
C

AALLAANNOORRII KKRRÓÓNNIIKKAA
III. évfolyam 9. szám (1998. szeptember) – Megjelenik havonta

Fôszerkesztô: Dani Zoltán Szerkesztô: Tihor Miklós
Tördelô szerkesztô: Erdôs Árpád Korrektor: Borbély György

Grafikusok: Bárány András, Lipták László, Szügyi Gábor, Vida László
Borítófestmény: Gõgös Károly Borító: Erdõs Árpád

Színdinamikus: Mazán Katalin Felelõs kiadó: Mazán Zsolt
Kiadja: Beholder Kft. Megrendelhetõ: 1680 Budapest, Pf. 134

Lapzárta: augusztus 27. Az októberi szám lapzártája: szeptember 17.
Készítette: Kópia Kft., Kiskunhalas Felelôs vezetô: Lichtenberger Tibor

ISSN 1219 770 X
Megrendelhetô a Beholder Kft. címén, megvásárolható a szerepjáték-

boltokban. Hirdetésfelvétel a Beholder Kft.-ben. A lapban megjelent szö-
veges és illusztrációs anyagok átvétele, másolása, illetve bármilyen módon

történô felhasználása csak a Beholder Kft. engedélyével lehetséges.
Fel nem használt kéziratokat nem ôrzünk meg, és nem küldünk vissza.
A Shadowrun a Fasa Corp., A Magic: the Gathering a Wizards of the Coast, 
a Túlélôk Földje, a Káosz Galaktika és a Hatalom Kártyái Kártyajáték (HKK)

a Beholder Kft. bejegyzett védjegye.
A Beholder Kft. WWW címe: http://www.beholder.hu

E-mail cím: beholder@mail.datanet.hu

Szerkesztõi üzenet
Újra itt szeptember! Gondolom sokan szomorúan vették tudomásul,
hogy véget ér a nyár, a nyaralások és nyári szünet idõszaka. Sajnos a
nagy szabadságok kihatottak a Krónikára is, ezért a szeptemberi
szám kicsit késve jelenik meg. Részünkrõl a nyár talán legnagyobb
újítása a Hatalom Ligája volt. Örömmel jelenthetem, hogy több he-
lyen is beindult a játék, a helyszínekrõl és az augusztus végi rang-
listáról tájékozódhattok a 30. oldalon. Három helyreigazítással sze-
retném jóvátenni az elõzõ számokban elkövetett hibáinkat. Elõször
is az AK32-ben megjelent Egy álom és egy álmodó c. novella rajzait
Bárányos András készítette, akárcsak a mostani számunkban meg-
jelenõ Haláltánc novella illusztrációit. Másodszor, az elõzõ Krónikák-
ban tévesen jelent meg a Bárdverseny logója, nem az ötödik, hanem
a negyedik volt a bárdok legutolsó vetélkedõje. És végül, de nem utol-
só sorban az elõzõ számban megjelent HKK árlistát a Magic Shop ké-
szítette. Köszönjük nekik, és felhívom a játékosok figyelmét, hogy a
Beholder Kft. laponként nem árusít HKK-t!

Egy kis kitérõ erejéig elszakadok az újságtól. Sokan érdeklõdtek
a közeljövõben megjelenõ regényeinkrõl. Pár szóban összefoglalom
a december végéig várhatóan megjelenõ regényeinket (nem a meg-
jelenés sorrendjében). Elõször is folytatjuk a Feist-féle Mágus-soro-
zatot, a következõ rész címe: Vérbeli herceg. A nagy sikert aratott Sár-
kányvarázsnak is megjelentetjük a folytatását Sárkányvihar címen.
Sok játékos kérdezett az Earthdawn regényekrõl. Nos, elkezdjük ezek-
nek a kiadását is, az idén várhatóan két könyvvel: a Vágyódás gyûrû-
jével és az Anya meséjével. Belekezdünk egy új, hatalmas fantasy-
eposzba is, mely a Világ Kereke címet viseli. (Ennek a világáról
egyébként olvashattatok az utolsó két Rúnában.) Az elsõ rész két kö-
tetben jelenik meg, a Világ Szeme címmel. Végezetül a Shadowrun-
hoz sok mindenben hasonló regény, a Delta kutatás fog remélhetõ-
leg nagy örömet szerezni a sci-fi rajongóknak. Ezek után
mindenkinek jó olvasást kívánok mind a megjelenõ regényeinkhez,
mind a Krónikához!
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A vérmágia az Aztlanban gyakorolt mágia legvitatottabb és
legellentmondásosabb ága. A világon mindenhol egyfajta
„iskolának” tekintik, a mágia használata egyfajta „stílusá-
nak”, mellyel csak Aztlanban lehet találkozni. Tényleg
igaz lenne, hogy ez a fajta „jellegzetes aztlani mágia” kü-
lönálló irányzatot képez a varázslatmûvelésen belül? Vagy
az aztlani mágiakutatások során jöttek létre olyan varázs-
latok, amelyeket a világ más tájain élõ mágusok egyszerû-
en nem ismernek?

Hogy megválaszoljuk a kérdést, elõször vegyük sze-
mügyre azt, amit tudunk róla (sajnos, ez nem túl sok).
Példának okáért tudjuk, hogy egyes aztlani varázslók
meglepõen magas erõvel tudnak elmondani ismert va-
rázslatokat látszólag anélkül, hogy szenvednének a kime-
rüléstõl.

>>>>>[Ilyet már láttam. Egy azzie magóca akkora po-
koltüzet varázsolt, amitõl sprickolnia kellett volna a vér-
nek a szemébõl. Ehelyett meg sem rezzent: úgy lerázta
magáról a kimerülést, mintha nem is lett volna.]<<<<<

– Oroszlánszív (00:39:07/05-10-56)

>>>>>[Ez a varázsló... egyedül volt?]<<<<<
– Fritz, a Patkány (17:29:35/05-10-56)

>>>>>[Egyedül hát.]<<<<<
– Oroszlánszív (23:29:06/05-10-56)

>>>>>[Akkor hazug disznó vagy. Olvass tovább!]<<<<<
– Fritz, a Patkány (15:33:27/05-11-56)

Úgy tûnik, az aztlani varázslók csak akkor képesek erre
a trükkre, ha egy donor – az „áldozat” talán megfelelõbb
szó lenne – is jelen van a varázslat elmondásakor. A kime-
rülés valahogyan áthárul az áldozatra, így a varázsló meg-

menekül tõle. Az összes ismert esetben az áthárított kime-
rülés nem mentális, hanem fizikai sebzés formájában je-
lentkezik. Az áldozat nem elkábul vagy elájul, hanem fizi-
kailag megsebesül. Egyes beszámolók alapján hatalmas,
vérzõ sebek nyílnak meg spontán módon az áldozaton és
ezek miatt nevezik a varázslás eme formáját „vérmágiának”.

>>>>>[Nem rossz, de azért nem telitalálat. Igen, a va-
rázslóknak szükségük van áldozatra a kimerülés elkerülé-
séhez. Igen, ezek az áldozatok gyakran véres sebeket kap-
nak, sõt akár bele is halhatnak a varázslásba. De ezek a
sebek nem spontánul jelennek meg rajtuk, hanem azért,
mert a varázsló odateszi õket.

Elmondom, hogyan látom én a dolgot, fiúk és lányok.
(Elõtte mentegetõznöm kell egy kicsit: nem nagyon isme-
rek akadémikus, szép szavakat, olyanokat, mint metamá-
gia, meg hasonló hablatyok. Csak egy utcai szörnyeteg
vagyok, aki leginkább olyan formában találkozik varázsla-
tokkal, hogy megpróbál elugrálni elõlük. Most tehát arról
beszélek, hogy mit láttam, miközben megpróbáltam épen
tartani az irhámat.)

Amikor egy azzie varázsló varázsol, vért vesz az áldo-
zat testébõl. Itt ne valami tûszúrásra gondoljatok az ujj-
begybe, hanem egy cseszett nagy vágásra egy marha éles
késsel. A fickó, aki megpróbált megpörkölni engem, elõ-
kapott egy nagy kést és csontig végigvágta az áldozat ar-
cát. Aztán megérintette a kiömlõ vért és úgy mondta a va-
rázslatot. (Ettõl én eléggé bepöccentem, tekintettel arra,
hogy az áldozat Aurora volt, a csapatom egyik tagja...) Én
persze nem tettem meg neki a szívességet, hogy összero-
gyok egy szépen megégett kupacba, így a fickó egy máso-
dik varázslattal is megpróbálkozott.

Ezúttal gondolom több kakaóra volt szüksége – meg
több vérre –, mert fültõl fülig felhasította Aurora torkát.
Megkaphatta a szükséges energiát, mert a varázslat átha-
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>>>>>[Néhány cimborától hallottam, hogy többeket érdekel, miféle sötét
mágiát mûvelnek egyesek Aztlanban. Vérmágiáról beszéltek, meg ilyenekrõl.
Utánajártam egy kicsit a Mátrixban és szereztem egy egészen jó leírást (már
a lehetõségekhez képest, ugye, mert azért nagy a ködösítés a témában) egy Es-
pectro fedõnevû ürgétõl. A fickó nagy Aztlan szakértõ, de hogy mi a háttere,
arról ne kérdezzetek, mert megkért rá, hogy ne beszéljek róla. A lényeg a lé-
nyeg, az anyag itt van, lehet csámcsogni rajta.]<<<<<

– Káosz Kapitány (20:09:16/05-09-56)



tolt a védelmemen – amit az akció elõtt a csapatunk her-
metikusa pakolt fel rám és ami egyébként kicseszettül
erõs volt – és le is döntött a lábamról. Azt hittem, ottha-
gyom a fogam.

Ezt hitte a varázsló is. Elengedte szegény Aurora hul-
láját, majd odasétált hozzám és sértegetni meg rugdosni
kezdett. És kikapcsolta a korlátvarázslatát is... Kígyószem
pedig, a mesterlövészünk lekapta a fickót egy szép hom-
loklövéssel jó egy kilométer távolságból.

És a történet véget ért.]<<<<<
– Görögtûz (20:51:11/05-05-56)

>>>>>[Hatalmas, gõzölgõ rakás ló-
szar! Kivel akarsz szórakozni, Görög-
tûz? Jó egy hónappal lekéstél már
április elsejérõl...]<<<<<

– Tomtom (17:49:07/05-07-56)

>>>>>[Görögtûznek igaza
van. (Sajnálom Aurorát. Nem
tudtam, hogy így távozott közü-
lünk. Szomorú történet.) Én is lát-
tam egy ehhez hasonlót. Egy azzie
sámán felvágta a mellette álló
biztonsági õre karját (halálra ré-
mítve ezzel a fickót), aztán elõ-
penderített egy dögös varázslatot és
még csak bele sem izzadt. A biztonsági
õr persze utána úgy nézett ki, mint akin át-
ment egy úthenger (mielõtt lelõttem volna).]<<<<<

– Csörgõkígyó (02:27:46/05-09-56)

>>>>>[A mágia nem így mûködik!]<<<<<
– Fantom (04:28:13/05-09-56)

>>>>>[Az a mágia talán nem, amit te mûvelsz...]<<<<<
– Vari (11:05:56/05-09-56)

>>>>>[Ha már azzie varázslós történeteknél tartunk,
akkor magyarázza meg nekem valaki a következõt: Az én
emberemnek nem volt áldozata, akit megvágjon, így õ sa-
ját magát vágta meg, méghozzá nem is kicsit. Aztán ki-
ütött négy cinborámat egy olyan manalabdával, amitõl fel-
forrt szegényeknek az agyuk. Ez meg mi a frász
lehetett?]<<<<<

– Akula (18:04:52/05-09-56)

>>>>>[Hümm. Ilyesmirõl még nem hallottam. Saját
vérével táplálta volna a varázslatot? És így csökkentette
volna le a kimerültséget? Elméletileg, gondolom, lehetsé-
ges a dolog.]<<<<<

– Webster (00:42:01/05-10-56)

>>>>>[Oké, gyerekek, kábé 3 megapulznyi „mi-van-ak-
kor-ha” jellegû badarságot töröltem, melyek mindössze-

sen zéró információtartalommal bírtak. Nem térhetnénk
vissza az érdemi vitához, emberek?]<<<<<

– Káosz Kapitány (21:28:06/05-16-56)

>>>>>[(Bocsesz, Kapitány, ezentúl jó leszek. Megígé-
rem.) Elmondom, nekem mi jutott az eszembe. Egyes az-
zie varázslók – hangsúlyozom az „egyes” szót – nyilvánva-
lóan rájöttek, hogyan lehet a varázslatokat a vérben lévõ
életenergiával táplálni (tudom, hogy fellengzõs a szó, de
azt hiszem, pontosan errõl van szó). Ha lehet, inkább egy
másik emberbõl nyerik ki ezt a vért, de ha nincs más vá-
lasztás, saját magukat nyisszantják meg. Az életenergia se-
gítségével valahogyan elviselik azt a kimerülést, ami enél-
kül taccsra tenné õket. Azt hiszem, ezt a magyarázatot el
tudom fogadni. (Azt nem mondom, hogy értem is, de hát

több dolgok vannak földön, s égen
satöbbi.)

A nagy kérdésem
az lenne, hogy a vér
ténylegesen fontos,
vagy pedig ez jelké-

pezi az életet. (A má-
giában annyi minden
szimbolikus.) Arra aka-
rok kilyukadni, hogy

vajon lehetséges-e, hogy
a varázsló anélkül vonja el

az életenergiát az áldozattól,
hogy megvágná fizikailag? Vala-

hogy úgy, ahogy egy vámpír teszi? Csak
eltûnõdtem...]<<<<<

– Webster (09:39:05/05-17-56)

>>>>>[Mi a frászért akarnák saját magukat megvágni?
Így is úgy is benyelik a sebzést. Ha elfogadják a kimerü-
lést, akkor kábulás sebzésük lesz, ha megvágják magukat,
akkor fizikai. Mi a különbség?]<<<<<

– Arlington (10:05:28/05-17-56)

>>>>>[Elmondom, én hogyan gondolom. Elõször is
azért jobb a fizikai sebesülés a kábulásnál, mert azt mági-
kus úton be lehet gyógyítani. A kábulással ez nem megy.
(Ha én lennék vérmágus, tökig betáraznék gyógyítás va-
rázslatokkal teletömött fétisekkel és telezmákkal.)

Másodszor pedig, lehet, hogy van valamiféle „tompí-
tó” hatás. Azzal, hogy enyhén megsebzi magát fizikailag,
lehet, hogy egy akkora kábulást kerül el, amitõl egyéb-
ként elájulna. Ha ez így van, akkor nyilván az optimáli-
sabb megoldást választja az ember, nem? De az is lehet,
hogy hülyeséget hablatyolok itt össze-vissza.]<<<<<

– Webster (08:56:35/05-18-56)

>>>>>[Cimborák, ez az egész téma annyira bizarr, hogy
nem tudom komolyan venni. Hogyan lehetséges, hogy ezt
a világon eddig sehol máshol nem csinálták? Persze, néha
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történnek áttörések a tudományos ku-
tatásban, de ezek általában egyszerre
több kutatóhelyen is meg szoktak tör-
ténni. Hogyan lehet, hogy ez az egész
csak Aztlanra vonatkozik? Ami engem
illet, én nem dõlök be a meséknek,
cimborák.]<<<<<

– Jákó (19:22:52/05-18-56)

>>>>>[Jákó feltett néhány kérdést.
Elõször is, hogyan lehet, hogy senki
más nem mûvel ilyesmit? Talán úgy,
hogy ez valami magas szintû metamá-
gia, amit csak magas szintû beavatot-
tak végezhetnek.

Második kérdés: És akkor mi van,
ha nem kutatásból származik a dolog?
Talán valaki megtanította az azzie va-
rázslókat a vérmágiára.]<<<<<

– Chester (21:39:09/05-18-56)

>>>>>[Isteni kinyilatkoztatás, mi?
Quetzalcoatl személyesen megje-
lent nekik, mi? Na, hagyjatok bé-
kén...]<<<<<

– Hiperfinom (00:38:23/05-19-56)

>>>>>[Én azt hallottam, hogy ezt a
fajta metamágiát úgy nevezik, hogy a
„Vér Útja”.]<<<<<

– Fuvola (10:00:40/05-22-56)

A vérmágiát érintõ pletykák között
olyanokkal is találkozhatunk, melyek
szerint aztlani sámánok képesek úgy-
nevezett vérszellemek megidézésére és irányítására. Nyil-
vánvalóan csak sámánok képesek erre a feladatra. A vér-
szellemek maguk látszólag nem kötõdnek birtokhoz, ám
ezt leszámítva nagyban hasonlítanak a helyi szellemekhez
és szövetséges szellemként is megköthetõk.

>>>>>[Arrgh, ez a fickó bizonyára viccel. Azzie sámán,
vérszellemmel szövetségesként? Hánynom kell tõ-
le.]<<<<<

– Hosszúúú (10:04:12/05-07-56)

Vagy senki sem tudja, vagy senki sem beszél róla, hon-
nan jönnek ezek a szellemek és hogyan kell megidézni
õket. Mivel általában a teocallik (piramis alakú, aztlani
templomok – a szerk.) környékén bukkannak fel, lehetsé-
ges, hogy Aztlan amolyan „megszentelt föld” a számukra,
egyfajta pszeudobirtok, amelyhez nem kötõdnek ugyan,
de amely szükséges a megidézésükhöz.
>>>>>[Akarjátok tudni, hogyan idézik õket? Hát akkor

elmondom, cimborák. (Hosszúúú,
te pedig vigyázz, nehogy viszont lásd
a reggelidet...).

Rituális áldozattal idézik meg
õket, fiúk és lányok. A sámán kinyír
egy áldozatnak felkínált akárkicso-
dát az oltáron, aztán a hullából meg-
próbál elõcsalogatni egy vérszelle-
met. Az áldozatnak nem feltétlenül
kell humánnak vagy metahumánnak
lennie, de ahogy én tudom a dolgo-
kat, a szellem idehívásához viszony-
lag értelmes lényre van szükség. Más
szavakkal, ha a sámán megelégszik
egy töpörtyû 1-es vagy 2-es erejû
szellemmel, akkor kiszakítja egy ku-
tya vagy valami hasonló állat szívét,
és kész. Ha izmosabb szellemet akar,
akkor mindenki fedezékbe! (Úgy
hallottam, ha az áldozat mágikus ké-
pességekkel rendelkezik, az idézés
még jobban sikerül.)]<<<<<

– Lincoln (23:39:02/05-07-56)

>>>>>[Jesszusom, ez rettene-
tes.]<<<<<

– Mesterlövész 
(10:53:46/05-08-56)

>>>>>[Lincolnnak teljesen igaza
van, amigókáim. Nemrégiben együtt
töltöttem egy kis idõt egy nagyvona-
lú barátommal, aki történetesen az

Aztechnologynak dolgozik, mint sá-
mán. Egyszer egy kicsit eljárt a szája – fel-

tehetõen ennek köze lehetett ahhoz, hogy némi kábító-
szert szórtam az italába –, és kicsit többet mondott el
annál, amit szabad lett volna.

Elõször is, nem kell attól félni, hogy azzie sámánok
vérben forgó szemekkel macskára vadásznak a sötét siká-
torokban, hogy segítségükkel vérszellemeket uszíthassa-
nak rátok. A rítus maga bonyolult és a megfelelõ helyen
kell végrehajtani: egy teocalliban, ahol az áldozatot a kõ
oltáron kell szétnyisszantani. (Azt hiszem, jóval több te-
ocalli van a vidéken annál, amit a térképek ábrázolnak.)
Úgy vettem ki a szövegébõl, hogy az épület piramis alak-
ja létfontosságú, az oltár viszont akárhol lehet az épüle-
ten belül. Szóval, ha legközelebb várost néztek Seattle-
ben, bámuljátok meg egy kicsit az Aztechnology
komplexumot – szép piramis alakú, nem igaz? – és pró-
báljátok meg kitalálni, mire akarok kilyukadni.

A haverom azt is elmondta, hogy az áldozat jelentõsé-
ge három dologtól függ: a kinyírandó lény méretétõl, a
benne lévõ mágikus energiától és az értelmi szintjétõl. A
létra legalján tehát a tompaagyú, mágia nélküli, picinyke

4



lények vannak, mint például a pat-
kányok. Aztán jönnek a felébredt ál-
latok. Aztán az evilági humánok és
metahumánok, aztán a mágusok és
sámánok. (A haverom valamilyen
okból kifolyólag különös elõszere-
tetben részesítette a tündéket...)

És a létra legtetején...? Sárká-
nyok, cimbókáim, sárkányok! Ezt
mondta a haverom. Arról nem be-
szélt, hogy valaha megpróbálta-e va-
laki is, de biztos volt benne, hogy
igen tökös kis vérszellemet lehetne
összerittyenteni egy feláldozott sár-
kányból.]<<<<<

– Rém (09:40:14/05-11-56)

>>>>>[A francba. Nem kellemes
gondolat. És ezek az izék szabaddá is
válhatnak...?]<<<<<

– Tillie (11:56:57/05-18-56)

JÁTÉKINFORMÁCIÓK

Az úgynevezett „Vér Útja” egyedi,
speciális fajta metamágia, melyet
csak Aztlanban gyakorol viszonylag
kevés magas szintû beavatott. Akár a
metamágia többi fortélyait, a vérmá-
giát is csak beavatott hermetikus má-
gusok és sámánok tanulhatják meg.
Eltérõen azonban a többi metamági-
kus technikától, a vérmágiát még a
beavatási csoportok közül is csak na-
gyon kevesen ismerik a világon. 2055-
ben mindössze néhány beavatási csoport – a papság köre-
ibõl néhány és a „harcosok” különféle rendjei – ismeri,
tanítja és gyakorolja a Vér Útját. SOHA, EGYETLEN JÁTÉ-
KOS KARAKTER SEM TANULHATJA MEG A VÉRMÁGI-
ÁT. A vele kapcsolatos szabályok KIZÁRÓLAG NEM-
JÁTÉKOS KARAKTEREKRE vonatkoznak.

A játékmesternek nagyon oda kell figyenie, hogyan ve-
zeti be a játékába a vérmágiát. A mágia ezen ágának mû-
velõi ugyanis a lehetõ legtökéletesebben megvetik az éle-
tet és az áldozataikat, ezért a vérmágiát valamilyen
sokkoló környezetben kell bevezetni, olyanban, ami mély
benyomást gyakorol a játékosokra. A Vér Útja mindenféle
szempontból gonosz és veszélyes gyakorlat, melyet ennek
megfelelõen kell kezelni a játékban.

A vérmágiát gyakorló csoportok egytõl egyig az Az-
technology közvetlen irányítása alá tartoznak. Ennek
megfelelõen egy ilyen csoport jellemzõit az alábbiakban
lehet összefoglalni:

TIPIKUS AZTLANI

MÁGIKUS CSOPORT

Típus: Összeesküvõ
Tagok: Változó
Feltételek: Kizárólag Aztechnology-
érzelmû aztlaniak
Kötelezettségek: Kizárólagos tag-
ság. Kizárólagos rítus. Engedelmes-
ség. Titoktartás. Materiális közvetítõ.
Eskü.
Erõforrások/Díjak: Gazdag
Támogató: Aztechnology.
Szokások: Minden tag elsõsorban
az Aztechnologynak, másodsorban
Aztlannak tartozik hûséggel. A cso-
portba való felvételt mágikus vizsgá-
lat elõzi meg, melynek során „leta-
pogatják” a jelentkezõ elméjét,
emlékeit és auráját. Ennek megfele-
lõen idegen személyek számára lehe-
tetlen a beépülés egy ilyen csoport-
ba.

A VÉRMÁGIA HASZNÁLATA

A vérmágiát használó varázsló képes
lecsökkenteni a varázslat elmondá-
sával járó kimerülést úgy, hogy egy
önkéntes vagy nem önkéntes „do-
nortól” életerõt von el. A donor éle-
tereje arra kell, hogy a varázsló „átve-

zesse rajta” azt az energiát, amit
normális esetben a saját testén keresztül

vezetne át a metasíkokról a fizikai világba. (A kimerülést
tulajdonképpen az okozza, hogy a varázsló nem megfele-
lõ módon, tökéletlenül áramoltatja át testén a manafolya-
mot.)

A varázslatokat külön meg kell tanulni az ezen techni-
kával való elmondásukhoz, és a vér kiontásának tevékeny-
sége beleintegrálódik a varázslat elmondásának folyama-
tába. A vérmágia használatához nem minden donor
alkalmas (lásd lejjebb), a varázslat elmondása viszont
egyetlen összetett tevékenységet igényel csak, függetlenül
a varázsló által az áldozat megsebzéséhez dobott „táma-
dó” próbától (a dobott próba beletartozik az egyetlen
összetett tevékenységbe).

A varázslónak fizikai sebzést kell okoznia a karnyújtás-
nyi távolságon belül lévõ donornak. Szimbolikus okokból
a sebet késsel vagy más, éles fegyverrel kell okozni, olyan-
nal, amelyet a varázsló a fizikai erejével használ. A hagyo-
mánytisztelõ aztlaniak obszidián kést, sõt akár macauitlt
(az áldozatok bemutatásához használt õsi kardot) hasz-
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nálnak. A donornak megkötözve vagy valamilyen más mó-
don mozdulatlanságra ítélve kell várnia a támadást, így a
varázsló célszáma a támadás próbához 2-es lesz. A donor
a szokásos test próbával kísérelheti meg csökkenteni a
sebzés mértékét, mely próbába csak a bõrpáncélzat miat-
ti módosító számíthat bele. A mozdulatlan donor nem
használhatja harci tartalék kockáit.

A varázsló dönthet úgy, hogy visszafogja a vágást, le-
csökkentve ezáltal a donornak okozott sebzést. Az okoz-
ható maximális sebzés a használt vágófegyver sebzés kód-
jából adódik. A varázsló a fegyver energiáját csökkentheti,
ha akarja. Vagyis például egy 4-es erõvel rendelkezõ va-
rázsló késsel normál esetben 4E sebzést tud okozni. Ha
akarja, okozhat 3E, 2E vagy 1E sebzést.

A varázslat elmondásának szerves részét képezi a do-
nor megvágása. A donor állapotjelzõjén a varázslatmondás
közbeni vágás következményeként beikszelt minden egyes
fizikai sebzés rubrika 1 sikert jelent a varázsló kimerülés
próbájában. Ha a donor belehal a sebzésbe (az állapotjel-
zõjén betelik az összes fizikai rubrika), akkor a varázsló a
sebzés miatt kapott sikerek számához még hozzáadhat
annyit, amennyi az áldozat esszenciájának fele (lefelé ke-
rekítve). Ez a „bónusz” az áldozat teljes életerejé-
nek kiontásáért.

Tlamatinime („Dolgok
Tudója”) aztlani sámán
gyorsan el akar intézni
egy csapat idegesítõ
árnyvadászt. Ahogy a vadászok
lassan közelednek, Tlamatini-
me elõhúzza kését és az erre a
célra odakészített, megbilin-
cselt Aztechnology alkalmazott felé nyúl.
Miközben elmondja 8-as erejû lángszóró varázslatát, fel-
vágja a donor nyakát a késsel.

Tlamatinime ereje 4-es. Dob a fegyveres harc szakér-
telmének megfelelõ számú kockával és 4 sikert ér el. Ez-
zel 4E sebzést okoz a 3-as test tulajdonságú donoron. A
donor nem rendelkezik bõrpáncélzattal, így mindössze
3 kockával dob 4-es célszám ellen. Szerencsétlen ördög
egyetlen sikert sem ér el. Ez azt jelenti, hogy Tlamatini-
me súlyos sebzést okoz a donornak, ami 6 rubrika beik-
szelését jelenti a fickó állapotjelzõjének fizikai rovatá-
ban. A 6 rubrika 6 sikert ad Tlamatinime kimerülés
próbájához.

A lángszóró varázslat kimerülés kódja [(E/2)+1]S,
8-as erejû varázslatnál ez 5S-t jelent. A donor életerejé-
bõl nyert 6 sikerrel Tlamatinime annyira lecsökkenti a
kimerülés sebzés szintjét, hogy egyáltalán nem szenved
el kábulás sebzést a kimerülés miatt.

A következõ harci fordulóban Tlamatinime úgy dönt,
itt az ideje, hogy most már komolyan begorombuljon. A
vadászok közül néhány még életben maradt és Tlamatini-
me minél hamarabb szeretne pontot tenni a kis csetepaté

végére. Elmond hát egy 10-es erejû lángszóró varázslatot.
Ugyanúgy vág egy nagyot a donoron, ám ezúttal meg is öli
szegényt. A halálhoz még 4 rubrika hiányzott, a sebzés 3
rubrikával túl is csordult a fizikai rovaton, ami összesen
7 sikert ad Tlamatinime kimerülési próbájához. A fickó
meghalt, ezért 6-os esszenciájának a fele, vagyis 3 siker
még pluszban Tlamatinime számlájára kerül. Ez összesen
10 sikert jelent a kimerülés próbában, vagyis Tlamatinime
ismét nem szenved sebzést a kimerülés miatt.

Donor alkalmassága: Csak éntudattal rendelkezõ,
intelligens lények lehetnek donorok. A leggyakrabban
„használt” donorok humánok és metahumánok, illetve
azok a paranormális lények, akiket a játékvezetõ elfogad-
hatónak ítél meg (pl. a szaszkacsok és a sárkányok bi-
zonnyal ebbe a kategóriába tartoznak). Mivel a sebet fizi-
kailag kell okozni, az NJK vérmágusok csak azokat az
asztrális lényeket használhatják fel donornak, amelyek a
fizikai világban is manifesztálódni tudnak és amelyeket a
varázsló az irányítása alá tud vonni.

Önsebzés: A varázsló dönthet úgy, hogy saját vérét és
életenergiáját használja fel a varázslathoz, és a késsel saját

magát vágja meg varázslás közben. Hogy
egy NJK így döntsön, arra több
oka is lehet. Egy közel megtelt ká-

bulás sebzés rovattal rendelke-
zõ varázsló inkább bevállal egy

enyhe fizikai sebzést, hogy
lecsökkentse a varázslat
okozta kábulást. Ezenkí-
vül a fizikai sebzést (el-
lentétben a kábulás seb-

zéssel) mágikus módon
rövid úton fel lehet gyógyítani.

VÉRSZELLEMEK

Vérszellemek csak Aztlan területén létezhetnek és csak
teocalliban lehet megidézni õket egy frissen feláldozott
lény testébõl. A megidézendõ vérszellem mérete és ereje
a feláldozott lénytõl függ (lásd a táblázatot, lejjebb). Csak
aztlani sámánok idézhetnek vérszellemeket.

AZ IDÉZÉS FELTÉTELEI

Mivel egy vérszellemet kizárólag egy teocalli oltárán felál-
dozott lény testébõl lehet megidézni, csak a legtökösebb
aztlani sámánok képesek ilyenek megidézésére. Kizárólag
a különféle Aztechnology-irányítású mágikus csoportok
egyes beavatottjai tanítják a vérmágia sötét titkait és kizá-
rólag õk képesek vérszellemek megidézésére és irányítá-
sára. SOHA EGYETLEN JÁTÉKOS KARAKTER SEM
IDÉZHET MEG VÉRSZELLEMET!
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VÉRSZELLEM TÁBLÁZAT
Áldozat Maximum erõ
Állat*
Kicsi (macska, patkány és hasonlók) 1
Közepes (kutya, ocelot és hasonlók) 2
Nagy (jaguár és hasonlók) 3
Evilági értelmes lény Esszencia
Mágikusan aktív értelmes lény Mágia tulajdonság
Beavatott varázslók Mágia tulajdonság**
Sárkány (vagy egyenértékû) Ismeretlen**

*Felébredt (vagyis paranormális) állatok esetében a
maximum erõ 1-gyel nagyobb.

**Az idézés ezen szintjén a sámán óriás alakban képes
megidézni a vérszellemet, jóllehet továbbra is végre kell
hajtania asztrális küldetést (lásd Grimoire, 64. oldal).

Vérszellem

TEST GYOR ERÕ KAR INT AKE ESSZ REA
E+1 (E+2)x3 E–2   E   E    E   (E)  E+1
Paraképességek: Elidegenítés, Esszenciaelszívás (maxi-
mum 14), Félelem, Mágikus õrzés, Támadás
Gyengék: Esszenciavesztés (naponta 1)
Megjelenés: Változó. A vérszellemek gyakran vérvörös
ködfelhõként jelennek meg (a felhõ apró vércseppekbõl
áll). Érkeztek beszámolók rettentõ kinézetû humanoid
formáról is, melynek karma, szárnya és kampós csõre volt.
Megjegyzés: A vámpírhoz hasonlóan a vérszellemnek is
esszenciát kell rabolnia különféle élõlényektõl ahhoz, hogy
fennmaradhasson. Ez mindig igaz, függetlenül attól, hogy
a vérszellemet szolgálatra idézte a sámán, vagy szövetséges-
ként kötötte meg, esetleg szabad vérszellemrõl van szó. A
kezdeti megidézésnél a szellem az erejének megfelelõ szá-
mú Esszencia pontot „bespejzol” az idézéshez feláldozott
lénybõl. Technikailag a vérszellem emberi szellemnek te-
kinthetõ, de nincs birtokhoz kötve. Csak annyi megkötés
vonatkozik rá, hogy mindig értelmes lények legfeljebb Erõ
x 100 méteres sugarú környezetén belül kell tartózkodnia.

SZÖVETSÉGES VÉRSZELLEMEK

Csak a megidézés és irányítás minden csínját-bínját isme-
rõ sámán próbálkozhat meg vérszellem szövetségesként
való megkötésével. Erre a standard szövetséges szellem
szabályok érvényesek (Grimoire, 67. oldal).

A vérszellemek undok, rosszindulatú és bosszúálló lé-
nyek. Ez mindig megmutatkozik a fizikai megjelenésükben
is és a sámán semmit nem tehet annak érdekében, hogy ezt
elrejtse. (Ha például a sámán egy kedves, világoskék plüss-
nyuszi képében idézi is meg a vérszellemet, akkor ez egy
különösen rosszindulatú plüssnyuszi lesz, tekintetében go-
nosz csillogással és éles metszõfogakkal a szájában.) Gya-

korlatilag lehetetlen elnyerni egy vérszellem hûségét vagy
barátságát, és az aztlani sámánok tisztában is vannak ezzel.

TOXIKUS VÉRSZELLEMEK

Jóllehet egy vérszellem már önmagában elég ellenséges
szerzet, a megidézett és irányítás alatt álló vérszellem já-
tékdefiníció szerint nem minõsül toxikus szellemnek. A
toxikus vérszellem szabad szellem, amelyet valaha sámán
idézett meg annak rendje és módja szerint, de amely va-
lahogyan (feltehetõen valami horrorisztikus és tragikus
módon) szabaddá vált. Egy ilyen ocsmány lény feltehetõ-
en felkutat egy toxikus sámánt és meggyõzi, hogy õt is il-
lessze be személyes terveibe a világ sorsával kapcsolatban
(elhihetitek, az ilyen tervek általában nagyon-nagyon go-
noszak és sötétek). A toxikus szellemekrõl általában a
Grimoire 100. oldalán lehet olvasni.
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A varázsló, név szerint Torbur Nogud, elõre hajolva, kö-
nyökölve ült az asztal mellett. Két tenyerével megtámasz-
totta a homlokát, s mereven bámulta az elõtte fekvõ
könyv ábráit. Testét hosszú, fekete köpeny takarta, fejét
egy elõrelógó csuklya fedte, ezért az arcából az asztal túl-
oldalán szobrozó harcos nem látott semmit.

A harcos az emberi fajba tartozott, vékony, százhetven
centiméter magas testét erõs, de hajlékony bõrruha fedte.
Hosszúkás, borotvált arcának a közepébõl hatalmas orr
állt ki, ami fölött keskeny, mindent befogadó szemek pa-
rázslottak. A vékony szemöldök magas, értelmes homlok-
kal párosult. Fekete haját a tarkóján összekötve,
lófarokban hordta. A válláról egy kisebb iszák
lógott alá, amit a hóna alá csapott, s a jobb
karjával a testéhez szorított. Az övének a
jobb oldalán egy megkopott rész mutatta,
hogy hol szokta a dobótõrjeit tartani, de
ezeket most le kellett raknia az elõ-
szobában. Ránézésre senki sem gon-
dolta volna, hogy õ a város egyik leg-
ügyesebb kezû tolvajmestere.

Több mint negyedórája, mióta a
mágus famulusa – egy pikkelyes másfél
méter magas sárkánygyík – az ura elé vezet-
te, némán várakozott. Eszébe se jutott, hogy
elmélkedésében megzavarja a város harmadik
legnagyobb hatalmú varázslóját, ennél sokkal nagyobb
önuralommal rendelkezett. Persze az is az igazsághoz tar-
tozik, hogy nem elõször járult Torbur elé, ezért lelkileg
elõre felkészült a várakozás unalmas perceire.

A várttal ellentétben azonban a harcosnak nem maradt
több ideje a töprengésre, mert Torbur egy hirtelen moz-
dulattal összecsapta az elõtte fekvõ könyvet, s felpillantott.
A csuklya az arcát továbbra is árnyékba vonta, aminek a
mélyén csak egy vörös szempár ragyogása látszott.

– Milyen árut tudsz nekem mutatni? – kérdezte mély,
rekedtes hangon.

A tolvaj kibontotta az iszákját, s két varázstárgyat ra-
kott ki az asztalra.

A varázsló megmerevedve, néma hápogással bámulta
a pecsétes gyûrût, s a mágikus medált. Ha most nincs rejt-
ve az arca, akkor a harcos nem tudta volna mire vélni a
hirtelen kitágult pupillákat, és az elsápadó arcot.

– Honnan szerezted ezeket a tárgyakat? – kérdezte
Torbur magához térve.

– A múlt héten a hegyekben jártam, ahol egy hirtelen

keletkezett szélvihar elõl menekülnöm kellett. Az orromig
sem láttam, lovam szakadékba zuhant, magam sem tu-
dom, hogy mennyi ideig botorkáltam a sziklák között, míg
egyszer csak egy keskeny szurdokon keresztül piciny hasa-
dékhoz érkeztem. Ezen átcsúszva egy barlangban találtam
magamat, ami kiöblösödve egy nagy barlangcsarnokba
torkollott. Ide belépve több tucatnyi csontvázra bukkan-
tam, melyek körül szétszóródva a legnagyobb döbbene-
temre számtalan varázstárgyat találtam. Mivel a mágiához
nem értek, ezért nem mertem ezeket a tárgyakat megérin-
teni. Ki tudja milyen bajt szabadítottam volna magamra.

Ám rövid nézelõdés után az ajtóhoz közel esõ
egyik csontváz – amelynek a mellkasát va-
laha egy nagy kõszikla lapította szét – uj-
ján megpillantottam ezt a gyûrût, mellet-

te pedig a medált. Ezt a két tárgyat nem
ítéltem túl veszélyesnek, ezért úgy gondoltam;
jobb ha elhozom Önnek.

A mágus az ujjára pillantott, amin
az asztalon heverõ gyûrû ikertestvére
volt látható. A nyakában a mágikus me-

dál hasonmása lógott. Csak annyi kü-
lönbség volt köztük, hogy azok a va-
rázstárgyak, amelyeket a tolvaj

hozott, sokkal kopottabbaknak tûn-
tek. Az egész azért volt érthetetlen, mert a mági-

kus védelmét erõsítõ gyûrût két hónapja, a medált fél éve
készítette. A varázstárgyak elkészítését õ dolgozta ki, és a
leírását a ház alatt húzódó titkos laboratóriumában tárol-
ta, ahova rajta kívül még a leghatalmasabb ellenfelei sem
léphetnek be észrevétlenül. Az pedig teljesen lehetetlen,
hogy más két ugyanilyen tárgyat készítsen.

Ám a töprengés fonalát az agyában robbanó felisme-
rés szikrája váratlanul félbeszakította, csak most tudato-
sult benne, hogy mit takarnak a tolvaj imént elhangzott
szavai.

– Megtalálta! – ujjongott hangtalanul. – Igen! Megta-
lálta az elveszett barlangot, amit tizenkét évszázad óta oly
sokan kerestek már! Az akkor élt legnagyobb mágusok
csatája zajlott ott, aminek a végén a történetírók szerint
senki se hagyta el élve a barlangot.

Mohó szemekkel pillantott körbe, még azzal sem tö-
rõdött, hogy a csuklyája egy kicsit lejjebb csúszott, és az
arca láthatóvá vált. A harcos meghökkenve hátralépett.
Soha nem látott még ilyen összetöpörödött, öreg arcot.

Ám a mágus lobogó szemeivel nem figyelt a tolvajra,
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aki csak egy porszem volt számára. Csak arra használta,
hogy általa a hatalmát tovább növelje. Amíg szüksége van
rá megfizeti, de ha érdekei úgy kívánnák, gondolkodás
nélkül megszabadulna tõle.

Torbur Nogud lelki szemeivel már látta magát egy új
birodalom élén – a barlangban szerzett varázstárgyakkal
felszerelkezve, a csontvázakból nyert mágikus mannától
megerõsödve – ahol majd a mostani riválisai térden
csúsznak elõtte, persze ha életben hagyja õket. Mindenki
rettegni fogja a hatalmát.

Közben a tolvaj újra benyúlt az iszákjába, s egy kopo-
nyát tett az asztalra, amivel kizökkentette a mágust me-
rengésébõl.

– Annak bizonyítékaként, hogy igazat beszélek – foly-
tatta. – elhoztam a szétzúzott mellkasú csontváz fejét is.

A varázsló a koponyára pillantva megrázkódott, hirte-
len úgy érezte, hogy a testét mágikus energia-kisülések
rángatják. Hátán egy hirtelen hõhullámmal keveredve fel-
borzolódott a szõr. Ám a gerincén máris jeges bénultság
kúszott végig, fogai hangosan összekoccantak, libabõrö-
sen összeborzongott.

Nem tudta mire vélni testének ezen furcsa reakcióit.
De néhány nyugtató gyakorlat elvégzése után, miután a

tüdejébõl kifújta a bent rekedt
levegõt, e hatások megszûntek,
s ezt követõen már minden fi-
gyelme a fejre irányult.

Az ujja hegyén kelt,
furcsa, bizsergõ érzés-
sel nem törõdve fogta
meg a koponyát. Fel-
emelte, lassan körbe-
forgatta. Közben soha
nem tapasztalt melegség
öntötte el a kezét, ami vé-
gigkúszott a karján, s elérte a
mellkasát.

Szívét erõs görcs rántotta össze.
A fájdalom hatására teste összerándult, a koponya

megbillent a kezében, kicsúszott belõle, s nagyot koppan-
va az asztalra esett.

Ebben a pillanatba úgy érezte, hogy az agyában ezer
szikra pattan, miközben döbbenten meredt maga elé. A
koponyából nem várt erõsségû, mégis valahogy ismerõs
intenzitású mágikus manna áramlott a testébe.

Ahogy a koponyával megszûnt a fizikai kontaktus, a
testét felhevítõ melegség elenyészett, az agyát elöntõ fáj-
dalom tova tûnt. Nem értette ezeket a reakciókat, de
most nem volt ideje ezeken a hatásokon gondolkozni.
Lassan felállt.

Most már pontosan tudta, hogy mit kell tennie.
A harcoshoz lépett, aki szemének lobbanása láttán né-

ma dermedtséggel bámult rá. Ám a mágus – hatalmának
biztos tudatában – jobb kezét szó nélkül a harcos fejére
tette, majd szemeit lecsukta. Csak néhány szívverésnyi idõ

telt el, és csukott szemhéjai elõtt megjelent a barlang pon-
tos helye. A harcos emlékeiben elmerülve meglátta a bar-
lang belsejét, az érintetlen csontvázakat, s varázstárgyakat.

Ez a látvány minden képzeletét felülmúlta.

Torbur Nogud kilépve a teleportálásból halk pukka-
nással megjelent a hasadék elõtt. Fürkészõ érzékei sem-
milyen élõlényt, és veszélyre utaló jelet nem jeleztek a
környéken.

Gyors, mohó léptekkel lépett be a barlangba.
Vakító villanás csapott a szemébe, egy ismeretlen erõ

megragadta, a magasba röpítette, megforgatta, s berántot-
ta egy tölcsér formájú homályos foltba. A barlang falai el-
mosódottá, homályossá váltak.

Még mielõtt bármit tehetett volna kirepült egy szabad
térbe, elõrezuhanva, két méter magasról, hassal a földre
érkezett. Szájába apró homok került, a homokszemek
megcsikordultak a fogai között. Fülébe csattanások, süvítõ
varázslövedékek zajai, egy-egy detonáció hangjai csaptak.

Felnézett.
Elkerekedett

szemmel, tátott száj-
jal bámulta a szeme

elé táruló látványt. Há-
tán a jeges bénultság
fagyott teste kúszott
végig, ami megder-

mesztette az izmait.
Elõtte egy mágikus

csata zajlott, amiben
színes köpönyeges va-

rázslók tucatjai küzdöttek
egymással.

Éles fényesség villant elõtte, s
egy rossz irányba elsütött villám pattant fek-

võ testének. Felizzó mágikus gyûrûje magába szippantot-
ta az energiát. Az ujjára égõ varázstárgy okozta fájdalom
távolra ûzte dermedtségét. Magához térve felugrott, de a
kavargó mágikus mannában nem észlelte, hogy a magas-
ból egy szikla zuhan alá. Sajnos természeti erõk ellen óvó
varázseszköz nem volt nála.

A szikla a földre terítette, a mellkasának vágódott, s szét-
lapított azt. Halványuló tudatában egy utolsó villanással
minden a helyére ugrott; A barlang egy olyan õsi varázslat-
tal volt körülzárva, ami minden kifelé és befelé haladó va-
rázstudót visszarepített arra a napra, amikor a mágusok csa-
tája zajlott. Így nem lehetett a csata elõl elmenekülni. Mivel
mindenki elpusztult az összecsapásban, ezért nem volt aki
feloldja a varázslatot, amelyet az õ korában már nem ismer-
tek, de ennek ellenére még kifogástalanul mûködött.

A sors iróniája, hogy a jövõben azok a varázstárgyak,
melyek felkeltik az érdeklõdését, az általa készített vará-
zseszközök lesznek, a koponya pedig, amit majd a kezé-
ben fog; a saját koponyája lesz. SINKA MIKLÓS
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Hajnalodott, a tûzhányó csúcsait izzó vörösre festették a
Raguz sugarai, a hegy tengerbe futó lábain burjánzó erdõ-
ben csönd honolt. Csak elvétve hangzott fel távoli sikol-
tás, jelezve, hogy a ragadozók ismét sikerrel jártak, az élet
könyörtelenül haladt tovább a maga taposta ösvényen. A
nyugati égbolton azonban rég nem látott jelenség tündö-
költ, fénye még a kelõ nappal is versenyre kelt. A légkör
felsõ rétegeiben haladó hajó a sziget felé tartott, leszállni
készült. Az ereszkedõ fénypászából kibontakozott az im-
már lelassuló gép, s bömbölõ motorokkal lebegett át a
fák felett egy kis tisztás irányába. Leszállófényei kigyullad-
tak, de az egyik azonnal hunyorogni kezdett, s kialudt. A
jelek szerint az energiatartalékok igencsak a végére jár-
hattak már a fedélzeten, bár az is lehet, hogy valami ki-
sebb baleset során sérült meg a reflektor. A hajtómûvek-
bõl áradó lángok felperzselték a hajó útjában álló
növényeket, a törzs alól kinyúltak a karcsú fémlábak, a
Mercator Gamma puhán a földre ereszkedett. Az elpusz-
tított fatörzsek utolsó bosszúként elgörögtek a talpak
alatt, de végül gyõzedelmeskedett a messzirõl jött vándor,
megpihenhetett a fáradt személyzet is.

– A kettes talp még mindig csúszik, csökkentsd a nyo-
mást a hidraulikában! Terheld a hármasra!

– Nem lehet, kapitány, tönkrement a szabályzó. Há-
rom láb tartja a gépet, az elegendõ. Mondtam, hogy vár-
juk meg a leszállással a nappalt, akkor sokkal könnyeb-
ben letettem volna.

– Lehet, Agd, de így megtakarítottuk a körpályára ál-
lást. Így jóval kisebb az esélye, hogy bárki észrevett ben-
nünket. Aggaszt az a radarjel, amit leszállás elõtt láttunk.
Sok a zarg errefelé, de akár kalózok is bujkálhatnak a kör-
nyéken.

– De lehet, hogy csak egy roncsot láttunk. Bárki volt
az, aligha vett észre minket. – szólt közbe a navigátor. A
megközelítés valóban jól sikerült, meg volt elégedve ma-
gával.

– Reméljük. Most két óra pihenõ, addigra kivilágoso-

dik. Utána, Agd, nézd át a gépet, javítsd ki, amit lehet! Mi
pedig megnézzük azt a roncsot. A szkafandert gondosan
ellenõrizzétek, ne feledjétek, a külvilág nem éppen barát-
ságos. Nem szeretnék senkit itt hagyni emlékmûnek...

Az õrszem kezdte magát kényelmetlenül érezni a fa
ágai között hevenyészve felállított leshelyen. Fajtája sok-
kal jobban érezte magát a földbe vájt kamrák világában, a
társak biztonságot sugalló édes illatával telt járatokban.
De a parancs szigorú volt, nem mozdulhatott. Odalent a
tisztáson feküdt a roncs, mely miatt a hosszú utat megtet-
ték. Harminc éve hever már itt, de a növényzet még min-
dig nem volt képes legyûrni, elborítani. Ám a belsejében
sokféle rémség tanyát verhetett már, nem bánta hát, hogy
nem kell végigjárnia a hajó folyosóit. Az eredeti terv érvé-
nyét vesztette, mikor megpillantották azt a triciplita hajót.
Nagy sebességgel érkezett a rendszer napja felõl, folyto-
nosan fékezve vágódott a légkörbe. Csak percekig követ-
hették, de egyértelmû volt, versenytársak. A kapitány és
háromfejû utasuk új utasításokat adott, azonnal meg-
kezdték a felszínre vezetõ pálya kiszámítását. Földet érés
elõtt sok kilométeres alacsonyrepülés, és utána azonnal
indulás a roncshoz. Nincs más faj, mely képes lenne utá-
nuk csinálni ezt a végletekig kimerítõ menetet, de õk
utolsó leheletükkel is szolgálták volna vezérüket. Kevés-
sel bár, de elõnybe kerültek. Ám az ellenfél is megtett
minden tõle telhetõt, a várakozás nem tartott soká, a tisz-
tás végén hamarosan feltûnt három szkafanderes alak, há-
rom lábukon a roncs sérült tatja felé tartottak. Miután el-
nyelte õket a sötét repedés, az õrszem kezébe vette
rádióját, s leadta a kódolt jelet. A konkurensek itt vannak.
Most már csak az a kérdés, kihozzák-e számukra, amit
annyira keresnek...

A halott hajó nem volt éppen lélekemelõ látvány, a ké-
tórás eredménytelen kutatás alaposan kimerítette õket. A
hídon nem találtak semmit, a raktér szintén üres volt. Az
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utolsó esélyt a lakókabinok jelentették. A sötét folyosón
óvatosan haladtak elõre az egykori csillaghajó orra felé,
sisaklámpáik fénykévéi egy ajtóra vetültek. Irs egy intésé-
re katonája lõállásba helyezkedett, Agza pedig nekifeszült
az acéllapnak. Könnyebben engedett a vártnál, a navigá-
tor egyenesen a kabinban vonagló csápok közé zuhant.
Szerencsére Agd reflexe és a Palter vadászpuska ezúttal is
jól mûködött...

– Rusnya egy dög! – a katona megpiszkálta az élette-
len szörnyet. – És ez már a harmadik ebben az átkozott
koporsóban. Mit keresünk még itt, kapitány? Ebbõl a tek-
nõbõl mindent elhordtak már, ami mozdítható volt. Eljöt-
tünk, megnéztük. Mi sem láttunk többet, mint a rendõr-
ök, az Impexnél megnyugodhatnak.

– Így van. Láttuk a hidat, a kabinokat, megnéztük a ki-
lõtt mentõkabin helyét, mit akarunk még? Ez a Feltörek-
võ roncsa, de az iratok nincsenek itt. Semmi sincs itt, csak
ilyen rusnya dögök. – A navigátort láthatóan nem lelkesí-
tette egy az iméntihez hasonló csetepaté lehetõsége.

– Igazatok lehet. De nem tûnik fel nektek valami fur-
csa?

– Semmi izgalmas. A híd elpusztult, ezért zuhant le a
hajó. Amit a robbanás nem tett tönkre, azt a légkörbe lé-
péskor elintézte a súrlódási hõ. Csak azt csodálom, hogy
szedték ki az agyból az adatokat?

– Eddig jó. De nem találjátok furcsának, hogy a men-
tõkabin helye alig sérült meg? A mentõosztag jelentése
szerint még az ûrben levált a hajóról, akkor miért nem ol-
vadt meg a védtelen kilövõszerkezet a légkörbe lépéskor?

– Arra gondolsz, hogy csak röviddel a becsapódás
elõtt hagyta el a hajót? Akkor viszont nem lehet túl
messze. De ha a mentõk nem találták meg, hogy akarjuk
mi elõkeríteni?

– Azok nem is keresték, legalábbis a jegyzõkönyvben
nem említik. Bizonyára siettek, ahogy tudtak. Errefelé
már akkor is csak pár hajó látta el a szolgálatot, sok lehe-
tett a riasztás. Mi viszont ráérünk, és jobbak a mûszereink
is. A kabin méreteit, tömegét ismerjük, magneto-anoma-
loszkópunk is van. Néhány sziklatömb félrevezethet
ugyan, de elõbb-utóbb megtaláljuk.

Tre’Yol Irs kapitány nem tévedett. Vagy húsz jókora
vulkáni bombát ástak ki a környezõ szigetek homokos
partjain, nem sok kellett már, hogy végleg feladják. Aztán
az egyik öböl fövényébe temetve végre megtalálták a ka-
bint. Ám nagy csalódásukra sem az iratok, sem Zedd’Ipt
Vut nem volt benne. Csupán egy üzenet jelezte, merre ke-
ressék. Némi vigaszt jelentett, hogy a berendezés sértet-
len volt, több száz IG£-ot kaphatnak majd érte bármelyik
luxuscikkekkel kereskedõ boltban. A navigátort hátra-
hagyták, hogy bevárja, míg Agd odaér a másik libbenõvel,
mellyel a hajóra vihették az értékeket, Zoa és a kapitány
pedig a vulkán felé indultak. A hegy oldalában a számta-
lan kisebb-nagyobb üreg között egyet megtalálni nem volt
kis feladat, bár a vulkáni gázok csak pár tucat helyrõl szi-
várogtak a levegõbe. Az egyik gázforrás elõtt aztán végre

egyértelmû jelet pillantottak meg. A kétségbeesett hajótö-
rött félméteres kõkupacokból rakott nyilat, mely a bar-
lang szája felé mutatott. A vulkáni hamu befedte ugyan,
de a körvonalai még tisztán elõdomborodtak. A libbenõt
leállították a bejárat elõtt, s óvatosan leereszkedtek a sö-
tét járatba.

– Kapitány, emelkedik a hõmérséklet. Lassan kezdem
magam otthon érezni.

– Eszedbe ne jusson levenni a sisakot! A kéndioxid-
szint még itt is alacsony, nem belélegezhetõ. És lehet ben-
ne egy és más. Láttál elágazó járatokat?

– Nem, eddig nem. Pedig jó darabot jöttünk lefelé.
Nyomasztó ez a sötét.

– Ne nyavalyogj! Figyeld csak, szélesedik a folyosó! A
járat kisebb kamrává szélesedett, lámpáik kényelmesen
bevilágították. Közel lehettek már a kráterhez, a falon vas-
tagon lerakódott kén sárgállott, több kisebb nyílásból kel-
lemes, meleg gázok áramlottak feléjük. Hátul pedig, a kö-
vek között borzongva ismertek fel egy iszonytatóan
eltorzult valamit, ami hajdanán egy fajtájukbeli teste volt.
Körülötte rozsdás holmik köztük egy elszakadt szkafan-
der meg egy táska hevert. Ennyi maradt Zedd’Ipt Vutból
Caravelle SpaceFakt alapítójából.

– Förtelmes... – nyögte Zoa. – Megölték. Nézze a falat
kapitány, itt lövöldöztek valamikor! Mindenhol becsapó-
dott sugarak nyomai. De milyen fegyver okoz ennyire csúf
sebeket?

– Tévedsz... Mint rendesen... – Irsnek nehezére esett
kimondani a szavakat. Hálát adott a sorsnak, amiért a tri-
cipliták nem képesek öklendezni. – Nem ölték meg, a le-
vegõ végzett vele. Ami a falakat illeti, arra pedig itt a ma-
gyarázat. Odébblökött egy félig elfogyasztott
élelmiszercsomagot. Friss volt még most is, ezen a világon
nem volt mikróba, melynek gusztusa lett volna rá. A kaca-
tok közül felemelt egy ódivatú lézerpisztolyt.

– A hõmérséklet elviselhetõ ugyan, de a levegõben
még itt is kevés a kéndioxid. Ezzel égette le a ként a fal-
ról, hogy lélegezni tudjon. Addig élt, amíg a pisztoly bír-
ta, azután megfulladt.

– De mitõl néz ki ilyen szörnyen? Hogy alapíthatott
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egy ilyen torzszülött saját vállalatot? – a katona még min-
dig döbbenten állt a holttest mellett.

– Ne moccanjanak! – Zoa legnagyobb megdöbbenésé-
re ez nem a kapitány volt, egy fordítókészülék recsegõ
géphangja szólalt meg.

– A fegyvereket a földre és fel a kezekkel! Lássam mind
a hármat! A folyosó sötétjébõl három alak lépett elõ, min-
degyik pisztolyt szegezett rájuk. Elöl egy szkafandert vise-
lõ idõs triciplita, mögötte pedig két inszektoid. Utóbbiak
valami könnyû védõruhát és légzõmaszkot viseltek csu-
pán, ami nem védhette õket túl jól a számukra alig elvi-
selhetõ hõmérséklet ellen. Aligha kívántak hosszan itt ma-
radni.

– Engedelmükkel bemutatkoznék. – A triciplitának
nem volt szüksége a gépi tolmácsra. – A nevem Zedd’Ort
Cogd, és az örökségemért jöttem. Az a táska ott kizárólag
engem illet. Nem akarom bántani önöket, végül is elve-
zettek ide, de kérem ne próbáljanak az utamba állni! Ez a
két derék inszektoid mellettem Zjobolih kapitány, és
Kjafsgund fõpilóta. Jó pénzért mindenre hajlandók, és
igen tehetségesek. Mellesleg ezen a világon szinte otthon
érzik magukat, így folyamatosan figyelhették minden
mozdulatukat, mióta a Feltörekvõ roncsait átkutatták. Be-
vallom, kicsit megijedtem, mikor leszállás elõtt a hajóju-
kat észleltük a bolygó felett, de végül is sokat segítettek.

– Furcsállom, hogy felengedték a hajójukra. Mennyit
fizetett nekik érte? – Irs gyanakodva figyelte a két rovart,
egy fikarcnyit sem bízott bennük, s ennek nem csak a csá-
posok galaxisszerte elterjedt rossz híre volt az oka. A tri-
cipliták testének hõmérsékletén felforr az olaj, kénes le-
heletük a legtöbb szénalapú szerves anyagot elroncsolja.
Jelenlétük egy inszektoid hajón idõzített bomba. Ha a ro-
varlények vállalták ezt a kockázatot, nagyon elszántnak
kellett lenniük, pár idegent elintézni semmit nem jelent-
hetett nekik.

– Alkut kötöttünk. Ha sikerrel járunk, Zjobolih kapi-
tány 5%-ot kap az örökségbõl. Nem kis pénz, de szívesen
megadom, ha végre megkaphatom, ami az enyém. Egyéb-
ként megnyugtathatom, Zedd’Ipt Vut nem volt torzszü-

lött. Ugyanolyan volt, mint én har-
minc évvel ezelõtt. Hogy mi történt
vele, könnyû kitalálni. Ez az, amitõl
azok az átkozott fajvédõk féltik a né-
pünket odahaza. A szerencsétlen
hetekig itt tengõdhetett, mielõtt
meghalt, és szinte végig fulladozott.
Sok apró torzulás a testben, amit a
szervezet már nem képes kijavítani.
A megváltozott rész tovább másoló-
dik, a test elváltozik. Mindannyiunk
elszenved élete során hasonló válto-
zásokat, de Vut esetében a környe-
zet rendkívül felgyorsította a folya-
matot. Más fajoknál is létezik
hasonló jelenség. Az betegség, õk

ráknak nevezik. A mi õsi bolygónkon viszont a gyors vál-
tozás, az alkalmazkodás kulcsa. Ha lejár az idõnk, testünk
háromfelé osztódik, s a legrátermettebb testek tovább él-
nek. Halhatatlanok vagyunk. Sajnos azok a rigolyás vé-
nek, akik a társadalmunkat vezetik, nem értik ezt. Õk az
állandóságot szajkózzák. Higgye el, a Konzervatív Liga
mögött maga a Tanács áll! Elpusztítanának mindenkit, aki
kicsit más, mint õk, csak maguknak tartanának meg min-
dent. Egyszer még a faj vesztét okozzák...

– És maga most igazságot szolgáltat? A rend, ami ellen
lázad, évezredek óta fennáll. Maga se jobb, csak azt sajnál-
ja, hogy nem elsõszülött! De mit ér azzal a pár irattal? Vut
végrendelete világosan szól, magának semmi se jár. Há-
romszor mondták már ki a törvény elõtt, mégse törõdik
bele? – a kapitány rémesen érezte magát. A társadalom
igazságtalan voltáról szóló monológ hidegen hagyta, de
karnyújtásnyira a céltól elbukni, ez szörnyû érzés volt. De
ha sikerül idõt nyerni, talán...

– Soha! Az a végrendelet hamis. Soha nem írt ilyet. Az
egész Zed’Ach Zuka mûve. – az öreget láthatóan feldühí-
tette a végrendelet megemlítése, és már nem törõdött az
inszektoidok sürgetõ morgásával.

– Mikor értesült a balesetrõl, maga állt Vut helyére.
Nagyon jól tudta, milyen jövõ elõtt állt a SpaceFakt. Le-
paktált a Global Impexszel. Lefizettek jó pár rendõrt,
hogy elhitessék, a baleset egy héttel késõbb történt. A
jegyzõkönyvet titkosították, hogy ne lehessen késõbb se
megtudni semmit. Aztán az az aljas Zuka, kihasználva,
hogy annyira egyformák vagyunk, elment a birodalmi hi-
vatalba, és megváltoztatta az iratokat. Mindenki elhitte
neki, hogy õ Zedd’Ipt Vut. Õ csatolta az aktákhoz azt a ha-
mis végrendeletet. És a legvégén a SpaceFaktot átjátszot-
ta a Global Impexnek, hogy beülhessen a klán fejesei kö-
zé. Így történt ! De most végre bebizonyíthatom, hogy az
eredeti szerzõdésben nem volt semmiféle végrendelet
Zedd’Ipt Vut pedig meghalt, mielõtt megváltoztathatta
volna. Talán folytatta volna, de ekkor Zjobolih hangos
puffanással a földre zuhant. Kjafsgund, akit szintén meg-
viselt a tricipliták számára kellemes, de számukra alig el-
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viselhetõ hõség, igyekezett felemelni, és a kijárat felé von-
szolni társát. Zedd’Ort Cogd elbizonytalanodott, Zoa pe-
dig azonnal cselekedett. Felkapta a földön heverõ puskát,
és szétlõtte a gazfickó fegyvert tartó kezét. Amaz felüvöl-
tött, majd eszméletlenül zuhant a földre. A tántorgó in-
szektoid pilóta rájuk se hederített, mikor elrohantak mel-
lette, minden maradék erejével kapitányát igyekezett
kivonszolni a barlangból. Kezében az iratokat rejtõ táská-
val Tre’Yol Irs hangosan kacagva lépett a napfényre. Lib-
benõjük ott várt rájuk, ahol hagyták, mellette egy másik,
feketén csillogó jármû állt, az inszektoidok siklója. Zoa
parancs nélkül is tudta a dolgát. Libbenõjük rakterébõl
robbanóanyagot meg gyutacsokat szedett elõ, és aláak-
názta ellenfeleik gépét. Pár másodperc múlva már a úton
voltak a Vándor felé, mögöttük magasra emelkedett a ro-
varok égõ siklójának fekete füstje.

– Ez azért meleg helyzet volt! Még hogy veszélytelen
feladat. – zsémbelt Zoa. – De hogyan kerültek elibénk? Le-
szálláskor a mûszerek nem jeleztek más hajót a bolygó
ezen felén. A légkörbe lépésüket pedig észlelnünk kellett
volna.

– Emlékszel, láttunk egy hajót még orbitális pályán.
Õk lehettek azok. És ne felejtsd el, hogy ezek inszekto-
idok! Ha a fõnökük rájuk parancsol, addig mennek, míg
mozogni tudnak. Nyilván leszálltak a hegyek takarásában,
és azonnal akcióba léptek. Nekünk jóval több idõre volt
szükségünk, hogy összeszedjük magunkat.

– Ha ennyivel jobbak, akkor miért nem harcoltak oda-
bent?

– Ugyanazért. Ami az erejük, az a gyengéjük is. Nem
mozdultak, pedig a barlangban csak percekig maradhat-
tak maguknál. Amikor pedig a csápos kapitány bajba ke-
rült, a pilótája másra se tudott gondolni, csak hogy meg-
mentse.

– Szóval az öreg rossz társakat választott. Mellesleg
nem gondolja, kapitány, hogy esetleg igazat mondott?

– Ugyan ! Eszelõs bolond az! Nem hallottad, hogy is-
tenítette a torzszülötteket? Tudod, én megértem Agzát, de
a Tanács bármilyen kegyetlen is, mégiscsak megvéd min-
ket az efféléktõl. Nem, hidd el, a legjobbat tettük! Meg-
védtük klán jogos tulajdonát, és ezért meglesz a jutal-
munk. A Global Impex nem feledkezik meg rólunk!

Egy óra múlva a Három Ég Vándora hangos dübörgés-
sel keresztültört a Helbivort övezõ felhõkön, hogy vissza-
röpítse utasait a Ventason várakozó megbízóikhoz. A tár-
gyalóban félhomály uralkodott. A hosszú asztal végén egy
iratmegsemmisítésre használatos atomizátor kékes fénye
derengett különös dicsfényt adva a sötét fémlapon mel-
lette nyugvó megviselt táskának. A világítást leszabályoz-
ták, így alig tûnt fel, hogy az asztalt körülülõk szinte min-
degyike hologram formában volt csak jelen. Másképp
aligha ülhetett volna egy teremben a három fekete ruhá-
ba öltözött cerebrita, a két karnoplantusz és a két tricipli-

ta. Testi valójukban csak a tricipliták voltak a teremben. A
csendet az asztalfõn ülõ cerebrita törte meg.

– Tehát ezek az eredeti iratok, Zuka?
– Igen, méltóságos uram. Ellenõriztük, semmi kétség.

– felelte a megszólított.
– Helyes. Remélem nem készült róluk másolat sem! Na-

gyon sokat kockáztattunk. Ha a harminc évvel ezelõtti ese-
mények nyilvánosságra kerülnek, jóval többet veszítettünk
volna a SpaceFakt hasznánál. A klán becsületén nem eshet
folt! Annak idején ön azt állította, soha semmi bizonyítékot
nem hozhatnak fel ellenünk, ezért fogadtuk el az ajánlatát.
Felelõtlen lépés volt, hogy az iratokat nem semmisítették
meg már akkor. Remélem tisztában van vele, nagy szeren-
cséje, hogy sikerült megelõzni Zedd’Ort Cogdot!

– Tudom, méltóságos uram. De akkor nem tartottam
értelmét a kutatással felhívni magunkra a figyelmet. Ele-
gendõnek tûnt megvesztegetni a vizsgálatot irányító tiszt-
viselõket. Most, hogy szükségessé vált, megtettük a kellõ
lépéseket.

– Igen... – a bal oldalán ülõ cerebritához fordult. – Az
a szabadúszó kapitány mennyit tud az ügyrõl?

– Biztosíthatom, csak amennyit muszáj volt megtud-
nia. Aligha jelent ránk veszélyt. Kívánja, hogy parancsot
adjak a likvidálására?

– Nem, azt hiszem erre nem lesz szükség. Adjanak ne-
ki valami kis jutalmat, és kísérjék figyelemmel a jövõben
is. Még akár a hasznunkra is lehet. – felelt amaz, majd is-
mét a triciplitához fordult. – Nos, Zedd’Ach Zuka, azt hi-
szem, ideje végre lezárni ezt a kellemetlen ügyet!

A triciplita bólintott, és az atomizátorhoz lépett. Kinyi-
totta a táskát, és a benne lévõ iratokat egyenként a min-
dent elbontó kékes derengésbe szórta.

BB
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10
Írta: Tröszt

Rajzolta: Vida László

SS  mmiikköözzbbeenn  aa  ttáávvoollii,,  hhaattaallmmaass  fflloottttaa
hhaajjttóómmûûvveeii  ffeelliizzzzaannaakk,,  aa  pprrooffeesssszzoorr
tteessttee  sszzééttoollvvaadd,,  hhooggyy  hheellyyeett  aaddjjoonn
eeggyy  kküüllöönnööss  lléénnyynneekk..

OOssttoobbaa
ddeenneeiirriittaa!!

HHooggyy  vviisszz  rráá  aa  lléélleekk,,
hhooggyy  aazzookknnaakk  kkéémmkkeeddjj,,
kkiikk  cciivviilliizzáácciióóddaatt
eellppuusszzttííttoottttáákk??

NNeemm  ttuuddoomm,,  hhoonnnnaann  kkeerrüüll--
ttééll  iiddee  eemmbbeerrkkee,,  ééss  hhoonnnnaann
ttuuddsszz  eennnnyyii  mmiinnddeenntt,,  ddee
vvééggüülliiss  lléénnyyeeggtteelleenn.. .. ..

ÁÁmm  aazz  iizzzzóó  ppllaazzmmaa  ssiisstteerreeggvvee
hhaallaadd  áátt  aa  kkööddddéé  ffoosszzllóó  tteesstteenn..

MMii  eezz??

ÉÉss  aahhooggyy  aa
ccssiilllláámmllóó  kköödd  vvééggiigg
vvoonnuull  aa  ccssaarrnnookkoonn,,
nnyyoommáábbaann  vvaadd
ppllaazzmmaarroobbbbaannáássookk
ttöörrnneekk  kkii..

AA  ccssaattaazzaajj  aazzoonnbbaann  aalláábbbbhhaaggyy,,  aahhooggyy  aazz  eeggyykkoorroonn  aazz
eezzrreeddeesstt  ffoorrmmáállóó  kköödd  eellttûûnniikk  aa  sszzeemm  eellõõll..  AA  ddeenneeiirriittaa
sszzeerriinntt  iiddeejjee  mmeenneekküüllééssrree  ffooggnnii  aa  ddoollggoott.. .. ..



EEzzaallaatttt  vviisssszzaaéérrkkeezziikk  aa
SSTTAAGG  fflloottttaa,,  ééss  tteehheetteett--
lleennüüll  nnéézzii  aa  mmééllyyûûrrbbeenn  nnyyííllóó
fféérreeggllyyuukkaatt..

VVaallaammiillyyeenn  eerrõõttéérr  vvééddii  aazz
áálllloommáásstt  uurraamm..  SSee  lleesszzáállllnnii,,  ssee
bbeelleellõõnnii  nneemm  ttuudduunnkk

SS  aa  ttáávvoollbbaann  fféélleellmmeetteess  óórriiáásshhaajjóókk
eezzrreeii  kkeezzddeenneekk  mmaatteerriiaalliizzáállóóddnnii..

OOddaabbeenntt  eekköözzbbeenn  aa  lléénnyy  kkiikkaannddiikkááll  aa
ttöörrmmeelléékkbbõõll,,  eelllleennffeelléétt  kkeerreessvvee..

PPeecchhjjéérree.. .. ..



MMiiéérrtt??????

ÜÜzzeenneett  aa  zzaarrgg
aaggyynnaakk.. .. ..

AAzz  eezzrreeddeess  aazzoonnbbaann  mmiitt  sseemm  ttöörrõõddiikk  aa  hhaallddookkllóó
kkéémmmmeell,,  ggyyaakkoorrllootttt  mmoozzdduullaattttaall  aa  ssiikkssaakkjjááhhoozz  nnyyúúll..

AAzz  aannddrroommééddáákk  aarrcchháájjaa  üüzzeennii  aa
zzaarrggookknnaakk,,  hhooggyy  ttööbbbbéé  nnee  pprróóbbáálljjáákk
mmeeggttöörrnnii  aa  ttéérr  ééss  iiddõõ  kkoonnttiinnuuuummáátt,,  ééss  nnee
kkuuttaassssáákk  aa  vviilláággeeggyyeetteemmeett  aannddrroommééddaa
rreelliikkvviiáákk  uuttáánn..  HHaa  llee  aakkaarrjjáákk  rroohhaannnnii  aa
tteejjúúttrreennddsszzeerrtt,,  sszzeelljjéékk  áátt  éérrttee  aa
ggaallaakkttiikkáátt,,  ddee  nnee  aazz  iiddõõtt,,  mmeellyyhheezz
pprriimmiittíívveekk.. .. ..   AA bbüünntteettéésseetteekk ppééllddááss  lleesszz.. .. ..

AAzzzzaall  ddeelloorraann  aa  kkõõhhöözz  lléépp  ééss.. .. .. VVaakkííttóó  eerreejjûû  rroobbbbaannááss  rráázzzzaa
mmeegg  aa  nnaapprreennddsszzeerrtt,,  aahhooggyy  aa

fféérreeggllyyuukk  öösssszzeeoommlliikk..

VVééggee  kköövveettkkeezziikk..



BIRODALMI  HÍREK
� Az, ami korábban tudományos szenzáció volt, és inkább
kezelték politikai botránykõként, mint valósá-
gos veszélyként, most véres valósággá
lett. Iszonyú, sosem látott tömeg-
ben bukkantak fel a mezon
hajók az Albion Olea, a
Trento, a Gollam és
az Oronikos szekto-
rokban. Váratlan
megjelenésük éppoly ijesztõ, mint
hatalmas számuk; hadmozdula-
taik összefogottsága precíz, gon-
dos tervezésre vall. Egyre inkább
beigazolódni látszik az a feltéte-
lezés, hogy a mezonok eddigi
tevékenysége pusztán felderítés
volt, elõkészítése mindannak,
ami most történik. A mezonok tá-
madása mindazonáltal egyelõre
nem követelt akkora áldozatot, mint elsõ pillantásra hinni le-
hetne. A mezonok hajóik legtöbbjét egyetlen csillag köré
összpontosították, és vastag gyûrût alkottak körülötte. A
gyûrû jelenleg kb. 1 kilométer széles – ebbõl is látszik, mi-
lyen mennyiségû hajóról van szó. A mezon hajók szorosan
összetapadtak egymással, méghozzá nem annyira mecha-
nikus úton, zsilipeken keresztül, hanem inkább úgy, ahogy a
sejtek tapadnak egymáshoz, hogy egy magasabb rendû
életformát alkossanak...

Ez alapot adhat egy elméletnek, mely szerint a mezon
hajók élõlények, õk maguk a mezonok, akiket mindig min-
denki látni akart. (Persze a legtöbben csak kiterítve...) A
teória rögtön a mezonok társadalmáról is képet mutat: a
mezonok egyenként alacsony intelligenciájú, ösztönösen
cselekvõ lények, ám állandó kapcsolatban vannak közel-
ben lévõ társaikkal. A köztük lezajló információáramlás
magasabb szintû gondolkodást tesz lehetõvé – minél töb-
ben, minél közelebb vannak egymáshoz, annál magasab-
bat. Bizonyos mezonszám és közelség esetén létrejöhet
az ún. szupertudat, amely felmérhetetlen lehetõségeket
biztosít a számukra.

Ha az elmélet helyes, akkor az említett négy szektor-
ban épp szupertudatok létrejöttének lehetünk tanúi. S hogy
ezek a felsõbbrendû lények nem öncélúan hozták létre ma-
gukat, arra az a tudományos felfedezés utal, amely nem-
rég nagy vihart kavart: egy távoli csillag gyors összeomlá-
sát vizsgálva a tudósok megállapították, hogy nem
természetes módon zajlott le a folyamat, ráadásul a közel-
ben mezon hajókra jellemzõ nyomokat találtak. A meggyû-
rûzött csillagok alighanem épp olyan sorsra számíthatnak,
mint az, vagyis a teljes és tökéletes pusztulásra. A mezo-
nok lassan kiszivattyúzzák belõle az energiát, hogy vagy
helyben felhasználják vagy távoli – és talán halódó – gala-
xisukba szállítsák. Ám van egy óriási különbség, ami pá-

nikba sodorta mind a birodal-
mi vezetést, mind a szekto-

rok lakosságát: ezen
csillagok körül lakott
bo l ygó rendsze rek
vannak, amelyek kite-
lepítése elképzelhe-
tetlen költségekkel
járna, s nem is igen
találni planétát,
amely befogadná
õket. Márpedig ha

kihuny a csillag, ha él-
tetõ fénye, melege megszûnik, akkor a

bolygók lakhatatlanná válnak.
A közelgõ katasztrófa most az egyszer gyors cselek-

vésre bírta a Birodalmat is: felszólítottak minden szabad
kapitányt, hogy bontsa a mezon csillaggyûrût és szép ju-
talmakat helyeztek kilátásba az élenjáróknak. A kitelepí-
tés helyett olyan megoldást választottak a népesség meg-
mentésére, amely helyben oldja meg a problémát:
napszelencéket telepítenek a pusztulásra ítélt planéták
orbitális pályájára. A napszelencék kísérleti berendezé-
sek, amelyeket hajdan hideg bolygók terraformálására
szántak – még mielõtt az ûrutazás fejlõdése és a renge-
teg új csillagrendszer feleslegessé és elavulttá nem tette
az ötletet. A napszelencék nemcsak fényt és meleget ad-
nak, hanem képesek a megváltozott gravitációs viszonyok
visszaállítására is. Hátrányuk azonban, hogy óriási mére-
tûek és szinte lehetetlen egyben pályára juttatni õket. Vi-
szont rengeteg – viszonylag kicsi – cellára bonthatók,
amelyek egyenként programozhatók és hozzákapcsolha-
tók a félkész épülethez. Ebben szintén a szabad kapitá-
nyok segítségét kérik, a Birodalomnak nincs elég kapaci-
tása, hogy idõben elkészítse a napszelencéket.
� Az AMATI teljes elnöksége lemondott, a vezérigazgató
pedig öngyilkosságot kísérelt meg, miután kiderült a nap-
szelencék használhatósága. A napszelencék leírását és
minden hozzá kapcsolódó jogot ugyanis a MIB alig né-
hány hónappal ezelõtt vásárolt meg az AMATI-tól, termé-
szetesen potom áron, hiszen az erõmûvek tervrajzai akkor
még annyit sem értek, mint a CD, amin tárolták. A MIB
óriási üzletet bonyolít le a cellák árusításával, zsebre te-
szi a Birodalom támogatását, és még a jótékony grál lo-
vag képében is díszeleghet, hiszen nélküle milliárdok
pusztulnának el. Az AMATI tulajdonosai õrjöngenek, az új-
ságok pedig azt a kérdést feszegetik: vajon mire kellett a
MIB-nek hónapokkal ezelõtt a napszelence?

17



MÓDOSÍTÁSOK
» Az ellenkolonizáció elsõ feladatát már nemcsak a
Napkereszt Egyház elsõ bejelentkezésénél lehet
megkapni, hanem – ha van priuszod – az elsõ KOL
parancs kiadásakor is.

FEJLESZTÉSEK
» Kibõvült a feketepiac: immár nemcsak LPS fûvel
lehet kereskedni, hanem más tárgyakkal is; például
koppintott, illegális fegyverekkel. A kereskedés az
eddigiekhez hasonlóan zajlik: feltételes eladásokat
és vételeket kell kiadni, aztán bemenni a sikátorba
vagy a kocsmába. Ha nem találsz orgazdát, sem-
mit sem tudsz eladni, ha találsz akkor minden felté-
teles parancsod elsül abban a sorrendben ahogy a
karakterlapon szerepel. Ez azért lényeges, mert ha
az egyik adásvétel során rendõr jön vagy konku-
rens csempész, és nem sikerül legyõzni, akkor el
kell menekülnöd, vagyis minden további kereske-
delem ugrott.
» Mint a Birodalmi Hírekben is olvasható, végre ki-
derült a mezonok céljairól egy s más. A szabad ka-
pitányoknak többféle lehetõsége van a veszélyez-
tetett lakosság megsegítésére. Az elsõ és magától
értetõdõ a mezonok elleni harc, a csillagbázis rom-
bolása. Ennek eszköze az MB 1 x parancs, ahol az
x azt jelenti, a mezon hajók hány hullámával vagy
hajlandó megharcolni egyszerre. Hatására – bárhol
is vagy az adott naprendszerben – odarepülsz a
mezon bázishoz és pusztítod a hajókat. Mielõtt
azonban harcba kezdhetnél, ki kell kerülnöd a me-
zon energiabombákat. Ha nem manõverezel elég
ügyesen vagy nem lövöd szét a bombát, jelentõs
sebzést okozhatnak a hajódon. A kereskedõk és
roncsozók nyilvánvalóan nem akarják szétlövetni
magukat az idegenekkel, nekik az egyre hûlõ boly-
gók környezeti egyensúlyának visszaállítása a fel-
adat. A Birodalmi Hírekben említett napszelencék-
hez szükséges cellák minden hangáros bolygón
kaphatók. A vállalkozó kapitányoknak oda kell re-
pülniük a veszélyeztetett bolygóhoz, és ki kell adni-
uk az MB 2 parancsot. Ennek hatására a kapitány
leszáll az erõmû felszínére, és beilleszti a cellákat.
A feladat igényel némi programozási képességet
és jártasságot a közelharc világában, ugyanis az
erõmûben felhalmozódó energia odavonzza azo-
kat a természetellenes ûrlényeket, amelyek a ron-
csokban is tenyésznek. A kapitányok tehát ver-

senyt futnak az idõvel: sikerül-e a hatalmas mezon
csillagbázist lerombolni, mielõtt a csillag összeom-
lik és a szelencék ellenére széthullik az egész rend-
szer, ami több milliárd értelmes lény pusztulásával
járna; felépülnek-e a napszelencék, mielõtt a csil-
lag abba a stádiumba jut, hogy ellehetetlenül az
élet a bolygókon. A Birodalom maga is szívügyé-
nek tartja a dolgot – már amennyire törõdik a galak-
tika peremszektorokkal: bizonyos mennyiségû me-
zon hajó kilövése illetve napcella beépítése után
speciális jutalmakat ígér.

Nem mindenkinek áll érdekében azonban, hogy
a napszelencék felépüljenek; hogy konkurencia-
vagy területharcról van-e szó vagy ismét a fekete
cerebriták dolgoznak a Birodalom ellen, azt talán
kiderítik a birodalmi újságok pletykarovatai. Min-
denesetre az alvilágban kicsit is ismert személyek
legtöbbjét ismét ismeretlen megbízók keresik fel,
és arra szólítják fel õket, hogy rombolják a napsze-
lencéket. Robbanószerkezetet a feketepiacon lehet
kapni, ezután a kiszemelt bolygó fölé kell repülni és
kiadni az MB 3 parancsot. Mivel az erõmûvet némi-
leg õrzik a Birodalom hajói, a vállalkozó szellemû
kapitány kénytelen megküzdeni velük, majd át kell
verekednie magát az erõmûvön élõsködõ ûrször-
nyetegeken is. Ezután helyezheti el a bombát. A
kapitányok jutalma némi pénz, de a szervezet ígé-
rete szerint ettõl függetlenül is megéri segíteni
õket...
» Végül egy helyreigazítás: a III. Légiparádén oly
kiválóan szerepelt kapitány Red Mortimer Jr. nem
ûrcápa, hanem ember. Elnézést kérek a hibáért.

MAKÓ KATALIN

MÓDOSÍTÁSOK
» Az ellenkolonizáció elsõ feladatát már nemcsak a
Napkereszt Egyház elsõ bejelentkezésénél lehet
megkapni, hanem – ha van priuszod – az elsõ KOL
parancs kiadásakor is.

FEJLESZTÉSEK
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sebzést okozhatnak a hajódon. A kereskedõk és
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cerebriták dolgoznak a Birodalom ellen, azt talán
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legtöbbjét ismét ismeretlen megbízók keresik fel,
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lencéket. Robbanószerkezetet a feketepiacon lehet
kapni, ezután a kiszemelt bolygó fölé kell repülni és
kiadni az MB 3 parancsot. Mivel az erõmûvet némi-
leg õrzik a Birodalom hajói, a vállalkozó szellemû
kapitány kénytelen megküzdeni velük, majd át kell
verekednie magát az erõmûvön élõsködõ ûrször-
nyetegeken is. Ezután helyezheti el a bombát. A
kapitányok jutalma némi pénz, de a szervezet ígé-
rete szerint ettõl függetlenül is megéri segíteni
õket...
» Végül egy helyreigazítás: a III. Légiparádén oly
kiválóan szerepelt kapitány Red Mortimer Jr. nem
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A szokásostól eltérõen ezúttal nem egy konkrét
hajót, hanem egy alaptípust mutatunk be. A Csil-
lagközi Cirkáló I. nem csak azért érdekes, mert az
igazi birodalmi csatahajók kisebbjei ilyen vázra
épülnek, hanem mert a Purple Darkness titokza-
tos kapitányának épp egy Cirkálóra sikerült szert
tennie. Némileg átalakította, megerõsítette ugyan

– különösen ami a páncélzatot illeti –, de ha valaki találkozik vele, akkor felismerheti a Cirkáló vonalait. A Csillagközi Cirkáló I. legnagyobb elõ-
nye a nagyobb társaihoz képest a viszonylag magas manõverezõképessége és sebessége – ezt késõbb háttérbe szorította a méret, a reakto-
rok számának és a panel területének növelése. Ez a hajó azonban képes olyan manõverekre, mint egy nagyságrenddel kisebb hajó, és eköz-
ben az öt tüzelõállásnak és az ennek megfelelõ számú kezelõszemélyzetnek köszönhetõen akár több célpontra is lõhet. Energiája speciális
reaktorokból származik, amelynek központját archeomágusok készítették. Páncélzata szintén különleges ötvözet, amelynek csak fantomneve –
BTN-9000 – nyilvános, összetétele hadititoknak minõsül. Panelja viszonylag kicsiny: bár helyi szinten jelentõs tûzerõt tud felmutatni, nem elsõ-
sorban frontális támadásra tervezték, hanem arra, hogy könnyed mozgásával átjusson az ellenséges vonalakon – miközben a nagyobb társai
elvonják a figyelmet – és a védtelenül hagyott hátországban tegyen jelentõs károkat. Ennek megfelelõen a 15 fõnyi legénység ötöde az álcázó-
berendezés kezelésével foglalkozik. Az összetett berendezés képes a radarhullámok, sõt a vizuális kép torzítására is.

Összességében, ha a Csillagközi Cirkáló I. nem is tartozik a csatahajók krémjéhez, mégis jó képet mutat arról, miféle gépezetek védik a
Birodalom központját. És mint a Purple Darkness esete is mutatja: végül is megszerezhetõ...

Agy: 6
Manõverezõképesség: 20
Energia: 8000
Páncélzat: 10000
Panel: 160
Max. sebesség: 250
Belsõ méret: 800
Legénység: 15

HARRRK TRAX NAP AZ ALBION OLEÁBAN
A zarg blokádtervezõ stratégák nemrégiben sajátos konklúzióra
jutottak az invázió útvonalát illetõen. Úgy gondolták, hogy mi-
vel a Birodalom nem csoportosít különösebb erõket a megszál-
ló csapatok visszaszorítására az Albion Olea szektorban, ezért
a szabad kapitányok jelentõsebb csoportosulásainak ellenállá-
sát próbálják majd megtörni, megtisztítva az utánpótlási útvo-
nalakat a Gollam és Orinokos szektorok felé. Ennek félreérthe-
tetlen bizonyítéka volt a Jégmosoly Uszony bázisához rendelt
blokádgyûrû. Mivel a rendszerben több tucat égitest található,
így véletlen egybeesésrõl szó sem lehet. Sem a bázis kiszolgá-
ló- és anyabolygóját, a Traxx Szikláját sem pedig a JMU bázi-
sát nem lehetett a zarg gyûrû megkerülése nélkül megközelíte-
ni.

Az Uszony megdöbbenését gyors cselekvés követte. Bár
tagságunk jó egyharmada távol maradt (többen már belsõbb
szektorban vannak), azonban így is elmondható, hogy a törté-
nelem egyik legnagyobb szabad kapitányokból álló flottája
szervezõdött meg rekord idõ alatt. A blokádtörõk szellemi aty-
ja, fõ szervezõje és kivitelezõje Han Szószóló volt, aki triciplita
létére a JMU egyik leghatékonyabb rajának, a Harrrk Trax Em-
lékbizottságnak az oszlopos tagja. A Harrrk Trax Emlékbizott-

ság e flotta erejéig 20 fõre bõvült, talán ennek is köszönhetõ,
hogy egyszeri nekifutásra sikerült egy hamvas blokádot írmag-
jában kiirtani.

Az eredményrõl beszéljenek a statisztikák: 709 hajót lõtt ki
a flotta, a blokádban volt Giant, Pöröly, Romboló, Fekete Halál,
Páncéltörõ, Zarg Démon, és amire külön büszkék vagyunk:
34 db Holdporlasztót is leszedtünk. Senki nem robbant fel, a
golyófogók is jól bírták a gyûrõdést. Köszönet a JMU-s kapitá-
nyoknak, akik bizonyították, hogy nem csak az LP-n, hanem
élesben is eredményesek. Remélhetõleg nem ez lesz az utolsó
nagy volumenû esemény amirõl beszámolhattunk.

MERMALIOR (#1418)

Új rovatot szeretnék indítani, a TF-es elképesztõ KG-s
megfelelõjét. Ezért kérek minden játékost, hogy ha va-
lami olyan eset történik meg vele, amirõl úgy gondol-
ja érdemes a nagyközönség elé tárni, írja meg nekem,
és lehetõleg küldje el a fordulója fénymásolatát. Akár
saját maga is kommentálhatja pár mondattal az ese-
tet, de kérem, hogy ezt az Elképesztõhöz hasonló tö-
mörséggel tegyék. A nagyszabású eseményekrõl, mint
pl. a rekord blokádirtó flotta, a Purple Darkness-szel
többször csatázó nagy flotta stb. kicsit hosszabb leírást
is szívesen várok. A leírások az alább olvasható JMU
flotta történetéhez hasonló nagyságúak legyenek. Te-
hát várom a Hírbörzébe kerülõ anyagokat.

DANI ZOLTÁN

HHÍÍRRBBÖÖRRZZEE
Érdekes eseteket, történeket, rekordokat
tartalmazó adatbázis. A hitelességért ke-
zességet vállal az összeállítója:

Anonymus
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� Üdvözlet szabad kapitányok! Kis
csalódottsággal írom ezt a hirdetést,
ugyanis nem volt olyan navigátor, aki be-
izzította volna spacekomját (nulla infor-
mációmennyiség). Sebaj, még mindig
bízom bennetek, Ûr Lovagjai. A követke-
zõ tárgyak leírására lenne szükségem:
Romero célzószemüveg, Palter vadász-
puska, Rank 3 és Olao M5 mátrixdeck,
Noxxos lángszóró valamint a Légiparádé
díjai. Töretlen lelkesedéssel marad sors-
társatok:
VIII. 3. Roy, a roncskutató (#4781)
� Üdv kapitányok a Cogalia szektor-
ban! Jacqes Parkon vagyok az Alcyne
kapitánya, és társakat keresek blokád-
töréshez, evakuáláshoz. Szívesen csat-
lakoznék flottákhoz, illetve igény szerint
én is szívesen szerveznék egyet. Más.
Kérem a Hóhéroktól Omett Telrunellt,
valamint a Csillaggárdától Admiral Arc-
hont, hogy válaszoljanak levelemre, il-
letve ha valamilyen okból nem kapták
azt meg, jelezzék ezt nekem. Végül sze-
rernék bocsánatot kérni Joes Kysstõl.
Bocs Joes!

Jacques Parkon (#2334),
egy magányos cerebrita

� Formato III. kapitányai! Várom min-
den földi harcra éhes kapitány kihívását.
Tétben is megegyezhetünk.

Pedro Anarre (#5085) N. I.
� Minden ûrcápaellenesnek ajánlom,
hogy kösse meg a legnagyobb biztosí-
tást, és minden bolygón klónoztassa le
magát, mert könnyen elõfordulhat,
hogy az alsófele odasül a székéhez, mi-
közben menekül elõlem. Licathrotrop-
his
� Kapitányok! Nem gondolkodtatok
még el azon, hogy mi a célotok az élet-
ben? Szerintem a legfontosabb a boldo-
gulás és az elõbbre jutás. Ha csatlakoz-
tok készülõ szövetségünkhöz, minden
célotokat könnyebben elérhetitek. Rá-
adásul a JMU testvérszövetsége lévén,
egy uszony méretû buliba is belecsöp-
penhettek. Rajta, mire vár tok? Ha
egyetértetek velem, jelentkezzetek ná-
lam: 8416 Dudor, Kiss Imre u. 31., tel.:
88-487-038 (Balázs), e-mail: holc-
zi@freemail.c3.hu! Mermalior és Jaq

Mirror ajánlásával. David Freemann
(#1915)
� Üdv kapitányok! Itt válaszolnék Cauti-
on Templar kapitány hirdetésére. Még
hogy nem született olyan kalóz, aki kiir-
tott volna egy csomó embert egy ártat-
lan bolygón! Mert a Purple Darkness
nem szokott bolygókat bombázni... Ha
nem lennének kereskedõk, akkor kinek
adnátok el az ebül szerzett szajrét, ked-
ves kalóz barátaim? És kitõl szereznétek
be a fegyvereket, generátorokat stb.? Na
és azt ne állítsátok, hogy csak kereske-
dõket szokás kirabolni, és a magamfajta
vadászokat csak úgy továbbengeditek...
A szerencsétlen rabszolgákról pedig ne
is beszéljünk! Szóval ne mondja senki,
hogy a kalózkodás egy irgalmas csele-
kedet lenne a galaxis érdekében! Ha va-
laki nem értene velem egyet, azt várom
a Formato-I 121-es csillagának 12-es,
16-os, 11-es vagy 15-ös bolygójának
orbitális pályáján, ott majd megbeszél-
jük. Mint látjátok, Omett Tebrunellel teljes
mértékben egyetértek. Jó vadászatot
hóhérok! A Formato-I-ben keresek olyan
kapitányokat, akik szembeszállnának a
Purple Darkness-szel. Amikor a júliusi
hirdetésemet feladtam, még nem tud-
tam, hogy a kalózhajó véletlenszerûen
ugrál össze-vissza, de ki lehet hívni. Eh-
hez persze kellene egy tucat hajó leg-
alább. A Kristály Légió iránt érdeklõdõk
létszáma örvendetesen növekszik. Írjál te
is, hogy elküldhessük tájékoztatónkat!

Joes Kyss, Crystal Star (#2606)
� Miért van az, hogy ha egy újonc ka-
rakter ír egy tapasztaltabbnak segítsé-
gért, soha sem kap választ? (nem ma-
gamra gondolok.) Ez a játék a
kapcsolatokról szól, mégis a levelezõ-
társaim sem írnak vissza a többedik le-
velemre sem. Aki tényleg levelezõtársat
akar, írjon nekem, legalább mi tartsunk
össze! Én tényleg miden levélre vála-
szolok! David Freeman (#1915)
� David Freemannek hívnak, 30 éves
vagyok. Hobbim a takarítás. A zarg, me-
zon mocskok kitakarítása. Hasonló ér-
deklõdésû kapitányokat keresek (fiút
vagy lányt) levelezés céljából. Kalando-

rok ne kíméljenek! A jelige, amire jelent-
kezhetsz: David Fremann (#1915)
� Üdv ûrhajósok! Szeretnék köszönetet
mondani azoknak a kapitányoknak – név
szerint: Piszkos Frednek, Anastasius
Fochtnak, McDonellnek, Metallhunter-
nek, Pedró Anarrenek, Joess Kyssnek,
Roy Hudgessnek – akik vették a fárad-
ságot, és elláttak hasznos technikai in-
fókkal. Ennyire kicsi lenne a galaxis? És
a többiek? Én legalábbis többre számí-
tottam a nyilvános kirohanásom miatt,
de tévedtem. Türelmes triciplita vagyok,
ezért újra felhívnám a figyelmeteket arra,
hogy nem egymás ellenségei vagyunk
(általában), ezért igazán segíthetnétek a
kissé lemaradt sorstársaitokon, pl. egy
kis technikai információval. Nekem bár-
mi jól jönne (ami nem általános, illetve a
legtöbb helyen megvásárolható), ígérem
továbbadom. Továbbá vennék W+S Gi-
ga Beameket 80-90 000 ig£ egységá-
ron. (Esetleg mást is, de az anyagiak
szûkösek – új hajó + felszerelés, így a
gyorsabb és a jobb ajánlatot tudom csak
elfogadni.)

Draco Gerro’ Rali Ace (#4409)
� Üdvözlet mindenkinek! Caution Temp-
lar júliusi AK-ban megjelent hirdetésére
szeretnék válaszolni. Gondolom az egyik
„cikkemre” reagált az említett személy, de
sajnos elég rosszul. Én nem írtam semmi
olyasmit, hogy a galaxis közelgõ bukásá-
nak okai a kalózok, õ pedig ezt állítja! Én
csak arra szerettem volna felhívni a kapi-
tányok figyelmét, hogy az lenne a legjobb,
ha minden egyes szabad kapitány küzde-
ne a zargok ellen, és erre használná min-
den energiáját, de mivel a legtöbben nem
ezt teszik, így a kalózok sem, és ennek kö-
vetkeztében vadászok sem tehetnek mást,
mint hogy vadászgatnak a fordulóikban.
Emiatt pusztul el jó néhány menekült is.
Logikus, hogy az olyan kereskedõk nem
támadják meg az idegeneket, akik legfel-
jebb Palter WPK lézerpisztolyt használhat-
nának, de vannak olyan kereskedõk, akik
küzdenek, harcolnak a galaxisért. Végeze-
tül: csak azt ne mondd Templar, hogy jót
csinálsz, amikor kifosztod a „hasznát szá-
molgató” kereskedõt. Ja, és kérek min-
denkit, hogy próbálja helyesen írni a neve-

HHíírreekk  aa  KKááoosszz  GGaallaakkttiikkaa  vviilláággáábbóóll
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Hajók
Cyclon Unario 33%
Cyclon Spacedog 2%
Cyclon Spark 7%
Typhoon Warrior 1%
Typhoon Soldier 4%
Scorpion Sting 25%
Scorpion Thunder 2%
Scorpion Lightning 4%
Cobra Flash 6 db
Cobra Sun 1%
Mercator Alpha 9%
Mercator Beta 13 db
Mercator Gamma 1%
Elysium Tanker 8 db
Elysium Brent 4 db
Galleon Silver 17 db
Galleon Gold 16 db
Olimposz Iliász 8 db
Olimposz Heraklész 2 db
K.U.K.A. H-1 7 db
Viharszárny 1 db
Gyûjtögetõ 1 db
Tûzszekér 1 db
Fullánk 1 db

Szakértelmek, rangok
kereskedelem 5
szerencsejáték 16
karizma 18
pszi 16
ûrhajóvezetés 10
manõverezés 18
javítás 15
leszállás 9
hiperugrás 11
robotika 9
programozás 9
mûszaki érzék 4
kézifegyverek 10
nehézfegyverek 18
tûzszerészet 10
elsõsegély 6
gyógyítás 4
álcázás 8
zárszerkezetek 5
felfedezés 5
geológia 5
kereskedõrang 10
kalózrang 10
harci rang 18

Klánrangok
Global Impex 2/280
Galactic Trade 3/430
Gránitkígyók 1/168
Szabad Skorpiók 1/108
Bíborrend 3/480
Acélsasok 2/380

Statisztikák
kereskedelmi keret 757464
légi gyõzelmek 2601
idegenhajók ellen 2060
zargok ellen 1732
mezonok ellen 328
egyéb hajók ellen 494
kapitányok ellen 47
földi gyõzelmek 155
sikeres kalózkodás 198
priusz 14855
hírnév 4128
legtöbb menekült 16319

Fajok
inszektoid 5%
karnoplantusz 4%

xeno 9%
ûrcápa 13%
cerebrita 9%
triciplita 13%
ember 43%

Lelõtt hajók
A-94 Mamut I. 2
A-95 Mamut II. 2
AZO Tornádó 2
Karvaly XJ35 4
AMO Dúvad 6
AMO Sakál 6
AZO Szikra 8
AMO Supernova 8
AMO Sánta 8
AZO Sebész 9
Hluppert Trade 9
Shin Le Mei 9
AMO Sikoly 11
AZO Táncos 11
AMO Tigris 14
Sasfiók 15
Hunter 15
AZO Hiúz 16

Statisztika
1998. 09. 08.

met:
Omett Telrunell (#1836) egy Hóhér

� Hé emberek és egyebek! Elgondol-
koztatok már azon, miért csak egy oldal
a KG-hirdetés? Vagy azért mert nincs
hely (nem valószínû), vagy pedig nincs
hirdetés. Számításaim szerint jó hétszáz
kapitány van a galaktikában. Ez legalább
háromszáz játékos, és nem tud össze-
gyûlni két nyüves oldalnyi hirdetés.
Nincs mondanivaló? Szégyenlõsek
vagytok? Sajnáljátok a papír t? Erre
csak azt tudom mondani, amit egy álta-
lam nagyra becsült kapitány írt nekem
„..jó lesz berúgni a motorokat...”. Per-
sze akinek nem szkafandere... Na, errõl
ennyit, hisz aligha az én nyavalygásom-
ra kezdtek írni. Kapitányok! Úgy tudom
a bázisok elpusztultak. De akkor honnan
a búbánatból jönnek a zargok? Szeret-
nék csinálni egy felmérést az alábbi ka-

tegóriákban: legnépszerûbb szövetség,
legunszimpatikusabb szövetség, leg-
népszerûbb kapitány, legunszimpatiku-
sabb kapitány. Szavazatok az alábbi
címre (vagy az #1519-es sectornetre)
jöhetnek: Bárkányi András, 1125 Buda-
pest, Diana út 4/c. Ha elegendõ szava-
zat jön össze, az eredmény közhírré te-
szem. Ja, szavazhattok telefonon is a
395-3798-as számon. Addig is éljen
Kati, te vagy a legjobb! Megjegyzés: a
nevem nem Anastassius, hanem Anas-
tasius. Uff, én beszéltem.

prof. Anastasius Focht (#1519)
� Nagy buli a Jégmosoly Uszony tagja
lenni, de a testvérszövetségükének is
legalább akkora. Sõt! Jelentkezzetek!
Rövid önéletrajz kötelezõ!

David Fremann (#1915)
� Magányos kapitányok! A IV. Légipa-

rádé flottaharcára egy Spacedog és egy
Spark mellé keresünk egy Spacedogot
vagy egy Lightningot. Ha szeretnél flot-
tában harcolni, de nincs csapatod (le-
hetõleg ne legyél kalóz), írj a következõ
címre: Ifj. Tóth István, Érd, Rákóczi F. u.
70/b 2030! Sok szerencsét kíván:

Guy Strong (#1758), 
Roy Hudgees (#4781)

� Kapitányok! Nem látjátok mi folyik
itt? A birodalom egyre gyengébb, a csá-
szár haldoklik, megszûnt a lojalitás a ta-
nácsadókban. A mezonok és zargok
egyre erõsebben támadnak, és egyre
mélyebbre jutnak. Rajtunk, szabad kapi-
tányokon kívül senki sem szorgoskodik
a megállításukon. Miért támogatunk
egy bábhatalmat? Az egyház segítségé-
vel átvehetnénk a hatalmat, vagy egy
saját birodalmat építhetnénk ki. Gondol-
kodjatok el ezen! Freedom! Dave
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ÚJJ VERSENYEK
szeptemberben és októberben

GYÕZELEM JUTALMA
Idõpont: 1998. szeptember 26. 
szombat, nevezés 9 órától.
Helyszín: Grassalkovich Mûvelõdési
Központ, Hatvan, Grassalkovich Kastély
(a postával szemben).
Szabályok: A verseny különlegességét
az adja, hogy minden forduló után a
gyõztes egy ritka lapot kap ajándékba
az Ezüsthajnal kiegészítõbõl.
Nevezési díj: 500 Ft.
Érdeklõdni lehet: 06-32 460-881
Mátyus Gergelytõl.

HKK VERSENY
Idõpont: Az Úr MCMXCVIII.
esztendejében szeptember havának
huszonhatodik napján, szombaton
10 órától, nevezés 9-tõl.
Helyszín: Zalaegeszeg, Ifjúsági Ház
(Pázmány Péter u.4., „Nagy Zöld Kapu”).
Szabályok: 5 fordulós verseny a
szokásos tiltott lapokkal.
Díjak: ultraritka, paklik.
Nevezési díj: 400 Ft.
Érdeklõdni lehet:
Balogh Ákosnál, tel.: 92 / 364-487,
e-mail: turulmadar@drotposta.

PÉNZDÍJAS HKK VERSENY
Idõpont: 1998. szeptember 27. 
11 óra (nevezés 10-tõl).
Helyszín: 
Elysium kártya- és szerepjátékklub, 
XIII. ker. Budapest, Csanády u. 4/a.
Szabályok: 
Hagyományos, hat fordulós verseny.
Nevezési díj: 600 Ft, tagoknak 450 Ft.
Díjak: ultraritka, paklik 
és az elsõ díj 10 000 Ft.
Érdeklõdni lehet: Cyberworld 
318-5003, 318-9481/109, 06-20-765-
527

TILTOTT MÁGIA
Idõpont: 1998. október 3., 
szombat 10 óra (nevezés 9.30-tól).
Helyszín: Békéscsaba, Ifiház, Derkovits
sor 2. Casino. Az állomástól az Andrássy
úton végig a McDonald's-ig, utána balra,
majd jobbra lesz, a CREDITANSTALT
bank mögött.
Szabályok: Tiltott mágia, 6 fordulós
verseny, fordulónként 3 játszmával. Tiltott

lapok: A gyenge pusztulása, A mágia
létsíkja, A szirének éneke, Agybénítás,
Alkalmazkodás, Direkt kontaktus,
Gömbvillám, Griffõnix, Haarkon dühe,
Illúziósárkány, Kínzókamra, Leah
hatalma, Leah oltár, Lidércúr, Mágiafaló,
Manacsapda, Molgan, Notermanthi, Noth
szellem, Piromenyét, Sötét Motyogó,
Szörnybûvölés, Temetõ, Trikornis herceg,
Tudatrombolás, Zombi mester és az
ultraritkák.
Nevezési díj: 400 Ft, tagoknak 300,
lányoknak ingyenes.
Nyeremények: UR és paklik.
Bírói vizsgával rendelkezõ bíró lesz.
Érdeklõdni lehet: 
Gál Zoltán (66) 437-854 és 
Lipták Mátyás (Maco) (66) 452-383

ISTENEK HÁBORÚJA
Idõpont: Szeptember 27. 
vasárnap 10 óra (nevezés 9-tõl).
Helyszín: Pécs, Esztergar L. út 19. 
III. emelet 303.
Szabályok: A versenyen csak egyszínû
paklikkal lehet indulni.
Nevezési díj: 500 Ft, tagoknak 375 Ft.
Érdeklõdni lehet: Hétköznap 10-18 óráig
a 72-253-055/3320-as telefonszámon
Fenyvesi Krisztiánnál.

HKK VERSENY
Idõpont: 1998. október 3. 
10.30 (nevezés 10-tõl).
Helyszín: Nyíregyháza Váci Mihály
Mûvelõdési Ház, IFI CENTRUM
(Megközelítés az állomásról a 7-es

busszal a Korona Szállóig.)

Szabályok: Svájci rendszerû
hagyományos verseny.
Nevezési díj: 350 Ft, 
lányoknak ingyenes.
Érdeklõdni lehet: Valhalla Páholy
Könyvesbolt, Nyíregyháza, 
Bethlen G. u. 44., Tel: (06-42) 310-809.

HKK VERSENY
Idõpont: 1998. október 10.
Helyszín: Erkel Ferenc Mûvelõdési
Központ, Nagykanizsa Ady út 10.
Megközelíthetõ: 
a pályaudvarról a 23-as busszal 2
megálló, a buszállomásról gyalog 500 m.
Szabályok: A verseny 6 fordulós,
tiltott lap csak a Rius kacagása.
Nevezési díj: 450 Ft 
(klubtagoknak 400 Ft). 
A Hatalom Szövetsége tagjainak 300 Ft.
Díjak: Ezüsthajnal paklik.
Érdeklõdni lehet: 
Valu Gábor tel: 93-314-507

HATALOM KORLÁTOZÁSA
Idõpont: 1998. szeptember 27. 
11 óra (nevezés 10-tõl).
Helyszín: Kölcsey Ferenc Mûvelõdési
Ház, sarki terem, Debrecen, 
Hunyadi J. u. 1-3. A 31-es busszal
az állomástól 4 megálló.
Szabályok: A hat fordulós versenyen
csak gyakori és nem gyakori lapokat
lehet használni.
Nevezési díj: 400 Ft, tagoknak 300 Ft.
Díjak: ultraritka, paklik.
Érdeklõdni lehet: (52) 428-810, 
Nagy Barna, e-mail:
emc@freemail.c3.hu
Támogatja: A Világok Háza szerepjáték
klub és az Orákulum.

HKK VERSENY
Idõpont: 1998. október 10. 
szombat, nevezés 9 órától.
Helyszín: Grassalkovich Mûvelõdési
Központ, Hatvan, Grassalkovich Kastély
(a postával szemben).
Szabályok: 
Normál svájci rendszerû verseny.
Nevezési díj: 400 Ft.
Érdeklõdni lehet: 06-32 460-881
Mátyus Gergelytõl.

HKK VERSENY
Idõpont: 1998. október 24. 
szombat 10 óra (nevezés 9-tõl).
Helyszín: Next-Door Szerepjáték Stúdió,
Pásztó Teleki László Mûvelõdési Ház.
Szabályok: Hagyományos verseny.
Nevezési díj: 400 Ft.
Érdeklõdni lehet: 06-32 460-881
Mátyus Gergelytõl.

A bajnok manifesztációja
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PC-CD &
Kártya Shop
Down Town Üzletház

(9-es üzlet)
1053 Budapest,
Kossuth L. u. 17.
(Az Astoriánál)

•
Nyitva: H–P 10–18, Sz 10–14
� 318-5003, 318-9481/112,

06-20-9765-527
•

Alappaklik, kiegészítõk
a következõ gyûjtögetõs
kártyajátékokhoz: HKK,
Magic: the Gathering,
M.A.G.U.S., Star Wars.
Laponkénti árusítás,
vétel készpénzért
vagy bizományba.
Kártyavédõ fóliák,

mappalapok,
kockák árusítása. PC-

CD ROM játékok
kölcsönzése,

adás-vétele, cseréje.
Audió CD, videokazetta

árusítás.
•

Ingyenes klubtagsági
rendszerünkben

35 000 Ft-ot nyerhetsz,
és rengeteg

egyéb kedvezményhez
juthatsz.

A klubtagságit mindenki
megkapja, aki legalább

100 Ft-ért vásárol.
•

Nézz be hozzánk,
meglátod megéri!

PROFI ÉS AMATÕR
Idõpont: 1998. október 17. 
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: A versenyen csak egyszínû
paklikkal lehet indulni. Tiltott lapok: A mágia
létsíkja, Alkalmazkodás és az ultraritkák, a
Tiltott mágia csak a kiegészítõben
használható. Két kategóriában lehet indulni: a
profik között bárki indulhat, míg az amatõr
kategóriában nem indulhatnak a tesztelõk és
azok, akik 1998-ban legalább két pontszerzõ
versenyen végeztek az elsõ háromban, illetve
pesti pontszerzõ versenyen legalább
háromszor voltak az elsõ nyolcban.
Nevezési díj: 400 Ft (tagoknak 300).
Díjak: A profi verseny pénzdíjas: 
I. díj 25000 Ft, II. díj 10000 Ft, 
III. díj 5000 Ft IV. díj 3000 Ft. 
Az amatõr kategóriában kártyadíjak lesznek.
Érdeklõdni lehet: levélben a 
Beholder Kft. 1680 Budapest Pf. 134 címen.

FÕNIX KLUB VERSENYNAPTÁR
szeptember 20. Star Wars

szeptember 27. Urza’s Saga Pre-release

október 4. Battletech

október 4. M.A.G.U.S. bontatlan pakli

október 11. HKK hagyományos verseny

október 18. Magic Type II.

október 25. Star Wars

Cím: Haller u. 27 a nagyvárad téri metró
megállótól öt percre, a Ferencvárosi
Mûvelõdési házban.
Verseny kezdések: Minden esetben 10-órától
kezdõdik a nevezés, maga a verseny pedig
kb 11-órától.
Bontatlan paklis versenyek esetében

nevezési díj nincs, az alappaklikat, illetve

kiegészítõket kell megvenni.

További információk a versenyekrõl, illetve a

Magyarországon megrendezésre kerülõ DCI

sanctioned Magic versenyekrõl:

tel.: 215-9035 / 0630-212074 /, vagy
e-mail: camelot@alarmix.net

ÚJ NEMZEDÉK
Idõpont: 1998. október. 24. 
9 óra (nevezés 8-tól).
Helyszín: Kolping Oktatási Központ,
Gyöngyös, Török Ignác út 1.
(a buszpályaudvartól öt percre).
Szabályok: Nem lehet használni az alapakli
és a Hõskorszak lapokat, valamint az
ultraritkákat.
Nevezési díj: 300 Ft.
Érdeklõdni lehet: 
Tornay Tamás 37-314-447

HKK VERSENY
Idõpont: 1998. november 7. 10 óra.
Helyszín: Grantpallos Lovagrend Szentesi
Szerepjáték és Kártyaklub.
Szabályok: 
Hagyományos, hét fordulós verseny.
Érdeklõdni lehet: Haviarik József, 6600
Szentes, Köztársaság u. 21.

PERGAMEN KUPA
Idõpont: 1998. október 3. 
szombat 11 óra (nevezés 10 órától).
Helyszín: 
Elysium kártya-, és szerepjátékklub,
Budapest XIII., Csanády u. 4/b.
Szabályok: A versenyen csak 
egyszínû paklikkal lehet indulni.
Nevezési díj: 500 Ft.
Díjak: ultraritka lap, paklik.
Érdeklõdni lehet: 
1537 Budapest, Pf.: 453/397

ÚÚÚÚJJJJ     VVVVEEEERRRRSSSSEEEENNNNYYYYEEEEKKKK

VERSENYHELYSZÍNEK
Fõnix – Ferencvárosi Mûvelõdési Központ, 

IX. Budapest, Haller u. 27.

Elysium – Elysium kártya- és szerepjátékklub, 
XIII. ker. Budapest, Csanády u. 4/a.

A Magic versenyeket a Beholder Kft, a Cyberworld Bt, a Delta
Vision Kft és az Elysium támogatja.
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A második HKK Nemzeti Bajnokságot 1998. július 17. és 19.
között rendeztük meg. Az elsõ két napon voltak a selejtezõk,
amelyre 50 résztvevõ kvalifikálta magát elõzõ féléves eredmé-
nyei alapján, közülük 16-an jutottak a vasárnapi döntõbe. Ne-
vezési díj nem volt.

Az elsõ napon Tiltott mágia versenyt tartottunk, ekkor
még az Ezüsthajnal lapjait sem lehetett használni. Az 50 beju-
tott résztevõ közül 46-an eljöttek, a maradék négy helyet a
szintén meghívott tartalékok közül töltöttük fel. A tiltott la-
pok közé talán be kellett volna vennünk a Notermanthit is,
nagyon sok pakliban láthattuk. Változatos volt a termés ezen
a napon, a különbözõ hordák mellett elõfordultak irtó paklik,
tárgyas, oroszlánüvöltéses–gyógyulós, kastplomos, kézbõl
dobató koncepciók is.

A gyõzelmet Korányi Tibor szerezte meg, paklija hagyo-
mányos mindent irtó pakli, Vlagyimirrel, célozhatatlan lé-
nyekkel, direkt sebzéssel, Orzaggal ölt, sokat használta Az agy
kifacsarását, kiegészítõjébõl pedig a Mágikus kisülést is. A
második Timm Roland lett, paklija nagyon hasonlított Korá-
nyi Tiboréhoz, de õ nem használt Vlagyimirt, kevesebb lappal
ölt, viszont alapból használt A sebek beforrnakot és Árnyék-
tüzet. A helyszínek közül mindketten Sötét földdel játszottak.
A harmadik helyen Révész Tamás végzett, az õ paklija a mos-
tanában divatos Óriáspatkány–Lidércúr–Notermanthi–Kí-
sérteties bajnok tengelyre épült, horda lényekkel, és haté-
kony irtásokkal kombinálva (õ is használt Agy kifacsarását,
ez is népszerû lap lett). A negyedik Papadimitropulosz Alex
lett ezen a napon.

Érdekességek péntekrõl:
– Korányi Tibor a harmadik körben mágikusan kisütött

egy T. Vlagyimirt.
– Kovács Ákos 3 meccs alatt 11 Notermanthit ölt meg.
Némileg meglepõ volt, hogy a nagy nevek közül többen is

a 20-30. helyen végeztek, eléggé össze kellett szedniük magu-
kat a második napra. A legfontosabb azonban (bár ezt a játé-
kosok még nem tudták), a megszerzett pontok száma volt, hi-

szen ezt összesítve az elsõ két nap után határoztuk meg a 16
bejutót.

Az elsõ nap után még sokan reménykedhettek, ennek
megfelelõen az elsõ napi 50-bõl 46-an jelentek meg szombat
reggel. Ekkor hagyományos verseny volt, az Alkalmazkodá-
son és A mágia létsíkján kívül minden HKK lapot lehetett
használni. Most a hordák domináltak, de elég erõs volt a men-
toros, és a teológiás koncepció is (ez utóbbi némelyek szerint
túl erõs is, bár az elsõ négybe végül nem került ilyen pakli). Az
elsõ helyezett Holtzinger Dániel nagyon gyors, hagyományo-
sabb jellegû hordával játszott, Az idõ kerekével, Utolsó csók-
kal végezte ki az ellenfelet. Mint szinte mindenki, õ is használt
Molgant, Notermanthit, Óriás patkányt, Lidércurat. A máso-
dik helyezett, Kovács Ákos, áldozós hordával nyomult, Noth
szellemmel, Zombi mesterrel, Õsquwarggal, Ködmangóval,
Szerencsejátékkal. A harmadik, Debreceni Áron, szintén ha-
gyományosabb hordával versenyzett, de õ használt Gyenge
erejét és Agybénítást is. Negyedik lett Bedzsula Ádám, Ördögi
mentorra épülõ paklijával, amelyben új elem volt a Trikornis
herceg–Az idõ kereke kombó. Az elsõ négy helyezett közül õ
használt egyedül szabálylapot, A bõség zavarát.

Érdekességek errõl a napról:
� Kis Borsó Csaba ellenfele a 2. körben szürkeállomá-

nyozott, mire õ Lady Olivia trükkjével reagált, 1 ÉP-ben
hagyva ellenfelét, majd a harmadik körben múltidézte a la-
pot, és megölte vele.

� Korányi Tibor ellen Abbas Krisztián paklija és keze el-
fogyott, ezután még 12 körig küzdött 3 Molganjával, de vé-
gül vesztett. Tibor egyébként szinte egy az egyben elõzõ napi
pakliját használta, jó eredménnyel.

� Szintén érdekes, hogy szinte az összes veterán játékos,
aki az elsõ nap rosszul szerepelt, hihetetlen szerencsével be-
került a legjobb tizenhat közé (nagy meglepetés volt Kis Bor-
só Csaba kiesése).

A legjobb 16 játékos az elsõ két napi eredmények alapján:
Debreceni Áron *

Holtzinger Dániel *
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Timm Roland *
Révész Tamás *
Perger Péter *

Abbas Krisztián *
Papadimitropulosz Alex *

Séd Szabolcs *
Bedzsula Ádám
Korányi Tibor
Szabó Viktor
Kovács Ákos
Dani Zoltán
Bíró Gábor
Sári Zoltán
Sass Tamás

A fiatal nemzedékbõl Timm Ro-
land és Debreceni Áron remek sze-
replése meglepetés, de mint látni
fogjuk, megérdemelt (két napi ke-
mény küzdelemben való helytállás
már önmagában sem lehet véletlen). A figyelmes olvasó még
néhány meglepetésembert felfedezhet a 16 között, õk azon-
ban késõbb elhullottak.

A harmadik napon a bejutottakra még az elõzõ kettõnél is
keményebb próba várt. Két nyolcas csoportba osztottuk õket,
az egyikbe a (*)-gal megjelölt játékosok kerültek (mint látha-
tó, az elsõ két nap eredményei alapján, bár a játékosok elõ-
élete alapján az egyik csoport erõsebbnek tûnik). Egy-egy
csomag Létsíkok, Isteni Szövetség és Chara-din visszatér ki-
egészítõbõl válogathattak Rochester draft keretében. Érdekes
volt figyelni, kinek hogy sikerül négyszínû pakliját összeállíta-
ni ebben a sok koncentrálást igénylõ, a szerencse szerepét
csökkentõ, de el nem tüntetõ versenyformában. A jó egyórás
válogatást, majd a pakliösszeírást követõen az együtt váloga-
tók egy-egy nyolcas csoportban, 3 fordulós svájci küzdelem-
ben mérkõztek meg. Bár elvileg egyértelmûen kialakulhatott
volna az elsõ négy az 1 három gyõzelmes, és 3 kétgyõzelmes
játékosból, a néhány döntetlen eredmény miatt több játékos
számára az utolsó pillanatig nyitott volt ez a szakasza a küzde-
lemnek. Ekkor búcsúztunk el a tavalyi
nemzeti bajnoktól: nagy meglepetésre
Sass Tamás sem jutott a legjobb 8 közé.
Az A csoport elsõ 4 helyezettje:

Debreceni Áron
Holtzinger Dániel

Timm Roland
Révész Tamás

A B csoportban pedig:
Bedzsula Ådám
Korányi Tibor
Szabó Viktor
Kovács Ákos

Rövid pihenõ után összeült ismét a
8 játékos az újabb Rochester draftra, az
egyetlen különbség az volt, hogy most
mindenki tudhatta: a vele szemben ülõ-

vel fog elõször játszani (innen már 3 nyert játszmára menõ
egyenes kieséses volt a verseny), az õ pakliját érdemes figyel-
ni elsõsorban. A legjobb 16 közé bekerülni egyébként már
önmagában nyereséges volt, itt már mindenki kapott díjat, és
a kiválogatott lapokat is hazavihették. Az A csoport elsõ helye-
zettje játszott a B csoport negyedikjével, stb.

Az eredmények a legjobb nyolc között: 
Bedzsula Ádám – Révész Tamás 3:0
Holtzinger Dániel – Szabó Viktor 3:0

HD – BÁ 3:0

Korányi Tibor – Timm Roland 3:0
HD-KT 3:1

Debreceni Áron – Kovács Ákos 3:1
KT – DÁ 3:1

BÁ-DÁ 3:1

A HKK második nemzeti bajnoka tehát Holtzinger Dániel
lett, remek, kiegyensúlyozott játékkal. Paklijában Leah és Cha-
ra-din lények mellé Jégszívet használt, érdekessége volt játéká-
nak, hogy idõnként (fõleg ha nem õ kezdett), színt váltott, Le-
ahot Eleniosra cserélte, elsõsorban az egyetlen Szirének éneke
miatt, de nagyon jól mûködött a Láthatatlanság köpenye is.
Ha pedig Leah, akkor jöhetett az Átokféreg, az Áldozati mág-

a legjobb nyolc

elõdöntõ: H.D.–B.Á.
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lya, a Jégszív. Második helyezett Korányi Tibor, paklijában
Tharr dominált, használt Szekértábort, Tharr papját, Masszát,
Sötét földet, Gemina balzsamát is. Harmadik Bedzsula Ádám,
az õ kártyái közül Sheran lapjait, a Bávatag golombárt és az
Ametisztmedált emelném ki. A negyedik Debreceni Áron,
erõs Chara-dinra, sok kis lényre (Fattyak teremtése), Kínzó-
kamrára, Chara-din talizmánjára alapuló paklijával. Még
jobb helyen is végezhetett volna, talán viszonylagos rutintalan-
ságának köszönhetõen Korányi Tibor ellen ötszínûvé alakítot-
ta pakliját, így vesztett, Bedzsula Ádám ellen pedig mindunta-

lan elfelejtette magát is sebez-
ni egyébként jól mûködõ Ha-
mis istenek lapjával.

Érdekességek még a har-
madik napról:

� Holtzinger Dánielnek
Aurapollátora és Ezeréletûje
volt, mindkettõ többszörösen
halhatatlan.

� Dani Zoltán Elenios
szentélye feltartotta Korányi
Tibor Bean-Sidhéjét, Átokfér-
gét és 5 szintet lépett Õrült
Thraxát jópár körig.

� Sass Tamás Ördögi Kör
ellen Varázsfestékkel védeke-
zett.

� Bíró Gábornak egyszer-
re 3 Alanori Csataménje volt.

Minden helyezettnek gra-
tulálunk, remekül bírták a maratoni küzdelmet, a gyõztesek
nevét természetesen megörökítjük a HKK kupán, és kíváncsi-
an várjuk, jövõre ki iratkozik fel az eddigi bajnokok mellé.

NEM GYAKORI
Karócsapda T
Fáklya R
Nekrofun S
Napszimbólum R
Roxati zárfaló D
Mennydörgõ Kénsav D
Bronzpáncél T
Áldozat L
A végsõ áldozat S

RITKA
Setét Patkány L
Halálos sugárzás L
Vangorf vára L
Vasvért D
Híd R
Kvazárkard R

Alanori csatorna R
Hosszú íj E
Kétkard-szimbólum T
Kolostor T
Göcsörtös bunkó S
Fémbontó szójer F
Leah küldetése L
Sheran küldetése S
Raia küldetése R
Tharr temploma T
Fairlight küldetése F
Dornodon küldetése D
Sheran temploma S
Elenios küldetése E
Tharr küldetése T
Fairlight temploma F
Invázió D

NEM GYAKORI
Drótszõr F
Rohanó idõ E
Vadászsas S
Hangrobbanás E
Arany papi karkötõ -
Az õsök bilincse F
Destabilizátor -
U.M.A. L
Sárkánybébi E

RITKA
Jégelementál L
Varkaudar kínzómester D
Fantomsárkányok C
Quwargrajzás D
Quwarg méreg S
Acél öklök R

Huddens mester R
Mentális robbanás F
Kovácscéh T
Vashegyek nemzete T
Boszorkánylány S
Gottmog F
Morgan kereke L
Szójer királynõ S
Az õszinteség bajnoka R
Tomboló óriás T
A bûvölet perce F
Quwarg harcos D
Falkavezér S
Lajhár lord S
Ongóliant Lady T
Zén F
Mestertolvaj D
Vasalt bunkók L

A NEGYEDIK KIADÁSBAN KICSERÉLT LAPOK LISTÁJA
KIHAGYOTT LAPOK BEKERÜLT LAPOK

a döntõ: H.D.–K.T.
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A júliusi számunk feladványát igyekeztem olyan-
ra készíteni, hogy minél több olyan apró szabály
jelentõséget kapjon benne, ami esetleg nem
mindenki számára egyértelmû. Ez annyira jól
sikerült, hogy nem érkezett egyetlen jó megol-
dás sem. Sok megfejtést kaptunk, de mindegyik
hibás volt. Nézzük elõször a jó megoldást!

1. Elõször mindenképpen a Sheran lázadását
kell kijátszanom, különben az ellenfelem a
Tudati égetéssel elszedi a VP-imet. Leszedem
vele a Csontváz lordot, ami gusztustalan mó-
don látja a láthatatlant, így csak 9 VP-m ma-
rad, amivel már nem kell félnem az égetéstõl.
(15 -6 = 9 VP).

2. Ezután az ellenfelem cselekedhet, aki a sebzõ
varázslatait csak a Zarknod familirárisára
játszhatja ki, amelynek elég sok ÉP-je van ah-
hoz, hogy ennek ne legyen túl sok értelme.
Használhatja még Fairlight villámjait vala-
melyik thorgatra (mivel azt csak Raia, Tharr
és Chara-din lényekre lehet használni, így
nem lehet a familiárisba lõni), ennek már
több értelme van. Miután belelõtt az egyik
thorgatba, passzivizálom a Varkaudar íjászo-
kat, sebzek egyet mindkettõnkön. 
(-1 = 9 ÉP)

3. Ismét az ellenfelem jön, és ismét csak a villá-
mokkal tud lõni az egyik thorgatba, ha vala-
melyik kettõt sebzõdött, akkor azt passzivizá-
lom, ha mindegyik egyet, akkor bármelyiket,
és visszaveszem a kezembe az összefogott
Varkaudar íjászokat, és kirakom a Mágiafa-
lót.

3. Ismét az ellenfelem jön, és ismét csak a villá-
mokkal tud lõni az egyik thorgatba. Innen
ketté ágazik a megoldás az ellenfelem eddigi
cselekedetei függvényében.

3a. Ha mind a három lövését egy thorgatba lõt-
te, akkor az meghalt, de a másik még nem
sebzõdött. Ekkor lehozom az Udvari bolon-
dot. (-2 = 7 VP)

4a. Ismét egy lövés a thorgatba, majd a bolondot
feláldozom Az utolsó csókhoz.

5a. A második lövés is beleszáll a thorgatba,
majd passzivizálom és a familiárist visszavéve
lerakom az Öklelõ kost, ami aktívan jön a
csók miatt.

3b. Ha az egyik thorgatba egyet, a másikba ket-

tõt, akkor a passzív thorgatot feláldozom és
kirakom Az utolsó csókot.

4b. Ismét egy villám a maradék thorgatba, ami
ekkor maximum kettõt sebzõdhetett. A máso-
dik thorgatot is passzivizálom, visszaveszem a
kezembe a familiárist és kirakom az Öklelõ
kost, ami már aktívan jön a csók miatt.

Ezután már mindkét megoldás ugyanúgy folyta-
tódik.

6. Ellenfelem a familiáris helyett ezúttal a Mági-
afaló miatt nem tud varázsolni, ezért ha tar-
talékolt lövedéket, akkor a kosba lõ egyet a vil-
lámokkal. Azonban a kosomnak két ÉP-je van,
így gyorsan passzivizálom, és aktivizálom vele
a Mágiafalót, aki plusz két sebzést is kap. 
(-1 = 8 vagy 6 VP)

7. Lerakom a két íjászt – szintén aktívan. 
(-1 -1 = 6 vagy 4 VP)

8. A két íjász és a Mágiafaló bemegy az õrposzt-
ba, és láthatatlanul beütnek az ellenfélnek. Az
íjászok kettõt-kettõt sebeznek a Khôr földje
miatt, a Mágiafaló pedig ötöt a kos miatt, az-
az összesen kilencet. Az ellenfelem meghalt.

Most pedig röviden a hibákról. A feladvány szö-
veges részében egyértelmûen odaírtam, hogy
most kezdõdik a fõ fázisod. Ezek szerint már
kaptál VP-t, így csak a felírt 15 VP-bõl kell gazdál-
kodni, nem pedig 20-ból. Létsíkot nem lehet fel-
áldozni. A Zarknod familiárisa magához vonz
minden hatást és varázslatot, így a Tisztítótüzet
és az Öklelõ kos sebzését is, viszont a Fairlight
villámait nem lehet a familiárisba lõni, ezért az
ellenfél azzal le tudja lõni a thorgatokat, ha nem
a megfelelõ ütemben játszunk. A familiárist
nem áldozhatom fel, mivel sebzõdök tõle né-
gyet, és akkor döntetlen lesz az eredmény. Az
összefogott lénycsoport egy lapnak számít, tehát
nem lehet csak az egyik íjászt feláldozni Az utol-
só csókhoz, hasonlóképpen a thorgat mindket-
tõt visszaveteti. Továbbra is az íjászoknál marad-
va: ha összefogva passzivizálom õket, akkor csak
egyet sebeznek, mivel mindkettõnek külön ké-
pessége a sebzés, de egyszerre csak az egyik ké-
pességhez tudom passzivizálni õket. Thorgat ké-
pességét lehet használni a familiáris mellett
más lényre, mivel nem célpont lényre hat. Érde-
kes felvetés volt, hogy õrzõ lény mellet nem le-
het kijátszani a Tudati égetést, de sajnos ez nem

igaz. (Errõl bõvebben a Kérdezz-felelekben ol-
vashattok.)

Új feladványunkat Kovács Ákos készítette:
van 6 VP-d, 3 ÉP-d és nincs szörnykomponen-
sed; ellenfelednek 7 ÉP-je, 5 VP-je és 2 szörny-
komponense van. Most kezdõdik a köröd, még
nem kaptál VP-t sem – nyerd meg a játékot mi-
elõtt ez ellenfeled következne!

Beküldési határidõ: 
1998. október 12.

A zárójelben levõ betûk az isteneket jelentik, a
túloldalon megtalálod a feladvány ábráját is.

A KEZEDBEN LEVÕ LAPOK:
• Ördögi mentor (L)
• 2 db Leah hatalma (L)
• Az idõ kereke (E)
• Kürtszó (T)
• Destabilizátor (-)

ASZTALON LEVÕ LAPJAID:
• Mágiafaló (L)
• Ködmangó (L)

A PAKLID SORRENDBEN (FELÜLRÕL):
• Ködmangó (L)
• 3 db Molgan (L)

A GYÛJTÕD:
• 3 db Trikornis herceg (R)
• Óriáspatkány (L)
• Haarkon (L)

Minden lapod aktív, a Mágiafaló árnyéktüzel-
ve pihen a tartalékodban.

ELLENFELED KÉZBEN LEVÕ LAPJAI:
• Ellenvarázslat (F)
• Kürtszó (T)

ELLENFELED ASZTALON LEVÕ LAPJAI:
• 3 db Augur köpenye (R)
• 3 db Duplikátum (D)
• Zsoldos kapitány (C)

Minden lapja aktív, a Duplikátumok Augur
köpenyét másolnak, a Zsoldoskapitány az õr-
posztban van. Nincs lap a paklijában, a gyûj-
tõjében csak egy Árnyéktûz van.

DANI ZOLTÁN
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LIGAHELYSZÍNEK
AHOL BELÉPHETSZ ÉS JÁTSZHATSZ

1. Pserve Kft.
Pécs, Esztergar Lajos u. 19. III. em.

2. Next-Door Bt.
Teleki László Mûvelõdési Ház, Pásztó, Deák F. u. 35.

3. Next-Door Bt.
KPVDSZ Mûvelõdési Ház, Nyíregyháza, Szarvas u. 90.

4. Valhalla Páholy Könyvesbolt
Nyíregyháza, Széchenyi u. 1.

5. Gyöngyösi HKK klub
Gyöngyös, Kolping Oktatási Közp., Török Ignác út 1.

6. Lovagvár Szerepjátékbolt
Szarvas, (a központi autóállomás mögötti garázssoron)

7. Ceglédi Sportkártyabolt
Cegléd, Kossuth Ferenc u. 8., Gyarmati udvar

8. Orákulum Kártya- és szerepjátékklub
Debrecen, Boldogfalva u. 15-17.

9. Game Center (volt Magic Shop)
Terra Center Üzletközpont, Budapest, Párizsi u. 1.

10. KO-MA könyvesbolt
Siófok, Mártírok útja 8. (Napfény szálló)

11. Elysium Szerepjátékbolt és klub
Budapest, Csanády u. 4/b (bejárat a Kresz Géza utcáról)

12. Sárkánytûz szerepjátékbolt
Szombathely, Kiskar u. 9.

13. Athors könyvesbolt
Szigetszentmiklós, Szent Miklós út 12.

14. Camelot, Stratégiai, Társas- és Kártyajáték szaküzlet
Budapest, Ferenc krt. 33.

15. Red Dragon
Tatabánya, Mártírok útja 69.

16. Agyvihar Kártyapáholy klub
Pécs, Citrom u. 12.

17. Csillagvég könyvesbolt
Szeged, Gogol u. 15.

18. Használt Könyvkereskedés
7400 Kaposvár, Dózsa György u. 5.

19. Lidércfény szerep-és kártyajátékklub
Zalaegerszeg, Pázmány Péter úti ifjúsági ház
(„Nagy Zöld Kapu”).

20. Egri Valhalla Páholy Könyvesbolt
3300 Eger, Tárkányi B. u. 2.

Nagy örömünkre beindult a Liga, több helyen, így pl.
Cegléden, Gyöngyösön, Budapesten az Elysiumban,
Pásztón, Nyíregyházán) lelkesen és sokat játszanak a
benevezett játékosok. Most az augusztus végi pont-
számokat böngészhetitek végig. Az összes belépett já-
tékos szerepel a táblázatban, de amint látható megle-
hetõsen sokuknak van 1600 pontja. Nos, a Liga
pontok egy az egyben megfeleltethetõk a sakk Élõ-
pontszámának, ezért itt is minden újonnan nevezõ já-
tékos 1600 ponttal indul. Ebbõl már mindenki sejthe-
ti, hogy az 1600 pontos játékosok nagy része nem
játszott még egy Liga-meccset sem. Egyébként ez a lis-
ta megtekinthetõ a Beholder Kft. honlapján (ott ha-
vonta frissítjük), valamint az összes Ligahelyszín
(ezeknek a listáját is megtalálhatjátok a játékosok táb-
lázata mellett) küldünk belõle egy példányt. A késõb-
bi Krónikákban már csak a legjobb játékosok pontszá-
mait közöljük, de természetesen lesznek még teljes
listák is.

HATALOM
ÚÚjj  HHKKKK  vveerrsseennyylleehheettõõsséégg

LIGÁJA

1996 © Beholder Bt.
1996 © Beholder Bt.
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Kihozásához szükséges, hogy 

egy repülô lényedet a gyûjtôbe dobd. 

Repül. =+: 5-ös tûzlehelet.

Az éjsárkányok évezredek hosszó során át 

olyan mély nyomot hagytak az emberekben, hogy

a mágusok megalkották halvány másukat: 

az illúziósárkányt.
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1 1776 Tornay Tamás Gyöngyös
2 1722 Halmi Csaba Cegléd
3 1700 Muri Ferenc Nyíregyháza
4 1683 Szinay Péter Budapest
5 1680 Debreceni Áron Pilisjászfalu
6 1680 Kovács Sándor Csemõ
7 1672 Szabó Krisztián Gyöngyös
8 1664 Alapi Miklós Pásztó
9 1659 Sass Tamás Budapest

10 1657 Szigeti Balázs Debrecen
11 1643 Mátyus Balázs Pásztó
12 1637 Panyik Zoltán Budapest
13 1636 Ries Tamás Budapest
14 1633 Gulyás Gábor Dunaharaszti
15 1632 Király Péter Nyíregyháza
16 1631 Kulcsár Dávid Szg.szt.Miklós
17 1630 Barta Árpád Szg.szt.Miklós
18 1629 Kenéz András Budapest
19 1628 Baross Ferenc Budapest
20 1628 Simon Dániel Szg.szt.Miklós
21 1627 Bíró Gábor Debrecen
22 1625 Bakos Attila Budapest
23 1618 Czine Sándor Mátészalka
24 1618 Ordas Lajos Nagykõrös
25 1616 Szemerényi Tibor Budapest
26 1616 Csík János Budapest
27 1616 Bodrogi Máté Pásztó
28 1616 Koczur Ferenc Debrecen
29 1615 Skaliczky Dávid Taksony
30 1613 Peterdi Réka Budapest
31 1607 Farkas Elvira Hort
32 1606 Klimisz Dezsõ Csemõ
33 1606 Józsa Sándor Debrecen
34 1605 Mester Zsolt Cegléd
35 1602 Bagi Sándor Cegléd
36 1601 Fábián Balázs Budapest
37 1600 Kis Borsó Csaba Pilisv.vár
38 1600 Farkas Norbert Rakamaz
39 1600 Józsáné Sz. Anita Debrecen
40 1600 Földi Miklós Korós
41 1600 Szabó Gergely Pásztó
42 1600 Tóth Balázs Szg.szt.Miklós
43 1600 Szabó István Pásztó
44 1600 Kántor Gyula Salgótarján
45 1600 Gráf József Dunaharaszti
46 1600 Tóth Balogh Béla Debrecen
47 1600 Tóth Zoltán Debrecen
48 1600 Székelyhidi Zsolt Debrecen
49 1600 Tóth János Debrecen-Bánk
50 1600 Boldog Tamás Szg.szt.Miklós
51 1600 Molnár László Debrecen
52 1600 Tar Zoltán Debrecen

53 1600 Král László Budapest
54 1600 Kopunovics Dávid Budapest
55 1600 Nagy Barna Debrecen
56 1600 Szabó Géza Hajdúszoboszló
57 1600 Rusótzky Zoltán Budapest
58 1600 Magó Zsolt Debrecen
59 1600 Mátó Viktor Budapest
60 1600 Valler Krszitián Pécs
61 1600 Pecija Petár Budapest
62 1600 Fenyvesi Krisztián Pécs
63 1600 Skaliczky Dávid Taksony
64 1600 Piósi Balázs Budapest
65 1600 Opra Szabó Csaba Budapest
66 1600 Ronyák László Nyíregyháza
67 1600 Nagy Andrea Nyíregyháza
68 1600 Kórósi Dávid Pécs
69 1600 Brandt Gergely Ócsárd
70 1600 Fábos Zsolt Pécs
71 1600 Halas Szilárd Szederkény
72 1600 Bicskey Barnabás Pécs
73 1600 Maroda Máté Nyírpazony
74 1600 Kósa Tmás Nyíregyháza
75 1600 Vadas György Nyíregyháza
76 1600 Kovács Márton Budapest
77 1600 Kovács Attila Budapest
78 1600 Zajácz Gábor Nyíregyháza
79 1600 Bárkányi Imre Nyírszõllõs
80 1600 Kovács Áron Budapest
81 1600 Balkóczi Krisztián Nyíregyh.
82 1599 Mikuska Péter Pásztó
83 1598 Hatvani István Debr.-Bánk
84 1597 Szabad Gergõ Pásztó
85 1589 Debreceni Dávid Pilisjászfalu
86 1587 Farkas Attila Dunaharaszti
87 1587 Jánvári András Budapest
88 1586 Alapi László Pásztó
89 1585 Rapi Ferenc Debrecen-Bánk
90 1585 Kéri Kornél Pásztó
91 1584 Pavlovics György Csabacsûd
92 1583 Vörös Ferenc Budapest
93 1582 Tar Ferenc Dunaharaszti
94 1582 Miksi Ádám Adács
95 1579 Tar Ferenc Dunaharaszti
96 1571 Nagy Dániel Budapest
97 1569 Schmidt Miklós Budapest
98 1569 Gyurika Krisztián Cegléd
99 1569 Marjai Tamás Nyíregyháza

100 1569 Kulcsár Mihály Bicske
101 1569 Szalai Ottó Dunaharaszti
102 1569 Nagy Vilmos F. Gyöngyös
103 1569 Bódizs László Szg.szt.Miklós
104 1569 Demeter István Debrecen

105 1569 Ács János Nyíregyháza
106 1569 Dezsõ Balázs Nyíregyháza
107 1569 Csizek Balázs Szg.szt.Miklós
108 1569 Bunkóczi István Debrecen
109 1569 Nagy Bence Debrecen
110 1569 Antal Áron Budapest
111 1569 Boros Péter Nyíregzháza
112 1569 Gyõri János Cegléd
113 1569 Ágói Zoltán Budapest
114 1569 Kézai András Budapest
115 1569 Schmidt Zoltán Budapest
116 1569 Fábián Péter Budapest
117 1556 Felfödi Zsolt Nyíregyháza
118 1555 Mohos Márk Szg.szt.Miklós
119 1554 Csizek Tamás Szg.szt.Miklós
120 1553 Sivadó Ákos Nyíregyháza
121 1551 Fekete Tibor Cegléd
122 1549 Bánszky Miklós Gyöngyös
123 1548 Horváth Zoltán Pásztó
124 1542 Fodor Péter Gyöngyös
125 1540 Tar Péter Nyíregyháza
126 1538 Gál Erzsébet Mezõkövesd
127 1538 Strider Ákos Szg.szt.Miklós
128 1538 Kecskeméti Emil Cegléd
129 1531 Báder Mátyás Budapest
130 1529 Kormos Dániel Pásztó
131 1525 Szabó Péter Gyöngyös
132 1523 Jancsár János Nagykõr0s
133 1522 Szántó Sándor Derecske
134 1515 Ifj. Mester Zsolt Cegléd
135 1507 Rózsavölgyi Martin Pásztó
136 1507 Vantova Zsolt Albertirsa
137 1507 Jámbor András Budapest
138 1507 Fehér Zsolt Cegléd
139 1496 Pákozdi Gábor Debrecen
140 1492 Spisák Zoltán Pásztó
141 1480 Tari Roland Pásztó
142 1474 Mátyus Gergely Pásztó
143 1473 Kiss Ernõ Nyíregyháza
144 1467 Anka Márton Cegléd
145 1467 Angyal József Nagykõrös
146 1434 Kosztyankó László Budapest
147 1414 Katona Zoltán Nyíregyháza
148 1414 Mayer Szilveszter Cegléd
149 1414 Szûcs Kornél Budapest
150 1395 Takács Attila Ecséd
151 1378 Halmi Zoltán Cegléd
152 1340 Magyari József Cegléd
153 1300 Pankó Csaba Gyöngyös
154 1300 Sallai László Cegléd
155 1300 Tornay Árpád Gyöngyös

HELYEZÉS   LIGA-PONT   JÁTÉKOS   LAKHELY
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Speciális képességnek számít-e a
KF-elni tudás, az õrzõ és a kegy?
Nos az, hogy egy lény tud-e KF-elni,
nem számít speciális képességnek, csak-
úgy mint a kegy. Ez utóbbi egy laptípus,
ugyanolyan, mint az élõholt, a tûz stb.
Az õrzõ viszont speciális képesség.

Hány VP-be kerül a Sötét erõk idé-
zése mellett egy Quwarg kijátszása?
Nullába. Bár a Sötét erõk idézésének
szövege valóban nem teljesen egyér-
telmû, de semmilyen lény kihozatalát
nem drágítja. A kártya szövegében ol-
vasható „legalább 1” arra vonatkozik,
hogy az idézési költség a Sötét erõk
idézésével nem csökkenhet egy VP alá.

Szintet lép-e Õrült Trax, ha haszná-
lom az elsõ képességét és már
nincs lap a kezemben és/vagy nincs
lap a paklimban?
Nem lép szintet, és a képességét sem
használhatod. A lapok eldobása ugyan-
is a képesség használatának költsége,
ha nem tudod kifizetni az egészet, ak-
kor egyáltalán nem használhatod.

Játékban van egy Mirg és egy Fan-
talas. Az idegen tollakkal a Mirg-
nek átadom Fantalas speciális ké-
pességét.
a. Lesz-e a Mirgnek vadászat képessé-
ge, ha Fantalas nem lépett szintet?
Nem, mivel Fantalasnak nem volt
ilyen képessége.
b. Lesz-e a Mirgnek vadászat képes-
sége, ha Fantalas már lépett két
szintet?
Igen, mivel ekkor Fantalas már ren-
delkezett a képességgel.
c. Fantalason nem volt szintlépés;
az Idegen tollak után a Mirgre te-
hetek-e?
Nem, mivel szintlépés csak kalando-
zókra rakható, és a „kalandozóság”
nem speciális képesség, hanem egy
laptípus.

Mekkora lesz a Notermanthi, ha
Ördögi mentorral hozom vissza a
gyûjtõbõl?
Nos, a kovácscéhezett tárgyakhoz ha-
sonlóan az Ördögi mentornál is a lé-
nyek tulajdonosa dönti el, hogy milyen
sorrendben jönnek vissza a gyûjtõbõl.
Amikor a Notermanthit tulajdonosa
visszarakja a játékba, akkor meg kell
nézni, hogy hány lény van a gyûjtõjé-
ben, ez adja meg a Notermanthi erejét.
Vagyis célszerû elõször õt visszarakni.

Fennmarad-e a Járvány a kis pöfe-
tegeken, ha Járványt raknak az
Óriáspöfetegemre?
A Járvány szövege szerint az a lény
amelyiken a Járvány van, a gyûjtõbe
kerül, majd a Járvány átkerül egy má-
sik lényre. Amikor azonban a pöfeteg
a gyûjtõbe kerül, azonnal létrejön a
ráírt hatás, miszerint ha kikerül a já-
tékból, kis gombajelzõk keletkeznek.
A Járvány továbbrakása pedig ezután
történik, amikor már megvannak a kis
gombák, amikre át lehet rakni.

4. Megmarad-e a lény saját speciális
képessége, ha az Idegen tollakkal
kap egy másikat? Mi történi akkor,
ha Gormaffi gromaff Haarkon
szolgájának képességét kapja meg
ilyen módon?
Természetesen megmarad, mivel a kár-
tyán nem szerepel az, hogy elveszíti a
már meglevõ képességét. Tehát ha Ca-
ramella megkapja Maigner Lopotomos
képességét, akkor fel lehet áldozni lény
visszahozásáért is, és ellenvarázslatként
is, de a feláldozással csak az egyik – tet-
szõlegesen választott – hatást lehet el-
érni. Az egyetlen megkötés, hogy ha
lényt akarok visszahozni, akkor Cara-
mellát továbbra is passzivizálni kell a
feláldozáshoz, míg ha ellenvarázsolni
akarok, akkor passzívan is feláldozha-
tom. A Harkoon szolgája és Gormaffi
gormaff esete már nem ilyen egyszerû,
a két lap képessége között ugyanis el-
lentmondás van. Az ilyen esetekben a
lapok alapos elolvasása segíthet. Gor-
maffi gormaff szövegében az szerepel,
hogy semmilyen módon nem mehet a
sebzése 0 fölé. Mivel Gormaffi gormaff
megkapta Haarkon szolgájának képes-
ségét, ezért lehet lényt áldozni neki, de
a sebzése nem nõ tõle.

Lehet-e haláltáncoltatni a Kísérteti-
es bajnokkal megidézett, majd a
kör végén gyûjtõbe kerülõ lényt?
Nem, mivel a Kísérteties bajnokkal
visszahozott lény – ahogy a kérdésben
is és a kártya szövegében is szerepel –
a kör végén kerül a gyûjtõbe, azaz
utána már nem lehet lapot kijátszani.

Hányszor kell elköltenem a plusz
öt VP-t, ha A holtak nyugalma mel-
lett kijátszom egy Ördögi mentort?
Természetesen minden lény után kü-
lön el kell költenem, amelyikre nem
akarom vagy nem tudom elkölteni, az
nem jön vissza.
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Húzz egy lapot. Célpont lény
megkapja egy másik, a játékban

levô lény összes speciális képességét
és hátrányát kör végéig.

„Purbie azonnal kipróbálta vadonatúj szárnyait.
Csakhogy Purbie kövér volt, nagyon kövér... ”

2

DANI ZOLTÁN
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A Garokkom megkapja az összefo-
gás képességet az Idegen tollakkal,
majd a körben összefog egy Varka-
udarral. Mikor kell szétválasztani
õket?
Bár a kör végén megszûnik az Idegen
tollakkal kapott összefogás, az össze-
fogott lények csak a csere fázisban vál-
hatnak szét, így a Garokk gazdájának
legközelebbi csere fázisában kell õket
szétválasztani.

Zannak számít-e a Kisebb Zan?
Igen, ezért ha játékban van egy Kisebb
Zan, használni lehet Vlagyimir képes-
ségét, és ki lehet játszani az Óriásfér-
get.

Teljesülnie kell-e a lények kihozási
feltételeinek, ha Ördögi mentorral
jönnek vissza?
Igen, a mentorozás minden szempont-
ból lények játékba hozatalának számít,
ezért teljesülnie kell a kijátszási felté-
teleknek. Aminek a kijátszási feltétele
nem teljesül, az nem jön vissza a men-
torral, marad a gyûjtõben.

Hogyan mûködik a Déja vu Mana-
forrás és A bõség zavara mellett?
A Déja vu hatására mindenki eldobja a
kezében levõ lapjait, és húz öt lapot,
valamint mindenki elveszti a VP-jét, és
a VP-gyûjtés újra egyrõl indul. Egy Dé-
ja vu kijátszása azonban nem eredmé-
nyezi a játék újrakezdését, és A bõség
zavara azt mondja, hogy „minden já-
tékos a játék kezdetekor +3 lapot
húz”. Tehát A bõség zavaránál tovább-
ra is öt lapot lehet húzni a Déja vu
után. A Manaforrás hatása, hogy a kör
elején kapott VP nem ötig, hanem
nyolcig nõ, ez nem ütközik a Déja vu
hatásával. Vagyis a Déja vu után elõ-
ször mindenki egy VP-t kap, majd ez
folyamatosan felnõ nyolcig.

Ki lehet-e játszani a Tudati égetést,
ha van õrzõ lény a játékban?
Az õrzõ képesség szövege a szabály-
könyv szerint a következõ: „Ha õrzõ
lény van a játékban, játékos nem lehet
célpontja sebzõ általános vagy azonna-
li varázslatnak.” A Tudati égetés cél-
pontja azonban nem sebzõdik, hanem
elveszti a VP-it, ez nem ütközik az õrzõ
definíciójával, ezért ki lehet játszani.

Visszavehetem-e a Szent kulacsot,
ha hordozója nem sebzõdött?
Igen, mivel a lap ezt nem tiltja. Ha
visszaveszem a kulacsot, a lény mindig
visszanyeri a hiányzó ÉP-jét, csak eb-
ben az esetben 0 ÉP-t kap vissza.

Mennyit sebzek két Varkaudar
íjásszal, ha összefogtak, és haszná-
lom a képességüket?
Csak egyet. Igaz, hogy mindkettõnek
megmaradt a képessége az összefogás
után, de a képesség használatához
passzivizálni kell õket, és ha már passzi-
vizáltam egyikük képességének haszná-
latához, értelemszerûen a másikéhoz
már nem tudom õket passzivizálni.

Ha játékban van egy Béklyóm, ak-
kor bármikor megnézhetem az el-
lenfél lapjait?
Természetesen nem. A kártya szövege
nem teljesen egyértelmû – fõleg azok
számára, akik az ilyen nyilvánvaló eset-
ben is szeretik belemagyarázni a kár-
tyákba a hibás értelmezést. Csak a ki-
játszásakor nézheted meg az ellenfél
lapjait, és ekkor kell kiválasztanod,
hogy mit béklyózol.

Sebzõdök-e a Zarknod oszlopától,
ha Tudati fejlesztéssel elõkeresek
egy Teológiát?
Nem, mivel a kikeresõ lapokkal (Pszi-
ernyõ, Szuperpszí, Tudati fejlesztés
stb.) kézbe vett lap nem számít laphú-
zásnak.

Pozitív sík mellet mennyit sebez az
Átokmurgattyú és az Átokféreg ké-
pessége?
Az Átokmurgattyú azon képessége,
miszerint ha a harci fázisban gyûjtõbe
kerül, az ellenfélen sebez kettõt, spe-
ciális képesség eredménye, tehát egy
hatás, ami eggyel kevesebbet sebez a
Pozitív sík miatt. Az Átokféregnél vi-
szont az, hogy visszasebez a gazdájára,
hátrány, amit nem befolyásol a Pozitív
létsík.

Fair play mellet Kísérteties baj-
nokkal vissza lehet-e hozni egy
Zinthurgot?
Nem, mivel a Kísérteties bajnok az õr-
posztba hozza vissza, és oda a Fair
play miatt nem kerülhet hatnál na-
gyobb idézési költségû lény.

Pikkelyes throgattal kicserélhe-
tem-e a Szõrös bozsómat Igazság-
tevõre?
Pikkelyes thorgat képessége a kártya
szövege szerint nem célpontot igénylõ
képesség, tehát lehet használni céloz-
hatatlan lényekre is.

Júniusi számunkban megjelent egy lis-
ta a neves és nem neves kalandozók-
ról, amelybõl kimaradt a neves kalan-
dozók közül Sighter és Sistergõ
Pumpa, a nem neves kalandozók kö-
zül pedig a Mutáns.
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Célpont játékos minden szörnyének
idézési költsége @2-vel kevesebb (de

legalább 1), de minden egyes szörnyért,
amelyet megidéz, veszít 2 ÉP-t. Több Sötét
erôk idézésének hatása nem adódik össze.

„Haarkon oly erôket idézett meg, amelyeket késôbb
már nem tudott féken tartani...”

2
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pP: A kezedbôl kijátszhatsz egy asztalon
maradó lapot, de ennek feltétele, hogy

egy ugyanilyen típusú lapot (amelynek te
vagy a tulajdonosa) visszavegyél az asztalról
a kezedbe. Az idézési költségek típusának

is meg kell egyeznie. Ha az új lapé
nagyobb, mint az elôzôé, akkor a

különbözetet ki kell fizetned.

4
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A stratégia egyszerû: minél hamarabb nagy lényeket gene-
rálni a gyûjtõbe, lehetõleg addig, amíg az ellenfélnek még
nincs ott egy se, majd sétára indítani a Mentort. Ezután a
hatalmas „monszterek” megteszik a magukét.

Akkor most nézzük meg a paklit részletesebben: Elõ-
ször is szükség van olyan lapokra, amelyek a saját paklin-
kat égeti. Adott a Nothermantis kombóból már jól ismert
Lidércúr és az Óriáspatkány, és persze ott van Morgan a
pakliégetõ kedvence a Leah hatalma, amelynek a segítsé-
gével még lapelõnyhöz is jutunk. Mivel a pakliban viszony-
lag sok olyan lény van amelyeket nem szeretnénk kézbõl
kijátszani, tegyünk be egy Savgólemet is. Számoljunk csak:
három Lidércúr az 24 lap, három Óriáspatkány az 9 lap,

három Leah hatalma az 15 lap, összesen 48 lap, több
mint az egész pakli, ennyi dobatás biztos elég lesz.

Természetesen nem hiányozhat a pakliból az Ördögi
mentor sem (lehet hogy erre épül a koncepció?). Célsze-
rû hogy ezt a lapot minél hamarabb felhúzzuk (érdekes,
hogy versenyeken az ellenfeleimnek a kezében már indu-
láskor szinte mindig kettõ volt), ezért tegyünk be három
Szuperpszít is, ezzel szükség esetén kikereshetjük, és az
sem baj ha az ellenfél lapokat dobat a gyûjtõbe, hisz ezt
az erõforrást mi ki tudjuk használni. Elõfordulhat olyan
sajnálatos eset, hogy véletlenül mind a három Ördögi
Mentort kidobjuk a gyûjtõbe, ezért be kell rakni egy-két
olyan lapot is amivel visszahalászhatjuk onnan. Ilyen a
Borúra derû valamint az Idõutazás, amivel ha úgy hozza
a sors még lényeket is eldobálhatunk.

Nézzük most a lényeket. Milyen szempontok
szerint válogassunk? Minél nagyobb, annál
jobb, az idézési költség nem számít, úgysem
akarjuk kézbõl kijátszani õket, és az sem árt ha
van valamilyen speciális képességük. A legjobb
lenne A bajnok manifesztációja (19/19) csak
az a baj vele, ha a gyûjtõbe kerül, azonnal
vesztettünk, hát ez kilõve. A következõ legna-
gyobb lény szintén ebben a kiegészítõben
megjelent A holtak szelleme (7/7), még bün-
tetése is van – remek lesz. Tegyünk be még
három Trikornis herceget is, igaz, hogy csak
4/5-ös, de VP termelõ képessége rendkívül
hasznos a koncepcióba. Rakjunk be egy Ha-
arkont is, õ sem kifejezetten kis lény, és
emellett leszedheti a Mentor által kiosztott
méregjelzõket a lényeinkrõl. Hogy mind
bezsúfolhassuk az összes visszatérõ lé-
nyünket az õrposztba, vegyünk be a csa-
patba két Tüskés harci gromakot is (a gro-

KKOOMMBBÓÓKK
AAMMIIKKOORR  SSÉÉTTÁÁRRAA  IINNDDUULL  AA  MMEENNTTOORR

Új kiegészitõ, új paklikoncepció. Az Ezüsthajnal kiegészitõ megjelenésével fenekestül
felborult az egész játék. A régi paklik lecsengtek (talán a teológiás és a célozhatatlan
pakli kivétel), de jöttek helyettük újak. Ezek egyike a Mentorpakli. Sajnos (persze ez
csak saját vélemény) új pasziánszjellegû decket köszönthetünk a versenyeken. A kon-
cepció az eddig szinte csak a Kovácscéhes–tárgyas illetve a Moák fénykorás–épületes
pakli által kihasznált erõforrást, a gyûjtõt veszi célba.

HOLTZINGER DÁNIEL
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Ha a tüskés harci gromak aktív,

az ôrposztod mérete kettôvel nagyobb.

Plusz @1 elköltésével aktívan jön játékba.

„Az elôször békésnek tûnô kérôdzôket elôször kaktusz-

tehénnek nevezték el a telepesek. Az új név akkor

ragadt rá, amikor egy csorda tökéletesen

letiport egy teljes falut.”
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Minden gyûjtôben levô lényt

a gazdája a tartalékjába rak (ideértve

a költség kifizetésekor feláldozott lényeket),

passzívan, és ezek mindegyikére rak

egy-egy méreg jelzôt.

„Amikor üvöltenek a farkasok és Leah templomának

kapui szélesre tárulnak, jobb, ha nem mozdulsz ki

otthonról, mert sétára indult a Mentor.”

3
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mak aktívan kettõvel növeli az õrposztunk
méretét). Tehetünk be egy Sötét motyo-
gót is, remek áldozni való lap. Persze rak-
juk be az elõzõekben említett lényeket is
(három Lidércúr, három Óriáspatkány,
egy Savgólem). Végül, de nem utolsósor-
ban tegyünk be három Molgant is. Igaz
hogy kis lény, hamar megölik, de nem baj,
a legjobb helye úgyis a gyûjtõben van.

Az Ördögi Mentor három áldozás költ-
ségû lap, ezért – bár van egy pár kisebb
lény amit be tudunk áldozni neki – be kell
rakni még egy-két áldozható lapot. A válasz-
tás nem lehet kétséges: a legjobb áldozható
lap a Ködmangó, hiszen akár az áldozástól,
akár kidobatva kerül a gyûjtõbe, tetemes VP
elõnyre tehetünk szert vele. Rakjunk még be
négy Destabilizátort is. Áldozni ezt is lehet, és
soha sem lehet tudni, hogy játszik-e az ellenfél
ellenvarázslatokkal.

Végül azok a lapok amelyek még életképesebbé teszik
a koncepciót. Hogy ne üssenek le rögtön az elején min-
ket, rakjunk be három Kürtszót, igaz, hogy elég nagy hát-
ránya van, viszont nem kerül semmibe és ez a mostani
versenykörnyezetben sokat számit. És tegyük be a régi
idõk és rengeteg pasziánszpakli nagy tápját Az idõ kere-
két. Milyen jó is az, ha a visszahozott „monszterekkel”
egybõl ütni is tudunk.

Akkor ejtsünk pár szót arról, hogy is kell ezzel a pak-
lival játszani. Elõször is igaz, hogy ez nem a legfairebb do-
log, de nézzünk körül verseny elõtt, hányan játszanak Õsi
rúnával illetve Bõség zavarával, és csak ezután, jól meg-
fontolva döntsük el, hogy akarunk-e Bõség zavarát hasz-
nálni. Tapasztalataim szerint, ha már a mezõny fele hasz-
nálja valamelyik szabálylapot, nekünk már nem érdemes
berakni. Teszteléskor persze mindenki kipróbálhatja sza-
bálylappal és anélkül is.

Ha már kezdéskor húztunk Ördögi mentort, akkor
amint tehetjük, generáljuk a lényeket a gyûjtõbe Lidér-
cúrral, Óriáspatkánnyal, Leah hatalmával. Az Ördögi
mentort akkor érdemes kijátszani, ha már legalább két
nagy lény van a gyûjtõben. Ha nem húzunk a játék elején
Mentort és nincs valamilyen lapunk, amivel esetleg vissza-
vehetjük a gyûjtõbõl, nyugodtan várhatunk a pakliégetés-
sel, amíg biztonságos. Nem szabad elkapkodni, mert ha
kimegy mindhárom Mentor és nem tudjuk visszaszedni
valamelyiket, akkor végünk. Tehát várjunk amíg egy Ördö-
gi Mentort, Idõutazást, Borúra derût vagy Szuperpszít
nem húzunk, ez utóbbival ha nincs Mentorunk azonnal ki
is kereshetünk egyet.

Az Ördögi mentor kijátszása után figyeljünk arra, hogy
azok a lények is visszatérnek, amelyek az áldozás miatt ke-
rültek a gyûjtõbe, és arra is, hogy a Lidércúr és az Óriás-
patkány miatt újra lapokat kell dobnunk a pakli tetejérõl,
ezért néha érdemes egymás után két Ördögi mentort is

kijátszani. Ha nincs elég varázspon-
tunk, nyugodtan használjuk a Trikornis hercegeket, majd
egy újabb Mentorhoz áldozzuk be õket, így elég nagy VP
elõnyhöz juthatunk.

Bár van elég áldozni való lap a pakliban, néha elõfor-
dul, hogy nem húzunk eleget, ilyenkor két dolgot tehe-
tünk: vagy Leah hatalmát mondunk magunkra, hátha be-
húzunk valami áldozhatót, vagy Borúra derûvel esetleg
Idõutazással visszaveszünk egyet a gyûjtõbõl, ha ott van.
Ilyenkor a Ködmangó a leginkább célravezetõ megoldás,
mert azt nem lehet lelõni és ingyen kirakható. A Sötét mo-
tyogót mindig vegyük vissza a gyûjtõbõl, ha nincs szüksé-
günk varázspontra, ugyanis szükség lehet rá áldozáshoz,
Az idõ kerekéhez, valamint a Savgólemhez is.

Mikor sikeresen visszahoztunk annyi lényt, hogy
agyon tudjuk ütni velük az ellenfelet, és van a kezünkben
Az idõ kereke, ne habozzunk kijátszani, jobb, ha nem
adunk módot rá az ellenfélnek, hogy leszedje õket. Ha va-
lamilyen asztalon lévõ lap zavar minket az Ördögi mentor
kijátszásában, generáljunk addig lapokat a gyûjtõbe, míg
egy Molgant ki nem dobunk. Vetessük vissza a zavaró la-
pot és már indulhat is a Mentor. A Molgan persze az el-
lenfél õrposztjának kipucolására is kitûnõen használható.
Abban az esetben, ha az ellenfél is játszik Molganokkal,
neki is visszajött egy pár a mentorral, és van az asztalon
Haarkonunk, vegyük le az ellenfél Molganjairól a méreg-
jelzõket, így nem vetetheti vissza kézbe a lényeinket.

Ez a pakliösszeállitás csak egy a sok közûl. Amint lát-
szik, csak egy szín létfontosságú a koncepcióhoz Leah,
mellé bármilyen másik három isten bekerülhet a pakliba.
Röviden leírom, melyik istennél mit érdemes berakni. Fa-
irlightnál érdemes több nagy lénnyel (Drakolder testõr,
Viharóriás), Fairlight trükkjével, áldozáshoz Zarknod pe-
csétjével játszani. Dornodonból be lehet rakni az Õsqu-
wargot, a Varkaudar harcmûvészt (Maigner Lopotomos
ellen), áldozáshoz Quwargokat. Chara-dinból az Ében
hadúr (nem veteti vissza Molgan), a Nothermanthi (õ jön
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Ha valaki a gyûjtôbôl egy lényt

valamilyen módon vissza akar hozni

a játékba vagy a kezébe, akkor

a visszahozás normál költségén felül

el kell még költenie -t.

„Mondd, hogy terhedre van búm, 

S többé nem háborítalak.” – Petôfi Sándor

4
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Kijátszási feltétele, hogy legyen játékban

lényed. Amennyi VP-t elköltesz pluszban

(max. 7), minden játékos maximum annyi

lapot (kivéve Idôutazást) a gyûjtôjébôl a

kezébe vehet, de ezután a kezébôl a

gyûjtôbe kell dobnia ugyanennyi lapot.

„Jól gondold meg, innen már nincs visszaút...”

1+?



Egy lemezújság a fantasy 
és a sci-fi szerepjátékok rajongóinak!

Ez a lemezújság havonta jelenik meg a CD Guru, a Chip és a Pc-x CD-ROM
mellékletében. Az elsõ (valójában nulladik) 1996. decemberében látta meg a

napvilágot.

Egy kis ízelítõ az eddigi témakörökbõl:
Túlélõk Földje � Káosz Galaktika � AD&D � Earthdawn
Cyberpunk � Shadowrun � Magic: the Gathering � Rage

Csillagok Háborúja � Star Trek � White Wolf

Kínálatunk folyamatosan bõvül egyéb játékokkal. Olvashattok novellákat, kártya- és
könyvismertetõket, klubinfókat, kalandmodulokat és tippeket. Keresd a CD

mellékleten, az interneten és a barátaidnál!
Levélcímünk: 1537 Budapest Pf. 453/397

E-mail: pergamen@elender.hu

vissza utoljára játékba), a Teljes for-
dulat (Az idõ kereke helyett), vala-
mint a Totális agymosás. Talán legke-
vésbé Sherant érdemes berakni, de
azért itt is akadnak nagy lények, és
esetleg A hármas mágikus ereje is
használható.

A cserepaklit mindenki az adott
versenyre méretezve állítsa össze. Én
a következõket mindenképpen javas-
lom: Mágiafaló, Destabilizátor, vala-
mi lénypusztítás (A szirének éneke,
Szörnybûvölés), Mágiatörés, A sebek
beforrnak, Tudati égetés, Lady Oli-
via trükkje, Idõkiesés (ez utóbbi há-
rom a teológiás pakli ellen).

Egy-két szót még szólnék arról,
hogyan lehet a pakli ellen védekezni.
Hordával, ha tudjuk, rohanjuk le az
ellenfelet, de közben figyeljünk arra,
hogy a játékba kerülõ lényeit azonnal
lõjük le, ne tudja feláldozni õket. Ha
Nothermathival játszunk, mindig õ
jöjjön vissza utoljára a gyûjtõbõl, így

jó esetben le tudjuk verni az ellenfe-
let, ha nincs Idõ kerekéje vagy gyó-
gyulása. Cserepakliból hatásos A hol-
tak nyugalma (minden visszatérõ
lényéért el kell költenie öt VP-t), Ma-
igner Lopotomos (megcounterelni az
Ördögi mentort), a Tolvajszem (alul-
ra rakjuk vele a mentorokat), az Idõ-
kiesés (nem jönnek vissza az õ lényei,
a mienk viszont igen), a Sötét erõk
idézése (minden visszatérõ lény után
sebzõdik az ellenfél), a Kiûzetés (az
ellenfél gyógyulási fázisában visszave-
tetjük a kezébe a lényeket) és termé-
szetesen az Ellenvarázslat (a Mana-
csapda egy kicsit drága). Persze
mindezek ellen védekezni lehet pl.
Molgannal, Mágiatöréssel, Destabili-
zátorral, Mágiafalóval, de az már
csak a játékosokon múlik, ki hogyan
tudja kihasználni a cserepakli adta le-
hetõségeket.

Mindenkinek jó játékot kíván:
HOLTZINGER DÁNIEL

33  ÖÖrrddööggii  mmeennttoorr
33  LLiiddéérrccúúrr
33  ÓÓrriiáássppaattkkáánnyy
33  AA  hhoollttaakk  sszzeelllleemmee
33  MMoollggaann
33  LLeeaahh  hhaattaallmmaa
33  KKööddmmaannggóó
11  HHaarrkkoooonn
11  SSööttéétt  mmoottyyooggóó
11  SSaavvggóólleemm
33  KKüürrttsszzóó
22  TTüüsskkééss  hhaarrccii  ggrroommaakk
33  TTrriikkoorrnniiss  hheerrcceegg
33  SSzzuuppeerrppsszzii
22  AAzz  iiddõõ  kkeerreekkee
22  BBoorrúúrraa  ddeerrûû
22  IIddõõuuttaazzááss
44  DDeessttaabbiilliizzááttoorr

ÖÖsssszzeesseenn  4455  llaapp..
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33  MMoollggaann
33  LLeeaahh  hhaattaallmmaa
33  KKööddmmaannggóó
11  HHaarrkkoooonn
11  SSööttéétt  mmoottyyooggóó
11  SSaavvggóólleemm
33  KKüürrttsszzóó
22  TTüüsskkééss  hhaarrccii  ggrroommaakk
33  TTrriikkoorrnniiss  hheerrcceegg
33  SSzzuuppeerrppsszzii
22  AAzz  iiddõõ  kkeerreekkee
22  BBoorrúúrraa  ddeerrûû
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44  DDeessttaabbiilliizzááttoorr

ÖÖsssszzeesseenn  4455  llaapp..
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ÁRLISTA – BEHOLDER KFT.
KÜLFÖLDI ÁRUK

Az alábbiakban a Beholder Kft-nél megvásárolha-
tó áruk (könyvek, kártyák) listáját találhatjátok
meg. A külföldi árukat a következõ módon vásá-
rolhatod meg: Mielõtt a pénzt elküldöd, a megren-
delésedet küldd el e-mailben (beholder@mail.-
datanet.hu) vagy levélben! Így félre tudjuk tenni
számodra a megrendelt árut a pénz megérkezésé-
ig, illetve a külföldi áruknál elõfordulhat az is,
hogy rövid idõre kifogyunk belõle, vagy nincs
annyi raktáron amennyit rendeltél. Minderrõl le-
vélben értesítünk. Miután megkaptad a levelet,
belföldi postautalványon kell a szükséges összeget
a címünkre elküldeni. A megrendelést egy héten
belül teljesítjük, ajánlott küldeményben juttatjuk
el a kívánt dolgokat. Lehetõség van utánvétellel is
rendelni, ennek azonban nagyobb a postaköltsé-
ge, amit kénytelenek vagyunk felszámolni. (Ez az
áru értékétõl függõen 300–500 Ft!) Ez az árlista
1998. szeptemberéig érvényes. Az aktuális áraink-
ról és áruinkról állandóan tájékozódhattok a Be-
holder Kft. honlapján:

(http://www.beholder.hu)

MAGIC: THE GATHERING
Stronghold alap összeállított pakli 2300 Ft
5. kiadású alappakli 2100 Ft
5. kiadású kiegészítõ 700 Ft
5. kiadású indulókészlet 3600 Ft
(tartalma 2 elõre összeállított 5. kiadású
alappakli, és egy 5. kidású kiegészítõ)
Tempest alappakli 2100 Ft
Tempest kiegészítõ 700 Ft
Mirage alappakli 2100 Ft
Mirage kiegészítõ 700 Ft
Vision kiegészítõ 700 Ft
Weatherlight kiegészítõ 700 Ft
Portal alappakli 1700 Ft
(magyar nyelvû szabálykönyvvel!)
Portal kiegészítõ 550 Ft
Exodus alap összeállított pakli 2300 Ft
Exodus kiegészítõ 700 Ft
Stronghold kiegészítõ 700 Ft
Unglued kiegészítõ 600 Ft

MIDDLE EARTH KÁRTYAJÁTÉK
ME: kezdõ pakli 2100 Ft
ME: Against the Shadow 700 Ft
ME: The White Hand 700 Ft

BATTLETECH KÁRTYAJÁTÉK
Unlimited alappakli 2100 Ft
Unlimited kiegészítõ 700 Ft
Counterstrike kiegészítõ 700 Ft
Mercenaries kiegészítõ 700 Ft
MechWarrior kiegészítõ 700 Ft
Arsenal kiegészítõ 700 Ft

STAR WARS
Alappakli 2100 Ft
Alap kiegészítõ 700 Ft
A New Hope kiegészítõ 700 Ft
Dagobah kiegészítõ 600 Ft
Cloud City kiegészítõ 600 Ft
Jabba’s Palace kiegészítõ 600 Ft

VAMPIRE
Alappakli 2100 Ft
Alap kiegészítõ 700 Ft
The Sabbat kiegészítõ 1000 Ft

NETRUNNER
Alappakli (dupla pakli) 4000 Ft
Alap kiegészítõ 700 Ft
Proteus kiegészítõ 700 Ft

MAGYAR ÁRUK
A magyar áruk megrendelése mindenben meg-
egyezik a külföldi árukéval, kivéve, hogy itt nem
kell elõre jelezned a rendelésedet, biztosan jut a
számodra is kívánt könyvbõl vagy kártyából.

SHADOWRUN – REGÉNYEK
Árnyjáték 698 Ft
Vakító fény 698 Ft

SHADOWRUN – SZEREPJÁTÉK
Árnyékmagyarország 1200 Ft
Végzetes DNS (modul) 438 Ft
Magányos Farkas 698 Ft

RAYMOND E. FEIST
Mágus: A Mester elfogyott
Ezüsttövis 798 Ft
Stehanon alkonya elfogyott

JAMES BOND 007
Casino Royale 629 Ft

TF REGÉNYEK
Túlélõk elfogyott
Kitaszítottak 478 Ft

BATTLETECH
Halálos örökség 750 Ft
Elveszett sors 750 Ft
A klán törvénye elfogyott
Vérnév 698 Ft
Sólyomgárda 698 Ft

HKK
Isteni Szövetség kiegészítõ 560 Ft
Ezüsthajnal 600 Ft
Alappakli (IV. kiadás) 820 Ft
Létsíkok kiegészítõ elfogyott

CSILLAGKÉPEK
Skorpió 200 Ft
Nyilas 200 Ft
Bak 200 Ft
Vízöntõ 200 Ft
Halak 200 Ft
Kos 200 Ft
Bika 200 Ft
Ikrek 200 Ft

EGYÉB:
Graham Edwards: Sárkányvarázs 1190 Ft
Ken Grimwood: Idõcsapda 750 Ft

MÖBIUS KIADÓ

Terry Bisson: Johnny Mnemonic 449 Ft
Elizabeth Hand: 12 majom 599 Ft
Diane Carrey: Kísértethajó 589 Ft
Robert Shackley: A halál árnyékában 599 Ft
Douglas Adams: 
Jobbára ártalmatlan 649 Ft
Fényévek Sci-fi antológia 690 Ft
Gene DeWeese: A béke õrei 619 Ft
Sandy Schofield: Halálcsapda 639 Ft
Robert A. Heinlein: Starship Troopers 659 Ft

A cím: Beholder Kft. 1680, Budapest Pf. 134
Az itt feltüntetett árak tartalmazzák a postázás költségeit is!

Figyelem! 5000 Ft feletti vásárlás esetén az árból 10% engedményt adunk!
Ez a kedvezmény a Möbius kiadó könyveire nem vonatkozik.

A Csillagképeket csak akkor küldünk ajánlva a rendelésedet, 
ha legalább három csomaggal rendelsz belõle.
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2 Force Spike
4 Counterspell
3 Mana Leak
2 Forbid
4 Impulse
3 Brainstorm
4 Propaganda

1 Archangel
1 Spirit of the Night
3 Spike Feeder

2 Sylvan Library
3 Gaea’s Blessing
4 Oath of Druids
2 Creeping Mold

1 Reflecting Pool
2 Undiscovered Paradise
1 Gemstone Mine
7 Forest
11 Island
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Az Exodus megjelenésével a Standard (type 2) formá-
tum gyökeres változáson ment át. Ennek a változásnak
persze apróbb fázisai voltak, bár ezt itt Magyarorszá-
gon nem nagyon lehetett érzékelni.

Emlékezzünk csak vissza az idei
Nemzeti Bajnokság elsõ napjára:
a legjobb 16 pakli között találhat-
tunk vörös gyakást (Sligh), fekete
hordát (Suicide Black), egyszínû
és ötszínû fehér hordát (White
Weenie), kétféle Necropotence
paklit, stb. stb. Szóval a mezõny
igen változatos volt, s vélemé-

nyem szerint ez remek hangulatot adott a
versenynek. Mostanra azonban kialakult
egy olyan irányzat, amely azt a kézenfek-
võ döntést adja, hogy az ember ne indul-
jon egyszerû lényes paklival.

Régen (a Tempest megjelenése táján)
nagyon jó eredményeket lehetett elérni
egy ötszínû fekete hordával, mely sok
lényt, kevés counterelést, néhány lényle-
szedést és pl. Winter Orbot használt. Ma
azonban ez már nem nagyon mûködik.
Hogy miért? Hát azért, mert ez a pakli csak
lények segítségével tud nyerni, igazi kont-
rollt pedig nem tud kialakítani, hacsak az
ellenfél nem fagy bele az orbba. Régen ez
a koncepció könnyen megverte a fe-
hér-kék defenzív paklikat (fehértõl védett
lények + orb), viszonylag esélyesen indult
a vörös ellen, és öt színének köszönhetõ-
en elég flexibilis sideboardot lehetett hoz-
zá alkotni. Aztán jött a Mox Diamond, a
Soltari shadow lények, a Cursed Scroll
burjánzása, s szép lassan eltûntek ezek a
paklik. Persze, hiszen a mox az orb ellen
tökéletes, a Cursed Scroll leszedi az összes
lényét ennek a paklinak stb. (Megjegyzem,
ritkán fordul elõ, hogy egy ötszínû fekete
ellen scrollt lehessen használni, mivel ott
a Winter Orb, az Uktabi Orangutan, és a
Disenchant, de ha mégis sikerül, akkor fa-
kereszt...).

Szóval a mezõny elkerülhetetlen át-
alakulása minden új kiadás után bekö-
vetkezik. Lehet, hogy nem is közvetlenül
az új lapok megjelenése miatt tûnik el
egy-egy pakli teljesen, hanem talán azért
is, mert az új lapok esetleges használata
lehetetlenné tenne egy-egy koncepciót.
Mondok egy példát. Mikor megjelent a
Tempest, akkor mindenki kezdte elcso-
magolni a régi jó fekete-hordákat (pl. az
elõbb említett ötszínût is), s egy hónapig
elõ sem vette. Pedig a Tempest tele van
iszonyú jó fekete lényekkel (Dauthi Hor-
ror, Sarcomancy, Dauthi Slayer). Igen
ám, de ott van a Light of Day is (enchant-
ment: a fekete lények nem támadhatnak,
nem blokkolhatnak), emellett pedig
tényleg nem lenne értelme a paklinak.
Aztán, mikor már alig tette be valaki a
Light of Dayt a sideboardba, szép lassan
elkezdtek visszajönni a fekete hordák,
persze nem nélkülözték immár az azóta
népszerûvé vált Cursed Scrollt sem. Az
egyensúly pedig szép lassan kialakult,
hogy aztán egy új kiadás majd mindent
újra felborítson.

Az Exodus behozott teljesen új kon-
cepciókat: Oath of Druids, Survival of
the Fittest, Recurring Nightmare, Hat-
red, Forbid, Cataclysm, s ezek most
ténylegesen átalakították a mezõny ké-
pét. Nézzük talán az elsõ lapot:

OATH OF DRUIDS
Egy zöld, egy színtelen, enchantment,
bármely játékos az upkeep fázisa alatt ad-
dig mutogatja a felsõ lapját az ellenfél-
nek, amíg az egy lény nem lesz, azt pedig
játékba teszi (az addig megmutatott la-
pokat pedig a temetõbe). Csak akkor

S t r a t é g i a
a mindig változó type II.

S t r a t é g i a
a mindig változó type II.
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használhatja, ha az ellenfélnek több lé-
nye van pályán, mint neki.

Ez a pakli jól mûködik, hiszen szinte
minden pakliban van (volt) elég sok
lény. Ha az ellenfél letett már egy lényt,
akkor használhatjuk az oath-ot, hiszen
nekünk nincsen a pályán lényünk (ha
mi eddig kijátszottunk pl. egy Spike Fe-
edert, akkor feláldozzuk, gyógyulunk
négyet, s már kereshetjük is a következõ
lényt). Az a kevés lény, ami a pakliban
van bõven elég, hiszen a Gaea’s Blessing
folyamatosan visszakeveri a temetõnket.
(Ha kikerül a pakliból a temetõbe, ak-
kor visszakeveri azt – és mivel az oath ki-
teszi a blessinget is a temetõbe...)

A pakli mûködése egyszerû: kite-
szünk egy oath-t, addig blokkolunk és
gyógyulunk a spike-okkal, amíg ki nem
jön az egyik nagyobb állatunk (Spirit of
the Night vagy Archangel), majd agyo-
nütjük az ellenfelünket. A Propaganda
segít a játék elejét túlélni a kis lények és
a shadowk ellen. A sok counter pedig
elõsegíti azt, hogy terveinket ne hiúsít-
hassák meg túl könnyen.

A gond csak az, hogy manapság már
sok pakli fel van készülve erre a koncep-
cióra, s tud úgy is nyerni, hogy nem tesz
le olyan lényt, amely kör végén is a pá-
lyán marad. Pl. a vörös pakli csak Mogg
Fanaticot és Ball Lightningot játszik ki
(és persze lövést). A kék pakli addig
nem tesz le Steel Golemet, amíg le nem
szedi az Oath-t, vagy elég nagy mennyi-
ségû counterelés nem lesz a kezében. A
fehér hordának azonban nagy gondot
okozhat ez a pakli, hiszen azt az egy-két
kósza Disenchantot simán le lehet co-
unterelni, s máris nyertünk.

SURVIVAL OF THE FITTEST
RECURRING NIGHTMARE

Survival of the Fittest: egy zöld, egy szín-
telen, enchantment, egy zöld manáért
eldobhatunk kezünkbõl egy lényt, s pak-
linkból egy tetszõlegeset kereshetünk ki
helyette, melyet szintén a kezünkbe kell
venni.

Recurring Nightmare: egy fekete, két
színtelen, enchantment, feláldozunk egy
lényt, visszavesszük a Recurring Night-
mare-t a kezünkbe: játékba teszünk a te-
metõnkbõl egy tetszõleges lényt. Csak
sorceryként használhatjuk ezt a hatást.

Nos, szerintem ez a két lap így egy-
más után elég egyértelmû. A Survival of
the Fittestel eldobunk egy nagy költsé-
gû, erõs lényt (pl. Verdant Force), s ki-
keresünk egy kis költségû, de jó képes-
ségû másikat (pl. Wall of Blossoms,
Uktabi Orangutan) a Recurring Night-
mare-rel pedig feláldozzuk a kis lényt,
amelybõl már profitáltunk (húztunk egy
lapot, vagy leszedtünk egy artifactet), s
kihozzuk a nagy vadállatot (mindezt 4-5
kör alatt). A játék közepén pedig, mikor
már jól felhízott a temetõnk a fittestnek
köszönhetõen, elsütjük a Living Death-t
(ha egyáltalán szükség van rá). A pakli-
ban természetesen csupa olyan lény
van, ami valami speciális effektet hordoz
magával, tehát egy fittest segítségével
szinte bármit le tudunk szedni. A Fires-
torm segít megállítani a gyors paklikat, a
Volrath’s Stronghold pedig a lassúakat.
A Lobotomy nagyon jó az ugyanilyen
paklik ellen, s kikészíthet más lassú pak-
likat is.

HATRED
A Hatred a tesztelések során kétélû
fegyvernek bizonyult. Iszonyú brutális,
ha húzunk mellé Dark Ritualt, hiszen
így a harmadik körben könnyen nyerhe-
tünk (1. vagy 2. kör – lény, harmadik kör
– Dark Ritual + Hatred). Igen ám, de
legtöbbször az ellenfél is csinál valamit,
pl. counterel, lelövi a lényt. Nagy gond
van, ha kifizetjük mondjuk a 18 életerõt,
s a lényt egyszerûen kifireblastozzák a
Hatred alól. Ez az egyik hátulütõ. A má-
sik az, hogy egy fekete horda nyilván
nem játszik túl sok földdel, s így a Hat-
red nehezen lesz kijátszható ritual nél-
kül. Sokszor pedig egyszerûen csak ott
fekszik a kezünkben, mert kevesebben
vagyunk, mint az ellenfél, vagy nem tu-
dunk beütni, esetleg van untappelt kék,
vagy vörös manája.

Talán ezek a szépséghibák eredmé-
nyezik azt, hogy a Hatred nincs túlságo-
san elterjedve a standard formátumban.
Mostanában ha találkozunk is fekete
hordával, az inkább Cursed Scrollt hasz-
nál, a Hatred pedig megmarad a Tem-
pest/Stronghold/Exodus formátumra, hi-
szen ott nem lehet scrollt használni
(banned).

ROVÓ VIKTOR

SSUURRVVIIVVAALL  OOFF  
TTHHEE  FFIITTTTEESSTT
RREECCUURRRRIINNGG  
NNIIGGHHTTMMAARREE

2 Nekrataal
1 Thrull Surgeon
1 Spirit of the Night
1 Man-o’-War
1 Tradewind Rider
1 Cloudchaser Eagle
1 Orcish Settler
1 Verdant Force
1 Spike Weaver
2 Spike Feeder
2 Uktabi Orangutan
4 Wall of Blossoms
4 Birds of Paradise
2 Wall of Roots

2 Firestorm
2 Lobotomy
4 Recurring Nightmare
2 Scroll Rack
4 Survival of the Fittest

3 City of Brass
8 Forest
1 Gemstone Mine
2 Karplusan Forest
2 Reflecting Pool
1 Swamp
2 Underground River
2 Undiscovered Paradise
1 Volrath’s Stronghold
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A HKK-ban is minden kiegészítõbe belecsusszan a teszte-
lés során néhány lap, amelyen jót kacag mindenki, aztán
persze kihúzzuk a lapokat (pl. Szomjazó Góliát – ahány-
szor támadsz vele, meg kell innod két deci folyadékot,
vagy Erõpróba – ha az ellenfél nem végez el 5 szabályos
fekvõtámaszt, egy célpont lapja a gyûjtõbe kerül). Nos, az
Unglued ilyen õrültségekbõl áll össze.

MILYEN LAPOK VANNAK?
Az Unglued lapok nagyjából négy kategóriába sorolhatók.
A szerencselapok töméntelen kocka- és pénzdobálást igé-
nyelnek, a hosszantartó lapok hatása a lejátszott meccsen
kívülre nyúlik, a „broken” lapok azok, amelyeket egy épe-
szû játéktervezõ sosem rakna rendes kiegészítõbe, és az
„ügyességi” lapok, bár nem mindegyik kíván ügyességet a
szó szoros értelmében, mindenesetre a játéktudáson kí-
vül más faktorokat is figyelembe vesznek.

Néhány példa a szerencselapokra: Free-Range Chic-
ken (rengeteg Chicken van, lehet, hogy a Chicken-mániás
Mike Long is adott ötleteket a tervezéshez?): 3/3-as lény 4
manáért, képessége, hogy 2 manáért dobunk 2 kockával,
és ha a két szám egyforma, akkor az hozzáadódik a csirke
sebzéséhez és ÉP-jéhez. Ez a csirke és minden kocka- és
pénzdobálós lap gyilkos kombót alkot a Goblin Bookie-
val, akinek a képességét én már régóta hiányoltam: segít-
ségével újradobhatunk egy kockát vagy pénzt. Vagy említ-
hetjük még a Jack-in-the-Mox-ot: ez egy rendes Mox, csak
éppen kockával kell kidobni, hogy milyen színû manát
ad, 1-re pedig megsemmisül és sebez rajtunk 5-öt. Persze
emellé sem árt a Goblin Bookie.

Hosszantartó lapok: Ezek közül talán legjobb a Doub-
le Play, amellyel 5 mana árán elõvehetünk egy földet a
pakliból és a játékba rakhatjuk. Ez még nem tûnik túl jó
üzletnek, igen ám, de ha legközelebb ugyanezzel a játé-
kossal játszunk, a játék elején ismét elõvehetünk egybõl
egy földet, ez pedig óriási elõny. Ilyen lap van minden
színbõl, sebez, dobat, húzat, de ezek nem olyan jók (kü-

lönösen a húzató, hiszen a plusz lapot valószínûleg rög-
tön dobhatjuk is el kör végén). Talán még ebbe a kategó-
riába tartozik a Mus, aki annyi +1/+1 jelzõt kap, ahány-
szor zsinórban kikaptunk utoljára a jelenlegi
ellenfelünktõl.

Broken lapok: Sajnos ezek mind ritkák, ilyen pl. a The
Cheese Stands Alone (6 manáért fehér enchant, ha nincs
más lapunk játékban és kézben, nyertünk), az Incoming
(minden játékos bárhány asztalon maradó lapot elõvehet
a paklijából, és játékba rakhatja – hol van ehhez az Eure-
ka?), a Mine, Mine, Mine (minden játékos a kezébe veszi
a pakliját, ezentúl nem kell dobni és nem vesztesz, ha
nem tudsz húzni), a Mirror, Mirror (a Mirror Universe
nagytestvére, a Magices Szerepcsere, a két játékos helyet
cserél, és a játék hátralevõ részében az ellenfél pozíciójá-
ból játszik). Unglued-onlyn igen broken a Timmy Power
Gamer (4 manáért a kezedbõl egy lényt játékba raksz), és
a BMF kombó (15 fekete manáért 99/99, ez olyan hatal-
mas, hogy két kártyából kell összerakni, csak akkor játsz-
hatod ki, ha mindkét felét felhúztad).

„Ügyességi lapok”: Tényleg sok ügyességet igényel a
Clay Pigeon, amely minden sebzést képes preventálni,
ami téged ér, ha el tudod kapni egy kézzel úgy, hogy fel-
dobod legalább fél méterre. Nekem nem nagyon sikerült.
A Knight of the Hokey Pokeyt érõ minden sebzést preven-
tálhatunk, ha a fenekünket riszálva körbetáncolunk. A
Mesa Chicken 2 manáért 2/2, és még repülni is tud, ha
közben kotkodálunk és csapkodunk a karjainkkal. A fehér
igazándiból az ilyen lapok színe, itt van pl. az I’m Rubber
You’re Glue (csak rímekben beszélhetsz) és a Miss Deme-
anor is (az ellenfél minden körében meg kell dicsérned,
hogy milyen jól játszik). A táposnak tûnõ Clam Session
(3-ért 2/5) feltételét (énekelj legalább 6 szót mindig más
dalból minden upkeepedben úgy, hogy 1 szó mindig
egyezik) nehezebb teljesíteni, mint hinnéd.

Érdekesség még, hogy a minden idõk két legbroke-

Az Unglued komolyabb beharangozás nélkül, az átlag játékosok számára szinte meg-
lepetésszerûen jelent meg. Ez a hivatalos Magic kiegészítõ nemcsak annyiban rend-
hagyó, hogy tízlapos boosterek vannak benne... Az Unglued a játéktervezõk régóta
dédelgetett álma, olyan lapok gyûjteménye, amelyek ilyen vagy olyan okból nem ke-
rülhettek bele normális kiegészítõkbe, mert felborították volna a verseny egyensú-
lyát, vagy pedig... hogy is mondjam... szóval, nem igazán Magices szakértelmet kí-
ván a használatuk, de rettentõ élvezetes velük játszani otthon, baráti körben.
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nebb lapjának az Ungluedben még táposabb verziója van,
de mindegyiket csak egyszer lehet használni! A Blacker
Lotus ugyanis 4 színes manát ad, nem csak 3-at, viszont
használatakor össze kell tépni. Hasonlóképp mûködik a
Chaos Confetti is, a Chaos Orb utódja. Emlékszem, egyik
legõsibb Magices legenda a Chaos Orbbal kapcsolatos (ez
egy 2 manáért kijövõ artifact, legalább 1 lábról rá kell
dobni az asztalra, úgy, hogy teljesen megforduljon: az a
lap, amelyikhez hozzáér, megsemmisül). Valaki állítólag
egy verseny döntõjében apró darabokra tépte a Chaos
Orbját, és ezeket a darabokat rászórta az ellenfél lapjaira.
Mivel ez a verseny utolsó meccse volt, a paklija ettõl nem
lett illegális, és megnyerte a teljes Black Lotus-Mox szek-
venciából álló fõdíjat (ezért megérte összeszaggatni a 40
dolláros lapot). Nos, a Chaos Confetti pontosan a fenti
dolgot csinálja, és hogy az ötlet innen jött, arra utal a fla-
vor is. Egyébként a Confetti gyakori lap, úgyhogy nyugod-
tan lehet használni, de a Blacker Lotus ritka!

A HÁTULÜTÕ...
Bizonyára mindenki sejti, hogy az Unglued lapokat nem
lehet versenyen használni. No de az igazi móka úgyis az,
amit otthon, baráti körben játszunk, ott pedig szabad
mindent. Szerintem mondjuk pont ezért jobb lett volna,
ha csak kétféle ritkaság van, ne kelljen már a kedvtelésbõl
játszóknak is displayszám vásárolni, ha egy-egy érdeke-
sebb lapot ki akarnak próbálni.

Nem egy Unglued lap bizonyára több oldalas FAQ-t
fog generálni, a lapok szövegének megfogalmazásánál az
egyszerû érthetõség (kivétel persze a Bürokrácia) volt a
cél, nem pedig az, hogy minden idõzítési szabály és pha-
se/triggered effect mûködés tisztázva legyen. Ugye pl. mi-
kor, milyen hatásként kell a Goblin Bookie-t használni?
Persze az otthoni családi játék közben ezen senki sem fog
problémázni.

Szerintem a kiegészítõben kicsit kevés lap van (kb.
90), bizonyos lapokat egyszerûen ki lehet védeni. Pl. egy
varázslat gyûjtõbe küld egy lapot, ha vele megegyezõ szín
nincs a gazdája ruháján. Felöltözök a Magic mind az 5 szí-
nébe, és ez a lap használhatatlan, miután elõször játszot-
tunk Ungluedet. Ellensúlyként pl. lehetne egy lap, ami
akkor mûködik, ha az ellenfél mind az öt színt viseli.

VÉGEZETÜL
Azt hiszem, azok a Magic játékosok, akik nem próbálják ki
az Ungluedet („hmhm, nem lehet versenyen használni?
akkor nem veszek...”) igazi tournament-zombik, és talán
már azt is elfelejtették, hogy miért is kezdtek el magicez-
ni. Pedig meglepõdnének, ha megtudnák, hogy még most
is ugyanolyan élvezetes a multiplayer Magic, kiválóan le-
het szórakozni baráti játékban is. Játék a játékban, egy
olyan változatosság, amelyre szükség van a degenerált
type 2-es paklik unalomig ismétlõdõ tesztelése közben.
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Anyagi okokból kifolyólag a magyar csa-
patból három ember nem tudott kimenni,
tehát egyedül Papp Gábor képviselhette
hazánkat idén a (hagyományosan Seatt-
le-i) versenyen.

Idén az ötnapos rendezvény elsõ nap-
ján Tempest/Stronghold/Exodus Booster
Draft volt, 7 körös svájci rendszerben. A
negyedik kör után új draft következett, az
új nyolcas asztalok pedig az eredmények
alapján alakultak ki. Gábor elmondása
szerint ez a nap igen sikeres volt számára,
hiszen a 7 fordulóból 5-öt megnyert, s ez-
zel a nap végére az elõkelõ 29. helyet érte
el. A draft elsõ körében Gábor megverte
Mike Longot, aki a világ egyik legjobb játé-
kosa, s pillanatnyilag õ az, aki a legtöbb
Magicbõl szerzett pénzzel büszkélkedhet.

A második nap következett a type 2,
ahol Gábor egy kék pakli (Draw&Go)
mellett döntött. Sajnos ezen a napon nem
tudott olyan jól végezni, mint az elõzõn,
hét meccsbõl hármat megnyert, hármat
elvesztett, egy játék pedig idõ hiányában
döntetlennel végzõdött. Ez a kék pakli
igen népszerû volt már az EB-n is (l. elõ-
zõ Krónika), de Gábor máshogyan rakta

össze, mint az Európa-bajnok. Én
is jobban szeretem ezt a verziót,
valószínûleg erõsebb is.

A fekete fõleg azért került be-
le, mert a Boil és a Choke telje-
sen megenné az Islandekkel teli
decket, az Underground Rive-
rek pedig jó megoldásnak tûn-
tek erre a problémára és a side-
board színesítését is elõsegítik.

A pakli szinte minden ellen
jó eséllyel indul, de a vörös
(Sligh) pakli ellen kevés sansza

van az elsõ játékban, a második kettõben
pedig kb. 50%. Gábor a hét forduló alatt
három vörössel játszott (egyet sikerült
megvernie), összeakadt még két Bloom
paklival is – ezeket megverte –, egy másik
kék paklitól kikapott, és egy, a type 2 cikk-
ben ismertetett Fittest–Nightmare pakli-
hoz hasonlóval pedig döntetlenezett.

A harmadik nap Tempest/Strong-
hold/Exodus formátum volt, amely még
igen friss, nincsenek kialakult trendek. Gá-
bor egy Fittest–Nightmare–Living Death
paklit választott, s szerencsétlen módon
csak két nyert, négy vesztett és egy döntet-
len játszmát sikerült elérnie. Ezzel az
összesítésben a 86. helyet érte el a VB-n,
de nagyon sajnálta, hogy egyik döntetlen
meccsét sem tudta megnyerni, hiszen
úgy bejutott volna a legjobb 64 közé, ahol
400 dollárt kapott volna.

A VB-n a három nap után volt egy csa-
patverseny, majd a negyedik napon az el-
sõ három nap összesített eredménye alap-
ján a legjobb nyolc kieséses rendszerben
küzdhetett meg a dobogós helyekért –
type 2 formátumban.

A világbajnok Brian Selden lett (a
már említett Fittest–Nightmare paklival),
aki a döntõben egy vörös paklit vert meg.
Ezek a vörös paklik nagyon jól szerepel-
tek a VB-n, szinte minden népszerû kon-
cepciót agyon tudnak lõni. Tipikus õspri-
mitív harci stílust képviselnek: „Üt
egyet-kettõt a bunkójával, ha a mamut túl-
éli, akkor baj van...”.

Furcsa volt látni, hogy a nyolc pakli
közül négy volt a világbajnokéhoz hason-
ló, három – az elõbbi paklitól alig kü-
lönbözõ – vörös és egy fehér horda. Ez fõ-

Magic: the Gathering
Világbajnokság – 1998

ROVÓ VIKTOR

PAPP GÁBOR PAKLIJA:

3 Forbid
4 Counterspell
2 Mana Leak
3 Force Spike
2 Power Sink
2 Dismiss
4 Steel Golen
3 Legacy Allure
1 Dissipiate
4 Impulse
4 Whispers of the Muse
2 Suq’ata Firewalker
4 Nevinyrral’s Disk

4 Quicksand
2 Stalking Stones
4 Underground River
2 Svyelunite Temple
10 Island

SIDEBOARD:
3 Bottle Gnomes
4 Hydroblast
2 Lobotomy
1 Capsize
2 Dread of Night
1 Vision Charm
1 Disrupt
1 Legacy’s Allure

Talán furcsa, hogy én írok az idei VB-rõl (lévén, hogy nem
voltam ott), mégis talán hû képet tudok nyújtani róla, hi-
szen az Interneten keresztül minden egyes nap figyeltem
az eredményeket, a paklikat, a különbözõ tudósításokat.
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leg a véletlen mûve volt, hiszen a végsõ eredménybe csak
1/3 arányban szólt bele a type 2-n nyújtott eredmény.

A fehér hordáról érdemes lenne szólni néhány szót,
hiszen az amerikai nemzeti bajnokságot is egy ilyen pakli
nyerte meg. Ez egy sok kis lényt tartalmazó, tiszta fehér(!)
deck, amely kulcslapként használja a négy Empyrial Ar-
mort és a négy Cataclysm-ot. Többféle nyerési taktika
van, de mindegyik meglehetõsen egyszerû:

1. Gyorsan agyonverni az ellenfelet a lényáradattal, föleg
a shadow lényekkel.

2. Egy shadow lényre rátenni egy armort, majd a Ca-
taclysm segítségével lepusztítani szinte minden mást.

3. Szép lassan ütögetni, pótolni a leszedett lényeket, a
protection-ös és en-kor lényekkel beállítani a kontrollt.

A pakli nagyon flexibilis, a Disenchant és az Aura of Si-
lence sok undormánytól menti meg az embert, a Ca-
taclysm pedig leszedi az elburjánzott lényeket/földeket. A
rengeteg vöröstõl védett lény és en-kor könnyû gyõzelmet
adhat a vörös pakli ellen (az Empyrial Armorról már ne is
beszéljünk). (Ezzel a paklival egyébként Brian Hacker ját-
szott; ha láttok a neten néhány Magic-es képet, akkor fi-
gyeljétek meg: õ az, akinek mindig más színû a haja)

Három paklit leírok a harmadik nap (Tempest/Strong-
hold/Exodus) nyolc legjobbja közül is. Az elsõ egy egysze-
rû fekete horda Hatreddel. Azért érdemes megnézni,
hogy a pakli rendesen meg van alkotva, a gyors dolgok
mellett a középjátékban is tud mit kezdeni, a Thrullok
visszaugrálnak a Volrath’s Stronghold segítségével, a Cro-

vax the Cursed pedig átrepül egy esetlegesen kialakult vé-
delem felett (mellesleg gyorsan lejön, szóval a játék ele-
jén is jó). Az Assassin remekül kezeli az undorító lénye-
ket (pl. Tradewind Rider, Spike Weaver).

A következõ egy kontroll pakli, melynek alapja a Hu-
mility–Orim’s Prayer kombináció. A kombót nyolc coun-
terrel tudja megvédeni, s a Forbid alakítja ki a teljes kont-
rollt (fõleg Whisperezés közben). A Grindstone az ellenfél
pakliját fogyasztja el, így nyer a pakli, melynek egyik fõ
specialitása az, hogy négy Intuition és két Reclaim segít-
ségével az ember szinte bármit elõkereshet, amire szüksé-
ge van. Ezzel a paklival egyébként szintén Brian Hacker
játszott.

A következõ paklit csak azért írom le, mert szerintem
elég fontos, hogy érzékeljétek a különbséget a type 2 és a
Tempest/Stronghold/Exodus formátum között. Az itt be-
mutatott vörös pakli sokban különbözik type 2-es változa-
tától. Sokkal inkább függ a lényinváziótól, fõleg azért,
mert itt nem lehet Hammer of Bogardant és Cursed
Scrollt használni (mert az utóbbi ugyebár banned ezen a
típuson). Szóval a pakli minél gyorsabban megpróbál
lény alapú sebzést bevinni, majd mikor ez már nem lehet-
séges, akkor az addig letett 5-6 lényt beledobálja a Goblin
Bombardmentbe, és befejezi a dolgot egy-két lövéssel.

A dolog tényleg nagyon primitív, a sideboardot csakis
azért közlöm le, mert én például elég sokat mosolyogtam
rajta – ha a kis lények nem jönnek be, akkor behoz né-
hány nagyobbat. A paklival Mike Long játszott, s ezen a
formátumon (tehát a harmadik napot külön számolva)
harmadik lett.
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Ben Rubin paklija

4 Ball Lightning
2 Goblin Vandal
4 Ironclaw Orcs
4 Jackal Pup
4 Mogg Fanatic
2 Mogg Flunkies
1 Viashino Sandstalker
4 Cursed Scroll
4 Fireblast
2 Hammer of Bogardan
4 Incinerate
4 Shock
17 Mountain
4 Wasteland

fehér horda

3 Nomads en-Kor
3 Paladin en-Vec
4 Soltari Monk
4 Soltari Priest
1 Soltari Visionary
4 Soul Warden
4 Warrior en-Kor
4 White Knight
1 Aura of Silence
4 Cataclysm
3 Disenchant
4 Empyrial Armor
4 Tithe
17 Plains

fekete horda

4 Sarcomancy
4 Carnophage
4 Dauthi Slayer
4 Dauthi Horror
4 Dauthi Warlord
4 Hatred
4 Dark Ritual
3 Culling the Weak
2 Reckless Spite
3 Thrull Surgeon
1 Crovax the Cursed
1 Stronghold Assassin
2 Spinal Graft
18 Swamp
2 Wasteland
1 Volrath’s Stronghold

Brian Hacker paklija

2 Scroll Rack
3 Orim’s Prayer
4 Humility
3 Propaganda
4 Forbid
4 Counterspell
2 Reclaim
4 Intuition
2 Grindstone
2 Disenchant
1 Capsize
3 Whispers of the Muse
3 Mox Diamond
2 Ven Townships
4 Thalakos Lowlands
2 Reflecting Pool
1 Wasteland
9 Island
6 Plains

Mike Long paklija

4 Maniacal Rage
4 Sonic Burst
4 Shock
4 Fireslinger
4 Canyon Wildcat
4 Mogg Flunkies
4 Mogg Fanatic
4 Mogg Raiders
4 Jackal Pup
2 Goblin Bombardment
4 Mogg Conscripts
2 Raging Goblin
16 Mountain

sideboard
3 Giant Strength
4 Rathi Dragon
4 Scalding Tongs
4 Mountain
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A júliusi Krónikában megjelent cikkemet
szeretném korrigálni ezzel a néhány sor-
ral. Az akkori elemzés elég korai volt, hi-
szen a lapokat még nem próbálhattam ki
a cikk leadása elõtt. Mostanra azonban
teljesebb képet kaphattam az egyes lapok
mûködésérõl, használhatóságáról, s így a
globális ökörségeket helyre tudom hozni.

Mindless Automation – Ez a lap mégis nagyon erõs,
sealed-decken a hízlalhatósága szinte határtalan, egyéb-
ként pedig jó kis kártyamanipuláló lap pl. egy Oath of
Druids vagy Oath of Ghouls pakliba.
Sphere of Resistance – Nem épült rá pakli, de szerin-
tem mégsem olyan rossz. Sok olcsó lényt kell mellé ten-
ni, kár, hogy a Winter Orb sokkal jobb.
Transmogrifying Licid – „Licid gyenge képességgel” –
helyesbítek – erõs képességgel. Persze csak sealed dec-
ken. Nagy elõnye, hogy színtelen manából jön.
Workhorse – Szerencsétlen mégis bekerült egy pakliba: a
VB-n a Tempest/Stronghold/Exodus formátumon egy
egész csapat játszott egy végtelenített manás kombópakli-
ban vele. Egyébként pedig tényleg nem jó semmire.
Culling the Weak – Szintén a Tempest/Stronghold/Exo-
dus formátumon használják a Hatred mellé manaadás-
nak. Ott elég erõs.
Dauthi Warlord – Ez végül mégis jó lény, hiszen egy sok
shadowt használó pakliban szinte mindig 2-3 az ereje.
Entropic Specter – Ez sealeden is NAGYON rossz.
Grollub – Sealeden elég jó kis lény, hiszen a Tempest kör-
nyezetben a legtöbb lényt leüti, és gyors is.
Thrull Surgeon – Jó lény! Éppen az az elõnye, hogy a
Coercion lényre van építve, tehát egy Volrath’s Strong-
hold (vagy Recurring Nightmare) segítségével nagyon
sokszor kilõhetjük. Jó az is, hogy két részletben fizethet-
jük ki az effektet, tehát igaz, hogy három mana helyett né-
gyet igényel, viszont ha mi kezdünk, akkor nem igazán le-
het counterelni.
Vampire Hounds – Sealeden az egyik legerõsebb lény.
Bármit ki tud irtani, el lehet hozzá dobni a még/már nem
szükséges lényeket.

Equilibrium – Nem nagyon használja senki, mégis jó
lap. Talán majd egyszer...
Merfolk Looter – Sealeden 5 pontot érdemel, nagyon jó
a képessége. Próbáljátok ki!
Mirozel – Nem túl jó, mert szinte mindennel vissza tud-
ják ugrasztani a kezedbe, tehát nehéz használni. Azért
nem reménytelen eset.
Thalakos Drifters – Ez sealeden brutális. Minden sha-
dowt kiirt, s blokkolni sem lehet, ha nem akarod. A Tem-
pest/Stronghold/Exodus környezetben is jó, hiszen nehéz
leszedni.
Oath of Druids – A legnagyobb tévedésem. A másik
(type 2) cikkben megtudhatod, hogy miért jó.
Skyshroud Elite – 
Zöld alapú gyors hor-
dákba igenis jó. Legfel-
jebb lecseréled side
után.
Spike Weaver –
Erõs a képessége.
Használd bátran.
Pegasus Stampede
– Sealeden iszonyú
jó, ha már sok föl-
ded van. Csak addig
húzd ki valahogy...
Pandemonium
–Csak a Phyrexian
Dreadnoughttal
használják.

ROVÓ VIKTOR
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A Túlélõk és Kalandorok magazinja ’98 szeptember

AZ EDDIG MEGALAKULT KÖZÖS TUDATOK LISTÁJA
9101 Álomôrzôk Jó 1993.11.23. 3821 Jerikó Egy Fônix
9102 Vasalt Bunkók Semleges 1993.12.23. 1506 Kôfejû Beldor Egy eltaposott quwarg
9103 Serény Múmiák Gonosz 1994.01.07. 4709 Ithril Egy mosolygó angyalka rózsaszín bugyiban
9104 Viharlégió Semleges 1994.01.27. 4540 Álomvirág Egy tornádó örvénylô tölcsére
9105 Lélektisztító Irgalmas Nôvérek Raia 1994.02.13. 3448 Darkseid Egy halványan vibráló nyunyónyûvô vikócmajom
9106 Arany Magisztrátus Fairlight 1994.03.27. 4116 Tour Wen Varázskönyvbôl ömlô aranyló hatalom
9107 Ezüst Kígyó Szövetsége Fairlight 1994.04.08. jelentkezni: 4254-nél Két kört formázó ezüst kígyó
9108 Naplovagok Raia 1994.06.01. 4415 Edward a kiváncsi Fehéren izzó tûzgömb
9109 Északi Druida Szövetség Sheran 1994.06.15. 5300 Kárász Egy tölgyfakoszorú
9110 Zan Rendje Általános 1994.06.21. 2074 Harq al-Ada Bézs alapon édeskés illatú halálsikoly
9111 Ördögi Kör Dornodon 1994.07.25. 4538 Ilinir Doaron Koponyák gyûrûjében fekete obszidián denevér
9112 Mesterek Bandája Árnymanó 1994.07.25. 2434 Lop-Nessy Eszti Egy kincsekben dúskáló, vigyorgó Árnymanó
9113 Pusztítás Prófétái Leah 1994.07.25. 5646 Grath Morphus Egy kasza
9114 Pöröly Rend Általános 1994.08.15. 2195 Killer Thorn Egy sújtásra emelt pöröly
9115 Igazság Keresôi Általános 1994.08.18. 3472 Dalamar Egy Lélekmérleg
9116 Ördögi Kör Leah 1994.09.05. 3149 Philatorix Denevérek gyûrûjében fekete obszidián koponya
9117 Hófarkas Klán Általános 1994.09.14. 2271 Quetzalcoatl Egy hófehér farkasfej
9118 Két Kard Testvérisége Tharr 1994.09.19. 1375 Worm Földbe szúrt kard
9119 Kvazársziklák Népe Troll 1994.11.07. 1931 Otoaak Egy véres csatabárdot nyalogató Troll
9120 Változás Gyermekei Alakváltó 1994.12.14. 5545 Harvester Agenor Egy nekrofun-bonsai
9121 Szamócák Általános 1995.01.04. 2279 Dzsoki a gonosz Szamóca
9122 Vashegyek Nemzete Törpe 1995.01.18. 4761 Kazimir Hatalmas hegyek ormai mögött lenyugvó Nap
9123 Acél Öklök Kobudera 1995.01.24. 3403 Ashkenor Otthonát védelmezô Jáde-sárkány
9124 MAFFIA Gonosz 1995.01.27. 3112 Kova Kardra tekeredô, kitárt szárnyú háromfejû sárkány
9125 A Korona Bajnokai Általános 1995.02.14. 4842 McNewast Egy koronára fonódó kígyó
9126 Aranysárkány Raia 1995.03.09. 3612 Babsaláta Aranysárkány
9127 A Pentagramma Testvérisége Általános 1995.03.17. 3430 Yasmina Lángoló Pentagramma
9128 Vérvörös Légió Tharr 1995.04.10. 2183 Rodin fia Danair Mindent elsöprô hömpölygô ármádia
9129 Illúzió Mesterei Általános 1995.06.19. 2444 Fealefel Throm Kékes fényben úszó, derengô szellemalak
9130 Idô Porszemei Általános 1995.06.27. 4451 Einstein Junior Kaleidoszkóp
9131 Éjharcosok Általános 1995.07.10. 1170 Rothdak a Megtorló Éjfekete kardról vörös vércsepp csapódik a porba
9132 Csontbrigád Általános 1995.08.02. 2923 Trebor Yascorab Mindent átható csapatszellem
9133 Smaragd Sasok Alakváltó 1995.08.08. 3519 Roberto Egy tûzoszlopon átrepülô ALAKVÁLTÓ
9134 Fény Testvérisége Jó 1995.08.09. 4105 Avina Fényt tükrözô kristály vizû tó
9135 Mágia Örökösei Gnóm 1995.09.21. 2932 Benedict Egy kristálygömb belsejében épülô mágustorony
9136 Kerekkorsó Rendje Általános 1995.10.05. 1724 Téla Oriens Néhány, tengernyi sörben tántorgó, és daloló alak
9137 Sheran Múmiák Sheran 1995.10.18. 3449 Gyalogkakukk MOSOLYGÓ RETTENET RÓZSASZÍN BUGYIBAN
9138 Szeretet Vándorai Elenios 1995.10.19. 2164 Gwyldyn Csôrében mákrózsát tartó galamb
9139 Erdôk Vándorai Elf 1995.10.26. 3813 Banális Ájlbibek Szellôjárta fûzfaliget a csillagos ég alatt
9140 Ördögi Kör Dornodon 1996.01.26. 3026 Xeldor Dortin Koponyák gyûrûjében vérvörös denevér
9141 Igaz Barátok Semleges 1996.04.17. 2370 Hantherni Larissa Lelkekben élô Igaz Barátság
9142 Üdvhadsereg Általános 1996.05.09. 4057 E-Sika-Ho Idôs asszonyt szopógödörbe segítô ifjú harcos
9143 Ordo Mutantum Mutáns 1996.05.15. 5266 Jáde Egyszarvú Nemesi díszekben pompázó Puhos Kópos
9144 Sziklaöklök Kobudera 1996.12.02. 1328 Febster Egy kolostort védelmezô Jáde- sárkány
9145 Humán Páholy Ember 1996.12.02. 1444 Aranysárkány Egy tûzförgetegbôl kilépô ember
9146 Vértestvérek Általános 1996.12.27. 5089 Kék sequator W.D. Sírkövön fekvô vörös rózsa
9147 A Káosz Lordjai Gonosz 1997.05.06. 1701 Zanarchista Prédára lesô drónkeselyû
9148 Sötét Inkvizíció Apostolai Gonosz 1997.05.07. 3833 Halálhozó Leoford Egy koponya, mely szemüregében haláltusádat látod
9149 Mélysötét Vándorai Elf 1997.05.15. 3429 Faithful Tanthalas Egy csillogó szemû obszidián pók
9150 Ars Magica Általános 1997.05.30. 5907 Anarchil Egy mágikus viharban meditáló varázsló
9151 Ghalla Gyermekei Általános 1997.07.31. 4562 Beneditta Egy PSZI jel
9152 Összhangzat Általános 1997.11.11. 2363 Enyasio Lant, mit angyal s ördög tart
9153 Árnymenôk Árnymanó 1997.11.19. 5273 Khis Pisock Árnymanó feje felett tündöklô glória
9154 A Földelem Urai Tharr 1998.04.28. 5491 Rôtszakállú Guta Izzó magmából elôtörô gránit monolit
9155 Fekete Druidák Sheran 1998.06.24. 5147 Darochaar Bíborhold elôtt álló trikornis herceg
9156 QUWARG Általános 1998.07.28. 3492 Nightwolf Egy acélkolosszust kibelezô vicsorgó QUWARG
9157 A FÉNY hordozói Jó 1998.08.12. 3158 Wassermann Bobó Sötét fellegeken áttörô, dicsfényt hordozó alakok
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EEllkkééppeesszzttõõ
avagy hihetetlen és soha nem hallott esetek Er-

dauin krónikáiból. Papírra vetette: Treem

C
han’De Francon jelentkezett a legkisebb kalandozó címé-
re. Teljes 101 cm-es magasságával várja, hogy van-e nála

kisebb kalandozó.

F
alcon Catagir és málhás állata, egy karmos tankány kitar-
tónak bizonyult az elmúlt több mint egy évben. Ugyanis

ennyi ideig cipeltek egy ketrecet, amit Castagir ajándéknak
szánt az istennõjének. Több mint egy év (45 forduló) után si-
került is neki az áldozás, és ez alatt az egy év alatt mindössze
egyszer használta a ketrecet.

S
ilina beköltözött a libertani fogadóba. Csupán röpke más-
fél évre. Ugyanis eddig idõzött egyfolytában a hölgy a foga-

dóban, ki sem mozdult onnan. A legérdekesebb azonban, hogy
mindezért egy vasat sem fizetett. (Nem fizetett?! Csak tudnám,
hogy hogyan csinálta!)

E
gy igazán megdöbbentõ újszülöttrõl kaptam hírt. Hallottam
már olyanról, hogy egy gyerek alig élte túl születést és a ne-

velést a gyenge szervezete miatt (3-as egészség), de ez amit kap-
tam egészen megdöbbentõ volt. Az újszülötteknél kiemelkedõ
ügyesség (20) és az alacsony egészség (10), mellett értelmi fo-
gyatékosság (4-es IQ, 3-as szerencse) és titáni erõ (43-as) jelle-
mezte a felcseperedett gyereket. Ez aztán tényleg elképesztõ!

E
züstnyíl megdöntötte Vitéz Paprika Jani rekordját, õ a 89.
fordulójában jár, de még nem ismeri az aranyat. Mindezek

mellett Fairlight hû papja! (Olyan Fairlight pap, aki nem isme-
ri az aranyat? Ez valami vicc!)

T
örtént egyszer, hogy Frank Onestein belépett az Igaz Bará-
tok KT-ba. Felnövelte az MXTU-jainak számát hétre, és vár-

ta, hogy a következõ fordulóban megkapja elsõ aktuális tudat-
pontját. Azonban a szerencse, és a masszagenerátor
másképpen akarta, így a következõ fordulója végén a következõ
adat szerepelt: tudatpont 7/-3.

E
zúttal Daeth Machine jelentkezett Ghalla legnehezebbjé-
nek a maga 510 kg-jával. (Szerintem a Hadroszaurusz

még mindig nehezebb!)

S
auron Juniortól kaptam egy levelet,, miszerint neki volt a
legdrágább halála  a kalandozók közül. Az értékesebb el-

veszett tárgyai: szívkeresõ, agyartõr, optiri agysisak, 2 db arany
papi karkötõ, bíbor erõöv, Tharr keresztje, közel 400 arany, tel-
jes kulcskészlet... Ráadásul két körrel elõtte még három DEM-
je volt. És, hogy ki volt a boldog – és a történtek után gazdag –
tettes? Egy zoloboo sámán.

I
smét táborozási rekord? Már nem is emlékszem rá, hogy
mekkora volt a leghosszabb ideig tartó táborozás, minden-

estre Prince of Balthus 1321 napot táborozott.

A
végére hagytam egy igazi rekordot. Ithril lelkesen ostro-
molja a wargpini erõdöt. Eddig 185 várvédõt ölt meg,

összesen 13001 ÉP-t sebzõdött és 26334 ÉP-t sebzett. 169 ÉP
volt az egy csatában történt legnagyobb sebzõdése. (Hát nem
szívesen lennék Wargpini várvédõ!)

VVIIIIII..  ÉÉJJVVIIAADDAALL

KKÖÖZZHHÍÍRRRRÉÉ  TTÉÉTTEETTIIKK::

Az idén megrendezendõ VIII. Éjviadalon egy

új kategóriát indítunk, amely a Kiütés névre

hallgat. Ezúton jelentjük be Ghalla szerte,

hogy az Éjviadal többi kategóriájával szem-

ben, e számban bárki nevezhet. A versenyen

többek között ott lesz Haragvó Tigris is,

Alanor bajnoka és több város kiváló harco-

sai... Mit is takar a kiütés név? Nos, elárul-

hatjuk, hogy a Földön (ez egy távoli világ)

boxnak hívják. A küzdelemhez levetkõztök,

csak rájabõr gatya maradhat rajtatok. A ke-

zetekre egy vászonnal kibélelt antilopbõr

kesztyût húztok. Semmilyen HM-et nem le-

het használni, és rúgni is szigorúan tilos. A

meccsek kiütésig tartanak, vagy döntetlen

esetén a pontozóbírók döntenek. Mi is szá-

mít? Természetesen az erõ, az egészség, az

ügyesség, a szerencse (X része), a támadás

és az ökölvívás (1-10-ig: +1 TÉ, 11-15-ig: +2

TÉ, 16-24-ig: +3 TÉ, 25-35-ig: +5 TÉ). Stabi-

litáspont: az erõ és az egészség függvénye.

Ebbõl kiviláglik, hogy akkor vesztesz, ha el-

fogy a stabilitáspontod (kiütöttek). A neve-

zéseket szeptember 25-ig várjuk a #1179-es

karakterszámra, illetve az alábbi címre: Kõ-

rösi Krisztián, 1193 Budapest, Szigligeti u. 9.

(Remélem a határidõt kicsit meghosszabbít-

ják a szervezõk a Krónika késõi megjelenése

miatt! a szerk.) A nevezéshez nem kell más,

mint a legutóbbi karakterlapod fénymásola-

ta! Siess, mert mindössze 64 résztvevõ je-

lentkezését fogadjuk el! (Azoknak, akik még

nem hallottak az Éjviadalról: hasonló a dolog,

mint az Olimpia, ugyanolyan nyomtatott for-

dulót kapsz. Ez ebben az esetben (nem KT-

tagoknak) 1 lapból fog állni.)

ÉÉJJHHAARRCCOOSSOOKK ((##99113311))
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� A Pusztulás Sírjainál nem találkoztál senkivel, amikor
beléptél, a hiba ki van javítva.
� A méregsemlegesítés V 14 1 változata nem rakta fel a
méregsemlegesítést inaktívan, ha volt mérged. A dolog
most mûködik, de mivel ilyenkor gyakorlatilag 2 méreg-
semlegesítést raksz fel, rögtön 20 VP vonódik le.

� („Tegyük értelmesebbé a varázslatokat” program.) Az
auralátás most már mûködik akkor is, ha láthatatlan vagy,
ha elbújsz a másik kalandozó elõl, vagy ha lopsz.
� A TV listába berakható varázslatoknál most már nem a
taumaturgia, hanem a teológia és a taumaturgia közül a
nagyobb számít.

� Valószínûleg a legtöbben értesültek róla, hogy mi tör-
tént Borax ügyben (a karakterek kb. feléhez eljutottak a
Vlagyimir varázslata által közvetített képek), de akihez
mégsem, annak röviden összefoglalom.

Az utóbbi idõben néhány KT lázasan kutatott Borax
után. Ehhez a KUT 15 4999 parancsot kellett kiadniuk, a
3. paraméter attól függött, hogy hol tart a kutatás. Végül
Harq al-Ada, a Zan Rendjének tagja talált rá elsõként Bo-
raxra, és KT-ja segítségével, Éjmágus nem csekély tiltako-
zása ellenére visszajuttatták a királyt a trónra. Éjmágus
bosszúból elrabolta az erõdök katonáinak lelkét, így azok
tovább küzdenek lélektelen élõlényként, tehát aki akarja,
tovább ostromolhatja az erõdöket, amíg le nem rombol-
ják.

Borax a megmentéséért cserébe, eltörölte az adókat a
Túlélõk Földjén, visszahívta az õrjáratozó katonákat (és
többek között az elit palotaõrök is „normalizálódtak”).
Ezenkívül kinyilatkoztatta a Túlélõk Földjének örökös
függetlenségét, a Kiégett Föld és az Alanori Csatorna köz-
ti részre az Alanori Királyság soha többet nem teheti rá a
kezét. Végezetül, apró ajándék gyanánt, a király felépítte-
tett néhány kihívás tornyát a csatornától nyugatra, ame-
lyeknek az elsõ három szintje elérhetõ. Ezek koordinátái
a következõk: (116,13), (116,29), (116,45), (116,63),
(116,82), (116,98), (116,114).

� Bár nem írtunk ki külön szavazást, a játékosok részérõl
olyan tömegû megjegyzést kaptunk a fenti témával kap-
csolatban, hogy úgy döntöttünk, hogy a két változtatás
egyike sem fog érvénybe lépni. Aki nem tudná, szó volt
róla, hogy redukáljuk az egy körben bejárható csatame-
zõk számát háromra, és hogy 40 fordulóra csökkentjük az
ennél nagyobb lemaradásokat. Számos értelmes érv hang-
zott el, amelyeket itt most nem fogok részletezni, de egy
a dolog vége: köszönjük, hogy kifejtettétek véleményete-
ket, és úgy lesz, ahogy ti akarjátok. Mindettõl függetlenül,
a karakterek átírásánál a lemaradás lecsökkentését to-
vábbra is szigorúan be fogjuk tartani, a TF nem rabszolga-
vásár.

� Az FKU parancs maximális paramétere 200, ha valaki
ennél nagyobbat ad meg, azt a program automatikusan
200-nak tekinti. Ha tehát valakinek van már FKU 200 pa-
rancsa, és intelligens módon kiad egy FKU 300-at, akkor
nem 300-ra módosul a 200-as FKU-ja, hanem törlõdik az
FKU parancs, mivel még egyszer ugyanazzal a paraméter-
rel lett kiadva.
� Aki arra számít, hogy esetleg csatázni fog másik kalan-
dozókkal (a csatorna túloldalán van, illetve ideát 4-es
vagy magasabb merészséggel mászkál), nem árt, ha egy-
nél több deus ex machinával mászkál, ugyanis magas szin-
tû gonosz papok birtokolják a sötét rítus nevû varázslatot,
amellyel esetleg megsemmisíthetik egy d.e.m.-edet.

MÓDOSÍTÁSOK

HIBAJAVÍTÁS 3 CSATAMEZÕ ÉS VISSZADÁTUMOZÁS

KÉT JÓTANÁCS

BORAX

TIHOR MIKLÓS

SZERKESZTÕI ÜZENET – SZERKESZTÕI ÜZENET – SZERKESZTÕI ÜZENET
A Ghalla Newsban megjelent írásokért a Beholder Kft. nem fizet szerzõi díjat, ha-
nem egyéni elbírálás alapján (az érdekes, hosszabb cikkekért) ingyenfordulókat
írunk be. Szerzõi díj csak az Alanori Krónika többi részében közölt cikkekért jár. Ha
valaki mindenképpen szeretne szerzõi díjat kapni az írásáért, akkor ezt kérjük kü-
lön jelezze! Az ilyen cikkeknek szigorúbb kritikai feltételeket kell kielégítenie.

Sokan kérdezik tõlünk, hogy miként lehet hirdetést feladni a Ghalla Newsba.
Nos a TF-fel, és KG-vel kapcsolatos hirdetéseteket feladhatjátok a fordulótokkal
együtt egy külön papíron, melynek fejlécén szerepel a Ghalla News vagy KG hirde-
tés felirat. A hirdetés megjelenésének alapvetõ feltételei: közérdekû, nem egy sze-
mélynek szóló; ne haladja meg a 3/4 A4-es oldalt átlagos nagyságú betûkkel, kéz-
zel írva; legyen kultúrált hangvételû; legyen aláírva (név és/vagy karakterszám). Az
aláírás maximum egy sor lehet, az aláírásban szereplõ egyéb dolgokat az utóira-
tokkal együtt automatikusan belerakjuk a hirdetés végére. A hosszabb átfutás idõ
miatt célszerû a hirdetés dátumát is odaírni a végére. a szerk.
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Már nem reszketett keze, mikor letette keskeny, hosszú
pengéjû tõrét. Elgondolkodva nézte, amint a lemenõ nap
bágyadt sugarai vörösen csillannak meg a fém sima felüle-
tén. Vörösen, mint a vér. Mint a vér. mely a karján levõ
sebbõl folyik ütemesen, szorosan követve szíve ritmusát.

„Vihar lesz” gondolta, és lassan felállt, hogy végignéz-
zen az alant elterülõ völgyön. Csend volt, csak a lenti tá-
bor harsány zajai jutottak fel a kiugró szikláig, ahol már
két napja táborozott. Két napja. Akkor még boldog volt,
érzett és szeretett. De az elmúlt két nap alatt õbenne is
meghalt valami. Vagy talán csak most ismerte meg azokat
az érzéseket, melyek eddig némán, elfeledve rejtõztek lel-
ke egy távoli zugában? Gyûlölet. Ismét a tábor felé forult
a tekintete, mintha innen a magasból is belátna a sátrak
ponyvái mögé, egészen a bentlakók lelkének mélyére. Kö-
zönséges útonállók voltak, amilyenekbõl tizenkettõ egy
tucat. Nemrégiben jó fogásuk lehetett, mert a jelek sze-
rint hosszabb idõre vertek tábort Rin völgyének eme elha-
gyatott mélye-
désében –
mégis, szá-
mára kü-
l ö n l e -
g e s

jelentõséggel bírtak. Megölték a kedvesét.
Ingét már korábban levetette, ott fehérlett tõle pár

lépésnyire, mellén jól látszott a vörös szállal hímzett fõ-
nix. Az ingen ott hevert istene szimbóluma is, melyet már
régóta nem viselt: a lángoló nap. Levetette õket – a leg-
szentebb dolgok közé tartoztak, melyeket valaha is magá-
énak mondhatott, s úgy érezte mindet meggyalázná, ha
magával vinné. Még mindig gyötörték a kétségek, s bár
már régen elhatározta, mit fog tenni, lelke újra s újra fe-
lágaskodott, hogy tiltakozzon akaratának gyötrõ kínja el-
len. De tudta, már nincs visszaút.

A szél felerõsödött, már csak pillanatok kérdése le-
het, hogy mikor tör ki a vihar. Hátasa, ki annyi ideig oly
hûségesen szolgálta, s akit csupán pár perce ûzött el ma-
gától, eddig magasan a feje felett keringett, érezve és fél-
ve a közelgõ vészt. De már õ sem tudott megbirkózni a
megélénkült szél vad rohamaival, így egy utolsó, hangos
rikoltással dél felé fordult, és szárnyainak lusta, ámde erõ-

teljes mozdulataival apró ponttá olvadva tûnt el a
fák mögött.

Leült a földre, lehunyta szemét, és ahogy azt
az elmúlt két nap alatt már oly sokszor megtette,

ismét az elkövetkezendõ pár perc eseményeit
igyekezett végiggondolni...

...Kitört a vihar. Lehellete orkánként
tépázta a fákat, törve, szaggatva az ága-
kat és leveleket. Lassan megjelentek az
elsõ, kövér esõcseppek is, hogy aztán

egyre szaporább tempóban áztassák a föl-

Elkezdte táncát...
Haláltánc. Szépség és fájdalom, kitartás és megnyugvás, erõ és ügyesség sûrûsödik e szó-

ban. Kevesen vannak, akik tudják, milyen jelentést hordoz e pár betû, még kevesebben, akik
már látták, s csupán maroknyian, akik képesek a haláltánc mûvészetére. Mert minden harc-
mûvész életében csupán egyszer, az utolsó harcban adatik meg a lehetõség, hogy belsõ énjé-
nek olyan mélységeibe jusson el, hogy belekezdhessen ebbe a félelmetesen látványos, s mégis
iszonytató küzdelembe.

A haláltáncban nincsenek ellenfelek. Eggyéolvad test és lélek, támadó és védõ, egy akarat
irányít mindenkit. S ez az akarat tudja, merre fog elröppenni a nyílvesszõ, hova csap le pil-
lanatok múlva a kard, mit forgatnak fejükben a küzdõ felek...

De a haláltánchoz más is kell. A lélek tökéletes békéje, mentesen mindenfajta félelemtõl,
érzéstõl és gondolattól – az eljövendõ halál nyugalma és biztonsága.
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det – a kialakuló vízfüggönyben nehezen
lehett látni.

A tomboló viharral együtt zúdult a
völgyre. Nesztelenül és gyorsan, izmai pre-
cíz gépekként repítették célja felé. Szíve
egyenletesen vert, minden egyes komor,
ámde méltóságteljes dobbanással figyel-
meztetve, hogy múlik az idõ. Egyetlen fe-
lesleges mozdulat nélkül, ösztönösen ke-
rülte ki a lezuhanó ágakat mert már azok
is az õ részei, érezte õket. Számára már
nem létezett élet és halál, csak a cél, me-
lyet el kellett érnie, amit kitûzött maga elé.
Bosszú. A halál kegyetlen, sötét angyala-
ként bukkant fel a tisztáson, szemében a
még sose látott, végzetes tûz lobogásával.

Az õrként felállított két útonálló so-
sem tudta meg, honnan érte õket a halál.
Irgalmatlanul gyors volt, az elsõ õrszem
még a földre sem zuhant, mikor háta mö-
gött a bozót már elnyelte támadóját. Társá-
nak még maradt annyi ideje, hogy figyel-
meztetõn felkiáltson, de fegyverét már
nem tudta használni. A hosszú, keskeny
penge, mely kioltotta élete lángját, ponto-
san szíve közepébe fúródott.

A tábor lakói még nem tértek nyugovó-
ra, a sátrak ponyvái hangosan csattogtak a
veszett szélben. Emberek szaladgáltak fel-
alá, igyekezve megerõsíteni a sátrak kötelé-
keit, és az esõ elõl fedett helyre hurcolni a
tisztáson szanaszét heverõ ládákat és kin-
cseket. Talán az õrszem figyelmeztetésének
köszönhetõen nem érte õket váratlanul,
mikor kilépett a fák közül. Ahogy megjelent
közöttük  – most már lassan, kimérten –,
azonnal körülfogták. Kéttucatnyian néztek
szembe egy páncél nélküli, sebesült, szem-
látomást magán kívül levõ alakkal, kinek
egyetlen fegyvere csupán egy keskeny tõr.
Néhányan gúnyos vigyorra húzták szájukat:
a közelgõ mulatság úgy látszik nem volt szá-
mukra ismeretlen szórakozás...

Ekkor még volt esélyük: ha valamelyi-
kük felismerte volna a másik tekintetében
izzó elszántságot, megmenekülhettek vol-
na – ha húszan húsz felé futnak, talán csak
egyiküknek kell meghalnia. Bíztak szám-
beli fölényükben, ám nem ismerték a lán-
got. Nem tudták, hogy a haláltáncát járó
harcmûvészt nem lehet legyõzni...

Lassan tért vissza a valóságba. Szédült.
Sok vért vesztett, karjából már csak lassan
csordogált vére. Megpróbált felállni, de

ereje elhagyta, így aztán ülve nézett körül.
A völgybeli táborból egészen a szikláig fel-
hallatszott a hangos zsivaj, a haramiák jól
hallhatóan biztonságban érezték magukat,
s az osztozkodással voltak elfoglalva. A szél
is elcsendesedett – mégse lesz vihar? –, bár
hûvös simítása jelezte, hogy a napsütésre
még sokat kell várni. Fázott.

Percekig némán ült a sziklán, gondola-
taiba mélyedve, míg ott belül lelkiismerete
vívta ádáz tusáját indulatai ellen. Majd egy
határozott, szilárd elhatározástól vezetve
megfordult, szeme holmijára siklott, míg
végül fõnixjelvényes ingén állapodott meg.
Kinyúlt érte, kezébe vette, de felölteni már
nem volt ereje. Összegörnyedve húzta ma-
gához, nem törõdve vele, hogy a vér
hamar átáztatja a vékony vásznat, és
csak nézte, nézte, hogy a fõnix vö-
röse mint olvad bele az egyre na-
gyobbá váló foltba...

Fokozatosan homályosodott
el elõtte a világ, a fák közül elõkú-
szó furcsa, fehér ködként ölelve
magába a tájat. Érdeklõdve figyel-
te, hogy gomolyog egyre köze-
lebb, nyeli el feltartóztathatatlanul
elõször az erdõ fáit, a távolabbi
bokrokat... és akkor megpillantot-
ta Õt. Puha léptekkel vált ki a
ködbõl, alakját lágyan fénylõ
ezüstös fénypászma vonta be.
Tekintetében ott bujkált a jól is-
mert, szomorkás mosoly – még
sosem látta ennyire szépnek.
Óvatosan, szinte minden lé-
pést megfontolva közeledett,
kezét hívogatón kitárva,
mint aki csak arra vár, hogy
végre magához ölelhesse
azt, kit oly rég nem láthatott...

Botladozva, akarata és ereje
utolsó cseppjeinek megfeszítésé-
vel tántorgott talpra, és tett
egy tétova lépést a köd vélt
iránya felé, majd még egyet,
még egyet... Arcára különös, fájdalmas
boldogság ült ki, s mikor lágyan össze-
csuklott, már nem ebben a világban járt.

...befejezte táncát.

JERIKÓ (#3821)

��



50 GN – 57.

ÁTADÓ
� Átadó, a játék elején indult KG-s karaktert
keresek. Minél kevesebb fordulószámút, fajra,
nemre való tekintet nélkül. �: 72-448-808,
7636 Pécs, Szabó E. tér 11.
VII. 15. Fenyvesi Krisztián
� Újszülött vagy születendõ karaktert keresek
Libertan környékén. A nevét én adnám. A faja
troll legyen, de esetleg más is jó lesz. Nem rab-
szolgának kell! Cím: Kovács Gábor,

8800 Nagykanizsa, Garay u. 3/b.
Gábor

�� Átvennék 0. fordulós mutáns karaktert. Sür-
gõs! (Elõny, ha a kicsi troll–árnymanó avagy
troll–gnóm vagy kobudera–alakváltó házasság-
ból született, az elõbbi különösen.) Nem rab-
szolgának, játszani kell! Amennyiben nem ka-
pok választ az iménti hirdetésemre, akkor
átadó egy 4. fordulós troll férfi, 2. szintû. Egy
bunkója van. Elég magas az ügyessége (13). A
neve Glugy-Glugy-Glugy. Lehetõleg telefonon je-
lentkezzetek: 256-8351! Cím: 1173 Budapest,
Hantmadár u. 12/a. Fónagy Balázs
�� Átvennék mutáns karaktert (vagy Erdaui-
non születettet). Alacsony fordulószám, magas
játékhét elõny. A 66-469-767-es számon ér-
hetsz el. Balázst kérd! Balázs
�� Keresek TF-en született újszülöttet, 0. fordu-
lós fajtiszta alakváltót, vagy nem 0. fordulós, de
pszível rendelkezõ alakváltót. Nem rabszolgá-
nak, fõkarakternek kell.

(#2684) – Kovács Pál �: 317-1041 
(8-tól 16 óráig), 221-0768 (18 órától)

� Remélem mindenki olvasta a GN 55-ben az
Átadó rovatban megjelent cikkemet. Azok szá-
mára írtam a következõ módosításokat: 1. A cí-
mem megváltozott. Az új címem: Bajzáth Má-
tyás, 3304 Eger-Felnémet, József A. u. 35. 2. Ha
akarod, akkor elég elküldened az utolsó fordu-
lója elõtti 20 fordulójának a levelét/leírását. (de
ha már tud varázsolni, akkor mindenképpen
küld el azt az EF-et, melyben megtanult vará-
zsolni és azokat is, melyekben új varázslatokat
kapott.) 3. A jelleme lehet gonosz is.

Fekete Mágus (#1227)
�� Tisztelt barátaim! Szívesen átvennék egy új-
szülött mutáns, elf vagy alakváltó karaktert,
vagy megunt 10-15. fordulós szintén mutáns,
elf vagy alakváltó karaktert. Nem rabszolgának,
hanem Leah papnak szánom. Elõre is köszi:

Kõtörõ Throfin (#4752)
�� Tisztelt játékosok! Azokhoz szólok most,
akik valamely okból befejezik a játékot, és nem
szeretnék, hogy a karakterük is eltûnjön a ho-
mályba. Mivel kicsi karakterem van, szeretném
kipróbálni a TF-et egy igazi veteránnal is. Ezért
magas szintû karakterek jelentkezésének örül-
nék a leginkább (17 felett). Szeretném monda-
ni, hogy szerepjátékos vagyok, és hogy nem
Leoncio, de nem teszem. Nem vagyok abban a
helyzetben, hogy ígérgessek, és különben is,
soha nem tudok vele úgy játszani, mint ahogy
te. Reményeim szerint referenciás fordulót
postáznék, ami alapján eldöntheted maradhat-
e nálam, vagy adjam tovább. Ne kapkodd el!
Mesélj róla, a céljairól, az életérõl! Köszönöm,
ha bizalmat szavazol nekem. (#5501)

� Átadom vagy tárgyakra elcserélem 22. for-
dulós mutánsomat és 44. fodulós trollomat.
Mind a kettõ hatalmas lemaradásban van. Ér-
deklõdni: After Hut (#1624)

BORAX
� Borax, Vlagyimir, moák, orkok? Chara-din,
Rhatt, Bufa? Csak nehogy a fejünkre szakadjon
az ég! Ja és persze a Diszkrimináció! Tényleg,
Sistergõ Pumpa gyanúsan hallgat. Lehet, hogy
köze van az ork invázióhoz? Tényleg, összeug-
raszthatnánk az orkokat a városi katonákkal
(nem lesz nehéz), akármelyik fél nyer, utána
könnyen kicsináljuk! Egy dologban igaza van
Chara-din híveinek: mi a káoszból élünk.
VII. 13. D. C. Silver Panther (#4751),

a nevetõ sokadik
� Hé, kõbicskások! Meddig tûrjük még, hogy
olyanok uralkodjanak felettünk, akik még akkor
sem találnának vizet Erdauinon, ha fél lábbal
egy tóban állnának? Miért hagyjuk, hogy az ide
vezérelt katonai egységek támadják meg a ka-
landozókat? A végén még mindannyiunk mellé
egy adószedõt állítanak, hogy beszedje a levegõ,
a fû-, az útadót. Kicsoda ez a Borax, hogy ezt
megteheti? Sokan azt mondják, egy Éjmágus,
én azonban nem bírom az olyan alakokat, akik
éjjel keresik az árnyékukat. És mik vagyunk mi,
hogy ezt hagyjuk? Lépjünk fel erélyesen! Söpör-
jük ki õket, és kiáltsuk ki a kalandozók királysá-
gát! Az államforma alkotmányos királyság len-
ne, persze én ülök a trónon. Csak rajta,
szervezkedjetek! Azt azonban ne felejtsétek el:
„Aki Barbapapát szereti, rossz ember nem le-
het.” Barbapapa, a kijelölt uralkodó
� Nem szeretnél városi adót? Meglesz. Kisebb
árrést szeretnél? Meglesz. A kalandozók király-
sága a mi országunk.

Barbapapa, a kijelölt uralkodó

CHARA-DIN
� Szeretnék hozzászólni néhány szóban a Cha-
ra-dinról és követõirõl szóló vitához. A vélemé-
nyemet azt hiszem mindkét tábornak érdemes
lenne megszívlelnie. Hónapokon keresztül le-
hetett (és még most is lehet) olvasni kalando-
zók Chara-din-ellenes kirohanásait, s az ellentá-
bor agitációját. Ennek egy része arról szólt, hogy
Chara-din a világunkban van-e vagy nem, más
része pedig egyszerûen felhívás volt a Chara-din
hívõk kiirtására. Nézzük gyakorlatias szemmel a
dolgot. Mit is tett le eddig Chara-din az „asztal-
ra”, ami miatt sokan ennyire rettegnek tõle? Ar-
ra a megállapításra juthatunk, hogy semmit.
Erõtlen próbálkozásai a dimenziókapukkal csak
arra volt jó, hogy a kalandozókat egy idõre a kö-
zös cél iránt összekovácsolja. Tavaly december-
re tervezett eljövetele, ami azért alaposabban
elõ volt készítve, szintén nem sikerült. Végül is
T. Vlagyaimir a nagy nyomásnak engedve meg-
idézett egy Thargodan herceget, s ennek segítsé-

gével végre eljött Chara-din Ghallára. Be lehet
neki áldozni, azonban az egyik áldozati tárgyat
(Chara-din ékköve), a Káosz Lordjainak elsõ tu-
dati képessége segítségével lehet elõállítani. Mi-
re ez a cikk megjelenik, a sok tudatcsapda elle-
nére valószínûleg már kifejlesztették ezt a
képességet. Tehát az elsõ kérdésre adható válasz
egyértelmû, Chara-din a világunkban van. S ez
csakis egy emberen múlott, név szerint Tihor
Miklóson, aki rájött, hogy a jelenlegi közhangu-
lat inkább Chara-din ellenes, mintsem Chara-
din párti, ezért ha úgy programozza le a dolgot,
hogy a kalandozók megakadályozhatják Chara-
din eljövetelét, akkor meg is fogják (lásd Jerikó
vs. Dögvész). Ezért kész tények elé állította a ka-
landozókat, azaz T. Vlagyimir megidéz egy her-
ceget stb. akadályozza meg aki tudja...

A másik dolog a Chara-din ellenes kirohaná-
sok, amire szintén jócskán akadt példa. Ezek
egy része magyarázat nélküli, egyszerûen „ütöm
õket és kész” hozzászólás. Némely kalandozó
azonban ideológiát is gyártott, azaz azért kell ki-
irtani õket, mert ha eljõ Chara-din, akkor a töb-
bi istent elûzi vagy legalábbis meggyengíti a ha-
talmukat, s õ lesz a legerõsebb isten. Az elsõ
dologra azt hiszem fölösleges lenne reagálnom,
az ilyen fanatikusokat nem hiszem, hogy meg
lehetne gyõzni. Mindenesetre érdemes lenne
azon elgondolkozniuk (fõleg annak a jó néhány
10-15. fordulós karakternek, aki most a jelenle-
gi divatnak engedve hallatja harsány hangját),
hogy mivel is „érdemelte” ki Chara-din ezt a
„bánásmódot”. Azt hiszem, bármely másik is-
ten, illetve követõi már sokkal többet ártottak
Ghallának, illetve a kalandozóknak, mint Cha-
ra-din. Ez alapján ugyanúgy lehetne kirohaná-
sokat intézni pl. Elenios vagy Dornodon, illetve
hívei ellen (szigorúan a példa kedvéért). Azok-
nak pedig, akik attól tartanak, hogy csökken is-
tenük hatalma, s ez az új isten mindegyiknél
erõsebb lesz, az a válaszom, hogy minden isten
hatalma a benne hívõk nagyságától függ, ezért
ennyi erõvel lehetne Tharrt is szidni, mivel a
legutóbbi statisztika szerint messze több híve, s
ebbõl következõen hatalma is van Ghallán, mint
bármely másik istennek. Végül összefoglalva a
véleményemet: Chara-din már rég túlnõtt azon
a küldetéses/tápolásos dolgon, mint ami régen
volt, betagozódott a Ghallai társadalomba, és
nem érdemli meg, hogy elvegye a figyelmet és
energiát egy sokkal kézzelfoghatóbb és „közel-
lenség”-hangulatúbb témától, az Alanori Invázi-
ótól. Master con Tibera (#1205)

Ezüst Kígyó KT

BUNYÓ, FENYEGETÉS
� Mivé fajult e világ? Sheran püspöke, egy
igazságot keresõ elf férfi kétszer rátámadt egy
Fekete Druida kobuderára, Sheran tanítványá-
ra Xantroxban. A városi levegõ rossz hatása vagy
minden kalandozót irtasz, netán csak a kiseb-
beket? Várom magyarázatodat, bocsánatkérése-
det (ha van eszed, ez a minimum) és a kalan-
dozószámodat a #4338-as mentális számra.
És nézz magadba: 4 skalpod már van, minek az
ötödik, és miért a hittársadé kell? Ha ezen az
úton keresed, tán soha nem találod meg az
igazságot... (csak a gazságot a szívedben). Üdv:

#4338
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� Chara-din fattyai! Ti undorító mocskok! Szí-
vembõl utállak benneteket, s bármelyikõtökkel
felveszem a harcot. Csak 10. szintû vagyok, tu-
dom simán meg bírtok verni, de nem érdekel.
Ha már egyszer is csatáztam valamelyikõtökkel,
akkor ha meghalok, büszkén fogok Leah színe
elé állni. Ám nem azért mert Chara-din pondró
kalandozója sikeresen eltett láb alól, hanem
azért, mert legalább igaz ügyért harcoltam és
haltam meg. De még élek! Dornodon ne kímél-
je rohadt beleiteket! Röviden: dögöljetek meg!

Sercegõ Serpix (#4766)
�� Egy „új” témáról szeretnék szót ejteni ka-
landozók! Ez a tudatcsata. Történt ugyanis,
hogy 37 napi táborozás után szerettem volna
elindulni, új kihívások felé. Mivel június 20-tól
KT-m fejlesztés-képessé vált, szerettem volna
segíteni 13 aktuális TU-mmal. Sajna csak a re-
generált 2 TU-val sikerült, mert egy, a jó jelleme
miatt etikára sokat adó gnóm KT-vezér letudat-
csatázott. Szerintetek ez nem sérti a lelkiisme-
retét? Ha valamelyik gonosz KT tagja, esetleg ve-
zére teszi ezt, nem zavartatom magam.
Azonban Babsalátát nem érdekli semmi sem.
Neki lényegtelen, hogy majdnem háromszor
erõsebb nálam a tudati térben, és az sem za-
varja, hogy Tanissal megbeszélte: nem kezde-
ményeznek tudatcsatát ellenünk. Kedves Kör-
mendy Gál! Ez aljas és megvetendõ volt.
Mondhatnám, hogy Te magad is az vagy, de er-
kölcsi okokból inkább kihagyom... Ha ezek
után leburkoztatsz vagy valami egyebet csi-
nálsz, akkor fordulj... a fal felé... (lemondó fin-
tor)! Remélem, hogy Nardaallal ellentétben te
nem csinálsz belõle GN-es témát! Inkább okulj,
tanulj,... és viselkedj! Véleményeiteket várja egy
„bunkó” drow: Nehwon (#1657)
�� Keresem azt a kopasz, szürke szemû kobu-
dera férfit, aki Sheran „hûséges” követõje volt,
bronzsisakban, gromakpáncélban, tankányka-
rommal, fekete bõrcsizmában, ezüst papi kar-
kötõben, kígyóbõr övvel, ja a Ghalla Gyermekei-
hez tartozott. Mélységesen megvetett idegen,
április elején találkoztunk Libertantól pár me-
zõnyire, akkor te nekem akartál támadni, de
hála bölcs elõrelátásomnak (BA semlegesek)
nem harcoltunk. Ha még most is úgy érzed,
hogy (remélhetõleg már nem karmazsin huho-
gó és púpos burástya trófeákkal) a világból,
melybe születtél, és istennõmtõl, kinek szim-
bólumát a nyakadba vetted, csak ennyit tanul-
tál, öldöklést, hát én szívesen megmutatom,
mire képes egy igaz pap, aki alig várja, hogy le-
tépje a szimbólumot a nyakadból. Ha viszont
változott a világfelfogásod, akkor a hirdetés
megjelenésétõl számítva három hónap áll a
rendelkezésedre a bocsánatkérésre és az in-
doklásra. Ja, hogy tudd ki voltam (vagyok): fe-
kete, copfos hajú, zöld szemû alakváltó férfi, fe-
hér a bõröm, Sheran tanítványa voltam,
karmos tankány, arató csattanat, nukleáris cic-
kány trófeákkal, kígyóbõr öv és ezüst papi kar-
kötõ nélkül, kígyóbõrkesztyûben és ugyanolyan
páncélzatban, fegyverzetben, de bal kezemben
orgyilkos tõrrel. Ha gyáva módon nem jelentke-
zel, számítok KT-társaid segítségére, mert KT-
tok becsületét tisztára kell mosni, mivel nem õ
volt az egyetlen, aki elsõ találkozásunkkor csú-

nyaságot mûvelt, igaz Beneditta! Akinek hozzá-
szólása van az megtalál a #1974-es mentális
számon. Metam Orpheus (#1974)
�� Közérdekû felhívás! Ezennel hajtóvadászatot
indítok Fürge Gyopi (#1606) nevezetû féreg-
nyúlvány ellen. Aki megszerzi a skalpját, annak
200 aranyat adok jutalmul! Hogy szavam betar-
tom, arra legyen biztosíték ez a hirdetés. Mire
eme felhívás megjelenik, addigra én már har-
coltam vele, ha közben meg nem futamodik.
Mindenkinek! Akivel az #1606-os karakterszá-
mú valaki (mert a nevét változtatja) üzletelni
akar, az ne bízzon meg benne! Vigyázzatok,
mert megpróbál átverni! Ha lehet kerüljétek el
õt, ne üzleteljetek vele! Figyelj Gyopi! Túl mocs-
kosan üzletelsz. Üdvözlettel:
VI. 10. Westy (#4378), az egyetlen

HUMOR
�� Egy szép napon Sighter lekocog az Alanori
Csatornára horgászni. Összerakja színarany
horgászbotját, majd feltûzi az aranyhorogra az
aranycsalit és neki áll pecázni. Nemsokára ki is
fogja az aranyhalat, de unottan visszadobja a
vízbe. A hal teljesen felháborodik a történteken:

– Na de Sighter! És mi lesz a három kíván-
sággal?

A Fairlight pap nagyot sóhajt, és a hal felé for-
dul:

– Na nem bánom! Mondjad...!

A troll felépíti elsõ oltárát választott istenének,
mire megszólal egy hang a fejében:

– Ah, nem csalódtam benned! Látom, hûség-
es hívem vagy. Jutalmad nem marad el: +1
erõ, +1 ügyesség, +1 IQ (ld. enc.), +...

Ipari Áram (#5406)
� Az elkeseredett troll bemegy a gnóm bölcs-
höz:

– Kérlek bölcsek bölcse, adj valami tanácsot,
mit kezdjek a tolvaj sunyi árnymanókkal?

– Nos fiam, kétféle válasz létezik, a sportos és
a katonás, mindegyik ára öt arany.

– Nézzük elõször a sportosat – mondja a
troll.

– A dologhoz egy tó szükséges, kék sapkában
az árnymanók, pirosban a vércápák.

– No és a katonás?
– Egy sor árnymanó, egy sortûz, és így tovább.

Elterjed az erdõben, hogy az ongóliantnak van
egy halállistája. Találkozik a trollfával:

– Rajta vagyok a halállistádon? – kérdezi a
trollfa.

– Pillanat, ja igen – mosolyog kajánul az on-
góliant.

– És tényleg meg akarsz ölni? – rémüldözik
a trollfa.

– Meg hát – és darabokra szaggatja.
Találkozik a tyrexszel:
– Hallottam van egy halállistád – mosolyog a

tyrex. Rajta vagyok?
– Na ja.
– És tényleg meg akarsz ölni? – kérdezi a 

tyrex hitetlenkedve.
– Meg én! – És végez vele.
Találkozik a tazunkarókával:
– Hallom van egy listád, rajta vagyok?

– Igen – dörzsöli a kezét az ongóliant, készül-
ve a gyakásra.

– Kihúznál a listáról? – kérdi a róka.
– Na jó – válaszolja a megdöbbent ongóliant.

Mi van a troll fejében? Agyrágóbogár. Mit csinál?
Éhezik. Miért? Mert a semmit nem lehet meg-
enni.

Mi van a gnóm fejében? Agyrágóbogár. Mit csi-
nál? Éhezik. Miért? Mert a gyémánt nem ehetõ.

Abacs (#5667)
� Két troll beszélget.

– Miért vagy ilyen izgatott?
– Mentális üzenetet kaptam, hogy ikreim szü-

lettek, s most nem emlékszem, mit mondtak,
hogy egy fiú meg egy lány vagy fordítva.

Két ember sétál a városban. Egyszer csak meg-
látnak egy éneklõ trolt.

– Te, ez miért énekel?
– Fáj a foga, és azt akarja, hogy más is szen-

vedjen.

Mi a dekoltázs? Mély ruhakivágás, mellyel egy
elf nõ férjet, egy troll nõ náthát szerezhet ma-
gának.

Jang-cha (#2825)
�� Mi a hasonlóság James Bond és egy kezdõ
troll IQ-ja között? Mindegyik 007-es.

Mit csinál az árnymanó, ha meghal a felesége?
Elereszti a nyakát.

Miért temetik a törpét a hegyoldalba? Mert ott a
temetõ.

Két árnymanó szívatja egymást:
– Ha lehetõséged lenne rá, szeretkeznél elf

nõvel?
– Persze.
– És kobuderával?
– Hát persze.
– És kobudera nõvel?

Miért úsznak át a 9115-ös KT tagjai a csator-
nán? Mert az Igazság odaát van...

Troll és fia beszélgetnek:
– Apu! Megházasodok.
– És kit veszel el?
– A nagymamát.
– Nem veheted el az anyámat!
– Miért? Te is elvetted az enyémet...

Hasfelmetszõ Jack (#5191),
a Fekete Vipera

� Mi az? Jó jellemû szörny, melynek bénító
mérge -4 támadást okoz. A Raianyék.

Az árnymanó elment horgászni a trollok halas-
tavára. Törött bottal és szakadt ruhában érkezik
haza.

– Mit fogtál? – kérdezi a felesége.
– Padlót...

Üssük ki 200-al (#1077)
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KAPCSOLAT, KONTAKT
� Keresem azt a kalandozót, aki július elején
ellopott egy fekete hajú, barna szemû troll fér-
fitól egy vizestömlõt és egy kavadu iszákot. Ren-
des árban megegyezhetnénk.

Wulf Gretta (#2121)
�� Keresem Iron Handet, Erõs Ryanort, Köpcös
Tomart és Vitéz Paprika Janit. Nem kaptátok
meg a levelem? Írjatok, hogy mi van veletek! Cí-
mem: Huszár László, 1042 Budapest, Rózsa u.
42. I/6. Törperõs (#4539), a törpe
� Nyílt levél Lucifernek, Gor-Jaaknak és Isa-
urának! Írtam nektek mentálisan is, de sajna
nem válaszoltatok. Szóval: idefigyuzzatok kis
nagyzási mániások! Feltaláljátok a kõhegyû
lándzsát, aztán utána kapásból irány kalando-
zókat irtani? Fõleg kobuderákat? Ha igen, ak-
kor nekem gyertek pubikáim! És ha engem ki-
nyírtok, akkor tudom ajánlani Flaviust,
Betonfalat stb., más kobuderákat. És különben
is: miért kell kalandozókat irtani? Ja, különben
szerintem kell kalandozókat irtani, titeket ki
kéne nyírni, kis felbujtók. Innét indul a fajgyû-
lölet, hogy 5-10. fordulós kis senkik írogatnak a
GN-be hülyeségeket. Ja a legfontosabb: Wargpin
után Qvillbe megyek. Ott várok rátok... És Ar-
madon! Én téged utállak a legjobban! Üdv és
kellemes kalandozást minden normális kalan-
dozónak! A Virágok Védelmezõje:
VIII. 7. Hasfelmetszõ Jack (#5191)
�� Szerepjátékos Sheran hívõk jelentkezését
várom. KT információk is érdekelnének, ugyan-
is nem sokára KT-érett leszek!

Dimitrij Kornyejev (#4640)
�� Szeretném régi cimboráimmal felvenni a
kapcsolatot, tehát akik Döngölõnek, Fenevad-
nak vagy akár Qynthalas a Harcosnak haverjai
voltak, jelentkezzetek a régi címen vagy a
#3440-es karakterszámon!

Fekete Szél (#3440)
�� Szõke hosszú hajú, kék szemû ember nõ!
Én az a gnóm vagyok, akivel csatáztál Vangorf
34-es labirintusában. BA parancsom volt nõk-
re, de egy mutáns törtölte. Remélem meg tudsz
bocsátani! Ez rád is vonatkozik, kopasz, piros
szemû, alakváltó nõ. Yore Ark’shan
�� Tisztelt kalandozók! Azt szeretném a tudo-
másotokra hozni, hogy 464 napi elmélkedés
(táborozás) után újra útnak indultam. Szeret-
ném felvenni a kapcsolatot régi levelezõtársa-
immal, és mindenki mással is, aki szívesen le-
velezne egy leendõ Sheran hívõ árnymanóval.
Shadowhawk írj! Darkhon (#4351)
�� Várom azon kalandozókat, akik hajlandóak
nem csak élet-halál harcot vívni, hanem csak
és tisztán gyakorolni (élesben)! Ezzel nem
skalpokat szeretnék, csak magasabb fegyver-
szakértelmet. Ha pusztán ezért szeretnél har-
colni, írj! Helyet majd egyeztetünk, bár nincs az
a kalandozó, akiért lemennék a térképrõl. (OK,
azért van 3-4 kivétel...) Aki meg akar skalpolni,
annak azért nehéz dolga lesz néhány DEM mel-
lett. (#1657)
�� Várom azon túlélõk jelentkezését, akik szí-
vesen leveleznének velem. Faj, vallás stb. nem
számít! Üdvözlettel: Armadon (#4465)

SEGÍTSÉG
� Fairlightosok, írjatok istenetek vallásáról,
küldetéseirõl! Most áldoztam be neki, jól jön a
tapasztaltabbak véleménye.

Slyver Phoenix (#1880)
�� Figyelem Tharr és Dornodon papok! Fan
Thomas vagyok, egy kezdõ árnymanó férfi. Se-
gítséget szeretnék kérni tõletek, még pedig nem
tudom eldönteni, hogy melyik istennek célsze-
rûbb beáldozni, és ha ti akartok egy új hittársat,
akkor gyõzzetek meg engem, hogy melyik isten-
nek áldozzak be. Ha írtok levelet pl. ilyenrõl ír-
jatok, hogy: hogyan csináltál meg egy nehezebb
küldetést, ha egy szörnyet kellett megölni, azt
hogy tetted... Elõre is várom leveleiteket. Ja, az
istenetek infóját és küldetéseit tudom, de a rú-
nakövek koordinátáit nem. Elõre is köszönöm.
VII. 14. Fan Thomas (#5323)
�� Ha kell valakinek két dobóháló #221, ak-
kor a (78, 65)-ön levõ phua-kúpnál KUT-assa-
tok! Sárkánypikkely nagymennyiségben eladó! 

Thantalas (#3429)
�� Helló kalandozók! Nemrég érkeztem a Túl-
élõk Földjére és szeretnék beáldozni Elenios-
nak. Leendõ hittársaim, kérlek segítsetek egy
kezdõ kalandozónak infókkal, esetleg tárgyak-
kal, sajnos nem tudom hol vannak istenünk
rúnakövei, ezt szeretném elsõsorban megtud-
ni. Címem: 5540 Szarvas, Arany J. u. 41.
�: 66-312-140. Elõre is köszi!

Gandalf (#2029)
�� Hogyan kell karaktert átvenni illetve átadni?
Sürgõs! Elõre is köszi! �: 256-8351! Cím:
1173 Budapest, Hantmadár u. 12/a.

Fónagy Balázs
�� Kalandozók! Ha van némi felesleges cucco-
tok, légyszi adjátok oda. Bármit fel tudok hasz-
nálni, nehezéktõl a hosszú íjig, sõt még tovább.
Mondjuk rejtsétek el valahová, de elõbb beszél-
jük meg! Írhatsz levélben a 1113 Budapest, Ka-
rolina út 34/b, vagy mentálisan a #5346-os
számra, a hívás díja 120 Ft+ÁFA, de az érzés
megfizethetetlen! Khull Wahad (#5346)
�� Kalandozótársaim! Még új vagyok a TF-en
(8-9. fordulós). Kaptam egy infót, melyben a
Valhalla-hegységrõl dumáltak. Légyszi, aki tud
segítsen egy kezdõnek ezt a fránya hegyet! Elõ-
re is köszi! Leicht Krisztián,

7150 Bonyhád, Perczel kert 12.
� Kalandozótársaim! Nemrég érkeztem csu-
pán a Kiégett Földrõl, s szívem hálával telítve
dobban, hogy újra életet láthatok. Dornodon
szörnyû tettét talán meg tudom érteni, de meg-
bocsájtani... soha. Chara-din hatalma megré-
mít, de mélységes undor kerít hatalmába
ahányszor rágondolok. A jó és semleges istenek
erejét tisztelem, de nem vonz sem a fény, sem
padig a harc vagy a természet. Úgy érzem az
egyetlen igazi hatalom a halálban rejlik szá-
momra, így megkérlek benneteket Leah papjai,
hogy vezessetek végig az úton.

Fekete Szél (#3440)
�� Magára hagyott újszülött várja tapasztaltabb
túlélõtársai segítségét a #4673-as mentális
vagy a következõ postai címre: Szalkai László,
5600 Békéscsaba, Radnóti u. 2.

Dead Master (#4673)

�� Még új vagyok a TF-en,aaaaaaaaaa
S tudatlan még a fejem.
Körbe vesz a fehér aura,

Még nem vagyok istenszolga.
Viszont vannak tapasztaltabb kalandozók;

Akik tiszta szívûek és jók;
Melyektõl bármilyen segítséget várok;

A mentális számon.
Vagy a címemre: Leicht Krisztián, 7150 Bony-

hád, Perczel kert 12.
David R. Baldimoró (#1935), a vándor

� Raia hívõk figyelem! Egy leendõ hittársatok
kér segítséget! Az 506-os épület környékén va-
gyok, és rúnakövek helyére lennék elsõsorban
kíváncsi, továbbá tanácsokat az isteni küldeté-
sek végrehajtására. Cím: Miyazaki Jun, 1123
Budapest, Gyõri út 20. IV. em. 7. Üdvözlettel:
VII. 8. Vil-Arnis Merras (#4889)
�� Üdv kalandozók! Segítségre lenne szüksé-
gem. nem tudom, hogy milyen kulcs kell Van-
gorf 4. labirintusának a 3-as referenciánál lévõ
ládájához (kõláda). Ez a szintszívós labirintus.
Pedig ki szeretném nyitni. Légy szíves segítse-
tek! Elõre is köszi!

Király Ferenc, 5920 Csorvás, 
Zöldpálya u. 1. �: 66-259-025

SZERELEM
� Imádott gyengébbik(?) nem! Magasabb
szintû lányok jelentkezését várom utódnemzés
céljából. A részleteket megbeszéljük. Írj!

Syrtis Maior (#3987)

SZÖVETSÉGEK, KT-K
� „A pénz nem boldogít, csak a még több
pénz!”

Árnymenõk (#9153)
�� „És ha sokáig tekintesz a mélységbe, a mély-
ség visszatekint rád...” Mert mi már rég itt va-
gyunk. Ha eljön az idõ, ti is rájöttök... És többet
már nem zaklattok minket kicsinyességeitek-
kel. „Parvum parva decent!” Üdvözöljük a Ká-
initákat és a Quwargokat!

Mélysötét Vándorai (#9149)
�� „Mert hamis próféták támadnak majd min-
denütt, eljönnek, s hatalmuk lészen az értel-
mes fajok felett, hatalmuk lészen, hogy csodá-
kat tegyenek, és mérges szavukkal, idegen torz
eszmékkel fertõzzék meg a romlatlan elméket,
kiforgassák és bemocskolják az igaz hitet. Ha-
talmat adok ezért tinéktek, hogy szembeszállva
e hamis prófétákkal, gyõzelmet vehessetek fe-
lettük, elsöpörhessétek õket, a túlvilág színérõl.
Szent feladatokul teszem, hogy mindig, min-
denütt és minden eszközzel háborút viseljetek
ellenük, s mindazok ellen, kik híveikül szegõd-
nek. Ti lésztek hitünk támaszai, s az eretnekek-
nek ostorai...” A fenti részlet a Sötét Inkvizíció
Apostolainak alapító okiratából származik. Akit
további információk érdekelnek, forduljon a
9148-as KT-hoz, a #3833, #5244, #4706
mentális számok valamelyikén, vagy akár hoz-
zám a #2398-ra. Mufffaló Bill
�� A legjobb befektetés:

Árnymenõk (#9153)
�� Erõs troll vagyok. Jól bányászok. KT-t kere-
sek. Kéne egy asszony. Meg éhes is vagyok.

Hrut (#5733)
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�� Kalandozók! Azokhoz szólok, akik még nem
tagjai egy szövetségnek, rendnek, KT-nak sem.
Jól gondoljátok meg, hová léptek be! A jól meg-
írt, körmönfont és álszent szöveg ne hasson
meg senkit! Sõt! Egy felületes ismeretség sem
biztosíték semmire. Volt egy karakterem. Törpe
volt, így hát a törpe KT-ba jelentkezett. Minden
jónak tûnt. Hogy-hogy nem összeismerkedtem
Desconhecido Deus-szal, aki akkor még csak
tervezte az Igaz Barátokat. Felkért, segítsetek
neki összehozni egy gonosz testvér KT-t. Mond-
tam: miért ne? Jó bulinak ígérkezett. Fel is ad-
tam egy hirdetést, melyben toboroztam a tago-
kat. Egy hétre rá kidobtak a Vashegyek
Nemzetébõl. Ezt onnan gondoltam, hogy sem-
milyen visszajelzést nem kaptam egy levelemre
sem, bárkinek írtam is a szövetségben vagy KT-
ban. Nem baj, gondoltam. Majd az új Tudatban
jó helyem lesz. Csakhogy a dolog halvaszületett.
Még csak a szövetségkezdeményt sem tudtuk
összehozni. Ezt elsírtam Desconak. „Majd idõ-
vel” – mondta. Aztán abbahagytam a játékot.
Most újrakezdtem, ez úgy három hónapja tör-
tént. Írtam Desconak, hogy belépek a Rendjé-
be. Semmi válasz. Mindegy. Az új karakterem
szépen fejlõdött. Beléptem. Újra írtam. Megint
semmi. Na ezt már a postára sem lehet kenni.
Most arra várok, hogy elég sok max. ÉP-m le-
gyen, hogy ki tudjak lépni (-10 max. ÉP). Von-
játok le a tanulságot! Az Igaz Barátok Szerzetes-
rendbe csak az lépjen, akinek nincs másik
karaktere, bátyja, nõvére, sógora vagy bármely
más közeli rokona, esetleg szomszédja KT-tag.
Más NE! Úgyis köpni fognak arra, hogy ha ezt
vagy azt kérsz, ha már egyszer beléptél. A nagy
és szépen hangzó szavak mögött is csak a nagy
szürke semmi van. Habár nem tudom mire jó
nekik ez a rend. Hogy egyre több embert vág-
nak át. Én is egyre több rendtaggal találkozom.
Szerencsétlenek. Nekik üzenem: lépjetek ki!
Hacsak nem tartoznak a fenti kategóriába. A
többieknek: nehogy belépjetek! Bárhogy csábít-
gatnak, ne engedj a kísértésnek, mert csak –
10 max. ÉP-t nyerhetsz. Ennyit ér a barátságuk.
Phû (most köptem)! Várom az FT-ket. Üdvöz-
lettel:
VII. 2. Fénylõ Isir (#2937)
�� Amit hirdetünk, nem mindenhol tetszik
mindenkinek. Lépten-nyomon megköveznek
minket, de az elveinkbõl akkor sem engedünk.
Pedig a Fekete Druidák csupán becsületes, elhi-
vatott természetvédõk, jókkal, semlegesekkel
és növényt nem irtó gonoszokkal semmi bajuk.
Csak éppen nem bírják elviselni egy kitépett
növény látványát. Ez olyan nagy baj? És a revi-
talizáció nem elég. Néha már gondoltam arra
is, hogy hagyni kéne a francba az egészet. Ha
majd minden növényt kiirtanak a gonoszok,
akkor rájönnek majd, mennyit ér egy smirgli-
bokor. Fõleg ha bemennek a boltba, és a smirg-
lilevél drágább lesz a vasnál, de a vas kevésbé
lesz hiánycikk. Tehát hajrá gonoszok, kõkésre
fel! Vágjátok csak magatok alatt a fát... További
jó önpusztítást! Okiyi! Te pedig ússz át miha-
marabb a csatornán! Ezen az oldalon nincs
gyógyír a bajodra, de talán Alanorban találsz egy
jó ideggyógyászt. Éljen Sheran! Üdv:

Hasfelmetszõ Jack (#5191)

�� Az Északi Druida Szövetség minden hónap
utolsó szombatján, illetve a HIR paranccsal
megadott napon 11 órakor tart gyûlést az Elysi-
umban. Kárász (#5300),

Sheran jámbor szolgája
� Egy szebb druida holnapért! Keresd a „Bí-
borhold elõtt álló Trikornis Herceg” jelvényt vi-
selõ Fekete Druidákat! #9155
� Kezdõ kalandozók! Megalakul egy szövetség
részetekre. Tárgy és infócsere lenne a cél. Két
embernek írhattok: Beorn (#1714), Vékony
Dávid, Budapest Rutafa u. 19., vagy Terror
Aron (#5811), Szabó Áron, Budapest, Rutafa
u. 17. Írjatok!
�� Kobuderák! Fajtársaim! gyertek a Sziklaök-
lök KT-ba, vár benneteket egy nagyon gyorsan
gyarapodó, életképes, fiatal, de erõs szövetség.
Nem KT-érett harcmûvészek jelentkezését is
várjuk, segítjük õket mindazzal, ami tõlünk te-
lik. Libertanban és környékén bárkit azonnal
be tudunk ajánlani. Jelentkezni lehet Febster-
nél (#1328) vagy bármelyik „kolostort védel-
mezõ Jáde-sárkány” jelvényû kobuderánál.

Frász Atanáz (#4293)
�� Lassan négy éve már, hogy újra megtanul-
tam álmodni. Álmodni egy szebb, egy jobb világ-
ról. Álmodni, és ezt az álmot valóra váltani. Per-
sze nem egyedül. Az Álomõrzõk között találtam
meg azokat, akikkel együtt álmodunk, és együtt
küzdünk ezeknek az álmoknak a valóra váltásá-
ért. Együtt küzdöttünk a Zan-indukátorok ellen,
felejthetetlen élmény volt, amikor az egyik kész
indukátort sikerült semlegesítenünk. Együtt
küzdöttünk a dimenziókapuk bezárásáért,
együtt építettük az elsõ Raia és Elenios templo-
mokat, együtt szenteltük a Fény szentélyét.
Azonban szomorúan tapasztalom, hogy a régi
társak lassanként elfogynak mellõlem, feladják
a mozgalmas kalandozó-életet, és csendesen
megtelepednek valahol. Kiveszik belõlük a Fõ-
nix újraéledõ tüze. Várjuk tehát azokat a jó jel-
lemû vándorokat, akikben még hatalmas láng-
gal ég a tûz, akik szeretnének velünk álmodni!
Jelentkezni lehet Jerikónál (#3821) és Elianá-
nál (#4862). Eliana (#4862)
�� MAFFIA. Minden valmirevaló embernek
(trollnak, árnymanónak...) ugyanaz jut az eszé-
be errõl az egy szóról: életüket aláaknázó, iszo-
nyatos hatalmú bûnszövetkezet, mely a hata-
lomszerzés semmilyen eszközétõl nem riad
vissza. Ezt hoztuk mi létre – immár három és
fél éve – itt Ghallán, csupa hatalmas és végtele-
nül gonosz, alattomos kalandozóval. A KT
elsõdleges célja – mint a világ bármely maffi-
ájának – a lehetõ legnagyobb hatalom meg-
szerzése, amihez persze minden eszközt fel-
használunk. Ezt pedig csak erõs tagokkal lehet
megvalósítani, éppen ezért igyekszünk karakte-
rünk fejlõdését kicsit(?) meggyorsítani. Min-
dent összegezve: hogy ha elég gonosznak és el-
szántnak érzed magad, hogy szembe szállj a jó
erõkkel, vagy hatalmat akarsz, akkor keresd a
„Kardra tekeredõ, kitárt szárnyú, háromfejû
sárkány” jelét viselõ kalandozókat! Ha komo-
lyan érdekel a bûnszervezet, keresd meg Tront
(#3608), vagy az alábbi címre írjál:

Mecsér András,
1016 Budapest, Mihály u. 16/a

� Megszületett, de gyenge még,aaaaa
csak halkan cseng,

lágy szellõ repíti tova.
Közben erõsödik majd, szûkül neki a tér,

öblös hangjába minden belereng.
Így hatalmasodik tudatunk dala.

Ahogy átveszi a környék remegését,
ahogy átérzitek, szinte megdicsõít,
ahogy tápláljuk többen az erejét
az Összhangzat mindent betelít!

Vrandol Sayn Karad (#4620)
�� Mingyárt betellünk!
VII. 13. D. C. Silver Panther (#4751),

az éjharcos
� No, végre elérte végleges formáját a csapat!
Alakváltó KT-ba várunk jelentkezõket! Céljaink:
alakváltók védelme, többi faj szívatása és gyil-
kolása. Jellem és hit mindegy, de azért gono-
szok elõnyben. Barátunk minden gyilkos KT
(azért szívatjuk õket is, de talán nem annyira).
Ellenség minden természetvédõ, gonoszellenes
és a mi utunkat keresztezõ KT (õket nagyon
megszívatjuk). A többi KT-val semleges viszony-
ban akarunk maradni (õk normál mennyiségû
szívatást kapnak). Köszönet Metamorphnak az
ötletekért! (Õ is tag lesz.) Annex és Bran Mar
Mornt nevû alakváltók, lépjetek be! Na, ennyi.
Féljetek és rettegjetek!

Lucifer (#5769), a halálosztó
� Sheran fanatikus hívei! Örömmel tudatjuk
mindenkivel, hogy a Fekete Druidák KT meg-
alakult. Jöjj te is közénk, ha eleged van a vilá-
gunkat fojtogató gonoszok pusztításaiból, s ha a
harcod egy igazán szerepjátékos, összetartó és
dinamikus csapatban akarod folytatni! Mi vá-
runk rád! Fekete Druidák KT (#9155)
�� Szomorúan tapasztaltam, hogy tudatunk so-
rozatos agressziók részese lett, s ráadásul olyan
személyek felõl, akik majdhogynem nevetsé-
gessé teszik magukat azzal, hogy a maguk 30-
50 MXTU-jával és KT fõnöki posztjukkal vissza-
élve 7 MXTU-s karakterekre vadásznak. Ha már
ennyi TU-d van, s ilyen erõsnek érzed magadat,
legalább veled egyenlõkön fitogtasd a hatalma-
dat. Továbbiakban ha valamely KT-vezér felõl
éri tudatunkat agresszió, s nem személyes ok
miatt, úgy casus belinek minõsítjük a táma-
dást. Bár kevesen vagyunk, van eszközünk a
visszavágásra. Másfelõl figyelmeztetjük a kalan-
dozókat, hogy ne higgyenek a Naptanács mé-
zes-mázos szavának. Még ilyen alattomos fér-
gek hordanak a nyakukban „napot”, kik orvul,
hadüzenet nélkül támadnak. S mosolygó orcá-
jukat mutogatják felétek, és csak azt nézik, mi-
kor márthatnak belétek kést. Megkövetjük a Ta-
nácsot! Nyilvános fórum elõtt kérünk
magyarázatot Babsaláta (Aranysárkány KT veze-
tõje, Naptanács tagja) aljas cselekedetére, illet-
ve hogy nyíltan is hadat mernek üzenni, vagy
csak a háttérben gyilkolnak, s „minden rend-
ben, semmi bajunk veletek” szöveggel válaszol-
nak kérdéseinkre. Sötét elfek (#9149)
�� Ti árnymanók, akik még nem vagytok KT-
érettek, hozzátok szól ez az írás! Miért hozná-
tok szégyent fajtánkra? Miért alacsonyadnátok
le általános KT-k szintjére, amikor szükség van
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az erõs faji szervezetekre? (Negatív példa: Kva-
zárbirkák.) A trollok már-már háborút indíta-
nak fajunk ellen. Választhattok: vagy U.M.A.
mellé álltok vagy ellene? Az én válaszom: Dr.
U.M.A., receptre is kaphatok troll skalpot? Ha
ketten avagy többen csináljuk, hamarabb elké-
szül a 100 tagú troll kórus? Trollok, örülhettek,
sikerült békés árnymanóból fajgyûlölõt csinál-
notok! Rasczakk (#1905), egy elkeseredett
� Tisztelt kalandozók! Ahogy a jó öreg Deka-
mer mondta: „most a mágusok is megérkez-
tek”. Hát ha nem is most, de már több mint egy
éve, és mire ez a hirdetés megjelenik, már ki is
fejlesztettük az elsõ képességet. Ha nem szimp-
la varázslást látsz a Mágiában, lépj be közénk.
Ha nagyobb elhivatottságot érzel a varázslás
iránt, keress engem, vagy bármelyik mágikus
viharban meditáló varázslót! Címem: Ottenber-
ger Tamás, 3600 Ózd, Újváros tér 10. 10/2. Ars
Magica (#9150), ahol a Mágia lakozik. Keres-
setek! Chan’De Francon (#3060), a Mágus
� Tisztelt kalandozók! Az Ars Magica KT jel-
mondata nem véletlenül az, hogy „ahol a Mágia
lakozik”. Lépj be közénk, és megtudod, mit is
takar ez a mondat! Mit jelent, ha egy mágikus
testvériség tagjává válsz. Mit jelent, ha a Mágia
ereje tölti be mindennapjaidat. Tudatunk nem
szimpla általános KT. Nem egy eszméért, sze-
mélyért vagy célért harcol. A KT feladata a Má-
gia misztériumának tanulmányozása, fürké-
szése, melybe az idõ folyásával egyre mélyebbre
és mélyebbre merülhetünk. És, hogy ezen a
mélységekben mik is rejtõznek, azt csak a jövõ
mondhatja majd el. Ha még nem tiszta a kép,
de felkeltettem figyelmedet, Mágus, keress a
#3060-as mentális számon vagy a címemen:
Ottenberger Tamás, 3600 Ózd, Újváros tér 10.
10/2.! Lépjetek be leendõ Mágusok az Ars Ma-
gicába (#9150), nem bánjátok meg! Üdvözlet-
tel: Chan’De Francon (#3060), az egyik
� Tudom, sokan farigcsálunk verseket, pen-
getjük lantunkat több-kevesebb sikerrel, mégis
a bárdok a talán leginkább szétszórt népség itt
Erdauinon. Van közöttük jó és gonosz, elf vagy
árnymanó. Semmi nem tart minket össze a dal
szeretetén kívül. Legalábbis így volt ez eddig, de
most már létezik egy Tudat, ami majd összefog
minket, hogy erõt adhassunk a Dalnak. Várunk
titeket az Összhangzat (#9152) KT-ban!

Vrandol Sayn Karad (#4620)

ÜZLET
�� Eladó egy darab moa katalizátor és egy da-
rab moa smaragd. Ár megegyezés szerint. Li-
bertan környékiek elõnyben. Várom az ajánla-
tokat. Chan’De Francon (#3060), a Mágus
� Shaddar környékén keresem megvételre az
alábbi tárgyakat. Uzbánycsõr (2), sullárhólyag
(2), sünmedve tüske (22), ubuktüske (6), sur-
ranókígyó bõr (4), bakkurabõr (3), dözmöng-
szív (1), lapockacsont (1), csontszablya (1), fe-
kete gyöngy (1). Ugyanitt eladó: rókafarok (1),
drótszõr (6), kis bõrpajzs (1), bronzpajzs (1).
Ha valakinek pl. csak egy bakkurabõre van, ké-
rem õs is jelentkezzen. Õszi Norbert, 7200
Dombóvár, Teleki u. 8. 2/3. �: 74-460-248.

Jade Flamehood (#3809),
a sötét elf, Dornodon követõje

� Egy nem mindennapi lehetõség! Eladó egy
roxati üvegszem. Ha valami más tárgy is érde-
kelne, írj, lehet, hogy meg tudom szerezni!

Dimitrij Kornyejev (#4640)

VERS
� FOGADÓBAN ÜL AZ ÖREG TROLLA

Fogadóban ül az öreg troll,
Sört ivott és berúgott piszkosul,

Beleköt a fogadósba,
Nem csoda, hisz az adósa

Nem fizette ki a sört,
Amit a torkán ledönt,

Fogadósunk hátsón rúgja,
Kirepül az utcára a porba.
Utcaszélen ül az öreg troll,

Inna még, de búgott piszkosul.
Fürge Tölgyfa (#5162)

�� KARÁCSONYAAAAAAAAA

Szikrázik a téli éj,
Ragyognak a csillagok,
Az égre nézni édes kéj,

De vadásznak a farkasok.

Fehér sziget a hold
A fekete tengeren,
Farkasok születnek

Ezen az éjjelen.

Szarvasok szíve borul kínba
Az éles agyarak nyomán;
Éhesen rohan a vad falka,
Futnak a zsákmány után.

De az éj csak csillog tovább,
Gyönyörû, tiszta és ragyogó,
A fák alatt a bokrok között

Vértõl piroslik a hó.
Fekete Szél (#3440)

EGYÉB
� „Kalandozók! Néhányotok nemsokára itt fog
lógni az övemen. akkor majd megtudjátok, mi-
ért jó Dornodon papnak lenni, ha érzitek, hogy
tûnik el sokat óvott fejbõrötök.” Ti nem unjátok
még az efféle süket dumákat? Mert a fenti két
mondathoz hasonló cikkek jelennek meg sor-
ra, taknyos kezdõk aláírásaival. Most mondom
el akkor: ennek nincs értelme! Aki ezt tudja
vagy megértette, annak minden jót! Aki nem,
az fulladjon a Csatornába! #4715
�� 9140. KT-sok részére tervezek infókört, cse-
re lehetõséget, szorosabb hovatartozást! Ha
unod, hogy nem foglalkoznak veled, írj Helá-
nak (Petróczi Imre, 8200 Veszprém, Halle u.
9/f) vagy nekem (ifj. Gyurik István, 5527 Bu-
csa, Arany J. u. 7/a)! Ha tudsz küldj 1.44-es le-
mezt! (Infó hyper, fordulók.) Xantaiaxe
� Fairlight templom építéséhez várunk segítõ-
ket. A templom októberben vagy novemberben
fog teljesen felépülni a (131, 88)-as koordiná-
tán. Eddig hárman vagyunk Aad-Shaar Asyn
(#3611), Fürge Calver (#2957) és én, Chaar-
Lee (#3639). Írni erre a címre írjatok: Szirják
Csaba, 2451 Ercsi, Kodály Z. u. 13/a vagy tele-
fonon 25-490-374. Várjuk jelentkezéseteket.
VIII. 4. Chaar Lee (#3639)

�� A dísztávirat megcsúfolása. (Ne röhögj, mert
kifejlesztjük!) Tarthatatlan, hogy manapság
annyi kalandozó találja meg a boldogságot, és
esküszik örök hûséget a társának. A Sötét
Kastplom ördögi mentorát kioktatva (közben
tehetségtelen kopasznak minõsítve és haza-
küldve) úgy döntöttünk, hogy az esküvõi dísztá-
viratokat érdekesebbé tehetjük a szeretett
(pfuj) kedves kínhalálának hírével. Ez persze
nem sokat jelent, de a képesség mellékhatása-
ként teljesen összezavarjuk az áldozat kinéze-
tét, felhasználva az egyébként felesleges Varázs-
festék lehetõségeit, így az illetõ, ha meg is
érkezik a saját esküvõjére, sokra nem megy ve-
le, maximum hazugnak és kegyeletsértõnek
fogják tartani. Erre persze szintén van megol-
dás, a kirendelt Leah szekciónk sûrû bocsánat-
kérések közepette eltávolítja, majd eltemeti.
Lehetõleg élve, a Pusztulás Sírjaiba. (Aki járt
már arra, tudja, milyen hangulatos hely. Aki
még nem, az nyugodtan adjon ki egy BE 489
parancsot a wargpini erõd mellett. A belépés
díjtalan, a kilépés bizonytalan. Elõfordulhat
olyan helyzet, hogy egy Leah pap meg akar es-
küdni. Nem valószínû, de elképzelhetõ. Na
most az élve temetés a Leah papoknak nem je-
lent különösebb megrázkódtatást, de ilyenkor
jöhet az idomított pragloncunk, amit kicsit át-
szereltünk, így minden ötödik harci kör után
elfelejti, hogy mennyinél tart, s a biztonság ked-
véért még marad egy kicsit...

Lüke Szálybaver, szórakoztatási megbízott
� A minap egyik Leah hívõ ismerõsöm (lehet
találgatni ki volt az) mesélte, hogy összevitázott
egy hittársammal a lopásról. (Megjegyzem,
hogy a Leah pap elég amatõr... ). Mélyen meg-
sértett és megdöbbentett az a reakció, ahogy
Fairlight hívõ hittársam elítélte a lopást, mikor
ez az egyik legjövedelmezõbb, legkifizetõdõbb,
legizgalmasabb, leggyorsabb stb. pénzszerzési
mód. Eleve Fairlight biztat a lopásra, de rá kell
jönnöd (nem csak Fairlighosok), hogy igaza
van! Lopj! Vangorfnál (20-as csapdaészlelés,
14-es lopás) a következõ zsákmányom akadt
két forduló alatt, hat lopásból: 1 arany, 131
arany + 1 szopókõ, 43 arany, 96 arany, 27
arany, 67 arany. Összesen 365 arany. Persze
semleges vagyok, felszentelt pap. Segítem a rá-
szorulókat is, és eléggé megéri (FSE 8). Nem
értem, hogy azok a csodálatos pikkelyek miért
nem adnak nekem is jóságpontot? Pedig oly jól
fel tudnám használni... Na persze ez is változó.
A Sújtólég (#4557) nevû törpe (Vashegyek
Nemzete) törpe kovácsok gyilkolására fordítja a
mások segítségébõl nyert fehér jellemet. She-
ran hívei meg néha kapálhatnának is: RM 29
127. De mindez sokkal könnyebb lenne, ha
mis is osztozhatnánk az Aranysárkány fényé-
ben! Azért annak örülök, hogy a Sárkány Gyer-
mekei elérték azt, hogy ha legyilkolsz egy város-
lakót, ne kapjál érte gonoszságpontot. Persze
kissé megnehezítették, de végre a semlegesek
elõtt is megnyílt az út a tízezerX-es fordulók fe-
lé! Gratulálok! Maradok Fairlight odaadó híve.
Imádom az árnymanókat! Mindig olyan sok
arany van náluk. És olyan mélyen alszanak! És
a trikornisoknak olyan gyönyörû a szarva...
VI. 29. Scatman a troll (#1731)



�� Alakváltó! Szeretnéd tudni, hogy melyikünk
a „legnagyobb”? Ha igen, akkor küldd el ne-
kem, hogy milyen magas és milyen nehéz vagy.
A „legnagyobbakat” közzéteszem. (Én 191 cm
magas és 85 kg vagyok.) Üdvözlettel:
VI. 10. Westy (#4378), az egyetlen
� Az utóbbi idõkben egyre több hirdetés jele-
nik meg olyan tartalommal, hogy egyes kalan-
dozók mennyi növényt irtanak ki. Persze ez
számukra hatalmas dicsõség, hiszen ez a gaz
cselekedet – szerintük – felér egy T-rex legyõ-
zésével. Nos, ezennel tudatjuk minden érintett
növényirtóval, hogy a jövõben mindegyikük el-
len aktívan fel fogunk lépni, nem, kor és faj fi-
gyelembe vétele nélkül. Vigyázzatok, mert
szembekerültök a Fekete Druidákkal!

Fekete Druidák (#9155)
�� Dalamar Xantroxban háromszor rátámadt
egy békés kalandozóra (VIK 1, VI 1 3 3 0, BA
semlegesek), egyszer demeztette is. Mi ebben a
különös? Hisz õ amúgy is négy skalpos ke-
ménylegény! A különös az, hogy az illetõ kalan-
dozó Sheran békés tanítványa volt, Dalamar pe-
dig Sheran püspöke. Saját hittársaiban sem
bízhat meg az ember. És õk a „nagyok”, akiket
tisztelni kéne, példaképnek tekinteni. Hát én
inkább a ragyás burástyával fogok kezet, mint
vele! Dalamar az illetõ három mentális üzene-
te közül egyre sem válaszolt. Átállt a terhes
nõkrõl az istenének híveire mészárlás terén, de
mi lesz a következõ fokozat? Saját KT-társait
fogja irtani? Õ így keresi az igazságot... Az igaz-
ság az, Dalamar, hogy a szíved sziklozugok cse-
megéje, lelked színe példakép minden gonosz-
nak, oly fekete. Csak sajnálni tudlak. Én is és a
békés kalandozó is, aki fogadott testvérem. Kul-
túrált játékot és jó szórakozást!

Freddy Kruegher (#4338)
� A halál az Élet része, és nem fordítva. Az Élet
pedig maga Sheran istennõ.

Nardaal, a Róka (#4279), fekete druida
�� Dornodon híve vagy? Át szeretnél úszni a
csatornán, de nem építettél még templomot?
Gyere nyugodtan! Mi sem építettünk még!

Gourth Killmaster (#5820)
�� Ezennel meghirdetek egy versenyt. Találóan
a „lopd vissza” nevet adtam neki. Célja: Ha
megloptak és tudod ki az illetõ, és tudod mit
vitt el (rájössz, hogy mi hiányzik a cuccodból),
lopd vissza! Az elsõ jelentkezõt (bizonyítékkal)
tiszteletbeli árnymanóvá avatom. Hogy ez mit
jelent? A világ végén a feltámadás után õ lesz az
egyetlen nem „valódi” árnymanó, s övé lesz a
megtiszteltetés, hogy mindenki rajta gyakorol-
hatja legkedvesebb képzettségét. Sajnos árny-
manók nem jelentkezhetnek, mert nekik úgyis
mindegy, mert nekik már biztosítva van a jövõ-
jük. Trollok pedig azért nem, mert nem tudnak
megfelelni a harmadik feltételnek. Üdvözlettel:

Ramscid Uchbar (#3842), az árnymanó
�� Hé gyerekek! Néhányan lízingeltetek tõlem
egy-két tárgyat (szvó-ektoplazma, kazmárgyö-
kér). Vangorf magasságában. Ideje lenne õket
visszaszolgáltatni! A bérleti díjat elfelejthetjük.
Üdv: Silver Storm (#2426) Rent-A-Cucc
� Hálás köszönet annak, aki megdobott a döz-
möngszív infójával! Vérbeli Igaz Barát vagy.

2. Alamon (#1607)

�� Fajtársaim! Egy óriási csalódástól szeretném
megvédeni azokat az alakváltókat, akik még
nem kapták meg a sasszárnyak nevû képessé-
get. Ne próbáljátok ki, ha már megkaptátok!
Hát igen, jól megkaptuk. A lényeg az, hogy nem
mûködik. Össze kéne fogni, talán egy mágikus
rituáléval meg lehet törni ezt az átkot, mert ez
egy igazi átok (esetleg ha elég sok alakváltó
összefog, a játékmester jobb belátásra tér). Ha
valakit érdekel a dolog, kérem írjon! Most sze-
repjáték ez, vagy szívatás?
VI. 30. Fürge Tölgyfa (#5162)

egy csalódott alakváltó
� Figyelem! Rövidesen nagyszabású építkezé-
sek kezdõdnek az Alanori Csatorna nyugati ol-
dalán. Egészen pontosan a Varkaudar Hegység-
ben. Én, mint Ghalla elsõ számú bányásza,
elkezdem a félsziget elsõ bányavidékének kiala-
kítását, a Varkaudar Hegység természeti kincse-
inek kiaknázása végett. Felhívom tehát minden
kalandozó figyelmét, hogy a fent nevezett terü-
leten készülõ törpe bányák építését ne akadá-
lyozza. Ellenkezõleg! Megkérek mindenkit, ide-
jét és erejét nem sajnálva, építse a bányákat! A
hegységben bárhol elkezdhetsz építeni törpe
bányát, ahol alkalmas helyet találsz rá. Ha épü-
lõ járatra bukkansz, ne habozz: építs bele! Fel-
világosítással az alábbi mentális csatornákon
szolgálhatok: Biró Tamás, Gyõrtelek, Szabolcsi
ép. u. 1. �: 44/357-209, e-mail: annak@sza-
binet.hu. MÓKÁR (#2431)
� Jók, gonoszok! Nem gondoljátok, hogy túl-
zásba viszitek? Nem gondoltok arra, hogy csak
az egyensúly jelent biztonságot? Minden isten
erre törekszik: biztonságot, egyensúlyt akar-
nak. Nem azt kéri Leah, hogy irtsd ki az összes
smirglibokrot. Azt kéri, hogy irts ki egy smirgli-
bokrot, egyet! Raia sem az összes gonosz meg-
ölését kéri, csak egyét. Ha nem lennének gono-
szok, nem lenne kit „megjavítani”, nem lenne
ellenfél, unalom lenne, nem „szebb jövõ”. Kü-
lönben érdekes: világítótorony-építésben, hol-
takkal való dumcsiban, vagy tetemember-ölés-
ben tartjátok a tervet, csak abból teljesítetek
túl, ami tetszik? Mindegyik isten megléte fon-
tos, még undornodoné is. Bocs, egyé nem:
Chara-diné. Õ ugyanis nem az egyensúlyra tö-
rekszik. Gondolkodjatok picit, mielõtt megöl-
nétek legjobb barátotokat, csupán egy isten mi-
att! Ha Sheran egy ilyet kérne tõlem, rögtön
otthagynám! Õ is nagyon fontos, de a barátaim,
fogadott testvéreim, mindennél fontosabbak.
No és persze Raia sem kéri, hogy pont a legjobb
barátod legyen, aki a küldetés miatt megölsz.
Vay Décker, számodra ennyit jelent a barátság?
Elõször baráti jobb, utána vasfegyver? Csak saj-
nálni tudlak titeket, a megrögzött növényirtókat
is. Búcsúzik a Virágok Védelmezõje:
VII. 28. Hasfelmetszõ Jack (#5191)
� Tisztelt kalandozók! Amennyiben elpusztí-
tott növényt láttatok, különösen a Qvill-Shad-
dar-Xantrox-Libertan „négyszögben”, legyetek
oly szívesek, küldjétek el a pontos koordinátá-
kat. Társakat keresek Sheran templom építésé-
hez. Címem: Kucsmár Mihály 3580 Tiszaújvá-
ros, Margit sétány 2.

Andal Palanransul (#4394)

�� Ha Nardaal, a Róka bármiben is csúcstartó
lett volna eddig, most már a múlté. Vay Décker
(#1182) szent háborús hirdetését nem lehet
felülmúlni. Raia dicsõ papjai! Mészároljatok le
minden sötét aurájú kalandozót, kezdve bará-
taitokkal, a szeretet nevében, a igazság és az ár-
tatlanok védelmében, bízva abban, hogy ez sze-
retett szülõföldünk pusztulásának ellenszere.
Nem! Ez a kezdete. Numped Zaks két lába az
asztalon, kezében egy csésze kávé, és moso-
lyogva üdvözlõ táviratokat diktál. Kapjatok már
a fejetekhez!

Tápmentes Megabye (#4336)
fekete druida

�� Halihó! A júliusi AK-s hirdetésem hiányosan
jelent meg. A helyes: Semleges vagy gonosz elf
karaktert keresek. Más. Az árnymenõknek vala-
miben igazuk van. Még több teli erszényt – ne-
kem! Üdv!

Long Silver deNoir (#1429), a kékvérû
� Hé druidák! Feketék, fehérek, más színûek!
Valami debil, gonosz állat aprítja a nekrofuno-
kat Vangorfnál. Jó lenne, ha mással foglalkoz-
na, de ha ilyen hülye... Szóval valaki élessze
már újra a következõ növényeket: (78, 68),
(90, 61), (77, 78). Köszike! Ja, és még több er-
szényt! U.M.A.-t tiszteletbeli Kvazársziklának fo-
gadom, tekintettel a gyönyörû levélre, amivel
megörvendeztetett. Köszi U.M.A., a KT-jelentést
is! Scatman a troll (#1731)
� Helló srácok! (Jaj, a lányokat megint kifelej-
tettem!) Elég táp vagyok? 13. forduló 6. szint.
Naaa? És, ha most megbocsátotok, megyek
szintet szivatni. Na pá mindenkinek, kivéve a
nõnemûeknek, mert õket megint kifelejtettem!

Timothy (#5229)
�� Igen tisztelt törpék az 504-es varázslóháznál
és környékén! (Mire ez a hirdetés megjelenik,
jóval keletebbre is.) Megkérnélek benneteket,
hogy ne hordjatok magatokkal fáklyát, vagy pe-
dig KF X 3-azzátok azokat. Ugye Baldor Frost-
beard és a többi törpe, aki egy fáklya miatt kap-
ta meg a fent említett parancsot? Lassan
tönkreteszitek a játékomat. Ugyanis imádom a
zsákbamacskát (vagy inkább zsákbamancskát,
manó mancskát), s eme sport örömeit teszi
tönkre, ha az összes törpe zsákjában fáklyát
„találok”. Elegem van a fáklyákból! Ugye meg-
értetek? Üdvözlettel:

Ramscid Uchbar (#3842), az árnymanó
�� Kalandozók! Annak az idõnek egyszer s
mindenkorra vége, hogy Sheran nevével, illetve
hitével csak úgy poénkodjunk. (Itt fõleg az os-
tobák értendõk, köztük Okiyi is.) Ezentúl aki
nem képes a megfelelõ hangnemben szólni a
szépséges és hatalmas Istennõrõl, az könnyen
„céltáblájává” válik öklünknek, vashegyû lán-
dzsánknak, illetve minden kezünkben levõ
fegyvernek. Szóval jól gondolják meg azok, akik
eddig nem tudtak parancsolni a nyelvünknek!
Sheran ereje kiteljesedõben.

Fekete Druidák (#9155)
�� Keresek épülõ vagy ezután épülendõ Raia
templomot. Esetleg be is szállnék az építkezés-
be. Lehetõleg Libertan, Wargpin és Ghalla dél-
keleti részére esõ csatamezõk környékén. Cí-
mem: Szabó Richárd, 4079 Debrecen-Bánk
54041/24. Tompi (#4399)
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�� Kedves jók és gonoszok! Gondoljátok csak
végig, a világ nem lenne teljes gonoszság nél-
kül. Itt gondolok arra, amikor néhány jó elha-
tározza, hogy néhány gonoszt lemészárol. Ez
mi, ha nem gonoszság? Tudtátok, hogy Raia is
gonosz, mivel gyûlöli a „gonoszokat”? Hát ez is
gonoszság. Mi is a Yin-Yang (remélem jól ír-
tam)? A jóban a rossz, rosszban a jó. Aki egyet-
ért írja meg levélben, és még a TF-es HKK-sok
levelét is várom! Címem: 1113 Budapest, Karo-
lina út 34/b. Khull Wahad (#5346)
�� Kedves(?) trollok, illetve árnymanó-gyûlö-
lõk! Fan Thomas vagyok, egy kezdõ árnymanó
férfi és egy nagy kérésem meg egy nagy kérdé-
sem lenne hozzátok: miért gyûlölitek ti annyira
az árnymanókat? Én nem tudom. Igaz, hogy
vannak az árnymanók között, akiket lehet utál-
ni a cikkei miatt. de hát miért az egész árnyma-
nó népet kell ezért utálni mert egyes árnyma-
nóknak be nem áll a szája? A másik: azt
mondják, hogy mi lopunk, hát mint ezt min-
denki tudja igaz is, de a kobuderák is lopnak,
meg a trollok is, felhozom példának Scatmant.
Õ le is írta az egyik cikkében, hogy lopott egy
ásót (és biztos, hogy nem csak egyszer lopott,
igaz õ legalább bevallotta, de hát ez az „áldoza-
ton” nem segített). Ja, és én még nem is lop-
tam még egyszer sem, az pedig más kérdés,
hogy 0. fordulós vagyok. Más. Sokan mondják
azt a trollokra, hogy izomagyúak, érdekes én
úgy hallottam, hogy a trolloknak még agyuk
sincs. (Bocsánat trollok, de én sem bírtam be-
fogni, de azért ne ez alapján ítéljetek meg!) Vá-
rom minden fajgyûlölõ levelét a mentális szá-
momra, de leginkább Scatmanét és Dekamer, a
Bokadzsóét, de akárki írhat. Na meg természe-
tesen várom fajtársaim levelét is (U.M.A., Árny-
menõk...) Addig is mindenkit üdvözöl:

Fan Thomas (#1915)
�� T. nagyérdemû! Úgy vettem észre, mostaná-
ban divat lett szidni valakit. Mindegy, hogy kit,
mindegy, hogy miért, csak minél „zaftossab-
ban”. Vegyük például Nardaalt! Kétségtelenül
„kiborító” egyéniség, én is a „falra mászom”
tõle, de(!) itt a kulcsszó: az egyéniség. Az
ugyanis van neki. Viszont az õt nagyhangon utá-
lók, pocskondiázók seregérõl (tisztelet a kivé-
telnek) nem mondható el ugyanez. Szóval, ha
más nem jut az eszedbe, csak az, hogy „...hú de
utállak XY, mert...”, akkor azt ne apróhirdetés-
nek írd, hanem mentálisan XY-nak, mert igen
valószínû, hogy rajtad kívül senkit sem érdekel.
Csak azért írni valamit a GN-be, hogy ott legyen
a neved, nos rendben. De próbáld ezt úgy csi-
nálni, hogy senki ne vegye észre, hadd higgyék
azt, hogy igenis volt mondanivalód, azért írtál.
Más. Elenios hívõk! Valamelyikõtök legyen
olyan jó, és mondjon egy imát helyettem a
szépszemûnek. Õ tudni fogja, hogy miért. Kö-
szi!

Mufffaló Bill (#2398), Leah inkvizítora
�� Légyszi írjátok már meg, hogy kit utáltok a
legjobban! Én nem akarom elhinni, hogy Sötét
Orlant csak hatan utálják. Bocs Orlan, de ami-
ket nálad lehet olvasni... Szóval ne sajnáljátok
apapírt és a tintát!

Armado4 (#4465)

�� Szánalmasak vagytok mindannyian, szánal-
masak, mert úgy viselkedtek mint a birkák a
vágóhídon (beee), nem tanultatok a tûzvihar-
ból, nem látjátok a fától az erdõt, a tûzbõl csak
az öldöklést, mások kihasználását, vagy aho-
gyan ti mondjátok „túlélést” tanultatok. Undo-
rodom tõletek, isteneket hajkurásztok, bajno-
kokat és pusztítókat majmoltok, arra vártok,
hogy a tömegbõl éppen ti kapjátok meg az erõt,
a hatalmat és közben nem veszitek észre, hogy
már régen megkaptátok a felemelkedéshez a
lehetõséget. Harcoljatok továbbra is egymás el-
len, pusztítsatok és építsetek, pont mint a tûz-
vihar elõtt, eljön majd egy nap, mikor más ké-
sõ lesz az összefogás (mint Chara-din ellen).
Mikor a fejed a porba hull, én Metam Orpheus
(#1974) ott leszek és könnyeket hullatok
majd érted is mint a többiekért, majd harcba
szállok egy utolsó ütközetben társaim és kedve-
sem, Szi-Ti oldalán a reményért. Ha úgy érzed,
hogy te tanultál a katasztrófából és megértet-
ted, hogy mirõl írtam, kérlek keress meg!

Metam Orpheus (#1974)
�� Megloptak? Utálod a tolvajokat? Hiányzik a
szeretett tárgyad? A tolvaj egy ... árnymanó volt?
Mit lehet ez ellen tenni? Nincs megoldás? De
van! Szerintem, ha írsz egy, a csodálatos, intel-
ligens árnymanókat dicsõítõ verset vagy költe-
ményt, s elküldöd a nevezetes árnymanónak,
akkor biztosan visszaadja a cuccot. Ha ez sem
használ, akkor írd át szebbre, jobbra, dicsõ-
ítõbbre, s küldd el az AK-ba. Ez biztos meghat-
ja a hõs szívét. Ha pedig ez sem segít? Hát ak-
kor lopd vissza ha tudod! He-he-he! Üdv:

Ramscid Uchbar (#3842), az árnymanó
�� Üdv mindenkinek! Én egy (egyelõre) semle-
ges elf vagyok. Mikor olvastam a TF elsõ regé-
nyét, eldöntöttem, hogy Fairlight hívõ leszek.
Tetszett a nyugodtsága, a megfontoltsága és a
semleges hozzáállása. Azonban az utóbbi idõ-
ben több atrocitás is ért engem (illetve karakte-
remet). Három fordulóval ezelõtt megtámadott
egy Tharr hívõ törpe és egy Raia hívõ elf. Az
utolsó fordulómban meglopott egy Fairlight hí-
võ ember és egy Sheran hívõ alakváltó. Ennyit a
semleges hozzáállásról. Eldobtam a mérleget,
és szereztem dözmöngszívet. Beáldozok Dor-
nodonnak. Úgy hogy azok a jók(?), akik sírnak,
hogy a gonoszok(?) milyen sokan vannak, jobb
ha okulnak ebbõl. További jó(?) kalandozást!
Õszi Norbert, 7200 Dombóvár, Teleki u. 8. 2/3.
�: 74-460-248.

Jade Flamehood (#3809)
� Rájöttem, hogy fajgyûlölõ vagyok. Gyûlölöm
azt a fajtát, aki gyûlöl egy másik fajt. Szeressük
egymást gyerekek!

Fürge Tölgyfa (#5162)
�� Trollok! Nyugi! Az árnymanók sem túl oko-
sak! Sõt! Nekem elhihetitek. Erre több árnyma-
nóval folytatott beszélgetés után jöttem rá. El-
mondhatjuk, a többségük kifejezetten ostoba.
Persze biztosan köztük is akad kivétel. Csak
még én nem találkoztam eggyel sem.

Fénylõ Isir (#2937)
� Nemes eszmékért dicsõség sebeket szerez-
ni! Alapítsuk meg saját országunkat!

Barbapapa, a kijelölt uralkodó

� Sokan unják már ezt az árnymanó vs. troll
vitát. Úgyhogy hagyjuk abba, gyerekek! Minek is
vitatkozunk? Részemrõl le is zárom a dolgot, itt
van ez a jó kis csatorna köztem és a tetv... ked-
ves kis árnymanók között. Egyszóval szent a bé-
ke! Hát nem jobb így testvériesen? Szeressük
egymást gyerekek! Aztán, ha át meritek tolni a
retkes pofátokat a túlpartra a tö..... cenzúrázva
VII. 27. Thord, a Pusztító (#1343)
�� Minden kalandozónak, aki összefutott egy
copfos, õsz hajú, hosszú szakállas, alakváltó
férfival: Liberate tu-temes. Ex infernis. A túlvi-
lágiak seregének Hadura: #5501
�� Minden Vay Déckert (#1182) követõ birká-
nak! Gyertek nyugodtan, hisz zavar, hogy régóta
nem teljesítettem még az én uram, Leah 9. kül-
detését. Most majd válogathatok is, naiv kis
kreatúrák. Persze jóságomat fogja bizonyítani,
hogy én igyekszem gyorsan végezni, fölösleges
kínzások nélkül (mélázó tekintet). Az elsõ atro-
citás után életemben elõször kiadom a T pa-
rancsot jókra. Ahogy a Warcraft 2-ben levõ íjász
fajtársaim mondják: „As you wish, Master!” Le-
gyen hát...

Nehwon (#1657), drow alvezér
�� Sok a duma és kevés a tett, trollok és árny-
manók.
VII. 13. D. C. Silver Panther (#4751)
� Tanácstagok, városépítõk! A minap egy Kale-
idoszkóp jelvényes Dornodon tanítvánnyal ta-
lálkoztam, aki egy képet mutatott, melyen nap-
szimbólumosok agresszív csoportja egy fekete
ruhás csuhás alakot fog közre, aki térden állva
kegyelemért könyörög. Automatikusan 1
arannyal honoráltam a mûvész tehetségét,
majd közölte, hogy ezzel a Kalandozók Városá-
nak építését segítettem. Nos, ha ez a legutóbbi
állítása igaz, akkor gratulálok, pár arany bevé-
telért a legrosszabb reklámot vállaltátok. Ki tud-
ja hány kalandozó fog elállni attól a szándéká-
tól, hogy 10-20 arannyal támogassa az
építkezést, mert felháborodott azon, ahogyan
elbûvöltek tõle egyet. Bár ez nem egy vagyon,
de a módszer... Ha nem igaz, csak a saját sza-
kállára gyûjtöget, akkor én a helyetekben elsõd-
leges feladatnak tekinteném a sürgõs nyakon
csapkodását!
VII. 16. Dana az amazon (#3602),

fekete druida
�� Tisztelt szülõk! Bizonyára önöknek is prob-
lémát jelent rohamosan fejlõdõ gyermekük ne-
velése. Gondolom nincs idejük a csatamezõk –
phua-kúpok – labirintusok jelentette napi
nyolc-tíz órai elfoglaltság mellett csemetéjük
gondozására, jövõjének egyengetésére. Bátran
merem ajánlani a Naplovagok Rendjét, ami
mint az nevébõl is kitûnik, napköziotthonos
elhelyezését vállalja a jövõ nemzedékének. A
szigorú vallási nevelés mellett önvédelmi kép-
zésben részesülnek a tanulók, amely a játszóte-
reken leselkedõ veszélyek elhárítására készíti
fel hatékonyan a lovagpalántákat. Emellett a
csoportos foglalkozások alkalmával az ifjak fö-
lös energiáit tréfás feladatok megoldásával ve-
zetjük le. Jelentkezni bármelyik „fehéren izzó
tûzgömbös” köpenyt viselõ tanárnál lehet,
munkaidõben.

Horin Argieron (#1522)


