a legtöbb KT-
ban a „táprészleg” szavazati aránya a nagyobb.)

Köszönettel, A JÁTÉKVEZETÕ
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SSzzeerrkkeesszzttõõii  üüzzeenneetteekk
A játékosok közül többen felvetették a hirde-

tések dátumozását. Véleményem szerint a

hosszabb átfutási idõ miatt ez kiváló ötlet, és

ezentúl, a hirdetések mellett megjelenik a dá-

tum is, persze csak ha a hirdetõ is megírja.

A Ghalla Newsban megjelent írásokért a

Beholder Kft. nem fizet szerzõi díjat, hanem

egyéni elbírálás alapján (az érdekes, hosszabb

cikkekért) ingyenfordulókat írunk be. Szerzõi

díj csak az Alanori Krónika többi részében kö-

zölt cikkekért jár. Ha valaki mindenképpen

szeretne szerzõi díjat kapni az írásáért, akkor

ezt kérjük külön jelezze! Az ilyen cikkeknek

szigorúbb kritikai feltételeket kell kielégítenie.

Sokan kérdezik tõlünk, hogy miként lehet

hirdetést feladni a Ghalla Newsba. Nos a TF-

fel, és KG-vel kapcsolatos hirdetéseteket fel-

adhatjátok a fordulótokkal együtt egy külön

papíron, melynek fejlécén szerepel a Ghalla

News vagy KG hirdetés felirat.

A SZERK.
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ÜÜ
dvözletem minden kedves olvasónak!
Remélem senki nem fog hatalmasat
csalódni, hogy az ígéretem ellenére

mégsem Ashkenorral készítek interjút. Sajnos
nem tudtam találkozót egyeztetni vele, de meg-
beszéltük, hogy a közeljövõben találkozunk,
így a következõ Ghalla Newsban remélhetõleg
már vele fogok beszélgetni. Addig is találtam
magamnak más riportalanyt, aki borzasztó
„lelkesen” vállalkozott az interjúra. Õ Grath
Morphus, A Pusztítás Prófétái KT vezetõje, Leah
magas rangú beavatottja. Egy komor tekintetû,
magas, fekete bõrû és hosszú, fekete hajú alak-
váltó férfi várt rám Libertanban.

– Üdvözöllek Grath Morphus! Örülök, hogy
végül sikerült rábeszélni téged erre a találko-
zóra.

– Hmmm!
– Eleinte miért nem akartál velem beszélget-

ni?
– Nem szeretem a hírnevet, mindig szeretek ár-

nyékban maradni.
– Pedig szerintem meglehetõsen híres vagy,

mint Leah magas rangú papja és KT-vezetõ. Te
nem így gondolod?

– Lehet, hogy egy ideig én voltam a legmagasabb
rangú pap, de ez már nem így van. Azzal pedig,
hogy KT-vezetõ vagyok, nem az a célom, hogy hírne-
vet szerezzek, hanem hogy összefogjam Leah papja-
it.

– A papi hivatás jelenti számodra a legtöb-
bet?

– Igen.
– Miért?
– Azért mert abban a faluban, ahol felnõttem az

egész falu Leah hitét követte, és a neveltetésem is
ilyen irányú volt.

– Bármilyen ár megéri neked azt, hogy fel-
jebb léphess a papi ranglétrán?

– Igen, mindenkit eltaposok, aki ezt a célomat
akadályozza.

– Az elõbb említetted a világégés elõtti élete-
det. Mesélj egy kicsit bõvebben arról, hogy ki
voltál és mit csináltál abban az idõben!

– Az én népemnél csak az az alakváltó ért valamit,
aki valami nagy tettet hajtott végre. Ezért határoz-
tam el, hogy nagy hatalmú pap leszek, de „sajnos”
ezt a társaim már nem élhették meg.

– Ezek szerint már a világégés elõtt is a pap
voltál?

– Természetesen. Leah hitének ápolása nagyon fon-
tos volt a családunkban. Az apám a falu fõpapja volt.

– Az nem jelentett hatalmas traumát számod-
ra, hogy mások lehagytak a papi ranglétrán?

– Mivel apám is magas rangú pap volt, õ is az ál-
dozati oltáromon végezte. Másoknak sem jósolok
vidámabb jövõt.

– Van vagy volt olyan valaki Ghallán, akit
nem áldoznál fel Leahnak, ha úgy hozza a
szükség?

– Sistergõ Pumpát nem áldoznám fel, de õt is csak
azért mert pillanatnyilag nem tudnám legyõzni.

– Soha nem láttalak még az alanori olimpi-
án. Indultál már?

– Nem, még soha nem indultam.
– Miért?
– Mint már említettem, ha lehet inkább a háttér-

ben maradok.
– Pedig egy ilyen olimpia kiváló alkalom

lenne a hittérítésre, nem gondolod?
– Nekem nem fontos megtéríteni a kalandozókat,

elõbb-utóbb úgyis Leah birodalmába jutnak, és a ka-
puban a Próféták fogják várni õket.

– És a varkaudar invázió, Chara-din, Vla-
gyimir? Tettél valamit ezekben az ügyekben?

– Nem, nem igazán érdekeltek a dolgok, csak az-
zal törõdök, ha közvetlenül engem veszélyeztetnek.

– Borax-ügyben mi a véleményed?
– Ugyanez. Egyelõre semmilyen negatívumot

nem láttam ez ügyben az adót leszámítva, de szerin-
tem az jogos adószedés.

– A Kalandozóvárosok? Építed/építitek õket?
Vannak tanácstagjaitok? Mármint a Pusztítás
Prófétáinak?

– Engem személy szerint nem érdekel, de vannak
olyan tagok a KT-ban, akik foglalkoznak vele, és
szorgalmasan építenek. Egyelõre nem tervezünk
KT-épületet egyik városban sem.

– Ha teljesülne egy kívánságod, mit kívánnál?
– Azt, hogy én legyek Leah „szeme és keze” Ghal-

lán.
– Ha kérdezhetnél valakitõl valamit, kitõl és

mit kérdeznél?
– Blue Scourge-tól kérdezném meg, hogy milyen

képet vágnak a kalandozók egy-egy aurapollátoros
találkozás után.

– Köszönöm a beszélgetést! Leah áldása kí-
sérjen utadon!

– Hmmm.
TREEM

� H�i�s�t�ó�r�i�a �
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Mi, magunk szorgalmából illetve társaink bizalmából Biztosrév és
Fehérbérc tanácstagjai köszöntünk Téged!

Jó hírekkel szolgálhatunk: az elkészült városmezõkön megin-
dult az épületek falainak felhúzása, illetve a talaj elõkészítése, épí-
tésre alkalmassá tétele. Aki be szeretne kapcsolódni a nagy mun-
kába, máris indulhat, és rakhatja a köveket, faraghatja a fát,
rendezheti a parkokat: a kalandozóvárosok mindenkit szeretettel
(és jó közbiztonsággal) várnak! Segítségképpen néhány informá-
ció, hogy mely mezõkön kelne el leginkább a segítség:

Fehérbércben a 72;59-es koordinátákon kereskedõnegyed fog
épülni (ékszerbolt, fegyverbolt, vegyesbolt), a 73;59 mezõn fogadó
(ha nem a földön szeretnél aludni, gyere és segíts!), a 74;59 koor-
dinátán pedig kettõ KT-épület készítésébe kapcsolódhattok be: az
Ezüsttorony az Ezüstkígyók Szövetsége KT fõhadiszállása, minden-
ki más számára pedig varázslótorony lesz, a Sárkánybarlang pedig
az Aranysárkány KT stílszerû pihenõhelye lesz, remélhetõleg nem-
sokára.

Biztosrévben a város adottságait kihasználva keletrõl nyugatra,
nyugatról pedig keletre terjeszkedünk. A segíteni szándékozókat
kérjük, hogy a 134;61 mezõ urbanizálásában segítsenek (itt foga-
dót szeretnénk építeni, hogy legyen hol lehajtanod a fejed), illetve
a 140;61 koordinátán a Legkeletibb Vegyesbolt építkezésébe tudtok
bekapcsolódni. A tervek szerint a 134;61 mezõn (ahol a fogadó is
állni fog) áll majd rendelkezésetekre a (2.) vegyesbolt és a fegyver-
bolt, és valószínûleg itt lesz a fegyvermester háza is. Remélhetõleg
a jelenleginél is jobb hangulatban fognak folyni az építkezések,
mert a közeljövõben a Kerekkorsó Rendje KT a társaság alapfilozó-
fiájának megfelelõ (na vajon milyen?) mûintézményt szándékozik
építeni Biztosrévben...

Az építkezésben segíteni az ÉP 398 <TVP> (városmezõ építé-
se) és az ÉP 400 <TVP> <házsorszám> (épület építése) pa-
ranccsokkal tudsz. Városmezõt csak 20 TVP-nként, épületet pedig
50 TVP-nként kell építeni. Például, ha Biztosrévben a 134;61 me-
zõt szeretnéd építeni 100 TVP-ért, az adott mezõre kell lépned,
majd ki kell adnod az ÉP 398 100 parancsot; vagy: ha a fehérbér-
ci fogadó építkezésébe kívánsz bekapcsolódni, a 73;59 mezõn az
ÉP 400 100 1 parancsot kell kiadnod és így tovább.

Bárki bármelyik, már elkezdett építkezést folytathatja! Ha pe-
dig már építettél, kapcsolódj be a II. Kalandozóváros-építési ver-
senybe: küldd el fordulód azon részének fénymásolatát, amely az
építést írja le, karakterszámoddal egyetemben, hogy részesülhess a
szorgalmasoknak felajánlott nyereményekbõl!

Ha valamely okból jelenleg nem tudsz bekapcsolódni az épít-
kezésekbe (pl. most éppen messze jársz a kalandozóvárosoktól),
akkor is tudsz segíteni: ajánlj fel díjakat az építõverseny résztvevõ-
inek, illetve adakozz a városok bankszámlájára! A befolyt pénzbõl

helybéli (ghallai) építõmestereket, kubikusokat fogunk fogadni,
akik leginkább városmezõk építésébe, kisebb mértékben középüle-
tek felhúzásába fognak bekapcsolódni.

Más. Örömmel tudatjuk, hogy elkészültek a városi címerek! A
remekmûvekkel elõször a decemberi TF-találkozón találkozhatsz:
a címerek alatt a Városi Tanácsok kihelyezett információs irodája
fog mûködni. (Végre élõben felteheted kérdéseidet, javaslatokat
tehetsz a város fejlesztésére, találkozhatsz a tanácstagokkal stb.)

Végezetül egy pletyka: magukat megnevezni nem kívánó sze-
mélyek azt rebesgetik, hogy nyoma veszett Krapixlon Theobald mû-
kincs- ékszer- és fegyverkereskedõnek. Az „aukciós ház szerény
alügynökének” tehetõs rokona testõreivel együtt Libertanba vezetõ
útja során tûnt el. Velük együtt tûntek el azok a felbecsülhetetlen
értékû kincsek is, melyeket Krapixlon Theobald a kalandozóváro-
sokat építõ kalandozóktól vásárolt össze. Informátoraink szerint az
alanori antikvitás-kereskedelemben igen jó nevû férfiú (aki egyes
kormányzati körökhöz is igen közel áll) meglepõ biztonsággal talált
rá több föld alatti moa-kori kincseskamrára, amelyek a kalandozó-
városok tervezett épületei alatt rejtõzködtek idõtlen idõk óta.

Informátoraink sajnos nem voltak hajlandók választ adni arra
a kérdésre, hogy Krapixlon Theobald melyik kalandozóvárosban
járt eltûnése elõtt.

A Kalandozóvárosok Tanácsai cáfolják azt a hírt, miszerint az
alanori Királyi Kincstár és a Központi Egyetem közös ásatási enge-
délyt kért volna a Városi Tanácstól. Egyben közlik, hogy (tudomá-
suk szerint) nem igaz az a feltételezés sem, hogy kb. 2500 szeren-
cselovag gyûlt össze a csatorna keleti partján azzal a céllal, hogy
átkeljenek a kalandozóvárosok helyén valaha (állítólag) állott váro-
sok kincseiért. A városokban jelenleg újult erõvel megindult építke-
zési (erõdítési) munkálatok, és a fenti híresztelések között semmi-
lyen összefüggés nincsen, de minden segíteni szándékozó személyt
örömmel várunk.

A Tanácstagok

Kérdéseiddel, javaslataiddal 
a következõ személyekhez fordulhatsz:

Gwendolen (#5642)
1104 Bp. Szõlõhegy u. 8. III/11.

Tel: 260-0195

Edward a kíváncsi (#4415)
1135 Bp. Forgách köz 16.

Tel: 270-4884
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Véget ért a negyedik aukció is. Sajnos, az Aukciós Ház legnagyobb meg-
döbbenésére csökkent a licitálók száma. Reméljük, hogy a következõ li-
cit tételei ismét meghozzák a kedvet, és mindenki lelkesen fog versen-
geni értük! Addig is nézzünk néhány érdekességet az elõzõ licitrõl:
� A szopókõirtás varázslatra senkinek nem volt szüksége, úgy látszik a

szopókõ-járványt sikerült visszaszorítani.
� Legtöbben a Trákin csákányára licitáltak, végül 1677 aranyért kelt el.
� Népszerû volt még az alkímiázó üst, ami 600 aranyért talált gazdára.
� Szinte minden vallás licitált a templomra. A 2550 aranyas, legmaga-

sabb ajánlat érvénytelen volt, így 1103 aranyért Fairlight templom
fog épülni Wargpinban.

A városházákon már meg is kezdõdött az új aukció. Érdeklõdni, és a
LIC parancsot megismerni továbbra is a helytartói hivatalokban és a vá-
rosházákon lehet a BE (épületszám) 1 paranccsal. Azoknak, akik már
ismerik a LIC parancsot, nem kell újra bemennie a városházákra, most
itt is elolvashatják az új aukció tételeit.

A szakértelmeket növelõ tárgyakra csak olyanok licitálhatnak, akik-
nek már megvan az adott szakértelem. (Maga a tárgy nem jelenik meg
a karakterlapon, a tétel nyertesének egybõl beírjuk a szakértelemnöve-
kedést.) Az aukció január 31-én zárul le, addig remélhetõleg minden-
kinek lesz ideje megtenni az ajánlatát. Szerencsés licitálást és boldog
vásárlást kíván önöknek az Aukciós Ház és KRAPIXLON TIHAMÉR

1. A gyógyítsd meg magad c., alakváltók által írt sorozat legújabb köte-
te, mely olvasójának +3 gyógyítást ad.

2. Ismerd meg környezetedet. A kobudera tanyáról származó ismeret-
terjesztõ kötet, mely tanulmányozójának +3 felderítést ad.

3. Rejtvények és fejtörõk. Ismeretlen gnóm szerzõ mûve. Aki minden
feladványát megfejti, annak hárommal megnõ a titkosírás képzettsé-
ge.

4. Hogyan építsünk ki mentális kapcsolatot kedvenc állatunkkal? Több,
a pszi kutatásában nagy szerepet játszó neves ghallai újszülött írása.
Ha áttanulmányozod, mentális kapcsolatot tudsz létrehozni az álla-
tokkal. (+2 szörnyidomítás)

5. Alanorból származó, az ottani játékbarlangok titkaiba bevezetõ
könyv, Rodrigó, a bûvész, hírhedt csaló és szélhámos szerzeménye.
(+2 szerencsejáték)

6. A nyomkövetés magasiskolája c. elf mestermû. Lelkes olvasójának
+2 szörnyismeretet ad.

7. Híres zárak és árnymanók. Sápadt Gerõ az Alanori Királyi Egyetem
Történelem Tanszékének vezetõ professzorának értekezése. (+2
zárnyitás)

8. A vadászat szépsége. Az elf villa tétele. (+3 vadászat)
9. A törpe tanya ajánlata: Ércek és kövek. A világégés elõttrõl, a Vashe-

gyekbõl származó könyv (+2 bányászat).
10. A dobd magad mozgalom jeligére: 5 bumeráng, 5 ubuk dobónyíl,

5 vas dobónyíl és 5 tolmokov koktél.
11. Egy ízléses kivitelû íjcsapda, állítólag már Mennydörgõ Kénsav fene-

két is megkóstolta.
12. 10 db kvazár, egyenesen az alanori kvazárkohóból.
13. Segítség az elf villához: 2 galachmit.
14. Lánc, lánc eszterlánc.... Nem, nem arany, ezüst stb. hanem ing és

kesztyû. Csak annak, aki ad a kinézetére!
15. A mai ajánlat besurranó tolvajoknak és labirintus-felfedezõknek:

egy roxati zárfaló.
16. Vegyen egy csokor virágot kedvesének! 10 kékorchidea, 10 mocsári

penke és 5 mákrózsa, jutányos áron.
17. A törpetanya felajánlása Dornodon és Leah papoknak: 10 pular

kristály.
18. „Ki szereti a zenét, rossz ember nem lehet” tartja a mondás. Szá-

mukra készült ez a gyönyörû furulya, lant és doronyduda.
19. Üldözi a hitelezõje? Menekül a feleségétõl? Fél a szörnyektõl? Le-

gyen láthatatlan a láthatatlanság köpenyével.
20. Asylium romjai közül származó moa kincs: egy moa stuki 30 stuki-

lövedékkel.

Tisztelt kalandozók!
Az igazi Borax király most (október 10.) a (186, 60)-
as mezõn, egy labirintus mélyén raboskodik.
Csatornán túli kalandozók! Szabadítsátok ki, és
taszítsátok le a trónról az azt bitorló Éjmágust!
Segítsetek Erdauinon! Tisztelettel:

(#2826)

Közhírré tétetik!

Mi, VI. Borax ezennel kihirdetjük, hogy a
nagy hírû Alanori Olimpia ismét megrende-
zésre kerül. Felhívjuk minden, fegyverforga-
tásban, kúszásban, mászásban jártas kalan-

dor figyelmét, hogy kezdje meg a
felkészülést. Az olimpiák történetében elsõ-
ként, ezúttal az ügyességi számokban külön
is lehet nevezni, a harctól teljesen függetle-

nül. Az olimpiai hírnökök mindenkit idõben
felkeresnek, és tájékoztatnak a részletekrõl.

1997. december 6-án 10 órától a Láng 
Mûv. Házban ismét olimpiával egybekötött 

TF- és KG-találkozót rendezünk.

V. Helytartói AukcióV. Helytartói Aukció
AAzz  iizzggaallmmaass  ttéétteelleekk  ccssaakk  rráádd  vváárrnnaakk!!
AAzz  iizzggaallmmaass  ttéétteelleekk  ccssaakk  rráádd  vváárrnnaakk!!
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Óriási sikert aratott a szeptemberi szám keresztrejtvénye, rengetegen küldtek
be megfejtést. A beküldõk nagy része egyetértett abban, hogy az ilyen típusú
rejtvények jobbak mint a Dilitotó, így további fejtörõkkel örvendeztetünk meg
benneteket egy ötletes játékosunk, Zsigrai Károly segítségével, aki a keresztrejt-
vényeket készíti. A szeptemberi Keresztül-kasul nyertesei: 1. Kolarovszky Zol-
tán 2. Szirják Csaba 3. Varga Igor. Gratulálunk!

Az új keresztrejtvény kicsit nehezebb az elõzõnél, mivel több játékos is bo-
nyolultabb fejtörõt kért. A rejtvényújságokban kemény diónak nevezik az ilyen
típusú rejtvényeket, úgyhogy mindenki kösse fel a nadrágját! A megfejtéshez
nem kell más, csak néhány négyzetrácsos lap, olló, ceruza és radír. Kilenc rejt-
vényt kell megfejtened, melyek határvonala meglehetõsen kacskaringós, legin-
kább amõbához hasonlítanak. A meghatározásokat sorban adjuk meg, a víz-
szinteseket felülrõl lefelé, a függõlegeseket balról jobbra haladva. Fekete
négyzet egyikben sincs. A zárt betûket nem határozzuk meg, de könnyítésül
megadjuk, hogy az adott rejtvény hány betûbõl áll. Ha mindet megfejtetted,
nincs más dolgod, mint kivágni õket, majd összeállítani belõlük egy nagy, sza-
bályos, szimmetrikus ábrát, aminek a határvonala szintén kacskaringós egy ki-
csit. Rá fogsz jönni, hogy a nagy ábrához csak nyolc kis rejtvény kell, egy meg-
marad. Ezt célszerû befeketíteni, a továbbiakban csak az alakjára lesz szükség,
ezért ki kell vágni. A nagy ábrát másold le egy ugyanolyan négyzetrácsos lapra,
mint amin eddig is dolgoztál, erre helyezd rá a befeketített kicsi rejtvényt. Ezt
ide-oda forgatva, tologatva találhatod meg azt a pozíciót, ahol a kis ábra határ-
vonalán kívül, azt teljesen körülölelve, az óramutató járásával megegyezõ irány-
ban olvasva értelmes megfejtést találsz az alábbi meghatározásra: így is fejleszt-
heted az erõdet. Ha megfejtetted a rejtvényt, a megoldást írd rá egy postai
levelezõlapra és küld el a Beholder Kft. címére! Ne felejtsd el ráragasztani az
ezen az oldalon található pályázati szelvényt, valamint ráírni, hogy melyik típu-
sú nyereményt szeretnéd (TF, KG, HKK) mert ezek nélkül nem vehetsz részt a
sorsoláson.

Beküldési határidõ: 1997. december 8.
Pályázatunk díjai:

1. díj: 15 ingyenforduló a TF-en vagy a KG-n vagy 6 csomag Létsíkok
2. díj: 10 ingyenforduló a TF-en vagy a KG-n vagy 4 csomag Létsíkok
3. díj: 5 ingyenforduló a TF-en vagy a KG-n vagy 2 csomag Létsíkok

4.-6. díj 2 ingyenforduló a TF-en vagy a KG-n vagy 1 csomag Létsíkok

1. REJTVÉNY (59 NÉGYZET)
vízszintes: részvénytársaság – elrettent – tanítók régiesen – ... ének (õsi ger-
mán eposz) – Róma folyója – kényelmes gyaloglás – áradáskor a folyó legma-
gasabb vízállása – díszítést végzõ személy – ... de Janeiro
függõleges: kutya – Rita egynemû betûi – a Balaton jege is ezt teszi – akit –
gyors – helyesbítõ vagy kiegészítõ megjegyzés – részetekrõl – alapítványi képvi-
selõ – tiltó szó – szemmel tart – fa része – állatkert – kötõszó – elõd

2. REJTVÉNY (58 NÉGYZET)
vízszintes: a szebbik nem – tehergépkocsi-márka – a Gyûrûk ura c. trilógia
egyik hõse – farakást lángra lobbant – kitárni – összekever – áruházlánc – te-
szi, pakolja – pillangós virágú cserje – brazil focista
függõleges: hazafele! – számítógépes kifejezés – mens sana, in corpore... (ép
testben ép lélek) – ebben az idõben – kisalföldi folyó – Kipling farkasa – bala-
toni község – mozgásnak egy meghatározott ponthoz viszonyított útja – Baga-
méri terméke – mikroszkóp teszi – pályán kívülre került labda a teniszben –
némán rájön! – ókori

3. REJTVÉNY (35 NÉGYZET)
vízszintes: jugoszláv váltópénz – a perzsaszõrmét adó juhfajta – érzékiség –
rendezõ irodánk volt – tesz, vesz, visz, fog angolul – elborít – olasz folyó – svéd
és osztrák autójel
függõleges: polcrész! – kutatja – szép mozgású, nemes hátasló – román gép-
kocsimárka – mezõgazdasági munkát végez – amely személyt – nagyszülõ
nagyapja – ház, lakás bérlõje

4. REJTVÉNY (39 NÉGYZET)
vízszintes: királyság Ghallán – építészeti stílus – zárak mestere – nagyüzem
tulajdonosa – nitrogén, alumínium – Ady egyik álneve – növényi rész – ...-futi
függõleges: 10-es alapú logaritmus – magyar író, költõ (János, 1812–1853.)
– kistermetû, zömök – nem kerül be – szolmizációs hang – farral hozzáálló –
sürgetõ szó – sõt betûi keverve

5. REJTVÉNY (34 NÉGYZET)
vízszintes: mesterfokozat keleti küzdõsportoknál – kronométerek mestere –
... vera (kozmetikumok egyik oldalékanyagát adó gyógynövény) – részekre bont
– ...bátor (mongol fõváros) – személyes névmás – svájci filozófus, csillagász
(Immanuel) – koponyatartalom – kiejtett kettõs betû – igevégzõdés
függõleges: szolmizációs hang – búzát betakarít – az õ lakásában – a régi Ja-
pán legfõbb katonai parancsnoka – szélhárfa – függõzár – nagymama – az
egyik honfoglaló törzs

6. REJTVÉNY (34 NÉGYZET)
vízszintes: sör tréfásan – gyümölcs betakarítása – mezõgazdasági gép – na-
gyon idõs korú – lakoma – oxigén, rénium, hidrogén – éjfélig tart
függõleges: földet forgat – erezet egynemû betûi – pépszerû étel – közép-ázsi-
ai állóvíz – kézirat bírálója, véleményezõje – vendéglátóipari egység – ozmium
– tajték

7. REJTVÉNY (36 NÉGYZET)
vízszintes: szibériai folyó – verskellék – észak-amerikai indián törzs – Dio-
nüszosz kíséretéhez tartozó duhaj, érzéki, erdei istenség – lendület – nõi név
– a Káosz Galaktika egyik idegen faja – rejtve figyel
függõleges: eres! – italmérõ egység – hím háziállat – Kiss ... Kate! (Csókolj
meg Katám!) – 100 cm-nyi – magas szárú, mályvaféle gyógynövény – fölényom
– nátrium, nitrogén

8. REJTVÉNY (50 NÉGYZET)
vízszintes: tíz Londonban – mázolja – híg étel – angol mosoly – rövid, zsinó-
ros férfikabát – város az Isztriai félszigeten – felázott, pocsolyás – hiba – becézett
Katalin – medve a Dzsungel könyvében – világos angol sör – házikó
függõleges: az egyik oldal – fejfedõféle – hiszékeny, könnyen becsapható em-
ber – általában munkapadhoz rögzített fémszerszám – forrasztóeszköz – injek-
ció tréfásan – munka (szleng) – lyukas népiesen – Fekete István gólyája – a si-
vatag hajója – veterán magyar focista – újvidéki város

9. REJTVÉNY (55 NÉGYZET)
vízszintes: csokoládéfajta – jód, foszfor – az alumínium földje – eljön (köl-
tõknél) – az Aranyhorda népe – nem fel – hantol – messzire – város Moszkva
közelében – habkönnyû, szigetelésre használt anyag – mennyek atyja! (más-
képpen) – régi iskolatípus – idegen hármas
függõleges:az õ személyével szemben – jelszó, jelmondat hirdetéseknél – tész-
tajelzõ – csavar – igevégzõdés – cucli – házat emel – Terka – gimnázium az Abi-
gél c. filmben – Svájc nemzeti hõse – margarinféle – remegni kezd!



42 GN – 47.

ÁTADÓ KARAKTEREK
� Átadó egy 32. fordulós törpe. Jó jellemû,
még hitetlen, vagy egy 52. fordulós kobudera.
Jelleme semleges, Sheran papja. Érdelõdni le-
het: Anakin (#3332) mentális potáján

� Ingyen átadó egy 3. szintû, 10. fordulós troll,
semleges jellemmel. (Jelentkezni a Beholder
Kft-nél.)

CHARA-DIN
� Ha Chara-din kártyái nem lennének, akkor
a Túlélõk Földje nem létezne? Érdekes, én azt
olvastam ugyanis, hogy a maradék félszigetet
Raia mentette meg. Aki nem hiszi, járjon utá-
na! (#2826) X. 15.

� Üdv kalandozók! Remélem mindenki figyel-
mesen elolvasta Sarukin (GN21) írását. Ugye
tudjátok: mindenki Chara-dinnak köszönheti,
hogy életben maradt a tûzvihar után. Mert
ugyan ki tudott volna étlen-szomjan, a kopár ki-
égett földön át eljutni Yaurrba? Senki. És amíg
ti, Chara-dinosok megoszlotok, addig a mi
erõnket az összetartás megsokszorozza. Gyilkol-
játok csak egymást! És Nardaal, a Róka, Chara-
din nevét szádra ne vedd! Éljen Chara-din, a
megmentõ! Smylie-TT (#2785)

FENYEGETÉS, BUNYÓ
� Na mi van Káosz Lordjai? Teljes káosz van a
fejetekben (ezek szerint nem csak a szimbólu-
motokban)? Eddig egyikõtökkel sem találkoz-
tam. Elbújtok elõlem, vagy mi történt? Nem ar-
ra vagytok amerre én? Hát ajánlom, hogy ne is
kerüljetek a szemem elé, mert összekötjük a
bajuszt (hozzatok cérnát)! A lényeg, hogyha
bármelyik káosz lord a szájára veszi a Kerekkor-
só Rendje vagy bármely KT-tag nevét, és rossz
híreket terjeszt róla, jaj neki. Egy mámorlovag
(az elsõ sorból): Ilrylin Theft (#1741)

HUMOR
� Kezdetben vala a semmi. S isten lelke lebe-
gett a vizek felett. Aztán... Aztán Tihor Miklós
nekiállt programozni...

D. C. Silver Panther (#4751)
Ui.: Lehet, hogy ez „csak” egy vicc, de azért gon-
dolkozzatok el rajta!

KAPCSOLAT, KONTAKT
� Augusztus végén – szeptember elején kap-
tam pár levelet, amit „tápos” postásunk elka-
vart, így minden levél visszakerült a feladóhoz
(már amelyiken volt cím). Én szóltam minden-
kinek, akirõl tudtam, hogy írt, de az egyik levél
nem tudom kitõl jött. Kérlek üzenj, írj avgy
küldd el még egyszer a elevelet, mert nem tu-
dom ki vagy! Válaszod várva:
1997. 09.11. Élesszemû Veriel (#1742) 

� Felvenném a kapcsolatot gonosz trollokkal,
illetve semlegesekkel. Egyesüljünk az U.M.A.
fajta fajgyûlölõk ellen! Többen gyõzhetünk!

Aszterix (#3165)

� Helló! Komáromi Attila, Harangozó Roland,
Bán Attila, nektek írom ezt, mert elvesztettem a
címeteket! Azt szeretném kérdezni, hogy mikor
Shadowrunozunk? Hogy megy a töfö? Üzenjetek
a mentális számomon, hogy akkor hová építsük
a templomot! Na csákó! Isteni üdvözlettel:

Dudás Róbert, a halálbáró 1997. IX. 2.

� Ismét keresek Balatonlelle környéki kalan-
dozókat, szerepjátékosokat, HKK-sokat. Elõzõ
hirdetésemre kaptam választ, de a levél sajnos
elkallódott. Ezúton kérek bocsánatot. Cím: Far-
kas Lóránt 8038 Balatonlelle, Petõfi u. 52. Ha
lehet a kalandozószámomra írjatok, ellenkezõ
esetben lehet, hogy akár 1 hónapot is kell vár-
notok. D. C. Silver Panther (#4751)

� Keresem azt a copfos, ezüst hajú, zöld sze-
mû kobudera nõt, akivel szeptember 25. kör-
nyékén harcoltam Shaddartól délre. Szöges
páncélt, bakkuracsizmát viseltél. Trófeáid: agg-
lomerátor, evaporõr. Jobb kezedben egy csont-
szurony volt, a balban pedig egy bõrpajzs. Hogy
tudd ki vagyok: fekete, copfos hajú, szürke sze-
mû ember férfi. Bõrpáncélt, bronzsisakot, kí-
gyóbõr kesztyût viseltem. Trófeáim: orgyilkos,
sörényes ubuk, karmazsin huhogó. Jobb ke-
zemben bronzhegyû, balban csontkés. Szerte-
nék egy visszavágót, mert kicsit kevés ÉP-m volt,
amikor harcoltunk. Helyszín valahol Shaddar-
ban. Kérlek, keress meg mentálisan! Ha nem
írsz, mindenki gyávának fog tartani.

Leon (#5665)

� Melyik merész árnymanó nõ lopott el tõlem
(egy troll férfitól) 2 csepp gyenge mérget? Az
eset Libertantól 2-3 mezõvel keletre történt.
Légyszi keress meg! Elõre is egy jó tanács: ha
már megfogod a kavaduiszákom, ne bele nyúlj,
hanem vidd az egészet! Üdvözlettel:

Fejreccsentõ (#3517)
Ui.: Mindez szeptember végén történt.

� Te, akárki vagy, aki egy hosszú, ezüst hajú,
zöld szemû alakváltó nõtõl loptál! Áruld el már,
miért loptad el egyetlen kõkésemet! Semmi
nyomot nem találtam, tehát valószínûleg jóval
magasabb szintû vagy nálam. Legalább egy bo-
csánat erejéig jelentkezhetnél! Az 505-ös va-
rázslótól 12 mérföldre délre és 12 mérföldre
nyugatra történt. Theply-Corlain (#2027)

� Üdvözöllek kedves szõke, tüsi hajú, kék sze-
mû elf férfi! Tüskés harci gromak, nómenkla-
túra, kocsmai verekedõ trófeákkal, Tharr hívõ,
a Vérvörös Légió tagja. Szeptember 18-án talál-
koztunk, ami nem volt túl barátságos, 152:14-
re kikaptam. Öt nappal késõbb visszamentem,
hogy baráti jobbot nyújtsak (BA semlegesek,
VIK 3), de az eredmény hasonló (137:15) lett,
és 6 ÉP-ben menekültem el. Az eset a Grákó-
hagységtõl keletre történt. Szeretném megkér-
dezni, mire volt jó, hogy kb. 8-9. szintûnek tûn-
ve, nálad jóval tapasztalatlanabbakat versz
agyon. Én 14. szintû vagyok, és csak a szeren-
csének köszönhetem, hogy élek. Gratulálok!
Két tökéletesnek induló fordulót sikerült totáli-
san tönkretenned, eme „szép sportnak” kö-
szönhetõen. Ha bármi mondanivalód van, kér-
lek keress meg, kíváncsi lennék miért voltam
ellenszenves. Még egyszer baráti jobbal üdvö-
zöl: Ymmor-Thal (#5738) IX. 28.

SEGÍTSÉG
� Be szeretnék áldozni Urgodnak. Ha ebben a
problémában tudnátok segítséget nyújtani, vagy
ha valami hozzáfûznivalótok lenne, minden-
képp írjatok! Urgod tisztelõje és követõje:

XUL (#5327)

� Hogyan lehetünk Leah hívõk? – avagy taná-
csok egy Leah paptól a beáldozáshoz. Elsõ fel-
adat a jellem helyes útra térítése, a jellempró-
bák és esetleg a lopás segítségével. Miután
jellemed gonoszra változott, megkapod az RM
parancsot, amellyel 120 jellempontig tudod
magadat juttatni, utána már nem jár érte go-
noszságpont. Megfigyeléseim szerint kb. 10
pontnyi rombolás ér egy gonoszságpontot. 30
jellempontnál megkapod az FGO-t, ami elég jó-
pofa parancs, csak drága (15 TVP/jellempróba,
és a feltételes parancsok között tárolódik). Miu-
tán megvan a kívánt jellem, következnek az ál-
dozati tárgyak: bordacsont, csuklyavirág, fekete
gyöngy beszerzése. Beszerzésük Qvill környékén
(illetve azzal egyvonalban): bolhakutyafészek
(37, 59), (37, 60). De ezeket meg tudod venni
a boltban (45, 62) Qvillben is összesen 18 ara-
nyért. Honnan szerezhetsz erre pénzt könnyen?
Polgármesteri hivatal elsõ küldetését megcsinál-
va már a markodban is van a pénz. Vagy bom-
baüzlet, ha 10-20 db drótszõrt felajánlasz az UL-
ed hátulján az internetes licitre, mondjuk 30
aranyért. Történt már olyan, hogy 17 drótszõ-
rért 90 aranyat is adtak! Mindenki jól jár. Ezu-
tán irány a rúnakõ: (46, 66), (52, 67), (55, 71),
(39, 76), (33, 73), (30, 80), (30, 60), (42, 50)
és máris az igaz istent, Leahot szolgálod! Majd
jönnek a kezdeti nehézségek a küldetésekkel.
Nem árt, ha van kéznél +1 DEM. Smirglibokrot
szinte mindenhol találsz. Nekem 8 TVP volt a ki-
vágása mandibulakaszával. A dözmöngös külde-
tést (ha nem vagy Shaddar környékén) hagyd
késõbbre! 5–7-es szörnyismerettel már jó
eséllyel találni fogsz. Szintszívót a 27. minosz-
kúp rejt (59, 84), ahol gazdagabb leszel egy kis
vaspajzzsal is, de a 26-osban (46, 79) is fészkel
egy, és a mocsárban összefuthatsz vele. A „be-
szélgess egy halottal” küldetés szintén a szeren-
cse dolga, de késõbb a csatamezõkön biztosan
tudod teljesíteni. Ennyi lenne! A nehézségektõl
ne keseredj el, lesz még könyebb is! És ne fe-
ledd: „Dornodon varázslatai táposabbak, de Le-
ahot szolgálni kihívás.”! Ha bármilyen infó kell
még Leahról, vagy kérdéseid vannak a küldeté-
seivel kapcsolatban, akkor keress meg!
IX. 1. Faithful Tanthalas (#3429)

� Kedves (bocs, kijavítom: gonosz) Leah hí-
võk! Nem akartok szerezni egy új hittársat? Ha
igen, akkor engem gyõzzetek meg miért jó, ha
Leahnak áldozom be (könnyû lesz).

Alfa Júlia (#3688)

� Kedves trollok, fajtársaim! Bárkinek segítek
istenekkel kapcsolatban, bármivel. Írjatok,
nem bánjátok meg! Üdv: Aszterix (#3165),
Tóth Ádám, 1173 Budapest, 513. u. 6/c

� Sheranosok segítségét kérem, vagy bárkiét,
aki tud segíteni. A Sheran rúnakövek koordiná-
tái kellenének és áldozati tárgyak hozzá. Elõre
is kösz! Sye Rock (#2341), 

Vinkó Zoltán, 
6430 Bácsalmás, Gr. Széchenyi I. u. 5.
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SZERELEM
� Kalandozók! Közlöm mindenkivel, hogy sze-
retem Kasza Blankát, és õ is szeret engem. Így
tehát aki ezentúl akár egy rossz szóval is illetni
meri az én szeretett kedvesemet, azt rövid idõn
belül Leah birodalmába juttatom... örökre.
Sheranra esküszöm.

Nardaal, a Róka (#4279) Fekete Druida

� Mindenki elõtt kijelentem, hogy szeretek egy
lányt. Ez már régen nem fordult elõ velem. Aile
Arcen! Megmozdítottál bennem valamit! Szeret-
nék találkozni veled. Szeretnék ajánlani egy ver-
set, melyet egy híres bárd (bizonyos Vörösmarty
Mihály) vetett papírra, és Ábránd a címe. Ezen-
kívül várom a vetélytárs jelentkezését (mert tu-
dom, hogy van)! Tehát: Aile! Szeretlek! Hódolat-
tal: Clark O’Phane (#5383)

SZÖVETSÉGEK
� A Kvazársziklák Népe KT-ban nincs szükség
olyan trollokra, akik teleengedik a bõrbugyogót,
ha egy koszos árnymanó elköhinti magát. Ugye
Rasty Buragghia (#1783)? És ha kell, hát jól
odacsapunk Dessnek és a többieknek!

Scatman, az egyik szikla (#1731)
Ui.: Én szeretem az árnymanókat. Villámmal
sütve, nyílvesszõvel tûzdelve, vasalt bunkóval
klopfolva. Aki nem hiszi, járjon utánam!

� Csak egy szót mondok: Aranysárkány! És ez
mindent elárul...

Élesszemû Veriel (#1742)

� Eleged van abból, hogy így kezdõdnek a for-
dulóid: „Fura érzésed van: mintha valamid hi-
ányozna...” Dühít a tehetetlenség? Szeretnéd el-
kapni a tolvajt, vagy szeretnéd megtorolni aljas
tettét? A válasz: Fordulj hozánk! A jelenlegi in-
tézkedések, amelyek hátrányosak a tolvajokra,
messze nem elegendõek: a lopás szakértelem
az egyik legfontosabb képességgé nõtte ki ma-
gát. Se szeri se száma a Túlélõk Földjét elözön-
lõ piócáknak, akik másokon élõsködve élnek,
és még büszkék is rá. Társaim, ti, kiknek ha-
sonló gondolatok járnak a fejetekben: Vessünk
véget ennek! Ne hagyjuk, hogy a lopás „mester-
sége” elismert szakma legyen bárki szemében!
Csatlakozzatok hozzánk, hogy megalakíthassuk
Tolvajellenes Közös Tudatunkat! A KT belsõ
magja már megvan, ám te is fontos posztot tölt-
hetsz be. Jelentkezni lehjet:

Sirrus D’Lalbo (#5321)
és Fun Da Mental (#4228)

� Örömmel tudatom minden „jó szándékú”
harcossal, hogy a Sötét Inkvizíció Apostolai
(#9148) KT belevág hatalmas tervei véghezvi-
telébe. Ehhez azonban szükség lenne egy-két új
arcra a csapatban. Ha úgy érzed, szükséged van
támaszra, ha kell a buli, és oda mersz vágni, te
vagy a mi emberünk (trollunk, törpénk stb.).
Ha még nem vagy KT-érett, nem baj, megold-
juk. Bõvebb információ:

Sárkányölõ Bali (#3788), Gál Csaba, 
2800 Tatabánya, Köztársaság u. 2. IV/4.

Ui.: A Család megvéd.

� Üdv mindenkinek! Szeretném tudatni min-
denkivel, és azokkal a KT vezérekkel, akik írtak
nekem, hogy megtaláltam a helyem a Vérvörös
Légióban. Tharr óvja utatokat!

Ödönke (#1809)

� Hé kalandozó! Közvélemény-kutat ásunk (H
34), hogy érdeklõdjünk, van-e igény egy olyan
KT-ra, amely a radikális Fairlight hívõket tömö-
rítené. Céljaink egyszerûek: terjeszteni Fairlight
hitét minden eszközzel, bármi áron. Nagy terve-
ink vannak, és ha érdekel, írj nekem: Kalmár
Gergely, 2750 Nagykõrös, Bárány u. 15/b vagy a
társamnak: Varga László, 6060 Tiszakécske,
Honvéd u. 12.! Egyet már az elején leszögezhe-
tünk: ha olyan lesz, ahogy tervezzük, akkor na-
gyon brutális lesz. (KT-képesség, KT-tárgy stb.).
Még valami: ilyen KT még nincs, de szeretnénk
ha lenne. Írjatok, ha érdekel! Ez nem a szokvá-
nyos „magamat tápolom” KT. Itt a képességek
szenvedõ alanyai mindig mások. Azzal, hogy
írsz egy érdeklõdõ levelet, még nem kötelezted
el magadat. Tehát még egyszer: írjatok! Addig is
jó kalandozást! Álvós de Bözsõ (3004) 

és jómagam: Osonó Ottokár (#3990)

� Kalandozótársaim! Nyilvánvalóan olvastátok
illúzióm leírását a 41. Ghalla News hasábjain,
melyben egy olyan KT létrehozásáról beszéltem,
amely a repülés megvalósulását tûzné ki céljá-
ul. Az is valószínû, hogy a legtöbben bolondnak
tartotok. Nos szeretnék megnyugtatni minden-
kit, hogy egyáltalán nem vagyok az, sõt... Nem-
régiben egy furcsa kis ládikóba botlottam, mely-
ben egy réges-régi, megsárgult papirost
találtam. Egy érdekes õsi tudomány alapjai, tör-
vényei voltak rajta: az aerodinamikáé, a repülés
tudományáé. Sok érdekes dolog derült ki róla.
Többek között megtudtam, hogy a nagyobb vi-
zek felett olyan kiszámíthatatlan és veszélyes
légáramlatok uralkodnak, melyek teljesen lehe-
tetlenné teszik a repülést, legalábbis számunk-
ra, humanoid lények számára. Így sajnos a csa-
torna felett is. De akit „csak” a repülés
csodálatos élménye érdekel, azt ez az apró tény
nem zavarja. Egy szó mint száz, továbbra is vá-
rom azok jelentkezését, akik szívesen alakíta-
nának velem egy KT-t, hogy végre felszállhassa-
nak Erdauin fölé. Az érdeklõdõk a következõ
címre írhatnak: Szatmári René, 4400 Nyíregy-
háza, Törzs u. 56. IV/14. Mindenkinek jó kalan-
dozást kíván: John J. MacFly (#1089)

� Már meghaladtuk a 30 fõt, s szerintem nem
kell még egy egész év, és 60-an leszünk. Még je-
lentkezhetsz a szerencselovagok soraiba, még
semmilyen feltétel nincs a belépéssel kapcso-
latban (kivéve, hogy az 56. fordulódat lépd túl).
Szerencsejáték, zene, móka, pia, nõk: ez a mi
életünk, ez jó nekünk, s ha neked is, akkor ne
habozz, írj valamelyik Kerekkorsósnak, akit is-
mersz, vagy nekem, s leírok mindent, amire kí-
váncsi vagy a Renddel kapcsolatban. És ha meg-
tetszett, akkor már a szerencselovagok igen
furcsa életét éled, ami nagyon jó! Ne hagyd ki,
még jelentkezhetsz! Addig is pia, nõ és szeren-
csehegyeket! Üdvözlettel: Westy (#4378) az
egyik

� Tisztelt kalandozók! Az Igaz Barátok Szerze-
tes Rend nevében szólok most hozzátok. Kérjük
azokat, akik a Rend megalakulása elõtt adták ki
a BA 9141-et, jelezzék ezt nálam vagy Deconhe-
cido Deusnál (#2800)

Alir Nautheer (#1953)
Ui.: Ugyanitt keresek pirkitet és vasat. Libertan-
nál vagyok.

� Pénz. Mágia. Biztonság. E három dolog fon-
tos nekünk.
Vérszomjas Hokedli (#1447) Polán Tamás 

1141 Budapest Pitvar u. 21. tel.: 3643-700

� Quwarg Közös Tudat alakul. Várjuk az érdek-
lõdõket a (#3492)-es számon vagy az alábbi cí-
men: ifj. Lukácsi Péter, 6090 Kunszentmiklós,
Mészöly P. u. 4. tel.: 76-351-471. Várunk min-
denkit, aki kedveli a quwargokat!

Nightwolf (#3492) egy quwarg

� Szeretnéd, ha nem verne péppé minden
szembejövõ quwarg harcos, és nem mérgezne
halálra minden quwarg királynõ? Akkor, keress
meg, és lépj közénk! Nightwolf (#3492)
Ui.: ha érdekel a KT, írhatsz a címemre vagy hív-
hatsz is. Cím: Lukács Péter, 6090 Kunszentmik-
lós, Mészöly Pál u. 4. tel.: 76-351-471

� Szövetség-, esetleg KT-alapítás céljából vá-
rom gonosz kobuderák levelét! Írj, ha érdekel
egy harcmûvészekbõl álló alvilági banda.

Andzsin-Szan (#1715)

� Üdv mindenkinek! Örömmel adjuk hírül,
hogy megalakult a Ghalla Gyermekei KT. A Tag-
jaink közé várunk minden olyan kalandozót, ki
hozzánk hasonlóan e földön látta meg a napvi-
lágot. A KT-ba lépés egyetlen feltétele, hogy ren-
delkezz pszi képességgel. Célunk az, hogy a már
meglevõ képességeket hatékonyabban tudjuk
kivitelezni. Amennyiben felkeltette az érdeklõ-
désedet a hirdetésünk, akkor az alábbi címen
kaphatsz bõvebb felvilágosítást:

Beneditta (#4562), 
Szabó Levente, 2400 Dunaújváros, Marx tér 1. 

� Vándor! Mondd csak hol jársz? A mezõn sé-
tálsz a forró napon? Vagy talán az erdõ hûvösé-
ben kóborolsz? Esetleg a város nyüzsgését né-
zed a fogadó ablakából? Bárhol is vagy, nem
hiszem, hogy jó érzés a magány. Nem szeretnél
társakat, barátokat? Ha szeretnél, és az aurád
nem világít tündöklõ fehéren, akkor te vagy az,
akire várunk.
Ordo Hermeticus, Vérszomjas Hokedli
(#1447), Polán Tamás, 1141 Budapest Pitvar
u. 21. tel.: 3643-700

� Zene, buli, pia, mulatság: ez mind rád vár a
Kerekkorsóknál! Gyere közénk, várunk rád, ha
egy hullámhosszon gondolkodánk! Aki közénk
belépett, igazolni tudja ezt, hisz minden kalan-
dozó tudja már: Kerekkorsó az ász. Jelentkezni
tudsz minden olyan kalandozónál, kinek ruhá-
ján „Néhány, tengernyi sörben tántorgó és dalo-
ló alak” jelvényt látsz. Üdvözlettel: Westy
(#4378), az egyik...

ÜZLET
� Tisztelt kalandozók! A következõ tárgyakat
keresem megvételre: zöld üveg, papi karkötõk,
obszidián karkötõ, bármilyen moa tárgy és bár-
milyen ezüstfegyver. Fizetés aranyban vagy tár-
gyakban. Libertannál vagyok elérhetõ. Üdvözlet-
tel: Brandon ($4304)

� Sok-sok, szóval sokat fizetnék egy Eldaran
karkötõjéért és egy optiri agysisakért. Ha csak
az egyik van, az se baj. Libertan környékiek
elõnyben, de ha máshol vagy, az se baj.

Signy Mallory (#2500), Nagy Zoltán, 
9431 Nyárliget, Kossuth u. 2. tel.: 96-371-718
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� Eladó hebrencsállkapocs (3 db), két fémrúd.
Vennék magszimbelet, madártollat. A fizetést
megbeszéljük. Sürgõs! Aszterix (#3165), Tóth
Ádám, 1173 Budapest, 513. u. 6/c

� Grifftojást keresek Shaddar és Qvill környé-
kén. Két darabra lenne szükségem isteni külde-
tés teljesítéséhez. Megvenném vagy elcserél-
ném. Vérszomjas Hokedli (#1447), 

Polán Tamás, 1141 Budapest Pitvar u. 21. 
tel.: 3643-700

� Vennék vagy cserélnék nagy mennységú zöld
üveget Libertanban, Wargpinban vagy a csata-
mezõknél. Cserébe tudok adni aranyat, vasat,
ezüst papi karkötõt vagy bármi mást.

Kagerin (#4480)

� Keresek moa ékszereket és katalizátort,
bronzhegyû, vashegyû és sallanknyilakat, ezüst
vagy arany papi karkötõt, smaragdkoszorút,
erõöveket, valamint egyéb mágikus cuccokat.
Fizetés aranyban, esetleg tárygakban.

Scatman a troll (#1731), 
Laci, tel.: 24-330-395

� Pár cucc eladó Shaddarnál: moa zafír, csont-
szurony, királygyíkbõrök, ugarhéj. Telefon:
1808-396 Frank Onestein (#3588)

� Rákpáncél és madártoll eladó.
Sye Rock (#2341), Vinkó Zoltán, 

6430 Bácsalmás, Gr. Széchenyi I. u. 5.

EGYÉB
� „A Fény szentélye, az Álomvirág az más,
mert nem kötelezõ használni. Az csak táp a jók-
nak és a semlegeseknek.” – Idézet Tanthalastól
(GN44). Talán a gonoszok nem használhatják
ezeket? Dehogynem. Sõt, használják is. Próbálj
csak megszabadulni a möszéidtõl a szentély
nélkül! „Még a halál sem megoldás.” És szerin-
ted egy semlegesnek miért jó, ha jóságpontot
kap a szentélyben? (lásd Annak és a tó esetét.)
Az Álomvirág? Attól még jóságpontot sem kapsz,
ha használod a virágporát. Sõt, még TVP-be sem
kerül. (#2826) X. 15.
Ui.: Az miért szívatás, hogy egy Raia hívõnek
egyszer legalább 90 ÉP-t kell sebeznie egy gono-
szon? Szerintem nem az, csak egy kicsit nehe-
zebb, mint gyenge mérget áldozni.

� Fantasztikus! Gratulálok minden Doc Tódor
(#5895)-hoz hasonló zseninek. Lehurrogtátok
Grahamot, az eszperentéseket, egyszóval min-
denkit, aki valami egyedit talált ki. Azért mert
más mint a többi, azért mert új, egyedi ötlettel
állt elõ. Ha te találtál volna ki valami jót, neked
sem esne jól, ha megjelenne a GN-ben az, hogy
így meg úgy unom. Jó lenne, ha befejeznétek
egymás cseszegetését, biztosan vannak fonto-
sabb problémák is. Miért baj, ha valaki így érzi
jól magát? Nem kötelezõ GN-t olvasni, illetve
nem kötelezõ minden hirdetést végigolvasni.
Igaz, ez a téma már kicsit régen lejárt, de csak
mostanra sikerült véleményt fogalmaznom ró-
la. Errõl ennyit. Üdvözlettel:

Clark O’Phane (#5383)

� Ha Dornodon nem pusztította volna el Ghal-
lát, akkor most sokkal nagyobb területen kalan-
dozhatnánk. (#2826) X. 15.

� Ha jönnek a quwargok, mi itt leszünk, és se-
gítünk nekik! A Quwarg KT nevében:

Nightwolf (#3492)

� Egyik éjszaka szörnyû álmom volt. Azt ál-
modtam, hogy egy fogadóban szálltam meg éj-
szakára. Hajnalban kiabálásra és dübörgésre
ébredtem. Hirtelen eltûnt a fejem fölül a tetõ,
és maga alá temetett a törmelék. Sikerült elõká-
szálódnom, mire a következõ látvány tárult a
szemem elé: egy hatalmas gólem, hosszú sza-
kállal és bekötött szemekkel. Valahogy ismerõs-
nek tûnt... Nem volt idõm töprengeni, a szikla-
ököl felém sújtott. Szerencsére ekkor
felébredtem. Huh, csak egy álom volt. És ha va-
lóra válik? Vlagyimir hívei biztos nem unalmuk-
ban építik a szobrokat. Talán tévedek, de ha
nem, akkor valamit tenni kellene! Ha még nem
késõ. Beren Peredhil (#2150) IX. 5.

� Blue Ortrey Zax vagyok. Mire a hirdetés
megjelenik, meglátogatom Wangorf grófot.
Nincs kedvem megcsinálni a 4. labirintust. Bû-
völök egy szvó-ektoplzamát. Az áldozat arany-
ban megkapja az árát a tett színhelyén, a kód:
53. Egy barátom friss hullát keres. E szerep el-
játszására alkalmatos személyt keresek Fehér-
bérc környékén. Jelszó: bûvölj kétszer, és fogd
rá a nyusizra!

Blue Ortrey Zax (#5304) IX. 16.

� Deirra the Dark és társai! Igen! Igazatok
van! Éljenek a kvázárbirkák! Én is kvázárbirka
akarok lenni, de nem találok egyetlen egy „ör-
dögi kör talpát nyaló troll” jelet viselõ birkát
sem a környéken. Hát hogy lehet így birka a
szegény árnymanó? Pedig akartam. Egyébként
sok sikert a H.U.M.A.N. Páholynak és éljen a
szopókõ mellet a Kerek Korsók is! Üdv:

U.M.A. (#5569) az árnymanó
Ui.: Rágtam a gittet. Ezért tessék szépen újra
nagybetûvel írni a nevem.

� Én hiszem, hogy az istenek figyelnek mind-
nyájunkra. Feladatokkal bíznak meg minket,
amelyeket ha teljesítünk, jutalmat kapunk.
Megszolgálunk érte. Istennõm egyik küldetése
kapcsán ismerkedtem meg egy nõvel. Az embe-
rek közül való. Bátor nõ, nagyon bátor. Három-
szor fogadta el kihívásomat, pedig tudta jól,
hogy csak vesztes lehet. Sokat szenvedett, mire
végül istennõm megelégelte a vérontást. Nagyon
sokkal tartozom ennek a nõnek. Félõ, hogy so-
ha életemben nem tudom törleszteni. Hallja
hát minden kalandozó! Fejet hajtok elõtted
Gyöngyharmat Niara, Dornodon híve! Mindenki
elõtt megígérem, hogy soha nem fogom elfelej-
teni amit tettél. Nem hagyom, hogy ezentúl
bántódásod essék, és ígérem, hogy soha nem
fog Elenios átka kísérni. Mostantól örök bártok
vagyunk.

Grenoween (#3678) egy Elenios hívõ
Ui.: És soha nem fogom magamnak megbocsá-
tani, hogy egy nõt bántottam.

� Dornodon követõi! Védjük Istenünk szent
állatát, a grákódenevért! Én már kiadtam a BA-
t. Holdfényszemû Ydar (#2773)
Ui.: Fájdalmas halál boraxra! (Direkt kis betû-
vel.)

� Azt mondják, kapzsi vagyok. Pedig csak nem
akarok koldus lenni.

Csukonyi a Kalmár (#4853)

� Fairlight templomot építenék. Libertanban
vagyok. Scatman a troll (#1731), 

Laci tel.: 24-330-395

� Egyre többször nem bírok aludni éjszaka,
nem megy úgy a kalandozás, ahogy régen, egy-
re többször gondolok a legutóbbi gonoszkodá-
somra! Tán ezek a jelei a lelkiismeret-furdalás-
nak? Mi történik velem? Tán még a végén meg
fogok térni, s akkor el kell hagynom az egyetlen
igaz istent, Dornodont... Ne! Üdvözlettel:

Westy (#4378), az egyetlen

� Élni segít, aki halni tanít.
Permanens Pillanat

� Ha valakit nem ismersz igazán, annak nevét
és gondolatait szádra ne vedd! Ha valaki állan-
dóan a hitét bizonygatja, nem is mondhatja
magát igazán hívõnek. Ha valaki magát pótolha-
tatlannak gondolja, még nem bizots, hogy az is.
Ha valaki nagyon erõlködik, annak legtöbbször
nyögés a vége. Ha nem vetted volna észre, min-
dez miattad íródott, Nardaal rókakoma.

Há-pszi (#1556), 
akit annyira szeretsz, hogy mindig megemlíted
a nevét egy-egy hirdetésedben
U.i. Ezen kis bölcsességeimet azt hiszem sors-
társam, Clark O’Phattyú nevében is írhatom.

� Figyelem, aki olvasta a szeptemberi Alanori-
ban levõ Ravaszhack cikket, annak szól a levél!
1. Ravaszhack nincs. Ravanshack van. 2. Eleni-
os és Raia híveirõl már nem olyan lesújtó a vé-
leményem, de azért még nem a kedvenceim.
Sheran még mindig ugyanolyannak lett találva.
Még mindig Chara-din híve akarok lenni. (Se-
gítsetek!) Üdvözlettel:

Ravanshack a nekromanta (#5838)
Ui.: Mentális társaságra vágyom.

� Hai-sy fairlightosok! Hol marad a lelkese-
dés? Ki terjeszti e megmaradt kis félszigeten
Fairlight hitét? Én még csak most készülök be-
áldozni, de bennem több lelkesedés tolong,
mint a legtöbb hívõben. Azt mondták ránk,
hogy kapzsik vagyunk, és csak kihasználjuk is-
tenünket, hogy nem vagyunk igazi hívõk. Ezért
azt javaslom, fejtsük ki Fairlight iránti tisztele-
tünket, ahol csak tudjuk. Igaz, hogy szükségünk
van istenünkre, mert nem csak egyszerû halan-
dóként akarunk élni, hanem többet és többet
akarunk az élettõl, de ugyanakkor istenünknek
is szüksége van ránk, mert hiszen mit érne
Fairlight isteni mivolta követõk nélkül? Minél
többen vagyunk, annál biztosabb, hogy megéri
Fairlightot követni. Úgyhogy fairlightos hittérí-
tõk, ragadjatok tollat és minden egyebet vesse-
tek be, hogy a HITet minél több kalandozó fel-
vegye! Kösz, hogy végigolvastad túlélõ!

Thum Valharik (#1568) a gnóm
Ui.: Ja és ha persze továbbra is úgy gondolod,
hogy Fairlight hitét követõk csak kihasználják
õt, és te azt látod, hogy ettõl még egyik sem sza-
golja alulról a mákrózsát, akkor épp itt az ideje,
hogy te is közéjük állj, és megtanuld, milyen az,
amikor nem téged használnak ki. Hidd el, bár-
hogy döntesz, csak nyerhetsz vele!

� Druidák! A (85, 29)-es mezõn templom
épül Sheran istennõnk tiszteletére. Kérünk
minden potenciális építõjelöltet, hogy minél
elõbb jelentkezzen Darochaar (#5147) fõdrui-
dánál! Köszönettel: Fekete Druidák

� Ha-ha-ha! Én vagyok a legsúlyosabb a TF-en.
Aki mást állít, abból lekaszabolok pár száz kilót.

Csontzúzó (#1817) a hájas
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� Hali! Mindenkinek, akit érint! Újfent jelzem,
sajnos címem megváltozott, szóval aki esetleg
nem kapott választ, az ezentúl a következõ cím-
re írjon: Ferencz Gergely, 8105 Pétfürdõ, Bocs-
kai u. 23. Köszönöm: PaN-CreaS (#4863)
U.i.: Megpróbálok mindenkinek válaszolni, de
sajnos nem biztos, hogy minden levél eljut hoz-
zám! Azért ne csüggedjetek, írjatok! Esetleg e-
mail: fer_ger@sparta.banki.hu. A kí legyen
veletek!

� Halld hát gondolataimat, vándor! Lehet,
hogy untatlak ezzel a szöveggel, de én amit írok,
egyszer írom, nem többször. 1. Az utóbbi
idõben nem hallani a híreket. Az még rendben
van, hogy vitatkoztok bizonyos dolgokon (káosz,
Leah neme, Borax, trollok lenézése stb.), de az
nekem is sok, hogy már fél éve ezeken
vitatkoztok. (Ha kitör a vita amiatt, mert
egyeseknek nem tetszik az aurája színe,
esküszöm, hogy megkereslek D. C. Silver
Panther, és elagyabulállak, amiért elindítottál
egy hülye vitát.) Jó, magam ellen beszélek, mert
a káosz-vitába én is bekapcsolódtam, na meg a
hitvitába. Csakhogy én a véleményemet írtam
le, amin nem fogok változtatni. (Nem úgy mint
Yoro Okiyi fajtársam, aki 20 cikken keresztül
tanakodott, hogy Leah nõ-e, vagy férfi. Nem
lekicsinylõ így beszélni a halál istenérõl?) 2.
Hogy mely híreket hiányolom? Valaki tud
Sistergõ Pumpáról? Tud valaki arról, hogy mit
tervez Vlagyimir? Chara-dinnek most van
temploma vagy nincs? Hol tart a hódításban a
nagy quwarg isten? Merre járhatnak a fattyak?
Hol van Borax, és ki bitorolja a helyét? Igaz az,
hogy Borax elindította a seregét, hogy elfoglalja
Erdauint? Ezekre a kérdésekre válaszoljatok
nagyokosok! Ajánlom magamat:

Chi Borg (#2628), Dankó Csaba, 
3200 Gyöngyös, Késmárki u. 1.

� Hello mindenkinek! Remélem örültök! Ele-
nios istennõ úgy döntött, hogy mivel egyesek le-
rántják a vallását azzal, hogy mindenkitõl bû-
völgetnek, lecsökkentette az erejét. Ezzel
szerintem tökéletesen sikerült elérnie, hogy a
tápolók kiáldozzanak. Van viszont egy rossz ol-
dala is: azok, kik maradtak, mert tényleg a sze-
relem úrnõjében hisznek, nagyon megszívják.
Tehát a tápolósok átáldoznak Raiához, és úgy
tisztítótüzeznek hogy csak na, az igazi Elenios
hívõk pedig a hátrelevõ életükben ennek a levét
fogják inni. Kérem Tihor Miklóst, gondolja át
még egyszer! Ez így nem éppen egy isteni böl-
csességû döntés! Ha a bûvölés erejét nem adja
vissza, legalább egypár, tényleg a szeretettel ka-
csolatos varázslatot betehetne! Tudom ajánlani
Dae varázslómester varázslatait, amennyiben
engedélyezi.

Tuk Peregin, a gnóm (#1279) VIII. 13.

� Idézet önmagamtól: „Rossz lenni nem aka-
rok, jónak lenni meg lusta vagyok.”

Dudás Róbert (#3241) 1997. IX. 2.

� Igaz, hogy az isteneknek nincsen a szó szo-
ros értelmében vett nemük. Az õ nemük az ál-
taluk képviselt dolgok jellegétõl függ, s lássuk
be a halál nem éppen nõies.

D. C. Silver Panther (#4751)
Ui.: Ne szekáljátok már Chara-dint, hisz mivé
lesz a fény, ha nincs sötétség!

� Íme egy apró érdekesség, túlélõk. Az eset
egyébként 1997. szeptember 10-én történt:
„Ahogy tovább gyalogolsz, észreveszed egy bar-
na, copfos hajú, szürke szemû Duer-ork férfi
táborát. Egy királyi koronát, egy elit csatavértet,
egy lánckesztyût, egy fekete bõrcsizmát, egy va-
rázslatfordító amulettet és egy ezüstgyûrût visel.
Fegyverzetét egy mutáns pók trófea, egy sóhajtó
dorony trófea és egy sünmedve trófea színesíti.
Jobb kezében egy kvazárkardot, bal kezében egy
agyartõrt tart. Lõfegyvere egy parittya. Tisztán
érzed auráját: gonosz, mint Te.” Persze elkerül-
tem a táborát. Emiatt majd talán elgondolkod-
tok, s egy kis idõre feleditek e bûvölés-vitát.

Nehwon (#1657) Leah ministránsa

� Kalandozók! Ez a hosszú cikk több témát
fog érinteni, közölni fogom észrevételeimet és
véleményemet. Csak hogy tudd, hogy mire szá-
míts! 1. Chara-din az istenem: Elõször ebben
a témában írok. Sajnos egyre többen ócsárol-
ják a káosz istenét. Én ezt olvasva érzem a sza-
vakat átható rettegést és félelmet. Õk rettegnek
a káosz istenétõl. Pl.: egy felháborodott troll
(#3517) anonimus, aki még a nevét sem me-
ri leírni. Chi Borg! Chara-din temploma már
rég felépült, és ha Dögvész leállna harcolni va-
lakivel, annak biztosan vége, már ha nincs ná-
la DEM. Negatnak teljesen igaza van, jó tanul-
ni, és fõleg jó lenne már befejezni ezt a
Chara-din témát, mivel a valóságon már nem
lehet változtatni: Chara-din újra közöttünk
van. 2. A Káosz Lordjai nagyon jó KT. Minden
igazhitû Chara-din hívõ társakra lel céljai(nk)
elérésében, és nagyon összetartunk, mert mi-
nél kevesebben vagyunk (mármint Chara-din
hívõk), annál jobban összetartunk. 3. Mint az
elõbb már említettem, nem szeretem az in-
kognitóban író kalandozókat. (l. troll
(#3517)) Ha valaki hirdetést ír, legalább a ne-
vét és a mentális számát firkantsa oda. Ha ki-
nyitod a GN-t a 46. oldalon, látod egy Penny ál-
nevû kalandozó sértegetõ cikkét. Ha sérteget,
legalább álljon elõ, és mondja azt: én voltam
XY(#mentális szám). Ne bújjon el! Ha valakit
megsértek, igenis mutatkozzak be, szerintem
csak így lehet etikusan vitatkozni, sértegetni.
Lásd az én cikkemet a hosszú, sok hirdetéssel
kapcsolatban. 4. Quasimodoné cikke. Szerin-
tem se teljesen jó ez a nõi szépségverseny. Igaz,
hogy fõleg a népszerû hölgyek kapják a díjakat,
nem pedig a legszebbek (1-2 kivétellel), ez az
én véleményem. Ezen úgyse változtatha-
tok(unk), mert nincs beleszólásom(unk) a
verseny szervezésébe. Még egy utolsó gondolat:
vár a Káosz Lordjai KT és vár Chara-din. Ha
választás elõtt vagy, ne habozz írni valamelyik
káoszszimbólumosnak vagy Káosz Lordnak!
Köszi, hogy elolvastad!

Dur Yazil Abbad (#2424) 
a Káosz Lordja és Chara-din híve

� Kedves Penny! Ha valami bajod van velem,
vagy a hirdetéseimmel, azt nekem írd meg, ne
az AK-ba! OK? A karakterszámomat ismered.

(#2826)

� Köszönet Tron (#3608) barátunknak, hogy
csekélyke tudati energiájával is hozzájárult kö-
vetkezõ képességünk kifejlesztéséhez.

Ördögi Kör és Tour-Mix (#2556)

� Kalandozók! Mi – Fekete Druidák – nem kí-
vánjuk rombolni a kalandozók városait. Elítél-
jük az építésüket, de fizikailag nem támadjuk.
Csupán azt szeretnénk, ha észrevennétek
mennyire értelmetlen dolog így kiirtani az adott
mezõk növény- illetve állatvilágát. Úgyhogy ka-
landozók, térjetek már észre!

Nardaal, a Róka (#4279) Fekete Druida

� Kalandozók! Szeretnék köszönetet mondani
azoknak, akik segítettek nekem, és infóval szol-
gáltak a Leahnak való beáldozásról. Tehát kö-
szönet Hasfelmetszõ Jacknek (#5191), Igor
Konovaljovnak (#3755), Bitumennek
(#4809), Muffaló Billnek (#2398), Trollki-
végzõ Maginnak (#4813), Desconhecido Deus-
nak (#2800), Rufiantnak (#5658), Mr. Szak-
értõnek (#2964), Sacer Fortisnak (#1266) és
Kis Halálnak (#2272). Bocs azoktól, akiknek a
levelét ekkor (szept. 2.) még nem kaptam meg.
Üdvözlettel:

Pusztító Moszkitó az árnymanó (#5837)

� Kalandozók városainak építõi! Építsetek
nyugodtan, úgyis hiába minden! Ne felejtsétek
el, hogy Asylium városának idõ elõtt épült falai
sem bírták a versenyt a természettel szem-
ben!Ugyanúgy pusztult el, mint idõvel a ti két
városotok is. Ezt bizonyítják a Biztosrévnél elõ-
került romok is. Úgy hogy ocsmány förtelmei-
tek halálra vannak ítélve.

Nardaal, a Róka (#4279) Fekete Druida

� Kalandozók! Egyikünk (a neve U.M.A.), aki
kb. az 50. fordulója körül lehet (maximum) az-
zal próbál ismertté válni, hogy az AK-ban pocs-
kondiáz kalandozókat. Nektek errõl mi a véle-
ményetek? Szerintem ez undorító. (#2826)

� Kedves kalandozótársaim! Egy érdekes je-
lenségre hívnám fel a figyelmeteket. Mióta meg-
alakult az Igaz Barátok Szerzetesrendje, furcsa
dolgok történnek. Elszabadult a szeretet és sze-
relem madara, aki nem nézi a gyanútlan kalan-
dozók vallását. Mindenkit megáld. Példák: Sár-
ga Spiné (Elenios), Faithful Tanthalas (Leah),
Alleina d’Amor (Elenios), Sötét Orlan (Leah) és
végül Noémi (Raia), valamit jómagam, ki Leah
híve vagyok. Állj be közénk a sorba! Szeress és
ne öldökölj! Igaz szerelmet kívánok mindenki-
nek! Morte d’Amor (#5250)

� Még egy utolsó hozzászólás a bûvölés-lopás
vitához. Ha jól emlékszem, sok esetben elõfor-
dult, hogy a bûvölés áldozata írt az elkövetõnek.
Nos (mint az a GN-bõl kiderült) a tettes általá-
ban visszaírt. Nos tõlem egyszerre 2(!) tárgyat
lopott el egy bizonyos árnymanó, és még válasz-
ra sem méltatta próbálkozásomat. Nem akarom
a bûvölõket védeni, de nekik legalább megvan a
bátorságuk a szemünkbe nézni. Ami ugye tisz-
telt(?) Zsebmetszõ Joe barátunkról nem mond-
ható el. Errõl (is) ennyit. Neked, tisztelt Zs. J.:
Viszavásárolnám ellopott tárgyaimat. Remélem
valami kis cetlit azért kapok majd! (Naiv va-
gyok.) Mindenkinek jó kalandozást:

Clark O’Phane (#5383)

� Mezõnyárád és Bükkábrány városában (vagy
a kettõ között) TF, KG és szerepjátékklubot kel-
lene csinálni. Akit érint a dolog, az írjon! Du-
dás Róbert, 3421 Mezõnyárád, Toldi u. 32.,
Pf.: az nincs, Fax: 49-425-102, internet: a kocs-
mapiramistól 2 megapulzzal jobbra, hátul.
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� Sziasztok kalandozók! Hát újra itt van a két
ghallai „fontoskodó” kalandozó: Ilrylin-Theft és
Cory. Már három-négy hónapja meghirdettem
egy népszerûségi listát, amiben a Ti szavazaitok
számítanak, és hogy a kalandozóknak, Közös
Tudatoknak egy kis népszerûséget kovácsol-
junk. (Persze ha valaki eleve is híres, annak
sem árthat!) Elõre szeretném kijelenteni, hogy
a kategóriában szereplõ KT-kat, személyeket
nem akarom megsérteni, sem sárba tiporni. Én
csak közvetítõ szerepet játszok. Tehát a ti szava-
zaitok alapján a leghíresebb kalandozó: Jerikó.
A második helyet Betonfal kapta holtverseny-
ben Dort Amessixszel, Don Calonival és Dark-
seiddel egyetemben. A harmadik helyet három
kalandozó uralja: Ilinir Doaron, Setét Patkány,
Flavius. A Ghalla News írásai miatt nagyon ked-
velt kalandozók a következõk: Elsõ Desconheci-
do Deus, második Fortamin és Westy, a harma-
dik toronymagasan Graham Treefrog. Õ volt az,
aki alatt 9 szavazattal végzett a következõ. A leg-
híresebb KT egyértelmûen a MAFFIA, a másodi-
kak: Álomõrzõk, Serény Múmiák, Mesterek
Bandája, Ördögi Kör (Dornodon), a harmadik
helyen meglepetésre a Kerekkorsó Rendje ka-
pott bizalmat. Ez nem semmi, a 36. KT Ghallán,
és ilyen elõkelõ helyen végzett. Gratulálunk! A
legkedveltebb KT-k: A Szeretet Vándorai és a Lé-
lektisztító Irgalmas Nõvérek. A második helyen
a Naplovagok, Álomõrzõk, Fény Testvérisége, a
harmadikon a Korona Bajnokai és az Igaz Bará-
tok. A legpechesebb kalandozóra nagyon kevés
szavazat érkezett, ezért nem teszem közzé. A
legerõsebb kalandozóra annál inkább érkezett
voks. Nos, elsõ helyen Ilinir Doaron végzett. A
második helyezettek: Don Caloni, Betonfal,
Darkseid, Dort Amessix. A harmadikak pedig:
Sighter, Wulf Gretta, Flavius, Sir Magic Master,
Vaslábú Dáin. Nagyjából ennyi. A legszerepjáté-
kosabb kalandozó pedig sokak szerint Dae. Akit
érdekel a további sorrend, az írjon az alsó cím-
re. Nos ezzel befejezõdött az idei félévi értéke-
lés. Köszönet érte a közremûködõknek! Hála is-
tennek tévedtem, amikor a hirdetés feladása
után azt gondoltam, mondtam: „Á, kit fog ér-
delni ez a hülyeség, biztos lecsesznek, amiért
fontoskodni akarok.” Ezekkel a gondolatokkal
hagytam ott a postát. És mi történt? A hirdetés
megjelenése után nem sokkal kezdtek befolyni
a levelek. Összesen 79 erre vonatkozó levelet
kaptam, rengeteg új ismerõst szereztem, és ré-
gi barátaim is „feléledtek”. Érdemes volt, azt
mondom. Mint már az elején mondtam: „aki-
nek nem inge, ne vegye magára”. Nem kötelezõ
elolvasni eme hirdetést, de szerintem érdekes
ilyet böngészgetni. Nem? Még egyszer köszö-
nöm mindenkinek a levelét, hogy hozzájárult!
Remélem jövõre újra találkozunk! Minden jót!
Várom levelezni szándékozók levelét! Na csá!

Ilrylin-Theft (#1741) és Cory (#3594),
Bodrogi Kornél, 6430 Bácsalmás, Rákóczi u. 52. 
Ui.: Kerekkorsó Rendje piás KT, szerepet ját-
szunk, nem a tápé. Kerekkorsó Rendje
(#9136)

� Sziasztok! Bresh Vun vagyok, és ezúton bú-
csúzok minden játékostársamtól és a TF-tõl.
Sok élményteli kalandot kíván:

Gresh Vun (#4341)

� Minden kedves HKK-s! Szeretném összegyûj-
teni a legjobb HKK-s idézeteket. Ezért légy szíves
küldd el egy vagy több idézetedet a kártya nevé-
vel, de a legjobb, ha a fénymásolatát küldöd!
Cikket szeretnék a legjobbakból csinálni. Köszö-
nettel:
Kovács Richárd, 6060 Tiszakécske, Szolnoki u.
24., – Miss Drakul (#2635)

� Nem lehet elégszer elismételni: egyszer s
mindörökké... Lássuk a fajvitát! Amikor a sza-
bálykönyvet lapozgatod, azon gondolkozol, mit
indítasz? Melyik személyiséget kívánod játszani?
Sunyi akarsz lenni? Légy árnymanó! Szép
akarsz lenni? Légy elf! Kemény akarsz lenni?
Légy törpe! Ba...ott nagy akarsz lenni? Légy
troll! Tápos akarsz lenni? Légy kobudera! Vagy
netán elmélyülõs, meditálós? Légy alakváltó!
Vagy nem tudsz dönteni? Légy ember! (Jaj bo-
csi, gnómok kihagytalak benneteket!) Akarsz
okos lenni? Hát légy gnóm! De vigyázz! A vallá-
sodat megváltoztathatod, de fajodat nem. Vál-
lald magad, vagy légy kivételes! Ne hallgass má-
sokra ha kigúnyolnak, vagy vágj vissza nekik,
vagy keresd a társaidat! Csak ne keseregj a fajod
miatt! Lásd meg a fajod fényes, napos oldalát!
de tudd azt is, mi a hátrány! Egy kobudera le-
gyen büszke harci tudására, hiszen mennyit ál-
dozott érte! Egy alakváltó sok mindenre képes,
de ne feledje, hogy a tudása kis része erre irá-
nyul, és ezért fejlõdik lassan! És még hosszasan
sorolhatnám, mondanom sem kell miért... Vita
illetve vélemény rovat lezárva.

Chi Borg (#2628), Dankó Csaba, 
3200 Gyöngyös, Késmárki u. 1.

� Tisztelt kalandozók! Nem unjátok, hogy az
Alanori Krónika tele van a fenyegetés és a Cha-
ra-din rovattal? Ezáltal kiszorítját a novellákat
és érdekes híreket az újságból. Tehát megkérek
minden kalandozót, hogy aki ilyen hirdetést
szándékozik feladni, az inkább az érintett sze-
mélynek küldje el mentálisan, és ne terhelje ez-
zel a Krónika oldalait. Köszönet minden megér-
tõ kalandozónak! Üdvözlettel:

Brandon (#4304)

� Tisztelt Kerithion! Olvastam a hirdetésedet a
GN-ben, miszerint rókafarkat szeretnél. Én ak-
kor azonnal írtam neked, hogy nekem van, és
szívesen cserélnék. Ennek immár két hónapja,
és válasz azóta sem jött. Kérlek, írd meg az okát.
Nem kaptad meg, esetleg elvesztetted, vagy pe-
dig egyszerûen szemét módon nem válaszoltál?
Választ várok. Sim-Ko-Ca (#5885)

� Tisztelt kalandozók! Ezúton szeretnék fel-
kérni mindenkit, akinek elege van a tolvajok-
ból, és tenni is szeretne ellenük valamit, az bát-
ran jelentkezzen nálam. Nekem már bõven
elegem van belõlük, és tenni is fogok(unk) elle-
nük. Elõre is köszönöm minden vállalkozó
szellemû, hasonló gondolkodású egyén jelent-
kezését. Üdvözlettel:

Fun da Menthal (#4228)

� Tisztelt ismerõsök! Én, Seftman tudatom
minden ismerõsömmel, hogy belsõ vezetõt vál-
tottam és egy ideig letáborozom. Ezúton értesí-
telek titeket, hogy mindenkit megkeresek majd
külön külön, ha elérkezettnek érzem az idõt a
kapcsolatok újrafelvételéhez.

Seftman (#5858) X. 8.

� Shaddar környékén eladó 1 db pular kristály.
Cserérõl is lehet szó. Ha érdekel, írj vagy telefo-
nálj: 1808-396 (Szilárd)!

Frank Onestin (#3588)

� Szeretnéd tudni, hogy ki az elsõ húsz leghí-
resebb karakter Ghallán? Ha igen, akkor nem
kell mást tenned, mint hogy elküldesz nekem
egy listát, melyen azok a kalandozók nevei sze-
repelnek, akik szerinted a leghíresebbek. Fon-
tos, hogy max. 30, de min. 20 név szerepeljen
ezen a listán. Ha elegendõ lista érkezik hozzám,
akkor a jövõ év elsõ negyedében közzéteszem a
szavazatok alapján összeállított eredményt. Ha
megtetszett az ötlet, kérlek küldj nekem listát, s
ígérem ezügyben még jelentkezem. Köszönöm!
Üdvözlettel:

Westy (#4378), az egyetlen

� Te Dornodon és te Leah, ti nem szerettek
semmit és senkit, csak a halált és a pusztulást.
Még a saját híveiteket sem. Ezért utállak benne-
teket, különösen téged, Dornodon, amiért a
tûzvihart okoztad. Legyen átkozott a nevetek.

VII. Zsebfelmetszõ Jack (#5404)
Ui.: Hitvitázók válaszait várom.

� Tharr templom építéséhez keresek segítõt-
segítõket. Egy-két hely szabad.

Csontzúzó (#1817), 
Nagy Zoltán tel.: 99-371-718

� Üdv mindenkinek! Ezúton szeretnék bocsá-
natot kérni a Kerekkorsóktól az AK20-ban meg-
jelent megjegyzésem miatt. Azért azt elvárnám,
hogy legalább mentálisan õk is elnézést kérje-
nek az üzenetükben levõ jelzõk használása mi-
att! Ez ügyben még lehet, hogy jelentkezem. A
káoszlord: IX. El-Maharadzsa (#2039) 

� Üdv mindenkinek! Nem akartam krónikás
lenni, de ha itten az én nevemet is említik...
Szóval U.M.A. (aki tényleg jó barát) folyton mar-
haságokkal piszkál mindenkit. (Don Calonit is,
akit nem kéne...). Csitítom, csitítom, de ennek
szöges bunkó kell. Véleményem szerint az anti-
hírnév miatt ment el az esze, egyébként normá-
lis. Én azt mondom, van itt elég csépelni való
(értsd szörnyek), nem kell se õt, se egymást fe-
nyíteni. (Bár megértéssel sok dolgot el lehet si-
mítani, ahhoz elõbb kommunikálni kell. Ez
persze nem túl könnyû!) Biztosan el fog múlni
neki. Valaki az augusztusi Krónikában igen jól
szólt arról, hogy a különbözõ külalakot és célo-
kat el lehet fogadni. Ez fõleg az árnymanó bará-
tomra vonatkozik, de nem értem meg Noémi
verssorokba öntött ellenkezését sem: ha hallot-
ta volna valaha a klánom vagy más fajok rejtet-
tebb hagyományait, tudná, hogy lehet Tharr-
ban, más istenben, vagy akár egyszerre
mindben is bízni. Mielõtt befejezem, elnézést
kérek mindenkitõl, akit U.M.A. felbosszantana,
de ilyen messzirõl nehéz befogni a száját, és a
szólásszabadság is általános jog elvileg. Üdvözlet
minden ismerõs és ismeretlen kalandornak!
Járjatok szerencsével barangolásaitok során!

Vitéz Parika Jani (#4860)
Ui.: Aki írogatott nekem, annak szólok, hogy az
új címem 1037 Budapest, Domoszló u. 5. lett
(pl. Vajna Capac, Michaella, Anyád, Radul Reni-
er és a többiek).


