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Szerkesztõi üzenet
Sziasztok! Egy jó hírrel kezdhetem a májusi Króni-

kát: ezentúl nyolc oldallal bõvül az újság – talán már
a vastagságból észre is vettétek – áremelés nélkül. És
mi lesz ebben a plusz nyolc oldalban? Elõször is bõ-
vítjük a magic rovatot, a nyolcból kb. négy oldalt
szánunk erre. Ezt az tette lehetõvé, hogy szorosabbra
fûztük a kapcsolatunkat a Wizards of the Coast-tal. A
maradék négy oldal a többi témánkat (TF, KG, HKK)
bõvíti. Itt szeretnék kitérni egy másik, az újsággal
kapcsolatos dologra: kaptunk egy-két levelet, amiben
az ingyenes Ghalla News visszahozását kérik, és az
íróik azzal érveltek, hogy az AK-ból csak a TF érdekli
õket. Azt biztosan állíthatom, hogy nem lesz az AK
mellett külön Ghalla News, ugyanakkor az AK-t sem
lehet leszûkíteni, csak egy témára. A márciusi szám
kérdõívének kiértékelésébõl ki fog derülni, hogy a kü-
lönbözõ témakörök szerint milyen az olvasóközönség
megoszlása – eddig kb. 200 kérdõív érkezett be, a ki-
értékelés még folyamatban van – de már most az elõ-
zetes átnézésük után azt mondhatom, hogy a külön-
bözõ témák (TF, HKK, KG stb.) kb. hasonló számú
olvasót érdekelnek. Úgy gondolom, hogy manapság
nem lehet kiadni olyan újságot, ami csak egy dologról
szól, és én sem találtam még olyan lapot, amelynek
minden oldala, minden cikkje érdekelt volna. Bízom
benne, hogy a megnövekedett oldalszámban minden-
ki talál kedvére való cikkeket! Jó szórakozást kívá-
nok mindenkinek!
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Kisteréz Katalin: Elõször is szeretném megköszön-
ni, hogy elvállalta ezt az interjú-sorozatot. Az elsõ
interjúnak akkora sikere volt, hogy a szerkesztõim
ragaszkodtak hozzá, hogy újabbak is kövessék. A
nézõk/hallgatók/olvasók is számtalan kérdést küld-
tek, ezek közül kiválogattuk a legjobbakat. Remé-
lem, nem jelent gondot, ha felteszem õket.
Cégféreg: Egyáltalán nem. Sõt, örülök neki, hogy az
elsõ interjút néhányan hasznosnak találták, és profi-
táltak belõle.
Kisteréz Katalin: A legutóbbi beszélgetésünk során
érintõlegesen megemlítettük a RASZ létrehozásának
és törlésének módjait. Ezzel kapcsolatban rengeteg
kérdést kaptam. Egészen pontosan hogyan lehet
RASZ-t létrehozni?
Cégféreg: A RASZ létrehozásához elõször azzal kell
tisztában lenni, hogyan mûködik a RASZ a Mátrixon
belül. A RASZ tulajdonképpen nem más, mint egy
hatalmas index, mely az általa jelképezett adatokra
való hivatkozásokat tárolja. A RASZ segítségével na-
gyon gyorsan meg lehet találni a RASZ tulajdonosá-
nak adatait a Mátrixban.
Kisteréz Katalin: Vagyis a RASZ az ember minden
adatát tárolja?
Cégféreg: Nem egészen. A RASZ csak egy index,
amely a szóban forgó adatokra mutat. Egy standard
RASZ bejegyzés például valahogyan így fest:

7/1/55 16:38 Vak Bottyán és Tsa Rt: Tranzakció
44728 83-492371 9342-9348

Az elsõ két tétel a tranzakció napját és idõpontját
rögzíti. A harmadik bejegyzés a tranzakció rövid leí-
rása, illetve az a HTH szám, ahol rögzítették a tranz-
akciót. Az utolsó számsor annak a fájlrészletnek a
címe, amely a tranzakció tényleges adatait tartal-
mazza. A fenti példabejegyzés egy elképzelt személy
RASZ-ának a része és egy készpénz átutalást jelké-
pez a Vak Bottyán és Tsa Rt részére. A RASZ nem tá-
rolja a tranzakció pontos részleteit, csak egy hivatko-
zást tárol, amelybõl azt lehet megtudni, hogy a
pontos részletek honnan keríthetõk elõ a Mátrixból.
Kisteréz Katalin: Ha tehát valaki megszerzi a RASZ-
omat, akkor hozzáférhet a mátrixban rólam tárolt
minden információhoz, jóllehet maga a RASZ nem
tartalmaz konkrét adatokat rólam, csak megmondja,
hogy azokat hol lehet megtalálni?
Cégféreg: Pontosan. A RASZ egy nagy adatindex,
ami segítségével egy dekás villámgyorsan nagy
mennyiségû tényleges adatot halmozhat fel az adott
illetõvel kapcsolatban. Ezért szokták a RASZ-t általá-
ban biztos helyen tárolni.
Kisteréz Katalin: Hol tárolják a RASZ-okat általá-
ban?
Cégféreg: Az a szóban forgó személy fontosságától
függ. A legtöbb bérrabszolga vagy alacsonyabb be-
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>>>>>[Készüljetek, cimborák! Nemrégiben szokásom szerint megfordul-
tam a kedvenc Mátrix-találkahelyemen és mit hallottam?! Kisteréz Katalinnak
valahogyan sikerült „virtuális mikrofonvégre” kapni Cégférget, az árnyvilágban
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tem a legtöbbet profitálhatják azok a zöldfülû, szépreményû árnyvadászpa-
lánták, akik csak nemrég kezdték el áldásos mûködésüket a fennálló rendszer
„másik” felén. Illetve… még mielõtt egyesek megsértõdnének, gyorsan hoz-
záteszem, hogy a rutinos, öreg rókák számára is szerepel hasznos infó az in-
terjúban. Summa summárum, olvassátok és okuljatok!]<<<<<
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osztású vezetõ RASZ-át két helyen tárolják, a saját
cégük egy biztosított számítógépén és a helyi kor-
mányzat biztosított számítógépén. A magasabb be-
osztású vezetõk és egyéb fontos emberek RASZ-át
általában hiperbiztos számítógépeken tárolják, és ál-
talában csak egyetlen helyen.
Kisteréz Katalin: Tehát minél fontosabb ember va-
laki, annál nehezebb hozzáférni a RASZ-ához?
Cégféreg: Így van.
Kisteréz Katalin: Én úgy tudom, hogy a legtöbb
árnyvadász elõbb vagy utóbb veszi magának a fá-
radtságot és törli vagy törölteti a saját RASZ-át. Ho-
gyan történik a RASZ törlése?
Cégféreg: Erre valójában többféle módszer is létezik.
A legegyszerûbb és legelterjedtebb módszert „árnyé-
kosításnak” nevezik. Gyakorlatilag abból áll, hogy az
ügyfél RASZ-ában megváltoztatnak egy jelzõbitet,
amely halottá nyilvánítja az ügyfelet. Ameddig az
ügyfél nem használja a jövõben az adott RASZ-t
semmire, a mátrix úgy tekinti, mintha halott lenne.
Kisteréz Katalin: Miért könnyebb ezt megcsinálni,
mint egyszerûen törölni a fájlt?
Cégféreg: Mert így nem kell ténylegesen hozzáférni
a RASZ-hoz. Csak el kell küldeni a RASZ-nak egy
módosítási kérelmet és a rendszer automatikusan
halottá nyilvánítja az ügyfelet. A módszer elõnye,
hogy nem kell bejutni a biztosított céges vagy állami
számítógéprendszerbe, hogy közvetlenül törölhes-
sük a RASZ-t. A beavatkozás így kevéssé kockáza-
tos. A módszer hátránya, hogy az ügyfél adatai to-
vábbra is megtalálhatók és hozzáférhetõk a
mátrixban, hiszen a rendszer nem végez adattörlést,
csak rányom egy képzeletbeli „elhalálozott” pecsé-
tet az ügyfél képzeletbeli kartonjára. Ha például az
ügyfél korábbi munkáltatójának jó oka van kételked-
ni az elhalálozás valódiságában, nagyon könnyen
hozzáférhetnek az ügyfél minden adatához. Egy
személy eltüntetésének tehát ez a legkevésbé haté-
kony viszont egyben a legolcsóbb módszere.
Kisteréz Katalin: Értem. Tehát ha az illetõ csöndben
marad, és nem hívja fel a létezésére a figyelmet,

mindenki azt hiszi róla, hogy halott. Milyen más
módjai vannak a RASZ törlésének?
Cégféreg: A második módszer sokkal jobb, mint az
elsõ, de természetesen nagyobb kockázattal is jár a
beavatkozást végrehajtó dekás számára. A dekás
szaknyelvben „elásásnak” nevezik a módszert. Az
ember fogja és törli a RASZ-t, vagyis magát az index-
fájlt. Ehhez be kell hatolni a RASZ-t tároló céges vagy
állami számítógéprendszerbe, de cserébe a módszer
sokkal nagyobb védelmet nyújt, mint az árnyékosí-
tás. Mivel eltávolítjuk a RASZ fájlt a mátrixból, az ügy-
fél adatait sokkal nehezebb lesz visszakeresni megfe-
lelõ indexfájl hiányában. Ha valaki egy RASZ-törlés
után be akarja gyûjteni az ügyfélrõl tárolt adatokat,
végig kell szimatolnia a mátrix összes eldugott sar-
kát, hogy kis darabonként összerakja a teljes képet.
Egy elásott személy adatainak megszerzése tehát
lehetséges ugyan, de nagyon idõigényes, követke-
zésképpen költséges. Ha a beavatkozás után valaki a
régi RASZ-on keresztül próbál hozzáférni az ügyfél
adataihoz, a RASZ-t valaha tároló szerver számító-
gép egyszerûen visszaküld egy hibaüzenetet.
Kisteréz Katalin: Az elásás tehát jobb az árnyékosí-
tásnál, és feltehetõen ennek arányában drágább is.
Milyen más módszerek léteznek még?
Cégféreg: Még két másik általánosan ismert módja
van a RASZ törlésének. A harmadik módszert „klóno-
zásnak” hívjuk. Az ember fogja egy tetszõleges sze-
mély RASZ-át és megcseréli az ügyfél RASZ-ával. Cél-
szerû egy már ténylegesen elhunyt személy RASZ-át
kiválasztani a cseréhez, mivel egy aktív RASZ-t mindig
könnyebb nyomon követni, mint egy már esetleg rég-
óta változatlant. Ez a módszer nagyon hatásos tud
lenni, hiszen ha valaki használni akarja az ügyfél
RASZ-át, egy olyan személy valós, hamisítatlan ada-
taihoz jut el, aki talán már évek óta nem is él.
Kisteréz Katalin: Az ügyfél adatai tehát továbbra is
megtalálhatók a mátrixban, csak lehetetlen megta-
lálni õket? És mi a negyedik módszer?
Cégféreg: [Kacag] A klónozás után az adatok megta-
lálása nem lehetetlen, csak nagyon nehéz. A klóno-
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zás csak egy kicsivel jobb az elásásnál, mivel a RASZ
után kutató személy valós RASZ-t talál, következés-
képpen semmi sem kelti fel a gyanúját, hogy valami
illegális dolog történt. Csak éppen nem megfelelõ
adatokat talál. A negyedik módszert „teljes megsem-
misítésnek” hívják. Az ember nemcsak a RASZ-t tör-
li, hanem az indexfájlt által hivatkozott minden újabb
indexfájlt és hivatkozási adatot is. A módszer minden
utalást és referenciát eltávolít a mátrixból az ügyfélre
vonatkozóan. Ez a módszer messze a leghatéko-
nyabb RASZ-törlési megoldás, ami egyben nagyon
nehéz és idõigényes feladat, ami igen nagy kockázat-
nak teszi ki a beavatkozást végzõ dekást. Ennek
megfelelõen a teljes megsemmisítést csak nagyon
ritkán alkalmazzák. Ugyanis méregdrága módszer.
Kisteréz Katalin: Akkor hát melyik módszert hasz-
nálják leginkább?
Cégféreg: Én személy szerint kizárólag teljes meg-
semmisítést végzek. Az én ügyfélköröm eléggé spe-
cializált, és olyan emberekbõl áll, akik hajlandók és
tudnak is fizetni az extra szolgáltatásért.
Kisteréz Katalin: [Nevet] Ennek fényében érthetõ,
miért akkorák az Ön díjtételei, amekkorák. A
RASZ-törlés után akkor most beszéljünk a RASZ-lét-
rehozásáról.
Cégféreg: A RASZ létrehozás sok tekintetben nehe-
zebb, mint a törlés. Elõször is le kell gyártani mind-
azokat az adatokat, amelyekre a RASZ majdan hivat-
kozni fog, el kell helyezni õket a megfelelõ
számítógéprendszerekben, és csak ezután lehet lét-
rehozni magát a RASZ indexfájlt. A hamis RASZ-ok
egyik legnagyobb hátulütõje az a jelenség, amit a
szakmában „amnézia effektusnak” nevezünk.
Kisteréz Katalin: Amnézia effektusnak?
Cégféreg: [Nevet] Igen, annak. Gondoljon csak be-
le, egy átlagos ember hányszor használja a RASZ-át
egy hónapban. Az indexfájlt állandóan karbantartják
és frissítik a különféle tranzakciók. Egy hamis RASZ-t
messze nem használnak olyan sûrûn, mint egy iga-
zit. Ennek az az eredménye, hogy az indexfájlban
lyukak keletkeznek: olyan idõszakaszok, amelyeken
belül nincsen egyetlen feljegyzett tranzakció sem.
Leginkább errõl lehet megállapítani egy RASZ-ról,
hogy hamis vagy sem.
Kisteréz Katalin: Hogyan lehet elkerülni az amnézia
effektust?

Cégféreg: A hamis RASZ rendszeres használata el-
kerülhetetlen a valódiság látszatának megõrzésé-
hez. Ehhez persze némi névleges díjat fizetni kell a
RASZ-t megalkotó dekásnak, de ez igazán kifizetõ-
dõ befektetés. Ha az ember nem frissíti a hamis
RASZ-át, az nagyon hamar „veszít az értékébõl”,
vagyis könnyen felismerhetõvé válik.
Kisteréz Katalin: Az ember tehát nemcsak a RASZ
létrehozásáért fizet a dekásnak, hanem azért is,
hogy azt állandóan frissítse?
Cégféreg: Pontosan. A frissítés azonban meglehetõ-
sen egyszerû és kevéssé költséges eljárás, amely
nagyságrendekkel kevesebb pénzbe kerül, mint ma-
ga a létrehozás.
Kisteréz Katalin: Tegyük fel, hogy létrehoztunk egy
új RASZ-t. Hol tároljuk?
Cégféreg: Leginkább egy biztosított állami számító-
gépen. Ha az ügyfél azt kívánja, hogy az új RASZ azt
tükrözze, hogy õ egy cégnek dolgozik, akkor a szóban
forgó cég számítógépeire is fel kell vinni a RASZ-t.
Kisteréz Katalin: A cég nem jön rá egy idõ után,
hogy a RASZ hamis?
Cégféreg: Az ember úgy gondolná, hogy igen, de
ilyesmi nem történik meg túl gyakran. Gondoljuk
meg, hány bérrabszolgát foglalkoztat egy átlagos
cég. Szinte lehetetlen mindegyiküket nyomon követ-
ni. Az a cég, aki ezt megpróbálja, hamarosan adat-
túlterhelési problémával fog szembenézni. Ha az
ügyfél a rendszer szemében semmi feltûnõ dolgot
nem mûvel, a hamis RASZ évekig létezhet anélkül,
hogy felfedeznék.
Kisteréz Katalin: Az indexen kívül még milyen ada-
tokat kell legyártani ahhoz, hogy a RASZ meggyõzõ
legyen?
Cégféreg: Ez teljes mértékben attól függ, hogy milyen
személyazonosságot akarunk létrehozni. A legtöbb
hamis RASZ-t úgy készítik, hogy az ügyfél független
üzletember vagy biztonsági tanácsadó képében tûn-
jön fel, aki szabadúszó módon dolgozik különféle cé-
geknek. Ez megfelelõ álcát biztosít a legtöbb árnyva-
dász számára, mivel õk általában jobban fel vannak
fegyverezve, mint egy átlagos polgár. Néhány ügyfe-
lem azt kérte tõlem, hogy az új RASZ segítségével
egyes fegyvereket és hasonló tárgyakat közvetlenül a
fegyvergyártóktól vagy a biztonsági cégektõl legyenek
képesek megvásárolni. Az ilyesmihez némileg többet
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kell dolgozni, mivel egy egész sor hamis bizonyítványt
és engedélyt kell legyártani. Ez természetesen az ügy-
fél számára is megnövekedett kockázatot ered-
ményez, mivel a cégek általában rendszeresen ellen-
õrzik az ilyen eladásokat és az is elõfordulhat, hogy a
következõ ügylet helyszínére kiküldenek egy bizton-
sági osztagot. Az ilyesmi nem történik meg gyakran,
de hát az ilyen kockázatok együtt járnak azokkal a ha-
mis RASZ-okkal, amelyek széles mozgásteret biztosí-
tanak a használójuk számára.
Kisteréz Katalin: Milyen egyéb dokumentumokat
lehet hozzávenni még egy hamis RASZ-hoz?
Cégféreg: A szokásos csomagba fegyver- és kiber-
verviselési engedélyek tartoznak, amelyek segítsé-
gével a ügyfél zavartalanul átjuthat a szokásos ellen-
õrzõpontokon. A komolyabb illetve illegális
kiberverekhez természetesen sokkal költségesebb
RASZ szükséges, és az ilyen tárgyakhoz sokkal nehe-
zebb hamis engedélyeket gyártani. A szokásos
RASZ-igények közé még az alábbiak tartoznak: útle-
velek, hitelkártyák, jogosítványok, diplomák és okle-
velek, és egyéb hivatalos okiratok, amelyek
könnyebbé teszik az ügyfél életét.
Kisteréz Katalin: Vagyis minél több engedélyt zsú-
folunk bele a RASZ-ba, annál szélesebb a felhaszná-
lási köre, és ennek arányában annál nehezebb az
elõállítása is. Mennyire fontos, hogy az embernek
hamis RASZ-a legyen?
Cégféreg: Nagyon fontos, hogy az embernek lega-
lább egy hamis RASZ-a legyen. Ne feledjük el, RASZ
nélkül még egy lakást sem lehet kibérelni. Az ügyfe-
leimnek általában azt javaslom, hogy használjanak
több hamis RASZ-t, így a különbözõ típusú tranzak-
ciókat a különbözõ RASZ-ok segítségével végezhetik
el, és így egyik RASZ sem tartalmaz minden adatot
róluk. Ha például az egyik hamis RASZ-t lakásbérlés-
re használja fel a ügyfél, akkor ellenjavalt ugyanazon
RASZ használata egyes árnyékosabb ügyletek eseté-
ben. Ha ugyanis a rendõrség vagy akárki más lenyo-
mozza az árnyékos ügyletet, máris megtudják a
RASZ-ból, hogy hol lakik az ügyfél. Ami néha igen
kellemetlen tud lenni.
Kisteréz Katalin: Azt el tudom képzelni. Akkor tehát
milyen tanácsokat tud adni azoknak, akik a jövõben
kívánnak hamis RASZ-t használni?
Cégféreg: Elõször is ne ezen akarjanak spórolni. Le-
het, hogy drágább egy jobb RASZ, de hosszú távon
mindenképpen megéri a befektetés. Véleményem
szerint tanácsosabb néhány ezer nujennel több
pénzt kifizetni a RASZ kreálásakor, mint a repülõtéri
ellenõrzéskor rádöbbenni, hogy a RASZ nem fogja
kibírni a biztonsági ellenõrzést, mert hiányoznak ró-
la a megfelelõ engedélyek.
Kisteréz Katalin: Még egy utolsó kérdés: van Ön-
nek is hamis RASZ-a?

Cégféreg: [Nevet] Nem úgy, ahogy Ön azt gondolja.
De hát végül is, technikai értelemben véve én nem
vagyok árnyvadász.
Kisteréz Katalin: Nekem úgy tûnt, hogy mégis. Ért-
sem ezt úgy, hogy már visszavonult?
Cégféreg: A megfogalmazás nem pontos. Többé már
nem végzek mátrix-felügyeletet árnyvadász akciók
alatt, de alkalmanként gyakorlom képességeimet az
adatszerzésben. A mátrix-perszonám és a valós élet-
beli személyiségem teljesen elkülönül egymástól. So-
ha nem keverem a kettõt. Ennek eredményeképpen
nincs szükségem hamis RASZ-ra, legalábbis nem ab-
ban az értelemben, amilyen értelemben Ön a „ha-
mis” szót használná a RASZ-szal kapcsolatban.
Kisteréz Katalin: Úgy érti ezt, hogy az árnyvadász
évei alatt soha senki nem látta az Ön arcát?
Cégféreg: [Nevet] Tudom, hogy nehéz ezt elhinni, de
mindezidáig csak egyetlen embernek sikerült áthidal-
nia a szakadékot, ami a mátrix-perszonám és a valós
identitásom között tátong. Az illetõ természetesen
meglehetõsen kivételes képességekkel rendelkezik
és egyben nagyon jó barátom is. Évekkel ezelõtt,
amikor még árnyvadászként ténykedtem, mindent a
mátrixon keresztül intéztem. Ha beszélnem kellett a
csapat valamelyik tagjával, egyszerûen felhívtam õt a
mátrixból és megtárgyaltuk a dolgot úgy, hogy én
csak a mátrix-perszonám képében jelentem meg.
Kisteréz Katalin: Mire jó ez a rendkívül szigorú el-
zárkózás?
Cégféreg: Én a titkokból élek, hölgyem.
Kisteréz Katalin: Világos. Felteszem, hogyt az évek
során számos, igen hatalmas ellenséget szerzett
magának.

Cégféreg: Valójában nem. És ez a dolog lényege.
Nem hagyok hátra nyomot, amin el lehetne indulni.
Persze pletykák szólnak egyes akciókról, amelyekben
én állítólag részt vettem, de senki sem tudja bizonyí-
tani sem a részvételem tényét, sem annak ellenkezõ-
jét. És ha figyelembe vesszük, hogy a vadászatok
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NEXT-DOOR
CSOMAGKÜLDÕ SZOLGÁLAT A TF TALÁLKOZÓN

Hatalmas árukészlettel és rengeteg érdekességgel várunk!
A kínálatból:
- Több ezer gyakori, nem gyakori és ritka lap

(HKK, Magic, M.A.G.U.S., Star Wars).
- Boltban már nem kapható különlegességek

(régebbi Csillagképek és Alanori Krónikák).
- Fantasy és Sci-fi regények, szinte a teljes magyar választék.
- Magyar- és angol nyelvû szerepjátékok és kiegészítõk.
- Stratégiai társasjátékok.

Ezenkívül a rendezvény teljes ideje alatt ingyenes játéklehetõség
hálózatba kötött PC-ken!

Elõzetes információ: 
�: 06-20 589 569 vagy 06-32 460 128 vagy 06-32 460 881

Kuponos kedvezmények:

1500 Ft-os vásárlás felett 5%,

6000 Ft-os vásárlás

felett 10% kedvezmény

Egy vásárlásnál csak egy 

kupon váltható be!

szenvedõ alanyai közül kikerülõ potenciális ellensége-
im nem tudhatják biztosan, hogy részt vettem-e az
ellenük indított akcióban, valamint elgondolkodunk
azon, mennyire nehéz engem megtalálni, akkor arra a
következtetésre jutunk, hogy egészen egyszerûen
nem éri meg nekik velem foglalkozni. Így nyugodtan
élhetem az életemet a névtelenség homályában.
Kisteréz Katalin: Ezért van az, hogy Ön ennyire zár-
kózott, ha Önrõl vagy az Ön által korábban végrehaj-
tott akciókról kérdezik?
Cégféreg: [Nevet] Ön számára talán zárkózottság-
nak tûnhet, de számomra ez egy életmód. Csak
technikai jellegû kérdésekre válaszolok, vagy olya-
nokra, amelyek módszerekre és eljárásokra vonat-
koznak. Mivel az életem nagy részét ebben a sze-
repben töltöttem, nem esik nehezemre az Ön által
„elzárkózásnak” nevezett hozzáállás.
Kisteréz Katalin: És ezzel az interjúsorozattal nem
kerül túlzottan a rivaldafénybe?
Cégféreg: [Nevet] Bizonyos mértékig. De sose
hagyjuk figyelmen kívül az emberi természetet. Még
ez után az interjú után is lesznek olyanok, akik ta-
gadni fogják a létezésemet, és azt állítják majd, hogy
Ön csak kitalálta az egész interjút. Mivel nem va-
gyok a számukra látható és tapintható, nem hiszik
el, hogy létezem.

Kisteréz Katalin: És nem zavarja Önt, hogy az em-
berek amolyan szellemnek tekintik?
Cégféreg: Hogy zavar-e? Épp ellenkezõleg, hölgyem,
ez az a környezet, amelyben biztonságban érzem
magam, ez a hit az alapja annak, hogy ne kelljen ál-
landóan magam mögé lesnem. A legtöbb árnyvadász
ott követi el a legnagyobb hibát, hogy túl feltûnõ, túl
nyilvánvaló módszerekkel dolgozik. Az ember jobban
teszi, ha csöndesen tevékenykedik. A nagy fegyverek
és a túl nagy felhajtás csak magára vonja a figyelmet.
Az ember dolgozzon halkan és hatékonyan. Így sok-
kal tovább él, és több pénzt is keres.
Kisteréz Katalin: Ön tehát azt javasolja minden de-
kásnak, hogy váljanak külön a csapatuktól és csak a
mátrixon keresztül kommunikáljanak?
Cégféreg: Nem, hölgyem, egyáltalán nem. Ennek az
életmódnak is megvannak a hátulütõi. Az én ese-
temben szükségszerûségrõl van szó, melynek okai-
ról nem kívánok beszélni. Csak annyit mondanék,
hogy az ember válogassa meg, kivel köt üzletet, és
maradjon annyira névtelen, amennyire csak lehetsé-
ges. A hiányzó tapasztalatot egyedül a józan ész pó-
tolhatja.
Kisteréz Katalin: [Nevet] Úgy érzem, ez kiváló vég-
szó az interjú jelen részének befejezésére.
Cégféreg: [Nevet] Ön igen figyelmes hölgy.

NEXT-DOOR
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6
Írta: Tröszt

Rajzolta: Vida László

GGrraattuulláállookk,,  kkaappiittáánnyy!!
SSzzûûkk 3366 óórraa  aallaatttt  eelljjuuttootttt
ooddaa,,  aahhoovvaa  aa  hhíírrsszzeerrzzééss
3366 nnaapp  aallaatttt..

MMeeggttuuddhhaattoomm......??

MMiillyyeenn  uuddvvaarriiaattllaann  iiss  vvaaggyyookk!!
EEnnggeeddjjee  mmeegg,,  hhooggyy  bbeemmuuttaattkkoozz--
zzuunnkk!!  AA  nneevveemm  DDeelloorraann  eezzrreeddeess......

......õõkk  ppeeddiigg  aa  CCssiillllaaggoosszzttaagg,,  õõffeennssééggee
ggáárrddáájjáánnaakk  eellssõõ  sszzáámmúú  kküüllöönnííttmméénnyyee..  ÖÖnn
ppeeddiigg  eeggyy  iinntteerrggaallaakkttiikkuuss  öösssszzeeeesskküüvvééss
kköözzeeppéébbee  ccssööppppeenntt..  EEllmmaaggyyaarráázzoomm..

AA  mmeeggggyyiillkkoolltt  ccááppaa,,  aakkii  uuttáánn  nnyyoommoozz,,  vvoolltt
aa ffoottoonnlleesszzeerreellééss  eeggyyiikk  eelllleennõõrree..  AAzz  õõ  aazzoo--
nnoossííttóójjáávvaall  llooppttaa  eell  aa  CCFFFF  tteerrrroorrsszzeerrvveezzee--
ttee  aazztt  aa  ffoottoonnbboommbbáátt,,  aammiivveell  mmoosstt  ssaakkkkbbaann
ttaarrttjjaa  aa  ccssáásszzáárrssáággoott..

AA  hhaarrccáásszzaattii  ccssiillllaaggttéérrkkéépp  vviilláággoossaann  mmuuttaattjjaa  aa
ccááppáákk  sszzáánnddéékkáátt::  mmeeggpprróóbbáálljjáákk  aazz  eemmbbeerreekk  hhaadd--
eerreejjéévveell  kköörrüüllzzáárrnnii  aa  bbeellssõõ  sszzeekkttoorrookkaatt..  ÉÉss  mmii
hheerrggeellhheettnnéé  aazz  eemmbbeerreekkeett  jjoobbbbaann  aa  cceerreebbrriittáákk
eelllleenn,,  mmiinntt  aa  CCFFFF  aakkcciióóii??
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VVaaggyyiiss  aa  ccááppáákk  áállllnnaakk
aa tteerrrroorraakkcciióókk  mmööggöötttt??

EEggéésszz  ppoonnttoossaann  aa  VVéérröörrvvéénnyy
UUsszzoonnyy..  ÉÉss  aa  bbiizzoonnyyííttéékk  vvaa--
llóósszzíínnûûlleegg  eebbbbeenn  aazz  ééppüülleettbbeenn
vvaann......

HHaattaallmmaass  fflloottttaa  lléépp  kkii  eekköözzbbeenn  aa  hhiippeerrttéérr--
bbõõll..  AAzz  OOmmmmuu  eeggéénn  mmeeggsszzookkootttt  llááttvváánnyy  aa
bbiizzttoossííttootttt  lleesszzáállllóóccssaattoorrnnaa  eerrõõttõõll  dduuzzzzaaddóó
kkéékkeess  vviibbrráálláássaa,,  mmééggiiss  eezzúútttteell  mmiilllliióókk  ffiiggyyee--
lliikk  aaggggóóddvvaa  aazz  éérrkkeezzõõ  ddiipplloommáácciiaaii  hhaajjóótt..

......ééss  hhaa  aa  bbiirrooddaallmmii  eerrõõkk
nneemm  ttuuddjjáákk  ggaarraannttáállnnii  aazz
eemmbbeerr  sszzeekkttoorrookk  bbiizzttoonn--
ssáággáátt,,  úúggyy  aazz  EEmmbbeerrllaakkttaa
RReennddsszzeerreekk  SSzzöövveettssééggee
ffeellbboonnttjjaa  aa  CCssáásszzáárrssáággggaall
kkööttöötttt  mmiinnddeenn  ddiipplloommáácciiaaii
sszzeerrzzõõddéésséétt,,  ffeennsséégg..
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FFoollyyttaattjjuukk

NNeemm  ssookkkkaall  kkééssõõbbbb
aazz eeggéésszz  bbiirrooddaalloomm  aa
ccssáásszzáárrii  sszzóóvviivvõõ  bbeejjee--
lleennttéésséétt  hhaallllggaattjjaa  aazz
eemmbbeerreekk  uullttiimmááttuummáá--
rróóll..  DDööbbbbeenntt  rréémmüülleett
sszzáálllljjaa  mmeegg  aa  ggaallaaxxiisstt..

AA  sszzüürrkküülleetttteell  aazzoonnbbaann  llááttoo--
ggaattóó  ttöörrii  mmeegg  aa  kkiihhaalltt  ggyyáárr--
tteelleepp  ccsseennddjjéétt..

MMeeggjjöötttt  aa  ccááppaa,,  eezzrreeddeess!!

KKéésszzüülljjeenneekk  ffeell  aa  bbeehhaattoo--
lláássrraa,,  õõrrnnaaggyy!!

AA  mmeegglleeppeetttt  tteerrrroorriissttáákknnaakk
mméégg  ffeeggyyvveerrtt  rráánnttaannii  sseemm
mmaarraaddtt  iiddeejjüükk......

PPáárr  ppeerrcc  aallaatttt  kkoommmmaannddóóssookk
lleeppiikk  eell  aa  ggyyáárruuddvvaarrtt..

OOlleeiioonn!!  FFiiggyyeelljjéékk
aa hhááttssóó  uuddvvaarrtt!!

AAzzttáánn  úújjrraa  eellccsseennddee--
sseeddiikk  mmiinnddeenn..

MMiinndd  aa  hháárroomm  ttúúllééll--
ttee  aa  kkáábbííttáásstt,,  eezzrree--
ddeess  úúrr!!

VVaallaammii  aazztt  ssúúggjjaa  kkaappiittáánnyy,,
hhooggyy  ssookk  éérrddeekkeesseett  ffoogg--
nnaakk  mméégg  mmeessééllnnii  eezzeekk
aazz aaddaatthhoorrddoozzóókk..
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A történelem valamennyi birodalma ren-
delkezett egy olyan központtal, ahol nem
csak a hatalom koncentrálódott, de egy-

fajta azonosulási lehetõséget is adott az alattvalóknak. (Egy több
száz fényévnyi átmérõjû csillagköddel viszonylag nehéz azonosul-
ni.) Amelyik birodalomnak nem volt ilyen központja, azt elsodorta a
könyörtelen idõ hullámverése.

A Birodalom alattvalóinak 99,99%-a soha még csak a fõváros
közelébe sem kerül, viszont mindenki látott róla készült felvételeket,
hallott a központ csodáit magasztaló költeményt. A császári titkos-
szolgálat, a STAG tudatos politikájának, és az intenzív egyházi pro-
pagandának köszönhetõen a fõváros az egyszerûbb lelkületû alatt-
valók szemében mára már azonossá vált a Paradicsommal. Aki
már járt az Ommun, az pontosan tudhatja, hogy miért könnyû ezt
a mesét elhitetni.

BLEINON, AZ ELPUSZTULT KÖZPONT
„Bleinon, gyémántvércsepp a fekete égen,

Virágzásod látva lángra gyúlt a szívem.

Csodáltam fenséges, örök ragyogásod,

Nem tudtam elhinni, megélem romlásod.”

XXXI. ONION: SÖTÉTSÉGBE ZÁRVA

A Galaktikus Idõszámítás (GISZ) 6244. évében, mintegy háromezer
esztendõvel ezelõtt a Vihar Armada sorozatos gyõzelmei után elbu-
kott a régi Cerebrita Császárság. A diadalmas ûrcápa hadak elözön-
lötték a Bleinon csillagrendszerét, elfoglalták és kifosztották a rend-
szer több bolygóját. Teherhajók tízezrei hordták a cápa fellegvárakba
a zsákmányt. A nemeshalak már arra készültek, hogy leszállnak a
védtelen császári fõvárosban is, amikor egy mindmáig ismeretlen
eredetû katasztrófa letarolta Bleinon felszínét.

Nem csak az élet szûnt meg a Galaktika leggazdagabb bolygóján,
de a tûzviharban elpusztult az a hihetetlen érték is, amit az évezredek
során itt halmoztak fel a régi cerebrita katonacsászárok, amit itt alkot-
tak meg a csillaghalmazunk legnagyobb mûvészei. A császári admi-
nisztrációt kiszolgáló 27 milliárd cerebrita hivatalnok családjával
együtt egyetlen perc leforgása alatt életét veszítette.

Soha ennyi cerebrita nem pusztult el egyszerre. A haláluk olyan

méretû telepatikus sokkot váltott ki, hogy abba beleõrül-
tek vagy belepusztultak a közeli rendszerekben még el-
lenálló cerebrita katonák is. A faj azóta sem tudta kihe-
verni ezt a csapást. Az ûrcápák mind a mai napig
tagadják, hogy õk vetettek volna be valami ismeretlen
fegyvert, és mivel õk általában dicsekedni szoktak egy-
egy világ letarolásával, így valószínûleg igazat mondhat-

nak. Az ostrom óta tartják magukat azok a pletykák és mesék, hogy
maga XXXI. Onion pusztította el imádott bolygóját, csak hogy az ne
jusson a barbár támadók foga közé.

Állítólag a császár néhány fõemberének sikerült a Kincstár egy
részét a hipertérbe juttatni, és ezek a kincsek mind a mai napig ott
rejlenek a hiperûrben úszó valamelyik apró valóságbuborék egyiké-
ben. Ezt a pletykát soha senki nem tudta megcáfolni, bár vannak,
akik szerint a valós tér és az antianyag világegyetemét elválasztó
hiperûrben nem is léteznek valóságszigetek. A Kincstárat nem ke-
vesen keresték az elmúlt évezredek során. Az, hogy nem találták
meg, sejtetni engedi, hogy a régi cerebriták gondoskodtak értékeik
megvédésérõl.

Figyelem! Rövid közlemény!
Az a kapitány, aki bejelenti a Kincstár hollétét bármilyen birodalmi
hatóságnál, az nem csak a kincs egy százalékát kapja meg, de am-
nesztiát is nyer valamennyi elkövetett és ezután elkövetendõ köz-
törvényes bûnére!

További információért keresse fel bármelyik STAG kirendelt-
ségünket a kikötõben!

A STAG közlemény vége

Bleinon elveszítése soha be nem gyógyuló sebet ütött a cereb-
riták szívén. A régi fõváros pompája örökre elveszett, emléke vi-
szont él, és sápadt kísértetként ott lappang valamennyi cerebrita el-
méjének mélyén. Az elmegyógyintézetekben külön részleg várja a
Bleinon-szindróma áldozatait. Ha egy mûvésznek sikerül valami
egészen kimagaslót alkotnia, akkor egy cerebrita szájából a létezõ
legnagyobb elismerés az, hogy „ez a mû még a régi Bleinonon is
megállná a helyét!”

AZ ÚJ FÕVÁROS
Az ûrcápa rabláncokat lerázó Monnan-Om, a majdani I. Theon csá-
szár levonta a megfelelõ következtetéseket Bleinon pusztulásából.
Az új fõváros, Ommu kiválasztását a legnagyobb titoktartás övez-
te. A bolygó pontos elhelyezkedését a Galaktika spiráljában csak
nagyon kevesek ismerik. Azt mindenki tudja viszont, hogy Ommu,
az édes titkok birodalma egy Bika nevû csillagkép Kronos nevû
napja körül kering. A Kronos rendszerét kizárólag az uralkodói tes-

Kivonat az Elmaradott Világok Értelmesebb
Vezetõinek Tájékoztató Zsebkönyvébõl. A
Császári Cenzorhivatal engedélyével. Má-
solása és terjesztése kívánatos, és az ál-
lampolgári hûséget bizonyító cselekedet.

Kérem a világok kormányzóit, hogy a ki-
vonatot rendszerük valamennyi iskolájában
és kocsmájában jól látható helyen füg-
gesszék ki.

OLENINEN SEGÉDCENZOR

GGyyéémmáánnttvvéérrccsseepppp  bbáárrssoonnyyoonn
AA  ggaallaakkttiikkaa  ffõõvváárroossaa

„MINDEN ÚT BLEINONRA VEZET.”
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tõrség pilótái és kapitányai közelíthetik meg. Ma már emberek is
akadnak közöttük, de néhány évtizede ez a szûk csoport kizárólag
cerebritákból állt. Mindannyian részesültek a Gyors Kegyelemben,
vagyis szenvedés és kínok nélkül halnak meg, ha esetleg fogságba
esve a kínvallatás veszélye fenyegetné õket. A Kronos az ismert
Galaktika egyik legjobban õrzött csillaga. A Birodalom adóbevéte-
leinek több, mint tíz százalékát évrõl évre a rendszer védelmének
fejlesztésére fordítják. A rendszer minden egyes bolygója körül
több tucat orbitális erõd lebeg. A bolygók önállóan is képesek meg-
védeni magukat, és elég erõs flottával rendelkeznek ahhoz, hogy
nagyobb invázió esetén megsegítsék egymást. Mindegyik égitesten
mûködik hadihajók felépítésére alkalmas hajógyár.

Ommu, ez az ammónialégkörû világ az örömök kertje, a titkok
és a hazugságok útvesztõje. Nincsen olyan bocsánatos bûn vagy
titkos élvezet, mit itt ne lehetne megkapni. Az egész világ a gyönyö-
rök átélésére rendezkedett be. Állandóak a kisebb-nagyobb
összeesküvések, a titkos barlangokban, elhagyott temetõk mélyén
rejtélyes szekták tagjai gyülekeznek éjszakánként. Bár a STAG a
legjobb ügynökeit alkalmazza a fõvárosban, mégis gyakoriak a
gyanús balesetek, a megmagyarázhatatlan gyilkosságok.

A két, pompától és fényûzéstõl fuldokló nagyvárostól, Zeusztól
és Orfeotól eltekintve az egész bolygót kertek, erdõk és ligetek bo-
rítják. Zeusz a naprendszer kommunikációs és közigazgatási köz-
pontja, Orfeo a mûvészek fellegvára. Orfeo igazi viperafészek, még
az egyébként kicsapongó életmódot folytató ommuiak szemében is
züllött és veszélyes helynek számít. Egy olyan városnak, ahol a lük-
tetõ és mámoros éjszakát nem lehet megkülönböztetni a vad és er-
kölcstelen nappaltól. A két város vezetése között régóta gyilkos ri-
valizálás folyik. Mindennapos a kémkedés, a politikai gyilkosság, a
zsarolás.

A mélybíbor tengerbõl néhány száz apró, vulkánikus eredetû
sziget és két nagyobb szárazföld emelkedik ki: Ollienlen, a Palota-

kert és Linieloon, a Vadászkert.

Linieloon vadonjában alakították ki az alig száz éve megalapí-
tott Új Testõrség központját. Errõl a viszonylag fiatal és egyelõre
még nem túl befolyásos fegyveres testületrõl a legvadabb mende-
mondák keringenek. Az Új Testõrség tagjait Specialistáknak is hív-
ják. Állítólag egyénileg vagy kis csoportokban hajtanak végre ön-
gyilkos akciókat, olyan helyzetekben, amikor mindenki más már
csõdöt mondott.

A bolygó lakossága nem haladja meg a néhány millió fõt. Így
esetleges erõszakos haláluk nem válthat ki egy egész birodalmat
megváltó telepatikus sokkhullámot. Szinte kizárólag cerebriták, fel-
adatuk nem a birodalmi bürokrácia vezetése, hanem a császári
udvar igényeinek kielégítése.

AZ ENKLÁVÉK
Ommu körül két természetes hold kering. Mindkettõ flottatámasz-
pont. A Tellio a mélyûri flotta bázisa, a Kreberz a xeno testõrlégió
és a bolygóközi vadászrajok otthona. A bázisokat alig néhány száz
évvel ezelõtt építették ki. A munkálatok során felhasználták az itt ta-
lált, történelem elõtti romokat, és a holdak kérge alá vezetõ alagút-
rendszereket is.

Már nincs érvényben a régi törvény, mely szerint, aki egyszer el-
jutott a Kronos rendszerébe, az soha többé nem hagyhatja el azt. En-
nek ellenére a STAG és a Császári Testõrhivatal rendkívül alaposan
megválogatja, hogy kinek ad beutazó vízumot. A hat nem cerebrita
nagy faj képviselõi: a fõméltóságok, a követek, a mûvészek számára
Kreberzen alakítottak ki lakható, minden luxussal ellátott enklávékat.
Nem cerebrita csak különleges engedéllyel léphet Ommu földjére. Az
enklávék közül legnagyobb Iupater, az emberlények települése. Ebben
a földalatti barlangvárosban több mint kilencvenhétmillióan laknak.
Érdekes helynek számít ezen kívül még Urano is, ahol együtt él vala-
mennyi oxigénalapú faj. Nem császári szervezetek tisztviselõinek (pl.
a klánok, az óriáscégek, a szakszervezetek) tilos belépni a rendszer-
be. Az õ vezetõik így csak magánszemélyként vagy illegálisan tartóz-
kodhatnak itt.

AZ ELLÁTÓ VILÁGOK
Kronos 22 lakott világa a császári bolygót és a Flotta itt állomásozó
egységeit szolgálja ki. A hét nagy faj mindegyike jelen van a naprend-
szerben. Rajtuk kívül még tengõdik néhány holdon egy õsi faj pár
ezer degenerálódott leszármazottja. Róluk nem sokat lehet tudni. Va-
lamennyi égitesten, függetlenül azok fizikai adottságaitól, inszektoid
piramisokkal találkozhatunk. Õk alkotják az összlakosság 80 %-át.
Szinte valamennyi nehéz, veszélyes vagy különösebb intelligenciát
nem igénylõ munkát a rovarlények serege végez el. Nagykirálynõjük
Tellión él. A rendszer tökéletesen önellátó. A karnoplantusz ültetvé-
nyek még kivitelre is tudnának termelni, de a Kronos nem folytat ke-
reskedelmet külsõ világokkal.

A 17. számú gázóriás negyedik holdján mûködik a Galaktika
magjának egyetlen Archeodronja. Az Archeodron a II. Flotta állandó
vesztegzára alatt áll. Megközelítéséhez a Galaktikus Tanács engedé-
lye kell. Maguk a Tanács nagyurai nem léphetnek az Archeodron
területére. A naprendszer vezetõje a Kronos Ura címet viseli.

Rangja szerint õ a császári udvar marsallja. Csak az uralkodó-
nak tartozik engedelmességgel. Õ irányítja a rendszer összes erõ-
forrását, és mint a központi helyzetû Gyémántszív Kormányzóság
Kormányzója, õ felel a környezõ ûrszektor biztonságáért. Ehhez
rendelkezésére áll a II. Birodalmi Flotta (Fekete Testvériség) teljes
ereje.

VARGA A. CSABA



12

� Lassan valóságos botrány kezd
kialakulni a két cerebrita pap
gyilkosai utáni nyomozás 
körül. A Legfõbb 
Ügyészi Hivatal nyomá-
sára leváltották a Serex 
Butomit, a nyomozás vezetõjét, 
épp mielõtt sajtótájékoztatót tar-
tott volna. Kzi Ixirsi Nagykirálynõ, a 
Legfõbb Bíróság elnöke azonnali 
magyarázatot kért, de sem az 
ügyészektõl sem Augusto Antonio 
Santa Clara de Fortunától, a Rend-
ügyminisztérium vezetõjétõl nem kapott egye-
bet bizonytalan egymásra-mutogatásnál. Serex Buto-
mi hadnagy az újságírók minden kérdésére egy barát-
ságos mosollyal és egy sztereotip válasszal felel: „No
comment”.
� Bár mind több eredménye mutatkozik, nagyon sokan
figyelik erõsödõ ellenszenvvel a kolonizációt. Legutóbb
a CHT (Cerebrita Hagyományõrzõ Társaság) szólalt fel
az ellen, hogy a Napkereszt Egyháza kiárusítja népük
kulturális kincseit azzal, hogy más fajok számára is el-
érhetõvé teszi a pszi tudományát. Ráadásul a többi faj
még nem is készült fel a pszi fogadására és használatá-
ra, így nagyon könnyen maguk vagy mások ellen fordít-
hatják. A Társaság ellenfelei viszont azon véleményük-
nek adtak hangot, hogy a CHT csupán a cerebriták vélt
vagy valós szellemi felsõbbrendûségét féltik, és legszí-
vesebben megtagadnák a többiektõl a fejlõdés minden
lehetõségét. A Társaság természetesen visszautasította
a felvetést, és újabb teóriával állt elõ. Szerintük elõfor-
dulhat, hogy a Napkereszt Egyháza a pszi ajándékozásá-
val egyfajta mentális befolyást szerez a kapitányok agya
fölött, amit a továbbiakban kihasználhat. Azt is fontol-
gatják, hogy bírósághoz fordulnak az egyház által folyta-
tott machinációk vizsgálata és a kolonizáció idõleges
felfüggesztése ügyében. A Napkereszt Egyháza termé-
szetesen tiltakozik a vádak ellen, és latba veti minden
befolyását a CHT elhallgattatására.
� Most már semmi kétség, hogy a mezonok okozták an-
nak a fiatal csillagnak az idõ elõtti összeomlását, amely-
rõl annyit írtak mostanában mind a tudományos, mind a
bulvárlapok. A katonai hírszerzés kijelentette, hogy ag-
godalomra nincs ok, mire a peremszektorokban azonnal
kitört a pánik. A zarg blokádok már így is szinte elvisel-
hetetlenné tették ott az éle-

tet, de ha a mezonok is tö-

megpusztító fegyvereket 
vetnek be, akkor vég-

képp elnéptelenednek a 
Birodalom külsõ részei. 
Bár még közvetlen ve-

szély nincs – a Birodal-
mi Hadsereg szerint 

mindaddig nem is lesz, 
amíg új mezon hajók nem jelennek meg, 

mivel az ismertek közül egyik sem képes ilyesmi-
re –, már elkezdték kidolgozni a válságterveket. 

Azt azonban elõre jelezték: kollektív kitelepítésrõl szó
sem lehet: a peremszektorokat meg kell védeni. Azt már
csak a rossz nyelvek teszik hozzá, hogy rossz a fogalma-
zás: a peremszektoroknak kell megvédeniük a Birodal-
mat.
� A Swatth Military kijelölte a III. Légiparádé idõpont-
ját és közölte, hogy ennek a rendezvénynek is a MIB lesz
a fõ támogatója. Hokaru Asami, a MIB elnöke, aki nem-
rég tért vissza a Gollam szektorból, diadalittasan közöl-
te, hogy cége új területeket kíván meghódítani: szimulá-
torok mellett nagyobb figyelmet fordít a valódi harcra.
Miközben a Gollamban tartózkodott gyógykezelése
okán, nagyszerû üzleteket kötött, például a vadonatúj,
MIB fejlesztette ionpajzsokra. A közgazdászok megdöb-
bentõnek tartják a MIB gazdasági erejét: az ilyen gyors
ütemû fejlesztés, a kiterjedt reklámkampányok, a terme-
lés volumenének óriási mértékû emelése olyan pénze-
ket emészt fel, annyira kockázatos, hogy normális eset-
ben minden fiatal, önálló céget tönkretenne. A
megfejtés alighanem az önálló szóban rejlik. A MIB-et
valószínûleg valamely klán vagy kartell mûködteti, bár
ez hivatalosan egyáltalán nem látszik. Nem merik sem
leírni, sem hangosan kimondani, de egyre több gazda-
sági újságíró suttogja, hogy a MIB-et pénzmosásra,
piszkos pénzek legalizálására használják. A Pocket kon-
zorcium maga is szívesen látna erre bizonyítékot, hisz
egyeduralma ugyan még nincs veszélyben, de kellemet-
len egy ilyen törekvõ vetélytárssal a háta mögött a csú-
cson üldögélni...
� Egyes híresztelések szerint több klán is megszerezte
a hiperûr-stabilizátor leírását. Sem a Bíborrend, sem az
Acélsasok nem cáfolták az értesülést, sõt sajtófelelõse-
ik arra is célozgattak, hogy az érdemesnek ítélt szabad
kapitányoknak is átadnák tudásukat.
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ik arra is célozgattak, hogy az érdemesnek ítélt szabad
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AZO Szellem

A Szellem a jelenleg ismert zarg hajók közül a
közepes méretûek és felszereltségûek közé
tartozik. A tapasztalatok szerint az eredeti mo-
dellnél vékonyabb páncélzattal készült, de en-
nek okát eddig nem tudta a katonai hírszerzés
felderíteni. Persze sokféle teória született a
magyarázatra – ezek közül a legvalószínûbb-
nek az tûnik, miszerint valamiféle speciális ké-
szüléket építettek a hajó bordázatába, amelyet

másképp nem lehetett volna elhelyezni –, de bizonyíték egyiket sem támasztja alá. Kérdés, van-e köze a dolognak ahhoz, hogy a Szel-
lem a zarg hajók egy új generációjához tartozik, amelynek jellemzõje a fokozott rombolóerõ és az ennek eszközeként feltûnt rakétaáll-
ványok. A Szellemen a 3 darab Z3 Ls-50 lézerágyú mellett 2 rakétaállvány kapott helyet, melyekbõl harmadik szintû rakétákat lehet ki-
lõni. A Szellem nemcsak fegyverzetre, hanem kinézetre is különleges: már az is, hogy nem szikár funkcionalizmus jellemzi, meglepõ,
ám a Szellem valóságos mûvészi alkotás: kerek, kissé homorúnak tûnõ ablakai akár a szemgödrök, orra kissé horpadt, alatta két sor-
ban fények villognak. Láthatólag nem törekedtek álcázásra: a Szellem páncélzata sárgás színû, repedésszerûen végigfutó fekete csí-
kokkal. Többekben felmerült, hogy talán az elsõ nem robotvezérlésû hajó jelent meg a Szellemmel, s eztán több is követni fogja. Vissza-
térve a zargok új , rakétás hajóira: kétséges, elérik-e ezzel céljukat, hiszen az elsõ meglepetés után a szabad kapitányok néhány
panelhely árán akár csaknem tökéletesen megvédhetik magukat. Egyes szakértõk szerint nincs is más céljuk, mint a meglepetés és
valami igazán nagy dobást készítenek elõ, amíg a kapitányok fejvesztve rohangálnak rakétapajzsok után...

Alaptípus: Zarg 3-PT
Manõverezõképesség: 4
Energia: 80
Páncélzat: 80
Veszélyességi besorolás: 4
Fegyverzet átlagereje: 51

III. GALAKTIKUS 
LÉGIPARÁDÉ

A Swatth Military folytatja az immár hagyo-
mányossá vált Légiparádék megszervezését.
Ezúton hívjuk fel a szabad kapitányok figyel-
mét arra, hogy már most kezdjék meg a fel-
készülést a nagy eseményre! A Swatth ezút-
tal határozott ígéretet tett arra, hogy ezúttal
semmilyen „váratlan esemény” nem zavarja
meg a Légiparádé lebonyolítását. Ígéretük
szerint minden kapitány idõben megkapja az
információs kockát rendezvény pontos rész-
leteirõl.

1998. június 13-án 10 órától ismét Légi-
parádéval egybekötött KG- és TF-találkozót
rendezünk a Láng Mûvelõdési Házban.

Figyelem! Vándor Gábor segítségével a
találkozóra tablókat készítünk a KT-k és szö-
vetségek saját újságaiból, valamint a játéko-
sok TF-es és KG-s rajzaiból. Kérünk minden
KT-t és szövetséget, hogy amennyiben nem
titkos a belsõ lapjuk, küldjék el a legutolsó
példányukat Gábor címére (2120 Dunakeszi,
Fóti út 32/b)! Ugyanerre a címre várjuk a lel-
kes, rajzolni szeretõ játékosok rajzait is.
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A CSILLAGGÁRDA
A Csillaggárda a Káosz Galaktika szövetségeinek
sorában negyedikként alakult meg. Félkatonai
szervezet, melynek célja az igazság és az egyenjogúság
védelme, valamint egy új rend létrehozása. A Gárda
tiszteli a Birodalom eszméit és elveit, és segíti a Biroda-
lom minden olyan kezdeményezését, ami e régi eszmék jegyében születik meg. Kötelességé-
nek érzi a zargok és mezonok elleni harcot, és a támadók által létrehozott blokádok, bázisok
megsemmisítését. Nagy figyelmet szentel a humanitárius szempontoknak: segít a megtáma-
dott világok lakosságának evakuálásában, és a rekolonizációban, vagyis az élettelenné vált he-
lyek benépesítésében. Elítéli és üldözi az embercsempészet minden formáját. A kalózkodás,
amennyiben nem összeegyeztethetetlen a Csillaggárda elveivel, bizonyos korlátok között meg-
engedett.

Mindazonáltal a Gárda nem tekinti maga felett állónak a Birodalmat annak jelenlegi for-
májában. A Birodalom egész szektorokat hagy elveszni, túlbürokratizált, lassan és nem meg-
felelõen reagál a kihívásokra. A Gárda ezért aktív részt kíván venni a Birodalom felvirágozta-
tásában (hogy az újra a régi fényében tündököljön), vagy ha ez lehetetlen, egy új és erõs
Birodalom létrehozásában.

A Napkereszt Egyházával különösen jó a kapcsolatunk, hiszen az Egyház felvállalta a ga-
laxis lakóinak védelmét és a kolonizációt – mindazt, amit a Birodalomnak kellett volna. A
Gárda minden tõle telhetõt megtesz, hogy támogassa az Egyházat ezekben a feladatokban.
Mindazonáltal elítéljük az Egyházon belüli vitákat és hatalmi harcokat, mert ezek hátráltat-
ják az új rend kialakulását.

A Csillaggárda tagjai szabadon dönthetik el, hogy csatlakoznak-e klánhoz, s ha igen, me-
lyikhez. De a gárdista semmilyen klán megbízásából nem cselekedhet a Gárda elveivel és ér-
dekeivel ellentétesen.

Azokkal a szervezetekkel és szövetségekkel, amelyek céljai összeegyeztethetõk a Gárda
céljaival, hatékony és erõs szövetségi rendszert szándékozik kiépíteni.

Mindemellett a Gárda baráti társaság, melynek tagjai neves kapitányok, akik az élet min-
den területén helytállnak, és legalább egy területen kimagasló teljesítményt nyújtanak. Ami
ezek mellett összeköti õket: mindegyik tett már valamit a galaxis békés fejlõdése érdekében,
és e cél eléréséért fog harcolni a jövõben is.

ADMIRAL ARCHON (#1802) és CON DE RAMM (#2747)
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� Kapitányok! Ha van bennetek vadászszel-
lem, és tagjai akartok lenni egy alakuló szö-
vetségnek, gyertek közénk! Az Acélszív elsõ-
sorban az idegenek elleni harcra
specializálódott vadászpilótákból állna. Ponto-
sabb információt a http://www.holop.hu/-
~karcsi/acelsziv.htm honlapon, vagy szemé-
lyesen nálam lehet kérni. Célunk az idegenek
galaxisunkból történõ kiszorításán kívül, hogy
az Acélsasok klán elfogadjon bennünket.

Sir Grotti (#4270), az Ûrciklon I kapitánya, 
1046 Budapest, Nádasdy K. u. 31 IX/27, 

e-mail: p.korosi@walton.hu
� Ha bûnt követsz el, akkor isten megbocsát,
de egy Hóhér a szenvedélyének él.

Omett Telrunnell (#1836), egy Hóhér
� Üdv mindenkinek! Panel- és raktérbõvítõt
keresek. Aki tud szerezni, azt kérem írjon erre a
címre: Mároki Ádám, 2600 Vác, Széchenyi u.
38. Persze bõségesen megfizetem. Minden ka-
pitánynak sikeres blokádtörést!

Omett Telrunnell (#1836), egy Hóhér
� Tisztelt kapitány! Nem szereted a kalózokat?
Az idegeneket? És akik veszélyeztetik a galakti-
kát? Szeretnél egy jó szövetséghez tartozni?
Akkor ne habozz, a Hóhérok (#905) téged is
vár! Egyenrangú tag leszel, és rengeteg barátot
szerzel. Várjuk jelentkezésed ezeken a lajst-
romszámokon: #3979, #1320, #3320,
#4140, #1836, illetve add ki a BELEP 905 pa-
rancsot! Inkább az utóbbit válaszd! Viszlát a so-
raink közt! Hóhérok (#905)
� Hé, mindenki az Extosban! Csak hogy ne
pazaroljátok feleslegesen az idõtöket és a TVP-
teket, elárulom, hogy a vérdíj Bagirára már nem
áll. Úgy döntöttem, hogy azt a 25 000-et inkább
fegyverkezésre költöm. De ha valaki még meg
is támadná, azt minden belé sebzett 5 pont
után egy darab tetszõleges infóval jutalmaznám
(kérjetek nyugodtan bármilyen infót, elég kicsi
a valószínûsége, hogy ne tudjam megadni). Ha
valaki esetleg le is lövi, az bármennyi infót kér-
het. Úgyhogy kapitányok, szerintem nem volna
számotokra haszontalan, ha csak úgy melléke-
sen kiadnátok a T 1960-at. Tudod Bagira (egyél
banánt!), én csak egy békés kis kereskedõ va-
gyok, ezért le is szereltem minden hardware-t a
hajómról, de útban van már a Spark. „Tisztele-
tem!” #2110
Ui.: Talán felteszed magadnak a kérdést, hogy
mi a túróért hívlak mindig a hajód nevén. Nos,
mert szerintem a név eredeti tulajdonosának
külleme, és a te jellemed úgy hasonlítanak.
� Helihó mindenki! A következõ LP-re keresek
flottatársakat. Egy Cyclon Spacedogom van, és
akár a kezdõk között (két Stinggel vagy egy
Mercatorral és egy Unarióval), akár a tapasztal-
tabbak között (korlátkitöltéshez vagy „golyófo-
gónak”) is szívesen indulnék. Minden megol-
dás érdekel a #1468-as karakterszámon. Halál
a zargokra!
III. 16. Lexandro d’Arquebus (#1468)

� Övezze megvetés és gyalázat azon szemé-
lyeket, kik tudatlanságukból és elborultságuk-
ból fakadóan pocskondiázni merik a klán jó hí-
rét vagy bármely nemes tagját. E pillanattól
nevük legyen mortis, vesztükre. S legyen ez
példája a káosz bomlásának, okulásukra. –
részlet Brothericus Perfectio Kódez címû mun-
kájából, annak is Bíbor Könyvébõl.

Fekete Vendettor
� Chronos és társai! Öntömjénezésetek és be-
képzeltségetek legnagyszerûbb példája, hogy a
cég–klán konfliktust a nyilvánosság elé tártátok.
Rendben, csak annyi mondandóm lenne: az
egyenes személy ezt nem a partner háta mögött
teszi, hanem személyesen. Nem értem mi szük-
ség volt a nyilvánosságra hozatalra. Egyedüli
magyarázat a fanatikus elszántságotok lehetett,
éltetni magatokat, titeket, akik korábban világé-
gésrõl és egyszerû pusztításról fanfároztatok,
ma viszont irgalmas szamaritánus szerepében
játszátok a világmegmentõ hõsöket. Milyen szá-
nalmasak vagytok. Vagy nevet vagy célt és filo-
zófiát változtassatok, ez így nagyon gyerekes
dolognak tûnik. – Halálotok legyen csak a kez-
det... Broth Tal Piccon testvér
� Formato III kapitányai, ébredjetek! Nem un-
játok mág a sok megdöbbentõ hírt? Tisztítsuk
meg a szektort! Mindenkit szívesen látunk flot-
táinkban, vagy örömmel csatlakozunk mások-
hoz. Mutassuk meg, mire képesek az emberek!
Az Úr legyen veletek!

Pedró Anarre (#5085) NecroTech Inc.
� 150 konténer friss cápahús sürgõsen eladó,
vagy cápauszonyra cserélném. Jelige: kaviár.
(Kaviár: egyes halfajták sózott ikrája.)

Solan Warhon Thark (#2793)
Xanto Mors Clairsar (#1965)

� Tisztelt kapitányok! Egy – fõként harcosok-
ból álló – erõs szövetséget szeretnék alapítani,
amelynek egyik fõ célkitûzése a zargok és me-
zonok üldözése lenne, továbbá a Klánokba tör-
ténõ beépülés (magas rang), és egymás segí-
tése infókkal, tanácsokkal, flottával stb.
Általános szövetségre gondolok, tehát bármi-
lyen fajhoz is tartozz, várom jelentkezésedet,
ha az Albionban vagy, vagy oda tartasz.
II. 23. Szerencsevadász Paul (#4601),

az Acélcápa (ûrcápa hajó) kapitánya,
Kovács Pál, �: 117-1041 (8-16), 221-0768 
� Üdv mindenkinek! Kijelentem, hogy egy Hó-
hér-benyomást keltõ hajóm van. Nézd meg a
logónkat az AK 27-ben. A „benyomás” fõleg a
kalózokra hat.

Omett Telrunnell (#1836), egy Hóhér
� Ha valaki nem tudja leírni a nevemet. Ha va-
laki olyan dolgokat ítél el, amit földhöz ragadt
elméje képtelen befogadni. Ha valaki dilettán-
sok letéteményesének mondja magát. Ha vala-
ki halottnak minõsíti azt, ami örökkévaló. Ha
valaki névtelenül fenyeget. Akkor nem méltó a
válaszomra. S. S. S. Tooth (#1498)
III. 16. a többlényegû

� Fixáld az életet, keresd a lényeget!
Captain Join’ (#2398), fixer és hittérítõ

� Legyünk realisták, akarjuk a lehetetlent!
III. 18. Light Knight százados
� A belsõ szektorok legnagyobb elõnye az,
hogy a bárok színpadán egyszerre lejtenek a
karnoplantusz, az inszektoid, az ûrcápa stb. go-
go girlök. Fõ a változatosság!

Azire Fralippo (#1002)
� Kalózok! Elnézést kell kérnem tõletek, de
nem kímélek senkit sem közületek. Az Omett
Telrunnell név földi nyelvre lefordítva: Sam Te-
len. Számíthattok rám! #1836, egy Hóhér
� VD 1 és BELEP 905 a legjobb parancsok!

Hóhérok (#905)
� Tisztelt kapitánytársaim! Bármelyik szektor-
ban is vagytok, ha szívesen cserélnétek infót
vagy szerettek levelezni, akkor írjatok!
IV. 1. McDonell (#3694), Endeavour
� Nyílt levél mindenkihez! Tisztelt kapitányok,
segítséget kértem tõletek... Hát megkaptam. A
hajóm Agya „nulla-pont-nulla beérkezõ technikai
adat’-ot vett az eltelt három hónap során. Ti ta-
lán az ûrcápák pikkelyeire esküdtetek fel a kadé-
tiskolában? Bár ellenségeink, én igenis tisztelem
a zargokat, mezonokat. Õk legalábbis nem a
szótár-adatbázisban keresgélnek, ha meghallják
ezt a szót: együttmûködés. Tanulhatnánk tõlük.
Nekem úgy tûnik, hogy csupán egy olyan csür-
he vagyunk, akik csak érdekbõl, és igen nagy
veszély esetén tud összefogni. A legtöbben csak
a pénzük gyarapításának, s a minél nagyobb ha-
jó, a legnagyobbat pukkanó ágyú elvét követik.
(Ráadásul a legkisebb indokkal – ha nincs, kre-
álnak egyet – egymásnak ugranak.) Tudjátok,
hogy mi a sakk? (Egy, az emberek által kitalált
õsi stratégiai játék. Nálunk benne volt a stratégi-
ai tananyagban, sõt minden hajó Agy ismeri – a
programozók gondoltak a legénység unalmas
óráira –, ismerkedjetek meg vele.) Nos, mi van,
ha ezt a játékot a zargok és a mezonok egy ga-
laxisokból álló táblán játsszák? A mi mezõnk
csupán egy jelentéktelen pont, ahol bennszülöt-
tek is vannak (a probléma megoldható). De ké-
sõbb... Az eldugott pont fontossá válhat, s meg-
ismerhetjük, hogy milyen az, ha a tigrisek állnak
falkába az egymással marakodó sakálok ellen.

Draco Gerro’Rali Ace (#4409)
Ui.: Zargok, mezonok figyelem! Ha a helyzet nem
változik, legénységestül átállok. Indoklás: „Az a
faj, mely nem képes megvédeni önmagát a
pusztulástól – bár ehhez minden eszköz adott –,
nem érdemli meg az életet.” Idézet a természet
íratlan törvényeibõl...
� Figyelem! Vennék pulzar kristályt, ozmiu-
mot, coburn szálat, thalapront, tieberson fó-
kuszt. Ezenkívül minden olyan ritkaságot, ami
neked nem kell. Ár megegyezés szerint. Mind-
ezt a Formato I-ben.

William (#1806), Molnár Krisztián, 
1218 Budapest, Raló u. 2-8/c ép./IV. 17.
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Ha ellenfelem egy Tiltott mágiával le-
tiltotta a Tiltott mágiát, kijátszhatok-e
Bûbájmásolást a Tiltott mágiára?
Igen. A Bûbájmásolás a kijátszáskor még
Bûbájmásolás, csak amikor sikeresen já-
tékba kerül, akkor lesz belõle Tiltott mágia.

Gnóm mágussal kijátszhatok-e tárgyat
az ellenfél körében?
Nem, tárgyakat mindig csak a saját köröd fõ
fázisában játszhatsz ki. A Gnóm mágus csak
abban segít, hogy szörnykomponens helyett
VP-ért rakhatsd ki a tárgyaidat, vagyis ha a
mágussal hozol ki egy tárgyat, akkor egyálta-
lán nem kell rá komponenst költeni.

Mi számít kijátszási feltételnek? Kijátszá-
si feltétel-e a bûbáj lényre lapoknál az,
hogy legyen egy célpont lény a játékban?
Kijátszási feltételnek azt nevezzük, ami egy
lap szövegében kijátszási feltételként van fel-
tüntetve, és amit teljesíteni kell ahhoz, hogy
a lapot játékba hozd. Az, hogy pl. a bûbáj
lényre lapokat csak akkor lehet kijátszani,
ha van a játékban célpont lény, az nem kiját-
szási feltétel, hanem a HKK egyik szabálya.

Mennyinek kell számolni X-et, ha egy X-
es idézési költségû lényt (pl. Vérke-
szeg) Nagyobb idézéssel hozok ki? Mi
van akkor, ha feltámasztok egy ilyen
lényt?
A kérdést általánosítani lehet minden X-es idé-
zési költségû lapra. Vagyis ha kézbõl játszok ki
egy X-es idézési lapot, akkor X értékét mindig
én határozom meg. Az olyan esetekben, mint
pl. a Nagyobb idézés, amikor az X idézési költ-
séget nem kell elkölteni, bármilyen értéket
mondhatok X-re, ami az X-es idézési költségû
lap keretein belül lehetséges. Azaz egy Na-
gyobb idézéssel lehozott Vérkeszeg 0/1-tõl
7/1-ig bármilyen lehet, viszont ha játékban
akarom tartani, akkor ki kell fizetni a már
meghatározott X-2 VP-t. Ezek szerint ha X-et 0-
nak vagy egynek határozom meg, akkor nem
kell rá költeni plusz VP-t, ha akarom akkor a
játékban marad. Ha az X-es idézési költségû
lap nem kézbõl kijátszva kerül játékba (pl. Fel-
támasztással), akkor X értéke mindig 0 lesz. Ez
alól kivétel a Miksziszi húsgólem, mivel ott a
lapon külön le van írva, hogy amikor a gyûjtõ-
bõl visszakerül a játéba, akkor X értéke annyi
lesz, amennyi a gyûjtõbe kerüléskor volt.

Ha az elõkészítõ fázisban eldobok há-
rom lapot, hogy leszedjem magamról a
Gyilkos méreg méregjelzõit, az egysze-
ri vagy háromszori lapdobásnak számít
(pl. Ragaszkodásnál)?
A Gyilkos méregnél való lapdobás ugyan-
olyan, mintha egy másik varázslat vagy hatás
eredménye lenne a lapdobás. Például az
Agykifacsarásánál egyszeri dobásnak szá-
mít a három lap eldobása, azaz a méreg ese-
tében is egyszeri lapdobásnak, egyszeri cse-
lekedetnek számít több lap eldobása is.

Mérgezõ lénynek számít-e a Hamupók,
ha nincs Sheran lényem a gyûjtõmben?
Nem, 0-s mérgezésû mérgezõ lény – ahogy
azt sokan gondolták – nem létezik. A 0-s mér-
gezés azt jelenti, hogy a lény nem mérgezõ.

Ha kijátszok egymás után két Hadisze-
rencsét, akkor abban körben két lapnál
határozhatom meg a pénzfeldobás
eredményét, vagy mind a kettõ ugyan-
arra a következõ pénzfeldobásra hat?
A Hadiszerencse szövege szerint a következõ
dobás eredményét határozhatod meg vagy
módosíthatod azt. Azaz ha elõször kijátszol
két Hadiszerencsét, és csak utána varázso-
lod el a két Energiafolyamot, akkor mind-
két Hadiszerencse az elsõ Energiafolyamra
hat. Célszerû tehát felváltva kijátszani a Ha-
diszerencsét és az Energiafolyamot. Ha
ugyanarra a kockadobásra két Hadiszeren-
csét is kijátszottál, akkor azok hatása össze-
adódik, és összesen néggyel módosíthatod a
dobás eredményét.

Ha Gyilkos méreg mellett megmérge-
zem az ellenfelemet, hova kell rakni a
méregjelzõket?
Ezek a jelzõk az asztalra kerülnek, nem lap-
ra/lényre rakott jelzõk, de ahhoz hasonlóan
kell kezelni õket. Méregsemlegesítéssel és ha-
sonló lapokkal le lehet õket szedni, de A legki-
sebb kívánság nem rakja ki õket a játékból.
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Úszik. 
Sebzése akkora, amennyi 

VP-t az alapköltségen felül elköltesz
kijátszásakor (max. 7). 

Nem lehet azonnali varázslat 
célpontja.
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Húzz egy lapot. Ebben a körben a
következô alkalommal, amikor egy vagy

több pénzfeldobással ill. kockadobással kell
egy hatás vagy varázslat eredményét eldön-

teni, a pénzfeldobás esetén meghatároz-
hatod az eredményt, ill. a kockadobás
értékét módosíthatod max. kettôvel 
(de nem viheted 1 alá vagy 6 fölé).
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Ám a káosz akkoriban már túlságosan régóta tartott:
nem volt egyetlen erõ sem, ami össze tudta volna fogni
az aprócska hercegségeket és a néhány lépésnyi királysá-
gokat. Ha valaki mégis uralomra tört szomszédai felett,
akkor azok azonnal összefogtak ellene, hogy letörjék
harci kedvét. Ez a szövetség talán elvezethetett volna egy
nyugodtabb világ, egy igazi birodalom kialakulásához,
de mindig azonnal széthullott, ha a konkrét fenyegetés
elmúlt. Évszázadokon át tartott a miniállamok marako-
dása, néha alig több mint tenyérnyi területekért, s az ál-
landó készültség, az értelmetlen harc lassan kivéreztette
Ghalla népeit.

Az adók magasak voltak, s sosem jutott belõlük az or-
szágok fejlesztésére, hisz mindent elvitt a határok védel-
me, a zsoldoshad bére – egyedül a katonák érezték jól
magukat ebben az elátkozott világban. Sokan, akik még

emlékeztek a régi istenek nevére, vagy legalább arra,
hogy valamikor léteztek, azt állították, hogy a széthullás
Ghalla büntetése volt, amiért elbizakodottságában el-
hagyta hitüket. Kevesen tudták még, de már léteztek az
új halhatatlanok, akik lassan kezükbe vehették a világ irá-
nyítását. Ám híveik száma még kevés volt, hatalmuk gyen-
ge, egyelõre csak gyûjtötték az erõt. Bár ki tudja, talán
már az õ kezük is benne volt mindabban, ami történt...

Mindenesetre látszatra egyetlen emberen fordult
meg Ghalla sorsa, s vett gyökeresen más irányt e pusztu-
ló föld történelme.

A kezdetek kezdetén hárman voltak, három barát, aki-
ket a mágia szele sodort egymás mellé, min-
dannyian mesterei voltak a varázstudománynak.
Akkoriban – talán amiatt, mert Rhatt és Bufa el-
tûntével elvesztek a jótékony papi varázslatok –
Ghalla legtöbb lakója nem nézte jó szemmel a
hozzájuk hasonló boszorkányféléket. Persze el-
lenszenvüket csak akkor merték kinyilvánítani,
ha biztosak lehettek benne, hogy nem eshet ba-
juk. Könnyen fellógattak egy falusi kuruzslót, akit
azzal gyanúsítottak, hogy megbabonázta a tehe-
neket, de még tekintetükkel is elkerülték az affé-
le õsmágusokat, mint Haarkon, Sanual és Augur.

Haarkon volt a legöregebb köztük. Õ érte el
leghamarabb a kort, amikor a felfogóképesség
már csökken, a memória zavarosodik. Emberi
hiúság volt csak az oka, vagy a lélek sötét mélyé-
bõl tört elõ egy eleddig rejtett rossz tulajdon-
ság? Mindenesetre Haarkon veszélyes kísérle-
tekbe fogott: oly erõket idézett meg, amelyeket
késõbb már nem tudott féken tartani... Az õsi
gonoszság teremtményei megsegítették, örege-
dõ teste látszólag megifjodott. De lelkébe be-

fészkelte magát a gonosz, s többé nem volt ugyanaz,
mint azelõtt. Egy nap arra ébredt, hogy bántja szemét a
fény, ránctalan kezén átsüt a nap: Haarkon nem tarto-
zott többé az élõk világához.
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„Ghalla történelme sosem
szûkölködött kaotikus kor-
szakokban, mintha a föld-
rengésektõl szabdalt, tûz-
hányókkal sûrûn pettyezett
föld lakóiba is átültette vol-
na a maga nyughatatlansá-
gát, a változás iránti oltha-
tatlan szomjat.”

Részlet Treem feljegyzéseibõlBrian McAllister



Sanual szinte azonnal elfordult tõle. Nem szerette a
szélsõségeket, sem jellemben, sem más téren.

Augur azonban korántsem volt oly szívtelen, mint Sa-
nual. Elõbb szép szóval, majd erõszakkal próbálta eltérí-
teni Haarkont arról a sötét útról, amelyre tévedt. Harcuk
nem volt mindennapi, a közönséges ember számára fel-
foghatatlanul csatáztak idõn és téren át. Haarkon elõ-
ször gonosz szolgáit idézte meg: hatkezû démonok pró-
bálták széttépni Augurt, alattomos csúszómászók
szorították össze testét. Ám Augur egyetlen szavára meg-
futamodtak ezek a szörnyetegek, és soha többé nem
mertek visszatérni. Haarkon nem támaszkodhatott töb-
bé másra, csakis saját erejére. Augur nem akarta bántani
barátját, ezért azt a taktikát választotta, hogy megfosztot-
ta varázserejének egy részétõl.

Haarkon azonban lerázta a kötöttségeket és
minden pusztító erejével volt barátjára támadt.
Augur csak védekezni tudott, azt is alig, Haarkon
már majdnem megölte: egyedül köpenye vará-
zserejének köszönhette életét. Augur eztán
rájött, hogy többé nem kímélheti Haarkont, vá-
lasztania kell a saját és Haarkon élete között. Mi-
vel Haarkon már nem számított élõ embernek,
Augur tûzmágiával próbálkozott és sikerrel:
Haarkon teste elenyészett a lángokban. Valami
szellemféle azonban megmaradt belõle: tehetet-
lenül vicsorgott volt barátjára, majd elenyészett,
eltûnt az anyagi síkról.

Ám a gyõzelem Augurt is megviselte, ele-
mésztette minden erejét. Ájultan rogyott a föld-
re, s lázálmai kegyetlenül meggyötörték. Azt
képzelte, hiába pusztítja el Haarkon megidézett
lényeit, azok újra meg újra visszatérnek...

Augurt hajnaltájt utcakölykök találták meg,
és csodák csodájára nem ölték meg és rabolták
ki, hanem titkos búvóhelyükre vitték, és felgyó-
gyították annyira, hogy a férfi gondoskodni tudjon ma-
gáról... Augur elborzadt, mikor magához térve körülné-
zett: koszos, ótvaros gyerekek vették körül, akiknek
ruhája szinte mozgott a tetvektõl. Amikor étellel kínál-
ták, csaknem elhányta magát, hiszen azt, amit õk meg-
szoktak, a rothadásnak indult zöldségeket, zöldülõ húst,
nem vette be a gyomra. Azonban a kölykök csillogó,
okos szemei elfeledtették vele az értelmes lényhez mél-
tatlan körülményeket. Tudta, hogy szerencséje van, hi-
szen száz esetbõl kilencvenkilencszer a felkelõ nap elsõ
sugarai csupán hûlõ holttestét melengethették volna.
Augur nem volt ostoba, mégis hitt a véletlen erejében, s
úgy vélte csodálatos életben maradása egyfajta jelzés a
felsõbb hatalmak részérõl. S ahogy a körülötte álló fiúk-
ra és lányokra nézett, már tudta, merre induljon, hogyan
változtassa meg a saját, s fõképpen mások életét.

Augur elõször egy többszintes házat vásárolt a város
szélén, berendezte a legszükségesebbekkel, majd el-
ment újra az utcakölykökhöz. Meglepetésére nem iga-

zán lelkesedtek azért, hogy ismét civilizált körülmények
között éljenek. Túl régen szakadtak el a társadalomtól,
túl sok gyûlölet halmozódott fel bennük. Augur tehetet-
lenül állt velük szemben, s már csaknem elment, amikor
egy kislány megrángatta a köpenyét és arra kérte, hogy
mutasson neki valamit. A varázsló elõször nem értette,
aztán mutatott neki egy-két apróbb trükköt. A kölykök
szájtátva figyelték és Augur immár biztos volt abban,
hogy hamarosan el fognak jönni hozzá. Nem is tévedett,
háza hamarosan benépesült, sõt nemsokára kicsinek bi-
zonyult.

Augur tehát elérte célját, otthont teremtett a nincste-
len, árva gyerekeknek. Ám hiába adott fedelet, napjában
háromszor ételt nekik, valami mégsem stimmelt, valami

hiányzott... Hogy micsoda, arra aznap reggel jött rá, ami-
kor megfigyelhetett egy gyereket – azt a kislányt, aki a
trükkök bemutatására kérte – amint elszántan próbálko-
zik egy varázslat létrehozásával. És ami még ennél is cso-
dálatosabb volt, sikerült is neki, a lány határozottan te-
hetségesnek tûnt. A mágus még aznap elkezdte tanítani a
gyerekeket, megpróbált célt adni életüknek. Szinte azon-
nal kiderült, hogy elgondolásába becsúszott egy aprócs-
ka hiba: az utcakölykök jó részének sem tehetsége, sem
kedve nem volt a mágia tudományához. Volt viszont más
gyerekeknek, akik egyedül jöttek vagy szüleik hozták el
õket, akik féltették gyermeküket – vagy talán magukat –
a babonás tömeg haragjától. Augurnak hirtelenjében ki
kellett fejlesztenie egy módszert, amellyel egyszerre több
embert is taníthat, s mire észbekapott, már Ghalla elsõ
mágusiskoláját vezette.

Augur persze azokat sem bocsátotta el, akik semmi-
lyen érdeklõdést nem mutattak a varázslás mûvészete
iránt: házából mûvészek és tudósok sora került ki. Volt
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köztük egy, aki bejárta egész Ghallát zsákjában váltásnyi
fehérnemûvel és néhány hangszerrel. Minden kocsmá-
ban szívesen látták, hisz zenéjével, dalaival megvidámí-
totta, megváltoztatta életüket. Azonban gyakran járt har-
cosok nyomában is, dalaival lelkesítette õket, megsiratta
a halottakat és vigasztalta hozzátartozóikat. Azt mondják,
szavára felkeltek még a haldoklók is, újra csatába indul-
tak, hogy utolsó csepp vérüket is feláldozzák valamely
magasztosnak vélt cél érdekében. Még ennél is csodála-
tosabb történeteket mesélnek egy ékszerészrõl, aki állító-
lag nemcsak csodálatos tehetségét, de életét is egy kris-
tálytündérnek köszönhette. A férfi tanonc korában
minden éjszaka egy sötét erdõn ment keresztül: egy öt-
vöshöz járt, aki mestersége finomságaira oktatta. Egyik
este a csillagtalan éj, a Bíborhold kísérteties fénye balsej-
telemmel töltötte el az ékszerészt, s nem is minden ok
nélkül: a sötétbõl egy noth szellem toppant elé, s még
mielõtt bármit tehetett volna, lesújtott reá. A férfi össze-
esett, érezte mint száll el minden erõ a testébõl. A szel-
lem lehajolt hozzá, hogy ellopja életét, de ekkor éles si-
koltással egy gyönyörû, zöldeskék bõrû nõ vetette
közéjük magát. Nem volt véletlen, hogy a lány éppen ott
volt: minden egyes alkalommal, amikor a fiú erre járt,
egy láthatatlan árnyék, egy kristálytündér követte útját.

Sose jelent meg elõtte, hisz tudta, hogy szerelme teljesen
kilátástalan: ember s kövek lánya sosem élhetnek együtt.
Ám az életét feláldozhatja egyik a másikért, s a kristály-
tündér nem habozott, hogy megtegye. A noth szellem
nem tudta megállítani ütését, talán nem is akarta. A csa-
pás látszólag nem sértette meg a kristálytündért, de az
ékszerésztanonc látta, hogy a belsõ fény, mely ragyogóvá
tette zöldeskék színû bõrét, lassan kihuny. A noth szel-
lem diadalittasan felüvöltött, ám sem a tündér, sem a fiú

nem törõdött vele. Csak egymást látták, s az ékszerész
megértette a néma kérést. Lehajolt a lányhoz és megcsó-
kolta – ez volt az elsõ és utolsó csókjuk. Ahogy ajkuk egy-
máshoz ért, a lány belsõ ragyogása még egy pillanatra fel-
izzott, aztán örökre kihunyt. A fiú némán, lehunyt
szemmel várta a végsõ, a halálos ütést. Ez azonban ké-
sett, és amikor a fiú kinyitotta a szemét seregnyi apró
lényt látott, akik elkeseredett dühvel támadták a noth
szellemet. A szörny elõször úgy rázta le magáról õket,
mint kutya a vizet, de hamarosan elgyöngült apró szúrá-
saiktól, és eltûnt, elenyészett. A kicsi, kõszínû emberkék
körbeállták a kristálytündért, szemükbõl patakzott a
könny: megannyi apró drágakõ. A manók felkapták úrnõ-
jüket és elvitték, eltûntek az erdõ mélyén. Könnyeik
azonban ott maradtak, s az ékszerész állítólag ezekbõl ké-
szítette csodás erejû remekmûveit: az umbatari karkötõt
és a zafír erõövet.

Ám mindezek ellenére Augur tanítványai közül még-
iscsak a mágustanoncok váltak a leghíresebbé, ha a kez-
detek kezdetén ez a hírnév nem is volt egyértelmûen po-
zitív. Augur azon utcakölyköket, akik mutattak némi
tehetséget a mágia tudományában, egy városszéli kis tor-
nyocskában gyûjtötte össze, különítette el a külvilágtól,
hogy teljes mértékben a munkára koncentrálhassanak. A

tornyocska azonban nem volt annyira kint a vá-
rosból, hogy a polgárok ne szerezhessenek
tudomást arról, mi folyik a falakon belül.
Különösen féltek az ajtóra festett hatalmas ezüst-
csillagtól, amikor elmentek elõtte, mindig össze-
kulcsolták mutató és középsõ ujjukat, hogy elri-
asszák vele az ártó szellemeket. Rémisztõ
pletykák keltek szárnyra, miféle kísérleteket foly-
tatnak odabenn, s valahányszor eltûnt egy em-
ber a városban, megindult a pusmogás: egész
biztosan a toronyban élõ boszorkánymesterek
veszejtették el. Persze amikor félig részegen ta-
láltak rá az illetõre a bûzös csatornában, vagy
amikor látták, hogy csak öregedõ asszonyát
hagyta ott egy fiatalabbért, a szóbeszéd elhal-
kult, de sohasem tûnt el egészen. Aztán egy nap
egy gyönyörû tízéves kislányt keresett hiába az
anyja, s a gyermek nem került elõ sem másnap
sem harmadnap. Az anya a fájdalomtól félõrül-
ten átkozódott a varázslótorony kapuja elõtt, s
hiába próbálta Augur csitítani, õrjöngése nem
hagyott alább. Mind több városi csatlakozott

hozzá: öklüket rázták a varázslók felé, s a tömegben fel-
tûntek az elsõ fegyverek is. Augur tehetetlenül nézte,
ahogy a csõcselék harci kedve tetõfokára hág, és a sze-
dett-vedett had megkezdi a torony ostromát. Csak ekkor
hívta össze tanítványait, és okította ki õket a védekezés-
re: szigorúan meghagyta nekik, hogy egyetlen olyan va-
rázslatot se alkalmazzanak, amelynek halál lehet a követ-
kezménye. Ami ezután következett, joggal nevezhetnénk
a történelem legbékésebb összetûzésének, hiszen egyet-
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len csepp vér sem folyt. A városiak elkábultak, elaludtak
vagy egyszerûen csak elfelejtették, hogy miért jöttek: ér-
tetlenül nézték kezükben a fejszéket, dorongokat. Augur
maga is hitetlenkedve nézte, milyen hatékonyan hárítják
el a támadást a mágustanoncok. Külön-külön egyikük
sem volt erõs, hiszen tanulmányaiknak csak az elején jár-
tak, ám együttes munkájuk megdöbbentõ hatású volt.

A csetepaté azonban nem lehetett olyan jelentékte-
len, hogy ne figyeljen fel rá a városi õrség. Amikor egy
csapata megjelent a torony elõtt, Augur intett tanítvá-
nyainak, hogy hagyják abba a varázslást, az õrség eltaka-
rítja majd a támadókat. Legnagyobb meglepetésükre az
õrség átmasírozott a városiakon és egyenesen feléjük
tartottak. A varázslók már elszánták magukat, hogy a ka-
tonákkal szemben is megvédik magukat, ám Augur meg-
rázta a fejét. Ha szembeszállnak az õrséggel, végképp
nem lesz maradásuk a városban. A volt utcakölykök te-
hát hagyták, hogy elfogják õket, egyetlen reménységük
az maradt, hogy Augur majd megmenti õket. A mágus
azonban eltûnt, s valamennyiüket elfogták és a vár pin-
cebörtönébe zárták.

Augur természetesen nem hagyta cserben tanítványa-
it, egyenesen a királyi palotába teleportált, hogy az ural-
kodótól követelje szabadonbocsátásukat. A varázsló nem
egyenesen a trónterembe érkezett; ahhoz, hogy a király
elé jusson át kellett haladnia egy hosszúkás alakú ter-
men, amelynek falait festmények borították. Alaposab-
ban szemügyre véve a képeket, Augur rájött, hogy nem
múzeumban, hanem egy királyi arcképcsarnokban jár.
Válságos helyzete ellenére a férfin csaknem erõt vett a
nevetés. A képek egy része közönséges hamisítvány volt:
a méltóságteljes királyok és királynõk, akik nyilván jól és
kegyesen kormányozták birodalmukat valaki másnak az
õsei voltak, nem a város uralkodójáé. Csak az utolsó né-
hány festmény volt eredeti: még az erõsen idealizált
ábrázolásmód sem tudta eltüntetni az arcokról a vad, kö-
nyörtelen mohóságot. Augur nem tudta megvetés nélkül
nézni õket. Elképzelte, hány ártatlan emberen gázoltak
át, hogy pozíciójukat megszerezzék és megtartsák. Az
utolsó képen a jelenlegi uralkodó ült a trónon, háta mö-
gött ott állt az örököse, s mindkettejük tekintetében
ahogy a szemlélõre, Augurra néztek, gõg és egyfajta pri-
mitív ravaszság tükrözödött. Augur felhorkant, s már-már
odébbsétált, amikor a festmény bal sarkában megpillan-
tott egy fiúcskát. A király kisebbik fia a trónhoz vezetõ
lépcsõ legalsó fokán ült, s úgy nézett Augurra – ponto-
sabban a festõre –, mintha rajtakapta volna valamin.
Nem félelem volt a szemében, inkább jól megfontolt
óvatosság. Összeszorított térdei közül egy könyv csücske
lógott ki, talán azt titkolta olyan elszántan. Mert az el-
szántság ott rejtõzött a vonásaiban, makacsul összezárt
szájának vonalában, szemében, görcsösen ökölbe szorí-
tott kezében. Augurnak tetszett a kölyök, bár neki nyil-
vánvalóan megvolt mindene, mégis a tanítványaira emlé-
keztette a mágust. Ez volt az a pillanat, amikor Ghalla

történelme új irányt vett: Augur már nem azért ment a
királyhoz, hogy számon kérje a városi õrség viselkedését,
azért ment, hogy alkut kínáljon neki. Orgz, a király per-
sze nem volt alkudozós kedvében – egy idegen betört a
tróntermébe, ráadásul ki sem tudja kergetni, hiszen tes-
tõrei képtelenek a közelébe menni. Az energiafal védel-
mében Augur kivárta, amíg csillapul a város urának dü-
he, aztán megtette az ajánlatát, amit a férfi persze
képtelen volt visszautasítani. Orgz elõször csak nevetett,
olyan hihetetlennek tûnt, hogy Augur a Ghalla feletti
uralmat kínálta neki másodszülött kölykéért cserébe. Az-
tán a mágus megmagyarázta és a király arcán a vigyorgást
az a fajta mohóság váltotta fel, amit Augur az õsei arcán
látott. Ezután már minden gyorsan történt: az õsmágus
tanítványai percek alatt kiszabadultak a börtönbõl. Õk
lettek a fegyver, aminek a köröttük élõ apró királyságok
nem tudtak ellenállni – a mágia, amely oly sokáig tiltott
volt, elsöpörte a kardokat és a nyilakat. Augur tanítványai
sokáig ezüst csillagot viseltek köpönyegükön, talán hogy
emlékeztesse õket arra, hogy a babonás nép bármikor el-
lenük fordulhat újra. A csillag aztán nemsokára eltûnt,
ám a név rajtuk maradt. Mindenki úgy hívta õket: az
Ezüstmágusok. Augur eközben a jó uralkodó kötelessé-
geire oktatta Namrot – így hívták Orgz sosem szeretett
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második fiát – anélkül, hogy a legkisebb esély is mutat-
kozott volna arra, hogy a fiúból király legyen. Aztán még-
is úgy hozta a sors, hogy egy véres csatában mind Orgz,
mind elsõszülöttje elpusztult – ostoba dolog volt, a ki-
rálynak tudnia kellett volna, hogy egyszerre nem kockáz-
tathatják életüket. Ezután már alig kellett harcolniuk az
Ezüstmágusoknak: hírük oly nagy és Namr birodalma oly

hatalmas volt, hogy a hercegségek önként behó-
doltak nekik. Augur segítségével Namr lassan
konszolidálta folyton növekvõ országát, a pa-
rasztoknak végre nem kellett félniük a háborús
adóktól, a férfiakat nem hurcolták el többé kato-
nának. Az Ezüstmágusok kiváltak a hadseregbõl,
inkább csak tanácsadó szerepet töltöttek be a ki-
rályi helytartók és persze maga az uralkodó mel-
lett. Sosem felejtették el, hogy honnan jöttek, ez
óvta meg õket, hogy zsarnokká váljanak vagy
zsarnokot teremtsenek. Bár... Azt mondják, egy-
két évszázada kivételes tehetség tûnt fel közöt-
tük, Nord. Az Ezüstmágusok minden titkát elta-
nulta, a mágia minden csínját-bínját magáévá
tette aztán eltûnt, hogy Ghalla új isteneként
bukkanjon fel újra...

A Namír birodalom – a név alig egy évszázad
alatt torzult könnyebben kimondhatóvá – azon-

ban nagyon sokáig virágzott, a rendrõl az Ezüstmágusok
gondoskodtak, a központi hatalomról pedig neveltjük, a
mindenkori uralkodó. Persze nem volt minden tökéle-
tes, a mágia sem maradt a jószándékú Ezüstmágusok
birtokában; nem, ez nem volt boldog aranykor... Mégis
több volt annál a véres korszaknál, amelyet Augur és az
Ezüstmágusok feltûnése, az Ezüsthajnal szakított meg.
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Down Town Üzletház
1055 Budapest, Kossuth Lajos u. 17.

�: 118-5003, 118-9481
�

Nyitva: hétfõ-péntek 10-18 óráig, 
szombat 10-14 óráig

�

Alappaklik, kiegészítõk
bevezetõ árakon

Laponkénti árusítás (HKK, Magic,
Star Wars, M.A.G.U.S. stb.)

�

Fantasy és Sci-fi regények
nagy választékban

�

CD-ROM játékok
otthoni kipróbálásra

�

Nézz be hozzánk, és nálunk mindent
a legolcsóbban vásárolhatsz meg!
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A Beholder Kft. legutóbbi versenyén 3 fõs csapatok ve-
hettek részt. Minden csapat kapott 3 alappaklit, 3 Létsí-
kok és 3 Isteni szövetség kiegészítõt. Ezekbõl kellett
összerakni mindhármójuknak 1-1, legalább 40 lapos,
legfeljebb négyszínû paklit. A nevezési díj csapatonként
6000 forint volt, talán ez okozta, hogy a szokásosnál ke-
vesebben indultak ezen a rendkívül érdekes versenyen:
mindössze 13 csapat nevezett. A játékosok a verseny vé-
gén természetesen hazavihették a lapokat, jól járt pl. az
a csapat, amelyik Illúziósárkányt bontott. Viszonylag
csöndesen, kevés vitával sikerült a lapokat elosztani, mi-
nél erõsebb paklikat kialakítani.

Az elsõ helyen papírforma-eredmény született: a
Sass Tamás–Holtzinger Dániel–Korányi Tibor összeállí-
tású csapat megérdemelten gyõzött (érdekes módon az
eddigi csapatversenyeken váratlan eredmények szület-
tek). Sass Tamás hordajellegû paklival játszott, tetszetõs
kombója volt a Királygyík + Óriáserõ, amellyel sorban
irtotta a tartalékban levõ lényeket. Használt Zoloboo sá-
mánt, Szekértábort és Ördöglakatot is. Tamás az idén
minden beholderes versenyt megnyert eddig! Holtzin-
ger Dániel fõleg Dornodonra és Leahra alapozott,
varkaudarokkal, orkokkal támadott, Kho^r földjével,
zsoldosaival és A halál maszkjával. Korányi Tibor kalan-
dozópaklijának erõssége 3 Dupla szintlépés volt; Peleg-
rint, Energiafolyamot és Smaragdgyûrût is használt.

A második helyezett csapat összeállítása: Kis Borsó
Csaba–Neumann Róbert–Bartha Brigitta. Kis Borsó
Csaba Leahra és a kalandozókra épített, használt Örök
élet forrását, Áldozati máglyát, Varkaudar mérnököt is.
Neumann Róbert fõleg Sheran lényeit egészítette ki
Fürdõvel, Szekértáborral, A falak erejével. Gyakran
bosszantotta ellenfeleit Zarknod familiárisával. Bartha
Brigitta Sötét kastplomos hordát rakott össze, Sötét
földdel, Quwargokkal, Orkokkal. A harmadik a Kovács
Ákos–Rusznyák Ádám–Máté Gergely hármas lett.

Érdekességek a versenyrõl:
� Korányi Tibor egyik meccsén 4 ÉP-ben energiafolya-

mozott, és nyert. Másik mérkõzésén szintén megpró-
bálta ugyanezt, de egy Tükörpajzs kivégezte.

� Máté Gergely és Szabó Viktor összecsapásán Villám-
szimbólum állt szemben Gemina amulettjével.

� Kis Borsó Csaba egy Félelemjárója 5 lényt tartott fel
körökig, utána a Varkaudar mérnöke 3 épületet pusz-
tított el.

� Rusznyák Ádám Pókvadásza Hamupókot evett.
� Várnai Péter Sheran oltárral, Szörnyek évadjával, Nú-

menati laboratóriumával és A közösség erejével kom-
bózott.

MAKÓ BALÁZS

Csapatverseny – Budapest

Nem tudni minek köszönhetõ, de viszonylag kevesen,
szám szerint 18-an indultak a versenyen. Csak gyakori és
nem gyakori lapokat lehetett használni. A paklik elég vál-
tozatosak voltak, hengerpakli alig akadt. Volt viszont,
nagylényes, tüzes, vizes, pszis, sötét kastplomos, függõhi-
das, pénz szentélyés, szóval majdnem minden, ami el-
képzelhetõ. A verseny helyezettjei, mindannyian pécsiek:

1. Fenyvesi Krisztián – úszó paklival
2. Palotai Péter – nagylényes paklival
3. Valler Krisztián – tûzlehelõ paklival

Az elsõ hely csak a legutolsó fordulóban dõlt el, és
egyetlen pakli sem tudott végig veretlen maradni.

FENYVESI KRISZTIÁN

A tavasz közeledtét jelezte a cím. 1998. március 28-án
került megrendezésre a verseny. A játékosokat nem ter-
helte a színkorlátozás, így akár mind a nyolc színt hasz-
nálhatták a paklijukban. A tizenöt versenyzõ öt forduló-
ban mérhette össze a tudását. A mindvégig szoros
küzdelmet Bányai Péter nyerte meg 100 %-os teljesít-
ményével, ami a fordulókat illeti, persze csatát õ is ve-
szített. Második helyezet lett Bíró Gábor (Bobby), aki
csak a gyõztestõl kapott ki a második fordulóban. Róla
még annyit érdemes megemlíteni, hogy mind a két tesz-
telt pakliját otthon felejtette, és egy cserelapokból
összeállított paklival indult. A harmadik helyezet Boros
Péter úszó paklija lett, a negyedik helyen Bárkányi Im-
re (Birka) végzett visszataszító Mirg, Orzag bilincse, Tel-
jes fordulat paklival. JAKAB ZSOLT

Hatalomkorlátozás – Pécs Színek kavalkádja – Nyíregyháza



ISTENI SZÖVETSÉG
Pénzdíjas HKK verseny

Idõpont: 1998. május 16. 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: Háromjátszmás, svájci rendszerû
verseny, ahol csak kétszínû paklikkal lehet indulni

(a színtelen és Bufa lapok nem számítanak), és
ultraritka lapokat nem lehet használni. A verseny
érdekessége még, hogy minden induló egy

véletlenszerûen választott Chara-din visszatér

ritka lapot kap ajándékba. Ismét lesz junior

kategória a 16. évüket még be nem töltött
játékosok részére.
Nevezési díj: 400 Ft (tagoknak 300).
Díjak: A senior verseny pénzdíjas: I. díj 30 000
Ft, II. díj 15 000 Ft, II. díj 10 000 Ft IV. díj 5 000
Ft. A junior kategóriában kártyadíjak lesznek.
Érdeklõdni lehet: levélben a Beholder Kft. 1680
Budapest Pf. 134 címen.

FELSÕBBRENDÛSÉG
Idõpont: 1998. május 23. 11 óra (nevezés 9-tõl)
Helyszíne: Hollótanya (Budapest, VII. ker.

Rumbach Sebestyén u. 8.).

Szabályok: Hatfordulós, háromjátszmás egyéni
verseny, melynek érdekessége, hogy minden lap
aminek rajzán szerepel legalább egy „nõ” (elég
valamilyen testrésze amirõl el lehet dönteni),
annak a lapnak idézési költsége eggyel kevesebb,
ha lény, akkor kap +1 ÉP-t, és a kihozási
feltételnek nem kell teljesülnie. Tiltott lapok:

Enciklopedia Fantasia, A mágia létsíkja.

Nevezési díj: 450 Ft (tagoknak 400 Ft).
Díjak: Ultraritka lap, paklik, egyéb ajándékok.
Érdeklõdni lehet: a Hollótanyán.

KVALIFIKÁCIÓS VERSENY
Idõpont: 1998. május 30. 10 óra (nevezés 9-tõl).
Helyszín: Szarvas, Vajda P. u. 26., Vajda Péter
Gimnázium B. épülete (régi Úttörõház).

Megközelíthetõ a vasútállomástól a Vasút utcán,

az autóbuszállomástól a Szabadság utcán.

Szabályok: Háromjátszmás, hagyományos
egyéni verseny. Ultraritka lapokat nem lehet
használni. A versenyen indulási jogot lehet
szerezni a HKK Nemzeti Bajnokságra.
Nevezési díj: 400 Ft, szövetségi tagoknak 350
Ft.
Díjak: ultraritka lap, alap- és kiegészítõ paklik.
Érdeklõdni lehet: Albel Tamás, 5540 Szarvas,
Szabadság út 6-10. �: 66-313-053, Babák

Zsolt, 5540 Szarvas, Vajda P. út 16. �: 66-313-
413.

ELSÕ TAVASZI HADJÁRAT
Idõpont: 1998. május 30. szombat 10 óra
(nevezés 9-tõl).
Helyszín: Zalaegerszeg, Ifjúsági Ház (Pázmány
Péter út 4., „Nagy Zöld Kapu”) Igény esetén

„idegenvezetés” a vasút- vagy a buszállomástól.

Szabályok: A verseny hatfordulós,
háromjátszmás svájci rendszerû lesz. Tiltott lapok

az Alkalmazkodás, A mágia létsíkja, Csillaghullás

és az Olimpiai játékok. A Tiltott Mágia csak a

kiegészítõkben lehet. Minden játszma a
Kalandozók városában kezdõdik, minden

pakliban minden játszmában kell lennie legalább

5 kalandozónak. A játszmák között kártya-
árverés. A verseny után „Hadizsákmány”-
küzdelem lesz, ahol minden játszma végén
minden játékos a TULAJDONOSÁVÁ válik az
ellenfele gyûjtõjében található lapoknak. Ezen a
versenyen az egyetlen tiltott lap a Rius kacagása.
Nevezési díj: 450 Ft (Fidesz- és
Fidelitas-tagoknak 350 Ft).
Díjak: ultraritka lap, kártyacsomagok és lapok.
Érdeklõdni lehet: Balogh Ákos �: 92-364-487
(hétköznap esténként és hétvégén),
email: akos@linux.zsagvari.c3.hu.

VAKÁCIÓ!
Kvalifikációs HKK verseny az Ifi Centrumban

Idõpont: 1998. június 27. (nevezés 9.30-ig).
Helye: Nyíregyháza, Váci Mihály Mûvelõdési Ház,
IFI CENTRUM (Megközelítés az állomásról a 7-es

busszal a Korona Szállóig.)

Szabályok: Svájci rendszerû hagyományos
verseny. A krónikában megjelent listán szereplõ

tiltott lapok nem használhatóak. A versenyen

indulási jogot lehet szerezni a II. Nemzeti

Bajnokságra.

Nevezési díj: 400 Ft, lányoknak ingyenes.
Díjak: Az elsõ három helyezett pénzdíjazásban is

részesül! A díjak a nevezõk számának arányában

változhatnak.

Érdeklõdni lehet: Valhalla Páholy Könyvesbolt
(Nyíregyháza, Bethlen G. u. 44., Tel: 42 310-
809).

AZ ELYSIUM HKK VERSENYEI
május 17. hagyományos (indulási jogot

lehet szerezni a HKK Nemzeti Bajnokságra).

május 30. nincs színkorlát, minden lapból
csak egyet lehet használni.
június 14. hagyományos
június 27. hagyományos
A versenyek helyszíne: 
Elysium kártya- és szerepjáték klub, 
XIII. ker. Budapest, Csanády u. 4/a.
Nevezési díj: mindegyik versenyre 450 Ft
(tagoknak 400 Ft).
Minden verseny hatfordulós, háromjátszmás
verseny a szokásos tiltott lapokkal.

HA ELJÖN AZ EZÜSTHAJNAL
Az új HKK kiegészítõ elõversenye

még megjelenés elõtt!

Idõpont: 1998. június 7. vasárnap, 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: Frissen bontott paklik versenye
három csomag Ezüsthajnalból, az új HKK
kiegészítõbõl, egy héttel a megjelenés elõtt. A
versenyen tesztelõk nem indulhatnak. Csak

korlátozott számú nevezõt tudunk elfogadni,

ezért elõre jelentkezni lehet levélben és e-

mailben a lenti címeken. Jelentkezést telefonon
nem fogadunk el! Június 13-án, a TF- és KG-
találkozón nem lesz kártyaverseny!
Nevezési díj: 2300 Ft, tagoknak 2200 Ft
(a paklik árával együtt).

Díjak: I. díj két gyûjtõdoboz Ezüsthajnal II. díj
egy gyûjtõdoboz Ezüsthajnal III.–IV. díj 10
csomag Ezüsthajnal V.–VIII. díj 5 csomag
Ezüsthajnal IX.–XVI. díj két csomag Ezüsthajnal, 
az elsõ három helyezett ultraritkát is kap.
Érdeklõdni lehet: levélben a Beholder Kft.
1680 Budapest Pf. 134 és e-mailben a
beholder@mail.datanet.hu címen.

FÕNIX KLUB VERSENYNAPTÁR
május 3. M.A.G.U.S. Kiválasztottak
május 10. HKK speciális õrület (kvalifikációs

verseny a Nemzeti Bajnokságra)

május 17. Magic Standard 
(Type II) verseny DCI sanctioned
május 24. Star Wars tournament 
sealed deck verseny
május 31. Kiválasztottak/Észak lángjai 
bontatlan paklis verseny
június 14. HKK új kiegészítõ 
bontatlan paklis verseny
június 21. Star Wars
június 28. Battletech verseny DCI sanctioned

Helyszín: Ferencvárosi Mûvelõdési Központ,
Budapest IX., Haller u. 27.
Nevezési díj: 600 Ft/verseny/fõ 
(Ez az összeg bontatlan paklik esetén változik).

Minden általunk rendezett versenyen hivatalos

ranglistapontok szerezhetõek (hatalompont, DCI,
Decipher ranglista pont), és a versenyek
eredményeit a kiadóknak jelentjük.
Hamarosan indul a Magic the Gathering Aréna

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

KVALIFIKÁCIÓS HKK VERSENY
Idõpont: 1998. május 23. 10 óra (nevezés 9-tõl).

ÚJJ VERSENYEK
MÁJUSban és JÚNIusban 

A bajnok manifesztációja
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Helyszín: Next-Door Szerepjáték Stúdió, Pásztó,
Teleki László Mûvelõdési Ház. Az állomáson

rendezõk várnak.

Szabályok: A verseny normál svájci rendszerû,
maximum hétfordulós viadal, körönként két
gyõzelemig. A verseny gyõztesei indulási jogot

szereznek a ’98-as HKK Nemzeti Bajnokságra.

Nevezési díj: 400 Ft, lányoknak ingyenes.
Érdeklõdni lehet: Mátyus Gergelytõl
�: 06-32-360-881.

KVALIFIKÁCIÓS HKK VERSENY
Idõpont: 1998. június 6. 10 óra (nevezés 9-tõl).
Helyszín: Szeged, Indóház tér 2. (a szegedi

nagyállomás ebédlõje). Büfé a helyszínen.

Szabályok: Hagyományos, háromjátszmás
verseny. Tiltott lapok az Alkalmazkodás és A

mágia létsíkja, a Tiltott mágia csak a

kiegészítõben használható.

Nevezési díj: 500 Ft (tagoknak 400).
Díjak: ultraritka lap, alap- és kiegészítõ paklik.
Érdeklõdni lehet: Csukonyi Zoltán,
Csillagvég könyvesbolt, Szeged, Gogol u. 15.,
�: 06-20-693-934.

KVALIFIKÁCIÓS VERSENY
A Világok Háza klub rendezésében

Idõpont: 1998. június 7., vasárnap 10 órától.
Szabályok: Hagyományos svájci rendszerû
verseny. A versenyen a paklikon és az ultraritka

lapon kívül indulási jogot lehet szerezni a ’98-as

nemzeti bajnokságra.

Helyszín: Debrecen, Kölcsey Mûvelõdési
Központ, Csokonai terem.
Nevezési díj: 500 Ft.
Érdeklõdni lehet: Nagy Barna (52) 428-810, 
e-mail: emc@freemail.c3.hu.

HATALOM KORLÁTOZÁSA
Idõpont: 1998. június 6., szombat 11 óra
(nevezés 10 órától).
Helyszín: Elisyum kártya- és szerepjátékklub,
Budapest XIII., Csanády u. 4/b.
Szabályok: Svájci rendszerû verseny, a
versenyen csak gyakori és nem gyakori lapok

használhatóak.

Tiltott lapok: Sötét kastplom, Tudatturbó.
Nevezési díj: 400 Ft.
Díjak: ultraritka lap, paklik.
Érdeklõdni lehet: 1537 Budapest, Pf.: 453/397.

EZÜSTHAJNAL
Idõpont: 1998. június 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, háromjátszmás,
svájci rendszerû verseny, ahol már lehet

használni az Ezüsthajnal lapjait is. Ismét lesz
junior kategória a 16. évüket még be nem töltött
játékosok részére.
Nevezési díj: 400 Ft (tagoknak 300).
Díjak: Ultraritka, sok-sok kártya.
Érdeklõdni lehet: levélben a Beholder Kft. 
1680 Budapest Pf. 134 címen.

A SÍKOK KORLÁTOZÁSA
Idõpont: 1998. május 24.
Helyszín: Pécs, Esztergar Lajos u. 19. III./303.
A szabályok: Hagyományos hatfordulós,
háromjátszmás, svájci rendszerû verseny.
Minden fordulóra 70 perc áll rendelkezésre. Tiltott

lapok: mindenféle sík, Alkalmazkodás, a Tiltott

mágia csak a kiegészítõben lehet.

Nevezési díj: 500Ft, lányoknak ingyenes.
Érdeklõdni lehet: Fenyvesi Krisztián �: 72-253-
055/3320.

PÁROS VERSENY
Idõpont: 1998. június 13. 10 óra (nevezés 9-tõl).
Helyszín: Szeged, Indóház tér 2. (a szegedi
nagyállomás ebédlõje). Büfé a helyszínen.
Szabályok: Páros verseny, a szabálykönyvben
leírt páros szabályokkal. Tiltott lapok az

Alkalmazkodás és A mágia létsíkja, a Tiltott

mágia csak a kiegészítõben használható.

Nevezési díj: 1000 Ft (páronként).
Díjak: alap- és kiegészítõ paklik.
Érdeklõdni lehet: Csukonyi Zoltán,
Csillagvég könyvesbolt, Szeged, Gogol u. 15., 
�: 06-20-693-934.

HKK VERSENY
Idõpont: 1998. június 6., szombat 10 óra
(nevezés 9-tõl).
Helyszín: Next-Door Szerepjáték Stúdió,
Nyíregyháza KPVDSZ Mûvelõdési Ház Szarvas u.
95.
Szabályok: A verseny normál svájci rendszerû,
maximum hatfordulós viadal, körönként két
gyõzelemig.
Nevezési díj: 400 Ft, lányoknak ingyenes.
Érdeklõdni lehet: Mátyus Gergelytõl 
�: 06-32 360-881.

FÁJDALOMDÍJ
Idõpont: 1998. június 27., szombat 10 óra
(nevezés 9-tõl).
Helyszín: Next-Door Szerepjáték Stúdió, Pásztó
Teleki László Mûvelõdési Ház.
Szabályok: A verseny normál svájci rendszerû,
maximum hétfordulós viadal, körönként két
gyõzelemig. A verseny különlegességét az adja,
hogy minden forduló után, a vesztes ajándékba

kap egy ritka lapot, amit véletlenszerûen
kibontott paklikból veszünk ki.
Nevezési díj: 500 Ft, lányoknak ingyenes.
Érdeklõdni lehet: Mátyus Gergelytõl 
�: 06-32 360-881.

PERGAMEN KUPA 5. ÉS 6. FORDULÓ
Istenek harca

Idõpont: 1998. május 2., szombat 11 óra
(nevezés 10 órától).
Helyszín: Elisyum kártya- és szerepjátékklub,
Budapest XIII., Csanády u. 4/b.
Szabályok: Svájci rendszerû verseny, a versenyen
csak egyszínû paklikkal lehet játszani, amelyben
szerepelhetnek színtelen és Bufa lapok is.
Tiltott lapok: Isteni szövetség.
Nevezési díj: 400 Ft
Díjak: ultraritka lap, paklik.
Érdeklõdni lehet: 1537 Budapest, Pf.: 453/397.

MTG TYPE II.
Idõpont: 1998. május 17. 10 óra.
Helyszín: Ferencvárosi Mûvelõdési Központ, 
IX. Budapest, Haller u. 27.
Szabályok: Type II.
Nevezési díj: 600 Ft.
I. Díj: 1 display box.
Szervezõ: Camelot (Delta Vision Kft.).

MTG 3. NEMZETI BAJNOKSÁG
a Beholder Kft rendezésében, az Elysium támogatásával

Idõpont: 1998. május 23-24., 10 óra.
Helyszín: Elysium 1132 Budapest, Csanády u. 4/b.
Nevezési díj: 1500 Ft + a döntõsöknek a sealed
deckek ára.
Díjak: I. 30 000 Ft, II. 15 000 Ft, 
III. 10 000 Ft, IV. 5 000 Ft.
Formátum: Az elsõ napon (szombat) type II,
svájci rendszerben. A második napra a legjobb
16 jut tovább, akik Tempest/Stronghold draftban
mérkõznek meg egymással. A 8 legjobb
kiutazhat a július 10-12-én Belgiumban
megrendezésre kerülõ Európa-bajnokságra,
illetve a 4 legjobb kijutási jogot nyer a
világbajnokságra, amely augusztusban lesz,
Seattle-ben.

MTG EXTENDED
Idõpont: 1998. május 31. 10 óra.
Helyszín: Elysium, XIII. Budapest, Csanády u. 4/B.
Szabályok: Extended verseny.
Nevezési díj: 800 Ft.
I. Díj: 10 000 Ft.
Szervezõ: Cyberworld Bt.

MTG TYPE 1.5
Idõpont: 1998. június 6. 10 óra.
Helyszín: Pécs, Szivárvány Gyermekház.
Szabályok: Type 1.5-es verseny.
Nevezési díj: 500 Ft
Érdeklõdni lehet: Hegyi Gábor �: 72-443-243
vagy 20-231-582; e-mail:
hega7msc@ktkstud.jpte.hu.

MTG EXODUS PRERELEASE
Idõpont: 1998. június 7. 9:30 óra.
Helyszín: Elysium, XIII. Budapest, Csanády u. 4/B.
Szabályok: Sealed deck (az új kiegészítõbõl, az

Exodusból, 2 héttel megjelenés elõtt).

Nevezési díj: a booster árától függõ (kb. 4 000 Ft).
Díjak: 3 Display box Exodus.
Szervezõ: Beholder Kft.

TEMPEST/STRONGHOLD CONSTRUCTED
Idõpont: 1998. június 21. 10 óra.
Helyszín: Ferencvárosi Mûvelõdési Központ, 
IX. Budapest, Haller u. 27.
Szabályok: Tempest/Stronghold constructed
Nevezési díj: 600 Ft.
I. Díj: 1 display box.
Szervezõ: Camelot (Delta Vision Kft).

MtG TYPE II.
Idõpont: 1998. június 28. 10 óra.
Helyszín: Elysium, XIII. Budapest, Csanády u. 4/B.
Nevezési díj: 800 Ft.
I. Díj: 10 000 Ft.
Szervezõ: Cyberworld Bt.
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Az Isteni Szövetség megjelenése után megrendezett bontatlan pak-
lis versenyeken hamar kiderült, hogy van egy új remek lénytápoló
lap, a Sötét kastplom. Ha valaki ilyen lapot bontott sealed deck ver-
senyen, és voltak hozzá megfelelõ lényei, nyugodtan bent érezhet-
te magát a legjobb tízben. A kérdés ezek után csupán az volt, hogy
hagyományos versenyeken is életképes-e ez a lap. Nos, bátran állít-
hatom igen. Ez idáig a legjobban sikerült templom. De a kastplom
nem az egyetlen erõs épület a kiegészítõben. Itt van például a Kín-
zókamra, mely kellõ számú lénnyel kiegészítve igen hatékony lény-
pusztítás, vagy az Áldozati máglya, amivel egyaránt irthatjuk a lé-
nyeket és a tárgyakat. Ha a régi épületeket gyengének találjuk
(azért régebben is akadtak erõs épületek) ezekkel a lapokkal már
el lehet gondolkodni egy építkezõs paklin.

Tapasztalataim szerint az emberek félnek épületekkel játszani,
mert nehéz felépíteni õket. A sok kis lény ugyan hamar felhúzza
õket, de akkor nem tudunk mivel ütni, ha viszont nagy lényeket
használunk, azok nem elég gyorsak, így mire építkezhet-
nénk azt vesszük észre, hogy már csak véde-
kezni tudunk, és már semmi esé-
lyünk sincs rá, hogy kirakjunk egy
épületet. Eddig az épületek nem nyúj-
tottak akkora elõnyt, hogy érdemes le-
gyen használni õket. Ezen a helyzeten
változtatott a kastplom. Használhatunk
nullát vagy egyet ütõ egy-két ÉP-s lényeket,
mert ha felépül a Sötét kastplom, bárme-
lyik lényünkbõl ház nagyságú szörnyeteget
kreálhatunk. Elõször úgy gondoltam, hogy ez
a lap csak a quwargok mellé fog beférni kiegé-
szítõnek arra az esetre, ha nem jönnének ki a
bolyok. Tévedtem. Igaz, hogy a quwargokat érde-
mes használni a kastplom meg a Kínzókamra
mellé, de a pakli teljesen átalakul quwargos pakli-
ból annyira, hogy a bolyokat talán be sem érdemes
tenni. (Azért a régi quwargos paklikba bátran aján-
lom mind a kastplomot mind a Kínzókamrát.)

Most akkor következzen a pakli részletes elemzé-
se: Elsõ kérdés, hogy a deck tartalmazzon-e varázslatokat. Ha igen,
akkor szükség lesz valamire, hogy megvédjük õket, ez lehet Desta-
bilizátor vagy ellenvarázslat. Destabilizátorból ötnél kevesebbet be-

rakni nem érdemes, mert úgysem fognak kijönni, de mivel túl sok
varázslatot úgysem tehetünk be (kell a hely az épületeknek és az
építkezõ lényeknek) emiatt nem érdemes öt, szinte teljesen feles-
leges lapot berakni. A counterekkel már jobb a helyzet, mert eze-
ket védekezésre is használhatjuk, de mi van akkor, ha az ellenfél
meg destabokat vagy esetleg Földanya amulettjét használ? A legjobb
megoldásnak ezért mégis az tûnik, hogy egyáltalán ne használjunk
varázslatokat, így az ellenfélnek mind a destabjai, mind az ellenva-
rázslatai csak a helyet foglalják a paklijában. Gyakran ezek a feles-
leges lapok döntik el a játszmát.

Vegyük sorra még egyszer az épületeket. A legfontosabb a Sötét
kastplom, enélkül nagyon nehezen tudunk gyõzni (bár nem lehe-
tetlen). Mindenképpen hármat használjunk (sajnos többet nem le-
het)! A Kínzókamrára addig van szükség, amíg a kastplom fel nem

épül. Két-három lénnyel, no meg persze a Kínzó-
kamrával megállítjuk a lényhordákat, ebbõl is hár-
mat használjunk. Az Áldozati máglya már kevésbé
fontos eleme a paklinak, fõleg a nagylényes pak-
lik ellen tudjuk használni, de mivel a versenyen
most még ezek a legesélyesebbek használjunk
ebbõl is hármat.

A pakli igen lényeges elemei a lények.
Fontos, hogy kis lényeket használjunk, meg-
felelõ legyen a színük (Leah, Dornodon,
Chara-din) a kastplomhoz, és nem árt ha
van valami speciális képességük. Nézzük
az építkezõ lényeket. Quwargok. Olcsón
jönnek és sok van belõlük, az alap qu-
wargokat mindenképp használjuk.
Nagyon jó építkezõ lény a Quwarg
felderítõ is, hiszen repül, így már a
második körben fel tudunk húzni
egy épületet. A felderítõhöz ha-

sonlóan remek a Lebegõ gomba,
mivel ez is repül, tegyünk be ilyenbõl is hármat.

Visszakanyarodva a quwargokhoz, nehogy kifelejtsük a Qu-
warg szabotõrt, hiszen remek képességével (3 VP + feláldozásával
képes megakadályozni egy olyan varázslatot vagy hatást, amely qu-
wargokat küldene a gyûjtõbe) kivédhetjük a tömegpusztító varázs-
latokat (Kontármunka, Deja vu, A halál csókja) és hatásokat (Tol-
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KKOOMMBBÓÓKK
Sötét erõk támadása

Már régóta panaszkodik sok játékos amiatt, hogy nem elég erõsek a lényes pak-
lik. Én vitába szállnék ezzel az állítással, és egy olyan lényes koncepcióról sze-
retnék írni, ami versenyen is megállja a helyét, sõt versenyt is lehet vele nyerni.

1997 © Beholder Kft.

1997 © Beholder Kft.
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mokov koktél). A Quwarg szamurájt se hagyjuk
ki, mert számtalan bûbáj van ami megkeserít-
heti az életünket: Influenza, Sztatikus orkán, A
szirének éneke, hogy csak néhányat említsek.
Ha már ilyen sok quwarg van a paklinkban, rak-
junk be még három Quwarg harcost, neki sem
elhanyagolható a képessége, valamint a quwarg
pakli egyik õstápját az Élõholt quwargot (a játék
kezdeti szakaszában nem igazán tudjuk hasz-
nálni, így csak egyet tegyünk be belõle). A va-
rázslatok ellen nincs jobb lény mint Maigner Lo-
potomos, mellesleg õ is Chara-din színû, így ha
nincs más õt is felhízlalhatjuk. Lénypusztítónak
kiváló Chara-din lény az Árnyékrája a kettes
mérgezésével. Számoljuk csak össze ez már hu-
szonhét lény, el ne felejtsünk berakni két Not-
hermathit.

Tárgyakat is rakhatunk a pakliba, van elég
lényünk amit föláldozhatunk komponensért.
Igen erõs isteni szövetséges lap az Ördöglakat. A
sok apró lény annyi VP-t termel, hogy az sem
okoz sokszor nagy problémát, hogy hét-nyolc la-
pot lelakatoljunk. Mivel még csak három színt
használtunk, befér egy negyedik is, ez legyen
Sheran, az Antimágikus ballaszt miatt. Mi nem
használunk varázslatokat az ellenfél meg had
szívjon, és az sem elhanyagolható, hogy leszedi
a Szörnybûvölést és A szirének énekét.

Az ellenfél síkjai nem nagyon zavarhatnak
minket, de azért így is érdemes síkot használ-
nunk. Néha elõfordul, hogy vagy nem húzunk
elég lényt, vagy egyszerûen lelövik õket, és nem
tudunk építkezni. Ezt védi ki A föld síkja, ha ezt fel
tudjuk húzni már nem jelentenek gondot az épü-
letek. Sötét földbõl is rakjunk be egyet, mert ha az
ellenfél nem játszik síkkal, szinte biztosan nyerni
tudunk vele, és a Nothermanthit is hízlalja.

A pakli tehát összeállt, így most néhány szót
ejtsünk arról hogyan játsszunk a paklival. Elõ-
ször is alaposan keverjük meg. Minél jobban
szétkeveredik, annál kisebb a valószínûsége,
hogy csak épületeket meg tárgyakat húzzunk. Ha
tehetjük, és az ellenfél nem hordával játszik, már
a játék elején áldozzunk be egy lényt, és tegyük ki
az Antimágikus ballasztot! (Jól figyeljük meg mi-
lyen képet vág az ellenfél). A késõbbiekben ne fe-
lejtsük el használni, lehetõleg az ellenfél körében
az elsõ cselekedete után! Horda ellen a Kínzó-
kamrát építsük föl elõször, majd ha marad elég
lényünk a kínzásra, csak akkor kerítsünk sort a
kastplomra! Ha áll a Kínzókamra, jó taktika,
hogy egy-két nagyobb lényt (Quwarg szamuráj,
Árnyékrája) betolunk az õrposztba. Ezeket az el-
lenfél általában csak két lénnyel tudja leütni, ne-
künk csupán csak annyit kell tennünk, hogy a tá-

madók kijelölése után lekínozzuk az egyiket.
Nagylényes pakli ellen is jó ez a taktika, de
ebben az esetben sok lényt csak úgy pakol-
junk le, ha meg tudjuk védeni õket Lopoto-
mos-szal vagy szabotõrrel, különben in-
kább Áldozati máglyát építsünk. A kevés
lénnyel mûködõ paklik ellen érdemes fel-
építeni a Föld síkját, mert így az Áldozati
máglyát akkor is tudjuk használni, ha
összes lényünket kilövik, és nincs kivel
építkezni. Ha felépül a kastplom, ne egy
lényünket hízlaljuk fel, hanem apránként két-
három jelzõt adva egynek lehetõleg minél többet,
így nem vesztünk sokat, ha az egyiket esetleg az
ellenfél lekaparja az asztalról. A legvérengzõbb az
Árnyékrája, ha már legalább két jelzõt  pakoltunk
rá. Öt ÉP-jével és a kettes mérgezésével szinte
minden lényt le bír szedni anélkül, hogy leesne.
Arra figyeljünk, hogy a kastplom képessége élet-
mentõ hatásként is mûködik, ezért mindig tarta-
lékoljunk 6-9 VP-t. Ha nem húzunk kastplomot,
vagy leszedik valamivel, nyugodtan toljuk be vé-
dekezni a kis lényeket, majd ha lejön Nother-
manthi, fordul a kocka. Ha az ellenfél nem ját-
szik síkkal, érdemes kikeresni a Sötét földet,
mert a körönként termelõdõ fattyak mellett a
legerõsebb horda is csak nagy vérveszteségek
árán tud beütni. Nem beszélve a lénynélküli kon-
cepciókról, elvégre a pusztítás egyszer elfogy.

A paklit egyébként nem is olyan nehéz
összerakni, hiszen a két Nothermanthit leszá-
mítva (amit most még elég könnyû beszerezni,
mert még kapható a bak Csillagképek kiegészí-
tõ) nincs is benne ritka lap.

Néhány gondolatot a cserepakliról. Ezt per-
sze mindenkinek az adott versenytõl függõen a
saját szájíze szerint kell összeraknia, azért én
javaslok egy összeállítást. Ha az ellenfél desta-
bokkal játszik nyugodtan tehetünk be mi is va-
rázslatokat, például remek kiegészítõ lap a Qu-
warg rajzás, és mivel olcsó lapokkal dolgozunk,
a Sheran lázadása. Nagylényes pakli ellen hasz-
náljuk az Acéldarazsat és Baghart. A sok tömeg-
pusztítást alkalmazó ellenfelek ellen Planetáris
õrdémonokat rakhatunk be. A taumaturgiás,
agyonlövõs paklik ellen remek lap az Északi
druida (õrzõ képessége van). Ha cseréléskor ki
tudjuk szedni a ballasztokat a pakliból bekerül-
het egy új szín Tharr. Innen a Moák fénykorát
erõsen ajánlom, mert a paklink az épületekkel
dolgozik. Hasonló paklik ellen a Varkaudar mér-
nök a remek fegyver.

Jó játékot, és sok gyõzelmet kívánok min-
denkinek!

HOLTZINGER DÁNIEL

ÉPÜLETEK:
3 Sötét kastplom
3 Kínzókamra
3 Áldozati máglya

SÍKOK:
1 Sötét föld
1 A föld síkja

LÉNYEK:
5 Quwarg
3 Maigner Lopotomos
3 Quwarg szabotõr
3 Quwarg szamuráj
3 Quwarg harcos
3 Quwarg felderítõ
3 Lebegõ gomba
2 Nothermanthi
3 Árnyékrája
1 Élõholt quwarg

TÁRGYAK:
2 Ördög lakat
3 Antimágikus ballaszt

CSEREPAKLI:
2 Moák fénykora
3 Északi druida
2 Baghar
3 Planetáris Õrdémon
2 Quwarg rajzás
3 Sheran lázadása
3 Acéldarázs
2 Varkaudar mérnök
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II. HKK NEMZETI BAJNOKSÁG
170 000 Forintos összdíjazással!

Idén ismét megrendezésre kerül a HKK Nemzeti Bajnokság, amelyre a minõsítõ ver-
senyekrõl, illetve a Hatalom Szövetségének ranglistájáról, meghívással lehet bejut-
ni. A bejutás persze nem olyan nehéz, az elsõ pár helyre kell bejutnod bármely kva-
lifikációs versenyen, de az is elég, ha az elsõ húsz hely valamelyikén végzel a
Hatalom Szövetségének júniusban befejezõdõ féléves pontversenyében. A verseny-
re nem kell nevezési díjat fizetni, a frissen bontott paklik versenye is ingyenes.

A versenyt a Kondor Béla Közösségi Házban rendezzük meg (Budapest, Kondor
Béla sétány 8.). Megközelíthetõ Kõbánya-Kispesttõl, a kék (3.) metróvonal végállo-
másától a piros 136-os busszal. A hatodik meagállónál kell leszállni.

A VERSENY FORMÁTUMA:
1. nap (július 17): Tiltott mágia
2. nap (július 18): hagyományos verseny.
3. nap (július 19): az elsõ két nap össze-
sítésébõl a legjobb 16 mérkõzik egy speci-
ális frissen bontott paklik versenyén
(Válogatáson).

I. díj: 80 000 Ft
II. díj: 40 000 Ft

III. díj: 20 000 Ft
IV: díj: 10 000 Ft

V-VIII. díj: 2 500 Ft
IX-XVI. díj: 1 500 Ft
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ÍÍZZEELLÍÍTTÕÕ  AA  PPRROOGGRRAAMMOOKKBBÓÓLL::
� Novák Csanád és a Valhalla Páholy

� Tihor Miklós, Makó Katalin és a Beholder Kft.
� Nyulászi Zsolt

� Zsilvölgyi Csaba kiállítása
� Warhammer bemutató

� Élõ szerepjáték
� Szerepjáték-bemutatók, majd mesélnek az elõadók
� Kiktõl retteg Gallia, avagy a Keeper szerkesztõsége

� Érdekes elõadások fegyverekrõl, régi és modern harci taktikákról
� 24-én M.A.G.U.S., 25-én Magic, 26-án HKK kártyaverseny

� Valamint még sok érdekes elõadó, játék, verseny

Ugye te sem szeretnél lemaradni?
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� 24-én M.A.G.U.S., 25-én Magic, 26-án HKK kártyaverseny

� Valamint még sok érdekes elõadó, játék, verseny

Ugye te sem szeretnél lemaradni?

SSSSáááárrrrkkkkáááánnnnyyyysssszzzzíííívvvv    RRRRoooohhhhaaaammmm
GGGGyyyyõõõõrrrriiii     sssszzzzeeeerrrreeeeppppjjjjááááttttéééékkkkoooossss    ttttaaaalllláááállllkkkkoooozzzzóóóó    ––––    1111999999998888....     jjjjúúúúllll iiiiuuuussss    22224444––––22226666....

További információhoz juthatsz a http://www.kva.hu/roham 
internet címen és a 06-96-326-438-as telefonon
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A legtöbb beküldõ helyesen fejtette meg a
márciusi számunk feladványát, alig volt egy-
két rossz megoldás. Kaptunk azonban olyan
leveleket is, miszerint megfejthetetlen a
rejtvény, nos számukra most bebizonyítom,
hogy van megfejtés. A bizonyítás elõtt ismét
fel szeretném hívni minden olvasónk figyel-
mét, hogy a megfejtéseket külön lapon
küldje be, és a lapon mindenképpen szere-
peljen a neve és a címe, nem elég, ha ezek
az adatok csak a borítékon szerepelnek.
Azok a megfejtések, amelyek ezeket a mini-
mális követelményeket nem elégítik ki, nem
vesznek részt a sorsoláson.

1. A megfejtéshez fontos, hogy észrevegyük:
hiába van az ellenfélnek sok ellenvarázs-
lata, a Destabilizátorok miatt nem tudja
õket kijátszani. Elsõ lépésként Bérmun-
kával utasítom ellenfelemet, hogy mind-
két orkja használja a képességét. Így nem
marad VP-je semmire. Elõször az inkvizí-
tor leszedi az átszínezett Destabilizátort,
majd a zászlós erõsíti az orkokat. 
(-3 = 11 VP)

2. Mivel már egy Destabilizátorral keve-
sebb van, így „meg tudom merényelni” a
zászlóst, szabaddá téve az õrposztot.
(-9 = 2 VP)

3. Kirakom a Ragaszkodást, és a zászlósból
kapott komponensbõl a Földanya amu-
lettjét.

4. Az amulettet feláldozva eldobatom ellen-
felem reakciólapjait, így a Ragaszkodás
miatt sebzõdik egyet. (-1 = 4 ÉP)

5. Ezután beütök a két Degradátorral, seb-
zek kettõt, és mivel nincs VP-je, ezért
kénytelen eldobni két lapot, ami a Ra-
gaszkodás miatt újabb két sebzés. Nyer-
tem. (-2 -2 = 0 ÉP)

A rossz megfejtések beküldõi általában ott hi-
báztak, hogy elõször nem bérmunkáztak. Ha
bármi mást cselekszem elõször, akkor az el-

lenfelem használja a Villámszimbólumot,
így nem marad VP-je a Destabilizátor lesze-
désére (az inkvizítorral), és két destab mel-
lett már nem elég a VP-m a Merényletre. Ha-
sonló okok miatt – nem lesz elég a VP-m a
Merényletre – nem lehet bérmunkázni a Vil-
lámszimbólumot. A Kürtszó-Hatalom õrüle-
te kombináció sem jó, mivel az ellenfelem a
Villámszimbólummal el tudja költeni a
Kürtszóval kapott VP-t. A Ragaszkodással
kapcsolatban egy megjegyzés: a Ragaszko-
dás csak egyet sebez akkor is, ha egy hatás
vagy varázslat eredményeképpen több lapot
dobok el a kezembõl. Vagyis az amulettel va-
ló dobatás csak egyet sebez, hiába dobattam
el több lapot is, de amikor a két Degradátor-
ral beütök, és az ellenfelemnek dobnia kell
egy-egy lapot, az már két külön hatás (mind-
két Degradátor dobatása egy hatásnak szá-
mít), így ekkor már kettõt sebez a Ragaszko-
dás. Még egy fontos dologra szeretném
felhívni minden jövõbeli megfejtõ figyelmét:
az ellenféllel nem úgy kell játszani, hogy ez
vagy az a logikus lépése, hanem olyan meg-
oldást kell találni, aminél az ellenfelem bár-
mit csinál, mindenképpen nyerek. Még ha az
ellenfelem pontosan tudná is, hogy hogyan
akarok nyerni, akkor is tehetetlen legyen.

Szerencsés nyerteseink ezúttal: Matu-
ricz Iván, Jancsár János és Medgyaszai
Sándor. Nyereményük egy-egy csomag Iste-
ni Szövetség. Gratulálok!

Új feladványunkat ismét egy régi felad-
ványszerzõnk, Kis Borsó Csaba készítette. A
feladat egyszerû: van 4 ÉP-d, 12 VP-d, nincs
szörnykomponensed, az ellendelednek 107
ÉP-je, 13 VP-je és 8 szörnykomponense van.
Nem játszátok a négyszín-szabályt. Most
kezdõdik a köröd, amelynek a végéig meg
kell nyerned a játékot.

Beküldési határidõ: 1998. június 10.
A zárójelben levõ betûk az isteneket je-

lentik, a túloldalon megtalálod a feladvány
ábráját is.

A KEZEDBEN LEVÕ LAPOK:
� Fairlight trükkje (F)
� A halál maszkja (L)
� Királygyík (R)
� Szigony (T)
� Õrült Trax (L/D)
� Temetõ (L)
� Auralátás (E)
� A szaporaság jutalma (C/D)
� Emberevõ (T)

A PAKLIDBAN LEVÕ LAPOK SORRENDBEN:
� Árnyrém (L)
� A szaporaság jutalma (C/D)
� Vízihulla (L)
� Fordulat (F)
� Isteni színjáték (-)
� A pusztítás botja (D)
� Kandeláber (D)
� Tûzszövetség (D/R)

JÁTÉKBAN LEVÕ LAPJAID:
� Mutáns csontváz (L)
� Öreg varázsló (R)

(Mindkét lényed a tartalékban van, nincs
lap a gyûjtõdben.)

ELLENFELED ASZTALON LEVÕ LAPJAI:
� Isteni közbeavatkozás (R)
� 2 db Diuretikus kráken (E)

ELLENFELED PAKLIJA SORRENDBEN:
� Azt mondtam nem (E)
� Gömbvillám (R)
� Illúziósárkány (E)
� Deja vu (S)
� A bajnok manifesztációja (-)
� Burástyakölyök (E)
� Kísértetkölyök (E)
� Ragyás burástya (E)

Nincs lapja sem a kezében sem a gyûjtõ-
jében. Mindkét krákenje az õrposztban van.

DANI ZOLTÁN



EEll
llee

nnff
eell

eedd
ppaa

kkll
iijjaa

EEll
llee

nnff
eell

eedd
õõrr

ppoo
sszz

ttjjaa

EEll
llee

nnff
eell

eedd
kkii

jjáá
ttss

zzoo
tttt

llaa
ppjj

aaii

D
iu

re
ti

k
u

s 
k

rá
k

en

sz
ör

n
y

Illusztráció: Bôjthe Csaba

1
9

9
7

 ©
 B

eh
o
ld

er
 B

t.

Ú
sz

ik
. 

A
 h

ar
c 

ü
té

s 
fá

zi
sá

b
an

 n
em

 ú
sz

ó
 

lé
n

ye
k
 n

em
 t

u
d
já

k
 m

eg
se

b
ez

n
i.

„N
yu

go
dt

 le
he

t, 
ki

rá
ly

om
, a

 t
en

ge
re

n 
va

ló
 á

tk
elé

s 
bi

zt
on

sá
go

s, 
hi

sz
en

 a
 v

íz
 n

yu
go

dt
,

m
ég

 fe
lh

ôk
et

 s
e 

lá
to

k.
”

1
1

4
6

Is
te

n
i 

k
ö

zb
ea

va
tk

o
zá

s

bû
bá

j

Illusztráció: Lipták László

1
9

9
5

 ©
 B

eh
o
ld

er
 B

t.

M
o
st

an
tó

l 
m

in
d
en

 j
át

ék
o
s 

É
P

-j
e

ak
ár

m
ed

d
ig

 n
ô
h

et
, 

át
lé

p
h

et
i 

a 
m

ax
.

2
0

-a
s 

k
o
rl

át
o
t.

 A
z 

a 
sz

ab
ál

y,
 h

o
gy

a
2

0
fö

lö
tt

i 
É

P
 a

zo
n

n
al

 e
lv

és
z,

n
em

ér
vé

n
ye

s.
„A

z 
A

ré
na

 le
gj

ob
bj

ai
 s

zá
m

ár
a 

az
 is

te
ne

k
ha

lh
at

at
la

ns
ág

ot
 b

iz
to

sít
an

ak
.”

6

E
LL

E
N

F
É
L 

Á
LL

Á
S
A

: 
1
0
7
 É

P,
 1

3
 V

P,
 8

 S
Z
K

D
iu

re
ti

k
u

s 
k

rá
k

en

sz
ör

n
y

Illusztráció: Bôjthe Csaba

1
9

9
7

 ©
 B

eh
o
ld

er
 B

t.

Ú
sz

ik
. 

A
 h

ar
c 

ü
té

s 
fá

zi
sá

b
an

 n
em

 ú
sz

ó
 

lé
n

ye
k
 n

em
 t

u
d
já

k
 m

eg
se

b
ez

n
i.

„N
yu

go
dt

 le
he

t, 
ki

rá
ly

om
, a

 t
en

ge
re

n 

va
ló

 á
tk

elé
s 

bi
zt

on
sá

go
s, 

hi
sz

en
 a

 v
íz

 n
yu

go
dt

,

m
ég

 fe
lh

ôk
et

 s
e 

lá
to

k.
”

1
1 4

6

R
ag

yá
s 

b
u

rá
st

ya

sz
ör

n
y

bu
rá

st
ya

Illusztráció: Lexa Klára

1
9
9
7
 ©

 B
eh

o
ld

er
 B

t.

K
ih

oz
ás

áh
oz

 f
el

 k
el

l 
ál

d
oz

n
od

 e
gy

b
u
rá

st
ya

kö
ly

kö
d
et

.

=+
: 

3
-a

s 
sa

vl
eh

el
et

. 
T

oj
óc

sô
:h

a
eg

y 
lé

n
yt

m
eg

öl
, 
b
u
rá

st
ya

kö
ly

ök
 s

zü
le

ti
k 

a
lé

n
yb

ôl

(1
/1

 E
le

n
io

s 
lé

n
y,

 s
p
ec

iá
lis

 k
ép

es
sé

ge
 n

in
cs

),

am
el

y 
p
as

sz
ív

an
 a

 b
u
rá

st
ya

 g
az

d
áj

án
ak

 t
ar

ta
lé

k-

já
b
a 

ke
rü

l. 
M

in
d
en

 p
ú
p
os

b
u
rá

st
yá

d
n
ak

 é
s 

b
u
rá

s-

ty
ak

öl
yk

öd
n
ek

+
1
 s

eb
zé

st
 a

d
, 
h
a 

ak
tí

v.

3

4

11

1
9
9
7
 ©

 B
eh

o
ld

er
 K

ft
.

K
ís

ér
te

tk
öl

yö
k

sz
ör

n
y

kí
sé

rt
et

Illusztráció: Gôgös Károly

H
a 

az
 a

sz
ta

lr
ó
l 
a 

gy
û
jt

ô
b
e 

k
er

ü
l,
 

k
ev

er
d
 v

is
sz

a 
a 

p
ak

li
d
b
a.

„H
ah

a,
 m

ég
 m

in
di

g 
az

t h
isz

ed
, h

og
y 

m
eg

ha
lo

k?
”

1

1

1

B
u

rá
st

ya
k
öl

yö
k

sz
ör

n
y

bu
rá

st
ya

Illusztráció: Lexa Klára

1
9
9
7
 ©

 B
eh

o
ld

er
 B

t.

„M
am

a.
..”

– 
eg

y 
bu

rá
st

ya
kö

ly
ök

 s
za

va
i e

lf 
sz

ül
õj

éh
ez

.

1

1

1
A

 b
aj

n
ok

 m
an

if
es

zt
ác

ió
ja

av
at

ár

Illusztráció: Gõgös Károly

1
9
9
7
 ©

 B
eh

o
ld

er
 B

t.

N
em

 l
eh

et
 c

él
p
on

tj
a 

va
rá

zs
la

tn
ak

 

va
gy

 v
al

am
il
ye

n
, 
az

 a
sz

ta
lo

n
 l
ev

ô 
la

p

ál
ta

l 
ok

oz
ot

t 
h
at

ás
n
ak

. 
A

z 
el

ôk
és

zí
tô

fá
zi

so
d
 s

or
án

 k
öl

ts
 e

l 
@5

-t
, 
k
ü
lö

n
b
en

 

a 
gy

û
jt

ôb
e 

ke
rü

l.
 H

a 
b
ár

m
il
ye

n
 m

ód
on

a 
gy

û
jt

ôb
e 

ke
rü

l,
 a

zo
n
n
al

 

el
ve

sz
te

tt
ed

 a
 j
át

ék
ot

.

20

19

19

1
9
9
6
 ©

 B
eh

o
ld

er
 B

t.

1
9
9
6
 ©

 B
eh

o
ld

er
 B

t.

D
éj

a 
vu

ál
ta

lá
n

os

Illusztráció: Mojzer Krisztina

D
éj

a 
vu

ál
ta

lá
n

os

Illusztráció: Mojzer Krisztina

S
ik

er
es

 k
ijá

ts
zá

sa
 u

tá
n
 m

in
de

n
 já

té
ko

s

m
in

de
n
 la

pj
a 

(é
s 

je
lz

ôj
e)

 a
 k

ez
éb

ôl
 é

s 
az

 a
sz

-

ta
lr

ól
 a

 g
yû

jt
ôb

e 
ke

rü
l, 

m
aj

d 
m

in
de

n
 já

té
ko

s

h
úz

 ö
t 

la
po

t.
 M

in
de

n
 s

zö
rn

yk
om

po
n
en

s 
és

V
P

 m
eg

se
m

m
is

ül
. M

in
de

n
 já

té
ko

s 
20

 É
P

-b
e

ke
rü

l. 
A

 V
P

-g
yû

jt
és

 ú
jr

a 
1-

1 
V

P
-r

ôl
 in

du
l 

(a
z 

el
le

n
fé

lt
ôl

 k
ez

dô
dv

e)
.

9

Il
lú

zi
ós

ár
k
án

y

az
on

n
al

i

Illusztráció: Lexa Klára

1
9
9
5
 ©

 B
eh

o
ld

er
 B

t.

C
sa

k 
a 

cs
er

e 
fá

zi
s 

és
 a

 h
ar

c 
fá

zi
s 

kö
zö

tt

já
ts

zh
at

ó
ki

.
E

rr
e 

a 
kö

rr
e 

az
 á

lt
al

ad
 m

eg
je

lö
lt

ôr
p
os

zt
b
a 

eg
y 

ill
ú
zi

ós
ár

ká
n
y 

ke
rü

l 
(c

sa
k 

h
a 

od
af

ér
),

am
el

yn
ek

 a
d
at

ai
: 
re

p
ü
l, 

4
-e

s 
m

ág
ik

u
s 

tá
m

ad
ás

, 
4
-e

s

vé
d
ek

ez
és

, 
5
-ö

s 
tû

zl
eh

el
et

. 
A

sá
rk

án
y 

m
in

d
en

b
en

a
n
or

m
ál

is
 s

zö
rn

ye
kh

ez
 h

as
on

ló
an

 v
is

el
ke

d
ik

 (
le

h
et

rá
 l
ap

ok
at

 r
ak

n
i)

, 
ki

vé
ve

, 
h
og

y 
az

 e
lle

n
fé

l 
já

té
ko

st

n
em

 t
ám

ad
h
at

ja
 é

s 
a 

kö
r 

vé
gé

n
 a

gy
û
jt

ôb
e 

ke
rü

l

(a
 r

ár
ak

ot
t 

la
p
ok

ka
l 
eg

yü
tt

).

3

G
öm

b
vi

ll
ám

ál
ta

lá
n

os

Illusztráció: Szügyi Gábor

1
9
9
7
 ©

 B
eh

o
ld

er
 B

t.

C
él

p
on

t 
lé

n
y 

va
gy

 j
át

ék
os

 s
eb

zô
d
ik

 4
É

P
-t

.

K
ö
zv

et
le

n
ü
l 
ez

u
tá

n
 c

él
p
o
n
t 

lé
n
y 

ga
zd

áj
a 

il
l.

a
cé

lp
on

t 
já

té
k
os

 –
 h

a 
ak

ar
 –

 v
ál

as
zt

h
at

 e
gy

ú
ja

b
b
 c

él
p
on

to
t,

 a
m

el
y 

3
 É

P
-t

 v
es

zí
t 

(e
k
k
or

el
k
el

l 
k
öl

te
n
ie

@3
-t

),
 é

s 
ez

 e
gé

sz
en

 a
d
d
ig

fo
ly

ta
tó

d
h
at

 (
2
 s

eb
zé

s/
@2

, 
1
 s

eb
zé

s/
@1

),
 a

m
íg

a 
gö

m
b
vi

ll
ám

 e
re

je
 n

u
ll
ár

a 
n
em

 c
sö

k
k
en

.

4

A
zt

 m
on

d
ta

m
, 

n
em

az
on

n
al

i

re
a
kc

ió

Illusztráció: Lipták László

1
9
9
7
 ©

 B
eh

o
ld

er
 B

t.

K
ö
zv

et
le

n
ü
l 

az
u
tá

n
 j
át

sz
h
at

o
d
 

k
i,
 h

o
gy

 v
al

ak
i 

m
eg

p
ró

b
ál

 e
gy

 l
ap

o
t

k
ij
át

sz
an

i.
 A

 l
ap

 i
ll
. 
h
at

ás
a 

n
em

 j
ö
n

lé
tr

e,
 h

an
em

 a
 g

yû
jt

ô
b
e 

k
er

ü
l.

7



PPaa
kkll

iidd

TTaa
rrtt

aall
éékk

oodd
A

 T
E 

Á
LL

Á
SO

D
: 

4
 É

P,
 1

2
 V

P,
 0

 S
ZK

M
u

tá
n

s 
cs

o
n

tv
áz

sz
ör

n
y

cs
on

tv
á

z

Illusztráció: Bôjthe Csaba

M
u

tá
n

s 
cs

o
n

tv
áz

sz
ör

n
y

cs
on

tv
á

z

Illusztráció: Bôjthe Csaba

1
9

9
7

 ©
 B

eh
o
ld

er
 B

t.
1

9
9

7
 ©

 B
eh

o
ld

er
 B

t.

@2
: 

cé
lp

o
n

t 
cs

o
n

tv
áz

 1
-e

s 
m

ér
ge

zé
st

k
ap

 k
ö
r 

vé
gé

ig
.

„L
ea

hn
ak

 e
gy

 h
ih

et
et

len
ül

 v
es

ze
de

lm
es

, n
eh

ez
en

elp
us

zt
íth

at
ó 

te
re

m
tm

én
ye

 e
z 

az
 o

cs
m

án
ys

ág
.”

 
– 

R
ai

a 
sz

en
t 

lo
va

gj
a

4 1
3

Ö
re

g 
va

rá
zs

ló

ka
la

n
d

oz
ó

em
b
er

Illusztráció: Bôjthe Csaba

1
9

9
7

 ©
 B

eh
o
ld

er
 B

t.

pP
,@3

: 
C

él
p
o
n

t 
k
al

an
d
o
zó

 k
ap

 e
gy

sz
in

tl
ép

és
 j

el
zô

t 
(a

m
i 

+
1

 s
eb

zé
st

 é
s 

+
1

É
P

-t
 i

s 
je

le
n

t 
és

 l
eh

et
õ
sé

ge
t 

b
iz

to
sí

t 
a

k
ü
lö

n
le

ge
s 

k
ép

es
sé

ge
k
 h

as
zn

ál
at

ár
a)

.

„A
z 

id
ô,

 fi
am

, a
 le

ge
rô

se
bb

 e
lle

nf
él,

 s
 a

 le
gj

ob
b

ba
rá

t. 
El

ve
sz

i e
rô

de
t, 

de
 h

ely
éb

e 
bö

lcs
es

sé
ge

t 
ad

.”
–

H
ur

leo
n 

a 
tü

re
lm

et
len

ke
dô

 A
bi

on
di

ho
z

6 0
4

KKee
zzee

ddbb
eenn

  
llee

vvõõ
  

llaa
ppoo

kk

T
û

zs
zö

ve
ts

ég

bû
bá

j
bû

bá
j

Illusztráció: Szatmári Zsolt

1
9
9
7
 ©

 B
eh

o
ld

er
 K

ft
.

1
9
9
7
 ©

 B
eh

o
ld

er
 K

ft
.

M
in

d
en

 s
eb

zé
s 

tû
zs

eb
zé

sn
ek

 s
zá

m
ít

, 

a 
lé

n
ye

k
 ü

té
sé

t 
k
iv

év
e.

„A
 le

gd
öb

be
ne

te
se

bb
 és

 eg
yb

en

leg
ka

ta
sz

tr
of

ál
isa

bb
 I

st
en

i s
zö

ve
ts

ég
 a

 T
ûz

sz
öv

et
sé

ge
 v

ol
t, 

am
ely

 D
or

no
do

n 
és

 R
ai

a 
kö

zö
tt

kö
tte

te
tt.

”

3

K
an

d
el

áb
er

tá
rg

y

Illusztráció: Szügyi Gábor

tá
rg

y

1
9
9
7
 ©

 B
eh

o
ld

er
 K

ft
.

1
9
9
7
 ©

 B
eh

o
ld

er
 K

ft
.

A
 k

ij
át

sz
ás

k
o
r 

a 
sz

ö
rn

yk
o
m

p
o
n
en

st

h
el

ye
tt

es
ít

h
et

ed
 3

 É
P

 f
el

ál
d
o
zá

sá
va

l.

M
in

d
en

 t
û
zs

eb
zé

st
 o

k
o
zó

 v
ar

áz
sl

at
 

és
 a

 l
én

ye
k
 s

p
ec

iá
li
s 

k
ép

es
sé

ge
 

(p
l.
 t

û
zl

eh
el

et
, 
tû

ze
le

m
en

tá
l 
se

b
zé

se
)

+
1
 s

eb
zé

st
 o

k
o
z.

1

A
 P

u
sz

tí
tá

s 
B

ot
ja

tá
rg

y

fe
gy

ve
r

Illusztráció: Nagy Zoltán

1
9
9
5
 ©

 B
eh

o
ld

er
 B

t.

C
sa

k
 o

ly
an

 k
al

an
d
oz

ón
ak

 a
d
h
at

ó,
 a

k
in

le
ga

lá
b
b
 1

 s
zi

n
tl

ép
és

 v
an

, 
d
e 

h
a 

k
és

ôb
b

el
ve

sz
ti

 a
 s

zi
n
te

t,
 a

 B
ot

ot
 m

eg
ta

rt
h
at

ja
.

: 
H

or
d
oz

ój
a 

4
-e

s 
lá

n
gc

só
vá

t 
k
ép

es

h
as

zn
ál

n
i,
 a

m
el

yn
ek

 k
ü
lö

n
le

ge
ss

ég
e,

h
o
gy

 a
z 

el
le

n
fé

l 
ô
rp

o
sz

tj
án

ak
 b

ár
m

el
y

lé
n
yé

re
 h

as
zn

ál
h
at

ja
.

2

1
9
9
5
 ©

 B
eh

o
ld

er
 B

t.

A
 P

u
sz

tí
tá

s 
B

ot
ja

tá
rg

y

fe
gy

ve
r

Illusztráció: Nagy Zoltán

Is
te

n
i 

sz
ín

já
té

k

bû
bá

j

Illusztráció: Kiss Richárd

1
9
9
7
 ©

 B
eh

o
ld

er
 K

ft
.

A
 v

ar
áz

sp
on

té
rt

 k
ij
öv

ô 
tö

b
b
sz

ín
û

la
p
ja

id
n
ak

 k
et

tô
ve

l,
 a

 t
öb

b
i 
tö

b
b
sz

ín
û

la
p
od

n
ak

 e
gg

ye
l 
k
is

eb
b
 a

z 
id

éz
és

i

k
öl

ts
ég

e,
 é

s 
k
ij
át

sz
ás

u
k
h
oz

 n
em

sz
ü
k
sé

ge
s 

az
, 
h
og

y 
a 

m
eg

fe
le

lô
 s

zí
n
û

la
p
 m

ár
 j
át

ék
b
an

 l
eg

ye
n
.

3

Fo
rd

u
la

t

az
on

n
al

i
Illusztráció: Nagy Zoltán

1
9
9
5
 ©

 B
eh

o
ld

er
 B

t.

E
gy

 t
et

sz
ô
le

ge
s 

la
p
o
t 

ak
ti

vi
zá

lh
at

sz
va

gy
 p

as
sz

iv
iz

ál
h
at

sz
.

P
as

sz
ív

 b
û
b
áj

 n
em

 f
ej

ti
 k

i 
a 

h
at

ás
át

.

„K
et

tô
t p

isl
an

to
tta

m
, é

s 
a 

la
bo

rb
an

 m
in

de
n 

a
fej

e

te
te

jén
 á

llt
. E

gy
bô

l m
eg

ke
dv

elt
em

 a
 k

is

ör
dö

gf
ió

ká
t, 

és
 fa

m
ili

ár
iso

m
m

á 
te

tte
m

.”
 –

 R
ug

ha
r

1

1
9
9
6
 ©

 B
eh

o
ld

er
 B

t.

1
9
9
6
 ©

 B
eh

o
ld

er
 B

t.

V
íz

ih
u

ll
a

sz
ör

n
y

Illusztráció: Cziráki Gergely

V
íz

ih
u

ll
a

sz
ör

n
y

Illusztráció: Cziráki Gergely

Ú
sz

ik
.

Ú
sz

ó 
lé

n
ye

k
 e

ll
en

 +
2
 s

eb
zé

se
 é

s

m
ág

ik
u
s 

tá
m

ad
ás

a 
va

n
.

3

1

2

A
 s

za
p

o
ra

sá
g 

ju
ta

lm
a

bû
bá

j

Illusztráció: Szász Gábor

A
 s

za
p

o
ra

sá
g 

ju
ta

lm
a

bû
bá

j

Illusztráció: Szász Gábor

1
9
9
7
 ©

 B
eh

o
ld

er
 K

ft
.

1
9
9
7
 ©

 B
eh

o
ld

er
 K

ft
.

M
in

d
en

, 
b
ár

m
il
ye

n
 m

ó
d
o
n

 

já
té

k
b
a 

h
o
zo

tt
 l
én

ye
d
ér

t 
– 

m
in

t 

p
l. 

T
em

et
ô
, 
F
at

ty
ak

 t
er

em
té

se
,

sz
ap

o
rí

tá
sa

 –
 k

ap
sz

 @1
-t

.

3

1
9
9
7
 ©

 B
eh

o
ld

er
 B

t.

1
9
9
7
 ©

 B
eh

o
ld

er
 B

t.

Á
rn

yr
ém

sz
ör

n
y

Illusztráció: Orbán Nándor

Á
rn

yr
ém

sz
ör

n
y

Illusztráció: Orbán Nándor

B
et

eg
sé

gr
e 

im
m

ú
n
is

.

„E
ze

ke
t a

 r
ém

ek
et

 e
lsô

so
rb

an
 a

 L
ea

h 
ol

tá
ro

k

m
ág

ik
us

 k
isu

gá
rz

ás
a 

ta
rt

ja
 é

let
be

n.
”

0

0

0

1
9
9
6
 ©

 B
eh

o
ld

er
 B

t.

Fa
ir

li
gh

t 
tr

ü
k
k
je

ál
ta

lá
n

os

Illusztráció: Szügyi Gábor

C
él

p
o
n
t 

já
té

k
o
sn

ak
 e

l 
k
el

l 
d
o
b
n
ia

 

2
 l
ap

já
t 

a 
k
ez

éb
ô
l,
 é

s 
az

o
n
n
al

 h
ú
zn

ia

k
el

l 
3
 l
ap

o
t 

(h
a 

k
ev

es
eb

b
 v

an
 a

p
ak

li
já

b
an

, 
ak

k
o
r 

an
n
yi

t)
. 
A

 v
ar

áz
sl

at
o
t

cs
ak

 a
k
k
o
r 

h
as

zn
ál

h
at

o
d
, 
h
a 

cé
lp

o
n
t

já
té

k
o
sn

ak
 l
eg

al
áb

b
 2

 l
ap

 v
an

 a

k
ez

éb
en

, 
ez

t 
a 

la
p
o
t 

n
em

 s
zá

m
ít

va
.

4

A
 h

al
ál

 m
as

zk
ja

tá
rg

y

Illusztráció: Fischer Tamás

A
 h

al
ál

 m
as

zk
ja

tá
rg

y

Illusztráció: Fischer Tamás

1
9
9
7
 ©

 B
eh

o
ld

er
 B

t.

1
9
9
7
 ©

 B
eh

o
ld

er
 B

t.

C
él

p
o
n
t 

lé
n
y 

L
ea

h
 l

én
y 

le
sz

, 

él
ô
h
o
lt

, 
k
ap

 +
1
 s

eb
zé

st
 é

s 
+

1
 É

P
-t

 

(d
e 

ez
 n

em
 j
el

en
t 

sz
in

tl
ép

és
t)

. 
H

a

p
as

sz
ív

 v
o
lt

, 
ak

ti
vi

zá
ló

d
ik

. 
H

a 
a 

h
al

ál

m
as

zk
ja

 a
z 

as
zt

al
ró

l 
a 

gy
û
jt

ô
b
e 

k
er

ü
l,
 

a 
k
ö
ve

tk
ez

ô
 e

lô
k
és

zí
tô

 f
áz

is
o
d
b
an

vi
ss

za
ve

h
et

ed
 a

 k
ez

ed
b
e.

2

A
 s

za
p

or
as

ág
 j

u
ta

lm
a

bû
bá

j

Illusztráció: Szász Gábor

A
 s

za
p

or
as

ág
 j

u
ta

lm
a

bû
bá

j

Illusztráció: Szász Gábor

1
9
9
7
 ©

 B
eh

o
ld

er
 K

ft
.

1
9
9
7
 ©

 B
eh

o
ld

er
 K

ft
.

M
in

d
en

, 
b
ár

m
il
ye

n
 m

ó
d
o
n
 

já
té

k
b
a 

h
oz

ot
t 

lé
n
ye

d
ér

t 
– 

m
in

t 

p
l. 

T
em

et
ô,

 F
at

ty
ak

 t
er

em
té

se
,

sz
ap

or
ít

ás
a 

– 
k
ap

sz
 @1

-t
.

3

K
ir

ál
yg

yí
k

sz
ör

n
y

Illusztráció: Szügyi Gábor

1
9
9
7
 ©

 B
eh

o
ld

er
 K

ft
.

H
a 

át
ü
t 

az
 ô

rp
os

zt
on

, 

az
 e

ll
en

fé
l 
h
el

ye
tt

 s
eb

ez
h
et

i 
an

n
ak

 e
gy

ta
rt

al
ék

b
an

 l
ev

ô 
lé

n
yé

t 
(a

z 
a 

lé
n
y 

il
ye

n
k
or

 n
em

 ü
t 

vi
ss

za
).

„F
og

uk
, k

ar
m

uk
 tá

m
ad

ás
ra

 n
em

 a
lk

al
m

as
, a

nn
ál

 in
ká

bb

ho
ss

zú
 n

ye
lv

ük
, a

m
ely

et
 b

ám
ul

at
os

an
 n

ag
y 

tá
vo

lsá
gr

a

ké
pe

se
k 

ki
lö

ve
lln

i.”
 –

 E
nc

yc
lo

pe
di

a 
Fa

nt
as

ia

4

2

2

Sz
ig

on
y

tá
rg

y
fe

gy
ve

r

Illusztráció: Bôjthe Csaba

Sz
ig

on
y

tá
rg

y
fe

gy
ve

r

Illusztráció: Bôjthe Csaba

1
9
9
7
 ©

 B
eh

o
ld

er
 K

ft
.

1
9
9
7
 ©

 B
eh

o
ld

er
 K

ft
.

H
as

zn
ál

ój
a 

k
ap

 +
2
 s

eb
zé

st
, 
és

 ú
sz

ás

k
ép

es
sé

ge
t.

 Ú
sz

ó 
lé

n
ye

k
 e

ll
en

 +
6

se
b
zé

st
 é

s 
m

ág
ik

u
s 

tá
m

ad
ás

t 
k
ap

.

„A
 le

gb
át

ra
bb

 k
al

an
do

zó
k 

m
eg

kí
sé

re
lté

k 
a

vé
rc

áp
ák

tó
l h

em
zs

eg
ô 

cs
at

or
na

 á
tú

sz
ás

át
,

ke
zü

kb
en

 eg
y 

sz
ál

 sz
ig

on
ny

al
.”

2

Ô
rü

lt
 T

ra
x

ka
la

n
do

zó

em
be

r

Illusztráció: Szügyi Gábor

Ô
rü

lt
 T

ra
x

ka
la

n
do

zó

em
be

r

Illusztráció: Szügyi Gábor

1
9
9
7
 ©

 B
eh

o
ld

er
 K

ft
.

1
9
9
7
 ©

 B
eh

o
ld

er
 K

ft
.

@2
, 
d
ob

j 
el

 e
gy

 l
ap

ot
 a

 k
ez

ed
b
ôl

, 

és
 k

ét
 l
ap

ot
 a

 p
ak

li
d
 t

et
ej

ér
ôl

: 
k
ap

 e
gy

sz
in

tl
ép

és
je

lz
ôt

. 

2 
sz

in
tl

ép
és

:@1
: 
cé

lp
o
n
t 

D
o
rn

o
d
o
n
 v

ag
y

L
ea

h
 k

al
an

d
o
zó

 a
k
ti

vi
zá

ló
d
ik

. 

4 
sz

in
tl

ép
és

: @3
: 
a 

gy
û
jt

ôd
b
ôl

 e
gy

vé
le

tl
en

sz
er

û
en

 k
iv

ál
as

zt
ot

t 
va

rá
zs

-

la
to

t 
vi

ss
za

ve
sz

el
 a

 k
ez

ed
b
e.

6

3

1

A
u

ra
lá

tá
s

ál
ta

lá
n

os

Illusztráció: Gôgös Károly

1
9
9
7
 ©

 B
eh

o
ld

er
 K

ft
.

N
éz

z 
m

eg
 e

gy
 c

él
p
o
n
t 

p
ak

li
 

fe
ls

ô
 l
ap

ja
i 
k
ö
zü

l 
an

n
yi

t,
 a

h
án

y 
la

p
 

va
n
 a

 k
ez

ed
b
en

. 
E

ze
k
et

 t
et

sz
ôl

eg
es

 s
or

-

re
n
d
b
en

 r
ak

d
 v

is
sz

a 
a 

p
ak

li
 t

et
ej

ér
e.

„A
 tu

dá
s h

at
al

om
 –

 m
in

él 
tö

bb
et

 tu
ds

z 

az
 el

len
fel

ed
rô

l, 
an

ná
l t

öb
b 

ha
ta

lm
ad

 v
an

fel
ett

e.”
 –

 T
ou

 S
za

ng

3

E
m

b
er

ev
ô

sz
ör

n
y

Illusztráció: Nagy Viktória és Fischer Tamás

1
9
9
5
 ©

 B
eh

o
ld

er
 B

t.

K
al

an
d
o
zó

k
 e

ll
en

 +
3
 s

eb
zé

se
 v

an
.

„H
um

m
i, 

ha
m

m
i, 

ny
um

m
, n

ya
m

m
, 

bö
f,

bö
fff

.”

6

1
9
9
5
 ©

 B
eh

o
ld

er
 B

t.

3

3

E
m

b
er

ev
ô

sz
ör

n
y

Illusztráció: Nagy Viktória és Fischer Tamás

T
em

et
ô

ép
ít

m
én

y

Illusztráció: Hörcher László

1
9
9
5
 ©

 B
eh

o
ld

er
 B

t.

T
em

et
ô

ép
ít

m
én

y

Illusztráció: Hörcher László

1
9
9
5
 ©

 B
eh

o
ld

er
 B

t.

K
ih

o
zá

s 
fe

lt
ét

el
e:

 a
 g

yû
jt

ô
d
b
en

 l
eg

al
áb

b

5
 l

én
y 

va
n
. 
E

ze
n
tú

l 
tu

d
sz

 i
d
éz

n
i 

(c
sa

k

él
ô
h
o
lt

ak
at

!)
 a

 s
aj

át
 g

yû
jt

ô
d
b
ô
l,
 a

z 
id

éz
és

i

k
ö
lt

sé
g 

-e
l 

tö
b
b
, 
m

in
t 

am
i 

rá
 v

an
 í

rv
a.

A
 l
én

ye
k
 p

as
sz

ív
an

 a
 t

ar
ta

lé
k
b
a 

k
er

ü
ln

ek
. 

„É
n 

is 
fél

te
m

, a
m

íg
 é

lte
m

...
”

– 
M

or
k 

A
ug

in
, t

et
em

em
be

r
3

0



ÚÚÚÚ jjjj     HHHH KKKK KKKK     
kkkk iiii eeee gggg éééé ssss zzzz íííí tttt õõõõ

Az Ezüsthajnal kiegészítõ kisebb lesz az Is-
teni Szövetségnél, kb. 170 fajta teljesen új
lapot tartalmaz, és 27 lapos csomagokban
lesz kapható. A játékosok kérésére na-
gyobb lesz benne a ritka lapok aránya, a
Létsíkoknál és az Isteni Szövetségben egy
26 lapos csomagban két ritka lap volt, itt a
27 lapban három ritka lap lesz. Az Isteni
Szövetség után sok panaszt kaptunk arra
is, hogy a játékosoknak nincs idejük össze-
gyûjteni a lapokat, mivel túl gyakran jelen-
nek meg a nagy lapszámú kiegészítõk. Ezért azt ter-
vezzük, hogy az új kiegészítõk továbbra is félévente
(lehetõleg júniusban és decemberben) jelennek meg,
mivel így rendszeresen lesz újdonság, változik egy
kicsit a játék, viszont lapszámuk a Hõskorszakéhoz
lesz hasonló, azaz kb. 160 fajta új lap jelenik meg ben-
nük. Az ezzel kapcsolatos véleményeket továbbra is
szívesen fogadjuk a Beholder Kft.
postacímére vagy e-mailben a
beholder@mail.datanet.hu címre.

E rövid kitérõ után nézzük
ismét az új kiegészítõt. Az Ezüst-
hajnal – nevéhez illõen – Ghalla
régmúltjában játszódik, amikor
még a világ fiatal, és az Ezüst
Mágusok Rendje még csak kezdõ
mágusok kis gyülekezete volt. A
történelmi hátteret Makó Katalin
novellájából részletesen megismer-
hetitek, most inkább a kártyákról
írok. Nincs új kiegészítõ új szabály
nélkül. A legérdekesebb új szabály
az úgynevezett lapáldozási költség.
Ez egy új erõforrás, amellyel
lapokat idézhetünk le, azaz az ilyen
kártyák kijátszásakor, a szokásos

VP, SZK vagy építõ helyett (vagy gyakran mellett) a
gyûjtõbe kell dobnunk asztalon levõ, már kijátszott
lapjaink illetve jelzõink közül annyit, amennyi a lap
idézési költségében szerepel. Már voltak hasonló
lapok (pl. Mutánspók, Éjsárkány stb.), amelyek
kijátszásakor fel kellett áldozni egy-egy lapot, azonban
eddig ez kijátszási feltételnek minõsült, és egy lapnál

többet soha nem kellett áldozni, az
Ezüsthajnalban viszont a lapáldo-
zás az idézési költség része, és
gyakran több lapot is fel kell
áldozni. Még mielõtt sokan elkese-
rednének, hogy ezek teljesen hasz-
nálhatatlan lapok lesznek,
megnyugtatok mindenkit: a lapál-
dozásnak számos elõnye van a ko-
rábbi „kijátszási feltételû” lapokhoz
képest. Elõször is a lapáldozást be-
leszámítottuk az idézési költségbe,
azaz ezek a lapok jóval kevesebb
VP-be vagy SZK-ba kerülnek. Má-
sodszor itt nem csak egy típusú la-
pot, hanem bármilyen lapot, sõt
nem lapra rakott jelzõt is feláldoz-
hatsz. Nézzünk egy-két ilyen lapot!
Valószínûleg az élõholt paklik alap-
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a TF és KG találkozón – jelenik meg az új Hatalom
Kártyái kiegészítõ, az Ezüsthajnal.
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A játék kezdetekor minden 
játékos +3 lapot húz.



ja lesz a Zombi mester, egy 3/3-as
lény, melynek speciális képessége,
hogy ha elõholtat játszol ki a kezed-
bõl, húzhatsz egy lapot. A Zombi
mester nem kerül VP-be, kijátszási
költsége, hogy két lapodat fel kell
áldoznod. A vegyes idézési költség-
re jó példa a Totális agymosás,
amely 1 VP-be és három áldozásba
kerül, hatása pedig, hogy minden
játékosnak el kell dobnia minden
lapot a kezébõl. Természetesen a
kiegészítõbõl nem hiányoznak
azok a lapok sem, amelyek segítik
az áldozós lapok kijátszását, vagy
erõsen kombóznak velük, ilyen a
jelzõket gyártó Haarkon dara-
zsai, amit a tesztelõk szívesen
használtak az áldozós pakliba,
vagy az áldozás-költséget csök-
kentõ Áldozómester.

A másik érdekes szabályt az
úgynevezett szabálylapok alkotják.
Ezek a játék egy-egy apró szabályát
megváltoztató lapok, amelyeket a
játék elején mindenféle költség nél-
kül ki lehet rakni, semmilyen mó-
don nem lehet õket leszedni, mind-
két játékosra egyformán hatnak,
viszont aki szabálylapot használ, az
eggyel kevesebb lapot húz a játék
kezdetekor. Egy-két példa a szabály-
lapokra: Életenergia (a játékosok 30
ÉP-vel kezdenek), Teljes front (az õr-
posztok mérete nincs korlátozva),
Korlátozás (minden játékosnak a
köre végén maximum hat lap ma-
radhat a kezében).

Az elõbbieknél talán kisebb je-
lentõségû, de a kiépülõs paklikat
segítõ, és a pusztítókat hátráltató
új szabály: a büntetés. Egyes asztal-
ra rakható lapokon titokzatos szö-
vegek szerepelnek, például „bün-
tetés: 3 ÉP”. Ez azt jelenti, hogy az
a játékos, aki varázslattal vagy ha-
tással a gyûjtõbe küldi az adott la-
pot, három ÉP-t sebzõdik. Ha egy
lényeddel harcban ölsz meg egy
büntetéses lényt, vagy lényekkel
rombolsz le egy büntetéses épü-
letet, akkor nem sebzõdsz a bün-
tetés miatt, az ÉP-vesztés szigorú-
an csak varázslatokra és
hatásokra vonatkozik. Fõleg olyan

lapok kaptak büntetést, amik
egy kicsit drágák voltak az ere-
jükhöz képest, de ha egy VP-vel
olcsóbbak, akkor már túl erõsek,
például az Ébenvitéz vagy a Va-
rázslótanonc; azok amelyek kiho-
zatala sok erõforrást emészt fel,
például A holtak szelleme, amely-
hez négy lapot kell feláldozni, vi-
szont jelenleg a „legnagyobb” lény
a HKK-ban (7/7-es); illetve azok
amelyek a pusztító és a varázslat-
paklik ellen készültek, például a va-
rázslatokat drágító lény, az Aurafaló
vagy a varázspontpusztítás kiváló el-
lenszere, a Zarknod pecsétje.

Persze az új szabályokon kívül ren-
geteg érdekes lap található a kiegészí-
tõben. Van rengeteg varázslatellenes
lény és lap a már említett Aurafaló
mellett, például a Mágiafaló (nem le-
het azonnali varázslatokat kijátsza-
ni), a Mösze uralkodó (beépített Má-
giatöréssel), vagy a Mágikus pulzáns
(drágítja a varázslatokat). Van sok
kis (1/1-es) lény, gusztustalan ké-
pességgel, ilyen a Fairlight bankár
(bármikor aktivizálható Életpajzs),
az Udvari bolond (kézbe lehet vele
lapokat visszavetetni), vagy a szin-
te bármilyen lényt megölõ Kato-
nai tanácsadó. És hogy mik lesz-
nek a legkedveltebb lapok? Biztos
vagyok benne, hogy lesz közöt-
tük több áldozós lap, például a
már említett Holtak szelleme; a

quwargpaklik koronázatlan királya,
az Õsquwarg; a célozhatatlan lé-
nyek ura, a Drakolder testõr; az ál-
landó sebzésforrás, a Gépezet; vagy
az ötös villámokat dobáló Viharóri-
ás. A nem áldozós lapok közül szin-
te biztos befutóra tippelem az azon-
nali Gömbvillámot: a Haarkon
dühét; Molgant, ami annyira gusztus-
talan a gyûjtõben, hogy megölni sem
érdemes; az Orzag bilincsével veteke-
dõ erejû Orzag managömbjét; a már a
nevével sokat mondó Pszi-õselemen-
tált; és a fattyas pakli új remekét: a
Fattyak létrehozását.

Remélem kellõen felcsigáztam
minden HKK játékost! Találkozunk az
Ezüsthajnal elõversenyén június 7-én.

DANI ZOLTÁN
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Büntetés: 3 ÉP.Direkt sebzô harci képességekre immúnis.„Amikor Haarkon visszatért a túlvilágról,hatalma irtózatos volt. Az idézô áldozatotbemutató papok életének gyertyája egyetlenszemvillanás alatt hunyt ki.”
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Vedd vissza egy aktív lapodat azasztalról a kezedbe (nem lehet azidézési költsége 0, még módosítvasem): Célpont játékos vagy lénysebzôdik 2 ÉP-t. Ezt a képességet egykörben csak egyszer használhatod.
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Minden ellenfelednek az elôkészítô

fázisában el kell költenie @2-t, különben

sebzôdik 2 ÉP-t. Orzag managömbje

semmilyen módon nem másolható.

„Egy hajóflottám, két városom, és 53 hûséges

kalandozóm ment rá, hogy a kincstáramban

tudhassam ezt a legendás ereklyét, de megérte.”

– Nor Kawai, boszorkánykirály

3



AA
Pro Tour a Wizard of the Coast által szervezett ver-
senysorozat, amelynek versenyei minden második
hónapban kerülnek megrendezésre. A Magic világ-

bajnokság is egyike a Pro Tour eseményeknek. Mint a ne-
ve is mutatja, ezek profi versenyek, azaz komoly pénzdíj-
jal jutalmazzák az eredményes résztvevõket. Kb. 150 000
dollárt osztanak szét az elsõ 64 helyezett között, amibõl
25 000 szokott jutni az elsõnek. A Pro Touron nem indul-
hat el bárki, szükséges, hogy meghívják, vagy mert jó he-
lyezést ért el egy korábbi Pro Touron, vagy elõkelõ helyen
áll a DCI ranglistán, vagy pedig részvételi jogot nyert egy
Pro Tour minõsítõ versenyen. Minõsítõ versenyeket világ-
szerte tartanak (Magyarországon is). Bár a Pro Touron so-
kat lehet nyerni, sokat lehet veszteni is, ugyanis azokban
az országokban, ahol kevésbé jó üzlet a Magic (pl. ná-
lunk) az utazást és a szállást is a játékosnak kell fizetnie,
és egy Pro Touron általában 300-400 résztvevõ van, abból
pedig csak 64 kap pénzt.

A Los Angelesi verseny formátuma egészen újszerû volt,
olyan versenypaklival kellett játszani, ami kizárólag Tempes-
tes lapokból állt. A háromnapos verseny második napjára a

legjobb 96 jutott be, a harmadik napon pedig a 8 élen álló
döntõzött. Az elsõ két nap 14 körös svájci rendszer folyt, az
utolsó nap egyenes kiesésben mérkõztek a legjobbak. Némi
elemzés és igencsak elégtelen tesztelés után arra a követ-
keztetésre jutottam, hogy a versenyen a gyors lényhordák
fognak dominálni, különösen a vörös szín lesz nagyon ha-
tékony, hiszen a Tempestben rengeteg olcsó és rugalmasan
használható vörös lény van, nem szólva a lövésekrõl, a
gyors kiterülés pedig fontos a Tempest legerõsebb lapja, a
Cursed Scroll számára. A kék-fehér kontroll deck lassúnak
bizonyult a vörös ellen, míg a fekete-kék Corpse Dan-
ce/Battle Gnome pakli a lassú pakliktól kapott ki. Én egy fe-
hér hordával indultam, amely a hordákat igencsak mega-
kasztó Battle Gnome-okkal, Staunch Defenderekkel és
Orim, Samite Healerekkel kivédekezte magát, amíg a gyors
shadow lények kivégezték az ellenfelet. Persze én is 4 Cur-
sed Scrollal játszottam, és 4 Disenchanttal, hogy az ellenfél-
nek ne legyen Scrollja. A számításom bevált az elsõ nap,
szinte végig gyors hordák ellen játszottam, és majdnem
mindet meg is vertem. Az elsõ ellenfelemtõl kaptam ki, aki
egy Living Death-re épített kombó paklival játszott, és egy
nagyon erõs enchantment irtással megtámogatott vörös
paklitól. Akiket megvertem: két vörös–zöld, egy vörös és
egy fekete horda (ez utóbbi 5. helyen végzett!). Az utolsó el-
lenfelemmel döntetleneztem, hogy biztosan bejussunk a
másnapi fordulóra (nem kellett volna, mert vörössel ját-
szott, és könnyen megvertem utána).

A szerencsém másnap véget ért, elszörnyedve láttam,
hogy az asztalok többségét a fehér, kék és fekete színek és
lassú paklik dominálják. Jelentõsebb hányadot képviselt
még a nagyon-nagyon gyors, agresszióra kioptimalizált
tiszta vörös pakli is. A paklim nem volt annyira gyors, mint
egy vörös horda, és nem volt védelmem a Winds of Rath
(minden lényt elpusztít, amin nincs enchant creature lap)
és a Whispers of the Muse által termelt lapelõny ellen. A
7 körbõl összesen csak kettõben tudtam nyerni, és így a
85. helyen végeztem.

A verseny nagy meglepetése a Living Death volt. Adam
Katz elégedetlen volt a paklijával, és a versenyt megelõzõ
este lemásolta Darwin Kastle Living Death pakliját. A pak-

A legutóbbi Magic Pro Tourt március 6–8. között,
Los Angelesben tartották. Elõször is néhány szót a
Pro Tourról azoknak, akik keveset tudnak róla.
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li erõsségére jellemzõ volt, hogy Katz úgy ju-
tott be a döntõbe, hogy „idõnként azt sem tud-
ta, hol van”. Hibát hibára halmozva, könnye-
dén vert végig mindenkit, vitte a pakli és a
hihetetlen szerencséje. A pakli megalkotója,
Kastle nem volt ilyen szerencsés, bár nyilván
sokkal jobban játszott a paklival. A többi dön-
tõs pakli: négy, csak néhány lapban különbözõ
vörös horda, egy fehér/kék/fekete Living Death
pakli, egy fekete horda és egy fehér horda! Ez
utóbbi azért jócskán különbözött az enyémtõl,
nemcsak creature enchantmentet használt a
winds ellen, hanem neki is volt bent Winds of
Rath. A bajnok végül az egyik vörös horda lett.

A versennyel kapcsolatos tapasztalat: a já-
téktudásnak minimális jelentõsége volt, a
legtöbb játékos nem hibázott, kizárólag a pakli döntött,
és bizony néhány lap különbség is számított. Természe-
tesen nem kis szerepe volt a szerencsének, aki kettõnél
többször halt manát balfék módjára, az már csomagolha-
tott is. Nekem is volt egy érdekes meccsem a második
nap, az egész meccs alatt csak Plaineket, Disenchantokat
és egy darab Cursed Scrollt húztam (kb. 18 lapból). A
vörös hordákon kívül azt hiszem, a döntõsök jórészt a
szerencséjüknek köszönhették, hogy pont õk kerültek
be, emlékszem, pl. a fekete horda ellen mindkét játék-
ban leraktam a Light of the Dayt, és már vesztett is, nem

tudom, hogy verte végig a fehérrel játszó kont-
roll paklikat.

Az igen következetesen mûködõ vörös hor-
da a középen látható módon nézett ki. Amikor
teszteltünk, kipróbáltam a fenti koncepciót, el-
jutottam odáig, hogy a Scalding Tongs jó kont-
roll paklik ellen, de használtam Lightning Blas-
tot, és nem mertem egy színnel játszani,
használtam Disenchantokat, nem ítéltem elég
jónak a Mogg Raidereket és a Stone Raint, és a
Giant Strength eszembe sem jutott. Az a verzió
elég jó volt, de nem elég jó. A Giant Strength si-
kerét a népszerû Winds of Rathnak, a kevés
lényirtásnak és a vörös–vörös elleni párviadal-
ban való hatalmas elõnyének köszönheti. A pakli
lemondott a Disenchantról és a Lightning Blast-

ról azért, hogy következetesebben játszhasson kevesebb
földdel és így több aktív lappal. A Mogg Raider kiváló lap
a Living Death ellen, gyakran feláldozhatunk szinte min-
den lényt reakcióképp a Living Deathre. A 4 Stone Rain és
a 4 Wasteland a kontroll paklikat a 20 pontnyi sebzés be-
viteléig 5 föld alatt tudta tartani, ami kritikus, hiszen min-
den veszélyes varázslat (buyback Corpse Dance, Winds,
Staunch Defenders, Living Death) 5 manába kerül.

Sovány vigasz volt, hogy a késõbbi próbajátékok során
a fehér paklim a fenti verziót is meg tudta verni.

TIHOR MIKLÓS

4 Mogg Fanatic
4 Mogg Conscript
2 Mogg Raider
4 Jackal Pup
4 Fireslinger
4 Canyon Wildcat
2 Giant Strength
4 Kindle
4 Stone Rain
4 Cursed Scroll
4 Scalding Tongs
4 Wastelands
16 Mountain

Ezen hirdetés egyszeri felmutatásával kedvezményesen jut-
hatsz hozzá kedvenc kártyáidhoz, a következõ fantasztiku-
san olcsó árakon: 

HKK alappakli: 650 Ft.
Létsíkok: 470 Ft.
Isteni szövetség: 470 Ft.
Csillagképek: 150 Ft.
M.A.G.U.S. Kiválasztottak: 800 Ft.
Magic the Gathering alappaklik: 1800 Ft.
Magic the Gathering kiegészítok: 600 Ft.

További információk a Camelotban 
Budapest 1196 Ferenc krt. 33  Tel/Fax:215-9035,

vagy az Interneten a www.alarmix.net/camelot címen.

A kedvezmény a következõ Alanori Krónika
megjelenéséig érvényes.
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A Magic „hõskorszakában” rengeteg idõt töltöttünk paklik kitalálásával, meg-
tervezésével, a versenyeket meg lehetett azzal nyerni, hogy valakinek egy jól
kitalált, eredeti paklija volt. Manapság a helyzet alaposan megváltozott, min-
den olyan decket, ami versenyt nyer, játékosok tömege kezd analizálni, kicse-
rélnek benne néhány lapot, maximális hatékonyságúra optimalizálják, és az
eredmények azonnal elérhetõek az interneten a magicezõk több százezres tá-
bora számára. Ha manapság valaki versenyt akar nyerni, nem elég kitalálni
egy jó paklit, be kell tanulnia elõtte az összes netes paklit, összerakni, tesztel-
ni ellenük. Ma már az eredményes versenyzõk 95%-a egy-egy netpakli csak
néhány kártyában eltérõ változatával indul a versenyeken, legfeljebb a kiegé-
szítõ paklit módosítja a helyi ízléseknek és elvárásoknak megfelelõen. Hibáz-
tatni ezért viszont senkit sem lehet, hiszen nagyon nehéz olyan paklit össze-
rakni, ami jobb ezeknél a számos versenyt nyert, sok-sok éljátékos közös
munkája nyomán összeállított „topdeckeknél”. Kicsit olyan ez, mint a sakk:
aki nemzetközi eredményt akar elérni, annak már nem elég, ha zseniális in-
tuitív játékos, bizony be kell magolnia egy csomó megnyitást és játszmát.

Azért, hogy a mezõnytõl ne maradjon nagyon le az, akinek esetleg problémát
okoz a nethez való hozzáférés, leközöljük néhány type II-es (jelenleg ez a leggya-
koribb) pakli fõtípusát, a mezõny nagy részét ezek variációi jelentik. A type II

persze minden kiegészítõ megjelenésével változik, de azért a stílusirányzatok maradnak.

STEEL NECRO

A Necropotence újra tombol, részben
azért, mert a type II a powerlapok kiirtásá-
val kissé belassult, részben pedig mert
rengeteg elsõ osztályú gyógyuló lap van.
A játék még mindig a lapelõnyrõl szól, és
a különbözõ dobatásokkal és tömegpusz-
tításokkal kombinált Necropotence ebben
elsõrangú, mondhatni az outpost/glaciers
kiirtása óta utolérhetetlen.

A Steel Necro rengeteg lényirtással
mûködõ változat, Steel Golemmel, Snake
Baskettel és Drain Life-fal öl. Tiszta fekete,
de az artifactek és Quicksandek miatt nem
jelentenek problémát a feketétõl védett
lovagok.

Hogyan játsszuk: A dobató lapok
mindig elsõdleges prioritást élvezzenek,
nehogy egy visszatartott Disenchant vagy
Counterspell romba döntse terveinket. A
Nevi Disk minden szempontból kulcslap,
ha nem tudjuk megvédeni és használni,
könnyen veszíthetünk. A legtrükkösebb,
amit meg kell tanulnunk, hogy mikor rak-
juk le a Necrót.

Hogyan játsszunk ellene: A leghaté-
konyabb a fehér és a vörös pakli. A fehér
számos artifact irtásával (1-2 Aura of Silen-
ce teljesen lebéníthatja a Steel Necrót), a
Karmával és az Armageddonnal sok prob-
lémát okozhat. A Necro lassan kiépülõ
pakli, a Necropotence használatával továb-
bi életpontot áldoz, ezért egy 4-5 kör alatt
ölõ vörös pakli is le tudja lõni, ha rosszul
húz.

WISDOM NECRO

Ez a verzió a Drain Life-ok helyett
Gerrard’s Wisdommal szerzi meg a Necró-
záshoz szükséges életpont-pluszt. A Nevi
Disk helyett Wrath of Goddal pucolja az
asztalt. A Wrath of God sokkal kevésbé se-
bezhetõ, mint a disk, viszont csak a lénye-
ket viszi, ezért a paklit ki kell egészíteni fe-
hér artifact/enchantment-irtással. Mivel
kétszínû pakliban nem jó a Drain Life, en-
nek a paklinak lényekkel kell nyernie. A
Staunch Defender és a Bottle nemcsak kü-
lönösen jó hordák ellen, de mellesleg még
gyógyít is.

S t r a t é g i a
type 2 (standard) paklik

S t r a t é g i a
type 2 (standard) paklik

STEEL NECRO
4 Stupor
4 Agonizing Memories
3 Funeral Charm
4 Diabolic Edict
4 Drain Life
2 Spinning Darkness
4 Necropotence
4 Steel Golem
4 Nevinyyral’s Disk
2 Snake Basket
3 Mind Stones
4 Quicksand
1 Stalking stones
17 Swamps

SIDEBOARD:
3 Perish
3 Dread of Night
3 Touchstone
2 Coercion
2 Spinning Darkness
2 Phyrexian Furnace
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Hogyan játsszuk: Itt jó-
val kevesebb a lényirtás,
mint a Steel Necrónál, a
Wrath of Godokat jól meg
kell becsülni, nem ellõni
minden pite lényre. A Bottle
Gnome-okkal kényszeríthet-
jük az ellenfelet, hogy több
támadót hozzon le, aztán
mehet a WoG. Ez a pakli jó-
val nehézkesebben viszi be a
halálos csapást, mint a Steel
Necro, viszont sokkal haté-
konyabban tud gyógyulni,
az 50-60 ÉP mindenkit de-
moralizálni szokott.

Hogyan játsszunk elle-
ne: Sajnos itt az artifact-ir-
tással keveset érünk, és a
WoG miatt nem lehet olyan
agresszívan játszani 1 Aurá-
val az asztalon, mint a Steel
Necro ellen. Az Armaged-
don sem olyan hatékony, hi-
szen 5 manával már elég jól
elvan a Wisdom Necro. Mi-
vel kevés benne a dobatás,
egy kék horda valószínûleg
képes megszakítani a kulcs-
lapokat, és gyorsan nyerni. A földirtással
(Wasteland, Stone Rain) megtámogatott
vörös horda egyetlen feladata, hogy 5 ma-
na alatt tartsa ezt a paklit, amíg a 20-at
besebzi.

SLIGH

A sok kis vörös lény és vörös lövés hosszú
ideje már a leggyorsabb paklinak számít,
gyakori az 5. körös gyõzelem, ha az ellenfél
nem csinál közben semmit. A vörös pakli
nagy vonzereje, hogy következetes, a lapok
alacsony idézési költségûek, ezért nem
halsz manát, emellett könnyebb vele játsza-
ni, mint más paklival. Egyetlen hátránya,
hogy nehéz meglepni vele az ellenfelet, és
mindenki elég alaposan fel van rá készülve.

Hogyan játsszuk: Agresszíven. Gyor-
san, kis lényekkel, a védekezéssel nem tö-
rõdve próbáljunk kb. 8 sebzést bevinni,
mert onnan már valószínûleg le tudjuk lõ-
ni az ellenfelünket. A gyors sebzésokozás-
ban fontos a Ball Lightning, ne kótyavetyél-
jük el egy Quicksanden a 3. körben, lehet
hogy a következõ körben ellenfelünk kitap-
pel. Minden döntésnél azt vedd fontolóra,

hogy hogyan tudsz több
sebzést okozni. Az Incine-
rate-et lõdd egy védõ lény-
be, ha ennek köszönhetõen
be tudsz ütni, de ne paza-
rold így el, ha már látható,
hogy az ellenfél lényeit úgy-
sem tudod kiirtani. Általá-
ban ha nem nyersz gyorsan,
nem nyersz sehogy.

Hogyan játsszunk el-
lene: Defenzíven. Ha vá-
laszthatunk, hogy lecserél-
jük a lényünket, vagy
inkább mi is beütünk, min-
dig az elõbbit válasszuk,
mert lõtávolba kerülünk. A
fehér általában kivégzi ezt a
paklit, egy Empyrial Armor-
ral felszerelt Soltari Priest
megoldhatatlan feladat a
Sligh számára. Ezenkívül a
gyorsan lejövõ nagy zöld
lényekkel sem igen tud a
Sligh mit kezdeni.

FEHÉR HORDA

Talán a legklasszikusabb
Magic pakli, egyszerûen

játszható és mindig hatékony, mivel a fe-
hérnek nagyon jó kis lényei vannak, a Dis-
enchant és az Armageddon pedig minden
nem-lény eredetû fenyegetést megold. A
fehér horda nagy hibája szokott lenni,
hogy leveri az ellenfelet néhány életpont-
ra, és innen nem tud nyerni. Mivel a vörös-
nél valamivel lassabb (nincsenek 1 maná-
ért 2-t ütõ lények), és nem igazán tud
lapelõnyt termelni type II-n, ezért ritkán
jut be a döntõbe.

Hogyan játsszuk: Agresszíven, de ne
ész nélkül. Ha ellenfelünk Wrath of Goddal
vagy Earthquake-kel játszik, ne rakjunk le
túl sok lényt egyszerre, mert ha 3 vagy több
lényt szed le egy lappal, akkor nagy valószí-
nûséggel vesztettünk. A vörös hordával el-
lentétben, a fehér elhúzódó játékban is tud
nyerni lassabb paklik ellen a Disenchant és
az Armageddon miatt. Szóval ne pánikolj,
ha az ellenfeled még a 8. körben is él, tar-
togass lényeket a WoG utánra is. A Gloom
és a Dread of Night nagyon gusztustalan
fehérszívató lapok, mindenképp javaslok
legalábbis a kiegészítõ pakliba néhány
Sleight of Mindot.

WISDOM NECRO
4 Stupor
4 Diabolic Edict
3 Necropotence
2 Corpse Dance
1 Infernal Tribute
4 Wrath of God
2 Gerrard’s Wisdom
3 Staunch Defenders
4 Bottle Gnome
3 Nekrataal
3 Disenchant
2 Marble Diamond
2 Charcoal Diamond
4 Reflecting Pool
2 Scabland
9 Swamp
9 Plains

SIDEBOARD:
3 Aura of Silence
3 Perish
1 Dread of Night
4 Warmth
1 Gerrard’s Wisdom
2 Coercion
1 Phyrexian Furnace

SLIGH
4 Mogg Fanatic
4 Jackal Pup
4 Mogg Conscripts
4 Mogg Flunkies
4 Ironclaw Orcs
2 Viashino Sandstalker
4 Ball Lightning
1 Goblin Vandal
4 Incinerate
4 Fireblast
4 Cursed Scroll
4 Sulfurous Springs
1 Cinder Marsh
16 Mountain

SIDEBOARD
4 Pyroblast
3 Shatter
2 Perish
3 Forsaken Wastes
3 Bottle Gnomes

FEHÉR HORDA
4 White Knight
4 Soltari Priest
3 Soltari Monk
4 Warriors en-Kor
4 Order of the W. S.
3 Priest en-Kor
4 Tithe
4 Disenchant
4 Empyrial Armor
4 Mana Leak
3 Armageddon
13 Plains
4 Adarkar Wastes
2 Thalakos Lowlands

SIDEBOARD
2 Freewind Falcon
3 Aura of Silence
3 Sleight of Mind
3 Warmth
2 Karma
2 Light of the Day
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Hogyan játsszunk ellene: Nagyjából
minden versenypakli, ami normális
mennyiségû lényirtást tartalmaz,
könnyen el tud bánni a fehér hordával.
Problémája lehet a kombópakliknak (a
sok fehér enchantment/artifact-irtás mi-
att), az egyszínû vörös és fekete paklik-
nak (erõs fehér színszívató lapok, és jó fe-
hér protection-ös lények). A zöld horda
számára a shadow-k jelenthetnek gon-
dot, mert ezeket sehogy sem tudja le-
szedni.

STOMPY

Régi közmondás, hogy a Magicben csak 4
szín van, mert a zöld használhatatlan,
nincsenek benne lényirtások. Emiatt a
legutóbbi kiegészítõkben egyre jobb és
jobb zöld lényeket adtak ki, amibõl végül
borzalmasan erõs zöld hordapakli kere-
kedett ki. A Stompy népszerûségét taccs-
ra tette a (ki tudja miért?) kiadott fekete
Perish, amely 3 manáért az összes zöld
lényt kiirtja. Ennek ellenére, szerintem
még mindig nyugodtan el lehet indulni
Stompyval, könnyen lehet, hogy az egész
versenyen 1-2 Perishnél többet nem ját-
szanak ki rád, és akkor nyertél. A Stompy
nagy elõnye, hogy az abszurd mód kevés
mana miatt több aktív lapot fogsz húzni,
mint az ellenfeled.

Hogyan játsszuk: Agresszívan, de
azért 1 mana mindig maradjon a Giant
Growth-ra (akkor is, ha nincs a kezünk-
ben). A Stompy még a Sligh-nél is brutá-
lisabban tud nyitni, nem ritka az 5. körös
ölés, csakhogy itt ha kifogy a gõz, nincs
direkt sebzés. Vigyázzunk a tömegpusztí-
tásokra, tartsunk vissza lényt, ha ilyentõl
tartunk, egy WoG vagy egy Perish biztos
vereség.

Hogyan játsszunk ellene: A lények,
és fõként az elsõkörös manalények irtása
elsõdleges prioritású. A sebzõ varázsla-
tokkal a lényeket mindig a saját körünk-
ben öljük meg, hogy az esetleges Giant
Growth ne jelentsen még +3 sebzõdést
is. Általánosságban, ha nem rendelkezel
tömegpusztítással, akkor a Stompy ellen
veszteni fogsz, mert az õ lényei jobbak.

FISH

Emlékszem, Zoli, lapunk fõszerkesztõje
annak idején nagy Merfolk rajongó volt,
de én sosem hittem, hogy lehet verseny-

képes Merfolk paklit építeni. Pedig íme
itt van! Sikerét annak köszönheti, hogy
egyre újabb és újabb használható Merfol-
kokat adtak ki. Már jó ideje építenek egy-
re jobb és jobb kék hordákat, ahogy egy-
re jobb kék lények jelennek meg. Igaz
ugyan, hogy ezek legtöbbje nem ér fel a
vörös és zöld lényekkel, viszont a kéknek
ott van a counterelés. A kék nemet tud
mondani a tömegpusztításoknak és
egyéb kulcslapoknak, és ezért a lassabb
paklik ellen hatékonyabb, mint a többi
horda.

Hogyan játsszuk: Mint minden kék
paklinál, itt is aranyszabály, hogy leg-
alábbis a 3-4. körtõl kezdve (hacsak nem
egy nobrainer horda ellen játszol) hagyj
állva 2 manát, akkor is, ha nincs counte-
relésed. Az emberek a kék ellen sokkal
óvatosabban játszanak, félnek a megsza-
kításoktól, gyakran haboznak, és ez egy
gyors kék paklinál kritikus hiba lehet. Az
egyik legnagyobb ellenség a vörös, a
Chill-lel alaposan befûthetünk neki.

Hogyan játsszunk ellene: Agresszí-
van, mint mindig kék ellen. Ha mi ütünk
elõször, mi ütünk nagyobbat, akkor vá-
laszthat a kék, hogy vagy tartogat manát
counterelésre, és akkor meghal, vagy õ is
agresszívan játszik, és akkor a megszakí-
tások használhatatlanul ülnek a kezében.
Itt a vörös a leghatékonyabb, általában le
tud rakni egy ütõ lényt az elsõ körben, és
tud ütögetni, míg a lényeket lövi. Ezenkí-
vül a második meccstõl már a vörös is tud
counterelni Pyroblasttal.

COUNTER HAMMER

Ez a pakli azóta létezik, amióta a Hammer
of Bogardan. A kék szín kontroll elemeit
egyesíti az univerzális vörös irtással. Az
artifactekre, enchantmentekre és egyéb
problémás asztalon maradó lapokra a Ne-
vi Disket használja, hiszen neki úgysincs
semmilyen asztalon maradó lapja. Ez a
pakli lassan öl, de akkor biztosan.

Hogyan játsszuk: A játék elején
nincs más feladatunk, csak elhárítani az
ellenfél mindenfajta próbálkozását. Azo-
kat a lapokat kell csak counterelni, ame-
lyek veszélyesek lehetnek ránk, és nem
tudjuk leszedni (pl. Armageddon), vagy
lapelõnyt adnak az ellenfélnek (pl. Nec-
ropotence). Próbáljunk minél nagyobb
lapelõnyt termelni az Earthquake, Disk,

FISH
4 Rootwater Diver
3 Manta Rider
4 Lord of Atlantis
4 Tidal Warrior
3 Sea Scryer
4 Man-o’-War
2 Tradewind Rider
4 Mana Leak
4 Counterspell
2 Dissipate
3 Legacy’s Allure
3 Winter Orbs
2 Undiscovered Paradise
2 Svyelunite Temple
16 Island

SIDEBOARD:
4 Chill
2 Meekstone
2 Hurkyl’s Recall
2 Steal Enchantment
2 Disrupt
3 Suq’Ata Firewalker

STOMPY
4 Rogue Elephant
4 Llanowar Elves
4 Quirion Ranger
4 Wall of Blossoms
4 Muscle Sliver
2 Harvest Wurm
2 Fallow Wurm
4 Jolrael’s Centaur
3 Uktabi Orangutan
4 Stampeding 

Wildebeests
1 Overrun
4 Giant Growth
4 Cursed Scroll
16 Forest

SIDEBOARD
3 Tranquil Domains
1 Emerald Charm
3 Choke
1 Uktabi Orangutan
2 Scragnoth
2 Whirling Dervish
3 Lifeforce
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Dismiss és Whisper segítségével. Amikor
már domináljuk a játékot, megkezdõdhet
a Hammerezés. Nagyon óvatosnak kell
lenni, hogy minden fenyegetés ellen a
legmegfelelõbb megoldást használjuk. Pl.
ha van egy Incinerate-ed és egy Quick-
sanded, és a White Knightot Quicksand-
del ölöd meg, akkor problémád lehet, ha
lejön egy Soltari Priest és nincs éppen co-
unterelésed.

Hogyan játsszunk ellene: A counter
hammer kemény ellenfél, nincs igazi el-
lenpaklija, mert a kék-vörös párosításnak
mindenre van megoldása. Általában egy
gyors paklival csak akkor tudjuk megfog-
ni, ha a hammer pakli rosszul húz, és ne-
künk optimálisan jön. Ilyenkor egy vörös
hordának van a legtöbb esélye. A Coun-
ter Hammer igazi ellenfele inkább egy
olyan pakli lehet, amely semlegesíteni
tudja valamilyen módon a lapelõnyét, il-
letve le is tudja abban elõzni (pl. Steel
Necro).

PROSPEROUS BLOOM

A valaha létrehozott legocsmányabb
kombó pakli, továbbra is él és virul type
II-n. A párizsi Pro Touron hatalmas meg-
lepetés volt, és csak azért nem dominálja
a versenyeket, mert az emberek azóta is
alaposan készülnek rá. A másik problé-
ma, hogy a pakli nagyon sok ritka lapot
tartalmaz, ezért nehéz összegyûjteni,
ezenkívül jó sok gyakorlást igényel, hogy
valaki nagy biztonsággal tudja használni.

Hogyan játsszuk: Gyors paklik ellen
a kombót akkor érdemes kezdeni, ha úgy
látod, hogy a következõ kört esetleg már
nem éred meg. Lassú pakliknál vagy ak-
kor, ha az ellenfél kitappel (pl. a Power
Sinkünk miatt), vagy ha egy Abeyance-
szel nyitva kezdhetünk kipakolni. Ha már
elkezdted csinálni, a dolog elég olajozot-
tan megy, nem nagyon lehet belebukni.
Optimális játék: 2. kör Scander, 3. kör
Natural Balance, és indul a szekér. Amire
ügyelni kell: maradjon a nagy Prosperity-
re kék mana, és ha leszedik közben a blo-
om-ot, akkor reakcióképp még tegyünk
félre manát.

Hogyan játsszunk ellene: A Prospe-
rity paklit elég könnyû megfogni, ha
megfelelõen sok enchant-irtással és/vagy
countereléssel játszunk. Szerintem a leg-
kiválóbb ellenpakli az ötszínû zöld, Eme-

rald charm, Tranquil Domain, Disen-
chant, Mana Leak, Pyroblast olyan arze-
nál, ami ha jól jön, a Prosperity nem so-
kat tud tenni. Általában bármi, ami
Emerald Charmokkal és Pyroblastokkal
dolgozik, meg tudja állítani, mert ezek-
bõl több kijátszható egy körben 3 maná-
nál is.

Helyhiány miatt sok, jelenleg népsze-
rû pakli nincs itt felsorolva (de ezek kö-
zül néhány már szerepelt korábbi Króni-
kákban). De úgy vélem, ha tesztelni
akarsz, bõven elég a paklidat az itteni 8
pakli ellen tesztelni, a jobb paklik többsé-
ge ezek variációja lesz a versenyen. A tel-
jesség igénye nélkül egy felsorolás: ötszí-
nû zöld (Winter Orb, sok kis zöld lény,
Maro, Incinerate, Mana Leak, Terror), öt-
színû fekete (fekete horda, Man-o-Warral,
Uktabi Orangutannal, Incinerate-tel),
zöld-vörös (nagy zöld lények, vörös lö-
véssel megtámogatva), Big Blue (kék
pakli közepes és nagy lényekkel, sok co-
unterrel), Prison/Trap (lénynélküli lock
pakli), Living Death (Buried Alive-val és
óriási lényekkel).

TIHOR MIKLÓS

COUNTER HAMMER
1 Power Sink
4 Counterspell
3 Dissipate
3 Dismiss
4 Impulse
1 Capsize
4 Whispers of the Muse
4 Nevinyrral’s Disk
4 Incinerate
3 Hammer of Bogardan
2 Earthquake
1 Fireball
3 Quicksand
1 Undiscovered Paradise
4 Reflecting Pool
7 Mountain
11 Island

SIDEBOARD:
2 Suq’ata Firewalker
2 Earthquake
4 Hydroblast
4 Pyroblast
2 Shatter
1 Steal Enchantment

PROSPEROUS BLOOM
4 Cadaverous Bloom
4 Prosperity
4 Natural Balance
4 Squandered Resources
4 Infernal Contract
4 Impulse
4 Vampiric Tutor
2 Meditate
1 Drain Life
3 Power Sink
2 Abeyance
2 Mox diamond
4 Gemstone Mine
3 City of Brass
1 Plains
5 Swamp
5 Forest
4 Island

SIDEBOARD:
2 Abeyance
2 Emerald Charm
2 City of Solitude
4 Sea Sprite
1 Power Sink
2 Interdict
2 Elephant Grass
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Köszöntök minden olvasót a vadonatúj logo alatt. Elõször
is bemutatkoznék, hiszen lehet, hogy még nem találkoz-
tunk egymással sem személyesen, sem így írott formában.
A nevem: Somlói Ferenc (gall mûvésznév: Írix), és én kö-
vettem el a Gallia szerepjátékot. Elég
hosszú ideje foglalkozom a sze-
repjátékokkal, hogy elmondhas-
sam: láttam a hõskort, vala-
mennyire részt is vettem benne,
és a mai napig nem csökkent a lel-
kesedésem a szerepjátékok iránt.
A Gallia a nem túl komoly kategó-
riába tartozó írásaim közé tartozik,
de kortalansága, poénossága miatt
igen közel áll a szívemhez. Így rög-
tön az elején engedtessék meg ne-
kem egy rövid történeti áttekintés a
Gallia sorozatról és magáról a kon-
cepcióról.

1995-ben a ma már kultikusnak
számító Keeper magazin hasábjain
megjelenik az elsõ írás. Irgalmatlan
mennyiségû levél, észrevétel érkezett,
így a folytatás sem maradt el. A reakci-
ók teljesen meglepõek és pozitívak
voltak, így az egyszerû poénkodás
egy teljes rendszerré nõtte ki magát,
s 1996. júliusában napvilgot látott a
GALLIA alapkönyv. Ez a könyvecs-
ke volt az elsõ a sorban, amely
már magán viselte a jellegzetes
Gallia jegyeket. (Vida László
nagyszerû, egyedi ízû grafikái, poénos,
ironikus, gyakran a mai kor élményeit is felhasználó
írás, A/5-ös méret, képregényszerû borító, könnyen
emészthetõ, egyszerû szabályrendszer.) A koncepció pe-
dig egy nagyon egyszerû elgondoláson alapszik, miszerint

minden a sorozatban megjelenõ Gallia könyv önálló sza-
bálykönyv, tehát mindegyik játszható a többi alapkönyv is-
merete nélkül. No persze azért a gyûjtõszenvedély, és

egyebek...
A szerepjáték csak hatoldalú kockát

használ, és a játékmechanizmus lényege,
hogy bizonyos célszámokat kell megdob-
ni, túldobni a képességek kockaértékével.

Nagyon fontos, hogy a Gallia szerep-
játékban halál nincs, csak jókora pofo-
nok és „flemmek”, amelyekbõl azután
szépen felépülnek a karakterek.

Azt is érdemes még elmondani,
hogy a játék hangulatát nagymérték-
ben ihlették az oly népszerû ASTERIX
füzetek.

Az elsõ könyv egyébként
szinte beszerezhetetlen, ám ar-

ról tudomásom van, hogy a Sil-
verland szerepjátékboltban még

fellelhetõ pár példány.
A következõ dátum már

1998-ra tehetõ, mégpedig január-
ra, mivel kényszerû okokból szüne-

telt a sorozat. A második kötet nem
más mint az: Ó, RÓMA... DICSÕ RÓ-

MA. Csak úgy mint elõdje ez is egy ön-
magában is játszható rendszer, a nagy

különbség az, hogy ebben római karak-
tereket lehet alakítani, s megízlelhetjük,

hogy milyen is Róma dicsõ oroszlánjá-
nak lenni.

A játszható karaktertípusok a legioná-
riustól a rabszolgakereskedõig minden

olyan életformát felölelnek, amely valaha is
létezhetett a nagy Római birodalomban.

1998. április: megjelenik a KUKUCSKAFAL, vagyis a



Gallia paraván, amely egy helyen csoportosítja a játék
szempontjából fontos táblázatokat, adatokat. További
meglepetésként pedig gall, római, brit papírból összehaj-
togatható stratégiai figurákat tartalmaz, amelyekkel a har-
ci köröket lehet könnyedén modellezni.

1998. május: erre a hónapra várható a sorozat har-
madik kötete a: Britannicus Suttyusz avagy Ötórai tea és
kenõmájas. Talán az eddigi legõrültebb Gallia játékkönyv
várható, hiszen az aktuális indítható, játszható karakterek
(futballjátékos, bujdosó, bobby, kocsmáros, idegenvezetõ
stb.) mellett olyan történetekrõl lehet itt „hiteles” értesü-
léseket olvasni mint: Mer’Lin és Artúr Pentaton kalandjai,
Sherlock-Hol?ms és Brrrr Vacogj történetei, vagy éppen a
legendás Beátnéz folklór zenekar pletykái. Egyszóval õrü-
let a köbön. Elvégre ez a harmadik könyv!

1998. május vége – június eleje: Gallia kártyajá-
ték. Az apró lapokon életre kelnek az õrült rajzok, és vég-
re látványosan is szétrittyentheted az ellenfeled hátsó fer-
tályát. Az alappakli közel 300 féle lapból építkezik, így
igen komoly és igen poénos stratégiákra nyílik lehetõség.

Amennyiben a jövõrõl beszélek feltétlenül említeni
kell az 1998. július 15–20. között megtartandó Aaargh IV
szerepjáték tábort, amely az elsõ hivatalos Gallia tábor is
egyben. Ugyanis itt lesznek az elsõ országos, nemzetközi
és egyéb világ? kategóriákban megrendezendõ szerep- és
kártyajáték versenyek. A táborról infó kérhetõ: Keeper
szerkesztõsége. 2901 Komárom, Pf.: 76 Hilyák Norbert.

Most pedig következzék egy kis ízelítõ a Britannicus
Suttyusz oldalairól:

Valamikor régen, egy kövekkel körülvett különlege-
sen spirituális területen:

– Te láttál már ilyen bazi nagy köveket? Vajon ki, és
milyen célzattal hordhatta õket ide egy halomba?

– Ááá a Te zsibbadt skót agyad rögtön a miérteket
kutatja. El sem tudod képzelni, hogy valakinek fontos
volt így feltornyozni ezeket?

– Persze valakinek fontos volt. Mint például neked.
Tessék, azt mond meg, hogy miért pont ide gyöttünk az-
zal a gyerekkel? És különben is: hogy a jó életbe lehet
ilyen bárgyú, hülye nevet adni egy gyereknek?

– Kikérem magamnak. Ennek a gyereknek nincs hü-
lye neve.

– Niincs? Hát akkor mi az, hogy Lin. Mér’ pont Lin?
– Mer’ Lin és kész.

No igen, hát ennyire egyszerû volt az eljövetele a kor
legnagyobb elméjének, múlt és jövõ látójának, sorsok el-
rendelõjének, annak aki már az idõk kezdete óta úton
van, csak állandóan megáll pihenni ezért nem ér oda se-
hova idõben. Szóval Õ volt Mer’Lin, aki rengeteg dolog-
ba ütötte bele az orrát annak idején, s nem átallott jó vi-
szonyba lenni a természet nagy sárkányával, az idõ

nagy sárkányával, és ha igazak a
legendák, akkor az anyósával. Ráadásul nem csak ilyen
szûk ismeretségi körben mozgott, hanem még az olyan
illusztris és ritkán látható személyekkel is találkozga-
tott, mint a Tavak asszonya, a Hegyek óriása és a Felhõk
vándora.

Azokban az idõkben az egész szigetországot harcok,
villongások rázták (mint krisztus a vargát), és bizony
kemény, nehéz sora volt a briteknek. Hogy kik azok a
britek? Nos természetesen azok, akik Britanniában,
mármint a szigeten éldegéltek. Egészen pontosan õk
azok, akik a tökükkel jöttek. Na nem, azért ez így nem
teljesen pontos. Helyesen így hangzik: volt a britek kö-
zött egy csoport, akik mindenféle csodás tetteket hajtot-
tak végre, és nekik nem volt lovuk, így tököket ütöttek
össze, keltvén ezáltal a patadobogás hangját, és minde-
mellett gyaloggaloppba’ közlekedtek. No õk voltak a ke-
rekasztal lovagjai. De álljunk csak meg! Egy pöttyet elõ-
re szaladtunk. << REWIND, STOP, >PLAY

Remélem, hogy ízelítõül ez is megteszi. Találkozunk a
következõ hónapban, amikor is konkrét ötletekkel és
trükkökkel szolgálok a Gallia szerepjátékhoz.

Addig is infó kérhetõ: 

DREAMLINE FUTURE LINE 
2800 TATABÁNYA, SÁRBERKI U. 88. 
SOMLÓI FERENC
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A gyûjtögetõs kártyajátékok népszerûsödésével a WotC új
játékrenszert mutat be, az Arc Systemet, amely gyakorlati-
lag egy nagyon leegyszerûsített Magic (a Portálhoz hason-
latos) szabályrendszer. Egyszerre három különbözõ játé-
kot is piacra dobnak, amely ezt a rendszert használja.
Ezek: a C/23 nevû képregénysorozatra, valamint a Xena és
Hercules c. fantasy tévésorozatokra alapulnak (ezek
ugyan kissé bárgyúak, de elég látványosak, én személy
szerint sajnálom, hogy nálunk még nem adják õket).

A játékok elsõdleges célja, hogy szélesebb réteget
célozzanak meg a leegyszerûsített, könnyen érthetõ sza-
bályokkal, és így terjesztése is szélesebb körben fog tör-
ténni, pl. supermarketekben is (no, nálunk azért nem
lesz a közértekben). A játékban csak három különbözõ
színû mana van, a lényeknek nincs idézési betegsége, és

életpont helyett ellenfelünk pakliját kell fogyasztani,
minden egyes okozott sebzés hatására az ellenfél eldob
egy lapot a paklija tetejérõl. A lényeknek nincs külön
sebzése és védekezése, erejüket egyetlen szám jellemzi.
Ha egy nagyobb erejû lény harcol egy kisebbel, akkor a
kisebb a temetõbe kerül, egyenlõség esetén mindketten
elpusztulnak. Egy lényt csak egy lény védhet. A falak ol-
csók és erõsek, de ha védenek valakit, leesnek. Itt is
vannak azonnaliként kijátszható lapok, amelyekkel
meglepetést okozhatunk ellenfelünknek, keresztülhúz-
hatjuk velük számításait. Persze ebben is vannak külön-
bözõ ritkaságok, kiegészítõk jelennek majd meg stb. A
játékok kompatíbilisek (ha vegyes paklit nem is építhe-
tünk), aki akarja, összeeresztheti az ûrtankokat a gyík-
harcosokkal. Érdekesség, hogy ha nem húzunk fel az
elején legalább 2 földet, akárhányszor újrakeverhetünk.
Azt hiszem, ezzel itt nemigen lehet visszaélni (például
összesen csak két földdel játszom), hiszen két kis lény
nem tud egy nagyot kivédeni, tehát mindenképp szük-
ség van a nagyobb lényekre.

A játékszabályok néhány perc alatt megtanulhatóak,
ezért ajánlom akkor, ha van olyan ismerõsöd, családta-
god, aki elriadt az eddigi gyûjtögetõs kártyajátékoktól,
viszont rá lehet venni egy römi- vagy pókerpartira. Az
egyetlen probléma persze, hogy a játék mélységét itt is
a lapokra írt különbözõ speciális hatások adják, tehát
aki nem tud angolul, azt ezzel a játékkal sem leszel ké-
pes beoltani. -TM-

Megnyílt!

ORÁKULUM
kártya- és szerepjáték klub
Debrecen, Boldogfalva u. 15-17.

Hatalom Kártyái, Magic, M.A.G.U.S.,
Star Wars laponként is.

Egyéb kártyajátékok, szerepjátékok,
sci-fi és fantasy könyvek nagy

választékban.
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Katherina büszke volt hosszú, aranyszín hajára. Valami-
kor régen a tûzvihar elõtt – szülei így mesélték – az õsi-
dõk elfjei tudhattak ily pompázatos fejdíszt magukénak,
ám Katherina emberlánynak született, és az övéi köré-
ben ez az árnyalat különlegességnek számított. Ápolta is
ezt az „ékszert”, mellyel Sheran anya ajándékozta meg,
és ha csak tehette, hagyta, hogy az arany hajzuhatag dú-
san omoljon vállára. Néha ugyan szükségét érezte, hogy
a harcok során vassisak alá bújtassa ékességét, ám a vá-
rosok utcáit járva sosem rejtette el a csodáló tekintetek
elõl. Aranyszín hajához a vasnál jobban illett az a szépen
megmunkált bronz fejpánt, mire a huertoli fegy-
vermester üzletében lelt, és bár tudta, hogy
nem igaz, mégis szívében õrizte a titkot, me-
lyet a törpe kovács osztott meg vele miután tú-
ladott portékáján.

– Egykor Lady Olívia hordta utazásai során
– súgta fülébe, és Katherina számára ez a kis
titok egyfajta mágikus erõvel ruházta fel
a tárgyat.

Most is ezt a bronz fejpántot vi-
selte, mikor Libertan városába tar-
tott keletrõl, a Nagy Csatorna
messzeségébõl. Ahogy az erdei csa-
pásról ruganyos léptekkel rátért a
kitaposott útra, hajába lágy szellõ
kapott és hirtelen összeborzolta
szeme elõtt az aranyszín szála-
kat. Kezét emelte, hogy kifésül-
je arcából a kusza függönyt, de
lába önkéntelenül is tovább
lépett és csizmájával puha
testbe rúgott. Fájdalmas
kis nyüszítés hangzott fel
odalentrõl, és a lány félig vakon
botladozott pár lépést, míg vissza nem nyerte elvesztett
egyensúlyát.

– Momojka! Mindig láb alatt vagy! – kiáltott fel hara-
gosan, miközben hátrasimította haját. – Hányszor
mondtam, hogy ne a talpam alatt bóklássz?!

Az apró lény az út szélén csücsült és panaszosan
hüppögött. Kiegyenesedve talán ha Katherina combjáig
magasodhatott fel, de most két kis patás lábát maga alá
húzta, és karmos mancsával átfogta térdét. Fekete-lilás
bundája a feje búbján, két hegyes, elálló füle között
megsûrûsödött, amolyan kis hajpamacsot kölcsönözve

így neki elsõ pillantásra. Arca – vagy inkább pofája – ha-
sonlított a bolhakutyák ábrázatára, ám tekintete jóval
több értelemrõl árulkodott, mint amazoké.

A lány pár szívdobbanásig dühösen méregette az ál-
latkát, de hirtelen jött mérge gyorsan elillant, amint a
szomorúan vádló, barna szemekbe nézett. Odasétált a
kicsiny teremtményhez, letérdelt vele szemközt, és fejét
odahajtotta a másik buksijához.

– Jaj, Momojka! Mennyi baj van veled! – sóhajtotta,
miközben mutatóujjával gyöngéden megvakarta a lény
nyakát. – El sem tudom képzelni, mit fogsz mûvelni, ha

majd megszállunk a Csupasz Sünmedvében. Szerin-
tem a fogadós az elsõ nap után kirakja a bundá-
dat, velem együtt. Ha tudnál beszélni, Sheranra
mondom, szavadat venném, hogy nem fogsz

semmi galibát okozni.
Mi tagadás, amióta a különös gnóm

megtanította neki a varázslatot, száz-
szor is elátkozta a percet, hogy megi-
dézte magának az állatkát. Hányszor,
de hányszor jutottak eszébe Krago-
ru figyelmeztetõ szavai:

– Türelem kell hozzá, végtelen
türelem. Még maga Rughar sem
tudta mindig kordában tartani,

pedig õ volt az elsõ aki familiárisának
fogadta.

Az elsõ nap az apró teremtmény,
akit Momojkának nevezett el, megrágta

a vizestömlõjét. Másnap
reggel arra ébredt a va-
donban, hogy az aranyai –

mind a negyven – hosszú sor-
ban kígyóznak egy közeli gallopbokorig, mely-

nek termését nagy buzgalommal falta a kis jószág. Ne-
gyednapra eltûnt két zöld üvege, egy pár szürke
bõrkesztyûje és négy gyöngymangója, amiért kizárólag
újonnan szerzett kedvencét okolhatta.

Mindezek ellenére nem volt szíve elzavarni Momoj-
kát, mert azon túl hogy valami érthetetlen okból jelen-
létében könnyebben jutottak eszébe a varázsformulák,
az állatka belopta magát a szívébe. Beszélni ugyan nem
tudott, de kicsiny bundás testét gyakorta befészkelte
Katherina ölébe és igényelte a törõdést, simogatást. Ha
pedig rossz fát tett a tûzre, barna szemeivel oly búsan és
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bocsánatkérõen tudott nézni, hogy a lány képtelen volt
haragudni rá.

A familiáris túltette magát a sértõdésen, vékonyka
karjait a lány nyaka köré fonta, majd felkapaszkodott an-
nak vállára. Elhelyezkedett odafent és patás lábacskáit
vidáman lóbálni kezdte.

– No, gyerünk te kis imposztor – egyenesedett ki
Katherina. – Így legalább nem vagy láb alatt, míg a foga-
dóba érünk.

A küzdelem olyan szoros volt az aranyszín hajú lány
és a fekete bõrû alakváltó férfi között, hogy néhányan
felálltak az asztaloktól és kezükben söröskorsóval köze-
lebb sétáltak a dartozókhoz. A leesett, vagy félredobott
ubuk dobónyilakat egy fekete-lila bundás kis lény gyûj-
tötte össze nagy odaadással, majd gyorsan a játékosok-
hoz szaladt és csillogó szemmel nyújtotta fel nekik a tár-
gyakat. Az este folyamán, a Csupasz Sünmedve vendégei
lassan hozzászoktak a szapora „kipp-kopp” léptek-
hez, ahogy az apró teremtmény végigügetett a
fogadó deszkapadlóján.

– Köszönöm Momojka, de azt hiszem
mára befejeztük – nézett le rá
Katherina.

– Momojka? – mosolyodott el
a fekete alakváltó, kivillantva hófe-
hér fogait. – Érdekes név egy fa-
miliárisnak. Mikor én megidéz-
tem egyiküket, csak Rughy–nak
szólítottam.

– Rughar volt az
elsõ aki segítõjének
hívta – bólintott a
lány, visszaemlékezve
Kragoru szavaira. –
Nem tiszteletlenség ezzel
a névvel...

A férfi hanyagul megvonta a
vállát.

– Amúgy sem állhattuk sokáig egymást.
Lépten-nyomon elhányta valamilyen varázskom-
ponensemet, bár igaz maguk a varázsszavak könnyeb-
ben jutottak az eszembe, ha õ is velem volt. Legvégül, mi-
kor a fõtéren beleejtette a szökõkútba egy újonnan
vásárolt varázstekercsemet, visszaküldtem oda ahonnan
jött.

– Hozzám nagyon ragaszkodik, – mondta Katherina.
– Nem tudnám csak úgy, egyszerûen elzavarni.

– Ó, ragaszkodott az is – legyintett az alakváltó. –
Ilyenek ezek mind.

Kicsatolta grákó alkarvédõjét egy pillanatra. A hús-
ban mély, hosszú forradások látszottak, elcsúfítva a férfi
bõrét és a lányt egyszerre kirázta a hideg, amint az egy-
kori fájdalomra gondolt.

– Ezt a familiáris csinálta, annyira kapaszkodott be-
lém mikor visszaküldtem a saját létsíkjára. Ha tehette
volna, még engem is magával ránt a túloldalra. Szeren-
csére azóta más társat sikerült kerítenem helyette.

Katherina kérdõen felvonta szemöldökét, mire a fe-
kete bõrû kalandozó rejtõköpenye egyik belsõ zsebébe
nyúlt és egy ijedt kis lényt szedett elõ, aki riadtan kapasz-
kodott a férfi csuklójába. Fekete gombszemeivel zavaro-
dottan pislogott, és tompa orrával bele-beleszagolt az ivó
füstös levegõjébe. Két, tömzsi lábacskájával a levegõben
kalimpált, míg végül feltornázta magát az alakváltó nyi-
tott tenyerére. Ott felegyenesedett, karjait összefonta
maga elõtt és bosszúsan szemlélte gazdáját. Kinézetre
olyan volt, akár egy játékmedve. Mielõtt a lány megkér-
dezhette volna, hogy vajon mi haszna – ha van egyáltalán
– az apróságnak, a férfi gyorsan körbejáratta tekintetét az
teremben és hangját suttogóra fogta.

– Ez egy Tgachi-állatka, amit a napokban idéztem
meg. Rettenetesen odavan a virágmézért, ami nem is
csoda, hiszen ahonnan származik, szinte ez az egyetlen
élelem. Akitõl elõször hallottam róla, azt mondta a

fylrók esküdt ellensége, mert elõszeretettel dézsmál-
ja meg a nektárkészleteiket. Bár az idézés kom-

ponenseiért igen sokat kellett kutatnom Erda-
uin-szerte, összehasonlíthatatlanul kezesebb,
mint az elõzõ segítõm.

– Komponensekért? – kérdezte csodál-
kozva a másik.

– Rughar familiárisát a leg-
könnyebb Ghallára csalni – ma-

gyarázta az alakváltó, miköz-
ben köpenye zsebébe

gyömöszködte vissza az ál-
latkát. – Ám azoknak a
csatlósoknak a megidé-

zéséhez, akik komolyabb
segítséget adnak, szüksé-

geltetik a karmuk, fo-
guk, irhájuk egy da-

rabja, egyszóval
valamilyen szemé-

lyes részük. Enélkül a
varázslat nem tudja átrántani

õket a mi világunkba és szolgálatunkra
kényszeríteni.

– És hol lehet efféle komponenseket beszerezni? –
kíváncsiskodott Katherina.

– Hát nem a vegyesboltban, az egyszer biztos – vált ri-
deggé az alakváltó hangja, majd köpenyét szorosabbra
vonta maga körül és elindult a padlásszobák irányába.

A lány csak késõn döbbent rá, hogy ez volt az a kér-
dés amit nem kellett volna feltennie. Minden kalando-
zónak voltak saját titkai, melyeket még a legközelebbi
barátjával sem osztott meg szívesen. Olyan dolgok, he-
lyek, ösvények és zugok, ahová az illetõ keserves úton
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jutott el vagy szerezte meg azoknak ismeretét. Ezt a tu-
dást pedig csak úgy egy ismeretlen elé vetni – dõreség
lenne.

A fogadó emeleti különszobájában elõször furcsa
volt az ágy, Erdauin szabad ege és kemény földje után.
Katherina tágra nyitotta az abla-
kot, hogy az esti levegõ sza-
badon járhassa át a szobát,
végül szégyenszemre a desz-
kapadlón heveredett le.
Álmában kicsiny állat-
kák vették körbe, és
õ boldogan játszott
velük, fésülte csillo-
gó, fekete bundáju-
kat.

Leginkább a
kalandozóösztön
ugrasztotta talpra a
hajnali órákban, mi-
kor nehéz csizmás lábak
dübögtek végig a foga-
dó folyosóján és álltak
meg szobája elõtt. Lánc-
kesztyûs kéz csapott az
ajtóra, majd érdes férfi
bariton kontrázott rá
kintrõl.

– Nyissák ki, a Helytartó nevében!
– A Helytartó? – pislantott fel a lány, miköz-

ben tunikájára kapta utazóruháját. Hátrasimítot-
ta hosszú, aranyszín haját és kitárta az ajtót.

– Mit akarnak?
Két katona és egy varázslóforma egyén várakozott

odakint türelmetlenül. A fegyveresek a helytartói palota
belsõ õrségéhez tartoztak, ez elsõ pillantásra lerítt ruhá-
zatukról. Lánckesztyût és bronzvértet viseltek, oldalukon
bronzpenge, és bár most nem volt kezük ügyében, de a
lány könnyedén el tudta képzelni a nehéz bronzpajzsot,
ami szükség esetén kiegészítette felszerelésüket. A varázs-
használó – egy dús szemöldökû, szakállas férfi – valami-
képp ismerõsnek tetszett Katherina számára, míg végül
az emlékei közt rábukkant az arcra. A libertani Fekete to-
rony lakója volt õ, a város mágusa.

– Egy tolvaj nyomát követve jutottunk el szobádig, if-
jú hölgy – hajolt meg a varázsló. – Ma éjszaka valami is-
meretlen lator elbitorolta a palotából Helytartónk hatal-
mának jelképét, a jogart. A nyomok a fogadóig,
pontosabban nyitott emeleti ablakodig vezettek, így kér-
lek engedd meg, hogy bepillantsunk szobádba.

– Hogyan? – kérdezte Katherina, majd hitetlenkedve
beletúrt hajába. – Csak nem gondolják, hogy tolvajt rej-
tegetek?

– Csak egy pillanatra ifjú hölgy – szólt az egyik kato-
na és mielõtt a lány ellenkezhetett volna, belépett a szo-
bába. Tekintete végigszaladt a bútorokon, a nyitott abla-
kon, majd megállapodott a fal mellett álló ágyon,
melyen egy kicsiny, bundás lény aludt, szorosan magá-
hoz ölelve valami fényesen csillogó tárgyat. A helytartói
jogar volt, melyet az állatka éjszakai kóborlása nyomán

„talált” a városban.
– Momojka! – döbbent meg

a lány. – Ez nem lehet igaz!
A mágus is belesett oda-

kintrõl és a familiáris láttán
megértõen mosolyodott

el. Bölcs ember volt,
nagy tapasztalattal,
és a lány igaz döb-
benete valamint a

tárt ablak láttán
nem esett nehezé-

re összerakni a tör-
ténteket.

– Ostobaság
volt, nyitott ab-
laknál aludnod,

ifjú hölgy. A város
nem a vadon és egy

ilyesfajta kis jószág kétak-
kora felfordulást tud

okozni a házak között,
mint egy tucatnyi varkaudar. Bár a fáma
nem szól róla, de maga Rughar sem áll-

hatta két holdhónapnál tovább, így én is
csak azt tudom javasolni, hogy ha tovább-
ra is a város vendégszeretetét kívánod él-

vezni, mielõbb szabadulj meg tõle.
Elhallgatott és rövid ideig mindannyian

azt nézték ahogy a katona finoman lefejtette a kicsiny
lény karjait a jogarról. A familiáris szinte meg sem rez-
dült, úgy aludt tovább.

– Mielõbb szabadulj meg tõle – ismételte a varázs-
használó és elindult a folyosón, lefelé az emeletrõl. A
lépcsõfordulóból azonban még egyszer visszatekintett a
lányra és szinte atyai jó tanácsként tette hozzá:

– Legjobb lenne most azonnal...
„Azonnal” – dohogott magában Katherina, miköz-

ben betette az ajtót a hajnali látogatók után. Pontosan
tudta, mit is akart ezzel mondani a mágus – ha még nap-
keltére is nála lesz a familiáris, a városi õrjárat fogja Li-
bertan határáig kikísérni, és könnyen megeshet hogy
neve felkerül a nem kívánatos személyek táblájára,
amellé a hírhedt árnymanó mellé.

Másrészrõl viszont, az õ számára is kezdett egyre ter-
hesebb lenni Momojka társasága. Most, hogy a fekete
bõrû alakváltó megmutatta a picike maci-lényt, Rughar
egykori familiárisa már nem is tûnt annyira pótolhatat-
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lannak. Katherina biztos volt benne, hogy ha kapna pár
napot, akkor el tudná bolondítani annyira a másik ka-
landozót, hogy az megossza vele a Tgachi-állatka megi-
dézésének titkát. Ehhez azonban Momojkának mennie
kell... most azonnal.

Leült az ágy szélére és szomorúan végigsimította az
állatka bundáját.

– Te kis bolondos – mosolyodott el –, jobb lesz ne-
ked is, ha visszatérsz a tieid közé.

A familiáris, mintha csak megérezte volna, hogy vala-
mi nagy változás készülõdik, álmosan a lány ölébe má-
szott és ott összekucorodott. Pici mancsaival magára
húzta Katherina aranyszín haját, mintha az csak egy pok-
róc lenne. Erõsen szorította, akár bármely ember ha
rossz álmok gyötrik és takarójában remél biztos támaszt
saját képzelete elõl.

– Yar summon alg... – kezdett bele Katherina a va-
rázsformulába, mely visszaküldi majd az állatkát saját
síkjára.

Hallatán a familiáris szemei rémülten nyíltak tágra,
és csak még inkább kapaszkodott a hajzuhatagba. Elke-
seredetten húzta, csimpaszkodott az aranyszín szálakba,
hogy a lány szemébe könnyek gyûltek a fájdalomtól, és
az utolsó szavakat már szinte sikítva ejtette ki. Aztán az
egyik pillanatban még az ölébõl figyelt rá Momojka szo-
morúan vádló szemekkel, a másik pillanatban pedig egy
rándulás jelezte, hogy markában egy tucatnyi hajszállal
az állatka eltûnt Ghalla világáról. Katherina éleset kiál-
tott fájdalmában, majd arcát kezébe temette és szipo-
gott párat. Így kellett lennie. Bármennyire is ragaszko-
dott hozzá Momojka, Erdauion nem volt igazán
megfelelõ hely számára.

Oldalra dõlt az ágyon és megpróbált elszenderedni.
A napkeltéig még jó három óra volt hátra, és reggel meg
kell majd keresnie a fekete bõrû alakváltót is. Vajon mit
tudhat a Tgachi-állatka, és rá tudja majd bírni a kalando-

zót, hogy elárulja megidézésének titkát? Miféle kompo-
nens szükségeltetik hozzá, és merre lehet azt meglelni?

Kicsiny, fekete-lila bundás állatkákról álmodott. Le-
hettek vagy két tucatnyian és mind Katherina combja kö-
rül nyüzsögtek. Patás lábaikkal néha finoman rátapostak
csizmájára, majd bocsánatkérõen néztek fel fekete sze-
meikkel. Nem lehetett rájuk haragudni, és a lány kedve-
sen hajolt le, hogy megcirógassa szõrös buksijukat. Sze-
retnivalóak voltak, igényelték a simogatást.

Körülnézett. Égbe tornyosuló rõtvörös fák, na-
rancsszín levelek, magasan feje fölött méregzöld égbolt,
körötte pedig az állatkák, kik szakasztott olyanok voltak
mint Momojka. Néha egy közülük elügetett a vörös tör-
zsek közé, hogy aztán pár másik társával térjen vissza.
Csodálni jöttek õt.

Fura egy álom, hogy ennyire tudatában volt annak mit
is csinál. Mintha valóságos lenne, mintha hívták volna,
hogy jöjjön játszani velük. Ostobaság – gondolta Katherina
–, én meg tudom idézni õket, de õk erre nem lehetnek ké-
pesek. Netán valamilyen komponenst szereztek meg belõ-
lem? Ez már végképp nevetségesen hangzott egy álomban
és a lány mosolyogva nyitotta ki a szemeit.

Kicsiny, fekete-lila bundás állatkák vették körül. Egyi-
kük mancsában néhány hosszú, aranyszín hajszál csillo-
gott, lengedezett.

– De jó, hogy itt vagy velünk – mondta Momojka paj-
kos tekintete. – Annyi sok játékot ismerünk és itt nem
fog zavarni minket senki.

– Jössz velünk gubacsot görgetni? – figyelt fel a lány
egy izgatott kis hangra maga mögül. Bármennyire is sze-
rette volna, egyszerûen képtelen volt nemet mondani
rá.

FORTAMIN (#2977)
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A szabálykönyv elkészülte óta több fontos újítást vezettünk be a Túl-
élõk Földjén és a Káosz Galaktikában, többek között az e-mailes és
faxos UL-küldést. Sok játékosunk jelezte, hogy nem ismerik ezeket a
lehetõségeket, így most röviden összefoglaljuk az ezzel kapcsolatos
tudnivalókat. Mindenki olvassa végig alaposan ezt az ismertetõt, mi-
vel sok bosszúságtól kíméli meg magát is és minket is, ha megfele-
lõ módon küldi az e-mailes vagy faxos UL-jeit!

UL KÜLDÉSE INTERNETEN
Elõször is tisztázzuk, hogy milyen UL-eket lehet a neten keresztül
küldeni. A beérkezõ UL-eket 3 csoportra osztjuk: problémás, sor-
banállós, nem sorbanállós.
Problémás UL-ek
Mi is az a problémás UL? Minden UL ebbe a kategóriába esik, ame-
lyen az UL, JL, EXT, SZL spec. kódokon kívül bármilyen üzenet van
a játékvezetõnek (beleértve a címváltozást stb.). Jelenleg a rend-
szer nem teszi lehetõvé a problémás UL-ek neten keresztüli küldé-
sét. Ez alól egyetlen kivétel van: az elveszett fordulók. Elveszett for-
dulóval kapcsolatos reklamációt mind a Beholder home page-rõl
(http://www.bppiac.hu/beholder), mind e-mailen keresztül lehet
küldeni. A küldés pontosan megegyezik a normális UL küldésével,
az egyetlen különbség az, hogy be kell kapcsolni az elveszett fordu-
ló jelzésére szolgáló kapcsolót. Ha ilyen UL érkezik, akkor a konver-
táló program a fordulószám alapján eldönti, hogy az UL-t betáplál-
tul-e már, vagy sem. Ha nem, akkor minden pont úgy megy, mintha
rendes UL-t küldtél volna. Ha egyszer már betápláltuk azt az UL-t,
akkor a fordulódat újra elküldjük, neked pedig e-mailben jelezzük,
mi történt. Ha nem az utolsónak betáplált fordulódat reklamáltad,
akkor a program jelzi neked, hogy ezt a fordulót már nem tudjuk ki-
nyomtatni.
Sorbanállós UL-ek
Sorbanállósnak az olyan UL-eket nevezzük, amelyeknél fontos,
hogy egy bizonyos sorrendben legyenek betáplálva. A sorbanállós
UL-eknél fontos az operátor felügyelete, õ dönti el, hogy a sor ké-
sõbbi tagjait be lehet-e táplálni. Az interneten keresztül érkezett UL-
nél az operátor ezt a feladatot nem tudja ellátni. Ebbõl következik,
hogy a Beholder Kft. nem támogatja a sorbanállós UL-ek netes kül-
dését, illetve hogy nem tudunk felelõsséget vállalni a megfelelõ
sorrendben való táplálásért. Ennek ellenére van rá lehetõség, hogy
ilyen UL-eket küldj (már csak azért is, hiszen tiltani úgysem tud-
nánk), azonban fontos, hogy néhány követelményt betarts. A sor-
banállós UL-eknél akkor támad probléma, ha a sor valamelyik tag-

ja valamiért nem táplálható (nem stimmel a fordulószám; nincs le-
maradása, és éppen nem léphet; elfogyott a zseton a számlájáról
stb.), ilyenkor a mögötte állóknak meg kell várni, amíg a probléma
megoldódik. Ha interneten keresztül küldesz sorbanállós UL-eket,
akkor nincs lehetõség a várakozás biztosítására. Tehát pl. az álta-
lad 4-esnek sorszámozott UL akkor is betáplálásra kerül, ha az
elõtte álló valamiért nem volt betáplálható. Éppen ezért, ha min-
denképpen sorbanállós UL-eket szeretnél küldeni a neten, a legfon-
tosabb dolog amit meg kell tenned, meggyõzõdni arról, hogy a sor
minden tagja egészen biztosan azonnal betáplálható. Ha nem vagy
biztos benne, akkor inkább levélben küldd be az UL-eket, mert –
mint már említettem – a neten keresztül érkezett UL-eknél, nem
tudjuk garantálni ezt az ellenõrzést, tehát kizárólag a Te felelõssé-
ged, ha nem valamelyik UL-t lehetett betáplálni. A sorbanállós UL-
ek speciális esete, amikor egy karakter többet lép egyszerre. A leg-
fontosabb tudnivaló, hogy a program nem engedi, hogy egy
karakter egy nap többet lépjen. (Kivéve, ha az operátor táplálja a
UL-eket, aki felülbírálhatja a gép döntését.) Ezért interneten keresz-
tül egy karakternek egy nap csak egy fordulót küldhetsz! Fontos,
hogy a sorbanállós UL-eket abban sorrendben küldd el, amilyen-
ben tápláltatni szeretnéd, a feldolgozó progi ugyanis érkezési sor-
rendben fog fordulókat csinálni az UL-ekbõl.
Nem sorbanállós UL-ek
A nem problémás, és nem sorbanállós UL-eket minden korlátozás
nélkül lehet a neten keresztül küldeni.

AZ UL-EK FELDOLGOZÁSA
A neten érkezõ UL-eket egy progi fogadja, és konvertálja át olyan-
ná, hogy a TF program fel tudja dolgozni. A konvertálás elõtt a prog-
ram ellenõrzi, hogy a beérkezõ UL-en megfelelõen van-e kitöltve a
karakterszám, számlaszám és a fordulószám. Ha hibát talál, akkor
e-mailben értesítést küld az UL feladójának. Ezt az értesítést a pro-
gi arra a címre küldi, ami az UL-t tartalmazó levélben szerepel. Te-
hát ha valamelyik www-s UL-tápláló helyrõl küldöd, akkor a böngé-
szõdben beállított címre, ha más programmal elkészített UL-t
küldesz e-mailben, akkor a levelezõprogramban beállított címre.

Ezután az így konvertált UL-eket kapja meg a TF program, elké-
szíti a fordulókat, valamint egy listát arról, hogy mely fordulókat kell
visszaküldeni, és milyen címre (ebbe a listába kerülnek azok a „kéz-
zel” betáplált UL-ek is, amit neten kért vissza a feladójuk). A listába
természetesen az a cím kerül bele, amit te megadtál nekünk e-ma-
il-címként. Tehát, még egyszer: a visszajelzés az UL-t tartalmazó le-
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veledben szereplõ címre megy, a visszakért forduló pedig a mi
adatbázisunkban szereplõ címre. Ezért ha változik az e-mail-címed,
akkor azt meg kell írnod nekünk, csupán abból, hogy máshonnan
küldted az UL-t, nem vesszük észre. Ha nem adtál meg e-mail-cí-
met, akkor a fordulódat plusz két zseton kezelési költség felszámí-
tásával postán küldjük el. A listában szereplõ fordulókat egy újabb
program konvertálja web-böngészõvel megnézhetõ formába, és
elküldi a megfelelõ címre.
A helyes kitöltés, ellenõrzõszám
A neten küldött UL-ek esetén a fordulószám kitöltése kötelezõ!
Mind a webes verzió, mind az e-mailes verzióhoz írt program tud
ellenõrzõszámot számolni. Figyelem! Az ellenõrzõszám itt saját
magad ellenõrzésére szolgál, ha már több UL-t is betápláltál ma-
gadnak, meg fogod érteni, miért erõltetjük a használatát. (A KG-s
www UL nem számol ellenõrzõszámot!)
A biztonság és egyéb infók
Az interneten túl könnyû csalni, ezért mindenképpen szükséges va-
lamilyen biztonsági intézkedés. Ahhoz, hogy a neten UL-t küldhess,
egy jelszót kell kérned. A konvertáló progi elsõ dolga ellenõrizni a jel-
szót, ha nem stimmel, az UL nem lesz betáplálva. (Természetesen er-
rõl is küldünk e-mailben visszajelzést.) Jelszót nem kérhetsz e-mail-
ben, csak írásban. A jelszót a fordulód „Játékvezetõ üzenete”
részében kapod meg, és lehetõleg ne mutogasd másoknak. Minden
számlaszámhoz egy jelszó tartozik, azaz ha több karakterrel játszol,
nem kell mindegyiknek jelszót kérned! Ha játszol mind a két játékban,
akkor nem kell kétszer jelszót kérned, ugyanaz lesz a jelszavad a TF-
en és a KG-n is!! Bármely formáját is választod az UL-küldésnek, vé-
gül is egy e-mail címre érkeznek majd meg. Az UL-eket általában
mindennap kétszer töltjük le: reggel 9 óra körül, és du. 3 óra körül.
Ha egy parancs ékezetet tartalmaz (pl. ÉP, KÖTL stb.) akkor azt éke-
zet nélkül kell beírni. Az ellenõrzõrendszerek erre figyelmeztetnek is,
de hát azokat meg lehet kerülni.
UL javítása
Korlátozott mértékben lehetõség van a már elküldött UL javítására.
A teendõd mindössze annyi, hogy ugyanazzal a fordulószámmal
minél hamarabb újra elküldöd az UL-t. A javítás akkor fog sikerül-
ni, ha a hibás UL még nem került letöltésre.

UL A WWW-N
A www-s UL használata igen egyszerû. A mezõk között TAB-bal le-
het mozogni, minden mezõnél egyértelmû a feliratokból, hogy mit
kell beleírni. A formban egy Javascript elvégez bizonyos ellenõrzé-
seket. Ezek a következõk:

• A karakterszámnak 1001-5999 között kell lennie.
• A számlaszámnak 1000-9000 között kell lennie.
• A parancsokhoz csak betûket lehet írni.
• A paraméterekhez csak számokat lehet írni.
(A két utolsó ellenõrzést CSAK a TF-es UL form végzi el!)

Ezeket az ellenõrzéseket minden mezõ kitöltése után azonnal el-
végzi a script, és figyelmeztet, ha hibát talál. Nem kell hozzá nagy
ügyesség, hogy az ember otthagyja a hibás mezõt, azonban ez
már mindenkinek a saját dolga. Az UL ellenõrzése gomb megnyo-
mása még egyszer ellenõrzi a fejlécet, és szól ha valami hibát ta-
lál (akkor is, ha a fordulószám, vagy a jelszó hiányzik), ezen kívül
kiszámolja az ellenõrzõszámot, és jelez, ha nem stimmel. Az UL
postázása gomb megnyomásával lehet az UL-t elküldeni. Ha több
UL-t szeretnél küldeni, akkor a postázás után a törlõ gombbal csi-
nálhatsz magadnak üres UL-t. A fenti ellenõrzések csak akkor mû-
ködnek, ha az általad használt böngészõ ismeri a Javascriptet.
(Netscape 2.0-tól.)

UL E-MAILBEN
Ha valamiért nem tudsz rendszeresen eljutni a home page-re, ak-
kor lehetõséged van e-mailben is UL-t küldeni. Ehhez le kell tölte-
ned a Beholder home page-en található kis progit, ami megfelelõ
formátumba tud elmenteni egy UL-t. A progi DOS alatt fut. A részle-
teket a read.me file-ban megtaláljátok. A progi által gyártott UL fájlt
e-mailben kell elküldeni hozánk. Egy e-mailben tetszõleges számú
UL küldhetõ. Nagyon fontos, hogy ne piszkálj bele az UL fájlokba,
mert ha a konvertáló program valami hibát talál, akkor visszalöki
az UL-t. A küldésnél figyelni kell arra, hogy a levelezõprogram még
véletlenül se kódolja base64-gyel, uuencode-dal vagy valami ha-
sonló csalafintasággal az UL-t, mert a konvertáló program az így
kapott UL-t nem fogadja el. Néhány tipp, amivel ezt elkerülheted:

• Ne attach-old a file-t, hanem valamilyen módon olvasd be a
levelezõ progi levélszerkesztõ részébe. (Ha másképp nem megy,
akkor clipboard-on keresztül ha Windows-t használsz.)

• Netscape Mailnél mûködik az attach is, csak elõtte az UL-file
kiterjesztését meg kell változtatni txt-re.

Mind a TF-es, mind a KG-s UL-eket a ul@beholder.datanet.hu
címre kell küldeni! Kérjük, hogy csak UL-eket küldj erre az e-mail
címre, mert csak egy konvertáló „olvassa” az idejövõ leveleket, és
visszaküld mindent, ami nem UL. A szükséges programokat
letöltheted a Beholder Kft home page-érõl.

FORDULÓ MEGKAPÁSA E-MAILBEN
1. Ahhoz, hogy ilyen fordulót kaphass, a következõ dolgokra van
szükséged:

• Egy darab e-mail cím, ahova a fordulókat kapod.
• Olyan progi, ami uuencode-olt, vagy base64-gyel kódolt le-

velet vissza tud kódolni. Aki Netscape Mailt használ, annak pl.
könnyû dolga lesz, mert az a base64-es levelet automatikusan
visszakódolva menti el. De tudtommal több levelezõ progi is képes
ilyesmire.

• Egy darab pkunzip, mert a forduló zippelve van.
• Egy darab Java applet futtatására alkalmas böngészõ, pl.

Netscape. Ezzel lehet megnézni a fordulót. (Ehhez már nem kell in-
ternetes kapcsolat!) A fordulók megnézéséhez szükséges képeket
és java classokat a Beholder Kft home page-érõl lehet letölteni. Itt
találhatsz olyan segédprogramokat is, amelyek segítségével akkor
is meg tudod nézni a fordulóidat, ha a böngészõ nem képes Java
applet futtatására.

2. E-mailes fordulót a következõ spec. kódokkal lehet kérni:
Net: U, Net: U+, Net: B, Net: B+. Ezek értelemszerûen a követke-
zõket jelentik: az U uuencode-olva, a B base64-gyel kódolva kéri a
fordulót. A + jel azt jelenti, hogy hagyományos nyomtatott fordulót
is kérsz. Lehetõséged van arra, hogy megadj úgynevezett állandó
netkódot. Az állandó netkód a számládon levõ összes karakterre
vonatkozik. Ha megadtál ilyen állandó kódot, attól kezdve nem kell
a minden UL-nél a netes visszakérést külön bejelölni, minden for-
dulót úgy kapsz meg, ahogy az állandó kód meghatározza. Ha
idõnként ettõl eltérõ módon akarod megkapni a fordulódat, akkor
nem kell megváltoztatni az állandó kódot, hanem elég az UL-en fel-
tüntetni az arra a karakterre érvényes kódot. Ez felülbírálja az állan-
dó kód hatását. Ha van állandó kódod, és valamelyik fordulódat
csak postán szeretnéd kapni, akkor használd a P netkódot! A TF és
a KG karaktereidnek külön kell meghatározni a netkódot! Az állan-
dó netkódot e-mailben adhatod meg (beholder@mail.datanet.hu
címen subject: NETKOD – TF ill. NETKOD - KG). Ha változtatni aka-
rod, akkor is ide írj. Ne felejtsd el a számlaszámodat megadni! Az
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állandó netkód csak az interneten keresztül érkezett UL-eknél érvé-
nyes. Ha postán vagy faxon küldesz UL-t, akkor továbbra is min-
den UL-nél jelölnöd kell a netes fordulókérést!

3. A fordulód arra az e-mail címre megy, ami a játékos-nyil-
vántartásban megtalálható. Aki tehát így szeretné kérni a forduló-
ját, az ne felejtse el elõször a címét megadni. (Ezt lehet e-mailben
is a beholder@mail.datanet.hu címen. A számlaszámodat ne
felejtsd el megadni!) Ezt az e-mail címet kapják meg más játékosok
ha a karaktereitek találkoznak.

4. A böngészõ progival ki is lehet nyomtatni a fordulót, ha
szükséges. A nyomtatás elõtt a megfelelõ opcióknál érdemes a
fontméreteket kisebbre venni, mert különben nem minden táblázat
fér ki a lapra. (Figyelem! A java applet által gyártott képek nem
látszanak a kinyomtatott fordulón!)

5. Mennyibe kerül? Ha csak e-mailben kéred a fordulódat,
akkor az 4 zseton lesz, ha postán + e-mailben, akkor az 6 zse-
tonba fog kerülni. Ha postán elveszett fordulót e-mailben kérsz
újra, akkor az 1 zseton lesz. (1 zseton jelenleg 50 Ft.)

UL KÜLDÉSE FAXON
Ahhoz, hogy ez a szolgáltatásunk zökkenõmentesen mûködhes-
sen, kérjük, hogy az alábbi kéréseket feltétlenül tartsátok be:

1. Kérjük, hogy amennyiben lehetõség van rá, az eredeti UL-t
faxoljátok, ha ez nem megy, akkor csináljatok egy üres UL-
rõl fénymásolatot, azt töltsétek ki és azt faxoljátok el.

2. Kérjük, hogy az UL-t fektetve faxoljátok!
3. Amennyiben fénymásolatot küldtök, ne küldjétek el az egész

A/4-es lapot, vágjátok ki belõle az UL-t!
4. A fénymásolás során ne nagyítsátok fel az UL-t, és ne is ki-

csinyitsétek le!
5. Az UL-t úgy töltsétek ki, hogy az a faxolás után is olvasha-

tó legyen, tehát semmiképpen sem ceruzával, és ne túl vé-
konyon fogó tollal!

6. Amennyiben a faxotokon van FINE, vagy SUPER FINE (illet-
ve egyéb minõségjavító opció), akkor használjátok azt!

7. Faxon mentális üzenetet küldeni nem lehet!!
Ha a fax olvashatatlanul érkezik, akkor postán visszaküldjük a fela-
dónak, amennyiben meg tudjuk állapítani, hogy kié volt. Ezért 1
zseton kezelési költséget számítunk fel. Telefonon, illetve faxon
visszajelezni nem áll módunkban. A fax száma: 291-14-38. (Ezen

a számon csak fax készülék üzemel!) A szám idõnként hosszabb
idõn keresztül foglalt lehet, mert ezen a vonalon keresztül küldjük
ki az internetes fordulókat is!

Figyelem: a fordulókat faxon 
visszaküldeni nem áll módunkban!

EMLÉKEZTETÕÜL
Beholder homepage (UL-tápláló hely, friss információk kiadvá-
nyokról, eseményekrõl, letölthetõ adatok): http://www.bppi-
ac.hu/beholder
A Beholder Kft. e-mail címe (minden ami a Kft-vel kapcsolatos –
és nem UL – azt ide küldheted): beholder@mail.datanet.hu
TF-es és KG UL-ek e-mail címe (ide csak netes UL-t küldj – más
e-mailre hibaüzenetet fogsz kapni): ul@beholder.datanet.hu 
A Beholder Kft. fax száma (Csak UL-t küldj faxon!): (06 1)
291-14-38

Elképesztõ
avagy hihetetlen és soha nem hallott esetek
Erdauin krónikáiból. Papírra vetette: Treem

A
lelkes trollok sorra döntik meg Ödönke magasság-
rekordját. Ylmor, a gyilkos után még többen jelent-

keztek 260 és 262 cm közötti magassággal. Írt Kelögem
is, aki 263 cm, jelentkezett Crassus 264 cm-rel, de a re-
kordot jelenleg Pirosmackófelsõ tartja 265 cm-rel.

Y
lmor súlyrekordja sem volt hosszú életû, elõször
Bunkós Baxi jelentkezett a maga 493 kg-jával,

majd CH’Diablo (#5718) 499 kg-gal (aki várja a nála
nehezebb kalandozók mentális jelentkezését). De a
pálmát Pirosmackófelsõ és Spartacus közösen vitte el
tekintélyes 505 kg-os testsúllyal. Spartacus mellesleg
„csak” 255 cm, így méltán nevezhetõ Ghalla legkövé-
rebb alakjának. (Lapzárta elõtt futott be Metshu Zorba
üzenete, aki 506 kg. A magasságát nem írta meg.)

K
erge Kugli, az árnymanó szerencsétlen tagja fajá-
nak, vagy egyszerûen csak tehetségtelen tolvaj.

Ugyanis csak a 9. fordulójában sikerült elõször lopnia,
19. kísérletére, pedig ekkor már 3-as lopása volt. A ha-
talmas zsákmány: egy bunkó. (Bárcsak minden árnyma-
nó hasonlóan sikeres tulajdonátrendezõ volna!)

N
em vesztegeti az idejét Gyilkos Mókus, Sheran
követõje. Még csak 16 éves, még csak nemrég ér-

kezett a kiégett földrõl (11. Forduló), de már azt vette
észre, hogy terhes. Az eset pikantériáját fokozza, hogy
a „kislány” troll, míg a két szóba jöhetõ apajelölt egy
gnóm és egy árnymanó. (Azt hiszem, hogy ebben az
esetben erõszakról szó sem lehet.)

IX.
El-Maharadzsa most tanul mászni. Hogy mi
ebben az érdekes? Az, hogy mindezt a 109.

fordulójában teszi.

M
egdöntötték Desertus anti-nyomkövetés rekord-
ját (l. GN43). A tettes Wallecei-el-Ralban, akinek

a 23. fordulójában nõtt meg kettesre a nyomkövetése.
Elõször a 12. fordulójában talált nyomot, majd legkö-
zelebb a 22.-ben. Ralban egyébként Kerge Kuglit is
utánozza, mivel a 19 kisült lopási kísérletébõl csak ket-
tõ volt sikeres, és mindez 44 forduló termése volt.
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Az elmúlt hetekben módszeres hajtóvadászatot indítot-
tam az utóbbi idõben felgyülemlett apró, de bosszantó
programhibák ellen, nem szólva néhány leheletnyi tápo-
lási lehetõség eliminálásáról, és a dolog még most is fo-
lyamatban van. Ezzel kapcsolatban szeretnék mindenkit
megkérni, hogyha bármilyen anomáliát, a program helyes
mûködésétõl eltérõ dolgot észlel, akkor mindenképpen
szóljon, még akkor is, ha a dolog számára hasznos (pl. el-
költök egy TNO-t, és megmarad, hogy egy légbõl kapott
példát vegyünk). Ezzel hosszútávon nemcsak a játék érde-
keit, hanem a sajátját is szolgálja, nemcsak erkölcsi szem-
pontból: a hiba felfedezõjét becsületessége miatt mindig
honoráljuk. Különösképpen vonatkozik ez az újabb és
újabb KT képességekre, amelyek közül sok a 10. különbö-
zõ módon csinálja ugyanazt, mint kilenc társuk. De mivel
egy kicsit más, új kód kell hozzá, ami programhibát ered-
ményezhet. Ha véletlenül hiba kerül ebbe, kérem a KT ta-
gok támogatását a hiba felderítésében.

A legnagyobb csótányfészket a támadást, sebzésbó-
nuszt és védekezést számoló algoritmusok jelentették. Ki-
sebb-nagyobb régebbi hibák miatt ezek az értékek sok
embernél eltértek kis mértékben a normálistól. Elsõ lé-
pésben kiirtottam az összes olyan, még nagyon faramuci
módon elõidézhetõ hibát is, amely ezeket hibássá teheti,
második lépésben írtam egy programot, amely mindenki-
nél újraszámolja ezeket az értékeket, és visszaírja. Ezért
történhetett, hogy a támadásod illetve védekezésed meg-
változott. Sajnos az újabb és újabb KT képességek felka-
varhatják a „csótányfészket”, ezért ezt a programot a jövõ-
ben is idõrõl idõre le fogom futtatni.

A szó szoros értelmében nem volt hiba, de tápolásra
adott lehetõséget, hogy a teleportáláskor a térkép újraíró-
dik, így egy körben egy szörnyfészekre többször rátele-
portálva ugyanazzal a szörnnyel többször lehetett harcol-
ni. Ez a lehetõség megszûnt.

Kevésbé közismert dolog, hogy egy emberen egyszerre
maximum 10 kör végéig tartó, és 10 egyéb varázslat lehet.
Ez utóbbi kategóriába tartoznak pl. a harc végéig, a követ-
kezõ kör elejéig és a megújítandó varázslatok. Egy rád ra-
kott, harc végéig tartó varázslatnak számít az is, ha kapsz
egy vakító fényt! Általában ez a 2x 10 hely elég szokott

lenni, de nem árt, ha tudjátok, mi történik, ha mégsem: a
legrégebben rád rakott varázslat kerül törlésre.

Példa: egy karakteren van vámpirizáció, áldomás, óriás-
erõ, mentális pajzs, láthatatlanság, láthatatlanság észlelése,
varázspáncél, tulajdonságpajzs, erõpajzs. Ebbõl az utolsó
kettõ kör végéig tartó varázslat, viszont a másik 7 táborozá-
sig tartó ill. megújítandó. Tegyük fel, hogy ez a karakter ta-
lálkozik egy õrjárattal, és rendre elrontja a mentõdobását
az izomernyesztés, a puha ütés, a vakító fény és az agybé-
nítás. Mivel mind a 4 varázslat harc végéig tartó hatás, ezek
is az elsõ 10-es varázslatcsoportba kerülnek, és így a legré-
gebbi (esetünkben a vámpirizáció) varázslat törlõdik. A
fenti egy igencsak extrém példa, de elméletben elõfordul-
hat. Aki kevésbé tudományos magyarázatra szorul, az te-
kintse úgy, hogy az õrjárat egyik mágusa mellesleg letörte
róla a vámpirizációt. Ha a késõbbiekben ez a probléma ál-
talánossá válik, akkor megnövelem ezt a 10-es korlátot.

Valaki megjegyezte, hogy a csatorna túloldalán sorozatos
FU-k után sem esett teherbe. Amikor az elsõ karakterek kel-
tek át a csatornán, rémült játékosok fordultak hozzám,
hogy „ugye a túloldalon nem gyárthat magának rabszolgát
az ember?”. Ha valaki újszülöttet indít a túloldalon, annak
két oka lehet. Az egyik az, hogy rabszolgát akar. Hallottam
persze ellenérveket, hogy ez mennyire nem jó dolog, mert
az ilyen rabszolgának úgyis kevés TVP-je lesz stb. Ühüm. A
másik ok lehet, hogy valaki a csatorna túloldalán akar indul-
ni. Namármost ha igaz az, hogy egy újszülött úgyis életkép-
telen lenne a túloldalon, akkor meg mi értelme a dolognak?
Tegyük fel, hogy mégiscsak életben marad az az újszülött
némi szülõi támogatással. Nem tartom etikusnak, hogy ami-
kor valaki rengeteg energiát öl csak abba, hogy átjusson a
csatornán, és kihasználhassa az odaát levõ tápokat, másnak
megvan a lehetõsége, hogy egyszerûen onnan induljon. 

Itt üzenem a csatornán átkelt karaktereknek, hogy az
aktuális árverési listát és persze a LIC parancs ismeretét
most már az alanori és egyéb nagyvárosi palotákban is
meg lehet kapni a BE <épület> 1 paranccsal.

Regin sikresen beáldozott Chara-dinnak, és megkapta
elsõ isteni küldetését. (Ugye mindenki tisztában van az-
zal, hogy Regin a saját tesztkarakterem, és egyelõre csak a
saját gépemen létezik Chara-din, mint nyolcadik isten.
Nemsokára azonban bekerül a rendes programba is.)

TIHOR MIKLÓS

INFORMÁCIÓK

VÁLTOZÁSOK

JÁTÉKFILOZÓFIA
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Mint a Városi Tanácsok tagjai kéréssel fordulunk hozzátok. Mint tudjátok,
az utóbbi hetekben-hónapokban valamennyi helytartói városban nagyará-
nyú építkezések kezdõdtek. Elõször csak mindegyik városban egységesen
a vegyesbolttól délre esõ mezõn találkozhattunk nyomaival: a csatorna túl-
oldaláról érkezõ munkások hatalmas erõdítmények falait emelték egyre
magasabbra; majd az erõdítmények elõrehaladottabb készültségi fokán
megjelentek az azokat õrzõ, szállásul használó katonák. Mi tanácstagok,
kalandozók tetszéssel vagy nemtetszéssel, de mindenképpen érdeklõdve
figyeltük erõfeszítéseiket, a be nem avatkozás politikájához tartva magun-
kat. A helytartói városokat Borax király építette, s mivel bölcsen és nagylel-
kûen annak idején azok kivételével lemondott minden csatornától keletre
elterülõ pusztáról-hegységrõl, nem gátoltuk alattvalóit tevékenységükben.

A katonaság létszámának növekedésével egyre szaporodtak az atroci-
tások: a duhaj királyi fegyveresek békés kalandozókba kötöttek bele; fel-
szerelésüket szétdobálták, õket magukat pocskondiázták, válogatott mó-
don megalázták. Túléltük a világégést, megtanultuk a fegyverek
használatát, új szakértelmeket sajátítottunk el, alkalmazkodtunk a meg-
változott világhoz, de mindenre mi sem vagyunk képesek. Legyõztük az el-
lenünk támadókat, megtanultuk a mágia misztériumait, de nem akarjuk
eltûrni, hogy közülünk való terhes nõket meztelenre vetkõztessenek ma-
gukat a jog szerinti uralkodó katonáinak valló … teremtmények. Vérünk-
kel és verejtékünkkel küzdöttünk meg földünk minden négyzetmérföldé-
nek megismeréséért, méltóságunkat megõrizve harcoltunk a szörnyekkel
és szereztük meg a tudást; aranyainkkal tartottuk és tartjuk el a boltoso-
kat, bankárokat, s most a mi aranyainkból fizetik a királyi adószedõk pom-
pás felszerelését és a közénk tartozó túlélõkkel kegyetlenkedõ katonákat.

Társaink! Mérjünk csapást a legérzékenyebb pontján a birodalomra:
fosszuk meg a kincstárat jövedelmétõl! Gyertek, építsük fel a kalandozó-
városok vegyesboltját, fegyverboltját, fogadóját, mágustornyát, fegyver-
mesterének gyakorlótermét! Õrizzük meg méltóságunkat, ne támadjuk
meg a felénk valaha jóindulatú uralkodó embereit – éljünk azzal a jog-
gal, melyet a valaha tisztelt uralkodó is jóváhagyott: a helytartói városok
kivételével miénk egész Ghalla. Fokozatosan vonuljunk ki a helytartói vá-
rosokból és építsük ki hozzánk méltóvá a kalandozóvárosokat! Erõinket
összpontosítandó a következõ építkezésekben kérjük segítségeteket:

BIZTOSRÉV
• építsd a 134;61 mezõt az ÉP 398 <TVP> paranccsal, ahol a TVP 20-al

osztható
• ha e mezõt már felépült városmezõnek látod (lehet, hogy már most is

az), adj ki ezen a mezõn egy F 399 parancsot, ezzel feltalálod a házat,
s megtudod, hogyan kell építeni

• ha már városmezõnek látod a 134;61 mezõt és ismered a házat, adj ki
egy ÉP 400 TVP sorszám parancsot, ahol a TVP 50-el osztható (amíg
csak egy épület épül a mezõn, sorszámot nem kell beírnod)

FEHÉR BÉRC
• építsd a 72;59 mezõt az ÉP 398 <TVP> paranccsal, ahol a TVP 20-al

osztható
• ha e mezõt már felépült városmezõnek látod (lehet, hogy már most is

az), adj ki ezen a mezõn egy F 399 parancsot, ezzel feltalálod a házat,
s megtudod, hogyan kell építeni

• ha már városmezõnek látod a 72;59 mezõt és ismered a házat, adj ki
egy ÉP 400 TVP sorszám parancsot, ahol a TVP 50-el osztható (amíg
csak egy épület épül a mezõn, sorszámot nem kell beírnod)

Az említett mezõkön elsõként vegyesboltot és fogadót fogunk felépíteni,
ezt követõen pedig a szavazataitok alapján folytatjuk.

Ha támogatod tervünket de nincsen elegendõ TVP-d vagy túl messze
vagy s még nem tudsz akkorát teleportálni, hogy bejuss a kalandozóváro-
sokba, kérjük adakozz a kalandozóvárosok bankszámlájára a PBE arany
1 paranccsal. A befolyt pénzbõl a közösségi épületek építését fogjuk támo-
gatni. Minden adományt köszönettel fogadunk!

(Tájékoztatunk, hogy épülõ városmezõre is lehet teleportálni, s in-
nen minden további nélkül át lehet lépni már felépült városmezõre,
ám épülõ városmezõre nem, mert annak olyan hatása van, mintha ki-
lépnél a városból. Tehát építkezéshez is tudsz teleportálni!)

A TANÁCSTAGOK

További felvilágosításért a következõkhöz fordulhatsz:

EDWARD A KÍVÁNCSI (#4415)
1135 Budapest, Forgách köz 16. �: 350-4884

GWENDOLEN (#5642)
1104 Budapest, Szõlõhegy u. 8. III/11 �: 260-0195

IX. ALANORI OLIMPIA
Közhírré tétetik!

Mi VI. Borax ezennel kihirdetjük, hogy a nagyhírû

Alanori Olimpia ismét megrendezésre kerül. Felhívjuk

minden, fegyverforgatásban, kúszásban, mászásban jár-

tas kalandozó figyelmét, hogy kezdje meg a felkészülést.

Az olimpiai hírnökök minden érintettet idõben felkeresnek,

és tájékoztatnak a részletekrõl.

1998. június 13-án 10 órától a Láng Mûvelõdési Házban is-

mét olimpiával egybekötött TF- és KG-találkozót rendezünk.

Figyelem! Vándor Gábor segítségével a találkozóra tablókat

készítünk a KT-k és szövetségek saját újságaiból, valamint

a játékosok TF-es és KG-s rajzaiból. Kérünk minden KT-

t és szövetséget, hogy amennyiben nem titkos a belsõ lapjuk,

küldjék el a legutolsó példányukat Gábor címére (2120 Du-

nakeszi, Fóti út 32/b)! Ugyanerre a címre várjuk a lelkes,

rajzolni szeretõ játékosok rajzait is.

TTTTiiii ssss zzzz tttt eeee llll tttt     KKKK aaaa llll aaaa nnnn dddd oooo zzzz óóóó tttt áááá rrrr ssss aaaa iiii nnnn kkkk !!!!



ÁTADÓ KARAKTER
� Átvennék karakter(eke)t alantas célokra.
Sürgõs! Fejreccsentõ (#3517) 

& Vik-Xan-Tor (#5016)
� Új tulajdonosára vár egy 17. szintû, jó jel-
lemû (277) kobudera férfi. Sok varázstárgya
és pénze van (bankban). Eddig 164 fordulót
játszottam vele. Nagy lemaradása, és extrafor-
dulója van. Rengeteg tárgyat ismer (320+).
Tulajdonságai 22 felett vannak, arányosan let-
tek fejlesztve a képességei is. Érdeklõket a 27-
316-959-es telefonszámon várom. Balázs

BORAX
� Most aztán tényleg morcos vagyok! Béké-
sen sétálgatok (VI 6 3 30) Libertanban, ami-
kor hirtelen rám támad egy csapat õrjáratozó
katona. Egy semlegesre! A harc részleteivel
senkit nem akarok untatni, de kegyetlenül el-
páholtak. Nem õket hibáztatom, a katona
mindig parancsot hajt végre. De kiét? Numpet
Zaks! Te is katona vagy, de vak. Ez megbocsát-
hatatlan. Ezennel párbajra hívlak! Gyere, és
védd a zsarnok „becsületét”! Bár nem vagy
méltó Wartause helyére, de ha mégis sikerült
valamit ellesned tõle, elfogadod a kihívást.
Várlak! Mediron con Sirius (#5206)
� Nekem mindegy, hogy ki jön. Borax-álBo-
rax, tök mindegy. Megütök mindenkit, aki az
utamba kerül. Fürgeujjú Elendyl (#3017)

� Annyiféle nézetet hallani, hogy Borax így,
Éjmágus úgy, meg ehhez hasonló, hogy az
fantasztikus. Ahelyett hogy a szátokat jártatná-
tok, inkább keressétek ti is Boraxot. Bárhol le-
het, hisz Erdauinon mindenki szabadon jár-
hat, akár a lágy szellõ a virágok között. Hogyan
keressétek? Hát elõször is kell hozzá, hogy is-
merd Boraxot (#4999-es kalandozó), és kell
hozzá egy KUT parancs. Ugye megvan min-
denkinek? Aztán csak annyit kell tenni, hogy-
ha keresni akarod, add ki te is a KUT 15 4999-
et. Ennek örömére a tartózkodási helyeden
szétnézel kissé, nincs-e ott Borax is. S ha si-
kerrel jártál, és megtalálod, mint törvényes
uralkodód, valószínûleg meg fogja hálálni/kö-
szönni. Sok sikert mindenkinek a keresgélés-
hez. Sok szeretettel:

Leona Lethendina (#3409)
Ui.: Ez nem az én karakterszámom, de ha va-
laki írni akar nekem, ide tegye, meg fogom
kapni. No, puszi a homlokotokra, és viszlát!
� Mindenkihez! Ezzel a klasszikus kezdéssel
szólok most hozzátok, kedves barátaim, ellen-
ségeim és ismeretlen kalandozók. A minap

bement az egyik barátom Huertolba azért,
hogy találkozzon egy ismerõsével, és üzleti
ügyekben tárgyaljanak. A piactértõl nem
messze megállította az õrjárat, és rátámadtak
minden felszólítás nélkül. Szegény Elf Pillát
sajnos már nem értem a városban, ugyanis az
õrjárat jóvoltából Leah magasztos fensége elé
került. Remélem a Túlvilág Fejedelme ad neki
még egy esélyt. Ugyanilyen orvtámadások ér-
nek mindannyiunkat. A Tudatom több tagját,
és sok más barátomat érte már ilyen inzultus.
Legyen már elég abból, hogy minden alka-
lommal beleköpnek a levesünkbe! Álljunk
végre a sarkunkra! Fogjunk már végre össze!
Tegyétek zsákjaitok mélyére az ellentéteket!
Legalább egy kis idõre. Söpörjük el az útból a
szemetet, takarítsuk ki végre, hogy ez itt a mi
játszóterünk! Ezen a téren pedig rajtunk kívül
senkinek semmi keresnivalója. Aki érdekelt
ebben az ügyben, keressen engem vagy bár-
melyik Inkvizítort. A sors legyen kegyes hozzá-
tok! Tisztelettel:

Acid el Sinistre (#4706)
� Kedves kalandozók! Észrevettétek már mi
folyik újabban Erdauinon? Az erõdítmények a
városokban már felépültek. (488-as épít-
mény) vagy jórészt elkészültek. A városokban
õrjáratok cirkálnak, megtámadva a kalando-
zókat. Akit nem támadnak meg, azt megszé-
gyenítik. Ráadásul egyesek vitorlákat láttak a
csatornán. Persze távcsõvel. Szóval nyakun-
kon a zûr. Mások Shaddar környékén joviális
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EGY HELY, AHOL:
� találkozhatsz a barátaiddal, ha játszani akarsz 

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

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

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

ELYSIUM:Semleges, 
fegyver- és 
harcmentesnek nyílvánított terület. 
(Vampire the Masquerade)
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mikroszockóval találkoztak, ami köztudottan
csak nyitott dimenziókapuk közelében fordul
elõ. Szóval már Chara-din kapui is újra meg-
nyíltak. Nem gondoljátok, hogy itt a cselekvés
ideje? Jó lenne talán Boraxot elõkeríteni vég-
re. Hogyan? Keresni kell. Méghozzá a KUT 15
4999 37 paranccsal. Ettõl elkezded keresni
azt a druidát vagy papot, aki tudja merre van
Borax. Mert a palotában nincs. Ez biztos. Aki-
nek nincs meg Borax infója, az próbálja be-
szerezni ismerõsökön keresztül. Sok sikert a
kereséshez! Hajrá! Az istenek áldása és a Ba-
rátság Szelleme kísérje utatokat! Sok szeretet-
tel: Sötét Orlan (#3409), 
az alakváltó, az Igaz Barátok Szerzetesrend
tagja, Elenios Úrnõ leendõ híve, a jó

BUNYÓ, FENYEGETÉS
� Üdvözlet mindenkinek! Most minden ka-
landozóhoz, de fõleg a nagydarab, hájas, osto-
ba bunkó, nem vasaltbunkó, hústömeg, okos-
kodó, árnymanóellenes alakokhoz szólok.
(Ugye, akinek kell, az magára ismert?) Már
kezd eldurvulni az árnymanó és ... faj (lásd
fent) háború. És miért támadtok minket sze-
gény, árva, gyenge, bátortalan, szende, csen-
des népet? 1. Mert lopunk? Hát az lehet, de ki
nem lop? Ha jól utánanéztek, akkor megtud-
játok, hogy a tolvajok fele nem közülünk való.
Õket miért nem szadizzátok ti tohonya bar-
mok? 2. Mert kisebbek vagyunk? Ez is igaz, de
a kisebbel, a gyengébbel a legnagyobb bunkó
(vasalt bunkó) sz...r alak is el tud bánni. Ha
nagyon vérengzeni akartok, üssétek a veletek
egykorúakat és nagyméretûeket! 3. Vagy mert
rájöttetek , hogy milyen elkorcsosult senkik
vagytok? És „ha jobb nálam, akkor pusztul-
jon” elv miatt? Ezekre a kérdésekre nem tu-
dom a választ, de ha tudjátok, vagy más verzi-
ókra, akkor írjátok meg nekem! Ha
hozzászólnivalód van, írj! Most biztosan leg-
többetek agyában (agy? ha-ha-ha) felmerül ez
a gondolat: „Hû, megkeresem azt a kis fajgyû-
lölõ korcsot, és szétverem a fejét!” Állok elé-
be; még csak kezdõ vagyok, de ha ilyen nagy
legények vagytok, hát gyertek! Ha sikerül is
megölnötök (és nem DEM-ezek el vagy bújok
el stb.), akkor is visszajövök a halálból, és
folytatom áldásos tevékenységemet. Most már
abbahagyom, mert sok erszény és egyéb vár.
Úgyhogy megyek. Üdvözlet mindenkinek.

Ramshíd Uchbar a bátor (#3842), 
Klapka Péter, �: 56-350-933

Mezõtúr, Szabadság tér 25. II. ép. II. em. 6. 
Ui.: Elnézést kérek mindenkitõl aki nem troll
(no végre kimondtam), és ha az is, de nem
forgat a fejében árnymanóellenes dolgokat.
Árnymenõk, még egy év, és számíthattok rám,
persze ha lesz számomra még helyetek.
� Kalandozók! A napokban nézelõdtem a Be-
holder Kft. honlapján, és egy igen bosszantó,
etikátlan, undorító stb. dologra lettem figyel-
mes. Valaki az én nevemben irkál mindenféle
baromságot a vendégkönyvbe. A legutóbbi írá-
som (amit tényleg én követtem el) pár TF-es
vicc volt a GN 49-ben, melyekért még egyszer
elnézést kérek minden trolltól, nõtõl, árnyma-

nótól. Ezzel szemben a vendégkönyvben feb-
ruár óta szerepelnek a nevemben írt, istene-
ket pocskondiázó, Chara-din híveinek hadat
üzenõ, kalandozókat becsmérlõ förmedvé-
nyek. Kedves(?) ismeretlen, aki ezeket a gaz-
tetteket elkövette! Saját érdekedben ajánlom,
hogy adj hírt magadról valamilyen formában
(apróhirdetés, mentális üzenet stb.), külön-
ben – Tharr nevében esküszöm – a föld alól
is elõkerítelek, és megkóstoltatom veled a
csontszablyám élét! Valamint üzenem Mr.
Johnsonnak, a Megbízónak, hogy az ellenem
meghirdetett hajtóvadászat helyett inkább a
„nagypofájú jóakarómra” tûzzön ki vérdíjat,
garantálom, hogy több sikerrel fog járni (mi-
vel én magam is segítek a gazember kézre ke-
rítésében). Orkpusztító lovagtársam! Most
mellettem állsz, vagy te is ellenem vagy? Ez az
etikátlan vikócmajom, aki „volt bátor” vissza-
élni a nevemmel, a becsületembe gázolt. A lo-
vagi erények ilyenfajta sárba tiprója nem élhet
sokáig büntetlenül! Téged kérlek hát, hogy se-
gíts bajtársadon (rajtam), hogy kiállhassak az
igazam mellett, és újból méltó lehessek a ne-
vemre! a dühös Sir Gilbert Erail,

aki mostegyáltalán nincs tréfás kedvében
Ui.: Chara-din híveivel továbbra sem szimpa-
tizálok! Tisztelt névtolvaj úr! Szeretném, ha ez
a vitánk szigorúan a szerepjáték keretein belül
zajlana. Ha esetleg összefutnánk valahol a kis
hazánkban, ne fajuljon kölcsönös anyázássá a
dolog. (Ki tudja, még haverok is lehetünk!)
� A Kvazársziklák Tours csoportos utazást
szervez árnymanók részére. Most akciós áron.
Megtekinthetõ nevezetességek: Lombard talpa
(alulról), egy vasalt bunkó közelrõl történõ
analizálása, séta a friss ködmangócserjék kö-
zött, bujkálás a sötét motyogók elõl, lehet ár-
nyékrája is. Bármikor jelentkezhetsz bármely
véres csatabárdot nyalogató trollnál.

Fejreccsentõ (#3517) 
& Vik-Xan-Tor (#5016)

� Új KT alakul(na) Repülés Szerelmesei né-
ven, ha alakulna. Csak ugye ez macerás, és
hosszú folyamat. De!!! Azok az elfek, törpék,
stb., akik engem keresnek, és sikerrel megta-
lálnak Wargpinban a küldetéseknél, illetve
utána Vangorfnál. Szóval mindenki jöhet, aki
akar... Bár ez a repülés nem az a repülés,
amit Macfly ígért, de garantáltan nem felejted
el a drow virtust. Sõt! Meg az igaz Istennel, Le-
ahhal is találkozhatsz, ha ügyes vagyok.

Faithful Tanthalas (#3429)
� Kedves kalandozótársaim! (Kivéve árny-
nyaló árnymanók.) Írjon aki meghalt, és az
árnyékvilágból visszatért, mert ha ez lehetsé-
ges, a kivégzett árnymanóimnak javaslom.
Egy árnymanó többször is meghal – még
Treemnek is leesik az álla, sõt még novellának
is megírom: Egy árnymanó öt fejfája.
II. 2. Razul (#4185)
Ui.: Irtsátok az árnymanókat! Alakváltók vi-
gyázzatok!
� Te sötétben bujkáló nálam nehezebb lény!
Reszkess! Csontzúzó (#1817)

(a leghájasabb)

� Bravó öcsém, jól nyomod! – szólt az Õsi
Troll istenség. Jutalmad nem marad el (+10
max. ÉP, +20 max. VP, +1 IQ), kapsz tõlem
egy mágiát, mely minden troll álma: árnyma-
nóbontás (ld. enc.). A küldetés helyett kapsz
egy újabbat, és továbbra is feladat számodra a
másik kettõ: 1. Ölj meg egy kék szemû árny-
manót! 2. Mérd le, hogy mennyi ütéstõl fek-
szik meg egy árnymanó! 3. Fejleszd a vágó-
fegyver szakértelmedet: darabolj fel egy
árnymanót! Most menj! A troll elindult: meg-
rakta árnymanó málhását, felpattant árnyma-
nója hátára, és elvágtatott az oszlásnak induló
árnymanó tetemek között.

Fejreccsentõ (#3517) 
& Vik-Xan-Tor (#5016)

� Tisztelt árnymanók, és u.m.a.! Olvastam az
írásotokat a troll skalpokról. Én kezdek megi-
jedni! Ha te, hõs, dicsõ stb. u.m.a. ilyen bátor
legény vagy, hogy a táborozásod alatt hármasá-
val mészárolod a trollokat. De én gyenge kis
kvazársziklás táptalan halálraítélt troll, szíve-
sen kiállnék ellenetek, ha meg is kell halnom.
Szóval indulok vissza Vangorfhoz (talán mire
a hirdetés megjelenik már ott is leszek), és
várlak ott. Amúgy úgy tûnik követjük a törpe
KT példáját: éljen a kihívás! u.m.a.! Ugye tu-
dod mit jelent ez neked? 50-es gyógyítást...

Scatman a troll (#1731)
Ui.: Givangel! Igazad van: éljenek az árnyma-
nók (két percig, kenyéren és vízen, vasra ver-
ve stb.)

HUMOR
� Autentikus vámpír a csatamezõn:
– Mi van, itt mindenki kidõlt? Egyedül csak én
szedek Véres cseppet?

Sir Ballantines (#2003)
� Egy elf lány a piroslámpás ház elõtt ordi-
bál:

– Kisvirágot tessék, kisvirágot tessék!
Odamegy hozzá egy troll, és ezt mondja:
– Na most beviszlek a dutyiba! Mi a neved?
– Kis Virág.

Phum-Pha (#2698), a humoros
� Egy részeg troll bemegy egy fogadóba, oda-
megy a fogadóshoz, és azt mondja:

– Boldog új évet kívánok!
A kocsmáros:
– De hiszen már húsvét van!
Erre a troll a fejéhez kap, és így szól:
– A francba, az asszony le fog szidni, ennyit

még sohasem késtem.

Hogy hívják az öltönyös árnymanót?
– Vádlott, álljon fel!

Bon-Less (#3530)
� Hé, te haver! Figyelj haver! Nem tuggya va-
laki nekem megmondani, ki az a Nyám neve-
zetû valaki? A múlt héten találtam egy nyíl-
vesszõt, s rája volt írva „Nyám nyila”. Ja, ha
már itten tartunk, aztat is mondjátok meg mi-
szösz állat az a Psziho, mertet miko eztet a
nyilat felõl kérdeztem valakit, aztat mondta,
hogy a homlokára kapott, s lenézett a földre, s
monta aztat, ho Psziho pata. Osztat én is né-
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zek földet, és látok patanyomokat, na akkor
milyen állat ez a Psziho, me még nem láttam.
Üdvözöllek Graham, a háromfogú, megis-
mersz, most vettem fel veled újbólag a kap-
csolatot. Támogatom a BAT-ot. No nyali min-
denkinek:
II. 17. Bang-Bang, a troll
� Milyen az árnymanó csodafegyver?
Meggyújtod, eldobod, és 30 méteren belül
mindent ellop.

Trollok egymás között:
– Anyuu, az miii?
– Egy sullár.
– Hoool?

#4046
� Íme egy régi trollvicc, a trollok kedvéért
kicsit megváltoztatva:

Két árnymanó bemegy a kocsmába, és zag-
móziumpálinkát rendelnek.

– Elfogyott. Pechetek van fiúk.
– Jó, akkor kérünk két pecheteket.

Az elmaradhatatlan aranyhal vicc:
A Fairlight pap kifog a csatornából egy arany-

halat. Az egyszer csak megszólal:
– Ha visszadobsz, teljesítem egy kívánságo-

dat.
Ezen ne múljon, visszadobja.

– Hát akkor legyen nyolcvanezer... nem,
nem, inkább kilencven... a fenét, legyen kerek
szám... Óóóó!

A földesúr bajnoka rettenetes állapotban tér
vissza a kastélyba. Páncélja összehorpadva, si-
sakja kettérepedve, fegyvere kicsorbulva, tetõ-
tõl talpig sebek borítják.

– Mi történt veled, derék hívem? – szalad
elébe az úr.

– Uram, hõsiesen harcoltam ellenségeiddel,
és visszakergettem õket keletre.

– Keletre? Hiszen keleten nincsenek is el-
lenségeim!

A bajnok elgondolkozik, majd gondterhelten
összehúzza a szemöldökét.

– Most már vannak.

A hõs mentális üzenetre ébred: a szép her-
cegnõt elrabolták, és egy sötét toronyban
tartják fogva. Több se kell a dicsõ kalandozó-
nak, hanyatt-homlok, éjjel-nappal vágtat,
amíg a toronyhoz nem ér. Igen ám, de a tor-
nyot szörnyû mély szakadék veszi körül min-
denfelõl. Hõsünk fejét vakargatva körülnéz,
mit ad Tharr, az egyik fatuskón ott ücsörög egy
öreg varázsló. Trollunk rögtön rá is förmed:

– Hé öreg, csinálj itt egy hidat!
– Nincs az az isten! Túl öreg vagyok én már

az ilyen...
– Száz aranyat kapsz, ha csinálsz itt egy hi-

dat!
– Ki van zárva. Késõ van már, meg fáradt is

vagyok...
– Ezer arany .
– Na jó.
Az öreg nagy nehezen föltápászkodik, és bot-

ját a hõs kezébe nyomja.

– Megpróbálom, de ha elesnék, kapj el!
– Hmmm... jó, jó csak csináld már!
– No lássuk! Jaaj a derekam...

Oriza Triznyák (#2888), 
a mókamester

Ui.: Elõször én sem értettem.
� Újabb rekeszizomszaggató erdauini viccek
Sir Gilbert Erail tollából:

Kalandozók egymás közt:
– Honnan ismered fel, hogy hazudik egy

árnymanó?
– Mozog a szája.

Két troll kalandozó járja a vadont. Az egyikük
talál egy tükröt az egyik bokor alján. Belenéz:

– Hû, de jóképû troll!
A másik kirántja a kezébõl a tükröt, és õ is

megnézi.
– Hülye, ez én vagyok!

Miért visz a troll lisztet a hátizsákjában? Hogy
legyen sütnivalója.

Miért laknak az orkok kerek szobában? Hogy
ne lehessen õket sarokba szorítani.

Miért rak az okos kalandozó a tisztás közepén
tüzet? Hogy központi fûtése legyen.

Sir Gilbert Erail (#3481)
Ui.: Trollok, árnymanók, bocs!

KAPCSOLAT, KONTAKT
� A nevem Huruska, a Nolde. Aki hallott va-
lamit egy Ravasz Cugel nevezetû fickóról, az
keressen fel! Huruska (#4502)
� Chara-din hívei írjatok! Valószínûleg iste-
neteknek áldozok, de csak igen kevés konkrét
információm van róla! Üdv:

Csibirka (#2737) – Baktai István
3400 Mezõkövesd, Mátyás kir. út 205. 

�: 49-312-676
Ui.: U.M.A.-nak igaza van a gonoszsággal kap-
csolatban.
� Keresem azt a kalandozót, aki Ipari áram
ellen lopási versenyt hirdetett, és azt a kalan-
dozót, akit Ipari Áram megölt vagy megtáma-
dott. Mi van veled Ipari Áram, nagyon csönd-
ben vagy? Talán túl sok ellenséget szereztél a
gizdaságoddal? Leah türelmesen vár rád te ga-
né! Egyszer minden véget ér, a te életed is.

Grox (#2513)
Ui.: Ha van még bõr a pofádon, válaszolj! Lá-
tod, én értesítelek arról, hogy meg akarlak öl-
ni, sõt!
� KOBUDO-sok írjatok! Címem: Szabó Ist-
ván, 3060 Homok út 10.

Mediron con Sirius (#5206)
Ui.: Xoroa! Te vén málnaszörpkavaró! Jelent-
kezz!
� Leah hívõ (gnóm?) levelezõtársakat kere-
sek! Címem: Mároki Ádám: 2600 Vác, Széche-
nyi u. 38. IX. El-Maharadzsa (#2039)
� Monori túlélõk és kapitányok jelentkezését
várom, laza, kötetlen baráti kapcsolatra. Infó-
és tárgycsere stb. Jelentkezni a 30-665-768-as
telefonszámon lehet. #5053 III. 1.

� Szasztok kalandozók! Egy leendõ Dorno-
don hívõ szól hozzátok. Szeretnék minél több
kalandozóval levelezni, és nem csak gono-
szokkal, hanem semlegesekkel is. Jókkal so-
ha! Egyébként ha Dornodon nem égette volna
fel Ghallát, akkor mi most nem lennénk itt.
Gonoszok írjatok! A kezdõknek egy kis „báto-
rítás”: én már találkoztam olyan démontetû-
vel, ami nem halt bele 8 ÉP sebzésbe. (He-
he!) Mr Szakértõ írj! Tisztelettel:

Sercegõ Serpix (#4766) a hõs gnóm, 
címem: 5400 Mezõtúr, Fõldvári út 45.

� Százhalombattai játékosok jelentkezzetek!
Phum-Pha (#2698)

SZERELEM
� Ezennel hitvesemül fogadom a nõt (két és
fél esztendõs), a Psychétet (#2842). Osztán,
ha bárki ezentúl aká egy ujal is megujj... izé,
kielé..., akarnám mondogatni hozzája nyúl,
akko fizessen is! Ügyföl fogadás: Thord. Höj
Pucás! Mög a többi nõstény! Nálam jók vagy-
tok. Én lenni erõs troll férfi. Nem akartok ti
nekemnek társaim lennei? Temérdek kanca
kellene! Höj Leia (#1700)! Tö má kelletted
magadat énelõttem. Ha még akarod én lenni
benne! Thord, a Pusztító (#1343)
� Ezúton tudatom Ghalla összes lakójával,
hogy szeretem Lánghajú Arwent, és aki bánta-
ni merészeli, az számítson haragomra, és
megvetésemre. Ivil Doer (#5429)

SEGÍTSÉG
� Kedves természetkedvelõk! Egy rövid út-
mutatót szeretnék nyújtani azoknak, akik
Sherannak szeretnének beáldozni. Tárgyak:
szárnyas hernyó, rókafarok, móri gyümölcs.
Móri cserjét bárhol talál az ember, rát-fát szin-
tén. Ez utóbbiról mászókarom segítségével
lehet szárnyas hernyót gyûjteni. A mászóka-
romhoz szükséges tigroszlánfogakat termé-
szetesen tigroszlánból lehet kiszedni, Gatin
környékén két fészek is van (36, 97) és (38,
95). A rókafarok a tazunkaróka kelléke, e lény
fõleg dombvidéken él. Rókafarok, mászóka-
rom, sõt szárnyas hernyó is kapható a boltok-
ban. (Gatin: 44, 98, Qvill: 45, 62 Shaddar: 28,
42) Pénz szerezhetõ a városháza küldetései-
bõl, tárgyak eladásával. Rúnakõ-koordinátát-
kat csak Qvill és Gatin környékén tudok mon-
dani: (43, 62), (41, 71), (58, 75), (50, 85),
(34, 92), (38, 93). Oltárépítésre alkalmas he-
lyet legkönyebb a városok között találni. Sok
sikert, leendõ Sheran hívõk! Köszi az infót
Desco! Üdv:

Hasfelmetszõ Jack (#5191)
Ui.: Ez a hirdetés nem mindenkinek szól.
Csak azoknak, akik hû hívei lennének a Föld-
anyának. Csak a varázslatok miatt ne válaszd
Sherant! Neki igazi druidákra van szüksége.
Inkább egy mindenre elszánt természetvédõ,
mint száz tápért áldozó.
� A segítséget kérõ hirdetésemre mindössze
egy ember vette a fáradtságot, hogy válaszol-
jon. Az õ neve: Hela. Köszönöm neked Hela!
Nagyon sokkal tartozom neked.

Ivil Doer (#5429)
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� Fairlight és Tharr papok! Kérlek küldjetek
infót az isteneitekrõl, a küldetéseikrõl, a beál-
dozásairól! Illetve arról is, hogy miért válasz-
tottad istenedet, és mit kaptál tõle. Köszönet-
tel: Dezsnya-Dözsi-Rex (#2801)
� Kalandozótársaim, ha valamelyikõtök tud
Gatin és Qvill közt holtat, kérem jelentkezzen
az alábbi címre, ugyanis szeretnék beszélgetni
vele (a holttal). Surrogó Guzsmó (#4430)
� Már nem kell több infó! Aki küldött, annak
köszönöm! Tisztelettel: Phum-Pha
Ui.: Magasabb szintû kalandozók! Ha már
nem kell pár tárgy, és ingyen ideadnátok egy
kezdõnek, nagyon megköszönném. Valahogy
rejtsétek el!
� Olyan koordinátákat keresek, ahol van ba-
rátság szent tüze (#484). A Libertan feletti ta-
tufészken biztos van egy. Elõre is köszi az in-
fót! Fejreccsentõ (#3517)
� Sziasztok! Most érkeztem Ghallára, és
Scatmannak igaza van. Mindenki uma. Kéne
pár infó! Aki tud, keressen fel mentálisan!

Phum-Pha (#2968)
Ui.: Scatmannak tényleg igaza van. Ja! Uma,
dögölj meg!
� Üdv túlélõk! Nemrég érkeztem ide az Új Vi-
lágba. Nagyon lehangolt amit Dornodon csi-
nált, de az Új Világ felvidított. Ám még sehol
nem találtam bányát. Pedig mennyire szeret-
ném hallani újra a csákány csattogását, a
munkadal csengését, érezni a kõpor szagát.
Segítsetek! Aki akar segíteni egy kezdõ törpé-
nek, az írjon mentálisan vagy az alábbi címre:
Hamvai Bence, 6723 Szeged, Juharfás u. 4/a!
Elõre is köszönöm! Most búcsúzom. Üdv!
III. 13. Köpcös Tormar (#5185)

SZÖVETSÉGEK, KT-K
� Acél Öklök és Sziklaöklök! Kobuderák!
testvéreim! Én szólok hozzátok: Nardaal, a
Róka. Bár nem csatlakoztam hozzátok a faji
KT-tokba, azért ízig-vérig testvéreteknek ér-
zem magam. Csak azt szeretném mondani,
hogy bárhol, bármikor találkozzak akármelyi-
kõtökkel, szívesen fogadom tábortüzemnél.
(Sheranra esküszöm!) Kivéve egyet közületek.
Vele nem szívesen szívok/szívnék egy levegõt,
mivel megsértett mint kobuderát, és megsér-
tett mint igazhitû druidát. (Erre is nyugodtan
megesküszöm a Földanya nevére!) Bocsássa-
tok meg ezért nekem, testvéreim! Sheran le-
gyen veletek! Nardaal, a Róka (#4279)

fekete druida
� „Nõi KT” kalandozónõk részére. Igen!
Hosszú idõ után valami igazán eredeti ötlet.
Hajrá! Én legalábbis támogatom, annak elle-
nére, hogy férfi vagyok – tetõtõl talpig. Sok si-
kert kívánok minden harcos amazon-hölgy-
nek! Nardaal, a Róka (#4279),

fekete druida
Ui.: Mint azt magatok is látjátok hölgyeim,
nem mindenki férfisoviniszta.
� Félsz a gonoszoktól? Védelemre vágysz?
Szeretnéd magad biztonságban érezni? For-
dulj hozzánk, mi biztosan megvédünk!

Naplovagok (#9108)

� A Lordok nem felejtenek! Jól jegyezzétek
meg! Dur Yazil Abbad (#2424)
Ui.: Még nem késõ megtérni. Chara-din és a
Káosz Lordjai várnak. Chara-din eljön, és val-
lási KT leszünk, ne habozzatok!
� A Naplovagok KT-ban minden eddiginél na-
gyobb és sikeresebb változások mennek vég-
be! Kíváncsiak vagytok, ugye?

Sir Werzuio Muerte (#5533), 
Naplovagok (#9108) KT

� Elfek! Örülök, hogy egyre többen keresitek
fel a „csillogó szemû obszidiánpók” jelvényû
drowkat! Nem lehetne azonban lemondano-
tok arról, hogy az ellenségeinktõl való rettegé-
setek(!?) miatt nem mertek belépni közénk?
Nem gyávaság, amit csináltok, elismerem, ha-
nem elõvigyázatosság. De ha egyszer semmi
nem okozhat túl nagy gondot a TF szabályai
miatt, akkor minek a túlzott elõvigyázatosság?
Ah, hogy hallottál Quadrone esetérõl? Ugyan.
Tanulj belõle, és te sosem leszel majd skalp.
(Egyébként ne hidd, hogy én nem figyelek az
ellenségeinkre! Az életösztön alapvetõ követe-
lésének révén én is a több D.E.M.-mel rendel-
kezõ kalandozók egyike vagyok, VIK 5-tel.)
III. 7. Nehwon (#1657)

a ... Mélysötét Vándorai KT
� Ez az üzenet azoknak szól, akik azt terve-
zik, hogy a MAFFIA (#9124) tagjai közé sze-
retnének lépni. A tavalyi év végén én is úgy ha-
tároztam, hogy belépek. A kapcsolatfelvétel
után 1997. december 18-án a beajánlás meg-
történt. Azóta folyamatosan arra várok, hogy a
KT vezetõ beléptessen. Most, 1998. március
10-én arra az elhatározásra jutottam, hogy eb-
bõl elég. Belépek egy másik KT-ba. Leendõ go-
noszok! Tanuljatok ti is a hibámból! Gyertek
az Ördögi Körbe ti is!
III. 10. Valefar Zepar (#2730)
� Itt az elsõ nõi KT(-tervezet). Éppen ideje
volt már, hogy a hölgyek is észbe kapjanak.
Deianeira és társai! Sok szerencsét kívánok
nektek, és ne feledjétek: rám mindig számít-
hattok. Nox (#2407), 

aki nem hímsoviniszta
� Jártas vagy a fegyverforgatásban? Elkötelez-
ted magad Raia mellett? Tökéletességre törek-
szel? Vonzódsz a lovagi életformához? Akkor
ez a Te NAGY LEHETÕSÉGED! Jelentkezz kö-
zénk, a Naplovagok KT tagjai sorába, s itt meg-
találod életed értelmét! A három szabad hely
egyike a TIÉD lehet, ha írsz egy mentális üze-
netet Edward a kíváncsinak a #4415 karak-
terszámra! Harcra fel és írj, hogy Te legyél a
gyõztes!
III. 2. Edward a kíváncsi (#4415)
� Következõ ajánlatunk NEKED szól, ha
többre vágysz és napszimbólumot viselsz nya-
kadban; tetszenek a lovagi eszmények és élet-
forma s ráadásul kész vagy keményen dolgoz-
ni magadért és társaidért. Csatlakozz hozzánk,
az egyetlen ghallai lovagrendhez, a Naplova-
gok KT-hoz és legyél egyike a tökéleteseknek!
Harcra fel, és írj, hogy elnyerd a két üres hely
egyikét!
III. 8. Edward a kíváncsi (#4415)

� Magányosnak érzed magad? Úgy érzed
mindenki utál? Kerülnek mint egy leprást?
Már csontot kötöttél a hajadba, csak legalább
egy bolhakutya szóba álljon veled? Egyetlen jó
megoldás létezik a bajodra: Akaszd fel magad!
Üdv: U.M.A. (#5569), 

az Árnymenõ, a „jó”
Ui.: De ha árnymanó vagy, ajánlanék egy má-
sik alternatívát. Gyere és jelentkezz az Árny-
menõk közé, amíg még van hely. Még több te-
li erszényt! (Meg KT tagot.)
� Minden igaz(Raia)hitû kalandozót kérek,
hogy a Naplovagok KT-ba belépéssel kapcso-
latban ezentúl engem keressen.
II. 4. Edward a kíváncsi (#4415), 

a Naplovagok KT új nagymestere
� Minden igaz(Raia)hitû kalandozót örömmel
tájékoztatunk, hogy megjelent a fény istenének
ghallai hívei készítette újság, a „Napilap” legú-
jabb száma. Érdekel? Szeretnéd elolvasni? Ke-
resd a Naplovagokat vagy az Aranysárkány KT
tagjait! egy igazhitû (Nap)lovag
� Minden igazhitû, istenünk tanításait hûen
követõ kalandozót vár a Vérvörös Légió
(#9128). Jelentkezni lehet Alir Nautheernél
(#1953), LAD-nál (#2131) vagy bármely
más tagnál, aki az utadba kerül.

Vérvörös Légió (#9128)
� Mindenkinek, aki még nem QUWARG! Még
nem késõ, lépj közénk!

Nightwolf (#3492) a QUWARG
� Nõi KT-ról vélemény. Mint játékos jónak
tartom, mert tovább színesíti a játékot, és még
jó poén is lehet, csak ki kell játszani. És sze-
rinted, kedves ócsárló, a TF nõi karakterei kö-
zül mennyi az, amit tényleg lány irányít? Nézz
egyszer körbe a TF talin, és láthatod, hogy mi
vagyunk többségben. Van néhány ismerõsöm,
aki nõi karaktert visz, és nekem is van nõi ka-
rakterem. Ez a játékos véleménye. Tanthalas
szerint viszont vigyázni kell ezzel a KT-val, hi-
szen ott rontod el a harcot, mikor ellenfeledet
alábecsülöd. Én tudom, hogy mit jelent egy
nõi KT, ezt ellenzem is, hogy a nõk olyan hata-
lomhoz jussanak, mint amit én és KT társaim
már egyszer, a tûzvihar elõtt átéltünk. Ugye
hallottatok már a drow nõkrõl? Vezessen ben-
neteket a félelem!

Faithful Tanthalas (#3429)
� Ördögi Körösök! Egy fanatikus dornodo-
nista mutáns nõ szeretné felvenni veletek a
kapcsolatot. Egyetlen célom hûen szolgálni
Ghalla leghatalmasabb istenét, Dornodont. És
ehhez egy dornodonista KT tud leginkább hoz-
zásegíteni. Ha szeretnétek felvenni velem a
kapcsolatot, erre a címre írjatok: Faragó Sán-
dor, 5055 Jászladány, Erzsébet utca 7.
II. 23. Sexy Mackiller (#2141)
Ui.: Dornodon áldása szálljon sötét lelkünkre!
� Örömmel értesítünk minden igaz(Raia)hi-
tû kalandozót, hogy a Naptanács hivatalos ki-
adványának, a NAPILAP-nak megjelent az elsõ
száma. Kíváncsi vagy rá? A Naplovagok már ol-
vassák.
II. 4. Edward a kíváncsi (#4415), 

Naplovagok KT
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� Rohamra indul mind, ki bátor!
Vérvörös Légió (#9128)

� Szeretnél olyan okos lenni, mint egy
gnóm? Szeretnél olyan erõs lenni, mint egy
troll? Szeretnél olyan egészséges lenni, mint
egy törpe? Szeretnél olyan szép lenni, mint
én? Szeretnél olyan ügyes lenni, mint egy elf?
Tudom a választ! Légy QUWARG! De siess,
mert mindjárt betelik a 60 fõ.

Nightwolf (#3492) a QUWARG
� Szeretném felvenni a kapcsolatot törpe,
Tharr, semleges és általános KT-kal. Közel há-
rom éve érkeztem a Túlélõk Földjére, s bár
egy ideje „KT-érett” vagyok, most érzek csak
annyi elszántságot magamban, hogy saját ér-
dekeimet alárendeljem egy közösségnek, ha
kell. Ami vezérel: Becsület, Hûség, Barátság,
Erõ. Várom leveleiteket. Gandar (#4933), 

Szabó István, 3060 Pásztó, Homok út 10.
� Szerintetek melyik Közös Tudat ünnepli
négyéves megalakulását június elején?

Silver Arrow (#1449)
� Tisztelt kollégák, kereskedõtársaim! Egy
bizonyos Neril Arnan (#1650) nevû úr az AK
22. számában írta, hogy kereskedõknek, elsõ-
sorban Fairlight hívõknek, kellene egy keres-
kedõ KT-t alakítani, és az ebben érdekelt sze-
mélyek írjanak neki. Nos, én üzentem Neril
Arnannak, õ azonban válaszra sem méltatott,
és nem pazarlom a helyet azzal, hogy bizo-
nyos jelzõkkel illessem, azonban ti, aki benne
vagytok ebben a szerintem rendkívül szüksé-
ges lépésben, ti, akik szintén Ghalla jólétét
akarjátok megteremteni, és végül de nem
utolsó sorban, ti, akik tevékeny ifjú- és vagyo-
nos, kényelmes öregkort akartok, kérlek írjá-
tok meg a KT-val kapcsolatos terveiteket, ötle-
teiteket. Várom üzeneteiteket.
III. 6. Csukonyi a Kalmár (#4853)
� Üdvözlöm Erdauinon a nemrég alakult
„quwarg-barát” Közös Tudatot! Írjatok már
magatokról! Lenne egy-két kérdésem
II. 2. Little Negró, (#5578), a hõs

ÜZLET

� Eladó egy Deus ex Machina. Cserébe va-
rázslatkomponenseket (fõként kaktusztüské-
ket) kérek, de a kazmárgyökér is számításba
jöhet. Qvill környékénél vagyok, de hamaro-
san a helytartói városok felé veszem az utamat
(Libertan?). Írjatok bátran, aki többet tud ad-
ni, azé Erdauin talán egyik legjobb varázstár-
gya! IX. El-Mahardzsa (#2039), 

Mészáros Ádám, 2600 Vác, Széchenyi u. 38.
� 1-1 db nekrofunmedált, vámpírtõrt és
pszí-követ keresek. Fizetség aranyban, részle-
tekben. Arany papi karkötõ is érdekel.

Ghurk (#3030), Kovács Pál 
�: 117-1041 (8-16 óráig), 221-0768 (18

órától)
� Eladnám vagy elcserélném a következõ tár-
gyaimat: láncing, lánckesztyû, obszidián kar-
kötõ, réz papi karkötõ, moa rubin, raptor-
szablya és umbatari karkötõ. Várom az
ajánlatokat.
II. 3. Nin-Eisu (#4409)

� Eladó egy fantasztikus moa gyémánt, to-
vábbá 2 db lánckesztyû és néhány pular kris-
tály. Keresek smaragd védõgyûrût.

Chlovia (#4371), Tamás �: 82-494-454
� Gatin és Qvill közt ragasztó eladó vagy el-
cserélném tárgyakra.

Surrogó Guzsmó (#4430)
� Hö! Nekem kéne pirkit meg smaragd védõ-
gyûrû! Úgy hogy adjatok! Most még fizetek ér-
te, de ha senki nem akar üzletelni, reszkesse-
tek, mert FT smaragd védõgyûrûért. Én már
túl profi vagyok oda visszamenni.

Csontzúzó (#1817) (a hájas)
� Akármilyen papi karkötõt (akár rezet is)
vennék Xantroxban, esetlegesen nagy vaspajzs
is érdekel. Mitras (#4040), 
II. 27. 6327 Állampuszta III. u. 20.
� Kedves vándorok! Ha lenne egy kis felesle-
ges drótszõrötök, arany papi karkötõtök, avagy
pirkitetek, adjátok el nekem!

Signy Mallory (#2500)
� Zöld üveg, bronzhegyû nyíl, sallankkarom,
magszimbél, drótszõr eladó. Fõleg arany vagy
réz és ón érdekelne, de más tárgyak is szóba
jöhetnek. A Valhalla hegység lejtõin táboro-
zom. Jöjjetek és vegyetek!

Sercegõ Serpix (#4766) a hõs gnóm, 
címem: 5400 Mezõtúr, Földvári út 45.

VERS

� Az istenek jövõje

Egyszer majd...
A Káosz kitisztul,

A Szem megvakul,
A Nap kialszik,

A Villám szétfoszlik,
A Kard kicsorbul,

A Denevér elpusztul,
A Virág elszárad,

De a Halál örökre megmarad.
#4899

EGYÉB

� 20 éves troll férfi várja a borvirágos orrú
komákat beléptetés és italozás miatt. Lenne
egy kis hozzáfûznivalóm a katonai megszál-
lásról. A legtapasztaltabbak már a túloldalon
vannak. Ha Borax seregei ideérnek, könnyeb-
ben levernek bennünket. Mindenki kezdje
meg a felkészülést az esetleges háborúra!
Tharr csak most örül igazán.
Rasty Buragghia (#1783), Mészáros Ádám, 

1139 Budapest, Szepesi út 8. II/14.
� Harcmûvészek! A küzdelemben a stílus a
legfontosabb. A harcos ne ügyetlen, össze-
vissza csapkodással vívjon ellenfelével, hanem
a végletekig kifinomult kí segítségével, szemet
gyönyörködtetõ tánc kíséretében gyõzzön.
Ezért kihívok bármely olyan harcmûvészt, aki
benn van egy barátságos, a hagyományokat
felelevenítõ párbajban. Semmi távfegyver,
semmi sebzõ varázslat. A cél nem a gyõzelem,
hanem az intelligens ellenféllel vívott harc
öröme. Várok minden jelentkezõt! A részle-
tekrõl személyesen:
III. 16. Sirrus D’Lalbo (#5321)

� A sörfesztivál
Hajnalodott. A troll hiába feküdt egy asztal
alatt, bent a sátorban, a napfény utat talált a
ponyva résein keresztül, s éles késként vájt
bele az agyába. Legalábbis õ így érezte. Ha pél-
dául azt az árnymanót kérdeznénk meg, aki a
merevrészeg kalandozókat fosztogatta nagy
lelkesen, biztosan azt mondaná: Tüneményes
napnak indul ez a mai. Szeretem a Sörfeszti-
vált! No, de térjünk vissza ama bizonyos troll-
hoz, aki most szemeit próbálta rábírni arra,
hogy ugyan nyíljanak már ki, de be kell, hogy
valljam: nem túl nagy sikerrel. Hájas hasa
megremegett annak eredményeként, hogy
megpróbált felülni. Az asztallap viszont úgy
döntött, inkább pihenjen még egy kicsit, s a
troll sajgó homlokkal hanyatlott vissza a por-
ba. Viszont sikerült kinyitnia a bal szemét.
Óvatosan körülnézett, de fekvõ testhelyzete
nem biztosított nagy kilátást. Látszott rajta,
hogy azt sem tudja hol van. Fejét oldalra bil-
lentette, hátha így felfedez valami ismerõset.
Arcán tenyérnyi vigyor jelent meg, mikor meg-
pillantotta a félig telt söröskupát a mellette le-
võ padon. A gondolatot megelõzte a tett, és
megint megpróbált felülni, de az asztallap ar-
ra késztette, hogy újra elhaló nyögéssel dõljön
vissza. Tekintetét a nedûre függesztette, majd
karjait mohón lódította a kupáért. A bonyolult
mozdulatsor nem teljesen úgy sikerült, ahogy
eltervezte: mindössze annyit ért el, hogy fel-
borította a padot, és a sör kiömlött a földre. A
troll meglepõ fürgeséggel kúszott oda, és igye-
kezett felnyalni a még menthetõt. Miután be-
fejezte, elégedett szuszogással nézett körbe. A
sörsátorban minden csendes volt – egy-két
halkan hortyogó alakot kivéve. Már az árny-
manó is elillant. A troll úgy döntött, vége a ti-
vornyának, s dülöngélve elindult kifelé. Oda-
kint szikrázó napsütés és friss tavaszi szellõ
fogadta. Tüdeje csordultig telt a tiszta levegõ-
vel, itt aztán nyoma sem volt a pálinkaszag-
nak. Úgy hogy fordult is meg, és ment vissza a
sátorba, vissza ivócimborái közé, vissza új ott-
honába. Itt nem jöttek szörnyek, itt nem akar-
ta megtámadni semmilyen fehér aurájú a de-
nevérszimbóluma miatt. Itt mindenki olyan
volt, mint õ: boldog, s nem utolsó sorban ré-
szeg. Thord, a Pusztító (#1343)
� Helló mindenkinek! Volna itt egy ötlet: sok
nõ panaszkodik arra, hogy milyen rossz a
szépségverseny, mert rájuk nem szavazott
senki (ugyebár ez a lényeg). Nos, én kitalál-
tam valamit, amivel szép és nem annyira szép
nõk, na meg férfiak is egyaránt szórakozhat-
nak. Lehetne csinálni ez férfiszépségversenyt.
A dolog ugyanúgy mûködne, mint a nõi válto-
zat, csak itt a nõk választanák meg Ghalla leg-
dögösebb pasijait. És ez a mezõny nagyobb
lenne, hiszen sokkal több férfi van Ghallán,
mint nõ. A versenyt megszervezhetnék a Fe-
mini Galeri (leendõ) tagjai. Na milyen? Nõ-
nem irányítóm (inkább másik énem) szerint
talán van esély arra, hogy néhány nõnek meg-
tetszik a dolog. Szóval gyerünk lányok, gon-
dolkozzatok el rajta!
II. 12. Nox (#2407)



� Kedves leendõ Tharr hívõk! Tudatnám vé-
letek, hogy Shaddar fõterén nincs tûzbokor,
mivel úgy látom ezen gyakorolta valaki a bon-
sai-szobrász szakértelmét. Na, na! Most miért
néztek ilyen morózusan rám? Ez most nem
én voltam, becstelen szavamra mondom. Én
már rég elértem a gonoszság azon fokát, mi-
kor már nem számít az ilyesmi. Azért a nek-
rofunnak, az álomvirágnak és a szent tölgynek
valahogy nem tudok soha ellenállni. Pedig
próbáltam megfogadni Tuk Peregin tanácsát.
Oda mentem a smirglibokorhoz, nézegettem.
Mondtam is: Milyen szép vagy te bokor! De így
sokkal szebb leszel! – felkiáltással kitéptem,
és gyökerével felfelé visszaraktam. Na, ez van.
Ami nem megy, azt ne erõltessük. Bár mosta-
nában erõteljes visszaesést konstatáltam pár
„aranyos” pikkely miatt. Apropó, pikkely! A
semlegeseket miért nem veri az isten evvel a
nyavalyával? Tegye nekik is tönkre a halhatat-
lanság felé vezetõ utat, és gonoszkodjanak õk
is szorgalmasan a „jótékony” hatás ellensú-
lyozása végett. Még hogy a szopókõ a leg-
rosszabb, amit kaphat az ember! Visszatérve a
tûzbokorra, szerintem az az aljas és pénzsó-
vár gnóm boltos irthatta ki, hogy mindenki tõ-
le vegye a fáklyát. ha valakit netalán emiatt kér
érne, verje le rajta nyugodtan. Még több teli
erszényt! Üdv:

U.M.A. (#5569), az Árnymenõ
Ui.: Scatman ecsémet testvéremmé, és tiszte-
letbeli Árnymenõvé fogadom. Még szerencse,
hogy vannak ilyen felfogású trollok is. Csak az-
tán nehogy nehezményezzék a társai, hogy
árnymanókkal konspirál.
� Hogy miért büdösek a trollok, magam sem
tudom. Hogy ezt a tényt elemezzük, régi esz-
mefuttatásokhoz kell visszanyúlnom. A troll
faj, mely alsórendûbb a többinél, a ragyás bu-
rástya és a bíborgörény szentségtelen pároso-
dása révén látta meg a napvilágot. A nagymér-
tékû büdösséget anyai ágról, a bíborgörénytõl
örökölhette. A ragyákat pedig a burástyától.
Hogy az agytérfogat csökevényesedése, amire
jó példa Scatman, a troll (#1731) miért fi-
gyelhetõ meg még napjainkban is, arra a
Gnóm Kutatóállomás sem tudna választ adni,
de a mérések és vizsgálatok alapján arra kö-
vetkeztethetünk, hogy ez a lebegõ gomba spó-
rájának és a trollok sajátos agysejtjeinek külö-
nös összjátéka. A trollok zsírpárnáinak
nagymértékû növekedése, mely emberi, sõt
Ghallai mértékekkel már nem is jellemezhe-
tõ, a túlzott umor-pióca és gonyolék fogyasz-
tásnak tudható be. És hogy mért találkozhat
valaki az Árnyékvilágban trollokkal? Erre a tö-
kéletes árnymanó faj adhatja meg a választ.
Prof. Chan’De Francon (#3060)
� Hé túlélõk! Nem tudom, mi a bajotok
U.M.A.-val. Szerintem rendes. Igaz ír néhány
olyan dolgot, amivel nem értek egyet, de attól
még rendes. U.M.A.! Ne hagyd abba az iroga-
tást! Én bírlak. A trollokat nem utálom, de azt
igen, hogy az árnymanókat lenézik. Nos, amit
mondtam megmondtam. Most búcsúzom.
Üdv! VII. Zsebfelmetszõ Jack (#5404)

� Kedves Sheran hívõ! Szeretnék néhány ta-
nácsot adni, hogyan áldozhatsz be Sherannak.
Elõször is ami jó, hogy semlegesnek kell len-
ned, ez nem támaszt nehézséget. Mielõtt
azonban beáldoznál el kell döntened, hogy
tényleg Sheran hívõ akarsz-e lenni. Itt nem
kapsz olyan varázslatokat, amivel a harcot tá-
polnád, olyat sem amivel növényeknek árthat-
nál, sõt olyat sem, amivel más kalandozókkal
cseszhetsz ki. Sherantól jobbára csak mások
számára értelmetlen varázslatokat kapsz pl.
gyógymógy, esõidézés, revitalizáció, melyekbõl
közvetlen hasznod nincs. Csak akkor légy She-
ran hívõ, ha teljesen elkötelezed magad a ter-
mészet és a rend védelmében. Ha ezek után
még mindig kitartasz, akkor íme az ígért segít-
ség: 1. keress rúnakövet! (Koordináták a cikk
végén.) Itt be kell áldoznod az AL paranccsal.
Eléggé TVP igényes, de megkapod a virágszim-
bólumot, amit ha a nyakadban hordasz +2
egészséget kapsz. Az AL (áldoz) parancsnak
három paramétere kell, hogy legyen. Ez She-
rannál a mórigyümölcs (116), szárnyas her-
nyó (69), rókafarok (124). Hogy lehet ezeket
megszerezni? Mórigyümölcsöt móricserjérõl
tudsz szedni, de jó ha van nálad tartalék, mert
vannak jószágok, akik beléd petéznek, és ez-
zel tudsz tõle megszabadulni. Szárnyas her-
nyót rát-fáról tudsz szedni mászókarommal,
de általában boltban is kapható (4 arany). Ró-
kafarokhoz tazunkarókát kell legyõznöd, bolt-
ban általában hiánycikk. Ha ez megvolt, meg-
kapod az elsõ feladatott: építs oltárt. Húzós,
mert 240 TVP, így jó, ha többen építitek, vi-
szont TP jár érte. Alacsony szinten (4–5.) jól
jön az a 180 TP. Ha nem említettem volna, a
beáldozásnál 200 TP-t kapsz. Az ígért rúnakõ-
koordináták: Shaddarnál (északon): (33, 27),
(48, 29); Qvillnél (középen): (43, 62), (48,
58); Gatinnál (délen): (45, 96), (47, 92). Ha
a továbbiakban még van kérdésed, keress
meg! Sheran óvjon! Üdvözöl mindenkit:
III. 16. Ymmor-Thal (#5738)
� Hmmm, Ghalla Szépe verseny. Ez egy jó öt-
let. Tényleg jó ötlet. Kár, hogy csak nõkre lehet
szavazni. (Nem, nem vagyok nõellenes, sõt!)
Jó lenne, ha a nõk is szavazhatnának! Például
a lovagjaikra, kedvesükre, „férjeikre” stb. Mi-
ért nem adjuk meg az esélyt a „gyengébbik”
nemnek is? Nekik is joguk van szavazni, nem?
Én támogatom az ilyesfajta kezdeményezést.
(Fõleg, ha én is kapok majd néhány szavaza-
tot. Hi-hi-hi!) Maradok tisztelttel:

Nardaal, a Róka (#4279) fekete druida
� Agyunkból elõtör gondolataink hígítatlan veleje
Testünk s szellemünk tiszta érzelemmel leheli tele
Épp ezért érdekes saját létünk megannyi perce
S épp ezért ne pazaroljuk lopott idézetekre.
I. 19. Vörös Leo (#5802)
Ui.: Mi ér többet? Az intellektuális vagy az in-
tuitív tudás?
� Nagy meglepetésemre szolgál látnom azt,
hogy vannak még olyan emberek, akik hoz-
zám hasonlóan értelmetlen irományokkal
próbálják megtölteni eme virágzó közkin-
csünket. Graham Treefrog (#4788)

� Leah papok! Remélem nem tojtatok be
Halálhozó Leoford (#3833) süketelésétõl!
Leah csak fekete aurát kér, nem gonoszságot!
Az, hogy aztán fekete aurádnak megfelelõen
cselekszel vagy sem, rád tartozik. Miért lenne
gonosz a halál? Hisz csak a feladatát végzi,
ami nem jelent egyben élvezkedést is. (Itt
most nem a nekrofíliára gondolok.) Úgyhogy
csak úgy játsszatok, ahogy akartok, ne dõlje-
tek be az ilyen dumának. Remélem, hogy Leo-
ford, nem lettél túl zabos azért, hogy csak úgy
leugat egy tanítvány! De hát én egy szabadelvû
drow vagyok. Más: „Kedves” U.M.A. (a megfe-
lelõ nagy betûkkel írva)! A ’97-es júniusi talál-
kozón közöltem, hogy szívesen olvasom a
„hülyeségeidet” is. Remélem, nem akarsz
megfosztani megjegyzéseidtõl! Van, aki Graha-
mért rinyál, én inkább a te humorodat díja-
zom. Végül: kiállok minden Árnymenõ mel-
lett. (Bár nekik is megvan a maguk esze,
amivel kicsinálnak néhány kalandozót.) Üd-
vözlettel:
III. 9. Nehwon (#1657)
� Kalandozók! Tudjátok milyen jó érzés, mi-
kor nem kell ölni, hanem békésen elsétál-
hatsz egy másik lény mellett. Én egy békésen
kérõdzõ hadroszaurusz mellett mentem el
tök nyugisan anélkül, hogy el kellet volna búj-
nom, vagy le kellett volna mészárolnom, sõt
jól megbámultuk, megcsodáltuk egymást.
Sokszor azt se tudod, hogy mit pusztítasz el.
Kár lenne, ha e békés kérõdzõk kihalnának,
egyszer nézd meg õket közelrõl, agresszivitás
nélkül, s rájössz, hogy nem egy vérengzõ fene-
vad, hanem eddig te támadtál rá, s ölted le az
ártatlant. A megoldás: VI X 2 X.
II. 17. Death Knight püspök
Ui.: Ismerd meg önmagad, hogy megérthess
másokat! Ismerd meg a környezeted, hogy
tudd mitõl fosztod meg a világot! Értékeld ki
mások cselekedeteit is, hogy megértsd a saját-
jaidat!
� Tisztelt illetékesek! Ezúton szeretnék tilta-
kozni azon katasztrofális viszonyok ellen,
amelyek a kisvárosi börtönökben uralkodnak.
Néhány hónappal ezelõtt egy félreértés miatt
letartóztattak Qvillben, és bezártak egy éjsza-
kára. A cella nagyon kicsi volt, két embernek
is szûk, ennek ellenére egy háromtagú kobu-
dera társasággal együtt csuktak be oda. A fic-
kók tök részegek volta, közbotrányokozás vagy
valami ilyesmi volt a vád ellenük. Egész éjjel
ordibáltak, „énekeltek”, és ráadásul minden-
áron verekedni akartak velem. Az egyik oda-
hányt a sarokba. Borzalmas ékszaka volt, egy
szemhunyást sem aludtam. Amikor másnap
tisztázódott az ügy, és elengedtek, hiába rekla-
máltam, egyszerûen elzavartak. Nos tegnap
este újra lecsuktak. Ugyanabba a cellába zár-
tak, és a sarokban még mindig ott volt a há-
nyás. Ez több mint felháborító. Nem elég hogy
lopással vádolnak, még nem is takarítanak.

#2398
� Közlemény! Mostantól nevemet Laura
Nightwindrõl Nightwindre változtatom. A régit
felejtsétek el! Nightwind (#3132)
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� Mindenki! Végre itt egy igazán jó ötlet.
Hogy mi? A bajvívás. Csak egy aprócska változ-
tatásra gondoltam, miszerint a kihívott vissza-
utasíthatja a kihívást anélkül, hogy mindenfé-
le negatív jelzõt ragasztanának rá, de csak
akkor, ha: 1. nem azonos „súlycsoportban”
van kihívójával 2. fizikai állapota nem teszi
képessé egy párbajra (mondjuk most tért
vissza az árnyékvilágból). Ilyenkor a kihívó
megvárhatja míg ellenfele képes lesz megküz-
deni vele. (Jelentõs szintkülönbség esetén
persze legokosabb lemondani a párbajról.
Persze kiadhat egy T-t is, de ez esetben õ te-
kinthetõ gyávának, egy gyengébb ellenfél le-
gyõzése nem nagy dicsõség.) De elgondolkoz-
hat azon is, hogy tényleg annyira szükséges-e
a bajvívás (mondjuk vallási vita esetében – hi-
szen verekedéssel nem lehet igazságot tenni),
vagy meglehet oldani az ügyet békésebb úton
is (egy „lánctalpas az anyósom, azt mond-
tad?”-típusú sértés miatt nem kockáztatnám
az éltemet.) Szóval szerencsés kalandozást, és
támogassátok Lady Hammerstrike-ot!
III. 11. Nox (#2407)
� Vége. Meguntam... Nem akartam beleszól-
ni a kis pubertások vitájába, de elegem lett.
Tisztelt Nardaal (#4279)! Dornodon papja
vagyok, és eddig két növény szárad sivár lel-
kem. Nem is fog több, ha istenem nem kéri.
Azt hiszem be kell bizonyítanom neked a
„senkiházi” hatalmát! Tisztelt Negat
(#4879)! Serény Múmia révén hiszek a ká-
oszban. De ha Chara-din visszatér, csökken is-
tenem hatalma. Ezért adtam ki rád és KT-dra
az FT-t. (Viszont azóta nem találkoztam egy
Lorddal sem.) Ha igazán kaotikusak lennétek,
követnétek a példám: VIK 5, VI 5 8 30, T férfi,
T nõ. De ti pubik vagytok istenkétekkel együtt.
Tisztelt Fekete Lótusz! Tudom, hogy te és KT-d
nagyon erõsek, felsõbbrendûek vagytok hoz-
zám, szerencsétlen kis árnymanóhoz képest.
Ezért ha szánnátok rám egy kis idõt (csak
amíg lemetszem a skalpotokat), annak na-
gyon örülnék!

Fürgeujjú Elendyl (#3017)
Ui.: A fent említett kalandozókra és KT-kra ki-
adtam az FT-t.
� Üdv nektek Ghalla lakosai, kalandozói!
Ramshid Uchbar vagyok, az árnymanók cso-
dálatos népébõl. (Most biztosan azt gondoljá-
tok: „Na egy újabb kicsi, korcs tolvaj!”) Hát
igazatok van, de azért korcs nem vagyok. Szó-
val nemrég érkeztem, de nagyon tetszik itt
minden. Úgy döntöttem itt maradok, és tevé-
kenykedni fogok. (Ugye tudjátok mire gondol-
tam?) Úgyhogy erszényekre, zsákokra, min-
denre nagyon vigyázzatok! Hát igen,
mostanában nagyon ragadós a kezem! Na csá!

Ramshid Uchbar, a tolvaj
Ui.: Majd megpróbálok mindenkinek írni, de
ha írsz, szívesen segítek (ha tudok), és bizto-
san válaszolok.
� Ezúton szeretnék minden kedves kalando-
zótól elnézést kérni, akinek levelére nem tud-
tam válaszolni. Üdvözlettel:

Mortifer Mattheus (#1810)

� Árnymanó rabszolgát vennék rablánccal!
Akinek van és eladna, az üzenjen! Csak szoba-
tiszta érdekel, bepisilõs (Eszti, Alex, Deuce,
Zsebpiszok) nem kell. Fizetség aranyban vagy
tárgyakban. Ha különlegesen ritka árnymanót
tudsz adni (tud járni vagy mondjuk beszélni
pl.: U.M.A., Givangel), akkor cserébe odaa-
dom Setét Patkányt. Remek példány, be is van
idomítva. Várom az ajánlatokat:
III. 16. Thord, a Pusztító (#1343)
Ui.: Ha nincs rablánc, jó lesz póráz is.
� QUWARG News, channel 1. A QUWARG in-
vázió újabb áldozatokat követelt azok köré-
ben, akik még nem jöttek rá a valóságra.
Sporthírek. A kisebb QUWARG istenség már az
elsõ körben kiütötte ellenfelét Betonfalt.
Congratulation. Kisebb QUWARG istenség –
Betonfal: 1-0. Az istenség interjút ígért, amit a
következõ mérkõzéssel együtt élõben próbá-
lunk közvetíteni. Idõjárás. Borongós idõ vár-
ható, ugyanis a napot QUWARG felderítõk rajai
takarják el. Esõ nem várható. Nightwolfot hal-
lották. Nightwolf (#3492)

a QUWARG tudósító
� Üdv túlélõk! Szeretnék egy kis versenyt
rendezni. A verseny mottója: Adj nekik! A ver-
seny célja: a lehetõ leghamarabb megölni egy
tolvajt. A nyeremények: moa smaragd, zafír,
obszidián. Mindenki esélyes, aki bizonyítható-
an megölt egy õt kifosztani készülõ vagy ki-
fosztó tolvajt. Ha valaki csapdájába halt bele a
fickó, akkor is van esély. Mostantól számítva
az elsõ három egyén kapja a díjakat.
III. 17. Fun Da Menthal (#4228)

a Rend Õre
� Elnézést kérek minden kalandozótól, aki
írt nekem a Tharr templom építése miatt, és
még nem válaszoltam. Azt hittem, már nem-
sokára megkapom a templomépítés külde-
tést, de sokáig nem tudtam elfogni azt a k...a
ragyás burástyát. A másik probléma, hogy
mindenki a másikra vár az IM 1 paranccsal,
mert sajnálja a 30 TVP-t. Ha esetleg valaki ke-
resett már templomhelyet, az mielõbb jelezze,
ha nem, majd én keresek. Hittársaim, mun-
kára fel!
II. 2. Little Negró, (#5578), a hõs
� Jók! Reszkessetek, mert jön hozzátok
Ghalla leggonoszabb kalandozója, Sötét Orlan
– a Pusztítás Démona! Most majd végre tite-
ket fog jó alaposan lejáratni. Ha van egy csöpp
eszetek, nem engeditek be magatok közé!
Egyébként az hallottam, Orlan kegyetlen
bosszút forral a Leah hívõk ellen: ki akarja
herélni a Halál Urát! Abdomen (#2665)
� Ezt nem értem. Hogy bírja el a sullár a fél
tonnámat? Csontzúzó (#1817)
� Helló Sheran-hívõk! Olyan Libertan kör-
nyékén tartózkodó Sheran hívõk jelentkezését
várom, akik elérték már a tanítványi fokoza-
tot, és küldetésük egy Sheran-templom megé-
pítése, ugyanis templomot szeretnék építeni.
Várom a Szent kulacs beszerzésével kapcsola-
tos infóitokat is.
II. 15. Enyveskezû Leila (#5788)

�: 52-430-674 (Enikõt kérd)

� Éljenek a Kerekkorsók és a Sörfesztivál!
II. 2. Graham (#4788)
� Gondolkozom, tehát vagyok. Csak tudnám
minek. #4046
� Ha kell valakinek három Tyrexcsont, az fel-
veheti a (122,55)-ös koordinátán a FV 280 3
55 paranccsal. Tök jó nehezék helyett! Más.
Szükségem lenne smaragd védõgyûrûre. Elsõ-
sorban aranyat adnék érte. (Keleti kalandozó-
város környékén.) Alyr Fomoin (#5955)
� Hatalmat akarsz, miközben tisztában vagy
vele, hogy körülötted csak koldusok vannak?
Azt kérdezed, hogy szerezheted meg könnyen?
Úgy van kitaláltad: pénzzel! És ki segíthetne
ebben a legkönnyebben? Megint vág az eszed:
Fairlight! Csukonyi a Kalmár (#4853)
� Megjöttem, és nem szándékozom távozni!
Se nevem (Nightwolf Jr.), sem kalandozószá-
mom (#3495) nem összetévesztendõ a jó(?)
öreg(!)apám nevével (Nightwolf) és számával
(#3492) Nightwolf Jr. (#3495)
� Mindenkinek üdvözletemet küldöm! Em-
lékeztetni (leírni) szeretném, hogy minden
kalandozó által Leah egyre erõsebb lesz. Gon-
doljunk csak arra, hogy mennyi lélek került a
birodalmába, és kinek köszönhetõ ez?

IX. El-Maharadzsa (#2039)
� Örvendjetek kalandozótársaim! Apa let-
tem! A boldog mama pedig Ghalla leggyönyö-
rûbb elf asszonya, Lánghajú Arwen! Bár gyer-
mekem még nem született meg, de mire a
hirdetés megjelenik, már biztos.
II. 22. Ivil Do’er (#5429) a boldog apa
� Scatman hirdetései egyértelmûen bizonyít-
ják azt az árnymanó elméletet, miszerint a
trollok a gorombillák közvetlen leszármazott-
jai! Sajnos egyes példányok azonban még ezek
elõtt rekedtek meg a törzsfejlõdésben!

Csibirka (#2737)
� Templomépítõ brigád kerestetik, illetve
csatlakoznék, Libertantól keletre. (Lehetõleg
Raia hívõk jelentkezzenek!)
II. 2. Graham Treefrog (#4788)
� Tharr templom építésébe beszállnék. Je-
lenleg a csatamezõk környékén vagyok, de
szinte bárhonnan megyek építkezni. Ha vala-
ki tud építendõ templomot, az keressen már
fel! Fejreccsentõ (#3517), 

Lukácsi Péter �: 76-351-471
� Tisztelt örök ellenségek! Árnymanók és
trollok. Nem gondolkoztatok azon, hogy Leah
keblén ugyanolyan testetlen lelkek vagytok? Itt
az idõ gondolkozni fiúk, lányok!

Richard Trap (#1462) az elmélkedõ
Ui.: Habár a ti hulláitokból sosem elég.
� Figyelem! Megkérek mindenkit, hogy aki
Wargpin és a Csatorna között az Ördögi Kör
bármely tagjával találkozott, keressen meg te-
lefonon vagy mentálisan! Érdekelnek az illetõ
koordinátái, karakterszáma és faja. Keresek
mestertolvajokat közös, körellenes akciók
végrehajtásához.
III. 5. Ronel, a Kíméletlen (#1509), 

Tolvajok Rendje, MAFFIA (Szabó Áron: 175-
4649)


