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A borítón ezúttal Gõgös Károly festménye,
Leah halállovagja látható.

Egy újabb sikeres év reményében búcsú-
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Amióta a Shadowrun elõször megjelent 1989-ben, a játé-
kosok és játékmesterek megapulzszámra küldték vissza
észrevételeiket és javaslataikat a kiadónak. Ezen visszajel-
zések nagy része a Shadowrun Mátrix játékszabályaira,
azoknak bonyolultságára vonatkozott. Rengeteg idõ kel-
lett ahhoz, hogy a játékmester Mátrix rendszereket tervez-
zen és a játékosok feltérképezzék azokat. Ennek megfele-
lõen született meg a Virtuális Valóságok 2.0 (VV 2.0) és
ez lett a Shadowrun hivatalos Mátrix szabálykönyve. A VV
2.0 egészen új szemszögbõl, teljesen átgondolva közelíti
meg a fenti problémakört.

A VV 2.0 új, gördülékeny szabályokat biztosít Mátrix
rendszerek feltérképezéséhez, dekkek megépítéséhez és
bõvítéséhez, kibertéri harc lebonyolításához, JG-khez, se-
gédprogramokhoz – gyakorlatilag mindenhez, amire egy
Mátrix vadászathoz szükség van. A VV 2.0-ban ráadásul tel-
jesen új szoftverek, sebzési szabályok, programozási trük-
kök is felbukkannak, ezenkívül megtudhatjuk belõle, kik
azok a titokzatos otakuk, a Mátrix legtökösebb dekásai. Kü-
lön szabályokat találhatunk otaku karakterek generálására
és játszására is. Mindezen új szabályok fényében a Mátrix
sokkal használhatóbb – és keményebb – világgá változik.

A könyv elsõ fejezetének címe: Légy üdvözölve a
Mátrixban. A fejezet egy kitalált dekás párbeszédet ír le,
és csak egyike a könyvben itt-ott felbukkanó szórakoztató
részeknek, melyek nem szabályokat és leírásokat tartal-
maznak, hanem megpróbálják felvázolni, megcsillantani a
dekások és a Mátrix világának hangulatát. Az elsõ szabály-
fejezet a Mátrix 2.0, amely leírja az alapvetõ szabályokat
és elveket, a VV 2.0 új Mátrix-megközelítését. Ide tartoz-
nak a hálózat/szerver kapcsolatok kezelésével, a rendszer-
és dekkszintekkel és rendszerbiztonsággal kapcsolatos
alapszabályok. A Hálózatok és szerverek címû fejezet új
lehetõségeket kínál fel a különféle hálózatok és szerverek
közötti közlekedéshez, valamint megemlít néhány új biz-
tonsági megoldást is.

A Jelenlétgátló programok c. fejezet tökéletesen le-
cseréli a JG-krõl eddig megszokott (és megszeretett) sza-

bályokat. Néhány újabb, sokkal veszélyesebb jégtípus is
felbukkan. A Mátrix térképek c. fejezet két új eljárást ír
le ahhoz, hogy a játékmesterek gyorsan tervezhessenek
Mátrix rendszereket, amibe a biztonsági szintek és esetle-
gesen az ún. „formázott rendszerek” is beletartoznak. A
Dekások c. fejezet leírja, hogyan kell az új 2.0-ás szabá-
lyok szerint dekás karaktert és perszonát létrehozni. Két
új dekás archetípus is szerepel a könyvben. A Kiberdek-
kek c. fejezet dekkek és perifériák építéséhez és bõvítésé-
hez ad útmutatót, ezenkívül bevezet egy új kapcsolattí-
pust, a dekkmestert (nem összetévesztendõ a bábfilmbõl
megismert, mindenhez „értõ” kecskével), a dekások által
oly gyakran látogatott dekkboltok üzemeltetõjét. A Prog-
ramok c. fejezet szabályai új kiberdekk programok írásá-
ra vonatkoznak. A Rendszer-mûveletek rész arról szól, a
dekások hogyan hajthatják végre a megszokott tevékeny-
ségeiket a Mátrixban, a Kiberharc fejezet pedig feljaví-
tott, kibõvített és új harci szabályokat mutat be.

A Hackerek háza a legújabb hardverekrõl és szoftve-
rekrõl szól, a Mátrix-jog pedig a Shadowrun világának
kibertéri jogszabályozásának irányvonalait mutatja be. A
Mesterséges intelligencia fejezet új szabályokat vezet be
a félautomata következtetõ programokkal (FKP) és a mát-
rixbeli mesterséges intelligencia esetleges más elõfordu-
lásaival kapcsolatban (vajon tényleg létezik a híres-hír-
hedt Szellem a Gépben?). Az Otaku c. fejezet segítségével
lehetõvé válik, hogy a játékosok olyan karaktert alkossa-
nak és játsszanak, aki dekk nélkül képes használni a Mát-
rixot. A legutolsó fejezet, a Mátrix tûzfészkek pedig há-
rom, „azonnali fogyasztásra elõkészített” Mátrix-rendszert
tartalmaz arra az esetre, ha a játékosoknak igazi kihívásra
van szükségük, vagy ha a játékmester egy olyan alapot
szeretne, amelybõl kiindulva megtervezheti a saját rend-
szerét. A VV 2.0 végül egy játékmesterek és játékosok szá-
mára egyaránt hasznos, táblázatokkal és adatlapokkal te-
letömött Függelék-kel zárul.

Ennyit rövid összefoglalóként. És most nézzünk meg
néhány étvágygerjesztõ részletet:

Az alábbiakban a Virtuális valóságok 2.0 c. Shadowrun kiegé-
szítõrõl olvashattok egy kis bemutatót. Minden Mátrix rajongó
számára kellemes hír, hogy az itt ismertetett könyvet kiadjuk

magyarul is. Várható megjelenése: 1999. második fele.
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A Mátrix rendszereket leíró alapvetõ paraméterek
nem sokat változtak. Egy rendszert a biztonsági kóddal
(ez egy szín), és egy biztonsági értékkel (ez egy szám) jel-
lemezzük. A biztonsági kód a rendszer veszélyességi fokát
jelzi, a biztonsági érték a rendszer erejét. Szín szerint lé-
teznek kék, zöld, narancs és vörös rendszerek, valamint a
dekás szóbeszéd ultraibolya rendszerekrõl is beszél, de
kevesen vannak (ha vannak egyáltalán), akik láttak ilyet és
túl is élték a tapasztalatot.

A lényeges szabály-egyszerûsítések ezután jönnek. A
fenti két adat mellé 5 másik számérték tartozik. Ezek az al-
rendszer szintek, ezek fejezik ki a rendszer ellenállóké-
pességét a dekás által végzett mûveletekkel szemben
(hogy milyen mûveleteket végezhet a dekás, az is szabvá-
nyos mederbe van terelve, de errõl késõbb). Minél maga-
sabb egy alrendszer szint, a szerver annál jobban kereszt-
be tesz a dekásnak egy adott mûvelet elvégzésében. Ez az
5 szint az alábbi: Belépés szint, Irányítás szint, Keresés
szint, Adat szint és Mûködtetés szint. A rendszer a Belé-
pés szintjével „védekezik”, ha a dekás be akar hatolni. Az
Irányítás szint akkor lép akcióba, ha a dekás olyan jellegû
beavatkozást végez, amely a rendszer szoftver mûködését
befolyásolja (pl. rendszernaplózás letiltása stb.). A Kere-
sés szint az adatok és indexhalmazok közötti keresést ne-
hezíti meg, az Adat szint a fájlok olvasását, dekódolását,
letöltését, stb. A Mûködtetés szint a Mátrixból irányított
perifériák „dekás uralom alá vonásának” áll ellen (pl. ro-
botok, biztonsági kamerák, stb.).

Ha a dekás valamit csinálni akar, rendszerpróbát kell
dobnia valamelyik alrendszer szint ellen. Ez a próba dönti el,
hogy a tevékenység sikerült-e vagy sem (sikerült-e letölteni a
kívánt fájlt, vagy jöhet az újabb próbálkozás). Ha a dekás
nem jár sikerrel, annak nyilvánvaló következményei lehet-
nek. Ha viszont sikerült rákényszerítenie az akaratát a rend-
szerre, akkor sem teljesen biztos a dolgában. A játékmester
ugyanis titokban nyilvántartja a rendszer próbák során elért
sikereket (mármint a rendszer sikereit). Ezek a sikerek
összeadva a mindenkori „biztonsági priuszt” alkotják. Ami-
kor aztán ez a halmozott priusz elér egy bizonyos szintet (és
a dekás SOSEM tudhatja, hogy ez mikor történik meg), a

rendszer automatiku-
san végrehajt valami-
lyen védelmi tevé-
kenységet: riadót jelez,
elindít egy JG-t, stb.
Mondani sem kell, hogy
egy kibertéri harcban le-
gyõzött JG szintje is hoz-
záadódik a biztonsági
priuszhoz.

A VV 2.0-ban a Mátrix
rendszerek is egy kicsit trük-
kösebbek lettek, nem csak
hevernek és várják, hogy a de-
kások kényükre-kedvükre kihasználják õket. Csak néhány példa,
hogy milyen arzenált „vetnek be” a behatolók ellen:

– Kezdetben alacsony biztonsági kódú a rendszer, de
ha a dekás biztonsági priusza elér egy szintet, a rendszer
azonnal „színt vált” és magasabb biztonsági kódúvá válik.
A dekás meg csak kapkodja a fejét.

– A rendszerbe gyûjtõpontokat építenek be, ezek
olyan szûk keresztmetszetek, amelyek igen magas bizton-
sági besorolásba tartoznak, és rajtuk keresztül vezet az út
az értékes adatokat tartalmazó szerverekhez.

– Szerephez jutnak az úgynevezett „eltûnô RECS-ek”.
Ezek olyan rendszer elérési csomópontok, amelyek csak
egy bizonyos ideig (mondjuk 10-20 másodpercig) vannak
nyitva. A hivatalos felhasználók természetesen ismerik
ezeket az idõpontokat, az idegen dekások számára vi-
szont a RECS a nyitvatartási idõn kívül egyszerûen nem is
létezik. Ebbe a kategóriába tartoznak azok a RECS-ek is,
amelyek egy elõre megadott algoritmus szerint változtat-
ják a HTH címüket: a Mátrixban kószáló dekás számára ez
azt jelenti, hogy az egyik pillanatban még Malaysiában van
a RECS, a másik pillanatban már egy oslói rendszerbõl le-
het belépni, megint késõbb Seattle a kiindulópont. Em-
ber legyen a talpán, aki ezt követni tudja (a legális felhasz-
nálók természetesen ismerik az algoritmust).

– Bevezetésre kerül a virtuális gép fogalma. Ez egy óri-
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ási ötlet: a szerver számítógép egy olyan programot futtat,
amely teljes egészében szimulálja egy másik (nyilván ki-
sebb teljesítményû) számítógép mûködését. A dekás (ha-
csak kifejezetten nem gyanakszik) semmit nem vesz észre
az egészbõl, viszont bármit teszt, a virtuális gépen végzett
mûveletek nem érintik az igazi szervert és az igazi adato-
kat. A virtuális gépeket ráadásul egymásba is lehet ágyaz-
ni: a dekás azt hiszi, hogy egy ártatlan Zöld-4 szerveren
turkál, de mivel õ tökös gyerek, gyanakodni kezd és kide-
ríti, hogy ez csak egy virtuális gép, ami egy Narancs-6 szer-
veren fut. Ezek után megnyugodva tovább turkál, és nem
tudja, hogy ez is csak egy virtuális gép, amely igazából egy
Vörös-8 szerveren fut, és ami felhígított, hamis informáci-
óhoz juttatja a valódi szajrét szimatoló behatolót.

– Léteznek UV szerverek is, de ezek baromi ritkák. Tö-

kéletes virtuális valóságot produkálnak az ASIST interfé-
szen keresztül, de ezt olyan áron, hogy az elterjedtebb,
kommersz dekkek nem is tudnak bejelentkezni ezekbe a
rendszerekbe. Kerüljétek õket!

– Szó esik az úgynevezett formázott rendszerekrõl.
Ezek olyan rendszerek, melyekben a virtuális valóság mu-
tatta képek és hangok egyetlen, központi metafóra köré
szervezõdnek és a rendszerben mozgó dekásoknak taná-
csos eszerint a metafóra szerint viselkedniük, ha összhang-
ban akarnak maradni a rendszerrel. A Beholder kiadásá-
ban megjelent, Robert N. Charette által írt Hatalom titkai
trilógia második kötetében (Jól válaszd meg az ellensé-
ged) Svindler, a tünde dekás éppen egy ilyen formázott
rendszerben kalandozik: a rendszer központi metafórája
Camelot, a programok és adatok szolgák, lovagok, stb. for-
májában rohangálnak egy nagy középkori várban.

Muszáj szólni néhány szót a jegekrõl is. A szokásos je-
geken kívül néhány újabb vendégváró finomság is megje-
lenik a palettán. A fekete JG a VV 2.0-ban akár maradan-
dó sérülést is képes okozni. A dekások ezután kétszer is
meggondolják, hogy hová dugják be az orrukat. Vége a
„bedekázok, a varázslónk úgyis felgyógyít” típusú megkö-
zelítéseknek, hiszen egyik játékos sem szeretné, ha ked-
venc karaktere valami permanens idegzavart (esetleg bé-
naságot, vagy ilyesmi) szerezne.

A nem halálos JG-hatások között is léteznek eléggé
gusztustalanok. Kiváló példát szolgáltatnak erre a oszihot-
rópikus JG-k. Ezek az alábbi, permanens hatásokat képe-
sek okozni: kiberfóbia (a dekás lelke legmélyéig rettegni
kezd a Mátrix egy bizonyos részétõl vagy a Mátrixtól egé-
szében), Júdás-effekt (a dekás tudat alatt, akaratlanul áru-
ló nyomokat hagy el a Mátrixban, melyekrõl saját magára,
illetve társaira lehet következtetni), ámokfutás (ha nem
kötözik meg, a dekás vakon nekitámad akárkinek, akit
megpillant a közelében), illetve pozitív kondicionálás (a
JG valamilyen szuggesztiót táplál a dekás tudatába: „Csak-
is Fuchi terméket vásároljon!”, „Kerülje el nagyívben ezt
és ezt a HTH-t”, stb.).

A jegek taktikai érettsége is megnõtt. A VV 2.0-ban lé-
teznek erõsödõ jegek: ezek, ha nem találják el ellenfelü-
ket kiberharcban, akkor újabb rendszer erõforrásokat
foglalnak le, ezáltal a szintjük megnövekszik. Ismerünk
szakértõ rendszerjegeket, ezeket egy adott feladatra (pl.
támadás) készítették, cserébe más területeken gyengéb-
bek, mint az átlag. A JG-k csoportba is állhatnak és tehe-
tik ezt nem együttmûködve, csak egymás tulajdonságát
kiegészítve, de tehetik ezt „JG-konstrukció” formájában
is. A JG-konstrukciókat kifejezetten együttmûködésre
programozták. Ha a játékmester gonosz hangulatában
van (és miért ne lenne?), akár veszélyességi szintet is ad-
hat egy JG konstrukciónak.

Jelentõsen leegyszerûsödik az a folyamat is, ahogyan
a játékmester megalkotja azt a Mátrix rendszert, amelyet
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a játékos dekás(ok)nak majd fel kell törni. Többé nem
kell részletes térképet rajzolni, aminek a kilencven száza-
lékát még csak érinteni sem fognak a játékosok. A rend-
szer tervezésénél elég a következõket elõre kitalálni:

Ez igazából nem sok. A lusta játékmestereknek pedig
még az a segítségük is megvan, hogy véletlen kockadobás-
sal határozhatják meg a fenti adatokat. A tapasztalat azt mu-
tatja, ezek a táblázatok elég jól össze vannak állítva, viszony-
lag kicsi az esélye, hogy értelmetlenség jön ki belõlük.

Természetesen nem csak az „ellenség”, hanem a „jó fi-
úk” eszköztára is bõvül a VV 2.0-ban. A dekások ezentúl
váltogathatnak a különféle dekk üzemmódok között.
Ezek megfelelnek a szakértõ rendszer JG-k mûködésé-
nek. Egy speciális dekk üzemmódban a dekk erõsebb lesz
egy bizonyos területen, cserébe gyengébb lesz egy mási-
kon. A dekásé a választás, hogy az illetõ helyzetnek meg-
felelõen állítsa be a dekkjét (természetesen lehetséges
„alap” üzemmódban is futtatni a dekket, ilyenkor a dekk
tulajdonságai maradnak olyanok, amilyenek voltak).

Bevezetésre kerül az ún. SOTA (State of the Art – szó
szerinti fordításban ez a „mûvészet jelenlegi állását” jelen-
ti, gyakorlatilag a technika mai állására kell gondolni raj-
ta) opcionális szabály is. Ez megpróbálja híven tükrözni a
dekkek és kiberprogramok elavulásának villámgyors fo-
lyamatát is. A régi Mátrix-szabályok szerint, ha ma megvet-
tél egy 5-ös szintû harci segédprogramot, az akár 4 év
múlva is 5-ös szintû harci segédprogramnak számított. El
tudjátok képzelni, mire jó egy négy éves program ma? A
legegyszerûbb jég is úgy félresöpri, hogy még csak észre
sem veszi, hogy valaki szembeszállt vele. A SOTA szabá-
lyok pontosan ezt az avulást követik és azzal a kellemes
mellékhatással járnak, hogy a dekásnak folyamatosan
pénzt kell költenie ahhoz, hogy szinten tartsa az eszköz-
tárát, ideértve hardvert és szoftvert egyaránt.

Jelentõsen kibõvültek a dekkekre vonatkozó szabá-
lyok is. Elképzelhetõ, hogy nem tetszett a dekás játéko-
sodnak, hogy csak a szabálykönyvben szereplõ néhány
dekktípusból lehetett válogatni? Elképzelhetõ, hogy saját
dekket szeretett volna összerakni, de nem igazán tudta,
hogyan fogjon hozzá? Nos, a VV 2.0-ban részletes szabá-
lyok szólnak a dekkek építésérõl, ideértve a programo-
zást, az alkatrészek beszerzését és összerakását, a feji ki-
berdekkek építését. Szó esik róla, hogy milyen

szerszámok és alkatrészek szükségesek a munkához, ho-
gyan lehet a meglévõ komponenseket upgrade-elni, szó
esik a boltban kapható PIMP és perszona programokról,
az ASIST interfészrõl, a készen vásárolható, ún „a’ la car-
te” dekkekrõl. A szabályok ez esetben inkább realisztiku-
sak, mint egyszerûek, de hát ez a játéknak az a része, ami
nem valós idõben zajlik. Az igazi dekás karaktert alakító
játékos boldogan haza fogja vinni a szabályokat és öröm-
mel fogja beleásni magát a dekképítés rejtelmeibe, hogy a
következõ játékra egy újabb és sokkal tökösebb (és felte-
hetõen baromi drága) dekkel álljon elõ.

A programok sem olyan egyformák, mint a régi sza-
bálykönyvben voltak. Bevezetésre kerül egy rakás újfajta
segédprogram. Részletes szabályok szólnak a házi prog-
ramfejlesztésrõl: mennyi idp-t vesz igénybe a dolog, mi-
lyen eszközök kellenek hozzá, mi történik, ha egyszerre
több dekás dolgozik ugyanazon a programon, stb.

De nemcsak új segédprogramok kifejlesztésre lesz le-
hetõség, hanem a meglévõ segédprogramokat is lehet
módosítgatni, tuningolni egy kicsit. Íme egy (nem teljes)
lista a különféle segédprogram opciókról:

•Területre ható: YESSSS, most már nem csak egyetlen je-

get lehet gyapálni, eljött az ideje a Mátrixos tûzlabdáknak.

•DEDO: ez nem azt jelenti, amire elõször gondolna az em-

ber. A betûszó a „dekás a dobozban” kifejezés rövidítése.

A DEDO opcióval ellátott segédprogram képes a kvázi

„önálló” ténykedésre, nem szükséges, hogy közvetlenül a

dekás irányítsa. Úgy viselkedik, mintha saját kis számító-

gép szakértelme lenne.

•Milyen más rendszerekhez csatlakozik az illetõ hálózat?
•Milyen biztonsági intézkedések vannak érvényben (pl. vir-

tuális gép, vész esetén megnövekvõ biztonsági köd, stb.)?
•Mik a számszerû priusz küszöbök és mi az adott priusz

szint elérésekor bekövetkezõ reakciója a rendszernek? 
•Milyen jegekre lehet számítani?
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Korábban már szóltunk róla, hogy a rendszerben tör-
ténõ tevékenykedést a VV 2.0-ban szabványos keretek kö-
zé szorították. Tették ezt azért, hogy lerövidüljön a játéki-
dõ és a szamurájok se unják el magukat nagyon, amikor
a dekás „odabent” jár. Saját személyes tapasztalatom az,
hogy amikor elõször kezdtünk játszani az új szabályok
szerint, rettentõen döcögõs volt a dolog (igaz, akkor lát-
tuk elõször a VV 2.0-t és állandóan lapozni kellett). A má-
sodik alkalommal kábé fele annyi idõ kellett a dekázás-
hoz, a harmadik és negyedik alkalommal pedig már
villámgyorsan ment az egész. A szabályrendszer szerintem
NAGYON jó.

Az alábbiakban felsorolom a dekás által végezhetõ
rendszer-mûveleteket (magyarázat nélkül, de azt hiszem,
a mûveletek neve már önmagában hordozza a magyaráza-
tot is): szervervizsgálat, JG-vizsgálat, ikonvizsgálat, bizton-
ság vizsgálat, alrendszer-vizsgálat, mûködtetés, applikáció
kilövése, szerver lefagyasztása, csalikészítés, hozzáférés
dekódolás, fájl dekódolás, kiszolgáló dekódolás, vírus-
mentesítés, adatletöltés, naplólistázás, fájl editálás, kiszol-
gáló editálás, finom kijelentkezés, jelszó érvénytelenítés,
RECS-keresés, dekás keresés, keretkeresés, fájlkeresés,
JG-keresés, szajrékeresés, kiszolgáló keresés, bejelentke-
zés szerverre, bejelentkezés HTH-ra, bejelentkezés RTH-
ra, telekomhívás, kiszolgáló monitorozás, üres tevékeny-
ség, adatnyom átirányítás, átképzés, ikon szkennelés,
memóriacsere, telekomhívás lehallgatás, adatfeltöltés, jel-
szóérvényesítés.

Ennyit egy szuszra a Virtuális valóságok 2.0-ról. Ha
engem kérdeztek, nagyon jól átgondolt, sok tapasztalat
alapján megírt, jól sikerült szabálykönyvrõl van szó. Ha
már elhidegültetek a Shadowrun szabálykönyvben leírt
béna szabályok miatt a dekázástól, itt az ideje, hogy így
színt vigyetek a játékotokba!

•Korlátozás: a segédprogram csak egyfajta típusú célpont-
ra hat, igaz, hogy arra sokkal masszívabban.

•Egyszer használatos: olcsó, kevés helyet elfoglaló, gyors
programka, amit egyetlen használat után el is lehet dobni.

•Optimalizált: ezek drága programok, mert a kódjukat külön
odafigyeléssel írták meg és a rendelkezésre álló hardverre
optimalizálták. Ennek eredménye kisebb méret és gyor-
sabb futás.

•Önkicsomagoló: ilyenek már most is vannak. Könnyû be-
tölteni õket, mert tömörítve vannak, viszont futtatás elõtt
idõbe telik, amíg „kicsomagolják” magukat az eredeti, fut-
tatható méretükre.

•Keret: a dekás számára a keret ugyanaz, min a JG-k szá-
mára a konstrukció. Lehetõség van egyszerre több prog-
ram „csapatba szervezésére”, az így létrejött programke-
ret nagyobb funkcionalitást biztosít és erõsebb is.
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Az LP-n szintén nagyon sokan, 387-en indultak, közü-
lük 84 flotta alakult meg. Elõször röviden a találkozó
eseményeirõl: az immár szokásos trivia – itt enciklo-
pédiák, adatok alapján kellett kitalálni tárgyakat és
hajókat – után ismét megrendezésre került a csapat-
verseny. Én elvileg nyolcban akartam maximálni a
csapatok számát – lejjebb majd kiderül, miért –, vagy
legalább páros számú résztvevõvel indítottam volna a
versenyt, de egyik sem sikerült. Tizenhárom – fõként
szövetségi alapon szervezõdõ – csapat kezdte meg a
versenyt, amelynek elsõ feladata – amelyben egy
szektort kellett bejárni minél kevesebb hiperugrás-
sal – még könnyedén lezajlott. A következõ feladat
azonban idõigényesebb volt, s bár élvezetesnek bizo-
nyult, elvitte a többi feladatra szánt idõt. A résztvevõk
mindegyike kapott egy témát, amelyben vitatkoznia
kellett egy másik csapattal. A szerencse döntötte el,
hogy valaki a Napkereszt Egyháza mellett vagy ellen
érvelhetett, a Birodalmat támadta avagy védenie kel-
lett azt. Bár minden csapat csak három percet kapott
érvei kifejtésére, a játék érthetõ módon eltartott az
aukcióig. Szemmel láthatóan mindenkit lelkesített a
szerepjátékosi feladat, de meg kell említenem
Cramble Laevigata megformálóját, Bernáth Balázst,
aki szinte mindenkit meggyõzött arról – engem is be-
leértve –, mennyivel jobban mennének a dolgok, ha
a Birodalom helyett õ venné kezébe – vagy kacsába,
lévén karnoplantusz – az ügyeket.

Az aukción újra horribilis összegek röpködtek,
bár a tárgyak sem voltak mindennapiak: Mega-Pho

Beam ágyú (4 500 000 IG£), Troxx 4.2 Full pajzs (4
000 000 IG£). Az egyéni aukció után következett a
szövetségi aukció, ahol szektorugró hajtómûvet, bá-
zison tanyázó javítórobotot (11 200 000 IG£) és kór-
házegységet lehetett szerezni. Állandó program volt
a találkozón az úgy nevezett párbaj, vagyis egy szi-
mulátor, ahol bárki bárkivel légi csatát vívhatott.
Kinn volt egy számítógép és egy nyomtató, az operá-
tornak megadhatta a játékos a saját karakterszámát
és azokét, akikkel párbajozni akar, és ott helyben le-
zajlott a csatájuk, amely azonnal ki is nyomtatódott,
mint egy speciális forduló. Zargok, mezonok, NPC
kalózok számát is meg lehetett adni. A nagy sikerre
való tekintettel elgondolkodtam azon, hogy a prog-
ram flottás változatát vajon nagy nehézségekbe üt-
közne-e megírni...

Két órakor kezdõdött a IV. Légiparádé osztása.
Mielõtt az eredményekre térnék, elõször arról, hogy
mi változott a rendszerben. Az ügyességi versenyben
szinte semmi, mindössze a pszi került be a verse-
nyeztetett képességek közé. Az egyéni és a flotta
pontozása azonban gyökeresen más lett. Az egyéni-
ben 10 meccspont oszlott szét az ellenfelek között.
Ha valaki lelõtte a másikat és életben maradt, akkor
10 pont járt neki. Ha mindketten robbantak vagy
mindketten életben maradtak, hat pontot kapott az,
aki többet sebzett, négyet az ellenfele. A flottaver-
senyben 2 pont járt minden kilõtt hajóért, kettõ
minden hajóért, amelyik a saját csapatban életben
maradt, és további kettõ a több sebzésért. Ez a pon-
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tozás megfelelõnek bizonyult, nem hiszem, hogy a
továbbiakban változtatni kellene rajta.

A pontozásnál is fontosabb, hogy kissé megvál-
toztattam a Légiparádéhoz való harci modult. A ha-
jók közelebbrõl támadtak egymásnak, ezért keve-
sebb volt az üres, sebzés nélküli kör. Sokkal jobban
számítottak a képességek, egy kiváló manõverezésû
és nehézfegyverzetû kapitány kisebb tûzerõvel is
hozhatta azt a sebzést, amelyet egy rosszabb képes-
ségekkel rendelkezõ csak jelentõsen több
ágyúval volt képes. A Légiparádé után
elhangzott olyan vélemény, hogy
csak Full Fire – gyakorlatilag
pajzs nélküli, óriási tûzerõvel
rendelkezõ – hajónak volt
esélye nyerni. Nos egy-
részt a nyertes hajókon
elég sok pajzs volt –
bár szinte kivétel nél-
kül régebbi LP-s nye-
remény vagy klán-
tárgy, amelyek
kimondottan jó-
nak, sõt táposnak
számítanak –, más-
részt az én külön
légiparádés teszte-
lésem kicsit mást
mutatott. Vettem
egy igen jó képes-
ségû kapitányt, aki-
nek kimondottan
Full Fire típusú hajója
volt, és kissé átszerel-
tem. Az elõzõ LP-s adat-
bázist használtam, s az
akkor elérhetõ – boltok-
ban kapható – legjobb paj-
zsokat raktam rá megfelelõ szá-
mú generátorral az ágyúinak egy
része helyett. A kapitány, aki addig el-
vétve került a legjobb három közé, egysze-
riben igen esélyes lett helyezésre, sõt gyõzelemre
is. A titok nyitját már említettem: mivel jó képessé-
gei voltak, kevesebb panelon hozni tudta a kívánt
sebzést, a maradékra felfért annyi pajzs, amennyi
néhány csatában – természetesen nem mindben –
megmentette a szétrobbanástól. Ennyi elég volt a
jó helyezéshez. A mostani adatbázis esetében nem
volt idõm ilyen átszerelgetésre, ezért egyszerûen
megnöveltem egy nem Full Fire típusú hajó legény-

ségének képességeit. A teszt eredménye ugyanaz
lett. De figyelem: nem javaslom a következõ Légi-
parádén a sok pajzsos felszerelést olyanoknak, akik
nem biztosak abban, hogy a legjobbak köz tartoz-
nak a harci képességek terén – õk jobban járnak a
nagyobb tûzerõvel.

Még az eredmények elõtt következzék néhány
kérés, ami fõleg nektek lenne jó. A légiparádés je-
lentkezéseket ne az utolsó pillanatban adjátok le,

még akkor sem, ha neten játszotok. Becsúsz-
hat hiba az UL összeállításában és a

programba is. Ne adjatok fel egy-
szerre több UL-t ugyanannak a

karakternek úgy, hogy mond-
juk a negyedik UL-en jelent-

keztek a parádéra. Elég
egy elhibázott hiperug-

rás, egy robbanás, ami
után egész máshol – a
klónozás helyén –
tértek magatokhoz,
és a tuti felszerelés-
nek ismét fuccs. Fi-
gyeljetek jobban a
zsetonokra és arra,
hogy mikor léphet-
tek. A Légiparádé
elõtt kb. 10-en vol-
tak olyanok, akik az
említett problémák
miatt csücsültek a

feldolgozóban – itt
várakoznak a valami-

lyen okból fel nem
dolgozható UL-ek. Én

ugyan mindegyiket kisza-
badítottam, ideiglenesen

hátradátumozva illetve zse-
tont kölcsönözve nekik, de

nem biztos, hogy legközelebb is
lesz idõm ilyesmire. Nemcsak maga-

tokkal szúrtok ki, hanem flottatársaitoknak
is kellemetlen perceket szerezhettek.

És most lássuk, kik voltak a legeredményesebbek
a IV. Légiparádén! Az ügyességi verseny elsõ helyén
Oroszlánszagú Rihárd cerebrita kapitány, a JMU tag-
ja végzett, díja egy Személyzeti kabin volt. A kabin-
nal eggyel nagyobb számú legénységet tarthat, mint
egyébként a hajója Agya szerint lehetséges lenne.
Tõle mindössze három perccel maradt le Heron tri-
ciplita és Lord Bowlington ember kapitány, akik egy-

8



egy III. Raktérbõvítõt kaptak. Az elõbbi szintén a Jég-
mosoly Uszony tagja.

A kevesebb, mint húsz fordulósok közül a leg-
jobb eredményt a cerebrita kapitány K’Uk’Ulkan és
Pan Cholo inszektoid kapitány érte el. A következõ
kategóriát Dirty Lowe cerebrita kapitány nyerte. A
kevesebb, mint hatvan fordulósok közül Regõs Ben-
degúz ember kapitány teljesítette leghamarabb a fel-
adatot, a kevesebb, mint nyolcvan fordulósak közül
ez Vilhelm von Kartadnak sikerült. A következõ kate-
gória elsõ helyezettje Kug Lee triciplita kapitány lett.

Az egyéni verseny ismét hajóagy szerinti kategóri-
ákban került megrendezésre. Az egyes Agyú hajók
küzdelmében Fimbria inszektoid kapitánynõ szerez-
te meg az 1. helyet. Tõle 4 ponttal maradt el Tekno
Eor Uelet triciplita kapitány. Ugyanennyi volt a
különbség közte és a harmadik helyezett Dorothy ce-
rebrita kapitány között. A kettes Agyú hajók versenyé-
ben toronymagasan Madame K ember kapitánynõ
gyõzedelmeskedett, huszonnégy ponttal elõzte meg
a második helyezett W’ll’am Snak’spear’ inszektoid
kapitányt. Gyõzelmében igen nagy szerepet játszott
Leo Gatwick, hiszen 13 LG Mirro Beam virított a pa-
nelján. Gomesa Crispa karnoplantusz kapitány vi-
szont mindössze két ponttal maradt el a másodiktól
és lett harmadik. A hármas Agyú hajók helyezettje-
inek felszerelését viszont a Pocket illetve a Birodalom
szponzorálta, hiszen az elsõ helyezett Ákos-Mákos
ember kapitány panelján 18 W+S Giga Pho feszített.
A másodikként végzett Fekete Uszony ûrcápa kapi-
tánynak be kellett érnie 14 W+S Giga Phoval, cseré-
be a pszi segítségével négyes Agyú tárgyakat használt.
Voluman a Kalóz ember kapitány maradt a jó öreg
W+S Giga Beameknél, mondván, hogy a lézer is
megteszi. Igaza is lett, ezt bizonyítja harmadik helye-
zettje. A helyezettek között 4-4 meccs-
pont döntött. A négyes Agyú hajók
esetében a triciplita Ixion kapitány, a
Káosz Galeri tagja lett a gyõztes, is-
mét csak rengeteg Giga Phoval. Mö-
götte végzett Cetvadász Tharkas ûr-
cápa kapitány 16 ponttal lemaradva.
Õ a Csillaggárda jeles képviselõje. Az
õ panelján mindössze 3 Giga Pho
volt, viszont 6 MIB Ares. Közte és a
harmadik helyezett Baljós Fodrozó-
dás, a Gyémántklán tagja között csak
a másodlagos pontok döntöttek. Az
ötös Agyú hajók versenyében 1. he-
lyen végzett az ûrcápa Harr Darr
Sharrkan. Neki igazán változatos volt

a felszerelés, az 5 MIB Ares mellett voltak rajta légi-
parádés nyeremények és klántárgyak is. A második
helyezést elért Dallas ember kapitány ismét csak a
W+S Giga Pho Beamekben bízott, a harmadikként
végzett az ember Plannie L. Wingo a lézerben bízott
5 Giga Beam-et és 5 Mastodon XR12-t rakott fel. Plan-
nie L. Wingo a HAL-álmadárkák tagja, az elsõ két he-
lyezett a Csillaggárdába tartozik. Pajzsok csak a ne-
gyedik-ötödik kategória hajóin voltak, azok is
elsõsorban LP-s nyeremények vagy klántárgyak, bár
elõfordult sima Aztec pajzs. A hatodik kategóriában
szinte mindenkin volt pajzs, bár ezek szintén külön-
leges tárgyak voltak. A három elsõ helyezett hajója
különbözõ hajótípushoz tartozik, amely azt mutatja,
hogy sikerült kiegyensúlyozni a hatos agyú harci ha-
jókat. Sha’zo Wax kapitány szerezte meg közülük az
elsõ helyet Viharszárny típusú hajójával. Második lett
Prostatikus Jeltz az úthengerével, akarom mondani
egy Tûzszekérrel. Harmadikként végzett Eriokróm
Fekete T, aki egy Fullánkot vezetett. Sajnos itt becsú-
szott egy pontszámítási hiba, és Mermalior kapitány
emiatt hivatalosan csak negyedik lett, ám a plusz-
ponttal feljött a második helyre és õt is ugyanolyan
elismerés illeti. Az említett kapitányok mind ûrcápák
és a Jégmosoly Uszony tagjai.

A flották versenye szintén az õ gyõzelmüket hoz-
ta, a Shazo’ Wax, Asimono Zark és Eriokróm Fekete
T kapitányok alkotta flotta mindössze 20 pontot
vesztett a lehetséges 126-ból.

A második helyre érdekes módon egy alacso-
nyabb kategóriában nevezett flotta verekedte be ma-
gát. A csapat tagjai Red Mortimer Jr., Harr Darr Shar-
kan és Cetvadász Tharkas voltak, mindannyian a
Csillaggárda kötelékébe tartoznak. Jó helyezésük el-
lenére a nevezésük miatt a kategóriájuknak megfele-
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lõ díjat kapták. Plannie L. Wingo, Stormy Gravel és
B. J. Ranker végzett mögöttük. Az alacsonyabb kate-
góriájú flotta kiesése miatt a harmadik helyre jöttek
fel a szintén a JMU-ba tartozó emberek: Awari Gyõ-
zõ, Kelly Mycobi és Jim Turner. Minden nyertesnek
és helyezettnek õszintén gratulálok, de elismerés il-

let minden kapitányt, aki vállalni merte a
megmérettetést!

Ahogy minden Lé-
giparádénak, a IV.-nek is meg-
voltak a maga tanulságai. Jelenleg szinte
száz százalékig biztos vagyok benne, hogy a követke-
zõ versenyen nem lehet légiparádés nyereményeket
használni. Ezek nagyon erõs tárgyak, és túlságosan
megnövelik a nyerési esélyt az illetõ kapitány tényle-
ges képességeitõl függetlenül. Néhányan felvetették,
hogy semmilyen speciális tárgyat se lehessen hasz-
nálni – tehát MIB Arest vagy Giga Beamet, Giga Phot
se –, csak boltban vásárolhatót, de nekem ez nem
igazán tetszik. Egyrészt fennáll a veszélye a sok
egyenhajó keletkezésének, hisz mindenki megvásá-
rolná a legjobb cuccot. Bár itt is lehetne ízlésbeli kü-
lönbség illetve a pajzsos-óriási tûzerõs taktikaközti
különbség is nyilván megnyilvánulna. A másik okot
én súlyosabbnak tartom. Képzeljünk el egy kapi-
tányt, aki állandóan harcol, zarg vagy mezon bloká-
dokat irt, és a Birodalomtól megkapja a maga jutal-
mát. Zárjam ki a versenybõl azokat a tárgyakat,
amelyekre sok ezer TVP-t elköltött? Ha én lennék
ilyen helyzetben, nekem igencsak megkeserdne a
szám íze... Vegyünk egy másik kapitányt, aki épp csak
annyit harcol, hogy a képességei növekedési keretét
kihasználja, utána roncsozik vagy kereskedik. Meg-

szerzi a pszit, a tanuláspontokból képes arra a képes-
ségszintre hozni a manõverezését és a nehézfegyver-
zetét, mint egy valódi harcos. Ha csak bolti tárgyakat
lehetne használni, akkor mindkettõjüknek azonos
esélyük lehet az LP-n a gyõzelemre. De biztos, hogy
jó lenne ez így? Tudom, hogy a jó fegyverzetet meg
lehet vásárolni és rabszolgázással is meg lehet sze-
rezni, de ez utóbbi egyre kevésbé igaz. A klántárgya-
kat, a mezon blokádoknál kapható jutalmakat nem
lehet adni-venni, sõt a Gollamban vagy az Oronikos-
ban a zarg blokádnál kapott díjat sem. Ezeket tehát
mindenkinek magának kell megszereznie. Mindkét

típusú Gigát ki fogom cserélni olyan teljesen azo-
nos jutalmakra, amelyekkel szintén nem le-

het büntetlenül kereskedni. A másik ta-
nulság a flottaverseny kategóriáinak

valódivá alakítása. Eddig mindig
azt mondtam, hogy túl kevés a

flotta ahhoz, hogy külön-kü-
lön meccseket játsszanak.

Fél év múlva azonban a
mostani legmagasabb
kategóriában is lesznek
elegen, s feltételezve,
hogy nem lesz szükség

újabb kategóriára, való-
színûleg minden csoport-

ban lesz elég induló. Ha való-
ban így lesz, akkor talán lesz

értelme az igazi kategóriáknak.
Az LP azonban nemcsak tanulságokat, hanem

kérdéseket és problémákat is felvetett. Akinek van
hozzáférése a netes KG-listához, az pontosan tudja,
mirõl van szó, de õk vannak kevesebben. Az egyik
dolog a rabszolgázás, és ezzel kapcsolatban a lema-
radások korlátozása. Azzal. hogy több lehetõség van
a KG-n, bizony bõvült a rabszolgázás köre is. Ezt
igyekszem megakadályozni a fent említett elõvásár-
lási joggal. De van, amikor ez egyszerûen nem lehet-
séges, mert magát a kalandot ölné meg. Itt vannak az
IT tárgyak, vagyis a zarg és mezon alkatrészekbõl tu-
dósok által készíthetõ cuccok. Ha ennek meggáto-
lom az eladását vagy kiterjesztem rá a Birodalom
elõvásárlási jogát, akkor az egésznek nincs értelme:
a roncsozó mihez kezd egy tuti mezon ágyúval? Szó-
val bármilyen fájdalmas, idõnként választani kell:
vagy megcsinálok egy érdekes kalandot, amellyel va-
lamennyire lehet rabszolgázni, vagy nem csinálom
meg, és a nem rabszolgázó karakterek érdekei sérül-
nek. Én szívem szerint az elõbbire szavazok, fáj a szí-
vem minden klassz ötletért, ami nem kerülhet be a
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játékba, bár színesebbé tenné azt. És mindig azt re-
mélem, hogy a játékosok nem hazudnak maguknak
azzal, hogy meg nem érdemelt szerkókkal szaladgál-
nak. Ha képesek felfogni, akkor rájöhetnek, hogy a
saját játékukat is tönkreteszik. A rabszolgázással kap-
csolatos a lemaradás korlátozása. A neten javasolták,
hogy maximáljam mondjuk negyven fordulóban.
Szerintem ez nem csökkenti a rabszolgázás lehetõsé-
geit, hisz több karakter átvételével, indításával
ugyanolyan hatékonyan lehet csinálni. Viszont gátol-
ja a nem rabszolgázó karaktereket, akik szeretnének
csatlakozni a nagyokhoz, a játék elején indultakhoz,
vagy egyszerûen csak folytatni a játékot, amelyet
mondjuk másfél éve hagytak abba. Felmerült olyan
megoldás is, hogy a századik forduló elérése után
maximáljam a lemaradást. Kíváncsi vagyok a ti véle-
ményetekre is. (Mielõtt még cinikusok arra gondol-
nának, hogy a Kft. bevétele miatt ellenzem a lemara-
dás korlátozását, akkor közlöm, hogy nekem nagyon
jól jönne a dolog. Nem kerülnék többé olyan hely-
zetbe, mint mondjuk a pszivel, hogy valaki fél év
alatt elér a 18. szintre, mert szinte naponta lép, én
meg találhatom ki az újabb meg újabb képessége-
ket.) A másik nagy téma a netes KG-listán a szerepjá-
ték és a KG túltápoltsága volt. Valóban sok jutalom
van. De nem csupán egyfajta stílushoz kapcsolód-
nak, nemcsak a vadászokhoz, hanem a kereskedõk,
kalózok is megtalálják a maguk igényeinek megfele-
lõt. (Azzal együtt, hogy elismerem, a kereskedõk for-
dulóit színesíteni kell.) Olyan kalandot, amelynek a
végén nem várna a kapitányra valami jól megérde-
melt jutalom, attól félek, nagyon kevesen csinálnák
meg. Ilyen volt például a flottás szektorugrás, ame-
lyet kifejezetten egy szövetség kérésére csináltam.
Nem volt táp, sõt rá kellett fizetni, de jó ötletnek
tûnt, interakciós lehetõségnek a szövetségek között.
Senki sem használta, pedig jó ideig elszöszmötöltem
vele. Feleslegesen dolgozni viszont nem szeretek.

Az elmondottak ellenére próbálom megtalálni a
módját, hogy szerepjátékosabb legyen a KG. Például
egy szövetség hittérítõ droidot akar csináltatni, ami
pénzbe kerül, de nem jár táppal, a szövetségnek leg-
feljebb az ismertsége növekszik. Nagyon jó szerepjá-
tékos ötletnek tartom, amit érdemes hamar megva-
lósítani. Bár a találkozón elsoroltam jó néhány, a
közeljövõben megvalósítandó ötletemet – földi klá-
nok, katonai akadémia, földi vámszedés –, elõbbre
fogom venni ezeknél a bolygók egyéniesítését, a sze-
repjátékos ötleteket. Ez utóbbiakkal kapcsolatban
várom a ti javaslataitokat is.

MAKÓ KATALIN
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HHÍÍRRBBÖÖRRZZEE
ÉRDEKES ESETEKET, TÖRTÉNEKET,

REKORDOKAT TARTALMAZÓ ADATBÁZIS

A hitelességért kezességet vállal az összeállítója:
Anonymus

Úgy látszik, a KG játékosokkal vagy nem történik
semmi érdekes, vagy csak lusták megírni. (Én az
utóbbira gyanakodom!) A szeptemberi AK-ban
meghirdetett új rovatba, a „KG-s Elképesztõbe” ed-
dig alig néhány érdemleges hír érkezett.

AA z elsõt Öreg Sam, a fiatal csempész kapitány
küldte. A frissen szerzett, csillogó-villogó Gal-

leon Silverjét teletömte LPS fûvel (a teljes 120 kon-
ténernyi rakteret) gondolván, hogy jó áron megsza-
badul tõle egy másik bolygón. Igen ám, de amikor
leszállt, jöttek a vámosok és tövirõl-hegyire átvizs-
gálták a hajóját. Azonban vagy vakok voltak, vagy
Öreg Sam a szokásosnál is jobb diplomáciai érzék-
kel van megáldva, de a 120 konténernyi LPS fûbõl
csak hármat foglaltak le.

DD avid Freement, az ember kapitány már másfél
éve repkedett az ûrben, mire egy kalóznak si-

került elfognia. A Sir Francis Drake Jr. zsákmánya
nem mindennapi dolog volt: egy pulzar kristály.

VV alószínûleg Dorothy az a kapitány, aki pályafu-
tása során a leghamarabb bukkant rá egy nagy

roncsra. Még szinte alig szállt fel ez elsõ útjára (1.
forduló), máris ilyen kincset érõ roncsot talált.

DD ödölle pedig véleményem szerint a legprimití-
vebbel találkozott azok közül a kódok közül,

amikkel a roncsokban összeakadhat egy „gyûjtõge-
tõ” életmódot folytató kapitány. A kód a következõ
volt:
1 : 9 > 8,   7 : 3 >4,   6 : 3 > 3,   4 : 7 > 3  , 7 : 7
> 0,   6 : 6 > ? (Na, ki tudja megfejteni?☺)



Mint rendes cápához illik, a Légiparádé elõtt úgy döntöttem,
tisztára mosatom a hajót, és minthogy Vygan – kedvenc piló-
tám – éppen szerelmi életének mélypontján járt, így tõle
nem remélhettem segítséget – többszöri testi fenyítéseim el-
lenére sem –, útba ejtettem egy hangárt, ahol vállalnak hajó-
mosást. Nagy meglepetésemre kiderült, hogy nem is az álca-
szürke a hajóm eredeti színe, hanem neonzöld (vettem
fekete festéket, így ha Vygan felépül, nem fog unatkozni), és
az oldaláról sem kopott le a „Jég veled!” felirat.

Pompázatos hajómmal – jól nevelt cápához illõen –
már a rendezvény megkezdése elõtt negyed órával megje-
lentem, hogy nagyobb feltûnés elkerülésével furakodhas-
sak a sor elejére. A még így is hosszú idõt igénybe vevõ be-
jutásért bõven kárpótolt az a rengeteg érdekes program,
amit a szponzorok és persze a rendezõ cég – ami a közhi-
edelemmel ellentétben nem a MIB, hanem – a BErodalom
Kft. tervezett az ide látogatók számára. Az engem és Uszo-
nyomat magasztaló plakátok elhelyezése után alaposan
szétnéztem, mivel is üthetném agyon az idõt.

A szemem elõször – mint oly sokaknak – a szabadon
hozzáférhetõ szimulátorgépeken akadt meg, melyeken
felhívás hirdette, itt bármely mezonnal, zarggal, vagy akár
kapitánnyal összemérhetem erõmet. Nem tétováztam hát,
beültem, és gyorsan – találomra – elkezdtem bepötyögni
néhány ismertebb kapitány karakterszámát. Egyeseken
vadonatúj fegyverek virítottak, mások pajzsarzenáljukkal
próbáltak nyálcsorgatásra bírni. Ám minden hiába, az
eredmények egyértelmûen arról árulkodtak...

... hogy hibás az a nyüves gép! Végül pár zarggal és
mezonnal vigasztalódtam. A kedvencem a darázs volt,
amit háromszor is lelõttem, hogy önbizalmam ismét a
megfelelõ magaslatokba emelkedjék. A szimulátorszoba
után utam a szabad kapitányoknak fenntartott szûkös, de

meghitt ordibálással teli terembe vezetett, ahol éppen
kezdetét vette az immár hagyományos Trivia verseny, ahol
a tervezõk halovány információmorzsákat csöpögtetve
várták, hogy a kapitányok kitalálják az érintett tárgy vagy
ûrhajó nevét. Magam is beszálltam a neves versengésbe,
tekintettel a helyes megfejtésekkel járó fejpénzre (2 zse-
ton), és a legtöbb helyes megfejtést produkáló kapitány-
nak járó 3 extra felszállási engedélyre.

A versengés végeztével egy szusszanásnyi szünet kö-
vetkezett, amit természetesen utolérhetetlenségem azon-
nal izgalmas riporttal próbált színezni. A riportalany a
JMU volt, a riporter pedig a többi kapitány. Sajnálattal vet-
tem észre, hogy a JMU válaszol programban a kapitányok
egy jó része lányos zavarában nem egészen tudta, mit is
kérdezzen, így aztán inkább úgy tett, mintha ügyet sem
vetne ránk. No mindegy, a következõ Parádéra is terve-
zünk ilyet, reméljük, hogy addigra tán eszetekbe jut némi
kérdés.

A szünet után a programok sora a KG csapatver-
sennyel folytatódott. Ezen szinte minden szövetség képvi-
seltette magát egy-egy hatfõs csapattal, melyek ezúttal
nem csak a navigációs, stratégiai, illetve kombinációs kéz-
ségükkel jeleskedhettek, de retorikából is alapos leckét
adtak egymásnak. Sajnos a kihangosítás hiányosságai mi-
att nem állt módomban minden eszmecserét végigkövet-
ni, de azért Cramble Laevigata alakítása a Birodalom el-
lenzése terén – az, ahogy indáit a nyomatékosítás
kedvéért lóbálta, és fõleg fordítógépének monoton orr-
hangja – azt hiszem, sokakban hagyott maradandó emlé-
ket. Magam is vitába szálltam volna a kalózok védelmé-
ben, de sajnálatos módon nagybecsû társam, Dick
Dastardly elõbb kapott szót, és õ nincs hozzászokva, hogy
bárki is közbeszóljon, amikor beszél. Késõbb az alantas
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Nos, drága feleim, most nem a lá-
ma klónom apró-cseprõ csatározásairól

olvashattok, hanem én magam, a
nagy és méltán világhírû Jaq Mirror fog-

lalom össze nektek tömör részletességgel,
milyen is egy Légiparádé a maga mivoltában. Már
ha esetleg nem tudnátok. Meg talán megláthatjátok

azt is, hogy milyen is az igazi cápa virtus.

JAQ MIRROR
KALANDJAI

A LEGIPARÁ-

JAQ MIRROR
KALANDJAI

A LEGIPARÁ-



tricipliták azt akarták elhitetni velünk, hogy magasabb-
rendû faj vagyunk. Még ilyet! Azazhogy...

A verseny végeztével a szabad kapitányok több mint
százfõs – gyalogos, ám így is pusztító – flottája az aukciós
terembe vonult. Az ügyes kikiáltóhölgy oly remek meg-
gyõzõkészséggel kínálta áruit, hogy szinte minden áron
felül kelt el. Persze a szabad kapitányok dúskálnak a pénz-
ben, miért is ne szórnák. A repkedõ milliók hallatán so-
kaknak égnek állt a haja, mások pedig lezser közönnyel
tornázták feljebb és feljebb az árakat. A legdrágább cikk
végül egy Mega-pho Beam fotonágyú lett, mely több, mint
négymillióért kelt el. Én pedig egy Orgonovot vettem
meg, nevetséges 3,1 millióért. Az ezután következõ szö-
vetségi licit újdonság volt a Légiparádék történetében. A
szövetségek a szövetségi bázisra felszerelhetõ – a szpon-
zorok által felajánlott – különféle kiegészítõkért verseng-
hettek. Az Uszony ebben a licitben nagylelkûségérõl adott
tanúbizonyságot, és hagyta érvényesülni a többi szövetsé-
get. A Csillaggárda licitálta a legnagyobb összeget, amikor
is egy javítórobotot több, mint tízmillióért vihettek haza,
de három másik szövetség is jelentõs pénzekért jutott
hozzá a többiek számára elérhetetlen cumókhoz.

A licit után vette kezdetét nevetséges kis klónjaink
ügyességi versenye, ahol bebizonyosodott, hogy az erede-
tit egy klón soha sem közelíti meg, hiszen Jaq-2 – így ne-
veztem el „ikremet” – csupán 26. helyet tudott szerezni az
ügyességi versenyben. Az egyéni harcokban végül már ar-
ra kezdtem gyanakodni, hogy a klónmintát sem tõlem

vették, olyan boldogan rohantam – vagyis rohant õ – a lé-
zer-, foton- és ionsugarak össztüzébe. Szerencsére a flot-
taversenyen nem vehettem részt, így a felgyülemlett indu-
latomat a legújabb fegyverek és pajzsok nézegetésével,
kiértékelésével vezettem le. Az LP végeredménye egyéb-
ként ismét kedvezõ volt az Uszony számára, ám több má-
sik szövetség is villantott valamit csillogó tudásából, s úgy
tûnik, a jövõben sem kell egyhangú gyõztesgárdától tarta-
nunk. (Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy gratuláljak a
gyõzteseknek, és tudassam legyõzõimmel, az eredeti nem
lenne ilyen könnyû falat.)

Miután mindenki kellõképpen kiörülte, vagy kisírta
magát klónjának szereplése kapcsán – akitõl azért a leg-
többen elvárták, hogy rövidke életük során valami hasz-
not hajtsanak eredetijüknek –, arról halhattunk neves elõ-
adóktól, hogy milyen meglepetések várhatnak még ránk
ebben a kaotikus világban. Sajnos ezen a megbeszélésen
nem tudtam jelen lenni, mivel ekkor kezdõdött el szövet-
ségi gyûlésünk. A szövetségi gyûlések egész nap zajlottak,
a szövetségek fél-egy óra idõtartamra bérelhettek ki egy
kisebb termet, ahol tapasztalataikat, céljaikat egyeztethet-
ték. Mindezalatt az aukciós teremben azt a nyereménysor-
solást bonyolították, melyen az LP belépõi szolgáltak sors-
jegyül. Itt is sok értékes ajándékot osztottak ki a
szponzorok. Az est közeledtével pedig ki haza indult (õk
általában távolabbi szektorból érkeztek), ki pedig barátai
társaságában indult az éjszakába megbeszélni ennek a sû-
rû napnak tapasztalatait.
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FELHÍVÁS MINDEN SZABAD KAPITÁNYNAK!
Ezúton szeretnénk Önökkel tudatni, hogy a Testvériség családtagjai a kétéve gyümölcsözõ
mûködésük ünneplésével egybekötött nagyszabású versenyt hirdetnek a Galaktika minden

kapitánya részére fajtól, kortól és nemtõl függetlenül:
„Az adakozás a lelket nemesíti” jeligével.

A verseny gyõztese az a kiváló szakmai talentummal megáldott kapitány(nõ) lesz, 
aki az adott idõszakban a legtöbb kalandozót vámolja meg sikeresen.

Az elsõ helyezettnek járó díj: 1000 000 IG£
A verseny földi idõszámítás szerint január 30-án kezdõdik, 

és a következõ Légiparádét megelõzõ hónap utolsó napjáig tart.
Részvételi díj nincs, de a rendezõség senki

testi épségét nem garantálja.
A fair play szellemében a Testvériség tagjai 

csak mint megfigyelõk vesznek részt a versenyben.

Mindenkinek kiváló szórakozást és jó vámolást kíván 
a Testvériség (#906)

„L„Lassíts, adakozz és mindig mosolyogj!”assíts, adakozz és mindig mosolyogj!”



ELLENFÉL LISTA

VVEEGGYYEESS  PPAAJJZZSSOOKK  AA  KKGG----NN
Egy sajnálatos hibáról kell tájékoztatnunk a KG-s játé-
kosainkat. Rosszul mûködött az az algoritmus, ami a
tárgyak enciklopédiája végére beírta a tárgyak paramé-
tereit, ezért a vegyes pajzsoknál mindig a lézer elleni
hatékonyságot adta csak meg. Természetesen vannak
olyan vegyes pajzsok, amik nem egyformán
hatékonyak a különbözõ típusú fegyverek ellen. Most
közöljük a vegyes pajzsok helyes hatékonyságát, de
mindenki újra megkapja az általa ismert vegyes
pajzsok helyes enciklopédiáját.

Pajzs neve lézer foton ion plazma
Aztec 6. MLF 3 2
Castle MLF 3 3
Dark Eagle 3 3 2
Delaware 1 1 1
Fulmour 2 2 2 1
Paxx 1.0 Full 3 3 2
Paxx 2.0 Megafull 3 3 3 1
Torinel lézer-foton 3 2
Trox MLF 1 1
Troxx 4.2 Full 2 2 2
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Több mint egy év telt el azóta, hogy a játékosok örömére közöltünk
egy táblázatot az akkori ellenfelekrõl és azok adataitól. Azóta

természetesen bõvült a játék, újabb ellenfelek jelentek meg, most
ezekkel az „újakkal” ismerkedhettek meg közelebbrõl.

#N típus név szint páncélzat méret max.tûzerû átl.tûzerû lézer foton ion anti. rakéta fejpénz

103 zarg AZO Vipera 4 80 7 44 34 14 0 0 0 20 5500
104 zarg Zarg Démon 6 350 10 142 100 22 22 18 0 38 32500
105 zarg AZO Romboló 5 100 8 62 47 21 0 0 0 26 10000
106 zarg AZO Pöröly 5 150 10 82 57 22 9 0 0 26 13500
107 zarg AZO Szellem 4 80 8 65 50 24 0 0 0 26 8000
108 zarg AZO Szonda 1 10 7 14 12 2 0 0 0 10 1250
109 zarg AZO Kaktusz 6 200 10 133 117 22 0 0 0 95 25000
110 mezon AMO Acélpille 3 35 8 44 28 28 0 0 0 0 4000
111 katonai Sasfiók 5 90 5 120 84 84 0 0 0 0 0
112 katonai Szamuráj 6 110 5 144 100 56 44 0 0 0 0
113 mezon AMO Sakál 4 80 8 80 52 44 8 0 0 0 9000
114 mezon AMO Sánta 4 70 10 76 50 10 40 0 0 0 7750
115 mezon AMO Sikoly 5 110 10 87 63 63 0 0 24 0 15500
116 mezon AMO Tigris 5 120 10 82 56 42 0 14 16 0 12000
117 mezon AMO Dúvad 6 210 10 121 81 55 0 26 16 0 21000
118 zarg AZO Táncos 3 80 11 48 32 32 0 0 0 0 5500
119 zarg AZO Hiúz 4 110 8 76 44 22 22 0 0 0 7000
120 zarg AZO Ragadozó 5 130 15 114 66 33 33 0 0 0 7500
121 zarg AZO Tornádó 6 180 10 108 77 28 22 27 28 0 24500
122 zarg AZO Szikra 3 70 9 44 25 16 9 0 0 0 5500
123 zarg AZO Sebész 6 120 15 108 64 11 33 20 0 0 7000
124 kalóz Dracus Delta 6 140 8 135 86 16 70 0 16 0 10000
125 kalóz Uhuru X9 6 160 8 124 79 16 0 63 16 0 10000
126 kalóz Scarabeus XV-7 6 150 8 160 106 106 0 0 16 0 11000
127 kalóz Dragonstorm 7 210 8 152 100 46 40 14 16 0 12000
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Antarctica

Sha’zo Wax, a Jégmosoly Uszony érdemes tagja ed-
dig még sosem nyert egyéniben Légiparádét, de min-
dig ott járt a csúcs közelében. Mindenkori esélyessé-
gét jelezte, hogy sokan fogadtak rá régebben is, és
most is. Az Antarctica teljes mértékben az LP-re felké-
szített hajó. Se a panelon, se a raktérben nem maradt
hely, ha mezonokkal harcolna, még egy Herepiumot
sem tudna felvenni. A rakteret 3 Emocell foglalta 6
Pluto és Mars generátor társaságában, ezek biztosítot-

ták a viszonylag sok energiát a hajó számára. Pajzsainak száma elhanyagolható volt, de nem úgy minûségük. A Paxx 1.0 Full pajzs és az Acélsasok által
adományozott Dark Eagle megfelelû védelmet nyújtottak. A három pajzs együtt 9-es lézer- és foton védelmet adott, és 6-ot szedett le minden ionsebzés-
bûl. A felszerelésre egyébként is jellemzû a klánok befolyása: az említett pajzs mellett Shazo’ Wax használt Purplion ion- és Lighting Steel fotonágyút, va-
lamint Red Ring Antimiss pajzsot is. A fegyverek derékhadát W+S Giga-Pho Beamek alkották, szám szerint 17 darab. Ezt 3 MIB Ares ion-bénító egészítet-
te ki. A szabad kapitányok között szinte egyöntetû a meggyûzûdés, hogy nem éppen szerencsés sokféle ágyút felrakni, különösen ha csak egy-egy van
belûlük. Sha’zo Wax tapasztalatai – és fûleg kitûnû eredménye – ellentmondanak ennek a feltevésnek, hiszen négyféle ágyút használt, és kettû magányo-
san árválkodott a panelon. Persze hogy mindezt felrakhassa a paneljára, szüksége volt egy I-es panelbûvítûre is. Azonban a felszerelésen túl volt még egy
lényeges tényezû, amely Sha’zo Waxot gyûzelemre segítette: 15-ös manûverezés és 20-as nehézfegyverzet szakértelme.

Az új sikerrecept tehát: érj el magas rangot a klánoknál, katonádat és pilótádat gyakorlatoztasd halálra, irtsd a mezonokat és a zargokat – vagy legalább
vásárolj néhány ágyút azoktól, akik ezt tették. (Azt már nem teszem hozzá, hogy lehetûleg nyerj az elûzû LP-n valami tápos pajzsot, mert a szabályok válto-
zása ezt szükségtelenné teszi.) Végül is könnyû utánacsinálni, nem?

Manõverezõképesség: 12
Alaptípus: Viharszárny
Páncélzat: 130
Panel: 63
Energia: 155+70/kör
Maximális sebesség: 140
Átlagos tûzerõ: 217

Ž Kedves Cautson (na jó, Caution)
Templar! Leveledre nyíltan szeretnék
válaszolni, mert úgy gondolom, ez
mindenkire tartozik. Látom, ügyesen
csavarod a szót („én nem foglalkoz-
tam rabszolga-kereskedelemmel, csak
némi pénzért leadom dolgozni õket a
jó meleg bányába...”), de nem érte-
lek. Szét akarod verni a kereskedel-
met? Ennél már csak Freemannak volt
jobb ötlete „a birodalom helyére állít-
suk az egyházat” címszó alatt. De vé-
gül is igazad van. Minek ide ûrhajóal-
katrész? Dobjuk ki az egészet a
fotonba! És nektek, kalózoknak is mi-
lyen jó volna, hisz egy hajó sem fog-
lalkozna többé áruszállítással!

Iván Treszkutyinó (#4047)
alias Vank Antal

Ž Kedves Szenes Judit! Miután har-
madik levelemre sem válaszoltál,
ezért drasztikus módszereket fogok
bevezetni ellened.

Iván Treszkutyinó (#4047)
alias Vank Antal

Ž Kapitányok, gondolkoztatok már
azon, hogy a Légiparádén miért ve-
szik el az „elhasznált” rakétáinkat,
amikor csak szimulátorral játszunk?
Nagyon egyszerû: a Swatth Military új
burkolatot ad nekik, és saját rakéta-
ként árulja. Felhívom a fegyvercége-
ket is, hogy lépjenek fel! Mi is besegít-
hetünk, ne vásároljunk Swatth
cuccokat, mert ha ez megtörténhet,
akkor a következõ lépés az „újrafel-
használt rakéták” lesz, amelyet csak
csúzliba lehet majd használni.

Dave (#1915)

ŽÜdv kapitányok! Aki úgy érzi, hogy
a földön is nagylegény (nem csak az
ûrben), azzal szívesen összemérném
erõmet földi harcban. A gyõztes díja-
zásában megegyezünk. Jelentkezõket
az 1806-os secnet számra várok (igye-
kezzetek, mert a katonám ujja már
viszket a ravaszon), én jelenleg a For-
mato I. 121. csillagának környékén
tartózkodom. Necrotech tagok elõny-
ben. William testvér (#1806)

ŽTisztelt Caution Templar! Mint ka-
lóz, valószínû, hogy felkerültem már
valakinek a „Különös elõvigyázatos-
sággal kinyírni” címû listájára, de nem
létezik olyan korrupt kormányzat,
hogy egy pszichopata gyilkos talpát
nyalogassam. Kalóz vagy, ezért
– ugyanúgy, ahogy nekem is – a
mennyei ítélõszék elõtt kell felelned.
De te önmagad árulod el, és ez a leg-
szörnyûbb árulás mind közül.

Ahet szit Aton (#2158)

Ž Ezúton szeretnék elnézést kérni
Redõ a Menõ (#2659) és Buga Jakab
(#4239) kapitányoktól, amiért az én
hibámból nem tudtak indulni a IV. Lé-
giparádé flottaversenyén.

Mara Jade (#2223), Jade Tüze

Ž Xenók figyelem! Egy xeno szövet-
séget szeretnék létrehozni. Gyertek és
csatlakozzatok hozzám! Mutassuk
meg, hogy mit is érünk! A neve a szö-
vetségnek Vasgárda lenne. Jelentkez-
zetek!
Kutyafejû tartár kapitány (#1341)

Hírekk aa KKáosz GGalakktikka vvilágábból
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Ž Tisztelt kapitányok, Jacques! Kö-
szönöm, hogy megtiszteltél vélemé-
nyeddel, ha nem is értek veled egyet.
Hiába van ugyanis a birodalomnak
többezer éves múltja, ha nem állja
meg a helyét. A császárság sajnos ósdi
vár, melynek ha betörik a kapuját, az
egész összedõl. Visszaküldték ugyan a
peremhercegeket, de anyagi támoga-
tás híján õk sem tehetnek semmit. A
háborúhoz ugyanis pénz kell, és ha a
szabad kapitányokról van szó, még
több. Az egyháznak viszont van fede-
zete (gondoljunk csak a kolonizálás-
ra). Abban igazad van, hogy a biroda-
lomnak kellene az idegeneket
feltartóztatni, csak sajnos nem teszi, a
napkereszt viszont „csak” az újjáépí-
tést vállalta magára. Azt pedig teljesí-
ti, nem úgy, mint az általad oly nagyra
tartott formátum. Ha tetszik, ha nem,
el kell ismerned, hogy az élet legtöbb
terültén az egyház vezetõ hatalom!
Dave (#1915)

Ž Hé emberek és egyebek! A kalas-
nyikovot (AK) lapozgatva arra a követ-
keztetésre jutottam, hogy a mezonok
és a MIB összejátszanak. 1. A MIB ha-
jója magányosan átjut a hipertér-blo-
kádon. (AK25) 2. Hónapokkal elõre
tudják, hogy kellenek majd a napsze-
lencék. 3. A MIB bombahatástalanító
minden bombát tud hatástalanítani,
még a zargokét is. Honnét ismerik a
zarg bombák mûködését? Lehet, hogy
paranoiás vagyok, de... talán óvatos-
nak kellene lenni a MIB gyártotta cuc-
cokkal. Gondolkodjatok el ezen!

Anastasius Focht (#1519)

Ž Tisztelt elvtársaim, és mindazok,
akik más véleményen vannak! Tu-
dom, hogy ezzel az apróval kiszorítok
egy másikat. Azt csak remélni tudom,
hogy ez egy „kiirtom ezt a fajt, ütöm
ennek a szövetségnek a tagjait” típusú
hirdetés lesz. Sajnos az utóbbi idõben
elszaporodtak az ilyenek, pedig itt az
intelligens eszmecsere a jellemzõ. Jó
lenne, ha ez meg is maradna! Te-
gyünk érte „normális aprókkal”!

Dave (#1915)

ŽTisztelt mûvészlelkû szabad kapitá-
nyok! A nevem Iván Treszkutyinó, és
támadt egy remek ötletem! Miután ol-
vasgatni szoktam a Ghalla Newst is,
megirigyeltem az ott megjelent szebb-
nél szebb verseket. Ezért hirdetek
meg egy ûrközi poétamegmérettetést.
Ezen minden  olyan játékos indulhat,
akinek van lajstromszáma, fajtól és
fordulóktól függetlenül. Ismertetem a
szabályokat. (Ha ezeknek a feltételek-
nek nem felel meg a pályamû, akkor
nem indulhat.) Minimum 8 sor (lehe-
tõleg rímben), maximum 40 sor, A/4-
es lapra, jól olvasható betûkkel, rajta a
feladó lajstromszámával, valamint a já-
tékos igazi és álnevével, elérhetõségé-
vel. Egyelõre díjak nincsenek (hisz
nem a Beholder Kft. rendezi), így hát
határidõ sincs. Azért megpróbálom az
AK-ba leközöltetni a legjobbakat. (Le-
közöljük. a szerk.) Remélhetõleg a
versenynek nagy sikere lesz, és sokan
fognak írni. Felhívom az AK hasábjain
oly nagyszájú kapitányok figyelmét
(Dave Freemann, Lütjenes kapitány,
Caution Templar stb.), hogy itt az al-
kalom! Sokkal nagyobb port kever egy
rímes költemény (fenyegetés, felhí-
vás), mint egy pár sor összefüggõ izé.
Szövetségek figyelem! Kezd elegem
lenni az oly hosszú propaganda szö-
vegekbõl („Ne feledd: Hal-álmadár-
kák!”, „Mindenki felett eljár az idõ.”,
„Új idõ, új hõsök.” stb.) Ha annyira
odavagytok a puccos szövetségekért,
akkor írjatok bõvebb szövegeket, sõt,
vers is jöhet! Ígérem, megfelelõ szá-
mú ilyen stílusú költemény után kü-
lön kategóriába sorolom ezeket, mert
kezd unalmas lenni a néha fél oldalt
is alig betöltõ hirdetésrovat.
Ahova a verseket küldeni kell: 1086,
Budapest, Szerdahelyi u. 10. III/7.
Várom a leveleiteket! Kellemes kalan-
dozást kíván:

Iván Treszkutyinó (#4047)
alias Vank Antal

Ž Hogyan udvarol egy karnoplan-
tusz? Alulról szagolja az Ibolyát.

Iván Treszkutyinó (#4047)
alias Vank Antal

Ž Tisztelt kapitányok! Nem vettétek
észre még azt a galaktika méretû össze-
esküvést, amelyik a Légiparádén folyik?
Mindazok ellenére, hogy a harc egy szi-
mulátorban folyik, a kilõtt rakéták el-
vesznek. Ez egy kicsit furcsa, NEM? Az
AMATI és a Pocket az általunk már egy-
szer megvett rakétákat újra eladják! Ez
felháborító! Úgy látszik, nincs messze
az idõ, amikor kereskedõket fogadnak
fel, hogy a roncsokból összegyûjtsék a
hulladékfémet, és újrahasznosított ónt
árulnak majd a tudtunk nélkül. Ne
hagyjuk hát, kapitánytársaim, hogy
packázzanak velünk! Mutassuk meg az
erõnket, és ne vegyünk a két fent neve-
zett cégtõl semmit!

Dave (#1915)

Ž Keresem a Légiparádé nyerteseit
infócsere céljából. Ezenkívül ha valaki
megválna a nyereményétõl, kérem, ír-
jon! Az árban megegyezünk (lehet szó
cserérõl is). Cím: Varga Zsolt, 2600
Vác, Berkes u. 21. tel.: 27-316-927.

SyZyGy kapitány (#1080)
a Cannibal Halocaust fedélzetérõl

ŽÜdv kapitányok! Az utóbbi idõben
a Kristály Légió vezetõjeként több
szövetség tagjaitól is kaptam megtisz-
telõ ajánlatokat (a Necrotech, a Csil-
laggárda és a Káosz Galeri részérõl) a
fúzióra. Megelõzendõ a további aján-
latokat, szeretném leszögezni: nem
szándékozunk semelyik szövetséggel
sem egyesülni, nem akarjuk már a hi-
vatalos megalakulás elõtt elveszíteni
az önállóságunkat. Vannak szövetsé-
gek, amiket magunkhoz közelállónak
érzünk (gondok elsõsorban a Necro-
techre), de a nyilvánvaló hasonlósá-
gok mellett vannak jelentõs szemlé-
letbeli különbségek is. Ha nem
lennének ilyen különbségek, akkor
felesleges lenne megalapítani a Légi-
ót, akkor belépnénk valamelyik már
létezõ szövetségbe. Ez persze nem azt
jelenti, hogy nem lehetne kialakítani
szövetség szintû együttmûködést.
Sõt! Szívesen társulunk a különféle
szövetségekkel a közös célok érdeké-
ben. Jó repülést!

Joess Kyss (#2606), Kristály Légió

Hírekk aa KKáosz GGalakktikka vvilágábból
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Ž A IV. Légiparádé után
minden híradásban csak
második hírként szerepelt
a gyõztesek névsora, min-
den újság csak a második
lapon hozta a listát...

A vezércikket és a ve-
zetõ híreket mindenhol a
Császár elleni merénylet
foglalta el. Sokan kétel-
kednek a gyilkossági kí-
sérlet valódiságában, egy-
szerõ Birodalom melletti
propagandafogadásként értékelik. Ezek a
publicisták azonban nem veszik figyelembe,
hogy IV. Heolhot szemlátomást váratlanul érte
a dolog, és igen megviselte, hogy ott kellett
hagynia az alattvalóit. Ráadásul Himeni Aou-
lus, a légiparádé eredményhirdetésének fõ
szervezõje az esemény után nyomtalanul
eltõnt néhány munkatársával egyetemben. A
rossz nyelvek szerint alighanem a STAG ven-
dégszeretetét élvezik...

A merényletet – talán csak sikertelensége
miatt – senki sem vállalta magára, de a be-
avatottak biztosra veszik, hogy a titkosszolgá-
lat napokon belül megtalálja a tetteseket
vagy a bõnbakokat...
Ž A Peremhercegek – és a peremszektorok
közönséges lakói – sokáig aggódtak amiatt,
hogy a mezonok az õ csillagaikat is elpusztít-
hatják. Mára látszik, hogy a félelmük  alapta-
lan volt. A mezonok a már kész csillaggyõrõ-
ket védelmezik, és szemlátomást nem
készülnek újabbak létrehozására. A mezono-
kon kívül azonban a zargok is ostromolják a
Birodalmat, s mintha megosztoznának egy-
más között: nekik maradtak a külsõ szekto-
rok. A szabad kapitányok hathatós közremõ-
ködésével néhány szektorban alig maradtak
blokádok, és sokáig úgy tetszett, a zargok
defenzívába kényszerülnek. Az idegenek gon-
dolkodását elég nehéz kiszámítani, de né-
hány – a hivatalos berkekbõl kiszivárgott –
információmorzsa alapján úgy tõnik, a Biro-
dalom a zargok agressziójának növekedé-
sére, netán új bázisok, halálcsillagok létre-

hozására számít. A korábbi-
akat – szintén a szabad ka-
pitányok segedelmével – el-
pusztították, mielõtt igazán
mõködésbe léphetettek vol-
na. Azonban a zargok is ta-
nulhattak tapasztalataik-
ból: ha meggyorsítják az
építkezést és útjára indul-
nak a Halálcsillagok... Re-
ménykedjünk, hogy az egész
csupán a Birodalom aggo-

dalmaskodó szakértõinek rémálma egy
hosszú és nehéz vacsora után.
ŽA Pocket fegyvergyártó konzorcium már ak-
kor is nagyon ideges lett, amikor a MIB kötött
üzletet a Birodalommal, és õ szállíthatta a sza-
bad kapitányoknak szóló jutalmakat a mezon
csillaggyõrõ rombolásával kapcsolatban. Egy
futó, szinte jelentéktelennek tõnõ bejelentés,
amely a minap szinte mellékesen hangzott el a
Birodalmi Koordinációs Bizottság elnökének
szájából, már a cég alapjait is megrengetheti.
Az elnök a sajtótájékoztató végén megjegyez-
te, hogy fontolgatják: nem újítják meg a W+S
Giga Beamekre és W+S Giga-Pho Beamekre
szóló szerzõdéseket a Pockettel. Arra a kér-
désre már nem felelt, hogy a MIB-bel kötnek-
e új szerzõdést, és ennek megfelelõen új tár-
gyakat adnak-e a szabad kapitányoknak a
blokádokból kilõtt hajókért, de nem is kellett.
Mindenki mérget venne az igenre. A Pocket
azonnal összetrombitálta igazgatótanácsát,
de nem tudtak érdemleges döntést hozni. Ipari
kémjeik jelentése alapján megállapították,
hogy a MIB termékei egy szemerkével sem job-

bak, sõt, szinte a Gigák kop-
pintásainak tõnhet-

nének,
ha a meg-
s z e r -
z e t t

BIRODALMI HÍREK



KKOOMMBBÓÓKK
A TROLLOK EREJE

Most következzen egy olyan pakli leírása az Árnyékhold tesztelésrõl,
amely móka-paklinak készült, de a játékok során számomra is megle-

põen hatékonynak bizonyult, akár versenyen is elindulhatsz vele.
Sok kedvencem közül az egyik az etnikum-paklik összera-
kása, tehát valamilyen fajta lények és azt segítõ lapok
alapján építeni a paklit (a legismertebb és leghatéko-
nyabb ezek közül a quawrg pakli). Mivel már több olyan
lap is kijött, amely kimondottan a trollokat segíti, most
ezekre próbáltam alapozni. A tesztelésen mindig elõször
az új lapokat veszem szemügyre, így a 3 Õstroll agyaló
került be elõször a pakliba. Gyorsan, nagyot lehet vele üt-
ni, ha nincs csont, jöhet VP-bõl, nagyon megéri azt a kö-
rönkénti 1 VP-t. Ha már trollok lesznek, mindenképpen
be kell rakni a troll KT-t, a 3 Kvazársziklák népét.

Nagyon jó bûbáj, a +1 szinten kívül érdemes odafi-
gyelni a mágikus támadásra, sõt a tárgy-átadási képesség-
re is. Ez utóbbival könnyen meglephetjük az ellenfelet,
pl. ha õ támad, és az egyik védekezõ trollom hirtelen
megkapja társától az agyalót. Szintén speciálisan trollokra
mûködik a 2 Véres csatabárd. Ebbõl némi próbálkozás
után azért maradt csak 2 darab, mert az erõsen lényes
paklik ellen nincs sok haszna, viszont egy sok irtással ját-

szó kontroll pakli
ellen nélkülözhe-

tetlen (ezek ellen mindenképp rakjuk be a harmadikat
is). Szintén jól mûködik a trollokkal a 3 Ordítás szakérte-
lem. Minden harci fázisban egy trollomnak +2 sebzés 2
VP-ért, ez nem hangzik rosszul. Ha már van Ordítás, te-
gyünk be 3 Troll csatakiáltást is. Ez nemcsak szerepjáté-
kos lap, hanem pusztításra amúgy is szükség van. Ez a lap
alapból „csak” egy kicsit gyengébb Tisztítótûz, ha viszont
legalább egy Ordítás kint van, már sokkal jobb annál.

A pakli alapvetõen lényesnek készül, úgyhogy most
már ideje a trollokat elõkeresni. Egy darabig könnyû: 3
Lusta Gurbag. Ez egy jó új lap, ha azonnal lelövik 2 VP-
ért, akkor is csak 1 VP-t vesztünk, ha pedig megéri a kör
végét, 1/3-as lesz. Ez már elég masszív, sebzést meg majd
kap a segítõ lapoktól. Ha lehet, jópofa ezzel felhúzni a
Kalandozók városát (egybõl 2 szintet lép!). 3 Troll Lady.
Ezen túl sokat nem kell magyarázni, az egyik legjobb ka-
landozó. A pakli kezd kicsit horda jelleget ölteni, és ha a
lapok jól jönnek, lehet is hordázni vele rendesen. 3 Troll.
Jó masszív. 2 Leah halállovagja. Picit drága, de megéri.
Nehezen leszedhetõ, erõs lény, Molgan sem tudja vissza-

vetetni. Molganról szólva: ha az ellenfél játszik vele,
fontosabb lényeinket érdemes „megvédeni” tõle
egy-egy rátett lappal. Itt kicsit elakadtam. Ez még
csak 12 troll, ennél több kell, de nem igazán talál-
tam optimálisakat. Végül a 3 Tomboló Ovgar, 3 Le-
ah szolgája és 2 Igor mellett döntöttem. Az Ovgar
5-ért 2/3-as, ez egészen jó, és néha még a képessé-
gét is tudtam használni. Igorra mindez már korlá-
tozottabban igaz, a Leah szolgája pedig inkább
jobb híján került be, de legalább nem nagyon
drága (persze, a tudásához képest igen...).

Mostanra kialakult 3 szín is: Leah-Tharr-Dor-
nodon. A negyedik Raia lesz, a Csoda miatt (ld.
késõbb). Végre van 20 trollom, és még csak 33
lapnál járok! Jöhetnek kedvenceim, a legjobb
szintlépés, a 3 Glória. Ez tovább segíti a trollok-
hoz méltó, kissé agyatlan, „nagyot ütök, de azt
gyorsan” koncepciót. Ha már van 8 lényre tett
lapom, a kedvencek sora a 3 Csodával folyta-
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Hordozója +4 sebzést és mágikus

támadást kap, ha trollnak adod,

kijátszhatod @3-bôl is. Minden

elôkészítô fázisodban eggyel 

kevesebb VP-t kapsz.
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Minden troll kalandozód lép egy

szintet (ez +1 sebzést és +1 ÉP-t is

jelent). Ezenkívül mágikus támadást

kapnak és bármikor adhatnak át

egymásnak tárgyakat azonnali

hatásként.
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tódhat. Ingyen megmenteni nehéz munkával
feltápolt kalandozóinkat a csúnya irtásoktól
jó érzés. Tudatrombolás vagy Direkt kon-
taktus után még meglepõbb. Úgyhogy te-
gyünk be az új lapok közül még 3 Az istenek
sóhaját is. Az eredeti (teszt)verzióban ez
még adott 1 VP-t is (az elsõ lap lett volna,
amelyik mínusz egy VP-ért jön!), akkor lehe-
tett igazán jól használni, de azért így is erõs.
Beraktam 1 Kalandozók városát is, ez nem
kötelezõ, csak szerettem Gurbaggal felhúzni,
meg éppen sok síkot használtak a tesztelé-
sen. Ne feledjük el, a Lady az anyaság öröme-
it is megismerheti, ritkán, de jól jöhet. Még
van egy kis hely, tegyünk be pusztítást, vala-
mi izmosat: 3 Jégcsapás.

Sajnos ez már 46 lap, pedig jól jönne
még irtás, Manacsapda, esetleg laplesze-
dés, de hát mindent nem lehet. Az igazán
trükkös paklik ellen majd jöhet a kiegészítõ
használata.

Itt most abba is hagyhatnám, de szerkesz-
tõnk lelkemre kötötte, hogy írjak a pakli
használatáról is, meg én is szeretek ilyeneket
olvasni, úgyhogy tessék. Mint már írtam, jól
lehet hordázni a paklival. Ilyenkor lehozunk
valami masszív lényt (Troll lady, Troll, vagy
Gurbag) adunk neki sok sebzést (Ordítás,
Õstroll agyaló), aztán ütünk. A védõ lapok
védik a lényt, ha egy lényt valamiért nem tud
leütni, azt eltakarítjuk olcsó irtással. Persze,
mivel nagyon kevés irtásunk van, ne szórjuk
el felelõtlenül õket, inkább üssük le, amit le-
het. Épp ezért, ha az ellenfélnek van kint lé-
nye, amit a glóriás kalandozónk le tud ütni,
de a sima nem, „csalogassuk be” az õrposzt-
ba, aztán jöhet a Glória és bumm. Ha viszont
sok irtással játszik, fõleg sebzéssel, sokszor
érdemes egybõl rátenni, hiszen az 5 ÉP-s
lényt nem viszi el se a Gömbvillám, se a Ha-
arkon dühe, és már csodázni is lehet. Azért a
Glóriára figyeljünk, ÉP-be kerül! Ha rosszul
állunk, inkább ne tartsuk fenn, mint hogy ez-
zel öljük meg magunkat. Egy komoly gond
van, az Erõs gyengéje (ez a mi paklinkba is
befér, ha ki bírunk szórni 3 lapot). Ha az el-
lenfél ezzel játszik, vagy kockáztatunk, és el-
veszíthetjük kedvenc lényünket, így pl. 3 VP
hátrányba kerülve, vagy várunk, és a hordá-
zás csorbát szenved. Mindenesetre ilyenkor
ne játsszunk ki a harmadik körben Trollt,
mert 6 VP hátrány már végzetes lehet. Ha el-
húzódik a meccs, akkor sincs nagy gond,
ilyenkor jöhetnek a folyamatos tápok, elsõ-
sorban a Kvazársziklák népe, de az Ordítás

és a Kalandozók városa sem
rossz. Ha kicsit kiépülünk, már egy – egyéb-
ként kicsi és gyenge – Leah szolgája is
könnyen nehézségeket okozhat az ellenfél-
nek, Leah halállovagjáról nem is beszélve.
Sajnos bûbájt, tárgyat nem tudunk leszedni,
viszont jó hír, hogy a kalandozókra nem hat
a Szörnybûvölés. Ha az ellenfél már tudja,
hogy Istenek sóhajával játszunk, a sebzõ va-
rázslatoknál (pl. Jégcsapás, Illúziósárkány)
megkérdezhetjük, hogy „mennyit sebzel be-
le?”, akár van a kezünkben, akár nincs. Ha
belegondol, milyen rossz lesz neki, ha mégis
fennmarad a lény, könnyen lehet, hogy el-
költ +2-t, s máris jól jártunk. Figyeljünk min-
den apróságra: a Troll csatakiáltást ne akar-
juk Tharr lénybe lõni; a KT képességeire; a
Csoda jó az Acéldarázs ellen is; gyakran ér-
demes rátenni a lényre lapot, csak hogy Cso-
dázni tudjuk, viszont a Véres csatabárddal
sajnos nem mûködik sem ez, sem Az istenek
sóhaja; a Csodát nehéz ellenvarázsolni; Igor
és Ovgar képessége pedig, mivel ritkán hasz-
nálható, könnyen meglepheti az ellenfelet.
Ha valamiért el kell költeni a VP-t (nekem
volt ilyen), használjuk a Troll Ladyt, illetve
Leah halállovagját. Egyébként, ha színt vál-
tanánk (Raia és Dornodon is éppen csak
benne van a pakliban), érdemes lenne kipró-
bálni a Sörsátrat. Ha a lényemet megmen-
tem, kis probléma, hogy egy körig nem üt, és
ha az ellenfél is használ kalandozót, ami
mostanában elõfordul, az ellenfél körének
végén használva hátrány nélkül jó idõre ki-
vonhatjuk a forgalomból.

Mindenkinek jó agyalást!
MAKÓ BALÁZS
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Kijátszási feltétele, 

hogy feláldozd 1 ÉP-d. 

1-es regenerálódás.
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3 Õstroll agyaló
3 Kvazársziklák népe
2 Véres csatabárd
3 Ordítás szakértelem
3 Troll csatakiáltás
3 Lusta Gurbag
3 Troll Lady
3 Troll
2 Leah halállovagja
3 Tomboló Ovgar
3 Leah szolgája
2 Igor
3 Csoda
3 Glória
3 Az istenek sóhaja
1 Kalandozók városa
3 Jégcsapás

Alanori Krónika – IV. évf. 1. (37.) szám 19

Lusta Gurbag

kalandozó
troll

Il
lu

sz
tr

ác
ió

: 
S

zü
gy

i 
G

áb
or

1998 © Beholder Kft.1998 © Beholder Kft.

Ha a köröd végén passzív, 

kap egy szintlépés jelzôt (ez +1/+1-et

is jelent). 

7 szintlépés: @1: Lusta Gurbag

aktivizálódik.
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Ha az ellenfelem kijátszik egy Sö-
tét halált, én ellenvarázsolom, õ
feláldozza Maigner Lopotomosát
és hatástalanítja az én ellenvarázs-
latomat, akkor kijátszhatok-e még
egy ellenvarázslatot az õ Sötét ha-
lálára?
Igen. Ilyenkor még bármilyen reak-
ciólapot ki lehet játszani az eredeti
varázslatra. Sõt a következõ trükk is
mûködik: az ellenfél Sötét halálát
ellenvarázsolom, õ agybénítja, én is-
mét ellenvarázsolom, õ is ellenvará-
zsolja, és nekem már csak 2 VP-m és
Manacsapdám van, ezért az agybéní-
tását manacsapdázom.

Megtehetem-e azt, hogy Kisebb
Zannal másolok egy Quwargot,
és azt feláldozva kihozom belõle
az Óriásférget?
Igen, mivel elõször megállapítom,
hogy teljesül az Óriásféreg kijátszási
feltétele, mert van zanom a játékban,
ezután kijátszom a férget, és a gyûj-
tõbe dobom a Quwarggá alakult Ki-
sebb Zant.

Ha játékban van egy aktív Tüskés
harci gromakom, és az õrposz-
tomban van öt kõvévált lényem,
majd az ellenfelem leszedi a gro-
makomat, mi történik a kõvévált
lényeimmel?
Ha az õrposztod mérete kisebbre
csökken annál, mint amennyi lényed
benne tartózkodik, akkor a legköze-
lebbi csere fázisodban ki kell hoznod
annyi lényt, hogy az õrposztodban
ne legyen több lényed, mint
amennyi megengedett. Természete-
sen a kõvévált lényeket nem tudod
kihozni, ezért azok benn maradnak.
A kérdésben említett esetben tehát a
lényeid az õrposztban maradnak,
amíg meg nem ölik õket. Viszont
ezek után csak akkor tudsz lényt be-
vinni az õrposztodba, ha ott már
csak kettõ vagy kevesebb lényed lesz,
vagy ismét lesz egy aktív gromakod.

Belevezethetem-e a sebzést a
Sziklozugból egy célozhatatlan
lénybe?
Igen. A célozhatatlan lények nem le-
hetnek célpontjai olyan hatásoknak,
amik – az adott lap szövege szerint –
„célpont(ok)ra” hatnak. A Sziklozug
képessége nem célpontra vonatko-
zik, hanem a Sziklozug gazdája vá-
lasztja meg, hogy melyik lénye seb-
zõdjön a Sziklozug helyett. Hasonló
okok miatt lehet leszedni a célozha-
tatlan lényeket Kholdenikus csapás-
sal és Helvirrel.

Ha Gandor képességeit átadom
egy Dornodon lénynek, kegylap
lesz-e ez a lény, és ha igen kü-
lönbözõnek számítana-e Gandor-
tól ilyen értelemben?
Nem lesz kegylap, mivel a kegy nem
speciális képesség, hanem laptípus.

A Pozitív sík csökkenti a büntetést?
Igen, de csak a sebzõ büntetést. A
büntetés egy hatás, és a Pozitív sík a
sebzõ hatásokat is csökkenti. Érte-
lemszerûen, ha a büntetés az, hogy
VP-veszítesz vagy lapot dobsz, azt
nem befolyásolja a sík.

Passzivizálhatom-e a Királyi ta-
nácsnokot reakcióképpen, ami-
kor valaki kijátszik egy szavazásra
felszólító politika lapot?
Természetesen igen, a képessége
csak így használható. Ha nem játszik
ki senki szavazásra felszólító politika
lapot, akkor nem passzivizálhatod a
tanácsnokot.

Jár-e komponens a feláldozásra
kényszerített lénybõl (pl. Helvir,
Éjféli pusztítás)?
Igen, a kikényszerített áldozásért jár
komponens, mivel ez egy újfajta
lényirtás. A bevezetésének legfõbb
célja volt, hogy a célozhatatlan,
mindenre immunis lényeket is le
lehessen szedni vele.

DANI ZOLTÁN
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Ahányszor a sziklozug sebzôdik,
kiválaszthatod egy vagy több lényedet, és a
sebzés egészét vagy egy részét ezek kapják

meg a sziklozug helyett. Ezt életmentô
hatásnak kell tekinteni. Egy lényre így nem

rakhatsz át több sebzést, mint amennyi
annak a lénynek az aktuális ÉP-je.
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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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Megakadályozhatom-e Quwarg
szabotõrrel, hogy Végképp eltö-
röljék az Õsquwargomat?
Igen. A gyûjtõ és a Semmi szinte min-
den szempontból tökéletesen meg-
egyezik, ha valami a gyûjtõbe kerülés-
kor csinál valamit, azt a Semmibe
kerüléskor is megteszi. Az egyetlen
különbség a gyûjtõ és a Semmi kö-
zött, hogy a Semmibõl semmilyen
módon nem kerülhet vissza lap, sem
a játékba, sem a pakliba, kézbe vagy a
gyûjtõbe.

Ki sebzõdik akkor, ha az ellenfe-
lem belém lõ egy Gömbvillámot,
és én továbblövöm egy büntetéses
lénybe, amelyik bele is hal?
Akár az enyém, akár az ellenfelemé
volt a büntetéses lény, mindenkép-
pen az ellenfelem sebzõdik a bünte-
téstõl, mivel õ volt annak a varázslat-
nak a kijátszója, ami megölte a
büntetéses lényt.

Ha A megbocsátás apostola és a
büntetéses lap egyszerre kerül a
gyûjtõbe, akkor létrejön-e a bün-
tetés, vagy az apostol képessége
még megakadályozza a létrejöttét?
A büntetés létrejön, mivel egyszerre
kerülnek a gyûjtõbe, és a büntetés a
gyûjtõbe kerülés után lép érvénybe,
amikor az apostol képessége már
nem mûködik.

Az ellenfelem egyik lénye leütné a
Sziklozugomat, de én átirányítom
a sebzést a Förtelemférgembe,
amitõl az meghal. Elszenvedem-e
a büntetést?
Igen, mivel a Sziklozug képessége is
hatásnak minõsül, és a féreg emiatt a
hatás miatt kerül a gyûjtõbe.

Termelhetek-e fattyat Sötét föld-
del, ha Tiltott mágiával letiltották
a Chara-din fattyát?
Nem, a Sötét földdel termelt fatty
lapkijátszásnak számít, és a Tiltott
mágia miatt nem lehet fattyat kiját-
szani. A Templomi orgona és a ha-
sonló lapok szempontjából is lapki-
játszás, olyan mintha a kezembõl
játszanám ki a fattyat.

A Gépezettel visszavehetek-e
olyan lapot, aminek csak a gazdá-
ja vagyok (pl. szörnybûvölt lény)?
Igen, A Gépezet szövege hibás. A he-
lyes szöveg a „Vedd vissza egy aktív la-
podat az asztalról a kezedbe” helyett
a „Egy aktív lapod az asztalról vissza-
kerül a tulajdonosa kezébe”. Ha elbû-
völöm az ellenfél lényét, és azt hasz-
nálom A Gépezethez, akkor a lény az
ellenfelem kezébe kerül vissza.

Ha két Quwarg kémmel is meg-
sebzem az ellenfelemet, milyen
sorrendben kell tippelnem és
megnéznem a lapokat?
Elõször az egyikkel, majd a másikkal.
Vagyis ha az elsõvel nem találtad el,
akkor a másodikkal biztosan el fogod
találni. (Hacsak nem mondasz direkt
más színt. ☺)

Hogyan módosul a Pokolkövek
sebzése Pozitív sík mellett?
A Pokolkövek hatása egy robbanás-
nak számít, tehát az összes Pokolkõ
sebzése eggyel csökken. Azaz, ha fel-
robbantok három követ, akkor azok
összesen nyolcat sebeznek.

Életmentõ hatás-e a Pneumatikus
amõba képessége?
Igen, életmentõ hatásként rakosgat-
hatod rajta a jelzõket. Vigyázat! A vé-
dekezési bónuszt nem lehet rajta pa-
kolgatni, mivel az nem jelzõ.

Hátránynak minõsül-e a kijátszási
feltétel?
Nem.

Többen kérték az Árnyékhold és az
Invázió neves és nem neves kalando-
zóinak listáját, íme:
Neves kalandozók: Asylum, Harq
al-Ada, Gandor, Gwendolen, Helvir,
Higany Hugó, Ifjabb Lord Kovács Jó-
zsef, Kyra, Lusta Gurbag, Mantrion,
Nord, Ommó, Orzag, Patkány Rénó,
Qriklix, Sir Tobias, Síkok Vándora,
Sysania Selune.

Nem neves kalandozók: A megbo-
csátás apostola, A természet papja,
A vadak ura, Bufa lovagnõje, Cha-
ra-din káoszlovagja, Dornodon lo-
vagnõje, Elenios lovagnõje, Fairlight
állovagja, Királyi tanácsnok, Leah
halállovagja, Megtisztult leány, Raia
kereszteslovagja, Sheran békelovag-
ja, Szinati harcmûvész, Szellemhar-
cos, Tharr harcos lovagja, Templom
szolga, Zsarnokölõ.

Árnyékholdból:
A halál hínöke szövegében H szere-
pel az „élõholt” szó helyett.
Az Alvó szörny szövegében „Minden
elõkészítõ fázisban” szerepel a „Min-
den elõkészítõ fázisod” helyett.
Nord képessége – a lap szövegétõl el-
térõen – csak akkor aktivizálódik, ha
sikeresen játszol ki zant a kezedbõl.
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Vedd vissza egy aktív lapodat az
asztalról a kezedbe (nem lehet az
idézési költsége 0, még módosítva
sem): Célpont játékos vagy lény

sebzôdik 2 ÉP-t. Ezt a képességet egy
körben csak egyszer használhatod.
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Kijátszáskor eloszhatsz rajta 5 jelzôt,
mindegyiket vagy +1 sebzést, vagy +1 ÉP-t

adó jelzôként felhasználva. 
Vegyél le egy +1 sebzést adó jelzôt: rakj az

amôbára egy +1 ÉP-t adó jelzôt. 
Vegyél le egy +1 ÉP-t adó jelzôt: rakj az

amôbára egy +1 sebzést adó jelzôt.
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HATALOM LLIGÁJA

LIGAHELYSZÍNEK (hivatalos sorszámokkal)• AHOL BELÉPHETSZ ÉS JÁTSZHATSZ

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

2. Next-Door Bt. – Teleki László Mûvelõdési Ház, Pásztó, Deák Ferenc 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 Központ., Török Ignác út 1.

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. Használtkönyv-kereskedés – 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.

21. CyberWorld – Down Town Üzletház, 1053 Budapest, Kossuth L. u. 17.

22. Dungeon – Budapest, Erzsébet krt. 37.

23. Dark Portal – Budapest, Vak Bottyán u. 75., a 85-ös busz megállójában

24. Sárkányvár – 1042 Budapest, Király u. 11.

Örömmel közölhetem mindenkivel, hogy lassan elérjük a 300-as határt, jelenleg 295 Liga-ta-
gunk van. Ezúttal ismét csak az 1600 pont felettiek rangsorát közöljük, a teljes ranglista és a de-
cember 31-ével lezárult elsõ szakasz végeredménye és értékelése a februári Krónikában lesz ol-
vasható, de a Liga-helyszínek is megkapják, és a Beholder Kft. honlapján is megtalálhatjátok.
1999. január elsejétõl új sorozat indult a Ligában. Erre az új szakaszra minden játékosnak tag-
ságot kell hosszabbítania, melynek során új igazolványt kap, de nem kapnak újabb sorszámot,
az eredetivel játszanak tovább. A tagsági díj az újabb félévre változatlanul százötven forint. A Li-
ga-pontjaikat természetesen mindenki tovább viszi a következõ szakaszra. A június 30-ig tartó
második szakaszban Tiltott mágiás paklikkal kell versenyezni, a meccsek továbbra is három
játszmásak. Tiltott lapok: A gyenge pusztulása, A mágia létsíkja, A szirének éneke, A szürkeál-
lomány aktivizálása, Agybénítás, Alkalmazkodás, Direkt kontaktus, Fantom sárkányok,
Gömbvillám, Griffõnix, Haarkon dühe, Illúziósárkány, Kovácscéh, Manacsapda, Mágiafaló,
Mentális robbanás, Molgan, Notermanthi, Ördögi mentor, Pszi-elementál, Sötét kastplom, Sö-
tét motyogó, Szörnybûvölés, Tiltott mágia, Transzformáció, Trikornis herceg, Tudatrombolás,
Tudatturbó, és az ultraritkák. Sok sikert mindenkinek!
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1. 1788 Tornay Tamás, Gyöngyös

2. 1778 Szinay Péter, Budapest

3. 1770 Abbas Krisztián, Budapest

4. 1767 Muri Ferenc, Nyíregyháza

5. 1757 Sass Tamás, Budapest

6. 1737 Halmi Csaba, Cegléd

7. 1728 Szabó Krisztián, Gyöngyös

8. 1712 Mezû István, Gyöngyös

9. 1688 Kovács Sándor, Csemû

10. 1685 Farkas Attila, Dunaharaszti

11. 1677 Csehi Miklós, Békéscsaba

12. 1676 Simon Dániel, Szg.szt.miklós

13. 1671 Csík János, Budapest

14. 1666 Lipták Károly, Budapest

15. 1665 Mátyus Balázs, Pásztó

16. 1659 Marosi Márton, Budapest

17. 1657 Szigeti Balázs, Debrecen

18. 1651 Ordas Lajos, Nagykûrös

19. 1648 Szaveljev Ádám, Eger

20. 1637 Panyik Zoltán, Budapest

21. 1636 Huszár László, Budapest

22. 1634 Czine Sándor, Mátészalka

23. 1633 Kovács Péter, Szeged

24. 1633 Gulyás Gábor, Dunaharaszti

25. 1629 Németh Tamás, Siófok

26. 1629 Ludányi Ákos, Eger

27. 1629 Balogh Ákos, Egervár

28. 1628 Baross Ferenc, Budapest

29. 1627 Pintér Noémi, Budapest

30. 1627 Klotz Attila, Szeged

31. 1627 Bíró Gábor, Debrecen

32. 1627 Illés Péter, Siófok

33. 1625 Majnik Szabolcs, Kaposvár

34. 1624 Szabó István, Pásztó

35. 1621 Opra Szabó Csaba, Budapest

36. 1621 Klimisz Dezsû, Csemû

37. 1616 Szemerényi Tibor, Budapest

38. 1616 Koczur Ferenc, Debrecen

39. 1616 Szabó András, Zalaegerszeg

40. 1616 Balogh Gábor, Budapest

41. 1616 Nagy Gábor, Szeged

42. 1615 Szabó Géza, Hajdúszoboszló

43. 1615 Skaliczky Dávid, Taksony

44. 1612 Halas Szilárd, Szederkény

45. 1612 Steinhauer Róbert, Eger

46. 1611 Valler Krszitián, Pécs

47. 1606 Józsa Sándor, Debrecen

48. 1606 Fodor Péter, Gyöngyös

49. 1605 Farkas Elvira, Hort

50. 1603 Kórósi Dávid, Pécs

51. 1602 Bagi Sándor, Cegléd

52. 1601 Fábián Balázs, Budapest

A decemberi Krónika versenynaptárából már biztosan sokan kibogarászták az III. HKK Nemzeti
Bajnokság idõpontját. Az eddigiektõl eltérõen ezúttal augusztusban (20-22.) rendezzük meg a nagy
eseményt, annak érdekében, hogy mindenkit idõben értesíteni tudjunk az indulási jogáról. A Nemzetire
való bejutás feltételei változatlanok. Indulási joga lesz a Hatalom Szövetsége azon tagjainak, akik az
1999. június 30-án befejezõdõ 6. féléves pontversenyben az elsõ húsz helyen végeznek. Rajtuk kívül a
Beholder Kft. által rendezett egyéni versenyek elsõ 10 helyezettje, ha van külön profi kategória, akkor
az elsõ hét helyezett profi, és az elsõ három amatõr kap lehetõséget a bajnokságon való részvételre. Más
versenyeken is lehet indulási jogot szerezni. Minden olyan rendezõ gárda, amely már több versenyt is
lebonyolított, lehetõséget kap egy-egy úgynevezett kvalifikációs verseny rendezésére. Ezeket a
versenyeket 1999. március 1. és június 30. között kell megrendezni, és csak akkor fogadjuk el, ha a
versenyt elõzetesen meghirdették a Krónika hasábjain is. Az ilyen rendezvények minden tizedik
versenyzõ után kapnak egy indulási jogot, tehát ha 50 játékos indul az adott kvalifikációs versenyen,
akkor az elsõ 5 helyezett szerezhet indulási jogot a nemzeti bajnokságra. Nagyon fontos, hogy a
kvalifikációs versenyek szervezõi felírják a nemzetire bejutott versenyzõk nevét és címét (irányítószám!),
és a verseny adataival együtt leadják nekünk. 1999-ban tehát a következõ városok rendezhetnek
kvalifikációs versenyt: Békéscsaba, Debrecen, Gyöngyös, Gyõr, Keszthely, Körmend, Miskolc,
Nagykanizsa, Nyíregyháza, Pásztó, Pécs, Szarvas, Szegedés Zalaegerszeg. Lehetõséget kap még
Budapesten a Camelot, a Dungeon, a Cyber World és az Elysium, mivel õk rendszeresen szerveztek
versenyt 1998-ban. A nemzeti bajnokságon ezek után fennmaradó helyeket a Hatalom Szövetsége 4.
féléves pontversenye alapján fogjuk betölteni, a 21. helyezettõl lefelé.

Remélem, a korábbiakhoz hasonló sikerû lesz a bajnokság! Várjuk a kvalifikációs versenyek idõ-
pontjait és hirdetéseit.
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ÚJJ VERSENYEK
januárban és februárban

HAGYOMÁNYOS VERSENY
Idõpont: 1999. február 27. 

10 óra (nevezés 9-tûl).
Helyszín: Szentesi Ifjúsági és Mûvelûdési
Ház, Szentes, Tóth József u.
Szabályok: Hagyományos, svájci
rendszerû verseny a szokásos tiltott
lapokkal. A verseny után lapégetûs játék.
Nevezési díj: 400 Ft (mindenki ajándék
lapokat kap, lányoknak ingyenes).
Érdeklõdni lehet: Haviarik József,
6600 Szentes, Apponyi tér K/2. 3/12. 
tel.: 63-317-571.

GYõZELEM JUTALMA
Idõpont: 1999. február 13. szombat.
Helyszín:
Gödöllû, Petûfi Sándor Mûvelûdési Ház.
Szabályok: Normál svájci rendszer
maximum hat fordulóval. A verseny
különlegességét az adja, hogy a forduló
gyûztese egy ritka lapot kap ajándékba az
Árnyékhold kiegészítûbûl.
Nevezés: Nevezni lehet a helyszínen
600 Ft-ért, vagy a budapesti játékosoknak
kedvezményesen 500 Ft-ért a Dungeon
Kártya szaküzletben (Bp. VII. Erzsébet krt.
37.) a versenyt megelûzû napig.
Érdeklõdni lehet:
Mátyus Gergely 32-460-128, 
Dungeon Szerepjátékbolt 351-6419.

ISTENEK HÁBORÚJA
Idõpont: 1999. január 31., vasárnap

10 óra (nevezés 9-tûl).
Helyszín: Zalaegeszeg, Ifjúsági Ház
(Pázmány Péter u. 4., „Nagy Zöld Kapu”).
Szabályok: Ötfordulós verseny, a
szokásos tiltott lapok mellett tilos az
ultraritkák használata is. Minden pakliban
csak egy isten lapjai szerepelhetnek, plusz
a színtelen és a Bufa lapok.
Díjak: ultraritka, paklik
Nevezési díj: 400 Ft
Érdeklõdni lehet: 
Balogh Ákos, tel.: 92 / 364-487,
e-mail: turulmadar@drotposta.hu

PÉNZDÍJAS TILTOTT MÁGIA
Idõpont: 1999. február 28. vasárnap

11 óra (nevezés 10-tûl).
Helyszín: Elysium kártya és szerepjáték
klub. Budapest XIII. Csanády u. 4/b
(bejárat a Kresz Géza u. felûl)
Szabályok: Hagyományos hatfordulós
verseny. Tiltott lapok: A gyenge pusztulása,
A mágia létsíkja, A szirének éneke,
A szürkeállomány aktivizálása, Agybénítás,
Alkalmazkodás, Direkt kontaktus,
Fantomsárkányok, Gömbvillám,
Harkon dühe, Igazságtevû, Illúziósárkány,
Manacsabda, Mágiafaló, Mentális
robbanás, Molgan, Notermanthi, Orzag
bilincse, Ördögi mentor, Pszí-elementál,
Sötét kastplom, Sötét motyogó,
Szörnybûvölés, T. Vlagyimir, Temetû,
Tiltott mágia, Transzformáció, Tudatrom-
bolás, Tudatturbó és az ultraritkák.
Nevezési díj: 666 Ft (tagoknak 500 Ft).
Díjak: 
1 gyûjtûdoboz Árnyékhold, ultraritka lap,
az elsû helyezett számára 10 000 Ft.
Érdeklõdni lehet: Cyber World,
1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 17.
Down Town üzletház 12. üzlet
(az Astóriánál). Tel.: 318-5003,
318-9481/112 mellék 06-20-9818-670.

FRISSEN BONTOTT PAKLIK VERSENYE
Idõpont: 1999. január 30. 

10 óra (nevezés 9-tûl).
Helyszín: Bartók Béla Mûvelûdési Ház,

Miskolc, Andrássy u. 15.
Szabályok: Frissen bontott paklik
versenye egy alappakliból és
Árnyékholdból. 45 lapos paklit kell
készíteni, színkorlát nélkül.
Díjak: ultraritka, paklik.
Nevezési díj: 
2000 Ft, a paklik árával együtt.
Érdeklõdni lehet:
Valhalla Páholy könyvesbolt, Miskolc,
Telefon: (46) 411-528.

HKK VERSENY
Idõpont: 1999. január 30. szombat

10 óra (nevezés 9-tûl).
Helyszín: Körmendi Mûvelûdéi Központ
(a városháza mögötti utcában). Telefonon
útbaigazítás kérhetû.
Szabályok:
Hagyományos, ötfordulós verseny.
Nevezési díj: 400 Ft.
Díjak: Ultraritka, paklik. 
Az elsû 10 helyezettet díjazzuk.
Érdeklõdni lehet: Varga Márton,
Körmend, Munkácsy u. 2. 
tel.: 94-411-665.

RÉGI IDõK FOCIJA 1.
Idõpont: 1999. január 30. szombat.
Helyszín: Next-Door Szerepjáték Klub,
Pásztó Fû út 102.
Szabályok: Ez a verseny egy olyan
versenysorozat elsû állomása, amelyben
szeretnénk felidézni a HKK kezdeteit és az
elsû versenyek hangulatát. Ezen a
versenyen csak olyan lapokat lehet
használni, amelyek a HKK 1. kiadásában
benne voltak. Normál svájci rendszer,
maximum hét fordulóval.
Nevezés: Nevezni lehet a helyszínen 400
Ft-ért, vagy a budapesti játékosoknak
kedvezményesen 300 Ft-ért a Dungeon
Kártya szaküzletben (Bp. VII. Erzsébet krt.
37.) a versenyt megelûzû napig.
Érdeklõdni lehet:
Mátyus Gergely 32-460-128,
Dungeon Szerepjátékbolt 351-6419.

RÉGI IDõK FOCIJA II.
Idõpont: 1999. február 14. vasárnap.
Helyszín: Next-Door Szerepjáték Klub,
Pásztó, Fû út 102.
Szabályok: Ez a verseny egy olyan
versenysorozat második állomása,
amelyben szeretnénk felidézni a HKK
kezdeteit és az elsû versenyek hangulatát.
Ezen a versenyen csak olyan lapokat lehet
használni, amelyek a HKK 1. Kiadásában
és a Hûskorszak Kiegészítûben benne
voltak. Normál svájci rendszer, maximum
hét fordulóval.
Nevezés: Nevezni lehet a helyszínen
400 Ft-ért, vagy a budapesti játékosoknak
kedvezményesen 300 Ft-ért a Dungeon
Kártya szaküzletben (Bp. VII. Erzsébet krt.
37.) a versenyt megelûzû napig.
Érdeklõdni lehet:
Mátyus Gergely 32-460-128, 
Dungeon Szerepjátékbolt 35- 6419.

FRISSEN BONTOTT PAKLIK VERSENYE
Idõpont: 1999. február 20. 

11 óra (nevezés 9-tûl).
Helyszín: Békéscsaba, IFI ház, 
IFI kaszinó, Derkovits sor 2.
Szabályok: A frissen bontott paklik
versenyének szabályai szerint 1 csomag 4.
kiadású alappakliból és 2 csomag
Árnyékhold kiegészítûbûl.
Nevezesi díj: 2250 Ft 
(Ez magában foglalja a paklik árát is).
Nyeremény: A szokásos ígérgetés. :)
Érdeklõdni lehet: Gál Zoltán,
5600 Békéscsaba, Tavasz u. 27., 
tel.: 66-437-854, 
e-mail: gaze@arthur.bmk.hu
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ÚJJ VERSENYEK
januárban és februárban

A MÁGIA HALÁLA
Idõpont: 1999. február 6. 

11 óra (nevezés 10-tûl).
Helyszín:
Elysium kártya- és szerepjátékklub, 
XIII. ker. Budapest, Csanády u. 4/a.
Szabályok: A versenyen semmilyen
varázslatot nem lehet használni, még a
kiegészítû pakliban sem. A varázslatokon
kívül nincs más tiltott lap.
Nevezési díj: 500 Ft (tagoknak 375).
Díjak: Ultraritka, paklik.
Érdeklõdni lehet:
Dungeon szerepjáték- és kártyabolt, 1077
Budapest, Erzsébet krt. 37. (az udvarban).
Tel.: 351-6419 vagy (20) 967-8936.
A verseny támogatói: 
Camarilla Kft., Elysium, Beholder Kft.

TILTOTT MÁGIA
Idõpont: 1999. február 20. vasárnap

9 óra (nevezés 8-tól).
Helyszín: Kolping Oktatási Központ,
Gyöngyös, Török Ignác u. 1.
(a buszpályaudvartól 5 percre).
Szabályok: Tiltott lapok: A gyenge
pusztulása, A mágia létsíkja, A szirének
éneke, A szürkeállomány aktivizálása,
Agybénítás, Alkalmazkodás, Direkt
kontaktus, Dornodon szentélye, Elzárás,
Fantomsárkányok, Gömbvillám, Griffûnix,
Harkon dühe, Illúziósárkány, Kovácscéh,
Ködmangó, Manacsabda, Mágiafaló,
Mentális robbanás, Molgan, Notermanthi,
Ördögi mentor, Pszí-elementál, Sötét
kastplom, Sötét motyogó, Szörnybûvölés,
Tiltott mágia, Transzformáció,
Tudatrombolás, Tudatturbó, és az ultraritkák.
Nevezési díj: 350 Ft.
Érdeklõdni lehet:
Tornay Tamás tel.: 37-314-447

HATALOM KORLÁTOZÁSA
Idõpont: 1999. március 20. vasárnap

9 óra (nevezés 8-tól).
Helyszín: Kolping Oktatási Központ,
Gyöngyös, Török Ignác u. 1.
(a buszpályaudvartól 5 percre).
Szabályok: A versenyen nem lehet ritka
lapokat használni (AK-s, Csillagképek,
Invázió és TF-találkozós lapokat sem).
Tiltott lapok: Sötét kastplom, Kínzókamra,
a helyszínek és az utlratitkák.
Nevezési díj:
350 Ft (a paklik árával együtt).
Érdeklõdni lehet:
Tornay Tamás tel.: 37-314-447

HKK VERSENY
Idõpont: 1999. február 27. szombat
Helyszín: Hatvan, Grassalkovich
Mûvelûdési Központ.
Szabályok: Nevezni két kategóriában
lehet, 16 éves kor alatt a juniorban,
16 éves kor felett a seniorban. Normál
svájci rendszer maximum hat fordulóval.
Nevezés: Nevezni lehet a helyszínen
400 Ft-ért, vagy a budapesti játékosoknak
kedvezményesen 300 Ft-ért a Dungeon
Kártya szaküzletben (Bp. VII. Erzsébet Krt.
37.) a versenyt megelûzû napig.
Érdeklõdni lehet:
Mátyus Gergely 32-460-128, 
Dungeon Szerepjátékbolt 351-6419.

A SOKSZÍNõSÉG JUTALMA
Idõpont: 1999. február 20. 10 óra

(nevezés 9-tûl).
Helyszín: Kondor Béla Közösségi Ház
(Budapest, Kondor Béla sétány 8.).
Megközelíthetû Kûbánya-Kispesttûl piros
136-os busszal. (6 megálló).
Szabályok: Minden fajta lapból csak
egyet lehet használni. Két kategóriában
lehet indulni: a profik között bárki indulhat,
míg az amatûr kategóriában nem
indulhatnak a tesztelûk és azok, akik
1998-1999-ben legalább két pontszerzû
versenyen végeztek az elsû háromban,
illetve pesti pontszerzû versenyen legalább
háromszor voltak az elsû nyolcban.
Nevezési díj: 550 Ft (tagoknak 400).
Díjak: A profi verseny pénzdíjas: 
I. díj 25 000 Ft, II. díj 10 000 Ft, 
II. díj 5 000 Ft, IV. díj 3 000 Ft. 
Az amatûr kategóriában kártyadíjak lesznek.
Érdeklõdni lehet: levélben a 
Beholder Kft. 1680 Budapest Pf. 134 címen.

LEGÚJABB NEMZEDÉK
Idõpont: 1999. február 14. vasárnap

11 óra (nevezés 10-tûl).
Helyszín: Elysium kártya és szerepjáték
klub. Budapest XIII. Csanády u. 4/b
(bejárat a Kresz Géza u. felûl).
Szabályok: Hagyományos hatfordulós
verseny. Csak az Árnyékhold, Ezüsthajnal,
Isteni Szövetség, Csillagképek, AK-s lapok,
Invázió kiegészítûk lapjait lehet használni.
Nevezési díj: 550 Ft. (tagoknak 420 Ft).
Díjak: Ultraritka lap, paklik.
Érdeklödni lehet: Cyber World,
1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 17.
Down Town üzletház 12. üzlet
(az Astoriánál). Tel.: 318-5003,
318-9481/112 mellék 06-20-9818-670.

PÁROS VERSENY
Idõpont: 1999.február 13. szombat

11 óra (nevezés 10-tûl).
Helyszín: Gyûr, Petûfi Sándor Városi
Mûvelûdési Központ, Árpád u. 44.
Szabályok: Páros verseny, ahol csak
gyakori és nem gyakori lapokat,
valamint a szabálylapokat lehet használni.
Nevezési díj: 800 Ft páronként.
Érdeklõdni lehet: 
Hucker Szabolcs, tel.: 96-424-109.

ÁRNYÉKHOLD FRISSEN BONTOTT
Idõpont: 1999. január 31. vasárnap
Helyszín:
Pécs, Esztergar L. út 19. III. emelet 302.
Szabályok:
3 pakli Árnyékhold kiegészítûbûl kell
összeállítani a 45 lapos, 4 színû paklit.
Nevezési díj: 2200Ft, 
amiben benne van a 3 kiegészítû ára.
Érdeklõdni lehet:
06-72 253-055 /3320-as mellék.
Fábos Zsoltnál, vagy Fenyvesi Krisztiánnál.

FRISSEN BONTOTT PAKLIK VERSENYE
Idõpont: 1999. február 6. vasárnap 

9 óra (nevezés 8-tól).
Helyszín: Kolping Oktatási Központ,
Gyöngyös, Török Ignác u. 1. (a
buszpályaudvartól 5 percre).
Szabályok: 
Frissen bontott paklik versenye. 3 csomag
Árnyékholdból kell színkorlát nélküli, 30
lapos paklikat összerakni.
Nevezési díj:
1700 Ft (a paklik árával együtt).
Érdeklõdni lehet:
Tornay Tamás tel.: 37-314-447

LEGÚJABB NEMZEDÉK
Idõpont: 1999. február 14. vasárnap

11 óra (nevezés 10-tûl).
Helyszín: 
Elysium kártya és szerepjáték klub.
Budapest XIII. Csanády u. 4/b 
(bejárat a Kresz Géza u. felûl).
Szabályok: Hagyományos hatfordulós
verseny. Csak az Árnyékhold, Ezüsthajnal,
Isteni Szövetség, Csillagképek, AK-s lapok,
Invázió kiegészítûk lapjait lehet használni.
Nevezési díj: 550 Ft. (tagoknak 420 Ft).
Díjak: Ultraritka lap, paklik.
Érdeklödni lehet: Cyber World,
1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 17.
Down Town üzletház 12. üzlet
(az Astoriánál). Tel.: 318-5003,
318-9481/112 mellék 06-20-9818-670.
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Az Árnyékhold kiegészítõ bemutatkozó fris-
sen bontott versenyét november 29.-én,
egy héttel a megjelenés elõtt rendeztük. A
versenyzõk, akik között tesztelõk nem le-
hettek, 3 csomag Árnyékholdból állítottak
össze legalább 45 lapos, színkorlát nélküli
paklikat. Minden meccs elõtt tetszés sze-
rint lehetett alakítani a paklit. Szomorúsá-
got okozott, hogy a vártnál jóval keveseb-
ben, 75-en próbáltak szerencsét (így is az
elsõ 8-at díjaztuk, az elsõ helyezett például
40 pakli Árnyékholddal és egy új ultra-ritka
lappal lett gazdagabb). Örömmel tapasztal-
tuk viszont, hogy a lapokról és kinézetük-
rõl egyértelmûen pozitívak voltak a véle-
mények.

Most nem sok új szabályt kellett elsajá-
títani, a Semmi kezelése nem okozott prob-
lémákat, egyes trükkös lapok viszont sok
kérdést felvetettek (sokan nem jöttek rá
azonnal pl. a Pneumatikus amõba képes-
ségének erõsségére). Egy lap bizonyult eb-
ben a környezetben túl erõsnek: az Arany-
ló ugarhéj. Mivel ebben a szettben alig-alig
lehetett leszedni (a következõ kiegészítõk-
nél erre jobban fogunk figyelni), és körön-
ként csökkentette egy lény sebzését eggyel,
eléggé be tudta fagyasztani a játékot, fõleg
ha 2-3 jött ki, vagy Kürttel segítettek be. Ja-
vaslatunk a versenyszervezõknek: frissen
bontott környezetben egy lényen csak egy
ilyen jelzõ lehet (a Parittya korlátozásához
hasonlóan, bár az szerintem még erõsebb).
Vegyes típusú frissen bontott versenyen,
ahol van gyakori tárgyleszedés, ettõl el le-
het tekinteni. A másik, talán még erõsebb
tárgy a Bûvös lant volt, ez azonban ritka, és
nehezebb is kihozni.

Az izgalmas, erõs versenyben végül Ko-
rányi Tibor diadalmaskodott, megérdemel-
ten. Õ ezt a kiegészítõt nem tesztelte. Pak-
lijának legfontosabb lapjai: Burástya

királynõ, Földharc, Éjféli pusztítás, Földa-
nya ligete, Elszabadult indulat, Fogolycse-
re, Ugarhéj, Óriás denevér, A mágia halá-
la, Elenios és Raia lovagja. A második
Simon Dániel lett, az õ paklijából a Vég-
képp eltörölnit, a Jégcsapást, a Kürtöt és
Ugarhéjat, és a 3 Hûtlen szolgát érdemes
kiemelni. Harmadik helyezett Neszvecskó
Tamás lett, õ játszott Pillanatnyi elmeza-
varral, Tömeghisztériával, Vadász burás-
tyával is, a negyedik pedig Sári Zoltán
Klónteknõccel, Patkány Rénóval, Higany
Hugóval, Tomboló viharral.

ÉRDEKESSÉGEK A VERSENYRÕL:
• Nagy Balázs Alvó szörnye ébredése után

9 lénnyel végzett.
• Szemerényi Tibor Középszer pusztulásá-

val 7 lapot szedett le.
• Abbas Krisztián Quwarg kéme kettõbõl

kétszer eltalálta a Leah színt (8 színû pak-
linál!) és 2 Óriás denevért dobatott ki.

• Tóth Balogh Béla Kyrával Szerencse pil-
lanatát lopott, kijátszotta, sikerült, 14-et
beütve nyert.

• Révész Tamás Zoloboo törzsfõje egyszer-
re kapott le egy Aranyfecskét, egy Sírá-
sót, és egy Halálmadarat.

• Kovács Attila Aranyfecskéjét feláldozva 3
Aranyló ugarhéjat rakott ki.

• Mezõ László 9 ÉP-ben volt, ellenfele 14-
ben. Kihozott egy 8/8-as Megtestesülést,
sikerült beütnie vele, majd Fogolycseré-
vel átadta az ellenfélnek, Végképp eltö-
rölte, így még 8-at sebezve gyõzött.

• Jámbor András Királyi tanácsnok segít-
ségével Tömegmészárolt.

• Vonnák Gábor Sheran békelovagja nevét
meghazudtolva Brakkarával 10 szintet
lépett, bár sebzését 9 Ugarhéjból szárma-
zó tinta csökkentette.

MAKÓ BALÁZS

ÁRNYÉKHOLD BEMUTATÓ VERSENY
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A novemberi feladványunk kicsit
könnyûre sikerült, szinte az összes
beérkezett megfejtés helyes volt, rá-
adásul több fajta megoldása is van a
rejtvénynek. Nézzük most azt, amit
mi elképzeltünk! (Persze a legtöbben
másképpen fejtették meg.)

1. Okulüpaj robbanó gömbjével le-
szedem Baghar fétisét, mielõtt az
ellenfelem megölne vele. 
(-2 = 15 VP)

2. Következik A szirének éneke: eldo-
bom az Árnyéktüzet, a Varázslat-
lopást, a Gyávaságot, a Túlélõk
Földjét, a Skorpiócsípést és a Bol-
hakutyát megölve ezzel a Szõrös-
pók õrdémont. 
(+2 = 17 VP, 1 SZK)

3. Elbûvölöm a Planetáris õrdémont,
+ 2 VP-ért a Káoszmester miatt. 
(-7 = 10 VP)

4. Ledobálom a Káoszmestert is, el-
dobom az elbûvölt lényt és A szi-
rének énekét. (-1 = 2 SZK).

5. Az ellenfelem eddig nem tudta a
Gyenge erejét kijátszani a Káosz-
mester miatt, de most már képes
erre a disznóságra, szerencsére a
Manacsapdámtól még nem szaba-
dultam meg. Lerakom a Varázskö-
vet, felhasználom, és a Trikornis
hercegre is rakok egy gyengülés
jelzõt. (+6 + 1 = 17 VP)

6. Az Átokmurgattyú támadja az Ork-
han Thait, a herceg a Pszi-elemen-
tált, A rettenet katonája pedig az
ellent. A katonán erõsítek 17-et,
így 18-at sebez, az Átokmurgattyú
pedig további két sebzéssel
bosszulja meg a halálát. Nyertem.

Hibákat most nem tudok írni, mert
szinte mindenkinek jó volt a megfej-
tése. Talán annyit, hogy néhányan
nem számoltak A gyenge erejével a
Káoszmester leszedése után.

Szerencsés nyerteseink: Szeitz
Gábor és Józsa Csongor Budapestrõl,
valamint Jancsár János Nagykõrös-
rõl. Nyereményük két-két csomag
Árnyékhold. Gratulálok!

Új feladványunkat Neumann Ró-
bert készítette. Aki ismeri Robit, az
tudja róla, hogy amióta megjelent az
Árnyékhold, azóta Kyra nélkül képte-
len élni. Ezek után nyilvánvaló, hogy
kyrás feladványt készített. Azonban
még nyitott maradt a kérdés, hogy
Kyrának szerepe van-e a megoldás-
ban, vagy csak csali. Az állás a követ-
kezõ: van 3 ÉP-d, 14 VP-d, ellenfeled-
nek 6 ÉP-je van, nincs VP-je,
egyikõtöknek sincs szörnykompo-
nense. Az ellenfél gyógyulási fázisá-
ban jártok, az ellenfeled éppen kö-
zölte veled, hogy te jössz. Nyerd meg
a játékot a saját köröd végéig!

A KEZEDBEN LEVÕ LAPOK:
• Tûzgolyó (D)
• Múltidézõ (R)
• Kyra (D)
• Varázskõ (F)

KIJÁTSZOTT LAPJAID:
• Kardszárnyú pocok (E)
• Planetáris õrdémon (C)
• Óriás erõ (T)
• Arató csattanat (T)
• Lymona (B)
• Sysania Selune (E)
• MuGrak-képzõdmény (S)

A GYÛJTÕDBEN LEVÕ LAPOK:
• Árnyékvilág (L)
• Molgan (L)

Lymona és Sysania Selune az õr-
posztban vannak, a többi lényed a
tartalékban passzívan. A MuGrak-
képzõdmény is passzív. Az Óriás erõ
az Arató csattanaton van. Az ellenfe-
led Földanya csókját rakott a Kard-
szárnyú pockodra.

ELLENFELED KEZÉBEN LEVÕ LAPOK:
• Mentális robbanás (F)

ELLENFELED KIJÁTSZOTT LAPJAI:
• Földanya csókja (S)
• Mneboltath (C)
• 7 Db. Chara-din fattya (C)
• 3 Db. Eleinos lovagnõje (E)
• A mágia létsíkja (-)
• 3 Db. Mester büntetése (F)

Ellenfeled minden lapja aktív, Eleni-
os lovagnõi az õrposztban állnak. A
Földanya csókja a Kardszárnyú poc-
kon van.

DANI ZOLTÁN
Beküldési határidõ:

1999. február 12.

Alanori Krónika – IV. évf. 1. (37.) szám 27



EEll
llee

nnff
eell

eedd
kkee

zzéé
bbee

nn  
llee

vvõõ
  llaa

pp

EEll
llee

nnff
eell

eedd
kkii

jjáá
ttss

zzoo
tttt

llaa
ppjj

aaii

EEll
llee

nnff
eell

eedd
õõrr

ppoo
sszz

ttjjaa

A
 T

E 
Á

LL
Á

S
O

D
: 

3
 É

P,
 1

4
 V

P,
 0

 S
ZK

E
LL

E
N

F
É
L 

Á
LL

Á
S
A

: 

6
 É

P,
 0

 V
P,

 0
 S

Z
K

E
le

n
io

s 
lo

v
a
g
n

ô
je

k
a
la

n
d

o
zó

el
f

Illusztráció: Gôgös Károly

1
9

9
8

 ©
 B

eh
o
ld

er
 K

ft
.

K
ij
át

sz
ás

i 
fe

lt
ét

el
e,

 h
o
gy

 f
el

ál
d
o
zd

 1

É
P
-d

. 
B

û
b
áj

ra
, 
m

en
tá

li
s 

va
rá

zs
la

to
k
ra

im
m

ú
n

is
.

8 3
4

C
h

a
ra

-d
in

 f
a
tt

y
a

sz
ö

rn
y

Illusztráció: Gôgös Károly

1
9

9
6

 ©
 B

eh
o
ld

er
 B

t.
1

9
9

6
 ©

 B
eh

o
ld

er
 B

t.

C
h

a
ra

-d
in

 f
a
tt

y
a

sz
ö

rn
y

Illusztráció: Gôgös Károly

„V
A

LA
M

I 
sz

ap
or

od
ot

t, 
te

ny
és

ze
tt

 a
 m

ély
be

n:
m

in
de

n 
éj

je
l e

gy
re

 tö
bb

 h
an

go
t, 

ny
ös

zö
rg

és
t,

vi
sí

to
zá

st
 le

he
te

tt
 a

 fö
ld

 a
ló

l h
al

la
ni

. A
zt

án
ho

ld
fo

gy
at

ko
zá

sk
or

 e
lô

tö
rt

ek
: e

ze
rs

zá
m

 r
oh

an
tá

k
le

 a
 fa

lv
ak

at
 a

z 
ôs

i i
st

en
 te

re
m

tm
én

ye
i, 

fe
lfa

lv
a,

ke
lte

tô
ág

yn
ak

 h
as

zn
ál

va
 a

z 
em

be
re

ke
t.”

 

1

1
1

1
9

9
8

 ©
 B

eh
o
ld

er
 K

ft
.

M
e
n

tá
li

s 
ro

b
b

a
n

á
s

á
lt

a
lá

n
o

s

Illusztráció: Fischer Tamás

M
in

d
en

 s
zö

rn
y
 é

s 
k
al

an
d
o
zó

, 
am

el
y
ik

n
em

 g
ó
le

m
, 

a 
gy

û
jt

ô
b
e 

k
er

ü
l.

„A
lig

 n
éh

án
y 

pe
rc

 h
iá

ny
zo

tt
 m

ég
 a

 t
ér

ka
pu

be
zá

rá
sá

ho
z.

 H
ur

le
on

na
k 

m
ár

 c
sa

k 
eg

ye
tle

n
er

ôf
or

rá
sa

 m
ar

ad
t 

a 
sz

ör
ny

ek
 fe

lta
rt

ás
ár

a:
 s

aj
át

m
en

tá
lis

 e
re

je
.”

8

A
 M

e
st

e
r 

B
ü

n
te

té
se

b
û

b
á
j

1
9

9
7

 ©
 B

eh
o
ld

er
 B

t.

M
in

d
en

 j
át

ék
o
s 

az
 e

lô
k
és

zí
tô

fá
zi

sb
an

 e
lv

es
zí

t 
fe

le
an

n
y
i 

É
P

-t
(l

ef
el

é 
k
er

ek
ít

ve
),

 a
h

án
y
 l

ap
 v

an
a 

k
ez

éb
en

.

„N
éh

a 
a 

sa
já

t 
ha

ta
lm

a 
az

, a
m

iv
el

le
gk

ön
ny

eb
be

n 
el

 le
he

t 
pu

sz
tít

an
i e

gy
 m

ág
us

t.”
– 

Fa
ir

lig
ht

4

Illusztráció: Szattler Roland

E
le

n
io

s 
lo

v
a
g
n

ô
je

k
a
la

n
d

o
zó

el
f

Illusztráció: Gôgös Károly

1
9

9
8

 ©
 B

eh
o
ld

er
 K

ft
.

K
ij
át

sz
ás

i 
fe

lt
ét

el
e,

 h
o
gy

 f
el

ál
d
o
zd

 1
É

P
-d

. 
B

û
b
áj

ra
, 
m

en
tá

li
s 

va
rá

zs
la

to
k
ra

im
m

ú
n

is
.

8 3
4

A
 M

e
st

e
r 

B
ü

n
te

té
se

b
û

b
á
j

1
9

9
7

 ©
 B

eh
o
ld

er
 B

t.

M
in

d
en

 j
át

ék
o
s 

az
 e

lô
k
és

zí
tô

fá
zi

sb
an

 e
lv

es
zí

t 
fe

le
an

n
y
i 

É
P

-t
(l

ef
el

é 
k
er

ek
ít

ve
),

 a
h

án
y
 l

ap
 v

an
a 

k
ez

éb
en

.
„N

éh
a 

a 
sa

já
t 

ha
ta

lm
a 

az
, a

m
iv

el
le

gk
ön

ny
eb

be
n 

el
 le

he
t 

pu
sz

tít
an

i e
gy

 m
ág

us
t.”

– 
Fa

ir
lig

ht

4

Illusztráció: Szattler Roland

A
 m

á
g
ia

 l
é
ts

ík
ja

h
el

y
sz

ín

Illusztráció: Lipták László

1
9

9
7

 ©
 B

eh
o
ld

er
 B

t.

A
 k

ö
r 

el
ej

én
 k

ap
o
tt

 V
P

 
so

h
as

em
 k

ev
es

eb
b
 m

in
t 

@5
(k

iv
év

e,
 h

a

va
la

m
il
y
en

 o
k
b
ó
l 

el
m

ar
ad

 a
z 

el
ô
k
és

zí
tô

fá
zi

s)
. 

A
 s

eb
zô

 á
lt

al
án

o
s 

és
 a

zo
n

n
al

i

va
rá

zs
la

to
k
 e

gg
y
el

 n
ag

y
o
b
b
 s

eb
zé

st
 o

k
o
zn

ak
.

M
in

d
en

, 
n

em
 r

ea
k
ci

ó
 v

ar
áz

sl
at

 k
ij
át

sz
ás

i

k
ö
lt

sé
ge

 @2
-v

el
 k

ev
es

eb
b
. 

M
in

d
en

 a
zo

n
n

al
i

re
ak

ci
ó
 i

d
éz

és
i 

k
ö
lt

sé
ge

 @2
-v

el
 t

ö
b
b
.

6
1

E
le

n
io

s 
lo

v
a
g
n

ô
je

k
a
la

n
d

o
zó

el
f

Illusztráció: Gôgös Károly

1
9

9
8

 ©
 B

eh
o
ld

er
 K

ft
.

K
ij
át

sz
ás

i 
fe

lt
ét

el
e,

 h
o
gy

 f
el

ál
d
o
zd

 1
É

P
-d

. 
B

û
b
áj

ra
, 
m

en
tá

li
s 

va
rá

zs
la

to
k
ra

im
m

ú
n

is
.

8 3
4

C
h

a
ra

-d
in

 f
a
tt

y
a

sz
ö

rn
y

Illusztráció: Gôgös Károly

1
9

9
6

 ©
 B

eh
o
ld

er
 B

t.
1

9
9

6
 ©

 B
eh

o
ld

er
 B

t.

C
h

a
ra

-d
in

 f
a
tt

y
a

sz
ö

rn
y

Illusztráció: Gôgös Károly

„V
A

LA
M

I 
sz

ap
or

od
ot

t, 
te

ny
és

ze
tt

 a
 m

ély
be

n:
m

in
de

n 
éj

je
l e

gy
re

 tö
bb

 h
an

go
t, 

ny
ös

zö
rg

és
t,

vi
sí

to
zá

st
 le

he
te

tt
 a

 fö
ld

 a
ló

l h
al

la
ni

. A
zt

án
ho

ld
fo

gy
at

ko
zá

sk
or

 e
lô

tö
rt

ek
: e

ze
rs

zá
m

 r
oh

an
tá

k
le

 a
 fa

lv
ak

at
 a

z 
ôs

i i
st

en
 te

re
m

tm
én

ye
i, 

fe
lfa

lv
a,

ke
lte

tô
ág

yn
ak

 h
as

zn
ál

va
 a

z 
em

be
re

ke
t.”

 

1 1
1

C
h

a
ra

-d
in

 f
a
tt

y
a

sz
ö

rn
y

Illusztráció: Gôgös Károly

1
9

9
6

 ©
 B

eh
o
ld

er
 B

t.
1

9
9

6
 ©

 B
eh

o
ld

er
 B

t.

C
h

a
ra

-d
in

 f
a
tt

y
a

sz
ö

rn
y

Illusztráció: Gôgös Károly

„V
A

LA
M

I 
sz

ap
or

od
ot

t, 
te

ny
és

ze
tt

 a
 m

ély
be

n:
m

in
de

n 
éj

je
l e

gy
re

 tö
bb

 h
an

go
t, 

ny
ös

zö
rg

és
t,

vi
sí

to
zá

st
 le

he
te

tt
 a

 fö
ld

 a
ló

l h
al

la
ni

. A
zt

án
ho

ld
fo

gy
at

ko
zá

sk
or

 e
lô

tö
rt

ek
: e

ze
rs

zá
m

 r
oh

an
tá

k
le

 a
 fa

lv
ak

at
 a

z 
ôs

i i
st

en
 te

re
m

tm
én

ye
i, 

fe
lfa

lv
a,

ke
lte

tô
ág

yn
ak

 h
as

zn
ál

va
 a

z 
em

be
re

ke
t.”

 

1

1
1

C
h

a
ra

-d
in

 f
a
tt

y
a

sz
ö

rn
y

Illusztráció: Gôgös Károly

1
9

9
6

 ©
 B

eh
o
ld

er
 B

t.
1

9
9

6
 ©

 B
eh

o
ld

er
 B

t.

C
h

a
ra

-d
in

 f
a
tt

y
a

sz
ö

rn
y

Illusztráció: Gôgös Károly

„V
A

LA
M

I 
sz

ap
or

od
ot

t, 
te

ny
és

ze
tt

 a
 m

ély
be

n:

m
in

de
n 

éj
je

l e
gy

re
 tö

bb
 h

an
go

t, 
ny

ös
zö

rg
és

t,

vi
sí

to
zá

st
 le

he
te

tt
 a

 fö
ld

 a
ló

l h
al

la
ni

. A
zt

án

ho
ld

fo
gy

at
ko

zá
sk

or
 e

lô
tö

rt
ek

: e
ze

rs
zá

m
 r

oh
an

tá
k

le
 a

 fa
lv

ak
at

 a
z 

ôs
i i

st
en

 te
re

m
tm

én
ye

i, 
fe

lfa
lv

a,

ke
lte

tô
ág

yn
ak

 h
as

zn
ál

va
 a

z 
em

be
re

ke
t.”

 

1 1
1

C
h

a
ra

-d
in

 f
a
tt

y
a

sz
ö

rn
y

Illusztráció: Gôgös Károly

1
9

9
6

 ©
 B

eh
o
ld

er
 B

t.
1

9
9

6
 ©

 B
eh

o
ld

er
 B

t.

C
h

a
ra

-d
in

 f
a
tt

y
a

sz
ö

rn
y

Illusztráció: Gôgös Károly

„V
A

LA
M

I 
sz

ap
or

od
ot

t, 
te

ny
és

ze
tt

 a
 m

ély
be

n:
m

in
de

n 
éj

je
l e

gy
re

 tö
bb

 h
an

go
t, 

ny
ös

zö
rg

és
t,

vi
sí

to
zá

st
 le

he
te

tt
 a

 fö
ld

 a
ló

l h
al

la
ni

. A
zt

án
ho

ld
fo

gy
at

ko
zá

sk
or

 e
lô

tö
rt

ek
: e

ze
rs

zá
m

 r
oh

an
tá

k
le

 a
 fa

lv
ak

at
 a

z 
ôs

i i
st

en
 te

re
m

tm
én

ye
i, 

fe
lfa

lv
a,

ke
lte

tô
ág

yn
ak

 h
as

zn
ál

va
 a

z 
em

be
re

ke
t.”

 

1 1
1

C
h

a
ra

-d
in

 f
a
tt

y
a

sz
ö

rn
y

Illusztráció: Gôgös Károly

1
9

9
6

 ©
 B

eh
o
ld

er
 B

t.
1

9
9

6
 ©

 B
eh

o
ld

er
 B

t.

C
h

a
ra

-d
in

 f
a
tt

y
a

sz
ö

rn
y

Illusztráció: Gôgös Károly

„V
A

LA
M

I 
sz

ap
or

od
ot

t, 
te

ny
és

ze
tt

 a
 m

ély
be

n:
m

in
de

n 
éj

je
l e

gy
re

 tö
bb

 h
an

go
t, 

ny
ös

zö
rg

és
t,

vi
sí

to
zá

st
 le

he
te

tt
 a

 fö
ld

 a
ló

l h
al

la
ni

. A
zt

án
ho

ld
fo

gy
at

ko
zá

sk
or

 e
lô

tö
rt

ek
: e

ze
rs

zá
m

 r
oh

an
tá

k
le

 a
 fa

lv
ak

at
 a

z 
ôs

i i
st

en
 te

re
m

tm
én

ye
i, 

fe
lfa

lv
a,

ke
lte

tô
ág

yn
ak

 h
as

zn
ál

va
 a

z 
em

be
re

ke
t.”

 

1

1
1

C
h

a
ra

-d
in

 f
a
tt

y
a

sz
ö

rn
y

Illusztráció: Gôgös Károly

1
9

9
6

 ©
 B

eh
o
ld

er
 B

t.
1

9
9

6
 ©

 B
eh

o
ld

er
 B

t.

C
h

a
ra

-d
in

 f
a
tt

y
a

sz
ö

rn
y

Illusztráció: Gôgös Károly

„V
A

LA
M

I 
sz

ap
or

od
ot

t, 
te

ny
és

ze
tt

 a
 m

ély
be

n:
m

in
de

n 
éj

je
l e

gy
re

 tö
bb

 h
an

go
t, 

ny
ös

zö
rg

és
t,

vi
sí

to
zá

st
 le

he
te

tt
 a

 fö
ld

 a
ló

l h
al

la
ni

. A
zt

án
ho

ld
fo

gy
at

ko
zá

sk
or

 e
lô

tö
rt

ek
: e

ze
rs

zá
m

 r
oh

an
tá

k
le

 a
 fa

lv
ak

at
 a

z 
ôs

i i
st

en
 te

re
m

tm
én

ye
i, 

fe
lfa

lv
a,

ke
lte

tô
ág

yn
ak

 h
as

zn
ál

va
 a

z 
em

be
re

ke
t.”

 

1 1
1

A
 M

e
st

e
r 

B
ü

n
te

té
se

b
û

b
á
j

1
9

9
7

 ©
 B

eh
o
ld

er
 B

t.

M
in

d
en

 j
át

ék
o
s 

az
 e

lô
k
és

zí
tô

fá
zi

sb
an

 e
lv

es
zí

t 
fe

le
an

n
y
i 

É
P

-t

(l
ef

el
é 

k
er

ek
ít

ve
),

 a
h

án
y
 l

ap
 v

an

a 
k
ez

éb
en

.

„N
éh

a 
a 

sa
já

t 
ha

ta
lm

a 
az

, a
m

iv
el

le
gk

ön
ny

eb
be

n 
el

 le
he

t 
pu

sz
tít

an
i e

gy
 m

ág
us

t.”
– 

Fa
ir

lig
ht

4

Illusztráció: Szattler Roland

M
n

e
b

o
la

th

sz
ö

rn
y

th
a

rg
od

a
n

Illusztráció: Nagy Viktória és Fischer Tamás

M
n

e
b

o
la

th

sz
ö

rn
y

th
a

rg
od

a
n

Illusztráció: Nagy Viktória és Fischer Tamás

1
9

9
7

 ©
 B

eh
o
ld

er
 B

t.
1

9
9

7
 ©

 B
eh

o
ld

er
 B

t.

B
et

eg
sé

gr
e,

 t
û
zr

e 
im

m
ú
n

is
. 

H
a 

a 
S

ö
té

t 
fö

ld
 j

át
ék

b
an

 v
an

, 
2

-e
s

re
ge

n
er

ál
ó
d
ás

t 
k
ap

.

7 4
1



KKii
jjáá

ttss
zzoo

tttt  
llaa

ppjj
aaii

dd

GGyy
ûûjj

ttõõ
dd

ÕÕrr
ppoo

sszz
--

ttoo
ddbb

aann
  

llee
vvõõ

  llaa
ppoo

kk

KKee
zzee

ddbb
eenn

  
llee

vvõõ
  llaa

ppoo
kk

M
o

lg
a
n

sz
ö

rn
y

Illusztráció: Szügyi Gábor

M
o

lg
a
n

sz
ö

rn
y

Illusztráció: Szügyi Gábor

1
9

9
8

 ©
 B

eh
o
ld

er
 K

ft
.

1
9

9
8

 ©
 B

eh
o
ld

er
 K

ft
.

H
a 

a 
gy

û
jt

ô
d
b
en

 v
an

, 
a 

fô
 f

áz
is

o
d
b
an

@2
el

k
ö
lt

és
év

el
 a

 p
ak

li
d
 a

lj
ár

a 
ra

k
h

at
o
d
, 
ek

k
o
r

eg
y
 c

él
p
o
n

t 
la

p
 v

is
sz

ak
er

ü
l 
tu

la
jd

o
n

o
sa

 k
ez

éb
e.

N
em

 v
et

et
h

et
sz

 v
is

sz
a 

o
ly

an
 l
ap

o
t,

 a
m

el
y
n

ek

k
ij
át

sz
ás

i 
fe

lt
ét

el
e 

va
n

, 
il
l.
 a

m
el

y
en

a
tu

la
jd

o
n

o
sá

n
ak

 v
an

 r
ár

ak
o
tt

 l
ap

ja
.

„T
áv

oz
z 

in
né

t, 
H

aa
rk

on
 c

sú
sz

óm
ás

zó
 s

zo
lg

áj
a!

” 
–

Sa
nu

al

2 1
1

Illusztráció: Varga András

1
9

9
8

 ©
 B

eh
o
ld

er
 K

ft
.

K
ij
át

sz
ás

i 
fe

lt
ét

el
e,

 h
o
gy

 e
ld

o
b
j 
eg

y
la

p
o
t 

a 
k
ez

ed
b
ô
l.
 L

y
m

o
n

án
 k

ív
ü
l

m
in

d
en

 l
én

y
ed

 -
1

 É
P
-t

 k
ap

. 
R

ep
ü
l,
 l
át

h
at

at
la

n
, 
m

ér
eg

re
 é

s
b
et

eg
sé

gr
e 

im
m

ú
n

is
. 

N
em

 l
eh

et
 á

lt
al

án
o
s 

va
gy

 a
zo

n
n

al
i

va
rá

zs
la

tt
al

 m
eg

se
b
ez

n
i.

6 1
1

L
y
m

o
n

a
L

y
m

o
n

a

a
v
a
tá

r
a
v
a
tá

r

Illusztráció: Varga András

Ó
ri

á
se

rô

b
û

b
á
j 

lé
n

y
re

Illusztráció: Hörcher László

1
9
9
6
 ©

 B
eh

o
ld

er
 B

t.

C
él

p
o
n

t 
lé

n
y 

se
b
zé

sé
t 

k
et

tô
ve

l

n
ö
ve

li
.

„K
ar

od
at

 p
ed

ig
 a

cé
lo

zz
a 

m
eg

 a
 b

ib
ir

cs
ók

-

ór
iá

so
k 

na
gy

ap
já

na
k 

er
ej

e.
..”

2

Ó
ri

á
se

rô

b
û

b
á
j 

lé
n

y
re

Illusztráció: Hörcher László

1
9
9
6
 ©

 B
eh

o
ld

er
 B

t.

Á
rn

y
é
k

v
il

á
g

b
û

b
á
j

Illusztráció: Orbán Nándor

Á
rn

y
é
k

v
il

á
g

b
û

b
á
j

Illusztráció: Orbán Nándor

1
9

9
7

 ©
 B

eh
o
ld

er
 B

t.
1

9
9

7
 ©

 B
eh

o
ld

er
 B

t.

H
a 

eg
y
 l

én
y
 a

 g
y
û
jt

ô
b
e 

k
er

ü
l,
 g

az
d
áj

a

se
b
zô

d
ik

 1
 É

P
-t

, 
ál

ta
la

 v
ál

as
zt

o
tt

el
le

n
fe

le
 p

ed
ig

 g
y
ó
gy

u
l 

1
 É

P
-t

.

„H
ív

d 
cs

ak
 á

tk
oz

ot
t 

sz
ol

gá
id

at
, h

al
ál

uk
ba

n
úg

yi
s 

en
ge

m
 s

zo
lg

ál
na

k 
m

aj
d!

” 
– 

M
or

ga
n

R
ug

ha
rh

oz

5

K
y
ra

k
a
la

n
d

o
zó

á
rn

y
m

a
n

ó

Illusztráció: Szász Gábor

1
9

9
8

 ©
 B

eh
o
ld

er
 K

ft
.

1
9

9
8

 ©
 B

eh
o
ld

er
 K

ft
.

N
em

 l
ép

h
et

 s
zi

n
te

t.
 

@3
: 
H

ú
zz

 v
él

et
le

n
sz

er
û
en

 e
gy

 l
ap

o
t 

el
le

n
fe

le
d
 k

ez
éb

ô
l.

H
a 

ál
ta

lá
n

o
s 

va
gy

 a
zo

n
n

al
i 
va

rá
zs

la
t,

 t
ed

d
 f

él
re

,
m

o
st

an
tó

l 
ez

ek
et

 a
 l
ap

o
k
at

 t
e 

já
ts

zh
at

o
d
 k

i,
 m

in
th

a
a

k
ez

ed
b
en

 l
en

n
én

ek
. 
E

ze
k
 a

 l
ap

o
k
 n

em
 s

zá
m

ít
an

ak
já

té
k
b
an

 l
ev

ô
n

ek
, 
d
e 

h
a 

K
y
ra

 e
lh

ag
y
ja

 a
 j
át

ék
o
t,

a
la

p
o
k
 a

 g
y
û
jt

ô
b
e 

k
er

ü
ln

ek
. 
H

a 
m

ás
 l
ap

o
t 

h
ú
zt

ál
,

ad
d

vi
ss

za
. 
E

zt
 a

 k
ép

es
sé

ge
t 

eg
y
 k

ö
rb

en
 e

gy
sz

er
,

és
cs

ak
 a

 s
aj

át
 k

ö
rö

d
b
en

 h
as

zn
ál

h
at

o
d
.

7

2
4

K
y
ra

k
a
la

n
d

o
zó

á
rn

y
m

a
n

ó

Illusztráció: Szász Gábor

1
9

9
6

 ©
 B

eh
o
ld

er
 B

t.
1

9
9

6
 ©

 B
eh

o
ld

er
 B

t.

T
û

z
g
o

ly
ó

á
lt

a
lá

n
o

s

Illusztráció: Kohl Attila

T
û

z
g
o

ly
ó

á
lt

a
lá

n
o

s

Illusztráció: Kohl Attila

C
él

p
o
n

t 
já

té
k
o
s 

se
b
zô

d
ik

 3
 É

P
-t

, 

p
lu

sz
 m

ég
 a

n
n

y
it

, 
am

en
n

y
i 

a

ta
u
m

at
u
rg

ia
 s

za
k
ér

te
lm

ed
.

5
M

ú
lt

id
é
z
õ

á
lt

a
lá

n
o

s

Illusztráció: Szügyi Gábor

1
9

9
6

 ©
 B

eh
o
ld

er
 B

t.

A
 g

y
û
jt

ô
d
b
ô
l 

eg
y
 t

et
sz

ô
le

ge
s

va
rá

zs
la

to
t 

va
gy

 l
én

y
t 

vi
ss

za
ve

h
et

sz
a 

k
ez

ed
b
e 

(m
eg

 k
el

l 
m

u
ta

tn
o
d
,

h
o
gy

 m
it

).

4
V

a
rá

zs
k
õ

tá
rg

y

Illusztráció: Hörcher László

1
9

9
7

 ©
 B

eh
o
ld

er
 B

t.

B
ár

m
ik

o
r 

fe
lá

ld
o
zh

at
o
d
, 

ek
k
o
r 

k
ap

sz
 @6

-t
. 

E
zt

 a
 @6

-t
 a

 k
ô
 

fe
lá

ld
o
zá

sá
n

ak
 k

ö
ré

b
en

 e
l 

k
el

l 

h
as

zn
ál

n
o
d
, 

k
ü
lö

n
b
en

a 
m

ar
ad

ék
 e

lv
és

z.

2

1
9
9
6
 ©

 B
eh

o
ld

er
 B

t.
1
9
9
6
 ©

 B
eh

o
ld

er
 B

t.

F
ö

ld
a
n

y
a
 c

só
k

ja

b
û

b
á
j 

lé
n

y
re

Illusztráció: Orbán Nándor

C
él

p
o
n

t 
lé

n
y
 n

em
 ü

th
et

 

át
 a

z 
ô
rp

o
sz

to
n

. 
H

a 
ga

zd
áj

a 
fe

lá
ld

o
zz

a

ez
t 

a 
lé

n
y
t 

sz
ö
rn

y
k
o
m

p
o
n

en
sé

rt
,

se
b
zô

d
ik

 1
 É

P
-t

.

„S
 e

la
dt

al
ak

, é
n 

fe
je

de
lm

em
, m

er
t a

z 
É

le
t a

z 
én

sz
er

el
m

em
.”

 –
 A

dy
 E

nd
re

1
F
ö

ld
a
n

y
a
 c

só
k

ja

b
û

b
á
j 

lé
n

y
re

Illusztráció: Orbán Nándor

3

1

Kardszárnyú pocok

szörny

Il
lu

sz
tr

ác
ió

: 
C

si
ge

 T
am

ás

1997 © Beholder Bt.

Repül, láthatatlan

„Döbbenetes volt
, ahogy a felkelô n

ap

korongja elôtt kardszárnyú pockok ser
ege

jelent meg, szinte a semmibôl.”

6

S
y
sa

n
ia

 S
e
lu

n
e

k
a
la

n
d

o
zó

el
f

Illusztráció: Szatmári Zsolt

1
9

9
8

 ©
 B

eh
o
ld

er
 K

ft
.

H
a 

ak
tí

v,
 m

in
d
en

 v
ar

áz
sl

at
o
d
 k

ij
át

sz
ás

i

k
ö
lt

sé
ge

 e
gg

ye
l 
k
ev

es
eb

b
, 
d
e 

m
in

im
u
m

 1
,

k
iv

év
e 

h
a 

el
ev

e 
0

 v
o
lt

. 
E

gy
sz

er
re

 

tö
b
b
 é

k
sz

er
t 

is
 v

is
el

h
et

. 

1
 s

zi
n

tl
ép

és
:

H
a 

ék
sz

er
t 

te
sz

el
 r

á,
 a

n
n

ak

id
éz

és
i 
k
ö
lt

sé
ge

 e
gg

y
el

 k
ev

es
eb

b
.

6 1
4

Planetáris ôrdémon

szörny

thargodan

Il
lu

sz
tr

ác
ió

: 
L

ip
tá

k 
L

ás
zl

ó 
és

 P
re

ko
p
 L

ás
zl

ó

Planetáris ôrdémon

szörny

thargodan

Il
lu

sz
tr

ác
ió

: 
L

ip
tá

k 
L

ás
zl

ó 
és

 P
re

ko
p
 L

ás
zl

ó

1997 © Beholder Bt.

1997 © Beholder Bt.

Látja a láthatatlant. Minden lényed

kap +1 ÉP-t.

„Az univerzum csodái néha kiszámíthatatlanok:

néha a legocsmányabb, legvisza
taszítóbb lénytôl

függ a biztonságod.” – Symulf

5

0

3

1997 © Beholder Bt.

1997 © Beholder Bt.

Arató csattanat

szörny

Il
lu

sz
tr

ác
ió

: 
C

si
ge

 T
am

ás

Kihozási feltétele, hogy legyen egy

lényed az ôrposztodban.

5

3

3

szörny

Arató csattanat

Il
lu

sz
tr

ác
ió

: 
C

si
ge

 T
am

ás

MuGrak-képzôdmény

építmény

grok képzôdmény

Il
lu

sz
tr

ác
ió

: V
ar

ga
 A

n
d
rá

s

1998 © Beholder Kft.

1998 © Beholder Kft.

Csak repülô lény építheti. 

Minden repülô lény kap +1 sebzést.

„Mondd csak, Ommó, létezik
 egyáltalán valahol

ez a természeti cso
da a Túlélôk Földjén?” – Zén

ismereteit gy
arapítja

1

2

MuGrak-képzôdmény

építmény

grok képzôdmény

Il
lu

sz
tr

ác
ió

: V
ar

ga
 A

n
d
rá

s



ALFA
A Magic elsõ kiadása, az Alfa kiadás 1993. szeptemberé-
ben jelent meg, összesen 2,6 millió kártyalappal. Minden
ritkából kb. 1100 darab van. (Tehát egy Alfás Black Lotus
ötször gyakoribb a világon, mint egy Orzag bilincse :) Az
Alfa lapok sarka sajnos jobban kerekített, mint a többi ki-
adása, ezért nem teljesen kompatibilisek a többi lappal.
Régen ha valaki Alfás lappal akart játszani, akkor az egész
paklija ilyen lapokból kellett, hogy álljon, nehogy megis-
merhesse õket: manapság elég, ha a pakli 20%-a Alfás
vagy nem Alfás.

BÉTA
A Béta a gyors utánnyomás (még mindig fekete szélû),
1993. októberében, 7,8 millió kártyalappal. Néhány apró
hibát is korrigáltak. Bétás Fekete Lótuszból már 3200 da-
rab van, tehát lépten-nyomon rábukkanhatunk. Azért
tényleg ritka, és a gyûjtõk számára igazi érték a tökéletes
állapotban levõ Bétás lap, hiszen a kiadáskor még senki
sem tudta, hogy milyen értékesek lesznek a lapok, és
hogy esetleg zacskóban kellene õket tartani.

UNLIMITED
A „korlátlan” kiadás a Bétától csak annyiban különbözik,
hogy a lapok fehér szélûek. Mondanom sem kell, hogy
egy igazi profi (igazi sznob?) kizárólag fekete szélû lapok-
kal játszik, tehát a fehér szélû lapok sokkal kevésbé érté-
kesek, fõleg, mert 40 millió készült belõlük. Így aztán a
16500 darab fehér szélû Fekete Lótuszba még az is bele-
botlik úton-útfélen, aki nem keresi. Persze az alapkiadás-
nak minden országban, ahol a Magicet kiadták, volt feke-
te szélû, „korlátozott” kiadása, így aztán a kispénzû
sznobok sokszor francia vagy olasz nyelvû (de fekete szé-
lû!) vegyesföldeket használnak.

ARABIAN NIGHTS
Az Arabian Nights volt a Magic elsõ kiegészítõje, és még
szintén 1993-ban jelent meg, decemberben. Ezt Richard
Garfield dobta össze, saját bevallása szerint nem próbálta
tökéletesen belõni a lapok erõsségét, hiszen úgy gondol-
ta, a kiegészítõt úgyis csak egy darabig használják az embe-
rek, aztán jön majd a következõ. Pont ezért az AN lapok
hátulja különbözött volna az alapkiadásos lapok hátuljá-
tól, szerencsére ezt a legeslegutolsó pillanatban megvál-
toztatták. Nem csoda, hogy némelyik AN lap brutálisan

erõs lett (Hallottatok már a Library of Alexandriáról?
– Ha pont 7 lapod van – és ez nem túl nehéz feltétel
– húzhatsz egy lapot.), és ha ehhez hozzávesszük,
hogy csak ötmillió AN lap készült, nem csoda, hogy
olyannyira értékesek ezek a lapok. Érdekesség, hogy a
harmadik legértékesebb Magic lap, az AN-es Juzam
Djinn egy egyszerû 5/5-ös lény. Magas árát (170-190
dollár) indokolhatja, hogy ez talán az egyetlen használ-
ható kivont ritka lap, amely nincs bekorlátozva, így min-
denkinek négyre van szüksége belõle.

ANTIQUES
Az Antiques 1994 márciusában jelent meg, egy kissé el-
hibázott koncepcióval: alaptörténetének köszönhetõen
(a mágikus relikviákat készítõ és használó testvérek, Urza
és Mishra háborújáról szólt) tele volt artifactokkal, azok
kijátszását segítõ, illetve azok kijátszásakor/használatakor
mûködõ lapokkal. Eddigre már kiderült, hogy az artifac-
tok szerepe a játékban csekély, nemigen van olyan pakli,
amely néhánynál többet használna, így az AQ lapok jó ré-

A MAGIC
T ö r t é n e l m e
A MAGIC
T ö r t é n e l m e

Az újabb Magic játékosok kedvéért ezúttal szeretnénk egy tör-
téneti áttekintést adni a Magicrõl, eddigi kiegészítõirõl.
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sze használhatatlan, talán ezért is nem
annyira értékes ez a 15 millió lapból ál-
ló kiegészítõ. Jellemzõ a játék felgyorsu-
lására, hogy a két legerõsebbnek tartott
lap (Candelabra of Tawnos és Mishra’s
Workshop) korlátozását feloldották, ma-
napság már újra néggyel lehet játszani
(ha valaki nem szabadult volna meg már
réges rég az egy fölötti feleslegtõl...).

REVISED
Ez a 3. kiadása az alapkiadásnak, hatalmas
(ismeretlen) mennyiségben nyomva, 1994.
áprilisától. A revisedbõl sajnos nagyon sok
táp (Moxok, Lótusz, Time Walk, Psionic Blast,
stb.) távozott, és ezeket gyenge AN-es (Alad-
din’s Lamp, Aladdin’s Ring, Bottle of Sule-
iman, stb.) és AQ-s (Dragon Engine, Reverse Polarity,
stb.) lapokkal helyettesítették. Ez az a pillanat, amikor a
kivont lapok ára megindult az ég felé, és megkezdõdött a
spekuláció a másodlagos piacon. Mi itt Magyarországon a
Reviseddel kezdtük, emlékezetem szerint ‘94 szeptembe-
rében. Eleinte a leghasználhatatlanabb ritka lapnak a ve-
gyesföld tûnt, bosszantó is volt, hogy ritka lap helyét fog-
lalta el föld létére. Akkortájt nagy baleknak tartottuk azt,
aki odaadta a Shivan Dragonját nevetséges 6 vegyesföl-
dért. Persze azért egy Forestért és egy Moutainért Taigát
kapni még mindig jó üzletnek számított. 

LEGENDS
1994. júniusa. Ez valóban egy legendás kiegészítõ, 35 mil-
liót nyomtak ugyan belõle, de mivel több mint 300 kü-
lönbözõ fajta lap létezett, egyes kártyák igazi ritkaságok
voltak. A Legends hihetetlenül gyorsan elfogyott, addigra
ugyanis már sokan felismerték, érdemes dobozszám els-
pejzolni, és késõbb többszörös áron piacra dobni. A Le-
gends volt a legrégebbi kiegészítõ, amelyet más nyelven is
– olaszul – kinyomtattak. Persze ez az olaszoknak nagyon
jó volt, párszáz líráért vásárolt Legends lapjaikat többszáz
dollár értékû kivont ritkákért tudták elcserélni. Bár a Le-
gendet ma már csak ritka versenyformátumon (type 1 és
1.5) lehet használni, az AN-nel és AQ-val egyetemben,
még mindig nagy értéke van a lapoknak, különösen a Ma-
na Drain és az Abyss emelkedik ki.

THE DARK
1994. augusztus. A 62 milliós lapszámú Dark az elsõ iga-
zán félresikerült kiegészítõ volt, lapjainak nagy része
használhatatlan volt a többi kiegészítõhöz képest. Kiemel-
kedõ volt a Maze of Ith (sajnos bekorlátozták), a Ball
Lightning és az Amnesia. A Dark tartalmazza minden idõk
leghasználhatatlanabb Magic lapját (Sorrow’s Path, föld,
tapre az ellenfél két védõ lényét felcserélheted, cserébe te
és minden lényed 2-t sebzõdtök), de jónéhány másik Dar-
kos lap is van, amely alig marad le a Sorrow’s Path mö-

gött. Mindehhez
még az is hozzájárult, hogy a Dark-
ban kevés különbözõ lap volt, ezért a korlátozott pél-
dányszám ellenére is nagyon értéktelenek a lapok még
manapság is. (Összehasonlításképp, egy teljes AN gyûjte-
mény – azaz egy mindenbõl – ára 945 dollár, AQ-ra 289
dollár, Legendsre 949 dollár, Darkra 129 dollár, ugyan-
annyi, mint a számolatlan mennyiségben gyártott Ice Age
vagy Alliances esetében.)

FALLEN EMPIRE
1994. November. A Magic hihetetlen világsikerén felbuz-
dulva, a WotC õrületes mennyiséget gyártott ebbõl a ke-
vés lapot tartalmazó, nagyon gyenge kiegészítõbõl: 321
millió FE kártya létezik! Nem csoda, hogy akár ma is be-
mehetsz egy boltba, és vehetsz Fallen Empire-t. Ennek a
kiegészítõnek az esetében a „gyûjtögetõs” jelzõt nyugod-
tan lefelejthetjük a „kártyajáték” elõl. A FE ritkák ára bolt-
ban 2 dollár körül mozog, valójában feleennyit sem ér-
nek. Pedig van néhány versenyképes FE lap (Goblin
Grenade, Hymn to Tourach, Orgg), de a többség semmit
sem ér. Bár emlékszem, azért a thrullpakli és a spórapak-
li mókás témapaklik voltak, jót szórakoztunk multiplayer
játékban, és én még az Ebon Praetort is tudtam használ-
ni, de ezeknek az idõknek hamar vége szakadt.

4. KIADÁS
Az 1995. májusától tömegben ontott új alapkiadás. Én
leginkább a vegyesföldeket sirattam, nem értettem a játék
tervezõi miért akarják az embereket arra kényszeríteni,
hogy csak egy színnel játsszanak, és így sokkal sivárabbá
váljon a játék, vagy több színbõl játsszanak basic földdel,
és így a játék teljesen szerencsejátékká váljon. A vegyesföl-
deket épp elég módon lehetett már akkor is szívatni, és e
módszerek száma napjainkra megsokszorozódott. Min-
denesetre, kaptunk néhány mókás új lapot korábbi, hoz-
záférhetetlen kiegészítõkbõl (Mishra Factory, Strip Mine,
Kismet, Sylvan Library) és persze egy csomó nagyon
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rosszat (Elder Land Wurm, Mana Battery-k, The Brute,
stb.). A gyûjtögetõsdi visszaesésére és a Revised mennyi-
ségére jellemzõ, hogy a vegyesföld kivételével egyik ki-
vont lap sem lett lényegesen értékesebb.

ICE AGE
Az Ice Age (‘95. június) már egy új termékmanagement
kezdetét jelzi, mostantól a kiegészítõket ciklusokban
kapjuk, minden ciklussal új, csak az adott ciklusra jel-
lemzõ szabályok jönnek. Az Ice Age nagy elõnye ugyanaz
volt, mint a Legendé: rengeteg különbözõ lap (363), te-
hát a sok rossz lap mellett jócskán voltak jók is. Egyes la-
pok felfedezése sokáig tartott, pl. az elsõre használhatat-
lannak tûnõ Necropotence-nek jó fél évébe tellett, míg
egy korszak verhetetlen paklijának alappillérévé nem
vált. Nagyon sok Ice Age lap még a mai napig is jól hasz-
nálható versenyeken. Sajnos az elsõ próbálkozás (már-
mint önmagában is helytálló kiegészítõ), az Ice Age ku-
darcot vallott: az Ice Age only Pro Tour paklijai
többszínû, a manahalálnak kitett, lassú paklik voltak, és
ezen az Alliances hozzáadása sem segített sokat, nagyon
kevés különbözõ paklit lehetett összerakni, így önmagá-
ban az IA/All egyhangú volt.

CHRONICLES
1995. augusztusa. A Chronicles alapjaiban rázta meg a
Magic másodlagos piacát és a gyûjtõket: rengeteg értékes
lapot tartalmazott fõként a Legendsbõl, de voltak benne
AN, AQ és Darkos lapok is. Erhnam Djinn, Nicol Bolas,
City of Brass, Recall, Blood Moon – drága lapok, amelyet
értéke töredékére csökkent. Ráadásul a Chronicles listá-
ja már megjelenése elõtt kiszivárgott, és ki ezzel a listá-
val, ki hamis listákkal rablásnak is beillõ üzleteket kötött
a kevésbé informáltakkal. Az egész úgy nézett ki, mint
amikor valaki információt kap egy cég anyagi helyzeté-
rõl, és egy héttel a csõd elõtt megszabadul a részvénye-
itõl. Persze a Chronicles nekünk magyaroknak nagyon
jó volt, olyan lapokhoz jutottunk hozzá, amelyek meg-
szerzésére nem volt reményünk, de a gyûjtõk a Chro-

nicles után annyira instabilnak ítélték meg a játék hely-
zetét, hogy a WotC-nak védekezésképp hivatalos nyilat-
kozatot kellett tennie: soha többé nem fogja újranyom-
ni egyetlen korábbi kiegészítõ ritka lapjait sem. Persze az
eredeti, feketeszélû kártya az csak eredeti, csak igazi ér-
ték kell hogy legyen egy gyûjtõ számára. Hogy mégis
ennyire leestek a lapárak, az azt mutatja, hogy a lapok ke-
resettségét, értékét fõként a játékosok határozzák meg, és
nem a gyûjtõk.

HOMELANDS
A Homelandset sokan a magices társadalom elleni bûn-
ténynek tartják, olyan emberek alkotását, akik azt sem
tudják, mi fán terem a Magic. Tény, hogy a Homelands
tervezésénél fõ szempont volt: ha egy icipici esély is van,
hogy egy lap esetleg túl erõs lenne, adj 2-3 manát az idé-
zési költségéhez, és emellett gyengítsd le a lapot, nehogy
valamit ki kelljen tiltani. Hát nem kellett, sõt, a kutya nem
vett HL-t, hiszen az egész kiegészítõben kb. 3 lap volt,
amelyet versenyen lehetett használni, de most már ezek is
túl gyengék. A Magic világbajnokságon alkalmam nyílt be-
szélgetni Richard Garfielddal, amikor a HL-rõl kérdeztem,
csak annyit mondott, hogy azok az emberek nem fognak
még egy Magic kiegészítõt tervezni.

ALLIANCES
Az Alliances a Wizards bocsánatkérése volt a HL-ért. Kivá-
ló, jól használható lapok tömege, nincs még egy kiegészí-
tõ, amelyben ennyi versenylapot csináltak volna – Conta-
gion, Force of Will, Kjeldoran Outpost, Thawing Glaciers,
Arcane Denial, Dystopia, hogy csak néhány példát említ-
sek. Az óidõk óta ez volt az elsõ kiegészítõ, ahol az R&D
(Research & Development Team) új stratégiát választott a
tervezéshez: az eddigiekben rettegtek, nehogy túl erõs la-
pot készítsenek, és igyekeztek az 1. kiadás és az AN lapja-
it elfelejteni. A HL-nél tetõzött ez a hiba, a lapok túl gyen-
gék lettek, mert attól féltek, hogy túl erõsek lesznek. Itt
ellenkezõleg, igyekeztek minden lappal megközelíteni azt
a határt, amelyen belül
maradva a lap még épp
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nem lesz „broken” (törött, azaz a játékot tönkretevõen
erõs – pl. Library of Alexandria). A próbálkozásukkal si-
kert arattak, egyetlen lapot sem kellett kitiltani (bár az
alapkiadás egy lapja, a Fastbond az AL Storm Cauldronjá-
nak köszönhette a kitiltását, ugyanis e két lap végtelen
manát adó kombót alkotott). Az AL-nek még egy nagy elõ-
nye volt: a WotC legyûrte mohóságát, és az IA-val, HL-lel és
FE-vel ellentétben, ezt tényleg korlátozott példányszám-
ban nyomta le, és amikor kifogyott, nem nyomtak utána.

MIRAGE, VISION, WEATHERLIGHT
Az 1996-os évben indított új ciklus már profi módon meg
volt tervezve, a lapokat együtt csinálták mindhárom ki-
egészítõhöz, így aztán bizonyos paklikoncepciók, ame-
lyek a Mirage-nél megszülettek, kiteljesedtek a Weather-
lightnál. Mindhárom kiegészítõben sok jó lap volt, bár a
legjobb lapok a Visionben tetõztek – hogy csak az ún.
„187-es” lapokat említsük, Man-o’-war, Uktabi orangu-
tan, Nekrataal... Ez a hármas blokk már önállóan is élvez-
hetõ, játszható volt, hiszen az elõkeresõs földek, az Un-
discovered Paradise és a Gemstone Mine segítették a
többszínû koncepciókat is. A MiViWl paklikra mind sealed
decken, mind constructeden jellemzõ volt a gyorsaság, az
agresszivitás – az azonnal ütõ és flanking lényeket elég
nehéz volt ugyanis kivédeni. A MiViWl szörnyszülötte a
Prosperous Bloom pakli, amellyel elõször Mike Long
nyert Pro Tourt Párizsban, de azóta is tombol mindenfaj-
ta formátumon ez a veszedelmes kombó pakli. Az R&D
azóta is tagadja, hogy külön ehhez a paklihoz csinálták
volna a kombó elemeit képezõ lapokat, amelyek oly töké-
letes egészt alkotnak... A MiViWl tehát már egy érett, pro-
fesszionális ciklus, talán egyetlen hibája, hogy ezen a pon-
ton a Magic gyûjtögetõs jellege már teljesen meghalt: a
fenti kiegészítõk bármelyike megvásárolható a mai napig
a boltokban.

TEMPEST, STRONGHOLD, EXODUS
A sikeres elõzõ ciklus mintájára, azonos menetrenddel
jött a következõ hármas blokk, 1997-ben és ’98-ban. A ki-
egészítõk jól mûködnek sealed decken, és a kizárólag
ezekbõl a kiegészítõkbõl építhetõ paklik hatalmas válto-
zatosságot tesznek lehetõvé. Emlékszem, a Los Angeles
Pro Tourra való készítés során 7-8 egymástól teljesen elté-
rõ paklikoncepciót is végigpróbálgattunk, míg végül a fe-
hér horda mellett döntöttem. Amikor a verseny másnap-
ján az utolsó körök egyikében alkalmam nyílt a 2-es
asztalon folyó mérkõzést figyelemmel kísérni, megdöb-
benve láttam, hogy két olyan (brilliáns) pakli küzd egy-
mással, amelynek még az alapötletét sem próbáltuk ki
(Sliver horda és Living Death/Tradewind rider). A ver-
senyzõk nagy többsége velem együtt döbbenten figyelt,
még a megelõzõ napokban sem írt senki a neten különle-
ges felfedezéseirõl. Szóval a TeStEx is jól kiegyensúlyo-
zott, játékra kiválóan alkalmas, a megelõzõ ciklushoz ha-
sonlóan. Ez a ciklus volt az elsõ, ahol azonnal játszható,

ún. preconstructed (elõre elkészített) paklikat adtak ki,
amely kezdõk számára megkönnyítette az új kiegészítõvel
való megismerkedést.

Az újabb és újabb piacok bekapcsolódása miatt (Por-
tugália, Oroszország, Izrael, Távol-Kelet, Dél-Amerika,
Dél-Afrika, egyszóval a világ minden tája) már ezekbõl a
kiegészítõkbõl is mérhetetlen mennyiség készült, ritka la-
pok nincsenek, csak olyanok, amelyek valamivel többe
kerülnek más lapoknál. A kiegészítõk valószínûleg még
hosszú ideig kaphatók lesznek azután is, hogy a TeStEx
már rég nem használható versenyeken.

UNGLUED
1998. nyarán jelent meg az õrült kiegészítõ, amely csupa
kitiltani való lapot tartalmaz, és olyanokat, amelyek kiját-
szásakor mindenféle mókás dolgot kell csinálni. Az Ung-
lued jópofa dolog, de sajnos nagyon kevés féle lap van
benne, így aránylag hamar megunható. És mivel nincs to-
vábbi támogatása (hozzá hasonló kiegészítõk, Unglued
versenyek), és nem lehet versenyen használni, az Unglu-
ed sikere elmaradt a várttól. Mindenesetre, a kipróbálását
minden Magices számára javaslom (részletesebben olvas-
hatsz róla a ’98. szeptemberi Krónikában).

URZA’S SAGA
Ezzel elérkeztünk napjainking, az Urza’s Saga a legutolsó
Magices kiegészítõ. Sajnos az R&D-nek ezúttal tényleg si-
került túllõnie azon a határon, amelyen belül maradt az
elõzõ 6 kiegészítõvel: röviddel az US megjelenése után
máris jónéhány US lapot tiltottak ki ill. korlátoztak be. Ez
persze nem jelenti azt, hogy ez ennyire zseniálisan sike-
res kiegészítõ lenne, sõt, sajnos mondhatjuk, hogy a leg-
izgalmasabb, legérdekesebb lapokat (amelyeket esetleg
drágán cseréltünk be) tiltottak ki, és ami maradt, az hul-
ladék. Persze sok jó lap van az Urzában is, csak nem a rit-
kák között. Nem véletlen, hogy a legutóbbi Duelisthez in-
gyen US booster jár ajándékba. Ennek ellenére, az Urza
nagy kiegészítõ, nagyon sok lappal, amelyek potenciálját
még nem ismerték fel, ki tudja, hány Necropotence rejtõ-
zik az elsõ pillantásra szemét lapok között.

A Wizards of the Coast hosszú utat járt be 1993. óta,
amikor egy pincében, egy apró játékcég útjára indította
a zseniális matematikus, Richard Garfield elképzelését.
Multinacionális céggé nõtték ki magukat, leányvállala-
tokat alapítottak sok-sok országban, kiadói, kereskedel-
mi és egyéb vállalatokat vásároltak fel, sok ezernyi al-
kalmazottjuk van. A játék a kiadóval együtt fejlõdött,
manapság egy kiegészítõvel együtt regények, képregé-
nyek, játékok és egyéb kísérõ termékek tömege jelenik
meg, hatalmas reklámkampány kíséretében. A csomago-
lás tehát sokat változott, de maga a játék még mindig a
régi, csak legfeljebb manapság már sokan másképp
játsszák.

TIHOR MIKLÓS
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Január elsejével lép életbe az a szabálymódosítás, mely a
Tolarian Academyt és a Windfallt betiltja, de muszáj,
hogy ejtsek néhány szót arról a pakliról, mely valószínû-
leg a Magic történelmének legerõsebb koncepciója. En-
nek a paklinak a Type 2-es variánsa – ha jól emlékszem –
még nem szerepelt a Krónikában, ezért most közlök egy
paklilistát.

A pakli lényege az, hogy a rengeteg mana-
termelés és a húzások segítségével még
több manára és még több lapra tegyünk
szert, majd egy jól célzott Stroke of Geni-
usszal elfogyasszuk az ellenfél pakliját
(huzatunk vele 60-70 lapot). A Scroll Rack
amellett, hogy artifactként „eteti” az akadé-
miát, sokat segít abban is, hogy megtaláljuk
azt, amire épp szükségünk van. A Waste-
land az ellenfél Tolarian Academyjai és
Wastlendjei ellen van. A Mind Over Matter
pedig kulcslap, hiszen egy lap segítségével
visszaforgathatjuk a frenetikusan sok manát
adó akadémiát, vagy Mana Vaultot. Nem hi-
szem, hogy valaha is játszani fogtok még ez-
zel a paklival, de azt hiszem, ennyit megért
az ismertetése.

A következõ pakli a mindig örökzöld (örökvörös)
Sligh, mely manapság is tombol, hiszen most is rengeteg
horda-lény van, s még a Fireblast elvesztése sem állította
meg ezt a gyilkológépet.

A Goblin Patrol remek kis lény, pont megfelel arra a
célra, hogy még négy Jackal Pup figyelhessen az arzená-
lunkban. Használata elég egyszerû, elsõ körben csak ak-
kor kell lehozni, ha nincs más, egyébként pedig az egy

4 Jackal Pup
4 Goblin Patrol
4 Mogg Fanatic
3 Fireslinger
4 Ironclaw Orc
4 Ball Lightning
4 Shock

4 Kindle
4 Incinerate
1 Sonic Burst
4 Cursed Scroll
4 Wasteland
16 Mountain

2 Power Sink
2 Counterspell
3 Intuition
2 Brainstorm
1 Capsize
4 Time Spiral
4 Stroke of Genius
4 Windfall
3 Mind over Matter

4 Mana Vault
4 Lotus Petal
2 Mox Diamond
3 Voltaic Key
3 Scroll Rack
4 Tolarian Academy
3 Wasteland
12 Island

TYPE 2.TYPE 2.
Újra itt az ideje, hogy elkezdjünk foglalkozni a Type 2-es paklikkal, hi-
szen az Urzával bõvített mezõny kezd kiforrni, sõt mire ez a cikk megje-
lenik, addigra valószínûleg még jobban kialakul az a trend, ami hosszú
heteken át meghatározza majd a Magic legváltozékonyabb formátumát.
Mivel a Type 2 mindig az aktuális kiegészítõket használja, ezért ez az a
típus, mellyel a legtöbb munka van, folyamatosan alakítanunk kell a
vele kapcsolatos nézeteket, s persze ezzel együtt a paklinkat is.
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manás echo nem túl nagy érvágás. A pakli
manatartalma ugyan megcsappant, de ez
nem jelent semmit, mert a Fireblast hiánya
miatt már nincs szükségünk annyi Mounta-
inre. Ez a verzió egyébként még a szokásos-
nál is primitívebb, rengeteg lövés és kis ál-
latka van benne. Kellemes pörkölõdést!

A Tempest/Stronghold/Exodus formá-
tum sajátos szüleménye a következõ deck,
mikor elõször láttam az eredeti paklilistát,
akkor azt hittem, hogy el van nyomtatva.
Randy Buehler – aki volt már az év játékosa
is – alkotta ezt a förmedvényt, s nem átallott
huszonkilenc(!) földet belerakni. Teóriája az
volt, hogy a pakli a maga 31 lapjával is teljes
egészet alkot, nem kell bele más, s mivel a
manaigény is igen magas, ezért az extra mennyiségû föld
optimális lesz ehhez a paklihoz. Hát igen, valóban nagyon
erõs lett a koncepció, igaz Type 2-n gyengébb, mint az
eredeti formátumon.

Ennél a paklinál csak néhány dolgot jegyeznék meg.
Elsõként azt, hogy a Shard Pheonix és a Forbid segítségé-
vel beállíthatjuk a „mindent kánterelek” címû soft-lockot,
ami annyit tesz, hogy az ellenfél cselekvési lehetõségei
igencsak lecsökkennek. (A soft-lock és a hard-lock fogal-
ma annyit tesz, hogy az ellenfelet teljesen bezárjuk, sem-
mit sem tud csinálni. A soft változatból még elvileg ki le-
het szállni, a hardból azonban sehogy.)

A másik dolog pedig az, hogy az Intuition használata
ennél a paklinál is igen sokrétû lehet, hiszen kereshetünk
vele counterelést, fõnixet, Capsize-ot, Disket, de a legmó-
kásabb az, mikor három Mountaint szedünk ki vele, s en-
nek segítségével elkezdjük pörgetni a Shard Pheonixet.

A zöld manapság kezd felzárkózni a három normális
szín közé, olyannyira, hogy az utóbbi idõben rengeteg
paklit építenek erre a színre, sõt néhány teljesen zöld
paklit is láthatunk. Mikor megjelent a Cursed Scroll, ak-
kor szinte mindegy volt, hogy milyen hordát készítünk,
ha van benne négy ebbõl a bizonyos artifactbõl. De mos-
tanra már letisztult a mezõny annyira, hogy egy rossz pak-
lin az Isten se segít, de még a Cursed Scroll sem. Így hát
muszáj lesz valami jót alkotnom a zöld hordából is, remé-
lem sikerül. Egyébként egy hasonló jellegû paklival nyer-
tem már versenyt, talán ez ad némi bátorságot ahhoz,
hogy ezzel is kísérletezzetek.

Így Karácsony közeledtével egyébként nekem is lenne
kedvem egy jó kis zöld paklival játszani – fenyõfa Magicre
való leképzése. Nos, ebben a pakliban megtalálható min-
den, mi szem-szájnak ingere: zúzós lények (Albino Troll,
Armodon, Lhurgoyf), kontroll (Null Broach, Spike We-
aver), õserõ (Cursed Scroll), gyógyulás (Spike Feeder),
szóval nem érheti szó a ház elejét. Összegzésként pedig
– mint azt egy barátomtól megtanultam – minden pakliba
kell egy fõnök: Mirri, Cat Warrior.

A nyár nagy befutója volt a Draw&Go pakli, melynek
következtében már mindenki vagy ezzel játszott, vagy ezt
próbálta megverni. De a kék még most is nyomul, annak
ellenére, hogy elvesztett egy-két igazán nagy tápot
(Quicksand, Impulse). Én már nagyon unom ezt a paklit,
de fontos, hogy képben legyünk: ez az a pakli, amitõl
mindenki a falra mászik. Nálam ez úgy jelentkezett, hogy
több hónapon keresztül szinte minden paklimat úgy ter-
veztem meg, hogy agyonverje a kékséget. Természetesen
a tesztelések során kiderült, hogy az optimális választás
ilyen szempontból a Sligh – az elemek harca (hehe).

4 Force Spike
4 Counterspell
4 Mana Leak
4 Forbid
1 Memory Lapse
3 Dismiss
3 Whispers of the Muse
2 Time Spiral

2 Legacy Allure
2 Spire Owl
1 Silver Wyvern
4 Nevinyrral’s Disk
3 Stalking Stone
4 Ice Flow
2 Wasteland
17 Island

4 Llanowar Elves
4 Albino Troll
2 Elven Lyrists
3 Scavenger Folk
4 Spike Feeders
3 Trained Armodons
1 Mirri, Cat Warrior
3 Lhurgoyf

2 Spike Weaver
4 Eldamri’s Vineyard
3 Gaea’s Cradle
4 Cursed Scroll
4 Null Broach
3 Wasteland
16 Forest

4 Counterspell
4 Mana Leak
4 Forbid
2 Dismiss
4 Intuition
3 Capsize
1 Whispers of the Muse

4 Shard Pheonix
4 Shock
3 Nevinyrral’s Disk
4 Reflecting Pool
8 Mountain
16 Island
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Ismét zöld paklik következnek, mint már mondottam
volt, nekem egyre jobban fekszik ez a szín. Az elsõ pakli
egy elfekben bõvelkedõ konstrukció, az Urza’s Saga segít-
ségével (Priest of Titania, Gaea’s Cradle) most a zöld
brutális mennyiségû manát képes termelni. Ezt kihasznál-
va fantasztikusan erõs paklikat lehet építeni. Mivel a pak-
liban 28(!) elf van, ezért kivégzõ lapként ideális a Coat of
Arms. Meglepõ és mulatságos, mikor nyolc darab 9/9-es
elf betapossa az ellenfelet a betonba. Egy gyors számtan-
példa: van a pályán egy Priest of Titania, egy Skyshroud
Elf meg mondjuk három másik elf. Van egy Gaea’s
Cradle-ünk. Könnyen kiszámolható, hogy így minimum
tizenöt manát termelhetünk egy másodperc alatt; ezt egy
egészséges Hurricane-ba fektetve azt hiszem könnyen ki-
végezhetjük az ellenfelet.

A következõ (még mindig zöld) pakli természetesen
már megint más koncepciót követ: a földirtást. Az Argot-
hian Wurm segítségével végtelen mennyiségû földpusztí-
táshoz jutunk, dolgunk végeztével pedig egy kellemes
6/6-os nyomja majd agyon a szemben ülõ delikvenst. A
Vineyard lehetõvé teszi számunkra, hogy akár a második
körben leszedjünk egy földet, ami optimális esetben el-
lenfelünk elsõ földje lesz. A pakli többi része az elmarad-
hatatlan védekezés, gyógyulás, s az immár külön kategó-
riát kapott Cursed Scroll.

Magyarországon a fehér horda mindig nagyon népsze-
rû volt. Ennek sokféle magyarázata lehet, az egyik, hogy
nagyon olcsó (a régebbi verziók), és igen egyszerû vele
játszani/nyerni. A következõ verzió már nem mondható
olcsónak, hiszen a pakli ára majdhogynem a havi létmini-
mumot feszegeti, de lehet, hogy túl is lép rajta. Minden
esetre igen erõs pakliról van szó. A sokszínû földek távo-
zása alternatív megoldások használatára kényszerít min-
ket. Hát igen, nem hittem volna, hogy valaha Mountaint
fogok látni egy fehér hordában. A pakli igencsak igényel-
né a Tithe segítségét, de mint tudjuk ez már a múlté, leg-
alábbis Type 2-n.

Kontroll-horda? Érdekes kifejezés, valójában én talál-
tam ki ezt a szóösszetételt, de azt hiszem, a következõ
paklira ez illik a legjobban. A Counter-Sliver koncepció a
Tempest megjelenése óta egyre nagyobb népszerûségnek
örvend, s azt hiszem nem véletlenül. A pakli iszonytatóan
gyors tud lenni, s persze kellõképp idegesítõ is. Meg-
alázó, mikor az embert célozhatatlan, repülõ kis dögök
verik agyon, s minden próbálkozását, mely az offenzíva
megállítására irányul, megcounterelik.

Szinte már minden színt láttunk ötszínû verzióban. A
következõ pakli egy ötszínû kék, bár lehet, hogy ez nem túl
egyértelmû. Mindenesetre a legtöbb lap kék benne, s ez
adhat okot az elnevezésre. Ez gyakorlatilag egy kontroll-
deck, a nyerési lehetõségek azonban igencsak korlátozot-
tak. Gyakorlatilag egy Staunch Defenderrel kell agyonver-
nünk az ellenfelet. Nem hiszem, hogy túl erõsre sikerült a
pakli, mindenesetre egy próbálkozást azért megér.

4 Muscle Sliver
4 Birds of Paradise
2 Wall of Blossoms
4 Crystaline Sliver
1 Tradewind Rider
3 Victual Sliver
3 Mox Diamond
3 Winter Orb
4 Winged Slivers
4 Counterspell

1 Forbid
1 Mana Leak
4 Portent
2 Disenchant
4 City of Brass
3 Brushlands
2 Adakar Wastes
6 Islands
5 Forests

4 White Knight
4 Soltari Priest
3 Soltari Monk
4 Warrior en-Kor
3 Paladin en-Vec
4 Disenchant
3 Armageddon
4 Incinerate
2 Earthquake

3 Tradewind Rider
4 Mox Diamond
4 City of Brass
1 Reflecting Pool
2 Adarkar Wastes
2 Wasteland
2 Mountain
11 Plains

4 Argothian Wurm
4 Llanowar Elves
4 Wall Of Blossom
3 Spike Feeder
4 Eladamry’s Vineyard
4 Cursed Scroll
2 Spike Weaver
4 Winter’s Grasp
1 Sylvan Library

1 Abudance
3 Desert Twister
3 Scavenger Folk
2 Elvish Lyrist
2 Null Broach
3 Gaea’s Cradle
4 Wasteland
12 Forest

4 Llanowar Elves
4 Priest of Titania
4 Skyshroud Elves
4 Seeker of Skybreak
4 Elvish Archer
4 Skyshroud Elite
4 Elvish Lyrist

4 Coat of Arms
3 Overrun
4 Hurricane
2 Urzas Bauble
4 Gaea’s Cradle
2 Wasteland
13 Forest
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Kezdõ koromban legnagyobb sikereimet egy fekete
hordával értem el. Igaz, mára a pakli teljesen megválto-
zott, gyakorlatilag csak a Dark Ritual maradt meg az ere-
deti verzióból. A Type 2-es mezõny leggyorsabb paklija
következik, azt hiszem ellenszerként egyértelmûen csak a
vöröset tudnám megemlíteni.

Ismét egy Draw&Go variáns következik, ezúttal egy
befeketített verzió. A pakli remek kiegészítõje a Lobo-
tomy, valamint a Corpse Dance - Bottle Gnomes kombó.
Nekem ez a verzió jobban tetszik, mint a vörös változat,
ráadásul a dobatás is a kedvenceim közé tartozik.

Szóval rengeteg paklilistát
kaptatok, remélem, hasznát
veszitek majd. A paklik minde-
gyike megállja a helyét egy
versenyen, a siker már csak a
szerencsén és a játéktechni-
kán múlik.

ROVÓ VIKTOR

4 Bottle Gnomes
4 Nevinyrral’s Disk
1 Corpse Dance
1 Diabolic Edict
1 Duress
2 Capsize
4 Counterspell
4 Forbid
4 Force Spike
2 Power Sink

3 Whispers of the Muse
3 Lobotomy
12 Island
4 Reflecting Pool
2 Rootwater Depths
1 Stalking Stones
2 Swamp
4 Underground River
1 Volrath’s Stronghold
1 Wasteland

4 Sarcomancy
4 Carnophage
4 Dauthi Horror
3 Skittering Skirge
2 Dauthi Slayer
4 Lurking Evil
4 Unholy Strength

4 Cursed Scroll
3 Bad Moon
4 Dark Ritual
4 Duress
4 Wasteland
16 Swamp

4 Counterspell
2 Mana Leak
1 Dismiss
3 Forbid
3 Portent
4 Whispers of the Muse
4 Wall of Blossoms
2 Fireball
1 Earthquake
3 Disenchant
3 Staunch Defenders

4 Wrath of God
2 Adarkar Wastes
4 City of Brass
8 Island
2 Reflecting Pool
1 Mogg Hollows
4 Plains
2 Thalakos Lowlands
2 Vec Township
1 Wasteland
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– Akkor gyíkokat fogunk irtani – motyogta Luis, de kö-
rülötte mindenki jól halotta.

Erik elõhúzta kardját, és a gyeplõt a szájába vette. Le-
vette hátáról a pajzsot, és felkészült. Már csak a lábával
tudta irányítani a lovat, de a gyeplõt a szájában tartotta,
hátha meg kell majd rántani.

A szauruszok lovai elképesztõen erõsek lehetnek,
gondolta Erik, mert bár Jadow lova a halálán volt, a sza-
uruszok állatai csupán fáradtnak tûntek. A zöldbõrû har-
cosok még le sem lassítottak, mikor megpillantották a
szembenálló katonákat.

– Nem ijesztettünk rájuk túlságosan – mormogta Na-
kor Erik mögött. Erik egy pillanatra sem vette le a szemét
a közeledõ lovasokról.

– Ha kiadom a parancsot – mondta Calis –, nyílzáport
akarok; aztán majd elindul az elsõ sor. A második sor ki-
vár, amíg parancsot nem adok!

Az íjászok, akik mind a második sor közepén helyez-
kedtek el, megfeszítették íjaikat. – Várjatok! – mormogta
de Loungville.

A szauruszok rendíthetetlenül közeledtek. Erik egyre
több apró részletre lett figyelmes. Némelyik sisakon tollat
látott, de volt, amelyiken madarat vagy más állatot. Min-
degyik ló pej volt, sõt néhány szinte feketében pompá-
zott, de egyetlen tarkát sem látott. Erik eltûnõdött, hogy
miért érdekli õt annyira, hogy nincs pettyes ló a gyíkem-
berek csapatában. Erõs nevetési kényszert érzett.

Calis ekkor felkiáltott: – Lõni! – mire a negyven íjász
kilõtte a nyílvesszõket a második sorból. A nyílzáportól fél
tucat lovas esett el, és az idegen lovak közül több is fel-
nyerített. – Elõre! – kiáltotta Calis.

Erik megsarkallta lovát. Kiáltása és erõs lábszorítása
jelezte a lónak, hogy vágtázni kell. Nem nézett a többiek-
re, csakis az egyik szauruszra összpontosított, akinek si-
sakdísze nagy lószõrtincsbõl állt. A lószõrt pirosra festet-
ték, úgyhogy könnyû célpontot nyújtott Erik számára.

Erik inkább érezte, semmint látta, amint lova nekiüt-
közik a nagyobb állatnak. Inkább azzal törõdött, hogy el-

kerülje a nyakára mért csapást. A szaurusz nagy, egyélû
bárdot használt, ami azt jelentette, hogy egyik felével vág-
ni, másik felével pedig ütni tudott. Erik majdnem beesett
a két ló között keletkezõ üres térbe, mikor lova meg-
roggyant. Erik elhajolt a csapás elõl, és épp idõben nyer-
te vissza egyensúlyát ahhoz, hogy elsöprõ csapást mérjen
a szaurusz combjára.

Azt már nem látta, hogy a lény leesett-e a lóról, vagy egy-
szerûen továbblovagolt, mert máris másik harcossal került
szembe, aki épp ledöntötte Hatonis egyik emberét a lóról.
Erik nekirontott, és mielõtt a lény felé fordulhatott volna,
nagyot szúrt a pajzsa alá. A szaurusz hátradõlt, és leesett.

Erik káromkodva húzta arrébb lovát, mikor az egyik
lovas nélküli, szaurusz ló elõrerúgott az elülsõ lábával. –
Figyeljetek a lovakra is! – üvöltötte. – Õket is betanították
a támadásra!

Erik odasietett, hogy segítsen Roonak, aki Luizzal
együtt próbált meg leküzdeni egy szauruszt. Erik a gyí-
kember mögé ért, majd gyilkos csapást mért sisakjának
hátsó részére. A szaurusz lezuhant a földre. Sisakja is le-
esett, mire elõbukkant zöld, pikkelyes arca, melyet most
már vörös vér borított.

– A vérük nem zöld – kiáltotta Biggo, aki épp arra lo-
vagolt. – És elég szépen esnek el.

– Mi is – mondta Roo. Biggo és Erik körbenézett. Bár
már a legtöbb szaurusz elesett, mindegyikre jutott egy
elesett katona.

Biggo megigazította sisakját. – Háromszor annyian va-
gyunk, mint õk, de ezt nem érezni igazán!

– Lõni! – üvöltötte Calis, mire a mellette maradt tíz
íjász elkezdte lõdözni a megmaradt öt szauruszt.

– Nézzétek! – mondta Jadow, és a távolba mutatott.
– Ezért olyan bátrak! – kiabálta de Loungville. – Ez

csak az elõcsapatuk!
A messzeségben széles porfelhõ kígyózott az égbolt

felé, és a paták dobogása még ilyen messzirõl is menny-
dörgésként hatott. Erik nem tétovázott; megsarkallta lo-
vát, és megtámadta a maradék szauruszokat, akik meg-
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próbálták lefoglalni õket, hogy a közeledõ csapat beérje
az elõcsapatot.

Biggo hatalmas csatakiáltást hallatott, majd követte
Eriket. Ketten vetették rá magukat egy szauruszra. Erik el-
találta a lény kardot tartó karját, és szétroncsolva a cson-
tokat, mélyen belemártotta kardját. Biggo közben rendít-
hetetlenül csépelte a szaurusz pajzsát.

A lény hamar földre került.
– Irány a barlang! – kiáltotta Calis. – Ott még van esé-

lyünk!
Erik mély lélegzetet vett, és rábírta fáradt lovát a vág-

tára. Nem maradt más választásuk. A fura lovak sokkal
erõsebbnek bizonyultak, és sokkal jobb állóképességük
volt. Nem futhattak el elõlük, ez bebizonyosodott, és a
szabad ég alatt nem gyõzhették le a sok szauruszt.

Erik csak remélni tudta, hogy a barlang vezet valaho-
vá, mint ahogy azt Praji is mondta. Mert ha csak egy bar-
lang volt a dombocskában, akkor halál várt rájuk.

Calis Bíbor Sasai fáradtan, sebekkel tele indultak el a
távoli bucka felé. A rövid, de heves csata után már nem tö-
rõdtek a tartalék lovakkal. Az állatokra bízták, hogy köve-
tik-e õket, vagy szétszélednek.

Nakor elsõként ért a dombhoz, ahol levetette magát a
lóról. Magához vett egy víztömlõt és egy csomag élelmi-
szert, majd üvöltve belerúgott a ló hátsó részébe, mire az
elkezdett vágtatni. Nakor ezután bebújt a barlangba.

Erik és a többiek leszálltak a lóról. – Van egy ajtó!
Gyertek gyorsan!

– Csiholjatok tüzet! – parancsolta Calis. De Loungvil-
le elõvett egy különleges olajat, és kért egy fáklyát. Gyor-
san elõszedtek pár fáklyát a csomagokból. Az emberek
összeszedtek pár dolgot, de a csomagok, az élelmiszerek
nagy részét és a lovakat mind fel kellett áldozni.

De Loungville lelocsolta olajjal a fáklyát, aztán egy da-
rab kovakõvel és acéllal szikrát szórt rá, mire az meggyul-
ladt. De Loungville is bebújt a barlangba.

Erik követte õt. Alacsony átjáróba ért, ahol csak törpe-
járásban tudott elõre haladni. Úgy négy métert ment elõ-
re, mikor a folyosó kiszélesedett és magasabb lett. Egy
üregbe vezetett.

Erik kicsit kereste az ajtót, aztán rájött, hogy az ajtó
egy hatalmas, kerek kõlap. E kõlap erõs, fából és fémbõl
készült keretben nyugodott. A kerek kõtömbön erõs faru-
dak lógtak, melyekkel el lehetett tolni a bejárathoz. Az aj-
tó elõnye az volt, hogy bentrõl, e kis üregbõl, pár erõs fic-
kó meg tudta mozdítani, de ha már õk a helyére tették,
kintrõl semmilyen fogást nem lehetett találni a kõlapon,
és még a betuszkolásához elegendõ tolóerõt sem lehetett
kifejteni az apró folyosón.

Mikor az utolsó ember is beért a barlangba, Erik, Big-
go és Jadow megragadta a farudakat, melyekkel megpró-
bálták elmozdítani a kõtömböt. Mások beférkõztek a fal
és a tömb közé, hogy ha már megmozdult egy kicsit, õk is
segítsenek puszta kézzel tolni.

A kõ lassan, unottan moccant meg, aztán hangos dü-

börgéssel elindult, miközben lovasok hangja visszahang-
zott a bejáraton keresztül. Idegen nyelvû, dühös kiáltások
hallatszottak, miközben a kõ csikorogva állta el az utat.

Erik hirtelen ellenállást érzett, és ekkor tudta, hogy a
szauruszok megpróbálják megakadályozni a bejárat elzá-
ródását. – Nyomjátok! – kiáltotta, és egy másik pár kéz fe-
szült neki a kõnek. Erik lenézett, és Root pillantotta meg,
aki a földön mászva odaférkõzött, és talált egy talpalatnyi
helyet, ahol segíteni tudott.

– Csukjátok be a szemetek! – kiáltotta Nakor.
Erik nem engedelmeskedett elég gyorsan, így kis idõ-

re elvakította a villanás. Nakor meggyújtott valamit de Lo-
ungville fáklyájával, amit át is hajított a fal és a kõlap kö-
zötti, immáron elég szûk résen.

Sikoly és ordítás hallatszott a másik oldalról, és a kõ-
lapot görgetõk már nem éreztek ellenállást. A nagy kõ-
tömb utolsó, hangos dübörgéssel a helyére gurult. Erik
érezte a vállában, ahogy a kõ nekiütõdik a falnak.

Térde hirtelen elerõtlenedett, így le kellett ülnie a hi-
deg barlang padlójára. Biggo nevetni kezdett. – Ez a hely-
zet melegebb volt, mint ahogy azt én szeretem.

Erik is nevetni kezdett, majd Jadow-ra nézett. – Foster
és Jerome?

Jadow megrázta a fejét. – Mind harcoshoz méltón hal-
tak meg.

– Bobby – szólt Calis –, gyújts meg még egy fáklyát,
hogy lássuk, merre megyünk!

– Van még fáklyánk? – kérdezte az õrmester.
– Igen, itt a csomagban, õrmester – szólt valaki a sö-

tétbõl.
– Biggo – mondta Calis –, amíg mi elõremegyünk,

hogy felderítsük a helyet, addig te és Sötétmocsárffy ké-
szítsetek leltárt! A legtöbb csomagunkat kint hagytuk, de
látni akarom, hogy mink van. – Körbepillantott. – Bár ha
nincs innen kiút, akkor nem is számít, nemde?

Választ nem is várva, elindult a félhomályban. De Lo-
ungville meggyújtotta a második fáklyát, amit odaadott
Luisnak, majd követte a kapitányt. Nakor gyorsan felka-
pott pár követ, és betette õket a kõtömb és padló közé. –
Nem fog könnyen arrébb gurulni, ha már meg tudják
mozdítani – mondta vigyorogva.

Biggo a többiek felé fordult. – Rendben van, kedves-
kéim. Hallottátok a kapitányt. Nézzetek körül, csibészek,
és meséljétek el az öreg Biggónak, hogy mit szorongatta-
tok, mikor bespuriztatok a barlangba!

Erik felröhögött, de jól tudta, hogy csak azért nevet,
mert megkönnyebbült, hogy még él. Nem tudta, hogy a
többiek tisztában vannak-e vele, de mielõtt õ belépett a
kis buckába, hátranézett, és a százegynehány fõs seregbõl
legalább harminc embert látott, akik holtan feküdtek a
földön a kis csata után. A többiek túlélték a hosszú, kese-
rû utazás elsõ összecsapását, de a sereg egyharmada már-
is odaveszett.

Félretette a gondolatot, és elkezdte felmérni, milyen
felszerelés maradt náluk.
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Könyv címe Bolti ár 1-2 darab 3 db-tól
EGYÉB REGÉNYEK

Graham Edwards: Sárkányvarázs I-II * 1190 Ft 1000 Ft (100) 890 Ft (89)
Graham Edwards: Sárkányvihar 998 Ft 840 Ft (84) 750 Ft (75)
Ken Grimwood: Idõcsapda 750 Ft 520 Ft (52) 410 Ft (41)
William Shatner: Delta Kutatás 798 Ft 670 Ft (60) 600 Ft (60)

MÖBIUS KIADÓ KÖNYVEI
Terry Bisson: Johnny Mnemonic 449 Ft 380 Ft (38) 350 Ft (35)
Diane Carrey: Kísértethajó (Star Trek) 589 Ft 500 Ft (50) 470 Ft (47)
Gene DeWeese: A béke õrei (Star Trek) 619 Ft 520 Ft (52) 490 Ft (49)
Carmen Carter: Hamlin gyermekei (Star Trek) 639 Ft 540 Ft (54) 510 Ft (51)
Vonda N. McIntyre: Khan haragja (Star Trek) 639 Ft 540 Ft (54) 510 Ft (51)
Douglas Adams: Viszlát és kösz a halakat * 599 Ft 510 Ft (51) 480 Ft (48)
Fényévek – Sci-fi antológia 690 Ft 580 Ft (58) 550 Ft (55)
Fényévek II. – Sci-fi antológia 699 Ft 690 Ft (69) 560 Ft (56)
Sandy Schofield: Halálcsapda (Aliens) 639 Ft 540 Ft (54) 510 Ft (51)
Robert Shackley: A halál árnyékában (Aliens) 599 Ft 510 Ft (51) 480 Ft (48)
Robert A. Heinlein: Starship Troopers 659 Ft 560 Ft (56) 530 Ft (53)
K.W. Jeter: Szárnyas fejvadász 2. 659 Ft 560 Ft (56) 530 Ft (53)
Joan D. Vinge: Lost in Space 649 Ft 640 Ft (64) 520 Ft (52)

A tavaly kipróbált kedvezményes vásárlási rendszer sikeresnek bizonyult. A postaköltség kiszámolása azonban idõnként
problémás volt, ezért 1999. január 1-tõl kezdve az alábbi megrendelési rendszer érvényes termékeinkre. Minden ár tar-
talmazza a postázási költséget, tehát ezentúl kényelmesen lehet egyszerre pl. kártyát és könyvet venni. Minden köny-
vünk és a külföldi kártyák kedvezménnyel rendelhetõk meg. Sõt ezentúl a Möbius Kiadó regényeihez is hozzájuthatsz
olcsóbban. A könyveknél a kedvezmény mértéke függ az egyszerre megvásárolt könyv mennyiségétõl. Minden könyv-
nél két árat tüntettünk fel. Az elsõ (a drágább) arra az esetre vonatkozik, ha egy vagy két darab könyvet vásárolsz (per-
sze nem kell egyformát), a második (az olcsóbb) arra, ha 3 vagy több könyvet veszel egyszerre. (Ez a kedvezmény csak
azokra a könyvekre vonatkozik, ahol két ár van feltüntetve!)

A vásárlásra három lehetõségetek van:
1. ZSETONNAL FIZETSZ

A TF és KG játékosoknak lehetõsége van zsetonnal is fizetni. Ehhez nem kell mást csinálni, mint az UL hátulján
feltüntetni, hogy mit szeretnél vásárolni. (Természetesen e-mailben is megírhatod a rendelésedet.)

2. ELÕRE FIZETSZ BELFÖLDI POSTAUTALVÁNYON
Ebben az esetben a csekk hátulján a közlemények rovatban sorold fel a megrendelt könyveket. 

Add össze a kedvezményes árnál feltüntetett összegeket, figyelembe véve a darabszámot! Ezt az összeget
küldd el nekünk és kb. egy hét múlva megkapod a könyveket.

3. UTÁNVÉTELLEL SZERETNÉL RENDELNI
E-mailben vagy levélben írd meg a neved, címed, és a megrendelendõ könyveket. Mi egy héten belül postázzuk

a könyvet. Az árát a postásnak kell fizetned. (Ez a kedvezményes ár + 350 Ft postaköltség-hozzájárulás.)

Figyelem! A csillaggal (*) megjelölt könyvekbõl csak néhány példány van. Ha postautalványon elõre fizetsz, akkor
ezeket érdemes egy e-maillel lefoglalni, hogy biztosan legyen még belõlük, mire megjön a pénzed. Az ár mellett záró-

jelben a zsetonban számított ár található. (Ne felejtsd el, hogy 99. január 1-tõl kezdve 1 zseton = 10 Ft!)

Címünk: Beholder Kft. 1680, Budapest Pf. 134.
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MAGIC: THE GATHERING
Stronghold kiegészítõ 590 Ft (59)
5th Ed. kezdõ pakli 1780 Ft (178)
5th Ed. kiegészítõ 590 Ft (59)
Urza kezdõ pakli 1950 Ft (195)
Urza kiegészítõ 590 Ft (59)
Exodus kezdõ pakli 1780 Ft (178)
Exodus kiegészítõ 590 Ft (59)
Tempest kezdõ pakli 1780 Ft (178)
Tempest kiegészítõ 590 Ft (59)
Mirage kezdõ pakli 1780 Ft (178)
Mirage kiegészítõ 590 Ft (59)
Vision kiegészítõ 590 Ft (59)
Weatherlight kiegészítõ 590 Ft (59)
Portal kezdõ pakli 1400 Ft (140)
Magyar nyelvû szabálykönyvvel!
Portal kiegészítõ 450 Ft (45)

NETRUNNER
Alappakli (dupla pakli) 3000 Ft (300)
Alap kiegészítõ 590 Ft (59)
Proteus kiegészítõ 590 Ft (59)

BATTLETECH KÁRTYAJÁTÉK
Unlimited alappakli 1780 Ft (178)
Unlimited kiegészítõ 590 Ft (59)
Counterstrike kiegészítõ 590 Ft (59)
Mercenaries kiegészítõ 590 Ft (59)
Mech Warrior kiegészítõ 590 Ft (59)
Arsenal kiegészítõ 590 Ft (59)

KULT
Heart Mind & Soul * 1000 Ft(100)
Beyond the boundaries * 1000 Ft (100)

VAMPIRE
Alappakli 1780 Ft (178)
Alap kiegészítõ 590 Ft (59)

SHADOWRUN SZEREPJÁTÉK
2. kiadású szabálykönyv 2800 Ft (280)
Germany Sourcebook * 2040 Ft (204)
Bug City * 2040 Ft (204)
Super Tuesday * 1700 Ft (170)
Imago * 930 Ft (93)
Harlequin’s Back * 1700 Ft (170)

EARTHDAWN SZEREPJÁTÉK
Parlainth * 2890 Ft (289)
Sky Point & Vivane * 2890 Ft (289)
Terror in the Skies * 1140 Ft (114)
Infected * 1140 Ft (114)
Parlainth Adventures * 1140 Ft (114)
Sky Point Adventures * 1140 Ft (114)
Throal Adventures * 2040 Ft (204)
Prelude to War * 1700 Ft (170)
Adept’s Way * 2400 Ft (240)
Gamemaster pack * 1530 Ft (153)

MUTANT CHRONICLES
Imperial sourcebook * 1000 Ft (100)
Capital sourcebook * 1000 Ft (100)
Warzone m.s battlegames * 2200 Ft (220)

WHITE WOLF
Stormrider: Jump-Start Kit * 1100 Ft (110)
Pact of Pasaquine * 1440 Ft (144)
Nuwisha * 1400 Ft (140)
Mummy 2. kiadás * 2100 Ft (210)

SHADOWRUN REGÉNYEK
Vakító fény 698 Ft 590 Ft (59) 520 Ft (52)
Magányos farkas 698 Ft 590 Ft (59) 520 Ft (52)

SHADOWRUN SZEREPJÁTÉK KIEGÉSZÍTÕK
Grimoire* 1100 Ft 800 Ft (80) 660 Ft (66)
Árnyékmagyarország 1200 Ft 600 Ft (60) 500 Ft (50)
Végzetes DNS 438 Ft 400 Ft (40) 350 Ft (35)

RAYMOND E. FEIST REGÉNYEI
Ezüsttövis 798 Ft 600 Ft (60) 500 Ft (50)
Vérbeli herceg 898 Ft 760 Ft (76) 670 Ft (67)

BATTLETECH REGÉNYEK
Halálos örökség 750 Ft 600 Ft (60) 520 Ft (52)
A vér szava 750 Ft 600 Ft (60) 520 Ft (52)
Elveszett sors 750 Ft 600 Ft (60) 520 Ft (52)
A klán törvénye 698 Ft 590 Ft (59) 520 Ft (52)
Vérnév 698 Ft 590 Ft (59) 520 Ft (52)
Sólyomgárda 698 Ft 590 Ft (59) 520 Ft (52)

EARTHDAWN REGÉNYEK
A vágyódás gyûrûje 698 Ft 590 Ft (59) 520 Ft (52)

TÚLÉLÕK FÖLDJE REGÉNYEK
Kitaszítottak 478 Ft 450 Ft (45) 400 Ft (40)

IAN FLEMING: JAMES BOND 007
Casino Royale 629 Ft 440 Ft (44) 350 Ft (35)

ROBERT JORDAN - AZ IDÕ KEREKE SOROZAT
A világ szeme I. 798 Ft 670 Ft (67) 600 Ft (60)
A világ szeme II. 998 Ft 840 Ft (84) 750 Ft (75)

HATALOM KÁRTYÁI
Alappakli (IV. kiadás) 820 Ft (82)
Chara-din visszatér kiegészítõ 600 Ft (60)
Isteni Szövetség kiegészítõ 560 Ft (56)
Ezüsthajnal 600 Ft (60)
Árnyékhold 620 Ft (62)

HKK CSILLAGKÉPEK
Skorpió 200 Ft (20)
Nyilas 200 Ft (20)
Bak 200 Ft (20)
Vízöntõ 200 Ft (20)
Halak 200 Ft (20)
Kos 200 Ft (20)
Bika 200 Ft (20)
Ikrek 200 Ft (20)

HKK INVÁZIÓ
Álomvilág 200 Ft (20) 

A Csillagképek és Invázió megrendelésére még két kü-
lön feltétel vonatkozik:
• Fajtánként legalább 3 csomagot kell rendelni belõle.

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

• Ha olyan Csillagképek vagy Invázió kiegészítõt ren-
delsz meg, ami már kifogyott, akkor automatikusan a
legközelebb megjelenõt küldjük el helyette.
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Júniusi keresztrejtvényünk hibája miatt a fõsorokat fogadtuk el megfejtének, amit sokan be is küldtek. A
szerencsés nyertesek: 1. Fenyvesi Gábor, 2. Kolarovszki Zoltán, 3. Balázs Pál, 4–6. Szili Béla, Papp Károly
és Kúti Péter. Gratulálunk nekik! Ezúttal ismét egy olasz módra következik, továbbra is Zsigrai Károly szer-
zeményeibõl. Ha összeadod a rejtvényben található fekete négyzetek számát a rejtvényt elválasztó cikcakk-
ban haladó vastag vonal hosszával (a hossz egységben értendõ), aztán mindezt megszorzod hárommal,
kapsz egy háromjegyû számot. E szám takar egy TF-es szörnyet és egy tárgyat, ezek nevét írd rá egy pos-
tai levelezõlapra, és küldd el a Beholder Kft. címére! Ne felejtsd el ráragasztani az ezen az oldalon talál-
ható pályázati szelvényt, valamint ráírni, hogy melyik típusú nyereményt szeretnéd (TF, KG, HKK) mert
ezek nélkül nem vehetsz részt a sorsoláson.

Beküldési határidõ: 1999. március 31.

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

4–6. díj 2 ingyenforduló a TF-en vagy a KG-n vagy 1 csomag Árnyékhold
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VÍZSZINTES: 1. aranyos víziszörny • gonosz va-
rázslat 2. MAGUS-isten • szerzett értesülés • Vas me-
gyei község • kártyalap 3. isten Berlinben • Tudomá-
nyos Ismeretterjesztõ Társulat • verskellék • negatív
röv. • az egyik szülõi ág 4. kis Olivér • kutyul • ... De-
rek • Zaragoza folyója 5. rock and ... • idegen nõi
név • gyorsan ide-oda mozgat • a múzsák egyike 6.
bolgár pénz • társa röv. • olasz igen • phua-kúpok-
kal kapcsolatos parancs • az asa német megfelelõ-
je 7. turkálókban bontják • szalmát nagy halomba ra-
kó • ászokhordó nyílása 8. állatövi jegy • gömbjelzõ
• nem fukar • sportfogadás féle 9. Omszk folyója
• szégyent hoz valakire • illetve röv. • virág és por
is van ilyen • a világ egyik legnagyszerûbb játé-
kának rövidítése 10. a szerelmi költészet múzsája
• tíz Londonban • búslakodik 11. masamód • csoki-
fajta • eredetileg hadihajók fedezetével haladó keres-
kedõhajók csoportja 12. norvég férfinév • Komárom
megyei község • ételízesítõ márka • Munkahelyi Re-
gionális Program 13. egykori magyar fõméltóság
• Diplomáciai Testület • csór • apó 14. ittrium, jód,
nitrogén • soha németül • személyes névmás • idõ-
számítás elõtt röv. • spanyolfal 15. Ghallán õshonos
növény • távfegyver alapanyag

FÜGGÕLEGES: 1. adott helyen fõszörnynek szá-
mít • a Csatorna keleti partján találkozhatsz ve-
le 2. olasz férfinév • vasút Szibériában • szignál 3.
Nagy ... (karibi szigetek) • értékesíteni 4. hajórész
• talál • éljen, nagyszerû 5. határrag • fémlemez • ri-
bonukleinsav 6. a Dalai Láma palotája • egykori ma-
gyar pénzérme • orosz repülõgép típus 7. finom ét-
olaj • ruhát kitisztít • ... gratia (isten kegyelmébõl) 8.
hosszasan, mozdulatlanul fogná • szemmel érzékel
9. olasz és magyar autójel • kihívóan ide-oda mozgat-
ták (a feneküket) • néma tanú! 10. arcszín • becézett
Salamon • mai 11. gabonanövény • foghús • köszö-
nés 12. derékszíj • gyümölcsöt szárít • végtag • in-
dulatszó 13. Pavarotti hangja • a Jupiter egyik holdja
• éter és alkohol gyöke 14. késnek, kardnak van
• passzolás • csené 15. pertuban vannak vele • kö-
römmel eltávolít 16. gonosz parancs • kétkerekû
jármû tulajdonosa • cola van ilyen 17. angyalrang
• ... est omen (a név végzet) • borítókosár 18. a szük-
séges ásványi anyagokat tartalmazó, vízkultúrában al-
kalmazott folyadék • G. V. M. • vonulni kezd! 19.
nagyhatalom • római kettõ • varjelzõ • neves hazai
politikus 20. kevesek által birtokolt fegyver
• többféle fémbõl is készíthetõ védõeszköz

Alanori Krónika – IV. évf. 1. (37.) szám 43

C D  É S  K Á R T Y A  S H O P

• HKK és Magic lapok hatalmas választékban.
• A telefonos megrendeléseket postai utánvéttel

elküldjük.
• CD-Rom játékok adás-vétele.
• Nálunk játszhatsz a legeredményesebb

HKK játékosokkal: Papadimitropulosz Alexander,
Kovács Ákos, Kis Borsó Csaba.

sci-fi és
fantasy

regények

NNNNYYYYIIIITTTTVVVVAAAA::::
HHHH----PPPP::::     11110000----11118888
SSSSzzzz::::     11110000----11114444

ÁRAINK:

HKK 4. kiadás 750 Ft

Ezüsthajnal 540 Ft

Árnyékhold 560 Ft

Urza’s alap 2050 Ft

Urza’s booster 630 Ft

1053 Budapest, 
Kossuth Lajos u. 17.
Down Town Üzletház 12. üzlet
(az Astoriánál)
Tel.: 318-5003/112, 318-9481/112, 

06-20-9-818-670
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A Túlélõk és Kalandorok magazinja ’99 január

Ember 15,8%
Elf 12,6%
Törpe 8,2%
Árnymanó 7,6%
Troll 9,6%
Gnóm 7,0%
Alakváltó 16,5%
Kobudera 17,0%
Mutáns 5,7%

Vízi harc 22
Ökölvívás 35
Szúrófegyver 41
Vágófegyver 28
Ütõfegyver 38
Lõfegyver 33
Dobófegyver 37

Legtöbb skalp 19
Legtöbb szörny 4525
Legtöbb TP 3606298
Leggazdagabb 15083 arany
Legtöbb ÉP 431
Legtöbb tudatpont 64
Legtöbb varázspont 1217
Legtöbb pszipont 277
Legnagyobb hit félisten hatalmú szolga

Hívõk aránya 67%
Leah 11,7%      hittérítõ
Dornodon 14,5% eljövendõ pap
Raia 15,8% kisebb pap
Elenios 6,8% eljövendõ pap
Sheran 12,5% eljövendõ pap
Tharr 24,1% eljövendõ pap
Fairlight 12,5%      hittérítõ
Chara-din 1,9%    hûs. köv.

Erõ 68
IQ 53
Ügyesség 53
Egészség 59
Szerencse 57

Min. Erô: 6
Min. IQ: 6
Min. Ügyesség: 6
Min. Egészség: 1
Min. Szerencse: 4

Legjobb 777
Leggonoszabb 666
Jó 16,9%
Semleges 62,5%
Gonosz 20,5%

Férfi 79%
Nõ 21%

Rejtõzködés 135
Nyomkövetés 97
Lopás 91
Mászás 37
Csapdakészítés 56
Csapdaészlelés 42
Gyógyítás 101
Titkosírás 46
Felderítés 130
Szörnyidomítás 26
Teológia 57
Taumaturgia 100
Szerencsejáték 16
Harcmûvészetek 35
Szkanderozás 36
Zene 79
Szörnyismeret 40
Pszi 43
Zárnyitás 31
Vadászat 153
Bányászat 48
Testépítés 70
Úszás 19
Ordítás 27

az 1999. január 7-i adatok alapján

Megszakítva az eddigi statisz-
tikák sorát, ezúttal ismét olyan
statisztikát olvashattok, mely-
ben minden kalandozó adatai
szerepelnek.
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A X. TF találkozón szokás szerinti idõben, szokás szerinti
helyen, a Lángban tartottuk. A tavaly decemberinél vala-
mivel kevesebben, kb. 800-an jöttek el, ez valószínûleg az
elõzõ nap leesett irdatlan hótömeg okozta közlekedési
nehézségeknek volt betudható. 

A találkozó fõ attrakciója persze mindig az, hogy a TF
és KG játékosok élõben is találkozhatnak azokkal, akikkel
eddig csak leveleztek, és szintén élõben bombázhatják
kérdéseikkel, javaslataikkal a programozókat. Igyekez-
tünk azonban minél több olyan programot is szervezni
emellett, amit ti, játékosok érdekesnek fogtok találni.

A legnagyobb érdeklõdés a TF-es és KG-s tesztcsata ge-
nerátor után volt. Akik nem tudtak eljönni, azoknak elmon-
dom, hogy ez egy olyan program, amelyben a játékbeli ka-
raktered kihívhat bármely más játékost (NJK-t is) ill.
szörnyet/ûrhajót. Mindez persze a rendes játékadatbázison
kívül, tehát mindaz, ami itt történt, annak semmi hatása
nem volt a karakteredre. A TF-en nagy népszerûségnek ör-
vendett Toborzásgátló Vlagyimir, Numpet Zaks, Dögvész,
Ilinir Doaron, a kisebb quwarg istenség és a többi legendás,
25+ szintû szörny kihívása. A KG-n is a „nehézfiúk”, a leg-
erõsebb mezon, zarg és persze játékos karakterek ellen pró-
bálta ki magát mindenki, sõt, néhányan Purple Darknessbe
is belekötöttek. Az elsõ 5 tesztcsata minden játékosnak
(nem karakternek!) ingyenes volt, a többi zsetonba került
(10 ill. 5 csatánként egybe). Talán kevesen tudják, de a teszt-
csata generátornak más gyakorlati haszna is volt, a nagyon
ritka, csak játékos-játékos harcban elõforduló hibák felderí-
tése és kijavítása sokkal könnyebbé vált ezzel a programmal.

Ezenkívül vetélkedõket szerveztünk a TF-eseknek és a
KG-soknak is. A TF-es tulajdonság öt-
próba az öt alaptulajdonság tréfás
tesztjébõl állt: a versenyzõnek elõ-
ször súlyzókat kellett minél hosszabb
ideig kitartani, utána egy számítógé-
pes „IQ-tesztet” elvégezni, egészsé-
gét próbára téve kellett forgás után
gyorsan vizet innia, kockadobással
szimulálta szerencséjét, és végül re-
megõ kezekkel, és még mindig szé-
dülten kellett darttal célba dobnia,
ügyességét tesztelve. A legjobb +1-et
kapott minden tulajdonságára, a do-
bogósokat tulajdonságponttal illetve
igazság gyöngyével jutalmaztuk. A
szervezõk is, a versenyzõk is, (és mi-
vel mindez a színpadon folyt, a né-
zõk is) élvezték a show-t. A KG rajon-

góinak Makó Kati szervezett triviát és csapatversenyt, per-
sze KG-s nyereményekkel. Persze ezúttal is volt TF és KG
aukció, némelyik tétel mesés áron kelt el.

A találkozó fénypontja persze most is az olimpiai for-
dulók kiosztása volt. Én a TF olimpiával kapcsolatban tu-
dok nyilatkozni, nagyjából hibamentes volt, kivéve, hogy
egy KT képességet tiltó rutin kissé tökéletlen mûködésé-
nek köszönhetõen néhol olyan harcmûvész trükkök jelen-
tek meg, amelyek nem kellettek volna, ezenkívül ha vala-
kinek a TV listájában egyszerre volt pszi acéltorony és
tüskepajzs, és ellenfele egy pszi használó volt energiatüs-
kével, akkor volt valami bug a kiírásnál. Persze mindezek
már korrigálva lesznek jövõre, de ki tudja, milyen érdekes-
séget hoznak majd a közben kifejlesztett KT-képességek...
Szerencsére, most már tudok a tesztcsata generátorral egy
elõzetes futtatást csinálni, amely az esetleges hibák jó ré-
szét ki tudja jelezni, és azok kijavíthatók. A TF olimpián
1146 induló volt, ezek összesen sok ezer párviadalt vívtak,
úgyhogy a speciális problémákat eddig elég nehéz volt ki-
szûrni, remélhetõleg ezután már könnyebb lesz.

A találkozó meglepetésérõl itt most nem akarok rész-
letesen írni, elég annyit, hogy a Beholder Kft. új levelezõs
játékáról volt szó, amely várhatóan ‘99 õszén fog indulni.
Hamarosan további részleteket olvashatsz majd a Króni-
kákban.

A tombola azt hiszem minden eddiginél jobban sike-
rült, TF operátorunk, Kati a játékbeli nyereményeket tré-
fás tárgynyereményekkel párosította.

A HKK játékosok sem jöttek el hiába, hiszen itt volt
elõször kapható a legújabb kiegészítõ, az Árnyékhold. A

frissen vásárolt paklikkal a szemfüle-
sek felkereshették a játék egyik terve-
zõjét, Makó Balázst, és kihívhatták egy
frissen bontott pakli csatára. A gyõzte-
sek plusz egy paklit nyerhettek.

A fentiek mellett még számos
egyéb állandó program is volt, szuper-
kedvezményes árusítás, több szerepjá-
ték bolt teljes kínálata, számítógépes
játéklehetõség, dilitotó, dartdobálás
kártyadíjakért, kedvezményes befize-
tés, non-stop KT találkozók.

Ha valaki most azon szomorko-
dik, hogy bizony, nagy kár volt ki-
hagynia mindezt, ne búsuljon, jövõ
júniusban ismét lesz TF találkozó, és
a sikeres programokra (csatagenerá-
tor) biztosan lehet akkor is számítani.

TÉTEL ÁR

max ép/vp/pszi 450
szerencsetalizmán 600
galachmit 350
20 manifeszt. nyúlvány 400
arany masszariasztó 600
moa rubin és smaragd 550
fpi minta 1800 (!)
+3 MXTU 1700
esszenciavédelem varázslat 1000
planetáris õrdémon varázslat 550
pszi kõ 2300
Rughar gyûrûje 2800 (!)
vámpírtõr 2000
esszenciakristály 4000 (!)
Morgan szilánkja 1600

TIHOR MIKLÓS



46 GN – 61.

SZAVAZÁS
A nemrégiben kiment szavazás témájával szeretnék most
bõvebben foglalkozni. A szavazás arra irányul, hogy hely-
reállítsuk a KT-képességekkel megbillent játékegyensúlyt.
Azt, hogy szükséges a változás, a TF találkozón határoz-
tam el, sok játékossal beszélgettem, és mindenki egyetér-
tett, hogy valami változásra lenne szükség. Nagyon sokat
gondolkodtunk rajta, hogy mik a problémák, és mik a le-
hetséges megoldások.

A PROBLÉMÁK

1Ha egy 56. (mutánsoknál 26.) fordulós karakter belép
egy KT-ba, ugyanazokat a KT képességeket élvezheti,

amelyeket egy 250. fordulós, aki az elõzõ 200 fordulóját
már ezen képességek kifejlesztésével töltötte.

2 A TU, mint minden a TF-en, egy erõforrás, amely sok
mindenre használható. A KT képességek rendszeré-

nek tervezésekor úgy gondoltam, az MXTU/7 egy megfe-
lelõ korlát a TU regenerálásra, így a karakterek 1-2 TU-t
kapnak körönként, és minden ehhez lett igazítva. A plusz
TU regenerálás egy reális és értelmes KT képesség volt,
de eleinte nem lehetett belátni, hogy ezzel néhányan nem
+50-100%, hanem +500-1000% vagy még több TU-hoz
juthatnak. Egyetlen játék sem készülhet fel arra, hogy
ilyen nagy korlát legyen két játékos erõforrás hozzáférése
között, ez óhatatlanul a játékegyensúly felbillenéséhez ve-
zet. Arról nem is beszélve, hogy az ehhez való hozzáférés
még csak nem is bonyolult, mindössze egy KT képességet
kell kifejleszteni, ami 10-15 TU-ba és 10x ennyi TVP-be ke-
rül, nem egy komoly áldozat.

3 Manapság a TU-ból szinte a TF bármely erõforrását elõ
lehet állítani, akár közvetve, akár közvetlenül, legyen az

TVP, VP vagy bármi más, a karakter adatait befolyásoló do-
log. Tehát akinek sok TU-ja van, annak mindenbõl sok van.

4 A 2. & 3. pont persze nem lenne baj, hiszen minden
karakter eldöntheti, mely KT-ba lép be, milyen képes-

ségeket fejleszt. Csakhogy ott vannak a rabszolgák, akik a
170 különbözõ KT képességnél 170 különbözõ módon
tudják a megtermelt erõforrásokat gazdájuknak átjuttatni,
minden egyes eset kivédésére külön programokat írni le-
hetetlen (bár kétségtelen, hogy próbáltam, és folyamato-
san próbálom), mindig mindenre lehet kibúvót találni, és
sok ezer ember találékonyságával még egy szuperszámító-
gép sem tudna versenyezni, nemhogy az én elmém. Sokan
mondják, akkor a rabszolgázással kéne valamit csinálni:
igen, igazatok van, itt pont errõl van szó, pont ezt csinál-

juk. A KT-képességekben nincsenek ilyen programsorok:
„if (rabszolga) tap+=2;”, a KT-képességek némelyike ma-
ga a rabszolgázás, a kettõ szétválaszthatatlan.

5 A KT-képességek kifejlesztése, megtervezése minden
KT-nál egy hosszadalmas folyamat. Aki azzal takaró-

dzik, hogy igaz ugyan, hogy az õ képességükkel jobban le-
het rabszolgázni, mint X-ével, de akkor X miért nem fejlesz-
tette ki ugyanazt a képességet, mint õk. Elvben megtehette
volna. Elvben. Ha egy KT-képesség megléte vagy nem léte
egy parancs kiadásán múlt volna... Azonban a KT-k legtöbb-
je nem azt lesi, hogy ezt a játékban meglevõ lehetõséget
hogy lehet úgy kihasználni, úgy visszaélni vele, hogy vissza-
taszító rabszolgázással ki nem érdemelt elõnyhöz jusson,
hanem KT-ja arculatát próbálja formázni, minél érdeke-
sebb képességeket szeretne. És az ilyen KT tagja csak las-
san, 1-2 évvel késõbb teszi fel a kérdést: „Hogy is van ez?
Miért tûnnek annyival hatékonyabbnak a másik KT képes-
ségei?” A megfelelõ képességek kiválasztásának felelõssé-
gét nem lehet teljes mértékben a játékosokra hárítani: a já-
tékvezetõ feladata, hogy odafigyeljen, bármit is választanak
a játékosok, késõbb nem fogják úgy érezni, hogy be lettek
csapva, ha más KT-vel hasonlítják össze magukat.

6 A legutolsó probléma nem csak a KT képességekkel
kapcsolatos, hanem minden változással: hol marad a

játékegyensúly, ha megszûnik ez vagy az a táp, akkor még
tovább nõ a szakadék azok között, akik a tápot ki tudták
használni? Nos, ez nem teljesen így van, az a szakadék
pont így nem fog tágulni, sõt, ha minden a régiben ma-
radt volna, sokkal jobban tágulna. Ha jobban belegon-
dolsz: lehet, hogy ha marad a táp, te is tudsz tápolni vele
X-et, de eközben Táp Béla biztos, hogy legalább 2X-et tá-
pol, és így õ még jobban megelõz téged. A TF eddigi ta-
pasztalata alapján, ha valami nem jó, még mindig sokkal
jobb utólag megváltoztatni, mint annyiban hagyni. 

A LEHETSÉGES MEGOLDÁSOK
Azt hiszem, az 1. pont a legnehezebben orvosolható,
ezért itt ezzel most még nem is foglalkozunk: a pontrend-
szer bevezetésével, azzal, hogy a tápos képességek nagy
része befejlesztéstõl függ, és egyféle képességbõl csak egy
lehet, mind ezt próbáltuk ellensúlyozni, de az igazi meg-
oldás valami olyasmi lenne, ha egy új belépõ az X. képes-
séget csak 10*X TU befejlesztése után használhatná. Per-
sze ez sem lenne az igazi, hiszen ha a KT-nek már van
+TU adó képessége, valaki átadja neki a kívánt mennyisé-
get, és pillanatok alatt beEF-eli.

Rendhagyó módon, ezúttal egyetlen (de terjedelmes) témával fogok foglalkozni.
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A SZAVAZÁSON FELVETETT LEHETÕSÉGEK:

2. Ezt a problémát megoldja, a játékegyensúly helyreáll.
3. Ha normális mennyiségû a TU, nincs probléma a más erõ-
forrásokra való átváltással. Ki használta a TU-t TVP-re váltó
alapképességet, amíg körönként néhány TU-t regenerált? A
befejlesztéstõl tápolódó VP adó és egyéb képességek is nor-
mális ütemben érnék el maximális hatásfokukat, nem a fej-
lesztés kezdetétõl számított néhány fordulón belül néhány
karakter esetében, és így a közvetett tápolás (300-400 plusz
VP, plusz 100-200 TVP!) is normális szintre zuhanna vissza.
4. Ha a rabszolga nem tud körönként 10-15 TU-t regene-
rálni, akkor azt a gazdinak nem is tudja átadni. Viszont,
egy normális karakter a TU tápoló képességgel amúgy is
a maximum 2-3 szorosát éri el, így a normális, nem rab-
szolgatartó karaktereket sújtaná legkevésbé a képesség.
5. Ha a TU-tól függõ képességek normális szintre süllyed-
nek vissza, a többi képesség sem fog gyengének tûnni
hozzájuk képest.
6. Volt, aki azt vetette fel, hogy ezek után mennyire lelassul
a KT képességek kifejlesztése, és hogy utolérhetetlen lesz,
aki sok TU-t regenerált korábban. Erre a következõ egysze-
rû számítást javaslom: a TU tápoló képességgel valaki 14
MXTU-ra max. 4 TU-t regenerálhat körönként. Ha már 16
TU-t kell körönként fejleszteni (és ez a sokadik KT képes-
ségnél van!) akkor is 6-7 kör alatt megvan a képesség! Per-
sze, csak ha szinte mindenki fejleszt, de azt hiszem, ez egy
normális kT-nál elérhetõ jó vezetõvel, ahol pedig nem, és a
KT attól mûködött, hogy 3 rabszolga fejenként befejlesztett
100-150 TU-t, azért, hogy a gazdinak jó legyen, azokat a KT-
kat nem tudom sajnálni. A másik ellenérv, amit hallottam,
hogy ugye X KT támadást/sebzést növelõ képességet fej-
lesztett, míg Y KT TU tápolókat, akkor mekkora hátrányba
kerül Y. Nos, ez nem igaz, mert eddig ugye Y tápolásával
eddig nem sok probléma volt, viszont ha a TU tápoló ké-
pességek meggyengülnek, akkor a képesség pontértéke is
lecsökkenhet (attól függõen, hogy mióta használták a ké-
pességet), és az így visszakapott pontokat fel lehet használ-
ni a keletkezõ vélt vagy valós „hátrány” behozására.

Elõfordulhat, hogy szükséges emellett bizonyos KT ké-
pességek aktiválási költségének csökkentése (pl. könnyebb
lesz álomvirágot vagy szent tölgyet ültetni).

2. Ha a TU megszûnik hasznos erõforrásnak lenni, akkor
lényegtelen, hogy valaki 1 TU-t regenerál, vagy 100-at, hi-
szen csak fejlesztésre és esetleg vitalizációra és turbóra le-
het használni. Sajnos, azokat a képességeket, amelyek át-

tételesen váltják át a TU-t erõforrásra (pl. fejlesztéstõl füg-
gõen kapsz VP-t), nem lennének ezzel egyáltalán korlátoz-
va, tehát ilyen szempontból ez csak félmegoldás, amely
kizárólag néhány, a TU-t nagyon jól váltó KT-t sújtana.
3. Erre a problémára ez a legjobb megoldás.
4. Ha a TU nem átváltható, akkor a rabszolga hiába rege-
nerál sokat, nem tud mit átadni a gazdinak.
5. Ld. 2. pont.
6. A megszüntetett képességeket újakra kell kicserélni.

Ez a „képtelen vagyok rájönni, mi a hiba, formázzuk újra
a winchestert” szintû megoldás. Természetesen rengeteg
olyan KT képesség van, amivel semmi baj sincs, de ha
csak bizonyos képességeket törlünk el, véget nem érõ vi-
ta alakulna ki, hogy miért ezt, és azt miért nem. Mondjuk
kétségtelen, hogy ez a megoldás tökéletesen orvosolná az
1-6. problémák mindegyikét. De mint ahogy el tudom
képzelni a ti véleményeteket, úgy engem is lesújtana, ha
több évi munkámat kellene sutba dobni. De ha a többség
ezt szeretné...

Igen, a strucc is ezt tenné, bedugja a fejét a homokba, és
kész. Ha a többség ezt választja, többé ne jöjjön nekem
sírni senki, hogy XY KT képesség így meg úgy, hacsak
nincs konkrét, megvalósítható javaslata az adott problé-
mára. És pláne ne nyafogjon senki a játékegyensúlyról,
meg hogy mit csináltak vele a KT képességek.

VÉGEZETÜL...
Nyilvánvaló, hogy kevesen tudnak objektívan szavazni a
kérdésben, megértem, hogy ha valaki olyan KT-ban van,
amelynek brutális TU regenerálódó képessége van, akkor
a saját rövidtávú tápját elõbbre helyezi a teljes játékos tár-
sadalomnál, a játék hosszútávú jövõjénél, és a 4. lehetõ-
ségre szavaz. Azt is megértem, ha valaki nem tagja még
KT-nak, vagy nincsenek rabszolgái, és csak azért szavaz az
1. lehetõségre, mert zavarja, hogy mások szerinte jogtalan
elõnyhöz jutnak. Azt is el tudom fogadni, ha valaki a 2.
pontot választja, mert az õ KT képességét a változás így
nem érinti, a másik KT meg így járt.

De még jobb lenne, ha mindenki megpróbálna képze-
letben most belebújni az én bõrömbe, és elképzelné,
hogy vajon mit tenne õ, ha õ lenne a játékvezetõ, és az
lenne a célja, hogy a játék minél jobb, minél élvezetesebb
legyen, és mindenki a lehetõ legelégedettebb legyen,
ugyanakkor a KT képességekkel kapcsolatos rabszolgá-
zást és az így szerzett unfair elõnyt minél jobban vissza
tudjuk fogni. Tudom, nehéz feladat, de próbáljátok meg.
Mivel a Krónika csak január végén jelenik meg, ezért a
szavazás határidejét kitoljuk, február 15-ig lehet szavazni.

TIHOR MIKLÓS

IV. Marad minden a régiben

III. Megszüntetünk minden KT képességet.

II. Megszüntetjük azokat a képességeket, amelyek
más erõforrásokra váltják át a TU-t.

I. A plusz TU-t adó képességek hatásfokát kétszeres-
ben maximalizáljuk. A félreértéseket elkerülendõ,
természetesen a kör közben TU-t termelõ KT képessé-
gek is korlátozva lennének ily módon. Nézzük, hogy
ez hogyan orvosolná a különbözõ problémákat.
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Már nyugovóban volt a nap, mikor a két
Raia hívõ alakváltó letáborozott. A fiú száraz
rõzsét és gallyakat gyûjtött, és meggyújtotta
a tábortüzet. A lány eközben elõkészítette a
vacsorát. Miután megvacsoráztak, hanyatt
feküdtek, egymás mellé, és együtt nézték a
fák közt pislogó csillagokat. Nagyon boldo-
gok voltak, és nagyon szerették egymást.
Majd a lány azt mondta:

– Holnap be kell mennem a városba
gyógykenõcsökért. Úgy hallottam, hogy
elkel a segítség a sebesült kobuderáknak.

A fiú felé fordította a fejét, ránézett és
elmosolyodott. Majd ismét a csillagokra né-
zett.

Másnap reggel mindketten már pirka-
datkor fenn voltak, és szedelõzködtek a
harmatos fûben. A fiú a lánnyal akart men-
ni, mert féltette. Tudta, hogy a városban ve-
szélyben lenne nélküle, mert annyira jósá-
gos, annyira túlcsordul benne a szeretet,
hogy ezt kihasználhatják ellene. A lány csak
mosolygott, és közben odament aggódó
kedveséhez. Tudta, hogy neki segíteni kell
egy remetének, akit egyre gyakrabban tá-
madnak meg az orkok, szétdúlták a kertjét,
és szinte mindenét elvitték már. Ezért csak
átkarolta a nyakát, s gyengéden megcsókol-
ta. Ezután a fiú is átölelte, és viszonozta a
szeretet eme formáját. Miután szétváltak,
megegyeztek abban, hogy a megbeszélt he-
lyen találkoznak. Ezután elváltak egymás-
tól, és ki-ki ment a maga útjára.

A lány késõ délutánra ért Qvill városába.
Megkereste a fogadót, és itt élelmet és szál-
lást kért. A vacsorát viszont csak akkorra kér-
te, miután visszajött. Az árát kifizette mind-
kettõnek, sõt valamivel többet is adott. A
kocsmáros villámgyorsan elrakta a pénzt,
mintha attól félne, hogy a vendég meggon-
dolja magát. A lány persze csak mosolygott
most is, mint mindig. Ezután körbenézett,
és kiment a fogadóból. Elindult a bolt felé,
ahol gyógykenõcsöt akart venni. A nap már
a horizontot súrolta és vöröses fénye bevilá-
gította a nyugati égboltot, és néhány kósza
vörös felhõt. Ahogy nézelõdött, lassan meg-
érkezett a bolthoz, ami már sajna zárva volt.
Nem törte le a dolog, nem búslakodott,
nem is bosszankodott, hanem elindult
visszafelé a fogadóba. Majd holnap reggel

eljön, addigra biztosan nyitva lesz. Ekkor
azonban a bolt melletti sikátor szélénél egy
sebesült embert pillantott meg. Aurája sötét
volt. A lány megrettent, nem tudta, mit te-
gyen. Óvatosan közelebb merészkedett és
látta, hogy nincs nála fegyver, viszont több
sebtõl vérzik. Lassan lehajolt mellé, és meg-
állapította, hogy az eszméletlen ember a
holnapot sem éri meg, ha nem segít rajta.
Gyorsan bekötötte a sebeit a leszakított ru-
hadarabjaival, és elmondott pár gyógyító va-
rázslatot. Az ember férfi szinte azonnal
rendbejött. Sebei szemmel látható gyorsa-
sággal kezdtek beforrni. A lány felállt és hát-
ra lépett. A férfi kinyitotta szemét, megnézte
magát, majd döbbenten figyelte a lányt.

– Ezt te csináltad? – kérdezte.
A lány nem szólt semmit.
– Segíts kérlek felállni!
A lány nem mert közelebb menni hozzá,

úgy válaszolt:
– Most visszamegyek a fogadóba.
– Várj – szólt a férfi, közben a dobozok-

nak és a falnak támaszkodva felállt. Tántor-
gott ugyan egy kicsit, de két lábon állt. – Mi
lesz így velem. Nekem most puha ágyra és va-
lami kajára lenne szükségem. Az a mocskos
Elenios pap majdnem kinyuvasztott. Szeren-
csére el tudtam  menekülni, de ha te nem se-
gítesz, a reggelt biztosan nem értem volna
meg. – közben koponya szimbólumát kezdte
tisztogatni. – Most meg itt akarsz hagyni?

A lány elõvett 15 aranyat és lerakta az
egyik kuka tetejére.

– Ez elég a puha ágyra, és ennivalót is
tudsz belõle venni.

A férfi mosolyogva figyelte a lány tény-
kedését, majd pillantása a kezére és a nya-
kára siklott. Lassan megindult feléje, majd
egyre gyorsabban közeledett hozzá. A lány
értetlenül figyelte, majd ijedten megfor-
dult, és futásnak eredt a fogadó irányába.
Rémülten tekingetett hátrafelé, és úgy fu-
tott, ahogy a lába bírta. A férfi idegesítõen
röhögve rohant utána. A lány csak futott és
futott. Egy kanyar balra, egy kanyar jobbra,
egy sikátor, belõle kinyúl egy kéz, elkapja,
berántja, szájára kéz simul.

Kis idõ múlva a férfi elhalad a sikátor
elõtt. A kéz elengedi, a lány pedig ijedten
perdül meg, majd megkönnyebbülve na-

ISTENI KÖNNYCSEPP
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gyot sóhajt. Vele szemben egy alakváltó fér-
fi áll, tiszta fehér aurával.

– Szerencséd volt – mondta az alakváltó
férfi.

– Köszönöm – válaszolta a lány.
– Semmiség. Legalább mi tartsunk össze

– Ekkor elmosolyodik. – Valószínûleg a cso-
dálatos karláncod, gyûrûd és nyakláncod
ingerelte fel. Ezeket a mocskokat mindig ez
izgatja. A kedvesedtõl kaptad õket?

– Igen, tõle – mondta a lány, közben a
nyakláncát fogta.

– Na jó, akkor induljunk. Hova is kísér-
hetlek?

– A fogadóban szálltam meg. Tudod mit,
örülnék, ha velem töltenéd a vacsorát. Ami-
ért megmentettél, szeretném meghálálni.

– Köszönöm, örömmel.
A lány orcájáról õszinte öröm és elége-

dettség sugárzott. Szemei ragyogtak, mint
égen a csillagok. Nem sûrûn járt még életé-
ben városban, most is csak szükség hozta ide.

Elindultak, ki a sikátorból a fogadó felé.
A lánynak hirtelen furcsa érzése támadt, de
már késõn. Késszúrást érzett a hátában,
majd még egyet. Térdre rogyott, majd a
földre zuhant. Csak lassan, nagyon lassan

tudott felnézni. Nem hallott semmit, füle
hangosan zúgott és lüktetett. Látta kísérõjét,
ahogy kacag, nyakában denevér szimbólum,
aurája sötétebb, mint az éjszaka. Szemét le-
sütötte, és már csak kedvesére gondolt.

Szemébõl könnycsepp gördült végig
formás arcán.

Isteni könnycsepp.
Majd újabb és újabb késszúrások. A lány

már meghalt, de az alakváltó vérben forgó
szemekkel csak szúrta, szúrta, közben el-
meháborodott módjára kacagott.

A lány kedvese aznap este mentális üze-
netet kapott: „Ne ölj soha!”

Nem tudta, miért üzeni neki ezt a lány,
hiszen még soha nem ölt meg senkit, és ez-
után sem akart. Csak harmadnap tudta
meg, hogy mi történt. A lány holttestét lát-
va bosszút esküdött volna, de ekkor eszébe
jutott kedvese utolsó üzenete, és sírva bo-
rult a halottra. Majd felállt és azt mondta:
„Ígérem!”

Azóta már az alakváltó fiú is meghalt.
Megölték, mert nem akart ölni. A könny-
csepp helyén pedig egy rúnakõ leledzik,
hirdetve Raia igéit.

ARGON FLERAKK (#4543)

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

Sokan kérdezik tõlünk, hogy miként lehet hirdetést feladni a Ghalla Newsba. Nos a TF-fel, és KG-vel kapcsolatos hirdetéseteket
feladhatjátok a fordulótokkal együtt egy külön papíron, melynek fejlécén szerepel a Ghalla News vagy KG hirdetés felirat. A hirdetés
megjelenésének alapvetõ feltételei: közérdekû, nem egy személynek szóló; ne haladja meg a 3/4 A4-es oldalt átlagos nagyságú be-
tûkkel, kézzel írva; legyen kulturált hangvételû; legyen aláírva (név és/vagy karakterszám). Az aláírás maximum egy sor lehet, az alá-
írásban szereplõ egyéb dolgokat az utóiratokkal együtt automatikusan belerakjuk a hirdetés végére. A hosszabb átfutás idõ miatt cél-
szerû a hirdetés dátumát is odaírni a végére. a szerk.

IX. ÉJVIADAL
KKöözzhhíírrrréé  ttéétteettiikk::  A Tûz Utáni 7. év, Leah havának, Halál napjain kerül megrende-
zésre a IX. Éjviadal, Libertan városában. Ezúton jelentjük be Ghalla szerte, hogy a
viadalon létezik egy Kiütés névre hallgató kategória, amelyben bármely szabad ka-
landozó illetve polgár nevezhet. A versenyen számos híresség lesz jelen, hogy csak

Haragos Tigrist említsük, aki címvédõként száll a ringbe... Az elõzõ viadalon tapasz-
taltakból „tanulva” az idei Kiütést svájci rendszerben rendezzük meg, így minden

indulónak több esélye van a jobb helyezésre. A Kiütés szabályai: A közdelemhez le-
vetkõztök, csak egy rájabõr úszógatya maradhat rajtatok. A kezetekre egy vá-

szonnal kibélelt antilopbõr kesztyût húztok. Semmilyen HM-et nem lehet használni
és rúgni is szigorúan tilos. A mérkõzések kiütésig tartanak vagy döntetlen esetén
a pontozóbírák jogosultak dönteni. A nevezéseket legkésõbb március 19-ig várjuk a
#1170-es karakterszámra, illetve az alábbi címre: Kõrösi Krisztián, 1193 Budapest,
Szigligeti u. 9. A nevezéshez nem kell más, mint a legutóbbi karakterlapod fénymá-

solata. Siess, mert mindössze 80 jelentkezõ nevezését fogadjuk el!

ÉÉjjhhaarrccoossookk  ((##99113311))
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E r õ d  s t a t i s z t i k a
Jó pár hónap eltelt azóta, hogy Éjmágus lelketlen bábokká változtatta az erõdök katonáit. A lélek nél-
küli hadsereg azóta is riogatja a városok népét, de mindezek ellenére kevés kalandozó veszi ki a ré-
szét az erõdök ostromából. Eredetileg mindegyik kisvárosba 800-1200 fõs, a helytartói városokba
1500-2000 fõs helyõrséget telepített a Yaurr birodalom. A kalandozók eddig összesen 1647-et öltek
meg, tehát a katonák jelentõs része még mindig Éjmágust szolgálja. Az alábbiakban közzé tesszük
azon dicsõ kalandozók nevét, akik legalább öt katonát öltek meg az ostrom folyamán.

305 Earth Elemental
200 Ithril
182 Grath Morphus

63 Armstrong Csucsu
51 Martin
49 Ghallina
39 Rothdak a Megtorló
32 Lord of Night
31 Leon Silver
30 Killer Thorn
25 Dred Hornwill
24 Chris McHawk
22 Zárlatos Inkubátor
22 Szikár Morton

22 Söröskorsó Artur
22 Gort Grán
21 Nano Pallanthoff
19 Grimlairs
19 Élesszemû Veriel
17 Drofo
16 Kasul Herolf
14 Xigron a Cobra
14 Demoszthenész
14 Bonanza
13 Wolf Einstein
12 Gorhud
11 Wolfheart
11 Vasverõ Dániel

11 Rhiannon Daddy
11 Killer
11 Izmos Vilmos
10 Graham Treefrog
10 Brujeria

9 Strum Brightblade
9 Grafen a Vasöklû
9 Csonttörõ Shaden
9 Attila Amigo
8 Issus Banth
8 Blue Scourge
7 Shánor
7 Hazyshade
7 Darochaar

6 Salamon
6 Pumuk-Lee
6 Orghon Kawer
6 Kobuder Master
6 Chiny Baba
5 Shila
5 Scythia
5 Philatorix
5 Kõtörõ Throfin
5 Kharizmosz
5 Igor Konovaljov
5 Godslayer
5 Félszemû Tir
5 Albertus Magnus

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

EEGGYY  HHEELLYY,,  AAHHOOVVÁÁ  ÉÉRRDDEEMMEESS  BBEENNÉÉZZNNII..

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

EEGGYY  HHEELLYY,,  AAHHOOVVÁÁ  ÉÉRRDDEEMMEESS  BBEENNÉÉZZNNII..

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

Címünk: 

CAMARILLA KFT. 

1132 Budapest, Csanády u. 4/B

Bejárat a Kresz G. u. felôl

Nyitva: keddtôl 

vasárnapig 

10.00-22.00
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ÁTADÓ
Árnymanót átvennék! Nem rabszolgának. Ha

van neked, írj! 
E-mail:gege1234@freemail.c3.hu
XII. 15. (#3189)

Kizárólag anyagi okok miatt átadó két jól fej-
lett karakter. 7544. fordulós, 14. szintû, Fairlight
hívõ elf férfi, jó fegyveres szakértelmekkel és tu-
lajdonságokkal, és 13 KNO-val. 38. fordulós, 12.
szintû, Sheran hívõ mutáns férfi, jó tulajdonsá-
gokkal és egyéb szakértelmekkel, 4 KNO-val.
Mindkét karakternek 40 forduló lemaradása és
12 extrája van. Nem egy szál gatyában vannak, és
a fontosabb varázstárgyakat sem szerezték meg.
Mindketten KT-tagok, és Wargpin környékén ka-
landoznak. Érdeklõdni a #2414-es mentális
számon, vagy a 82-494-454-es telefonszámon
lehet. Tamás

BORAX
Semleges létemre igen örültem a GN59-ben

megjelent királyi körlevélnek. Egyben szeretném
kifejezni nagyrabecsülésem azoknak a kalando-
zóknak, akik a királyt visszahelyezték a trónra.
Talán nem lesznek ezentúl kalandozókat sarcoló
adószedõk, és pofátlan városi katonaság, akiknek
a viselkedése miatt kinyílik a bicska a troll zsebé-
ben... De szomorúan vettem tudomásul, hogy a
csatorna marad. Esetleg a királyhoz közelálló ka-
landozók felvethetnék egy csatorna felett átívelõ
híd felhúzását, mert mégiscsak barátságosabban
közlekedne egy kalandozó a hídon átkelve a ya-
urriakhoz, mint ha a cápák által megtépázva ér-
kezne. Persze a hídhoz lehetne rendelni õrséget,
akik eldöntenék méltó-e az illetõ a bebocsátásra.
XI. 30. Öcsi (#4747)

CHARA-DIN
Chara-din hívõket keresek Qvilltõl délkeletre

infócsere céljából. „És eljött a Káosz!” 
E-mail: ferenczg@hotmail.com
XII. 9. Solkim Rohit, Chara-din követõje

Kalandozótársaim! Hasztalan ritkítjátok Cha-
ra-din híveit. Egyes Közös Tudatok – hadd ne
mondjak neveket – sokkal veszedelmesebbek
Ghallára mint a Káosz isten követõi. Chara-din-
nak hatalma csupán akkora mint híveié. Chara-
din ugyan „befurakodta magát” az istenek pan-
teonjába, ám ezen már nem lehet változtatni.
Javaslatom: hagyjatok föl a káosz követõinek ir-
tásával. Aki nem ért egyet, írjon a következõ cím-
re: 1171 Budapest, Tanár utca 102.
XII. 5. Kriston Dávid

BUNYÓ, FENYEGETÉS
Ezen szent naptól vérbosszút hirdetek IX. El

Maharadzsa ellen, mivel a GN 59. számában
megtalálható 0. fordulós infóival a felfedezés él-
ményét vette el tõlem! Mi több, még a tápolásom
is elõsegítette! Azt már nem is említem, hogy a
szövegét (jó egyéniséghez hûen) esetleg a tf-map
bevezetõjébõl lopta. Egyszóval az ilyen aljas és

gátlástalan személy nem érdemli meg, hogy
ezen a létsíkon tartózkodjon. Halál rá! Üdv:

U.M.A. (#5569) az Árnymenõ
Kezdem azzal, hogy a minap beleestem egy

csapdába. Ez egy apró kellemetlenség, de a tol-
vajmesterség velejárója. (Egyébként nem értem
az illetõk ilyenkor szokásos felháborodását, hi-
szen én csak adományokat (pular kristályokat)
akarok gyûjtögetni, amibe nekem semmi szük-
ségem, de ha istenemnek ez kell – jó ritka tárgy
és mindjárt tizenkettõ, nehogy már össze tudjam
szedni, igaz? –, akkor mit csináljak?) Szóval a
csapda. Az incidenst követõen azt vettem észre,
hogy furcsán érzem magam, de úgy, mint még
soha. Sõt, azóta leromlott a hatékonyságom lo-
pás terén, egy különleges tudati átok miatt (ezt a
röpcédulából tudom, amit Zárlatos Indikátor
adott át az eset után). Namost ez nekem nem na-
gyon tetszik. Az meg fõleg, hogy – szerinte – ha
többet nem akarok ilyet átélni, adjak ki BA pa-
rancsot a KT-ra. Nem lesz ez így jó, gyerekek!
(Most gondolj bele, milyen érzés lenne, ha elkez-
denék ilyen módon én is átkozódni, és mondjuk
40-es erõ helyett 10-essel mászkálnátok a to-
vábbiakban?) Egyrészt nincs kedvem elpazarolni
egy helyet a BA listámról, másrészt, ha jobban
belegondolok, a T listámon sokkal több szabad
hely van. Ezt vehetitek fenyegetésnek is. Egyéb-
ként egyelõre nem vadászok rátok, mert éppen
szent háborúba megyek, és túl sok ellenség egy-
szerre nem valami bölcs dolog, de ha az utamba
kerültök, meglátjuk, mennyivel vagyok jobb
harcmûvész, mint tolvaj. Ja, egy ajánlat, ha még
tartogatnátok egyéb meglepetéseket is: ne szóra-
kozzatok velem (mással lehet, az nem érdekel),
mert úgy rátok szállok, mint Rius a favágókra!
XII. 20. Lüke Szálybaver (#2135)

HUMOR
– Nagypapa, te mindig azt meséled, hogy

amikor elsõ szintû voltál, gyakran vadásztál a
sünmedvékre. Szerencséd volt?

– Meghiszem azt! Eggyel sem találkoztam.

Meséli az elf a feleségének:
– Ma éjjel azt álmodtam, hogy Ghalla legcsino-

sabb elfjét vettem feleségül.
– És mondd, ugye boldogok voltunk?

– Gyerekek, ki tud mondani egy ritka szörnyet
a kiégett földrõl?

– Én! – jelentkezik egy ifjú gnóm. – Spagulár.
– De az ott nem él!
– Ezért olyan ritka.

Józsa István

A bíró így szól az árnymanóhoz:
– Magát nemrégiben elítélték bakkuracsizma-

lopásért, és már megint itt van?
– Bocsánat, bíró úr – feleli indignálódva az

árnymanó –, de egy bakkuracsizma sem tart
örökké.

Nardaal, a Róka és Sötét Orlan beszélget. Orlan
megkérdezi Nardaalt:

– Tudod-e, miért nem tudsz olyan cikkeket ír-
ni a GN-be, mint Kiköpött Ubifej?

– Halvány ideám sincs.
– Na látod, hát ezért...

XII. 2. Westy (#4378), az egyetlen.
Agyhalál és Szívinfarktus találkoznak. Vitat-

kozni kezdenek, hogy melyikük öl gyorsabban.
Megegyeznek, hogy példával fogják statuálni ha-
talmikat. Szívinfarktus meglát egy izmos, kigyúrt
kobuderát. Figyelj, mondja, csak csettintek, és
megáll a szíve. Csett! A kobudera összeesik. Ez
semmi, figyeld azt a hatalmas trollt! – szól az
Agyhalál, és neki készül. Csett, csett csett... ???

Sepp Dietrich (#5340)
Egy árnymanó kölyök életében elõször lát

trollt. Odamegy hozzá és rácsodálkozik:
– De nagy feje van a bácsinak!
Erre a troll:
– Oszt?... Nincsen abban semmi!

Miért árulnak újabban a huertoli vegyesboltban
fehércsokit is? Azért, hogy az árnymanó kölykök
is össze tudják magukat koszolni.

Egy tormikus egérmama ringatja a karján kicsi-
nyét. Elrepül fölöttük egy grákó denevér. Felkiált
az apróság:

– Jé, angyalka!
Lady Hammersrtike (#4524)

Egy fárasztó nap után két troll egy ligetecske
mellett táborozik le.

– Én vállalom az õrséget – szólal meg az egyik.
– Jó, akkor én meg a Dunántúlt! – vágja rá a

másik.
Üssük Ki 200-al (#1077)

Hogyan lehet egy nõi KT-t órákra lefoglalni?
Adj nekik egy lapot mindkét oldalán írással: For-
dítsd meg! Tan (#3429)

Minek megy a vak druida az erdõbe? Fának.

Mit írnak a halott autentikus vámpír sírjára?
Itt nyugszik Vámpír Lipót,
Ki vérnek nézte a hypót.

A Trollminátor feleségével ül egy asztalon, ami-
kor a nej leesik a földre. Megszólal a Trollminá-
tor:

– Asztalra vissza, bébi!

Minek örül az árnymanó gyerek?
Két füle van, mégsem szatyor.

Anastasius Focht (#1252)
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Szeretném megcáfolni azt a hírt, amely sze-
rint a viharfelhõ a Viharlégió KT-képessége, és
azt, hogy azok kapnak ilyet, akik valamilyen mó-
don ártottak a KT-nak. Ez nem igaz! Kísérleteket
folytattam, és rájöttem, hogy a felhõt az adott
személy aurája generálja. Persze csak akkor, ha
elért egy bizonyos szintre. A felhõnek különben
is csak jó tulajdonságai vannak (állandóan teli
kulacs, esernyõ nevû tárgy enc., +1 villám ellö-
vése csata elõtt stb.) és nem is hiszem, hogy egy
ilyen piti kis KT ki tudna ilyen képességet fejlesz-
teni. Álvós de Bözsõ (#3004)

KAPCSOLAT, KONTAKT
Kereslek Téged, akinek 1998. november 11-

én érkezett meg a levele hozzám, kaposvári pos-
tabélyegzõvel, névtelenül. Az 58-as GN-be írt hir-
detésemre reagáltál. Köszönöm az együttérzésed
és a biztatásod, s kérlek, jelentkezz újra, hogy
válaszolhassak is! Ha ketten kiáltunk, talán
meghallják. Ne hagyj, és ne maradj egyedül! Vá-
rom továbbá annak a kalandozónak a jelentke-
zését, akinek a legmagasabb (78?) a zene szak-
értelme. Szeretnélek megismerni. Címem: Tóth
Zsoltné, 3300 Eger, Hadnagy u. 15. tetõtér 7.

Yasmina (#3430)
Üdvözlet mindenkinek! Az Alanori Olimpiáról

keresném a következõ humanoidokat: Aldaril
alakváltó nõ, Isteni Búfa árnymanó nõ Elenios
híve(!). Aki ismeri õket (karakterszám, mi-
egyéb), azt kérem, ossza meg velem is ezen tudá-
sát. Elõre is köszönöm. E-mail: tibor@lu-
dens.elte.hu, telefon: (36-1) 376-90-98. Az
istenek vezessék lépteiteket!
XII. 7. Igontár (#5245)

Igor (#3755), Öcsi (#4747), Halálhozó Le-
oford, Mr. Szakértõ (#2964), Vérszomjas Ho-
kedli (#1447), Westy (#4378)! Mi van veletek,
miért nem válaszoltok? Várom leveleiteket! Hai-
degger Tamás, 1114 Budapest, Bartók B. út 57.

D. D. R. (#2801)
Várom kezdõ trollok jelentkezését a #4792-

es kalandozószámra, vagy az alábbi e-mail cím-
re: atheiles@freemail.c3.hu.
XII. 31. Atheilész (#4792)

Kedves elf férfi! November környékén Fehér-
bércben táboroztam és éppen a papámat vártam,
mikor te aljas módon megloptál... Nem volt ne-
héz, hiszen kevesebb mint fél éve járom e földet
és érzékeim nem vehetik fel a versenyt egy tolvaj
tudásával... Csak azt nem értem, miért kellett a
kígyóbõr... Sisaknak? Ha szépen kéred, adhattam
volna bronzot. Kesztyûnek? Tankánykarmot szí-
vesen adok, mert van kettõ. Gonoszságból tetted?
Nem haragszom, csak sajnállak érte, hogy így
kell élned, ily aljas életet. De szerintem kéréssel
és szép szóval többet érsz el. És egy büszke elfhez
nem is illik a sunyi tolvajlás. Maradok tisztelttel,
Elenios leendõ híve, Álomõrzõ jelölt:
XI: 30. Bíbor Borostyán (#1977)

Kapcsolatfelvétel céljából keresem V. kategóri-
ás olimpiai ellenfeleimet, valamint mindazokat,
akik velem nem futottak össze, de az ellenfele-
immel igen. Szeretném a harcokat részletesen
kielemezni mindannyiunk okulására. Jó lenne,
ha megírnátok, hogy mit rontottatok el, mi az,
ami nem váltotta be a hozzá fûzött reményeket,
mi az, amit másképpen csinálnátok. Ha kapok
felbélyegzett válaszborítékot, megosztom a ta-
pasztalatokat. Tehát várom Leon Silver I., D’ar-
ker N’est, Miranda, Erbol, Csontzúzó, Ubul,
Black Whirlwind, Laura del Gurst és az õ ellenfe-
leik jelentkezését. Miranda! Veled mindenkép-
pen meg szeretnék beszélni néhány dolgot. Veled
vívtam a legnagyszerûbb csatámat. Igazi test-test
elleni küzdelem volt. Leon Silvernek külön gra-
tulálok. Tõle piszkosul kikaptam.
XII. 27. Lady Hammerstrike (#4524)

SZERELEM
Hûvös volt, csípõs szél fújt. Nem bírtam alud-

ni, de ezt már megszoktam. Már nem jártam
messze célomtól a szürke mágustoronytól. Szá-
mításaim szerint kb. 6 mérföldre. Elmélkedése-
met halk zaj zavarta meg. Sejtettem, hogy tolvaj,
manapság divat árnymanótól lopni. Csendesen
elfordítottam a fejemet, és amit láttam, attól
összeszorult a gyomrom: a tolvaj egy gyönyörû,
fiatal manóhölgy volt, rövid lángvörös hajjal és
hatalmas zöld szemekkel. Azonnal beleszeret-
tem. Szerettem volna megszólítani, de megelõ-
zött, és gyorsan elinalt. Azóta is vele álmodom.
Szeretném újra látni, ismét megcsodálni. Kér-
lek, ha magadra ismersz, jelentkezz! Az eset no-
vember 10-11-én történt 2 mezõre az 503-astól
délre. Deadly Chaos (#4781),
XI. 23. a szerelmes árnymanó

Tisztelt kalandozók! Örömmel tudatjuk vele-
tek, hogy 6-ban, Elenios havának Csábítás nap-
ján Sötét Orlan és Sean házasságot kötött. Szere-
tettel: Sean (#3344) és 

Sötét Orlan (#3409)
Úh, te gyönyörûséges gnóm leány csontszu-

ronnyal és mandibulakaszával Shaddar környé-
kén. Nem volt bátorságom odamenni hozzád,
mikor a hajad mostad a patakban. Csak egy pil-
lanatig láttalak, mert a bokor egyik visszacsapó-
dó ága pont a félszemembe vágódott. Mikor újra
kitisztult a látásom, már nem voltál sehol. Kö-
vettelek, de elvesztettem a nyomod. De az a pil-
lanatnyi emlék is elég volt, hogy beléd szeressek.
Óh, te gnóm hölgyek legszebbike! Kérlek jelent-
kezz, ha magadra ismersz. Melletted még jóvá is
válhatnék. Õszinte hódolód:

(#2310) egy gonosz ember férfi

SEGÍTSÉG
Hello kalandozók! Nemrég érkeztem a Túlélõk

Földjére, de hamarosan itt az ideje, hogy beáldoz-
zam valamelyik istennek. Ebben kérném segítsé-
geteket. Elsõsorban Raia, Fairlight és Sheran érde-
kelne. Kérlek írjátok le a beáldozási tárgyakat is!

Más. Szeretnék hozzászólni Nardaal cikkéhez (GN
59). Szerintem teljesen igaza van. Nem lebecsül-
ni, megverni és kifosztani kellene a tapasztalatla-
nokat, hanem segíteni õket. Nardaal, kérlek írj
Sheranról és a KT-król! Mindenkinek köszi! Ne-
vem: Gál Szabolcs, 4551 Nyíregyháza, Friss út 4.
XII. 19. Róbert (a) Gida (#5477)

Kedves Elenios hívõk! Szeretnék tõletek Ele-
niossal kapcsolatos bármilyen információt kér-
ni, hogy én is hitét követhessem. Köszi! Más. Üd-
vözlöm az összes kalandozótársamat, kiemelten
Marc a Surranót és Kígyó Bendzsit. Ha valaki ír,
erre a címre írhat: Lipovics Gyula, 1032 Buda-
pest, Szõlõ u. 78. X/53. Don Juan (#4893)

Segítség bárkinek, szinte bármirõl. 
E-mail: boldipet@freemail.c3.hu
XII. 15. Ezüsthaj, (#5005)

Új játékos vagyok a TF-en. Szeretnék minél
többet megtudni az istenekrõl. Az 501-es má-
gustoronynál vagyok. És ha valaki még tudna in-
fót adni a közelben levõ cuccokról, azt nagyon
megköszönném. A nevem: Mong, a nagy mágus.
Címem: 1046 Budapest, Külsõ Szilágyi u. 36.
I/4. Segítségeteket elõre is köszönöm!

Hadházi Dániel

SZÖVETSÉGEK, KT-K
„Tiltakozás helyett hallgatni: gyávaság...” Ezt az

igaz gondolatot nemrég olvastam az Ottomár
hegységben álló szent kobudera kolostor könyvtá-
rának egyik fóliánsában. Valami Ella Wheeler Wil-
cox nevû valaki írta. (Én nem tudom, hogy ki s mi
volt õ, illetve hol élt, de az fix, hogy gondolat(i)
alapján tudása épp oly hatalmas, mint Treemé.) A
fenti gondolat szavai pontosan ráillenek szövetsé-
günk: a Fekete Druidák (#9155) KT eszmeiségé-
re. Mi soha(!) nem fogunk elhallgatni, ha Sheran
istennõ elleni tettekrõl hallunk, illetve tapaszta-
lunk. Mi igenis hallatni fogjuk hangunkat. Tilta-
kozni fogunk a hitünket ért sérelem miatt, sõt, to-
vább is megyünk, ha szükséges... A Földanya szent
és dicsõséges hitére esküszöm, hogy így lesz!

Nardaal, a Róka (#4279), fekete druida
400, 399, 398... 5, 4, 3... ugye tudjátok mit

jelent ez? Árnymenõk (#9153)
Annyi nagy gondolkodótól láttam, hogy meg-

számozzák a mondataikat, hogy kedvem támadt
kipróbálni: 1. Bizonyíték a GN 49-ben egy olyan
KT ellen, amely megalakulásáról a GN 56-ban
olvasni elõször? (53. oldal bal alsó sarok.) 2. Bi-
zonyíték a GN 34-ben...? (ld. 1. pont) 3. Hogy a
Bíborhold elõtt trikornis áll, vagy mélység fattya,
az nem érdem és méltóság kérdése, hanem né-
zõponté: az elõbbihez elég, ha völgyben vagy, de
ha az utóbbi látványt kedvelnéd inkább, hát
menj a víz alá! 4. Több pontot nem terveztem. 5.
Mégse higgyétek, hogy én nem tudok hatig elszá-
molni! 6. Íme bizonyíték...
XII. 22. „egy másik fekete druida” (#4336)

Az alma nem esik messze a fájától!
Árnymenõk (#9153)
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Bûvölés szerelmesei néven új Elenios KT fog
alakulni 1999. márciusában Fehér Bérc közelé-
ben. Egységesített tudatunk által fel kívánjuk
erõsíteni Elenios hatalmát és megbecsültségét,
továbbá vissza szándékozzuk állítani eredeti el-
sõbbrendûségét a bûvölés és a szerelem terén.
Ti, akik a bûvölés szerelmesei vagytok, már rá-
jöttetek arra, hogy az általatok imádott tevékeny-
séggel a kalandozókból ellenszenvet és utálatot
váltotok ki. Mostantól nem kell az örökkévalósá-
gig bujdosnotok ellenségeitek elõl vagy felhagy-
notok a bûvöléssel azért, hogy elfogadtassátok
magatokat a megbékélni nem tudó kalandozó-
társaitokkal. Végre egy KT, ahol nem minõsülsz
fekete báránynak és ahol a cselekedeteikbe ve-
tett hit és igazságérzet, illetve a bûvölés iránti el-
hivatottság tartja szorosan össze a tagokat. Már
kilencen vagyunk. Légy Te is alapító tag! Bõvebb
információ: Dupai István, 2233 Ecsér, Ady End-
re út 4/a IV. emelet 3. 
vagy pistike@freemail.c3.hu Didy #2994

Ha gonosz vagy és nincs még KT-d, válaszd a
Pusztítás Prófétáit! Snake

Harc, mészárlás, öldöklés, hõzöngés, bosszú,
kihívás, sértegetés, ellenségeskedés, acsargás,
KT-harc, tudatcsata... máson sem jár az eszetek?
Kedves „kemény” férfiak(?) és hölgyek(?), olya-
nok vagytok, mint a fakarddal rohangáló, idétlen
gyerkõcök. A Femini Galeri leendõ tagjai élesen
elhatárolják magukat az efféle magatartástól –
mi abszolút semlegesek kívánunk maradni. Per-
sze ha akad valamiféle gyülevész csürhe, akik
gyenge nõkön akarják demonstrálni lenyûgözõ
erejüket, mi is felvesszük a kesztyût. Ezen okból
kerestetnek olyan igazi férfiak, akik hajlandók
kiállni egy ifjú KT mellett (a legtöbb lány úgyis
nekünk szurkol)! Hímsoviniszta disznók, resz-
kessetek! Már csak egy-két hónap és nyakatokon
az igazi „Girl Power”!
XI. 28. Esmeralda Bagheera (#3195),

a gyöngéd amazon
Igen meglepõdtem, mikor Issus Banth írását

olvastam a Quwarg KT-ról, hát szerintem ez a já-
ték nem TÁP-ra, hanem szórakozásra, haver-
szerzésre van. Amúgy meg Nightwolf jó fej.

Rettegett Iván (#3064)
Szállj a magasba a zene szárnyain,

Érezd az erõt ami pezseg!
Meríts az Összhangzatból,

A dal a te kezedben formálódik meg!
Vrandol Sayn Karad (#4620)

Tharr hívõ elfek! A háború istene nem elég-
szik meg azzal, ha a többi halhatatlan követõ-
ihez hasonlóan csak szörnyekkel küzdötök meg.
Csatlakozzatok a Mélysötét Vándorai KT-hoz,
hogy megajándékozhassátok isteneteket a ka-
landozóharcok fenséges látványával! Ugyanitt
„még mindig” várom a moa-kutató KT után ér-
deklõdõ játékosok leveleit! Kiss Viktor, 8105 Pét-
fürdõ, Mikes Kelemene u. 39.

Üssük Ki 200-al (#1077)

Törpék! Csatlakozzatok az új faji KT-hoz. Jó
társaság, jó hangulat. Még nem késõ, hogy meg-
keresd vezetõnket Gabó Munfanut (#1156)!
Lépj közénk és megtudod, mit jelent törpének
lenni! Rád várunk!

D. D. R. (#2801)
Üdvözlök mindenkit! Új Elenios KT van ala-

kulófélben. A neve: Bûvölés Szerelmesei. Alapí-
tás: 1999. március közepe (elõreláthatólag), Fe-
hérbérc közelében. Minden komoly érdeklõdõt
szeretettel várunk, a következõ címeken: Dupai
István, 2233 Ecser, Ady Endre út 4/a IV. emelet
3. pistike@freemail.c3.hu
XII. 21. Igontár (#5245)

Végre beáldoztam Raiának. Mire elérem azt a
szintet, hogy KT-ba lépjek, szeretnék már vala-
melyik tudatnál egy biztos helyet. Ha szeretnétek
egy új tagot nemsokára, akkor írjatok, hiszen
még nem tudok semmit a KT-ról. Raia és jó KT
elõnyben. David R. Baldimoró (#1935)

Vót gyûlésünk nekünk Tró’ KT-nak oszt mon-
dá Ott Oak, hogy ne báncsuk má’ szögény ma-
nókat, me szövetségesek lesznek. Bezzeg a Lom-
bárd az nem mondott ilyeneket, csak hogy
üssük õket osz jó van. Há hová mögy a világ Er-
dauinon? Na mindegy, majdcsak kinövi a beteg-
ségét a fõtro’ oszt lehet ismét gyakni, de addig
mit csinájon az árnymanószivató osztag? Mondd
Punukli két gyerekverés közben (mé’ bántya a
kõköt, mikó má most kétszer olyan erõs mint
én?), hohu kit gyakjunk, míg a manók felszaba-
dulnak. Oszt most gyakjuk õket. Me kicsik.  Meg
me hasonlítanak tetves manókra, ha a tró’ nem
nézi meg jobban. Még a szaguk is olyan. Nincs
teljes listám, de ha valaki be akar szállni, az szó,
oszt adok néhány karakterszámot. Remélem
Oak nem fog pampogni, me má így is tele a gro-
makpáncélom, mikó a Kört védi a KT-jáva szem-
ben, mikó minket kellene, elvégre õ a fõnök,
oszt tán nem kéne az ellenséget védeni társaiva
szemben. Me ez nem van így jó. Mit szótok hoz-
zá Sziklák? Scatman (#1731),

a kapzsi, de jó troll

ÜZLET
Érdekel valakit az 1-22. labirintusok térképe

ref. pontokkal és a 23., 25-28., 30-33., 43. labi-
rintusok térképe? Aki küld más labikról infókat,
térképpel, az megkaphatja, amelyiket kéri ezek
közül. De ha ilyened nincs, egyéb infó is jöhet
cserébe. Cím: Határszéli Béla,7960 Sellye, Petõ-
fi u. 14. Öcsi (#4747)

Ezúton szeretnék megválni felszerelésem
idejemúlt darabjaitól. Ezért, jutányos áron elad-
nám, bronzvértemet, bronz sisakom, bronzhe-
gyû lándzsám, bronzpajzsom és bakkura csiz-
mám. Fizetés: aranyban. A fenti tárgyak árai, a
bolti ár 80%-ért. Jó lenne, ha egyvalaki venné
meg az elõbb említett tárgyaimat. Üdvözlettel:
XII. 2. Zsuga Bubus (1728)

Nagy szükségem lenne egy ónix masszavadí-
tóra. (Nagyon táptalannak találom a masszákat
ugyanis.) Ha van nálad egy felesleges, mentálozz
valamelyik számomra, megbeszéljük! (A gyor-
sabb: 76-475-729 Viktort keresd!) Ja, Libertan
környékén megtalálsz.
XII. 21. Lüke Szálybaver (#2135)

VERS
A HALOTT ELLENSÉGNEK

Gyûlöletem utolsó lángja lobban,
Mert elenyészik a halálodban
Immáron sorsod bevégeztetett,

Véredet vettem, megöltelek.

Igen, utálatom madárként száll el,
Lelkembe már más érzés fészkel.

Villámcsapásként ér engemet:
Hiszen én tisztellek tégedet!

Mert te tudod mi van odaát,
Már megismerted Leah hatalmát.
De hódolatom is csakhamar elül
Midõn tekintetem újra rád vetül.

Pontosabban csak fattyú testedre,
Ami rászolgált a férgekre.

S nekik ugyan mit mondhatok?
Csak annyit: Jó étvágyat kívánok!

Síri Shi’laka (#1042)

EGYÉB
Sz..sz..elencsében nagyon gazdag idei évet

k..k..k..kívánok leendõ hittálsaimnak, KT-tálsa-
imnak, leendõ b..b..balátaimnak, ellenségeim-
nek és azoknak, akik éltelmetlen ílásaikkal
b..b..b..õvítik a GN apróit. Egyszóval mindneki-
nek! Erõs Vagrath (#4869)

Kalandozók! Ismét idéznék egy nagyon régi
fóliánsból. Azon krónikás, ki e sortokat papírra
vetette, már réges rég feledésbe merült. (Neve
elkopott, teste elporladt...) De sorai tovább él-
nek... általam is. A következõket írta eme nagy
tudású valaki: „...Utam során találkoztam egy
druidával, az elfek dicsõ népének egy tagjával.
Sokat beszélgettem vele az Életrõl, a Létrõl, a
Hitrõl és sok minden másról. Amikor a Termé-
szetre terelõdött beszélgetésünk „fonala”, e ne-
mes druida szomorúan legyintett: „Sajnos egy
humanoid sem veszi észre (legyen namír vagy
bármely más nép sarja), hogy õ is csupán része
a nagy egésznek, és nem az ura, hogy visszaéljen
vele. De majd rájönnek arra, hogy miután min-
den fát kivágtak, minden virágot eltapostak és
minden folyót elszennyeztek, hogy a pénz nem
ehetõ”...” Értitek kalandozók? És amikor e soro-
kat írták, hol volt még Nord és a gyilkos tüze?
Gondolkozzatok ezen sorokon, Túlélõk!

Nardaal, a Róka (#4279) fekete druida
Egyre több a gonosz. Chara-dinnal felborult

az egyensúly. A semlegeseken múlik, hogy
visszaáll-e a rend! Lilttle Negró (#5578)
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„A TF nem szerepjáték”, cseng fülembe sok
ismerõsöm szava, de mivel a környékemen nin-
csen egyéb szerepjátékos lehetõség kénytelen
vagyok ezzel beérni. Van „néhány” karakterem
és aki ismer, tudja, hogy abszolút táptalanok és
számomra a táp nem jelent semmit. Igyekszem
szerepjátszani, karakterenként elkülöníteni a
jellemet és a fajt. TF talin beszélgettem egy srác-
cal, aki azt mondta, hogy a drow KT-ba lépne, ha
nem lenne olyan tapló a vezetõje. Kérdem én:
egy drow vallási fanatikusnak milyennek kell
lennie, ha nem beképzeltnek, arrogánsnak, le-
kezelõnek, bunkónak, ha a TF-en a szöveg az a
szinte egyedüli lehetõség, hogy a számok mögé
pillants, egyénisége(i)d legyen(ek)? Mikor elá-
rultam neki a második karakterem nevét meg-
lepõdve közölte, hogy az teljesen más stílusú,
mint a drow, nem bunkó és szimpatikus. Talán
ez volt a legõszintébb elismerés számomra.
Tanthalas továbbra is ilyen marad, és remélem
sikerül rátennem még egy lapáttal, mire ez az
írás megjelenik. Arra kérlek, mielõtt véleményt
mondasz rólam, ismerj meg, esetleg beszélj va-
lakivel, aki ismer. És ne a legismertebb karakte-
rem alapján ítélj meg... Ja, és egy apróság: Tant-
halas aláírás a drow karaktert, Tan pedig a
játékost jelenti az AK-ban és a neten is...
XII. 5. Tan (#3429)

Egyre jobbat derülök a csakis színtiszta „sze-
repjátékosok” írásain. Lord Steyrnek és minden
ellenrajongómnak! Én úgy látom, hogy a TF egy
tápolós szerepjáték, ahol nem lehet a kettõt
szétválasztani. Én is mindkettõnek vallom ma-
gam. Steyrnek te mondtad, hogy azt gondolom
ez egy verseny hát nem gondolom azt, veled el-
lentétben, aki azt írja az nyer akinek a neve fenn
marad. Hát igen hülyeségbõl igaz? (u.m.a., Nar-
daal, Igbut és a többiek) Senkinek nem nehéz
így híressé válnia, hogy idióta írásokat ír, ebbõl
én nem kérek. A tetteknél említetted pl. Don Ca-
lonit és õ szerinted miért híres? Azért mert õ öl-
te meg az elsõ ongóliantot, mert nyert Olimpiát
(amit én is szeretnék, de neked mint szimpla
szerepjátékosnak nem ajánlok, még elpirulnál,
hogy nyertél), mert õ imádkozott le sok Tharr
küldetést elsõnek. És ez mind nem táp? Aján-
lom ha csak a neveddel szeretnél fennmaradni,
akkor ne is lépj, csak írj be a GN-be. Egyébként
az erõdöt sem azért támadtam, mert szerepjáté-
kos, hanem mert tápos! (Egyébként elárulom,
hogy iszonyúan nem éri meg erõdözni.) Olyan
cikkeknek kellene megtölteniük a GN-t, mint Je-
rikó mondata illetve Dragon Hand írása. Ja és
Raimundnak gratulálok, profi cikk volt. No a
legtöbb kalandozónak jó kalandozást és kérek
minden reagálót, hogy ne ide reagáljon, hanem
magánban vagy a netes listán.
XII. 20. Issus Banth (#1173)

Összhangzatosok és más KT-tagok! Ne hir-
dessétek magatokat, ha válaszra sem méltattok!

Síri Shi’laka (#1042)

„Fekete, maszatos képpel kúszol elõre a por-
ban már napok óta. Épp az Ezüst Mágusok rend-
jébe készültél beállni, és egy kisebb folyón keltél
át, amikor a tûzvihar kitört. Valószínûleg szeren-
cséd volt, hogy éppen a vízben voltál, így csak
néhány helyen égett meg a bõröd, de nem váltál
szénné azonnal...” Így éltem túl a Tûzvihart, és
majdnem öt évig barangoltam a Kiégett Földön
mire megtaláltam ezt a földet. Kíváncsi lennék,
hogy Ti hogyan érkeztetek meg. Ha meg akarod
osztani mással is a túlélésed pillanatait, légyszi
jelentkezz, és írd meg, hogy hogyan vészelted át
ezt a hatalmas katasztrófát! A leveleket az
#1935-ös mentális számon várom. Addig is to-
vábbi szerencsés kalandozást!

David R. Baldimoró (#1935)
A drowkat és Leah hitét pocskondiázó korcs

árnymanók és aranysárkányosoknak szól eme
írás. 1. Sötét Orlant mint ostoba renegátot szi-
dom. Ahhoz képest, mekkora volt a szája, és
mennyi hülyeséget hordott össze Leahról, látom
valakinek tetszett a szellemi mélyrepülés. Csibir-
ka saját ostobaságát bizonyította azzal, hogy hite-
met kétségbe vonta, anélkül, hogy tájékozódott
volna a Halál istenének elvárásairól híveivel
szemben (lásd: 29. küldetés: Látogass el a biro-
dalmamba!) A drow beltenyészet köszönjük
megvalósul lassacskán. Legalább más korcs fa-
jokkal nem kellene keverednünk. Megértem Csi-
birka, hogy irigy vagy: milyen sz.r lehet árnyma-
nónak, kis redvás patkánynak születni, és csak
messzirõl nézni a csodás sötét elfeket... belegon-
dolni is rossz, hát még átélni. Brr... 2. Aranysár-
kány. Vezetõtök ígért valamit. Aztán ennek az el-
lenkezõjét tette, ráadásul egy olyan kalandozóval,
akinek még esélye sem volt a 35-ös MXTU ellen.
Ez illik egy gonosz, általános, egyéb KT-hoz, de a
fény követõjéhez? Aki szájából s...t csinál? Aki
„olyan nyílt és egyenes”, hogy csak orvul mer tá-
madni és így védekezik: „nem tudtam, hogy sö-
tét elf”. Nem? Csak úgy össze-vissza, ok nélkül
csapkodsz a 35-ös MXTU-dal? Szép kis vezetõ,
szép kis KT. A Maffia és mi is tanulhatnánk e ne-
mes csoporttól. Ehhez pofa kell!
XI. 20. Tanthalas, a sötét elf (#3429)

Az AK 33. számában feladott hirdetésemre
egy ember, helyesebben gnóm vette a fáradtsá-
got (apapírról és a tollról már nem is szólva),
hogy írjon nekem. Õ Aranyszakáll. Köszönöm
neki a segítségét. Ha van valakinek régebbi AK-
ja, szívesen megvenném (mondjuk a 22. szám-
tól visszafelé) lehetõleg emésztetlen, szétmar-
cangolatlan és fölgyújtatlan állapotban. Na jó,
csak olvasható legyen. Keresem olimpia ellenfe-
leimet, nem írom le, hogy kiket, mert aki magá-
ra ismer, az tudja, hogy ez neki szól, de külön
kiemelem Aranyszívû Merient (aki két egymás
utáni olimpián is megvert, és Nilto Kaltát, aki pe-
dig megvertem (ja és mellesleg 39 hellyel elõt-
tem végzett). Yee! Üdv mindenkinek!

Slyver Phoenix (#1880)

A minap, két gyilkosság s egy alak kifosztása
között hasított belém a felismerés: már négy éve
megérkeztem a kiégett földekrõl! Enyhe melan-
kólia tört rám, s miközben a belsõszerv-marad-
ványokat kapargattam le a lándzsám hegyérõl
(pl. gnóm tüdõ, ember máj, troll agy, hopsz,
ilyen nem volt rajta) gondolataim visszaröppen-
tek porig égett falum poros, szürke viskói közé.
Milyen szép is volt az élet az öreg Samu bá’ ta-
noncaként, aki a törzs sámánja, szellemi vezetõ-
je volt. Mekkorát néznének most a többiek, per-
sze ha marék hamunak van szeme, hogy milyen
szép, erõs, hatalmas lettem. Kacagva ûzném el
az éjszakákat megkeserítõ, szörnyû gyilkos sal-
lankot, s eme tettemmel kiérdemelném a törzs-
fõi címet. Komám, a legjobb kajákat, piát és nõ-
ket kaphatnám emg! Khm-khm, krrrrk-fplötty.
Na, így már jobb, szóval forduljon fel Dornodon,
úgy születésnapi ajándékomként. Mást nem is
kérek. Hajh, elég volt a gyengélkedésbõl! Lássuk
mibõl élünk: a mai napra egy gyilkosság, két
pénzbehajtás és egy megrontás...
XII. 21. Dess (#1490),

az árnymanó sámán, MAFFIA
Az októberi Krónikában megjelent Becker

Lászlónak egy írása a TÁP-ról. Nos, erre van né-
mi mondanivalóm. Több mint hat éve játszom a
TF-en, így én is tudom mi az, amikor elfutsz egy
lilabrekk elõl. Azóta megfordult nálam vagy 15-
20 karakter, van aki néhány fordulót rabszolgá-
zott, és van akivel évekig szerepjátszottam. Most
hat év tapasztalatával indítottam egy mutánst.
Nagy a védettsége, vette a fegyverszakértelmeit,
harcmûvészetét (kolostor). Támogatja a többi
karakterem. Ez TÁP? Nem támadom a kalando-
zókat, és nem döntök rekordokat. Viszont sze-
retném, ha már az elsõ fordulók változatosak,
TP-ben gazdagok lennének, mert bocs, de mi a
fenének hadakozzak vadásztatuval, ha a helytar-
tói városból indulva sokkal jobb fordulókat csi-
nálhatok. Nekem az elején csak a következõk hi-
ány6oztak: térkép, infók, szörny-, tárgylista,
labitérképek, ideális fejlõdési számítások, iste-
nek stb. Még nem volt maradék TVP-bõl tulaj-
donságfejlesztés, naná, hogy most nem 50-70-es
gyógyításom lenne, hanem mondjuk + 20
erõm. Egyébként a normál szerepjáték is csapat-
munka, ha nem tévedek. Az írás végén KT-k je-
lentkezését várod. Nekem akkoriban nem hogy
KT-król nem volt tudomásom, de sok idõbe telt
mire a sajátunkat létrehoztuk. Most lehet válo-
gatni, befektetés nélkül 30-40 tudat elkészített
képességekkel várja a tagokat. Ez nem TÁP? Én
nem tettem félre pontokat MXTU-ra, mert nem
tudtam, hogy van. Aki most indul, akár a kiégett
mezõkrõl is, többszörös elõnyben van. Amúgy
hat év múlva majd más dolgokon fognak prob-
lémázni mások. Ja, mielõtt fejemhez vágják.
Nem vagyok sem milliomos, sem újgazdag. Át-
lagfizetésû, lelkes TF-játékos, ennyi.

Sepp Dietrich (#5340) és a támogatók



Dornodon templom építéséhez keresek tár-
sakat, vagy épülõ templom építésébe beszállnék.
Ugyanitt smaragd védõgyûrû eladó, aranyért
vagy tárgyakért, megállapodás szerint. Németh
András, Budapest, Rezeda u. 7. tel.: 385-3843.

Förtelmes Rosseb (#2443)
Egyre többen követik Tharr hitét, de csak

azért, mert elsõdleges TÁPforrásként kezelik. In-
kább gyengítse le a „fõisten”, de ez így nem me-
het tovább! Lilttle Negró (#5578)

Ezúton üzenem annak az enyhén szólva
rossz helyesírású egyénnek, esetleg egyéneknek
aki, akik szerény személyem nevét méltóztattak
macskákat megszégyenítõ macskakaparással és
girbegurba betûkkel rápingállni 1-2 viharfelhõ-
re, hogy a nevem második szavának elsõ e betû-
jére ékezetet legyenek szívesek tenni. A további
hülyeségeiktõl lesznek szívesek mellõzni becses
személyem a lelki szegény urak illetve, esetleg
hölgyek. Bár ezt kétlem! A Sziklaöklök KT-tagja,
a Kí kisebb mestere: Vay Décker (#1182)

Haly! Mivel ép hittérítõ lennék, hát térítek.
Áldozz be Leahnak! Többet nem mondhatok,
mivel már eljövendõ lettem idõközben. Akkor
meg minek erõltessem magam, nem igaz? Üdv:

U.M.A. (#5569) az Árnymenõ
Hatalmas cselszövést látok, amely mögött

Chara-din áll, vagy valami, ami nála is hatalma-
sabb! A jók és a gonoszak már-már sikeresen
vették fel a harcot a Chara-din hívõk ellen, ami-
kor a semmibõl elõtûntek a Tronyok. Újból elõ-
kerültek a régi viszályok és megkezdõdött a
harc. Látom magam elõtt, hogy az elfeledett
Chara-din végleg kiszabadul börtönébõl és ha-
talmas erõre kap. Csak annyit mondok: vigyáz-
zatok. Vigyázzatok!

Grend Kill (#4209), a próféta
Köszönöm a felvilágosítást, nemes Issus

Banth (ld. GN58)! Segítettél meglátni a végsõ
igazságot. Eszerint nem az az igazi hõs, aki tûz-
be menne a barátaiért, és lehet rá számítani
minden körülmények között. Nem, az igazi hõs
arról ismerszik meg, hogy átúszta a csatornát,
legyõzhetetlen szörnyek trófeáit hordja, és leg-
alább kétszer megnyerte az Olimpiát. Hálás va-
gyok, amiért sötétben tévelygõ elmémet a helyes
útra irányítottad, Issus Banth! A hozzám hason-
ló kis senkiknek üzenem, hogy vagy hagyjátok
abba a játékot, vagy koncentráljatok a harcra, a
tulajdonságfejlesztésre meg hasonló, hõsökhöz
illõ cselekedetekre. A legjobb persze az, ha át-
vesztek valami magas szintû karaktert, mert az
ember értéke ugyebár a fordulószámban és a
szintben mutatkozik meg. Gondoljátok csak el,
milyen jó lesz, ha ti is lenézhetitek a senkiházi,
nyavalyás kezdõket! Hatalmas papok, olimpiai
bajnokok, írjatok, ha ti is úgy gondolkodtok,
mint a Fényestekintetû Issus (azaz tényleg rö-
högtök rajtam)! Ha elég levelet kapok, abbaha-
gyom a játékot. Oriza Triznyák (#2888)

Ma (XII. 17.) aztán végképp elegem lett, mi-
után elolvastam a fordulómat, benne a szavazás-
sal. Mennyi bunkó, irigy játékos van köztünk!
Semmit sem tudtok (játékegyensúlyról beszéltek,
bár nem tudjátok, mi az), csak sírni (sajnos jó
helyeken és jó fülekbe) és rinyálni: „Jaj, nekik
ilyen és ilyen tápos képességük van, Miklós, vedd
vissza!” Ahelyett, hogy valami értelmeset, egyedit
találnátok ki. Egyszerûen undorító. És mit értetek
el? Lett pontrendszer (ugye, az irigység), aztán lett
kötelezõen „választható” képesség (még egy hely,
ahol a KT-k egyéniséget veszítettek, gyõzött a TÁP
részleg) és amilyen hülyék vagytok, a végén elve-
szi Miklós a KT képességeket és elértétek, hogy
4000 egyforma karakter fog itt rohangálni. Ha
egyszer pl. trollal indultál, akkor ne akarj húdejól
varázsolni, és ne fejlessz VP-t regeneráló képessé-
get: ne sírj, hogy nincs VP-d. Ha TU-ra utazol, állj
a körbe, ha harcos akarsz lenni lépj harci KT-ba,
de akkor ne az kegyen a bajod, hogy nincsen TU-
d. Sajnos játékvezetõnk túlságosan hallgat né-
hány ilyen „belsõ” tápgépre. (A „belsõ” nem KFT-
set jelent.) Akinek a TÁP számít, az keressen
olyan KT-t, ahol érvényesülni tud (ha a TU miatt
sírsz, lépj TU tápoló helyre, de fogd be a szád), de
ne csessze el más, esetenként szerepjátékos em-
ber játékát és játékkedvét. Akinek nem inge, ne
vegye magára! Akinek pedig az, az egy kissé ma-
gába szállhatna és visszafoghatná arcocskáját,
mert esetleg én fogom vissza, ha annyira elszúrja
a TF-et, hogy abba kell hagynom. Írj inkább a JV-
nek! Általában nálam minden hobbi 3-4 évig tart.
Ez a 160. fordulómban volt... Tan

Hé, haverek, hallottam itten a korcsmában
valami éj ágnes nevû jányró. Act mondták róla
hoty naty nekromantikus. Mivel én is az vatyok
gondótam öccejönnék vele, de senki sem tuggya
hun van. Segijjetek mán szeginy magányos ma-
gamon. Ezek az önként ajánkozó jányok mán
nem tuggyák mekdobbantani a civemet. Éj ág-
nes te is jelntkezhetc egy találkára. Van itten egy
történetem a régmultból gondolom elmecseré-
lem mások okulására. Miko anno 1,5 évvel ez-
elõtt kijutottam a kiégett földrõl ide és levertem
az elsõ nagyon sebesült, legyengült, kiéhezett
démoni tetût és megsütöttem a husát oct meg-
ettem cembetalálkosztam az elsõ problémával.
Mit tegyek a fogamba maradt cupákokkal. Gont-
dótam mivel okos gnóm vatyok feltalálok vala-
mit ez ellen. Foktam ety botot mek ety smirgli-
papirt oct elkeszdtem csiszoni a botot. csiszotam
csiszotam és fetanáltam a dárdát. És tuggytáok
mit tanátan fel. Na segitek. Hát semmit. (Bictos
programhiba gondóta naty szellemi agyam.) Na
mindegy vót enné natyobb problémám is uty-
hoty annyiba hatytam. De azé nincs erre valami
segíccség vaty ezután kotorásszak mindig a
számban az ujammal. Hát nem vatyok én bar-
bár. Vaty brabbár? Na mintegy zárásként annyit
éjjenek az egositák vatyis éjjen ubifej.

Ubifej (#3696)

Mikor a 60. Ghalla Newsban az Aprókat ol-
vastam, enyhén meglepõdtem, hogy egy írást ta-
láltam (ez még nem volt meglepõ) a saját aláírá-
sommal. Érdeklõdve elolvastam, majd
gondolkodtam, és tudtam, hogy azt nem én ír-
tam. Ez most annak a pofátlan valakinek szól,
elhiszem, hogy tetszik a nevem, de azért nem
kellett volna „ellopni”! Pár dolgot azért elrontot-
tál. Pl. Ithrilt nem is ismerem, és a nevem után
ki szoktam rakni a troll jelzõt. (Amúgy a hábo-
rút támogatom.) Szívesen találkoznék veled te
„tolvaj” egy kis harc keretében. (Ha nem vagy
nálam magasabb szintû.) 2. Síri Shi’laka, sze-
rintem pont te értelmezed rosszul Leah vallását.
A halál egyenlõ a pusztulással vagy pusztítással.
A pusztulás vagy a pusztítás egyenlõ a halállal.
Chara-din a Káosz istene. (Ha nem tudnád.) A
most következõ pár sorodon nagyon meglepõd-
tem. Idézem: „Javaslom nektek is Chara-dint
vagy Dornodont, ugyanis õ a gonoszság istene.”
Akkor kérdem én, Leah talán semleges? Vagy mi
a szösz! Szerintem enyhe fogalomzavarban
szenvedsz. Kívánom mielõbbi felépülésedet. Le-
ah kísérje utunkat! Pusztuljanak a jók és a sem-
legesek. Ja és utoljára egy kívánság: valaki mega-
jándékozhatna 3 bakkura bõrrel! Üdvözlettel:

Death Machine (#3673), a troll
Tisztelt ti, az Egy Igaz Isten nevében beszélõk.

Rengeteget írtok ezért gondoltam megszólalok a
másik oldalról és elmondom a magánvélemé-
nyem. Szerintem az istenek csak beszélnek, de
fizikai test híján csak fantáziálnak a dolgokról. A
híveknek meg csak el kell fogadni ezeket az ér-
veket, tartaniuk kell magukat bizonyos szabá-
lyokhoz. Cserébe a hívek megtehetnek egy cso-
mó olyan dolgot, amit amúgy nem mernének
mert az túl kényelmetlen lenne ezért vagy azért,
így viszont rá lehet fogni, hogy az Isten nevében,
az Istenért csináltam ezt vagy azt. Szerintem ez
a falazás nem ér meg annyit, hogy eladjam a lel-
kem inkább vállalom tetteim. Ezúton üdvözlök
minden szabadlelkût. Frodgon (#1257)

Kalandozók! Minden eddiginél hatalmasabb
vész fenyegeti Ghallát! Szálljunk szembe közö-
sen a Kiégett földrõl érkezõ kunyerálóhadakkal!
Ha felveszed a kapcsolatot velük, vigyázz, mert
azon veszed észre magad, hogy úszol vissza a
csatornán, csak hogy átadhasd az összes tárgya-
dat! Ha viszont a „nagy” kalandozók skalpra
vágynak, elvárják, hogy letápolva önmagad,
meghalj az õ kezüktõl. Két megoldás létezik a
problémára: 1. Lopd szét õket, hogy elgyengülve
elhulljanak! 2. Vedd a göcsörtöst, és verd be a
„kopaszok” fejét! Ez minden kasztnak megfele-
lõ megoldás. Siessetek, mert nem bírom ezt a
munkát egyedül! Üdv: Gorgoroth (#3121)

Sajnos az utóbbi idõben a posta elvesztette
pár fordulómat. Kérek mindenkit, aki írt nekem
mostanában, és nem válaszoltam, hogy ismét
ragadjon tollat! Köszönöm.

Khis Pisock, a NagyMenõ
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Most láthatjátok hitetlenek, Raia hatalma és
bölcsessége végtelen! Elõre megjósolta a fényes-
séges halhatatlanok akaratát. Harcra hát a jóság
dicsõ katonái s mindazok a jószándékú kalan-
dozók, akiknek fontos még a becsület és a tisz-
tesség érzése. Pusztítsuk el az obszidián tornyo-
kat, Erdauin veszélybe került ismét. Ha a sötét
aurájú patkányok kerekednek felül szeretett
szülõhazánkra vár. Irtsuk ki a gonoszokat nincs
rájuk szükségünk! A mérleg másik „serpenyõjé-
nek” igazi várományosai a semlegesek és nem a
fekete lelkû kárhozottak. És ti, sötétség honának
alantas szolgái jobb, ha megbánjátok bûneitek,
mert Raia haragvó arcát fordítják felétek. Kárho-
zott lelketek soha nem juthat a Napisten
mennyei paradicsomába! És ti, aggályoskodó
okoskodók, akik meg akarjátok gátolni a min-
denható úr akaratát, jobban teszitek, ha abba-
hagyjátok astoba ellenkezéseiteket, mert lehet,
hogy ti is megpillantjátok Raia haragvó arcát! Is-
ten velem! Ki ellenem? A fényeslángú hatalmas
Raianak, az egek urának akaratából kezdõdjék a
pogányirtás! Expolitus Lingua Dominic Raia Se-
rus! Vay Décker (#1182)

Nemrég (1 hete talán) írt nekem egy nemrég
indult elf karakter gazdája, hogy szeretne velem
levelezni. Megírta elõtörténete egy részét, mely-
rõl megtudtam, hogy drow, és hogy nem akar
többé drowként élni. Valamint azt is írta, hogy
sajnos múltjából alig emlékszik valamire is a
nevén kívül. Kedves ismeretlen barátom! Leve-
led tulajdonképpen elbûvölt, és félre is tettem,
hogy Te vagy az, aki Testvéreim egyike lehet,
mert Te igazán szerepjátékos vagy, de sajnos sa-
ját magammal is kitoltam: most nem találom a
leveled. Nagyon kérlek, írd meg még egyszer ne-
ved, karakter számod és címed, hogy illõen kér-
hessem bocsánatodat! A címem, amire írhatsz:
Rácz Gábor, 5900 Orosháza, Kossuth u. 6-8.
II/19. tel.: 68-414-916. Várom leveled, és jó
utat! Tyron Yarell (#2254),

a Pentagramma Testvériségének tagja
Végre egy igazi szerepjátékos, akinek feltûnt,

hogy mi minden ok nélkül, vadbarmok módjára
irtjuk a békésebb szörnyeket is. Aranyszakáll! Az
ötleted nagyon jó a barátságosságról, de szerin-
tem még pontosítanod kéne, és persze kell a fõ-
isten segítsége is a tesztelés miatt. Én gondolko-
zom a dolgon, és kérek mindenkit, akinek lenne
erre igénye, és vannak ötletei, azokat írja meg az
AK-ba. Üdv mindenkinek:
XI. 18. Lilttle Negró (#5578)

Kalandozók! Megszülettek a „Kit utálnak leg-
jobban a kalandozók?” c. felmérés. A felméré-
sen egész végig Sötét Orlan vezetett és õ is lett a
gyõztes. A második helyen Nardaal, a Róka vég-
zett, a harmadik Yoro Okiyi lett. Gratulálok a
gyõzteseknek, és még most kijelentem, hogy ne-
kem semmi bajom nincs velük. Mindenkinek jó
kalandozást és kellemes ünnepeket kívánok!
Üdvözlettel: Armadon (#4465)

Sz..sz..sziasztok slácok! Csak aszt sz.. sz.. sz..
eletném mondani, hogy ez a „F..f..f..énysugál”
lelkisegély-k..k..k..özpont sz..sz..sz..elintem elég
idióta egy v..v..v..alami, nem? H..h..a v..v..alaki at-
tól lesz csiga, hogy elhagyta a sz..sz..elelme, vagy
valami ilyesmi, az ugyanolyan idióta, m..m..int
ez a „F..f..f..énysugál” akálmi. D..d..e aki jónak
t..t..t..t..alálja ötletüket az cs..cs..atlakozzon hoz-
zájuk, s t..t..talán még KT-vá is f..f..f..ejlõdhettek!
És ekkol nagy betûkkel h..h..h..ildethetitek,
h..h..ogy m..megalakult az elsõ igazi idióta KT.
(Eszt még én is t..t..t..ámogatnám!)
XII. 2. Erõs Vagrath (#4869)

Sz..szi..szi..asztok skacok! Má m..me..megint
én vagyok! Hogy mit akarok, csak annyit akarok
m..mondani, h..hogy nem értem a legtöbb
ka..ka..ka..landozót. Azért mert az ember
(t..troll) ír nekik, akkor nem válaszolnak. Hogy
miért n..nem, azt nem értem. Nem t..tu..tudom,
hogy az ilyen ka..ka..kalandozók mit élveznek a
játékban. cs..csak saját magukkal t..törõdnek,
no me..meg a kö..közvetlen kö..kö..kö..környe-
zetükkel, s semmi m..mással. Sz..szereintem a
játék lényege nem ez, hanem a le..le..velezés.
Bár lehet, hogy én v..vagyok túl t..t.t..troll ahhoz,
hogy ezt m..megértsem, de ha v..va..valaki tud
ma..magyarázatot adni, azt k..k..kérem, hogy
m..me..sélje már el nekem, illetve a többi k..ka-
landozónak! Hát csak annyit akartam. Sz.sziasz-
tok, Sheran legyen v..veletek!
XII. 21. Erõs Vagrath (#4869)

Hû de jó fej vagyok! Hú de poénos lennék!
De jó! Benne voltam a Géenben! Csak kérdem
én, minek? Amennyiben a hirdetésem elejérõl
és végérõl lehagyják a poént, kiherélik azt, hát
sok értelme nincsen (GN 59). Szóval az az emlí-
tett dolog nem csupán hõbörgés volt, hanem ha
egészben lejött volna, a poén elvette volna az élét
a dolognak. Egyébként ki lopta el a (75, 71)-en
levõ obszidián erõdöt? (XI. 25-i állapot.) Mert
akinek ez sikerült, nem csak engem szívatott
meg, (mivel valahogy nem találtam a dolgot),
hanem kiérdemelte az Árnymenõk tiszteletbeli
tagságát is. Egy erõdöt észrevétlenül ellopni... Na
ez a nem semmi. (Csak nem már megint Ör-
dögfattya volt? Ez a troll mindent ellop ami
nincs lebetonozva.) Remélem hamarosan
visszahozza a „becsületes megtaláló”. Üdv:

U.M.A. (#5569) az Árnymenõ
Ismételten jelentkezik az alakváltó Nagy Fe-

hér törzsfõnök. Ezúton kívánok mindenkinek
szerencsében gazdag idei évet (legalább olyat,
mint a tavalyi...)!

Westy (#4378), az egyetlen.
Kalandozók! Aki tudja, hogy hogyan lehet

halhatatlanság-százalékhoz jutni egy Leah (neve
legyen áldott) hívõnek, az írjon. Címem:
dmhell@freemail.c3.hu Köszi!
XII. 11. Xavier Hell (#5862)

Minden ismerõsömnek üzenem: Letelepe-
dek! Alba Locsy

Két kalandozó beszélget egy faházban, haj-
nali négy körül:

– Alena! Egyezzünk meg! Nem bántod a TU-ja-
imat és nem lesz több FU.

– Nem Scati, ebbe nem egyezek bele!
És még sokan azt mondják, erõszakot tettem...   
Ezek a nõk!

XI. 29. Pomáz Scatman, a troll (#1731)
Hé emberek és egyebek! Ha már U.M.A. ötle-

te a metróval nem üzemképes, építsünk hidat a
csatorna fölé. Mennyivel egyszerûbb lenne az át-
jutás. Anastasius Focht (#1252)

Miért panaszkodnak rengetegen arra, hogy a
feladott hirdetésükre nem ír senki, vagy csak 1-
2 ember? Pl.: az istenekkel kapcsolatban sem
csak a hittérítõknek kell agitálni, mert egy püs-
pöknek sem esik le az ujjáról a gyûrû, ha segít.
Végül is ez egy levelezõs játék. Ajánlom azok fi-
gyelmébe, akik nem szoktak válaszolni.
XI. 30. Öcsi (#4747)

Minden kezdet nehéz még, de annál
könnyebb lesz a vég...

Síri Shi’laka (#1042)
Minden törpék istene Tharr, a hatalmas.

Szolgáljátok ti is õt!
D. D. R. (#2801), az egyik

Raia hívõk! Ha tudtok épülõ, vagy ezután épí-
tendõ Raia templomot, kérlek, írjatok a bam-
ba@freemail.c3.hu címre!
XII. 15. Tompi(#4399)

Tharr hívõk! Egy hittársatok templomot sze-
retne építeni Xantrox körül. Ehhez szeretnék se-
gítséget kérni. Fogjunk össze a hit erõsítése mi-
att. Jelentkezéseket az alábbi címen kérek: Vén
Gábor, 6327, Állampuszta, III. u. 20. Köszönettel:
XII. 1. Mitras (#4040)

Tharr templom épül az északi helytartói vá-
rostól nem messze. Akit érdekel, az keressen
meg engem. Címem: Koncz Gergely, 2600 Vác,
Kötõ u. 19. tel.: 27-307-048. Ja, és vennék pszi-
követ. Ugyanitt bíbor erõöv eladó/elcserélendõ.

Koncz Gergely
Végre! Itt az ideje, hogy végleg eltöröljük

Ghalla felszínérõl az álszenteskedõ „jó”-kat!
Minden erõmmel teljesíteni fogom Leah kíván-
ságát: „Szent háború kezdõdik, hûséges hívem.
Raia és Elenios követõi már túlságosan elszem-
telenedtek, itt az ideje az orrukra koppintani...”
Egy szó, mint száz: ostromolni az elefántcsont
tornyokat és védeni az obszidián erõdöket! Én
már elkezdtem...

Dess (#1490), az árnymanó Don, MAFFIA
Vitatom Síri Shi’laka állítását, hogy a Semmi

egyenlõ a Halállal. A Halál az Élet tagadása. A
Semmi A Minden tagadása, a Mindenben benn-
foglalva magát is, tehát Semmi az nincs. Sose
halunk meg! Kárász (#5300)

Yoro miatt töröltem a kobuderákat az FU lis-
támról.
XII. 23. Hó Kinn, Csend Benn (#4718)


