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,Szerkesztõi üzenet
Sziasztok! Mindenki elõtt két sajnálatos hibán-
kat szeretnénk jóvá tenni, amit a májusi szám-
ban vétettünk. Egyrészt lemaradt az Aranyfor-
rás novella utolsó sora, talán nem késõ, ha
most elolvashatjátok. Az utolsó két mondat
így szólt: „Gemina könnyes szemekkel ráné-
zett, és bólintott. Az áldozat, amit az erdõ ho-
zott, szükséges volt, mert az életet szolgálta.”
Másrészt a tûzsárkányos HKK cikk Szinay Péter
szerzeménye, köszönjük neki a paklileírást.

Térjünk át kellemesebb témára! Történt
pár változás itt, a Beholder házatáján. Ezek
közül talán a legfontosabb, hogy a Káosz Ga-
latikának új programozója van Radeczki
Csongor személyében. Makó Katalin, a koráb-
bi játékvezetõ, mostani írásaival és pár kedves
szóval búcsúzik a játékosoktól, Csongor pedig
a következõ AK-ban mutatkozik be. Mint a
Krónika fõszerkesztõje, ezúton is szeretném
megköszönni Katinak a sok érdekes cikket,
írást, amit az újságba írt, és sok sikert kívánok
neki a továbbiakban!

A borítón ezúttal Gõgös Károly festmé-
nyét, az Ezüstsereg kártya képét láthatjátok.
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Ezzel kezdõdött tehát a fegyverkezés, ami mára oly mér-
téket öltött és olyan fejlettséget ért el, hogy aki nem jára-
tos a témában, igazán el sem tudja képzelni, mi mindent
lehet ma már fegyverként felhasználni (fegyver alatt itt
mindent értek, ami árt a másik félnek).

Volt azért egy kis idõ, ami a kõbunkót elválasztotta
például a mûholddal célra vezérelt F-117A lopakodó va-
dászgéptõl, vagy a nyolcvanas évek Ronald Reagan elnök
SDI (csillagháborús programjának) lézerfegyvereitõl,
ugyanis ezek is léteznek már! Ez a cikk kisebbik részében
ezt az idõt próbálja átfogni, nagyobbik részében a fegyve-
rek csoportosítását, fajtáit, felhasználási területüket segít
megérteni.

Eddig a bevezetõ, bár az alcím, nevezetesen a „hideg-
fegyverek” némi magyarázatot igényel. A kézifegyvereknek
rengeteg csoportosítása létezik, ilyen például a lõfegyve-
rek/szúró- és vágófegyverek (csak megjegyzem: eszerint
például a buzogány hová tartozik?). Nekünk jelenleg a leg-
megfelelõbb csoportosítás a hidegfegyverek/tûzfegyverek.
Ebben ugyanis minden kézifegyver elhelyezhetõ. Az elõzõ
példával élve: a buzogányok a hidegfegyverek/ütõ-zúzó-
fegyverek közé tartozik. Sokan gondolják, hogy a tûzfegy-
verek jelentik kizárólagosan a lõfegyvereket. Ez is egy té-
ves felfogás, ugyanis a hidegfegyverek között ott van
például a nyílpuska, íj stb. amelyek kétséget kizáróan lõ-
fegyverek, ugyanakkor a tûzfegyverek között is vannak
olyan fegyverek, amelyek semmilyen lövedéket nem lõnek
ki. Csak egy példával megvilágítva: ilyen például a kézi
lángszóró, a gázpisztoly és a többi.

Röviden tehát hidegfegyver minden olyan fegyver,
amelyik nem használ magas hõmérséklettel járó kémiai

reakciót mûködése közben, tûzfegyver pedig az, amelyik
a mûködését ilyen folyamatoknak köszönheti. Ezen cikk
elsõ része a hidegfegyverekkel foglalkozik. Mint a cikk
elején említettem, a hidegfegyverek megjelenése egyidõs
az ember (homo sapiens) megjelenésével. Az elsõ hideg-
fegyvereket a természet adta eleink kezébe. Ezek a bun-
kó, a marokra fogható kõ, az említett „szuperfegyver”, az
antilopállkapocs, majd annak agancsa. Innen már csak
egy lépés volt, hogy egy elmés sapiens rájöjjön, hogy ha
az agancsot, vagy egy hosszú, kiélezett követ kenderros-
tokkal rákötöz egy hosszú botra, máris távolabb tarthatja
ellenségét. Így megszületett a lándzsa, ami ebben az idõ-
ben egyértelmûen még kizárólag csak szúrófegyverként
volt használatos (a középkor elején aztán továbbfejlõdött,
de errõl majd késõbb).

SZÁLFEGYVEREK
A lándzsa, illetve dárda a szálfegyverek csoportjába tarto-
zik, és fejlõdésének kezdetei az ókorra nyúlnak vissza. El-
sõ változata egy hosszú fanyélre erõsített pattintott kõ, il-
letve csontpenge volt. Fejlõdése egészen a középkor
derekáig nem sokat haladt elõre. Ekkor azonban rohamos
továbbfejlõdésnek indult, és számtalan változata alakult
ki. Ezek már annyira eltértek a korai középkor lándzsá-
itól, hogy külön fegyvercsaládként tekinthetünk rájuk. A
középkor végére megjelent az úgynevezett pika, amely
egészen a XIX. századig, a tûzfegyverek megjelenéséig
szolgálta az immár reguláris hadseregek és zsoldosok gya-
logos katonáit. A szálfegyverek legnagyobb elõnye, hogy
az ellenfelet távol tudták tartani, így a közvetlen testre irá-
nyuló támadásokkal szemben nagyobb védelmet nyúj-
tottak. A lovagi Európa másik jelentõs szálfegyvere a kop-
ja volt. Ez a pikával ellentétben nem sokkal élte túl a
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Az ember azóta harcol, amióta lejött a fáról. Sõt, igazából már akkor is bunkót
fogott, amikor idejének a felét a lombok között töltötte. Elsõ fegyvere, mint már
szó volt róla, egy egyszerû bot volt. Valószínûleg egy szárazság lehetett, ami elve-
zetett a kor (kb. egymillió évvel Krisztus elõtt) csodafegyveréhez (a szárazság
azért kellett, hogy az antilop magától meghaljon), ami nem volt más, mint egy
antilop állkapcsa, majd agancsa. Rájött, hogy amíg a fogak benne vannak a fél
állkapocsban, addig az kiválóan használható vágásra, fûrészelésre, az ellenfél
hasának felmetszésére, a leopárd távoltartására (bár erre kevésbé).
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középkort. Megjelenését tekintve hosszú, közel 4-4,5 m
hosszú, kézvédõvel ellátott, fából készült döfõfegyver
volt, és használata fõleg a nemesek szórakoztatására ren-
dezett lovagi viadalokra korlátozódott. Célja nem elsõsor-
ban a sebesítés volt, hanem az ellenfélnek a nyeregbõl va-
ló kiütése. A pika kivételével a lovagkor végére a
szálfegyverek gyakorlatilag kihaltak a gyakorlatból.

SZÚRÓ-VÁGÓFEGYVEREK
Itt elég lassú volt a haladás egészen az Egyiptomi Biroda-
lom, sõt még elõtte a mezopotámiai kultúrák létrejöttéig
(Kr. e. 3000 körül). (Elõször igyekszem az európai-medi-
terrán kultúrkör fegyvereit bemutatni, ugyanis a civilizá-
ció más, elszigetelt bölcsõiben egészen más fegyverkultú-
ra fejlõdött ki, késõbb, de még ebben az írásban ezt is
igyekszem bemutatni.) Ekkoriban jelent meg a kés, illetve
a tõr. A fémmegmunkálás korai szakaszában még nem ké-
szítettek kardokat, mivel a bronz még nem volt alkalmas
erre. A tõr elsõdlegesen szúrófegyverként és eszközként
volt használatos.

Késõbb, körülbelül az Asszír Birodalom idejére tehetõ
a vaskor kezdete. Ekkoriban készülhettek el az elsõ kar-
dok. Ezek a kezdetekben kb. 70-80 cm hosszú, egykezes,
mindkét oldalukon élezett széles pengéjû, egyenes kar-
dok voltak, és formájuk nem sokat változott egészen a Ró-
mai Birodalom bukása körüli idõkig. Európa széttagozó-
dása következtében aztán minden népnél megjelent a
saját kultúrájára jellemzõ kardstílus. A kora középkor kez-
detén jelentek meg a máig világhírû acélok és az ezekhez
tartozó kard- és vívási stílusok. Az európai-mediterrán vi-
lág két leghíresebb acélmegmunkáló központja: Damasz-
kusz és Hispánia (a mai Spanyolország). A spanyol kardok
jellemzõi a jó minõségû acél, a kézvédõ, illetve „hárító
kosár” megjelenése. Formájuk hosszú, enyhén hajlított,
keskeny penge, melyet csak külsõ görbületén éleztek. A
Közel-keleten az iszlám megjelenése idején alakult ki az
úgynevezett arab stílusú szablya. Ennek tulajdonságaira
szintén a kiváló minõségû acél, de a spanyolnál sokkal
szélesebb és íveltebb penge volt a jellemzõ. 

A kereszténység elterjedésével, legfõképpen a keresztes
háborúkkal és a lovagkor kezdetével egy egészen új kardtí-
pus jelent meg: a nagy, nehéz, egyenes kétélû kétkezes
kard. Ez alkotta a teljes vértezetbe öltözött lovag alapfegyve-
rét. Ennek használati módja alapvetõen különbözött a ko-
rábbi, könnyebb egykezes kardokétól; a fõ cél ugyanis elsõ-
sorban nem a vágás vagy a szúrás volt. A teljes lemezvértbe
öltözött lovagot inkább egy erõteljes csapással ki kellett bil-
lenteni az egyensúlyából. Egy teljes lemezpáncél súlya
ugyanis körülbelül 60-70 kg volt, így ha a harcos elesett, ki-
csi volt a valószínûsége, hogy fel tudjon állni. A kard súlya
is igen tekintélyes, körülbelül 20 kg volt, így komoly testi
erõre volt szükség a forgatásához. A kétkezes lovagi kardnál
rövidebb, de alakjában hasonló fegyvere volt a könnyû pán-
célzatú zsoldos katonáknak az egyenes, egykezes kard. Ez
jóval nagyobb mozgásszabadságot nyújtott használójának.

Ugyanebben az idõben a távolkeleti kultúra fegyverei
gyökeresen eltérõ módon fejlõdtek, és gyökeresen eltérõ
harcmodort igényelt használatuk. A köznyelv által „sza-
murájkardként” ismert fegyver tulajdonképpen három
fegyvert foglal magába. Közös jellemzõjük a könnyû,
egyenes vagy enyhén ívelt penge, a hosszú vágóél, a szú-
róhegy szinte teljes hiánya és a rendkívül kifinomult ko-
vácsolási technika. A fent említett három fegyver: a kata-
na (ennek hossza négy „saku”, azaz japán láb, ami
körülbelül 30 centiméter), a wakizashi (ez 3 saku hosszú)
és a tanto. A tanto kivételével mind kétkezes harcmodort
igényel, markolatuk hosszú, kicsiny kézvédõjük szinte
csak jelzés értékû, markolatuk általában nemes posztóval
befont. A katanával és a wakizashival vívott harc jellemzõi
a hosszú, széles vágások és a hárítások. Rendkívül könnyû
pengéjük ellenére, nagyon éles vágóélüknek és kétkezes
fogásuknak köszönhetõen nagyon mély vágott sebeket is
okozhattak, sõt végtagcsonkolásra is remekül alkalmasak;
szúrásra csak a legritkább esetben használták õket. Sú-
lyukból adódóan akár egy, akár két kézzel fogva is rendkí-
vüli mozgékonyságot biztosítanak a harcosnak, aki forgat-
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ja õket. A katana és a wakizashi támadásra és védekezésre
egyaránt alkalmas, a tanto, amely csak két saku hosszú,
fõképp egykezes védekezõfegyver. Mindenképpen meg
kell említeni, hogy ezeknek a fegyvereknek a forgatásá-
hoz nagyon sok gyakorlás szükséges, és használatukban
ötvözõdik a harc és a távol-keleti mozgásmûvészet.

Japánban kiváltságnak számított ezen fegyverek vise-
lésének joga, és általában csak a nemesek és a szamurájok
(a lovagok megfelelõi) hordhatták õket.

Visszatérve Európába, a középkor végére rendkívüli
módon elterjedtek a kardtípusok, olyannyira, hogy felso-
rolásuk egy külön cikket igényelne. A kultúrák egymásra
hatásának és keveredésének következtében azonban leg-
több jellemzõjük közös volt. Így például szinte kizárólag
egykezes kardok, illetve szablyák voltak egy vágóéllel és
általában díszített markolatvédõvel, ívelt pengével.

A kardok kistestvérei körében, a hosszú tõrök világá-
ban sokkal nagyobb változatosság alakult ki. Volt egyenes
és hajlított pengéjû, puritánul dísztelen és gazdag arany-
berakással díszített. A kardok és szablyák általában a lo-
vas-, illetve gyalogos katonák fegyverei voltak, míg a tõ-
rökkel általában a tehetõs magánemberek védték testi
épségüket. Tudni kell azt is hogy a középkori Európában
a köznép és a parasztság tagjai nem viselhettek fegyvert.
Az egyetlen, máig fennmaradt, és mind a mai napig harc-

ra is használt fegyverei ennek a kategóriának a modern
küzdõkések. A mai leghatékonyabb küzdõkés megszüle-
tése egy bizonyos Rex Applegate-nek köszönhetõ. Õ az
amerikai hadsereg ezredeseként nyugalomba vonult,
harcedzett katona volt, aki a vietnami háború tapasztala-
tai alapján fejlesztette ki az US. Army Special Forces ma is
rendszeresített harci küzdõkését, az Applegate-Freebairn
Combat Knife-ot.

ZÚZÓFEGYVEREK
Az õskor legelsõ fegyverei is ütõ- illetve zúzófegyverek
voltak. Ezek a marokkõ, a kõbalta és az antilop vagy más
patás állatok combcsontja. Az ókorban aztán elõször fõleg
a barbár kelta és gót hordák fegyvere volt például a harci
kalapács, majd a buzogány kezdetleges formái. A civilizált
Európa aztán ezek közül gyakorlatilag csak a buzogányt
vette át és fejlesztette tovább. Elõbb csak egy merev nyél-
re erõsített vasgolyó volt. Késõbb továbbfejlõdött, mégpe-
dig oly módon, hogy a nyél és a vasgolyó közé egy rövid
láncot kötöttek. Ez lett a láncos buzogány. Egy érdekes
mellékutat jelentett egy különleges változata: a rövid
nyélre 30-40 centiméteres láncokon három-négy kisebb
vasgolyóból álló láncos buzogány.

A parasztságnak is megvolt a maga ütõfegyvere: ez pe-
dig nem volt más, mint a hosszú botra erõsített, eseten-
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ként szögekkel átvert cséphadaró, mely a történelem hí-
res parasztfelkeléseinek egyik fõszereplõje volt. Ezen vál-
tozatosság ellenére Európában nem volt hosszú történe-
te a zúzófegyvereknek a kardokkal és a tõrökkel szemben.
A XVIII. századra használatuk gyakorlatilag kihalt.

Japán és Kína kultúrája mind a mai napig õrzi és ápol-
ja a botvívás, azaz a kendo mûvészetét. Itt a fegyver egy
egyenes, a távol-keleti fegyverekre jellemzõen könnyû, kb.
180-200 centiméter hosszú sima bot. Ennek forgatása szin-
tén nagy gyakorlatot igényel, már-már mûvészetnek szá-
mít, és ebben is ötvözõdik a harc a filozófiával illetve moz-
gásmûvészettel. Jellemzõen kétkezes harcmodort igényel,
és általában nem ütnek vele, hanem a tompa végével döf-
nek. A másik, Európában is ismert japán ütõfegyver a nun-
csaku. Ez két vagy három rövid (kb. egy saku) botból álló
fegyver, melyet rövid lánc vagy kötéldarabok tartanak
össze. Legfõképp ütésre használják, hatásosan forgatni
csak magas gyakorlattal, mûvészien lehet. Ezt a fegyvert
már a zsoldosok és az alsóbb néprétegek is használták.

LÕFEGYVEREK
A fent említett fegyvereket a harcban mind csak testközel-
bõl lehetett alkalmazni, ami néha sem eredményes, sem
veszélytelen nem volt. Ezért már a kezdetektõl az ember
arra törekedett, hogy a zsákmányállatot vagy az ellenfelét
távolról megölhesse vagy harcképtelenné tehesse. Ennek
a törekvésnek az eredményeképpen az elsõ elhajított kõ-
tõl a parittyán át megszülessen az elsõ kézi lõfegyver, az íj.

Az íj keletkezésének az idõpontja nem ismert, de az
bizonyos, hogy már évezredekkel ezelõtt is veszélyes és
hatásos fegyver volt, és egyes természeti népeknél ma is
az. Erre több régészeti lelet is utal. Már Homérosz eposzai
és a kalandozó magyarok tetteirõl szóló legendák is emlí-
tést tesznek az íjról. Honfoglaláskori temetõk feltárásakor
több olyan csontváz is napvilágra került, melynek mellka-
sában vas nyílhegy volt. Az íj és a húr rugalmas erejét ki-
használó fegyver hatásosságához kétség sem férhetett. Az
íjak kezdetben fából készültek, majd a századok során
egyre tökéletesítették õket. Érdekes módon a finnugorok
hozták be Európába az úgynevezett visszacsapó íjat,
amely rétegelt fából és állati bélhúrból készült. Ennek
erejét jól példázza, hagy akár kétszáz méterrõl is lehetett
vele célzott lövést leadni. 

Az íj fejlõdésében a következõ lépés a számszeríj meg-
jelenése volt. Ezt a fegyvert nyílpuskának is nevezték, mi-
vel tusa a puskáéhoz volt hasonló. Elöl felszerelték a tu-
sára az íjat, a nyílvesszõt pedig a tusán kialakított vájatra
lehetett helyezni. A megfeszített húrt az elsütõ billentyû-
vel lehetett felszabadítani. Hatásosságára jellemzõ volt,
hogy a XII. században pápai átok sújtotta azt a katonát,
aki keresztény ember ellen számszeríjat használt. Ez azon-
ban korántsem vetett gátat a számszeríj használatának,
sõt továbbfejlesztésének sem. Az eleinte használt fa íjat a
középkor derekán felváltotta a kovácsolt és hõkezelt acél-
ból készült, rendkívül erõs íj. Ennek felhúzásához külön

szerszám, az úgynevezett felajzó motolla kellett, ugyanis
kézi erõvel ezt már nem lehetett felhúzni. Jól irányzott,
nehéz acélhegyû nyila viszont még a kovácsolt lovagi pán-
célt is képes volt átütni.

A kézi lõfegyverek történetében nagy ugrást a lõpor
feltalálása jelentette. Ezen fegyverek azonban már a tûz-
fegyverek körébe tartoznak, amelyrõl a cikk következõ ré-
szében olvashatnak.

RADVÁNYI BALÁZS
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Egyenlõ volt az állás, három-három. Jonathon lassú, mély léleg-
zetet vett, megpróbált nem figyelni a csordultig telt Luisianai Szu-
perstadionban üvöltõ tömegre. Fülsiketítõ volt a lárma, a csatárok
kávédarálóinak, de még a lándzsások Harley-jainak dübörgését is el-
nyomta.

Jonathon magában köszönetet mondott a tömeget a labirintus
csataterétõl elkülönítõ, tíz méter magas, dupla páncélüveg falat elõ-
író nemzetközi szabályokért. A fal megakadályozta azt, hogy eltévedt
kábítólövedékek megsebesítsenek valakit a tömegbõl, és ami még
fontosabb, visszatartotta a bevadult nézõket a pályára özönléstõl.

Jonathon gyorsan leellenõrizte fegyvereit, míg a bírók a zászlósro-
bot elindítását készítették elõ. Három kábítólõszer lapult a jobb comb-
jára csatolt tokban lévõ Roomsweeper tárában. A Roomsweeper egy rö-
vid, fekete csövû shotgun volt, aminek az agyát szinte teljesen
lefûrészelték, és fegyvercsatolót építettek bele.
Kiváló, ha az ember nagy területet akar bete-
ríteni egy lövéssel. A Suzuki lecsupaszított vá-
záról egy nagy szilárdságú mûanyagból és
denziplasztból sorozatgyártásban készített bu-
zogány lógott. Kezében szénszálas anyagból
sodort korbácsot tartott. Ez volt fõ fegyvere –
két méteren belül csúf csapásokat osztogató,
pontos, többcélú és ugyanakkor halálos eszköz.

Kék és ezüst páncélja szorosan tapadt ki-
gyúrt és megerõsített testére, a zászlósrobot
indítására váró, dudorodó és feszülõ izmokra.
Páncéljának merev lemezei húsába vágtak,
miközben felspécizett Suzuki Aurorájával pozí-
cióba gördült. A csaknem teljesen átépített gé-
pet a kibernetikus vezérlés miatt saját teste
meghosszabításának érezte. Közvetlen csatolás.
A dohogó motort második szíveként, a betonhoz
tapadó kerekeket harmadik és negyedik lába-
ként érzékelte.

A gép titánötvözet vázáról minden spoilert le-
szedtek, hogy könnyebb és gyorsabb legyen. Sebesebb lett minden
másnál. Ennek a sárkánynak nem kellettek a páncélpikkelyek. Jo-
nathon felszerelte pár extrával is – egy mikrolöketû hidraulikus ru-
gót építtetett a felfüggesztésbe néhány spéci ugratáshoz, kiegészítõ
szenzorokat a megnövelt szintû rigóvezérléshez, csatokat és tokokat
a fegyverei rögzítéséhez.  Mivel kifejezetten Jonathon magasságához
és súlyához igazítottak mindent, ha lábvértjét a vázhoz csatolta, a
motor egyensúlya tökéletes volt. Annyira csúcs és átgondolt úthenger

volt, amennyire csak engedték a szabályok, és a csapat garázsában
még hat ugyanilyet õriztek, hiszen sosem tudhatta, hányat tör majd
össze a meccs alatt.

Jonathon lelassította légzését, és csak a közvetlen környezetére
figyelt. A stadion ingereit tudatának mélyére számûzte. A kipufogó-
bûz és a százezernyi izzadt szurkoló szaga áldásos módon a háttérbe
szorult. A tömeg üvöltése háttérzajjá szelídült. Jonathon készen állt.

Retinájára vetítette a harci labirintus taktikai térképét. A Szab-
lyák négy csatára haladt a középvonalnak ezen a felén. Jonathon az
ívút alatt céltól célig vezetõ, egyenes utat választotta, Tamara és Boz-
well az egyes körív mentén járõröztek, és a törpe – Hragth – elfoglal-
ta helyét a hármas körív összeszûkülõ részénél.

A középvonal másik felén, Jonathonnal szemben Dougan Rose
robogott. Jonathonhoz hasonlóan félkemény
anyagú, vékony, de szívós, nagyszilárdságú szén-
szálas lemezekkel megerõsített Kevlar-III-as pán-
célt viselt. Olyan volt a vért, akár egy tatu bõre,
csak jóval erõsebb, és nagyobb mozgásszabadsá-
got biztosított. Az õ vértezete világossárga volt,
mellkasára és háta közepére kék „5”-ös számot
festettek, a vállára pedig egy „Rose” feliratot.

Jonathon számára megszûnt minden zava-
ró külsõ tényezõ. Egész lényével a feladatra
összpontosított. Úgy tûnt, Dougan el van foglal-
va valamivel, nem játszik a tõle megszokott
bravúros módon, de még ez sem volt elegen-
dõ Jonathon koncentrációjának, zenjének
megtöréséhez.

A játék kezdete elõtt csak a csatárok mo-
zoghattak a pályán, és csak a saját térfelü-
kön. A lándzsásoknak a helyükön kellett
várniuk arra, hogy valamelyik csatár meg-
szerezze és gépére tûzze a hordozórobot
zászlaját. A Szablyáknál a két ork, Mason és

Webber, egy Tank becenevû kövér fekete humán és
Gnash, a troll döngetett a lándzsákkal felszerelt nagy vasakkal. A vil-
lámmotorosuk egy Smitty nevû törpe volt – õ sem hagyhatta el a po-
zícióját a zászlószerzésig. A lándzsások felkészültek a rock and roll-
ra. Smitty felpörgette Yamaha Rapírjának motorját. Az õ vasa
csaknem ugyanolyan volt, mint a csatárok gépei. Viszont a villámmo-
torosokat könnyen fel lehetett ismerni két jellemzõjükrõl – a nehéz
fegyverágyban rögzített gránátvetõrõl és ballisztikus nehézvértjükrõl.
Smitty szerepe abból állt a játékban, hogy olyan pozíciót foglalt el az
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ívúton, ahonnan figyelemmel tudta kísérni az ellenfél mozgását, az-
tán az információt eljuttatta Jonathonhoz és csapata többi tagjához.
Ezen kívül a játékonkénti három kábítógránáttal ritkította az ellensé-
get, ha tudta. Ha a megfelelõ pillanatban vetik be, egyetlen ilyen bon-
bonnal  három-négy ellenséget ki lehetett iktatni.

Mindenki készen áll a kezdésre. Az órát lenullázzák.
Egy kilégzés.
A bírók, akiket a három méter magas oszlopra épített golyóálló

árbockosaruk véd, felemelik zöld zászlójukat. Mindjárt indul a zász-
lósrobot.

Jonathon megfeszült.
Egy belégzés.
– A robot elindult – közölte Bozwell csikorgó hagon.
Jonathon kilõtt, egyre gyorsulva száguldott a középvonalon Do-

ugan Rose felé, bal kezével elõhúzta a buzogányt, jobbjával az ostort
lendítette meg. Próbált zászlószerzõ helyzetbe kerülni.

Dougan balra cselezett és kirobbant jobbra, fel a körív félcsõ-fa-
lán, megkerülte Jonathont és mögötte jött le.

Jonathon körbepördült, hogy ismét szembekerüljön ellenfelével,
arra számított, hogy fölötte fog elsuhanni a robot. Ehelyett egy lövés
hallatszott.

Tamara Roomsweepere.
– Robot kilõve – hallatszott hangja a sisakrádióban. – Telibe

kaptam és lezuhant. Zászló játékban. Ismétlem, zászló játékban.
– Pozícióban vagyok – ez Smitty volt.
Jonathon látta, amint a tõle balra lévõ fal tetejét fehér fényrob-

banás világítja meg – a szomszéd körívben robbanó kábítógránát. Az-
tán jött a hangja, és megremegett körülötte a levegõ. Ez Tamara po-
zíciója volt, gondolta.

– Tamara?
– Egyben vagyok – mondta. – Kikerültem az utolsó pillanatban.
Smitty szállt be.
– Két lándzsás jön, Tam. Vonulj vissza támogatásért. Mason és

Gnash, nézzetek át hozzá.
– Úton vagyok – Mason.
– Gördülök – morogta Gnash.
– Visszavonulok az ívútra – mondta Tamara.
– Negatív – közölte Smitty. – Szedd fel Masont és Gnash-t a ti-

zenhetes kanyarnál. Az ívútig nem érsz el. Ütközés húsz másodperc
múlva.

Ka-bumm – hallatszott, és a Jonathon balján lévõ körívet újabb
robbanás rázta meg. Aztán feltûnt Dougan Rose, amint vissza, a sa-
ját gólköre felé robog, segíteni a csapatának. Jonathon helyére csúsz-
tatta a buzogányt és elõhúzta a Roomsweepert a combtokból.

A kesztyûjén lévõ kontaktlemezkék összekötötték agyát a marko-
latba épített fegyvercsatolóval, halványvörös kört rajzolva látómezejé-
be. A kör középpontja a fegyver csövének felelt meg, széle a fegyver-
csatoló által becsült szórásképet mutatta a Jonathon által becélzott
távolságon.

Jonathon Douganre összpontosított, közeledõ alakjára emelte a
fegyvert. Aztán tüzelt, fegyvere keménygumi-söréteket köpött a másik
motorosra. Dougan csettintett az ostorával, ahogy elzúgott mellette,
megpróbálta eltéríteni a lövést. A korbács éles, csattanó csapása Jo-
nathon vállát érte és meglökte. A pillanatnyi célzászavar elegendõ
volt Dougannek ahhoz, hogy elkerülje a sörétek nagy részét.

Jonathonnak nem volt ideje ezen mélázni, mert közben Dougan
már egyre távolodott. El kellett jutnia a tizenhetes kanyarhoz. A
számlálás tizenkilenc másodpercnél járt. Legfeljebb tizenegy másod-
perce volt, de bármelyik lehetett az utolsó. Ez volt az izgalmas a gól-
idõben.

Tamara hangján zörrent a fejhallgató.
– Az ívút felé veszem az irányt és átvágok rajta. Mason utat tör.

Jonathon alattam halad. A többi kretén elzárja mögöttem az utat.
– Rossz ötlet, Tam – mondta Smitty. – Nem elég rá az idõ. Menj

Masonnal a hármas köríven és húzz bele. Jobbak az esélyeid, és ha
valamelyik kapitális szarevõ rádtalál, még mindig átmehetsz a másik
körívre.

– Már késõ, Smitty – mondta Tamara. – Már itt vagyok, és csak
hat másodpercem maradt.

Hirtelen egy kábítógránát lesöpörte Smitty-t az ívútról. Jonathon
látta, ahogy a törpét hátraveti a tûzgömb, esik vagy öt métert, az egyik
betonfal élére érkezik motorostul, és õ van alul. Jonathon magában
együttérzõen felnyögött.

– Jonathon – mondta Tamara –, állj kísérõpályára alattam. Ma-
son, indulj felfelé.

Jonathon követte tekintetével Mason hatalmas, páncélozott
BMW Blitzenjének elõretörését az ívúton. Szembõl három Körfûrész
közelített. T-bone jött villámmotorán és Gorgon egyensúlyozott lán-
dzsáját elõreszegezve a keskeny felüljárón, egyenesen neki a nagyda-
rab orknak, Masonnek. Mögöttük a Pollack nevû csatár kapaszko-
dott.

Kizárt, hogy Tam átérjen, gondolta Jonathon.
A Körfûrészek útvesztõjét úgy alakították ki, hogy csak három fél-

csõ keresztezte a térfelek közti vonalat. Kettõ közülük háromszor is
átszelte, sorozatos hajtûkanyarokban kígyózva. Amelyikben Jonathon
haladt, egyenes volt, és csak egyszer vágott át a térfelek közti vona-
lon, pontosan a közepén, mivel az ívút alatt vezetett végig, az egyik
gólkörtõl a másikig.

– Itt vagyok – mondta Tamara alá érve. A lány feltépett az ívútra
Mason drabális alakja mögött. Ahogy Gorgon és Mason összecsaptak,
a túlméretezett ork lándzsája halálpontosan Gorgon szegycsontjába
ütközött. Fém csendülése és a makroplaszt páncél éles reccsenése
nyomta el a tömeg kiáltásait. Mindkét motor megtorpant.

Gorgon ívesen lerepült gépérõl, röptével elhibázta az ívút kes-
keny aszfaltját, pörögve becsapódott Jonathon palánkjának szélébe,
majd bénán csüngõ tagokkal csúszott le a félcsõ közepébe. Többet
nem mozdult.

Mason alól kicsúszott a vas, õ pedig siklott lefelé az ívúton. Ta-
mara kikerülte és kilõtt a középvonal felé.

Egyre közeledett a gólidõ. Jonathon kikerülte az úthengere mel-
lett fekvõ Gorgon hatalmas testét.

– Nem tudom megcsinálni – mondta Tamara.
– Rohadt meglepõ – reagált Smitty.
Jonathon, aki pontosan Tamara alatt, vele egy sebességgel vezet-

te gépét, felnézett rá.
– Készülj úgy, hogy ledobod, ha muszáj – mondta.
Tamara kihúzta a zászlót a helyérõl és kinyújtott karral kitartot-

ta az ívút fölé, miközben T- bone és Pollack egyre közeledett. Bizto-
san rájöttek, mit akar tenni, mert elkezdtek visszafordulni. Erre a
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lány ismét magához szorította a zászlót, hogy visszacsalogassa õket.
Megértette velük: csak akkor fogja ledobni, ha nincs más hátra.

A legeslegutolsó pillanatban engedte a zászlót leesni, és csúszva
állt meg a lándzsások elõtt. Jonathon a lehulló zászló nyelére össz-
pontosított. A lobogó szándékos elengedése a játékból való kizárást
vonta maga után, de csak ha a rúd vége eljutott a betonig.

Jonathon látta, amint T-bone kilövi rá utolsó kábítógránátját,
Pollack pedig rátámad. Ekkor Tamara elhajította szénszálas hálóját,
ami Pollackot annak rendje és módja szerint motorhoz kötözött son-
kává változtatta. Jonathon számára mindez már a háttérben történt,
alig fogta fel. Semmi másra nem figyelt, csak a zászlóra, aminek esé-
sét a rúd végén levõ súly irányította. A motor iránya és sebessége
megfelelõ volt.

Jonathon két kézzel kapta el, pont amikor a kábítógránát lánggá
változtatta a levegõt körülötte és megsüketítette a robbanás hanghul-
láma. A gránát a levegõbe dobta motorostul, de a zászlót egy pillanat-
ra sem engedte el.

Nincs büntetés.
Jonathon két kerékre egyensúlyozta magát és megrázta a fejét.

Egyben volt. Hiánytalanul. Becsúsztatta a zászlót a tartójába és egye-
nesen a középvonalat vette célba.

– Három, kettõ, egy – gólidõ, cimborák! – Smitty hangja volt.
A gólidõ nulla és harminc másodperc közti véletlen idõtartam

volt, utána szólalt meg a játék végét jelzõ csengõ. Az a csapat, akinek
területén a csengetéskor a zászló volt, vesztett egy pontot a másik
csapattal szemben.

Egyszerû, mi? Csakhogy soha senki nem tudta, meddig tart majd
a gólidõ.

Jonathon elõtt tiszta volt az út a középvonalig és át a Körfûrészek
területére. Nem volt többre szüksége három másodpercnél.

Nem strapás. Leért a körívrõl és a Körfûrészek kékre festett be-
tonjára döngetett, aztán a gólzóna felé, karcsú Suzukiját a száz
km/óra felé pörgetve, mindent beleadva. Hárompontos gólra ment.
Szél süvített körülötte, a levegõ forró volt és dohos, izzadt testek sza-
gát hordozta.

– Közölj, Smitty – mondta. – Hol az ellenség?
– Én idelent vagyok. Kérdezd Tamot.
Tamara hangja hallatszott.
– Szerezz pontot, Jonathon. Törölve, három lándzsás jön rád...

– tulajdonképpen pont most.
Még beszélt, amikor a három Harley-s Körfûrész befordult a kör-

ív végénél a sarkon. Szabályos formációba soroltak, egymás mellé,
rögzített lándzsáik vége Jonathonra mutatott. Szembeszáguldottak
vele, azt remélték, zászlóstul vissza tudják szorítani a saját térfelére,
mielõtt még lejár az idõ. Ha túl tudna jutni rajtuk, tiszta lenne az út
a gólzónáig. Csak õ lenne és a kapus.

Itt az idõ a Winger-féle speciális manõver végrehajtására. Saját
szabadalom volt.

Otthon ezt ne próbáld ki.
Jonathon cirka 45 km/h-ra lassítva felkapta a motor elsõ kere-

két. Elõrehajolt, hogy megõrizze egyensúlyát, és a szembõl érkezõ
három lándzsással való találkozásig hátralévõ táv leküzdésére kon-
centrált.

Mikor már három méternél is közelebb értek egymáshoz, kemé-
nyen befékezett és elõrelendült, az elsõ kerékre helyezve minden

súlyt. Ahogy a hátsó kerék elemelkedett a talajtól, aktiválta az elsõ vil-
lába épített hidraulikus rugót. Felszökkent és elõreszaltóba kezdett.
A stadion elsuhant fölötte és alatta, ahogy átfodult, és, miközben a tö-
meg egy emberként kiáltott fel, fegyverropogás hallatszott. Amint
egyensúlyérzéke és tapasztalata azt jelezte, ideje kijönni a szaltóból,
megfeszítette a hátát, kiegyenesítve a fordulatot a földetéréshez.
Mindkét kerék lent, a gép egyenesben.

Laza volt. Az ostoba marhák biztosan lerögzítették a lándzsá-
ikat, különben felszúrhattak volna, mint egy bogarat.

Négy motorhosszal vezetett a lándzsások elõtt, a lendület tovább-
röpítette a célzóna felé.

– Vé-dõk! Vé-dõk! – üvöltötte a tömeg.
Eljött a kapus kicselezésének ideje.
A Körfûrészek kapusa egy Big Ed nevû, robosztus troll volt. Ha-

talmas szénszálas lemezekkel tankszerûen fel volt páncélozva. Auto-
mata tömegoszlató karabéllyal, húsz kábítólõszerrel és egy tetsubó-
val, egy óriási, denziplaszt szögekkel borított japán harci bottal volt
felfegyverkezve. Nagyon durva fickó.

De Jonathon sebesebb volt. Gyorsabb. És – remélhetõleg – oko-
sabb is.

A gólidõbõl tizenöt másodperc már lejárt, az óra ketyeg. Ez volt
az egyetlen esélye a gólszerzésre.

– Ezt egyedül kell megcsinálnod – mondta Tamara. – Minket
beszorítottak. Semmiképp nem érünk utol idõben.

– Hallak tisztán és világosan, kedvesem. Tisztán és világosan. Jo-
nathon a végsõ gyorsításba kezdett, cikk-cakkban száguldva, hogy ne
nyújtson könnyû célpontot Big Ednek. A tömegoszlató karabély két-
szer dörrent, de nem talált. A harmadik lövés lábon találta. Fájdalom
nyilallt a térdébe. Még egy utolsó cikk-cakk, aztán teljes gázzal a gól-
körbe hajtott.

Egyenesen Big Edet vette célba.
A karabély folyamatosan tüzelt. Jonathon maxon rögzítette a gázt

és oldalra döntve a gépét csúszni kezdett, fedezékként használva a
Suzukit. A legutolsó pillanatban megszüntette a kibervezérlést és el-
rugaszkodott a géptõl zászlóstul. A troll meglendítette a tetsubóját,
megpróbálta vele félreütni a közelgõ gépet.

Jonathon a betonon landolt, testéhez szorítva a zászlót, majd
hagyta, hogy a lendület görgesse. Félig irányított esés volt – össze se
bírta volna számolni, hányszor is gyakorolta. Míg a kör túloldalán le-
szúrja a zászlót, Big Ed a motorral lesz elfoglalva.

De Big Ed gyorsabb és ügyesebb volt, mint amilyennek kinézett.
Ellépett a felé csúszó motor elõl, és Jonathonra vetette magát. Jonat-
hon a gólkört jelzõ sárga festékvonal felé mozdult, kinyújtott kezé-
ben tartva a zászlót, amikor a kétkezes bot bordáira zúdult. Páncél-
jának több lemeze lerepült, reccsenõ, éles fájdalom nyilallt
mellkasába. Küzdött a lélegzetért.

Big Ed újra meglendítette a tetsubót.
– Vége a mérkõzésnek!
A Jonathon jobb kezében lévõ zászló még éppen benne volt a gól-

körben.
– Három pont a ...
Big Ed tetsubója ismét lecsapott keményen, ezúttal oldalt találva

el a fejét, lepattant a sisakról és a vállába csapódott.
Még több kín. Egy pillanatig.
Aztán csak sötétség.
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•A zarg offenzíva elleni hadmûveletet Sardolian Gracchus,
egy majdnem teljesen ismeretlen ûrcápa tábornok irányította.
A Császár döntése
sokakat megle-
pett, hiszen óriási
kockázatot vállalt,
amikor egy ilyen
fontos vállalkozást
egy majdnem kez-
dûre bízott. Azok
azonban, akik jól
ismerik a Flotta vi-
szonyait, egyálta-
lán nem tartották
különösnek, hogy
Gracchus ilyen
magas posztra ke-
rült. Az û ötlete
volt a szabad kapi-
tányok bevonása
az összecsapásba
és bár az uralkodó
elfogadta a tervet,
Gracchuson kívül senki sem vállalta a rizikót, amelyet több
száz civil bevonása jelentett. Senki sem tudta megbecsülni,
hányan jelentkeznek, milyen tûzerûvel és energiatartalékkal,
így a csata lefolyása csaknem tervezhetetlenné vált. Ez volt
azonban az egyetlen lehetûség, hogy idûben és eredményesen
szembeszálljanak a beözönlû zargokkal. Gracchus maga is
szabad kapitány volt annak idején, s amikor belépett a Flottá-
ba, sokáig kellett tûrnie társai gúnyolódását a múltja felett. Az
ûrcápákra olyannyira jellemzû makacsság azonban átsegítet-
te a kezdeti problémákon. Néhány véres párbaj után és ki-
emelkedû eredményei láttán irigyei fokozatosan elhallgattak,
s hamarosan a Flotta egyik legkedveltebb egyénisége lett. Ké-
pességei ellenére sosem volt képes bejutni a katonai vezetés
legfelsûbb szintjére, egyénieskedû akciói és rendkívül rossz
modora miatt sok elûléptetésrûl lemaradt. Gracchust arra a
tanácskozásra sem hívták meg, amelyen eldöntötték a zarg of-
fenzíva elleni teendûket, az ûrcápa egyszerûen bepofátlanko-
dott, és mielûtt kidobhatták volna, már vázolta is az elképze-
léseit. Ezután kihajították a tanácsterembûl, azonban néhány
perc múlva vissza is hívták. A Császár személyesen döntött így,
s ez ismét bizonyította, hogy megérdemelten éppen û a Biro-
dalom uralkodója.

A csata után a Császár kitüntetésekkel halmozta el Sar-
dolian Gracchust, de tulajdonképpen nem léptette elû, az ûr-

cápa maradt a
második vonal-
ban. Ám azt be-
szélik, az uralko-
dó rendszeresen
fogadja magán-
kihallgatásain, s
ily módon sokkal
nagyobb befo-
lyása van a ka-
tonai ügyekre,
mintha a vezér-
kar tagjává vá-
lasztották volna.
•A STAG teljes
erûbedobással
nyomoz egy
olyan ügyben,
amely nyilvánva-
lóvá teszi, hogy
még a Császár
személyes taná-
csa sem mentes

a kémkedéstûl. A zarg offenzíva elûtti idûszakban érdekes szer-
zûdések születtek a Peremszektorok egyes vidékein. Konkrét
esetet csak a Tropina és Infreto szektorokban derítettek fel, de
gyanítható, hogy máshol is elûfordult ilyesmi. A szerzûdések
nagy kiterjedésû ingatlanok eladásáról szóltak, méghozzá úgy
idûzítve, hogy az aláírás közvetlenül azután történjen, hogy a
Halálbolygó elleni csata lezajlott. Vagyis az ingatlanok tulajdo-
nosa pontosan tudta, mikor zajlik le a csata, és azt is, mi a tét-
je. Sût, néhány órán belül az eredményrûl is képes volt értesül-
ni, hisz nyilván csak akkor adta volna el ingatlanjait, ha a csata
a Birodalom vereségével ér véget, azaz a Peremszektorokban
lévû ingatlanjai néhány nap múlva úgyis elértéktelenedtek vol-
na. A haszon óriási lett volna, ahogy a vevût ért kár is. A STAG
eddig képtelen volt az eladó nyomára bukkanni, mert az ingat-
lanok mind cégek birtokában voltak, s azok tulajdonviszonyai
annyira kuszák, hogy hónapokba telhet, amíg a tényleges tulaj-
donos kiléte kiderül. Elûbb-utóbb azonban a STAG sikerrel fog
járni, hisz úgy jár a nyomok után, mint egy véreb – a haszonle-
sû tanácstag okosabban teszi, ha a galaktika valamelyik na-
gyon eldugott vidékére költözik, és a továbbiakban hanyagolja
a császári udvar látogatását.

BÚCSÚ...

1997 szeptemberében, amikor én lettem a Káosz
Galaktika játékvezetõje, azt gondoltam, hogy na-
gyon érdekes munkám lesz, és nem is csalódtam.
Jó volt mesélni a sok-sok embernek, jó volt újabb és
újabb dolgokat kitalálni, amivel örömet szerezhettem
a játékosoknak. Most mégis el kell búcsúznom, sze-
mélyes problémák miatt megválok a Káosz Galakti-
kától. Az új játékvezetõ már átvette a programot, s
biztos vagyok benne, hogy hamarosan friss ötletek-
kel és kalandokkal fog bombázni benneteket.

Köszönöm a támogatást, a sok dicséretet és ötle-
tet, amelyek segítették munkámat. Hiányozni fogtok.

MAKÓ KATALIN



Will Williams vagyok – legalábbis így neveznek mindazok,
akikkel kapcsolatba kerülök. Kivéve a legénységem tagjai,
õk egyszerûen kapitánynak hívnak. Ez legalább igaz. A pi-
lótámat John Jonesnak hívják, a navigátoromat Sam
Smithnek. Érdekes nevek. Mindannyian késõn kerültünk
be az Akadémiába; békésen éldegéltünk egy-egy isten há-
ta mögötti városkában, míg hirtelen fel nem ébredt ben-
nünk a vágy, hogy a világûr végtelenjében bolyongjunk.
Nem mi voltunk a legkiválóbb diákok: mert minden egyes
feladat megoldásánál mintha egy gátat kellett volna áttör-
ni elménkben. De a gátak lassan leomlottak, s velük
együtt emlékeink fala is rogyadozni kezdett. A nevünk
nem lett több egy címkénél, múltunk egy könnyû szövé-
sû hálónál, mely ki tudja, mit takar. Három éve, az Akadé-
mia végeztével futottunk össze egy kikötõ kocsmájában, s
amikor megpillantottuk egymást, mintha álmaink eleve-
nedtek volna meg. Valamikor, valahol már találkoztunk,
barátok voltunk, így nem volt nehéz a döntés, hogy meg-
próbáljuk újra.

Mint kiderült, mindhárman õrzünk egy alig észreve-
hetõ sebhelyet a hátunkon, egy olyan helyen, amit saját
kezünkkel alig-alig érünk el. A seb mindössze egy centi-
méter hosszú, épp akkora, amekkora egy aprócska jeladó
beültetéséhez kell. Hogy a heg a beültetés vagy az eltávo-
lítás nyoma, nem tudjuk. Sosem mertük sebésznek meg-

mutatni, operálja ki belõlünk, vagy nyugtasson meg,
nincs ott semmi. Nem biztos, hogy túléltük volna a szike
elsõ vágását. A STAG nem szereti, ha piszkálják az alkotá-
sát, még ha egy emberrõl van is szó. Három év alatt nem
sok újat derítettünk ki magunkról, de ezt igen: mi hár-
man valamikor a Birodalomnak dolgoztunk, s a Császár
ezt úgy hálálta meg, hogy kiürítette elménket, s a galakti-
ka szemétdombjára dobott bennünket. Mégis, akár hálá-
sak is lehetünk: a STAG a felesleges, túl sokat tudó ügynö-
kökkel általában nem bánik ilyen kesztyûs kézzel. Persze
az is lehet, hogy mindez képzelgés, és mindhárman para-
noiások vagyunk.

Szóval egyikünk reagálása sem volt egyértelmû, ami-
kor meghallottuk a felhívást, a katonánk nem is értette,
miért tétovázunk, hiszen különben szívügyünknek tekin-
tettük az idegenek elleni harcot. De most a Birodalom hí-
vott, ahhoz a flottához kellett csatlakoznunk, amelynek
valamikor valószínûleg tagjai voltunk, hisz nem véletlenül
építették belénk a gátlásokat az ûrhajózással kapcsolat-
ban. Segítsünk nekik, annak ellenére, hogy megtagadtak
bennünket? A pilótára és a navigátorra néztem, sötét sze-
mükbõl próbáltam kiolvasni, milyen döntést hozzak. Vé-
gül Sam Smith szólalt meg tétotán:

– Ha másra nem is, arra jó lesz, hogy ismét felidéz-
zünk valamit a múltunkból.
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Amikor a rádió zavaros adásából ki-
derült, hogy a Birodalmi Flotta a sza-
bad kapitányok segítségét kéri a zarg
offenzíva visszaveréséhez, nem ugrot-
tam fel azonnal a parancsnoki
székembõl, és nem rohantam, hogy
életemet és véremet ajánljam a Csá-
szárnak. Inkább csak elméláztam, ki-
bámultam a sötét és barátságtalan
ûrbe, amely mégis ezerszer ismerõ-
sebb volt bármely kikötõnél vagy vá-
rosnál. De kezdem az elején.
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Ez eldöntötte a kérdést. Sam Smith sosem azt mond-
ja, amire gondol, sose mondaná ki valódi indítékait, de a
célja mindig világos. Akár kíváncsiságból, akár hõsködés-
bõl vagy emberszeretetbõl, de menni akar.

Így a Hajszál a levesedben nevû Typhoon Soldier típu-
sú hajó jelezte a Birodalmi Flottának, hogy a maga részé-
rõl kész beszállni a mókába.

A móka egy ködös tavaszi hajnalon kezdõdött – leg-
alábbis a bolygón, ahol idõztünk, épp ilyesmi évszakot
mutatott a naptár és az idõjárás –, s nem egészen voltunk
menetkészek. Miután néhány koffeintablettával legalább
felszínesen orvosoltuk másnaposságunkat, felszálltunk,
és hamarosan egy szektorugró hajó hangárjában találtuk
magunkat. Már egyszer átéltük a szektorugrás kellemet-
lenségeit, de akkor nem voltunk ébren. Most viszont átél-
hettük minden borzalmát a heves hányingertõl kezdve a
szaggató fejfájásig. Elképzelésem sincs, a legénység ho-
gyan képes ilyen körülmények között végezni a dolgát –
talán valamilyen speciális kiképzésben vagy orvosi elõke-
zelésben részesítik õket. A hangárnak nem volt ablaka,
kénytelenek voltunk a szûk vendégkilátóban tolongani,
hogy láthassuk, hová érkeztünk. Nem nagyon érte meg le-
taposni egymás sarkát, indáit, uszonyát: koromfekete éj
vett bennünket körül, csillagok csak nagyon messze, alig
láthatóan pislákoltak. A Birodalmi Flotta többi hajója sem
látszott, vagy túl messze voltak, vagy álcázták magukat. A
nézelõdésnek sziréna hangja vetett véget: a szabad kapi-
tányok hajóit felderítésre osztották be. Hamarosan mi is
elhagytuk anyahajónkat, hogy felderítsük, pontosan hol is
tartózkodik a kitûnõ álcázással rendelkezõ zarg flotta.
Vagy egy óráig repültünk teljes magányban, mikor meglát-
tunk néhány hajót, aztán többet, még többet. Az, hogy
ilyen rövid idõ alatt rájuk találtunk, azt mutatja, hogy a bi-
rodalmi felderítés jól mûködött. Az viszont, hogy ilyen
rengeteg hajóval próbáltunk szembeszállni, épp az ellen-
kezõjét bizonyítja: ha fogadnom kellett volna, nem ma-
gunkra tettem volna.

Ahogy csak tudtunk, iszkoltunk vissza az anyahajóra,
de két gyors vadász üldözõbe vett bennünket. Nem volt
más választásunk, mint a harc – Raul Rulez tenyere már
úgyis nagyon viszketett. A két Sírásónak rendeztünk egy
korrekt, szélbe szórós temetést, aztán igyekeztünk vissza
a hajóra, hogy jelentést tegyünk. A cirkáló hamarosan
irányt változtatott, és felgyorsított. Hamarosan elértük a
zarg flottát, s ugyanakkor összefutottunk a Birodalmi
Flotta többi cirkálójával is. Most már jobban meg lehetett
ítélni a helyzetet: a Császár ezúttal valóban tekintélyes
erõt indított útnak, amely jó eséllyel vehette fel a harcot
az idegenek ellen. Hamarosan mi is ringbe szállhattunk, s
órákon keresztül hallgathattuk Raul Rulez fülsértõ rikol-
tásait egy-egy jól sikerült találat után. A csata elsõ szaka-
száról nincs sok mondanivalóm. Minden szabad kapitány
találkozott, harcba szállt már zargokkal, tudják milyen
taktikával harcolnak. Minden két-három csata után kény-
telenek voltunk leszállni az anyahajóra javítani – ez ötször

fordult elõ, mire másik feladatot kaptunk. Amíg Jones ja-
vította a hajót, mi általában a kilátóban tartózkodtunk, és
a csata lefolyását néztük. Meglepõen jól álltunk. A hatal-
mas cirkálók nehezen találták el a gyors, kicsi zarg hajó-
kat, de épp ezen segítettek a szabad kapitányok. Ám egy-
szer csak felbukkant egy aprócska gömb, amely néhány
perc alatt iszonyatosan nagyra nõtt, s hatalmas energiájú
sugaraival kezdte szétszabdalni a birodalmi cirkálókat.
Önkéntelenül tolult ajkunkra a név: Halálbolygó. Végre
megértettük, miért lett hirtelen olyan aktív a Birodalom,
s miért mentünk ennyire elébe a zarg flottának. A Halál-
bolygó sugarai akár egy bolygót is képesek szétrobbanta-
ni, s melyik szektor vezetõsége vállalja a kockázatot, hogy
egyetlen szempillantás alatt milliárdok váljanak füstté?
Egy ilyen támogatással a zargok szinte azonnal meghódo-
lásra késztethetik a Peremszektorokat, s aztán beljebb ha-
tolhatnak, még beljebb, egészen a Császár lakóhelyéig,
amelyet hiába védenek a legjobb katonák. A holdnyi
monstrumot a cirkálók egyetlen lövése sem sebezte meg:
úgy porladtak szét a pajzsán, mint vízsugár a falon. A csa-
ta eldõlni látszott, hiszen a Halálbolygó sértetlenül köze-
ledett, pontos lövései viszont egyenként leszedték a cirká-
lókat. A Birodalomnak azonban még volt valami a
tarsolyában: Jones futva jött jelenteni, hogy egy hatalmas
bombát szuszakolnak éppen a rakterünkbe, s perceken
belül indulnunk kell. A bombát – s még négy társát – nem
a Halálbolygóra, hanem csupán a pajzsára kellett kilõ-
nünk, és jó darabig úgy látszott, nem sok eredménnyel jár
a mûvelet. Azonban a sokadik bomba halvány robbanása
után a birodalmi cirkálók hirtelen mozgásba jöttek, és
összes ágyújuk tüzét a Halálbolygóra irányították. A pajzs
már nem volt sehol, s a óriás ûrhajó perceken belül fel-
robbant, darabjait mérföldekre lökte a detonáció iszonya-
tos ereje. A Halálbolygó pusztulásával voltaképp véget is
ért a csata, a zarg flotta igen gyors visszavonulásba kez-
dett, s a nem eléggé fürge hajókat a cirkálók könnyedén
leszedték. Visszatértünk az anyahajóra, fáradtan, de büsz-
kén ültünk a parancsnoki fülkében, s nem volt szavunk az
átéltekre. A csata nem ébresztett bennünk emlékeket. Ha
tényleg a Birodalom szolgálatában ia álltunk valaha, most
magányos harcosok voltunk, akikre speciális feladatokat
bíztak. De nem is foglalkoztunk igazán a múlttal: a gyõze-
lem íze megédesítette a keserû gyûlöletet, amelyet a Biro-
dalom iránt éreztünk, s szinte hálásak voltunk a Császár-
nak, hogy lehetõséget adott nekünk újra, hogy valami
igazán nagyot tegyünk galaktikánkért. A fáradt csendet a
rádió éles hangja szakította meg, amely bejelentette, hogy
az uralkodó a csatában résztvevõ minden szabad kapi-
tánynak nemesi rangot adományozott. Egymásra néz-
tünk, s bármennyi halált és pusztulást láttunk is az elmúlt
órákban, kitört belõlünk a nevetés. Hát ezt is megértük!
Mi, a Birodalom számkivetettjei, nemesek lettünk. Egy lé-
pés vissza a Birodalom kebelébe – kérdés, végig akarunk-
e menni ezen az úton?

WILL WILLIAMS (#2462)
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A szabad kapitányokkal ideiglenesen kiegészült Biro-
dalmi Flotta és a zargok összevont erõi között május
17.-én délután zajlott le a nagy csata, az enciklopédi-
ában szereplõ május közepéhez legközelebbi – de
nem korábbi – idõpontban. Ez a dátum talán túl kö-
zel volt a Légiparádé nevezési határidejéhez, szemé-
lyes okok miatt nem tudtam késõbbre, hetekkel az
LP után lefuttatni. Ennek ellenére igen jelentõs
számban jelezték a kapitányok, hogy részt akarnak
venni a csatában, szám szerint 276 hajó csatlakozott
a flottához. (Összehasonlításul, a Légiparádé egyéni
versenyében legutóbb 330 körüli induló volt.) A lel-
kesedés tehát megvolt, s természetesen az eredmény
sem maradt el. A csata konkrét lefolyását nem mesé-
lem el, hiszen ezt megteszi helyettem Will Williams
kapitány a szomszédos oldalakon, de annyit elmon-
dok, hogy a Birodalmi Flotta egy zarg Halálbolygóval
találta szemben magát, amelynek pajzsán még a leg-
dögösebb cirkálók sem voltak képesek átlõni, amíg
pajzsát a szabad kapitányok le nem bombázták. Ezek
után a Halálbolygó természetesen elpusztult, de nem
sikerült teljesen visszaszorítani a zargokat, hisz a Pe-
remszektorokba újra becsempészték inváziós bázisu-
kat. Ezekben a szektorokban valószínûleg már egyet-
len aktív kapitány sincs, aki részt vett volna az elõzõ
invázió visszaverésében, itt a feladat az újoncoknak.
Az inváziós bázisok helyérõl mindenki értesült már a
fordulójában.

Nagyra becsült fõszerkesztõnk közölt egy-két
statisztikát az eredményekrõl, hadd fûzzek hozzá
néhány magyarázó szót. Utólag olvastam a listán,
hogy néhányan aggódtak a lemaradásos karakterek
miatt, mondván, azok könnyen gyûjthettek sok TVP-
t, s így nagyobb eséllyel vehettek részt a harcban. Az
aggodalom természetesen alaptalan volt, hiszen fix
számú csata volt, így nagyjából mindenkinek azonos
esélye volt – természetesen csak ha nem tekintjük a
hajót, a felszerelést meg a harci képességeket. Az
enciklopédia egy hónappal a csata elõtt ment ki, s
mindenki összegyûjthette azt a kb. 250 TVP-t, ami
ahhoz kellett, hogy végig részt vegyen az esemé-
nyekben. (Persze felszereléstõl, képességektõl füg-
gõen kevesebb is elég lehetett, de akár többre is
szükség lehetett.)

Ha a statisztikát nézegetjük, érdekes dolgokra le-
hetünk figyelmesek. Elõször is sok szektorban ala-
kult ki az elsõ helyen holtverseny. (Bár a program
csak szektoronként csak egy kapitányt emelt ki, a
többiek is megkapják ugyanazt a díjat.) A Peremszek-
torokban elsõsorban az Infretoban és az Extosban ala-
kult ki nagy verseny, a csatában résztvevõk számához
hasonlítva nagyon sokan értek el igen jó eredményt.
Két Formato szektorban is kialakult holtversemy, de
ott a csatázók száma is nagyobb volt, és az átlagosan
kilõtt hajók száma is kevesebb, mint az inszektoid
vagy a xeno szektorban. Belsõ szektorosok, figyelem,
nemsokára igen elszánt inszektoidok, xenok és em-
berek próbálják megtépdesni a veteránok babérjait!
A Trentobeliek is igen kitettek magukért. Ebben a
szektorban csatlakoztak a legtobben a Birodalmi Flot-
tához, ami nem is csoda, hiszen itt állomásoznak a
legtöbben. Valószínûleg a szektorváltás nehézségei és
azon hírek miatt, miszerint a Gollamban és az Oroni-
kosban nehezebb az élet, sokan halogatják a szektor-
váltást annak ellenére, hogy lehetõségük lenne rá. Ezt
a feltételezést az eredmények sajnos megerõsítik. A
Gollamban és az Oronikosban Typhoon Soldierrel
rendelkezõ kapitány vitte el a pálmát, míg a hatos
agyú hajóval rendelkezõ kapitányok lejjebb szorul-
tak. Persze az eredményt befolyásolta a felhasznált
TVP is. Így utólag talán helyesebb lett volna hajó-
agyak szerint jutalmazni, dehát késõ bánat...

(Mindenesetre át kell gondolni a hatos agyú hajók
helyzetét, s talán az ellenfél-generálást is.) A statiszti-
kából az is kiderül, hogy sok kereskedõhajó – még KU-
KA is – csatlakozott a flottához. Nekik nem termett
ugyan sok babér, de nemeslelkûségre vall, hogy hi-
ányos eszközeik ellenére is megpróbáltak szembe-
szállni a zargokkal. Végül õk sem maradtak azért juta-
lom nélkül, hiszen minden résztvevõt nemesi rangra
emelt a Császár, a legkiemelkedõbbeknek pedig bárói
címet adományozott. Ez elsõsorban szerepjátékos ju-
talom, bár van némi haszna is: a Birodalom fennható-
sága alá tartozó épületekben – bolt, kaszárnya, stb. –
könnyebben kaphatnak kalandot. A bárók jutalma a
rangon kívül 5 gyakorláspont, hogy már most is kima-
gasló képességeiket továbbfejleszthessék a Birodalom
dicsõségére. MAKÓ KATALIN

A szabad kapitányokkal ideiglenesen kiegészült Biro-
dalmi Flotta és a zargok összevont erõi között május
17.-én délután zajlott le a nagy csata, az enciklopédi-
ában szereplõ május közepéhez legközelebbi – de
nem korábbi – idõpontban. Ez a dátum talán túl kö-
zel volt a Légiparádé nevezési határidejéhez, szemé-
lyes okok miatt nem tudtam késõbbre, hetekkel az
LP után lefuttatni. Ennek ellenére igen jelentõs
számban jelezték a kapitányok, hogy részt akarnak
venni a csatában, szám szerint 276 hajó csatlakozott
a flottához. (Összehasonlításul, a Légiparádé egyéni
versenyében legutóbb 330 körüli induló volt.) A lel-
kesedés tehát megvolt, s természetesen az eredmény
sem maradt el. A csata konkrét lefolyását nem mesé-
lem el, hiszen ezt megteszi helyettem Will Williams
kapitány a szomszédos oldalakon, de annyit elmon-
dok, hogy a Birodalmi Flotta egy zarg Halálbolygóval
találta szemben magát, amelynek pajzsán még a leg-
dögösebb cirkálók sem voltak képesek átlõni, amíg
pajzsát a szabad kapitányok le nem bombázták. Ezek
után a Halálbolygó természetesen elpusztult, de nem
sikerült teljesen visszaszorítani a zargokat, hisz a Pe-
remszektorokba újra becsempészték inváziós bázisu-
kat. Ezekben a szektorokban valószínûleg már egyet-
len aktív kapitány sincs, aki részt vett volna az elõzõ
invázió visszaverésében, itt a feladat az újoncoknak.
Az inváziós bázisok helyérõl mindenki értesült már a
fordulójában.

Nagyra becsült fõszerkesztõnk közölt egy-két
statisztikát az eredményekrõl, hadd fûzzek hozzá
néhány magyarázó szót. Utólag olvastam a listán,
hogy néhányan aggódtak a lemaradásos karakterek
miatt, mondván, azok könnyen gyûjthettek sok TVP-
t, s így nagyobb eséllyel vehettek részt a harcban. Az
aggodalom természetesen alaptalan volt, hiszen fix
számú csata volt, így nagyjából mindenkinek azonos
esélye volt – természetesen csak ha nem tekintjük a
hajót, a felszerelést meg a harci képességeket. Az
enciklopédia egy hónappal a csata elõtt ment ki, s
mindenki összegyûjthette azt a kb. 250 TVP-t, ami
ahhoz kellett, hogy végig részt vegyen az esemé-
nyekben. (Persze felszereléstõl, képességektõl füg-
gõen kevesebb is elég lehetett, de akár többre is
szükség lehetett.)

Ha a statisztikát nézegetjük, érdekes dolgokra le-
hetünk figyelmesek. Elõször is sok szektorban ala-
kult ki az elsõ helyen holtverseny. (Bár a program
csak szektoronként csak egy kapitányt emelt ki, a
többiek is megkapják ugyanazt a díjat.) A Peremszek-
torokban elsõsorban az Infretoban és az Extosban ala-
kult ki nagy verseny, a csatában résztvevõk számához
hasonlítva nagyon sokan értek el igen jó eredményt.
Két Formato szektorban is kialakult holtversemy, de
ott a csatázók száma is nagyobb volt, és az átlagosan
kilõtt hajók száma is kevesebb, mint az inszektoid
vagy a xeno szektorban. Belsõ szektorosok, figyelem,
nemsokára igen elszánt inszektoidok, xenok és em-
berek próbálják megtépdesni a veteránok babérjait!
A Trentobeliek is igen kitettek magukért. Ebben a
szektorban csatlakoztak a legtobben a Birodalmi Flot-
tához, ami nem is csoda, hiszen itt állomásoznak a
legtöbben. Valószínûleg a szektorváltás nehézségei és
azon hírek miatt, miszerint a Gollamban és az Oroni-
kosban nehezebb az élet, sokan halogatják a szektor-
váltást annak ellenére, hogy lehetõségük lenne rá. Ezt
a feltételezést az eredmények sajnos megerõsítik. A
Gollamban és az Oronikosban Typhoon Soldierrel
rendelkezõ kapitány vitte el a pálmát, míg a hatos
agyú hajóval rendelkezõ kapitányok lejjebb szorul-
tak. Persze az eredményt befolyásolta a felhasznált
TVP is. Így utólag talán helyesebb lett volna hajó-
agyak szerint jutalmazni, dehát késõ bánat...

(Mindenesetre át kell gondolni a hatos agyú hajók
helyzetét, s talán az ellenfél-generálást is.) A statiszti-
kából az is kiderül, hogy sok kereskedõhajó – még KU-
KA is – csatlakozott a flottához. Nekik nem termett
ugyan sok babér, de nemeslelkûségre vall, hogy hi-
ányos eszközeik ellenére is megpróbáltak szembe-
szállni a zargokkal. Végül õk sem maradtak azért juta-
lom nélkül, hiszen minden résztvevõt nemesi rangra
emelt a Császár, a legkiemelkedõbbeknek pedig bárói
címet adományozott. Ez elsõsorban szerepjátékos ju-
talom, bár van némi haszna is: a Birodalom fennható-
sága alá tartozó épületekben – bolt, kaszárnya, stb. –
könnyebben kaphatnak kalandot. A bárók jutalma a
rangon kívül 5 gyakorláspont, hogy már most is kima-
gasló képességeiket továbbfejleszthessék a Birodalom
dicsõségére. MAKÓ KATALIN
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INFRETO
42 Sceletron
42 Sötét Angyal
42 Tsorak
42 W'll'am Snak'spear'
38 Fimbria
36 James Onedien
36 Kaland Féreg
34 Alphen Mysto
26 Grungba
13 Thrarh Awhkhinh

TROPINA
42 Gomesa Crispa
28 Aster Alpinus
14 Mellinda ONNion
10 Rõt Haggymá O'Nion
6 P'ad Lee Jean
6 Xkaxktus Schubb

EXTOS
42 Exterior
42 Lord Alveron
42 Szirkysz
42 Xenoid Tequila
41 Törvényhozó Xenator
38 Dex Cybear
38 Max Davies
35 John Hill
34 Grewing
34 Xenophomorf
25 Krova Zev Dassadeo
25 Lady Cinderella
11 Dietrich Firestone
9 Trurl
5 Haely Üss-tökös
3 Kutyafejõ Tartár

FORMATO I.
42 Cristopher Blair
42 Jack Black
42 Joes Kyss
41 Nova Wut
36 Gamma Ámon-Sas
36 Zéró-G, a Zargölõ
34 Drótszakáll
30 Györszéki Bózó
22 William
20 Shannon
17 Bruce Darkside
16 Balck Star
15 Yamazong Lilian
13 Herr Jágermeister
13 Jhony Rico
11 Lord Húsrágó
11 Zaphod Beeblebrox
4 William Wilson
1 Mase Stylebreaker
0 Madame K

FORMATO III.
40 Lexandro d'Arquebus
40 Pedró Anarre
36 Alan McLaren
30 Maren Schamme
30 Wedge Jr.
20 Brian Murphy
20 Mirell ron Yanuta
20 Spawn
18 Mex Nuada
15 Serveth Garth
13 Testvériség Gyilkos
11 Anastasius Focht
9 Tomovszky Buzlovszky
4 Mr. Long
0 Parmenión

FORMATO II.
40 Roy Hudgees
39 Mr Pirx
38 Sir Grotti
37 Dzs Kar El Kebir
35 Neel O'laf Barghonde
31 Patrick Ohara
28 Ivan Danko
27 Judge of Destiny
26 Berencsi Zoltán
25 Ref
24 Caution Templar
20 Daniel Mcload
20 Fred Dirty
20 Tomas
19 Guy Strong
18 Gofi Héza
17 Lizaro Skin
11 Mátr-x
6 Rhandaur
6 Salvor Hardin
3 James Wound

COGALIA
42 Bope Menton
37 Hedge Horus
37 Mischel Sultan
36 Dorothy
35 Jacques Parkon
34 Lord Byron
34 Nyolcadik Utas
18 Mara Jade
16 Zeusz
5 Teron Zorp

HECTICA
40 Tekno Eor Uelet
35 Felhõjáró Triágulum
28 Karl
24 Tricuspidalis
21 Draco Gerro'Rali Ace
20 Stack Pole
18 Mogyoróvaj Xiphon

BROPEA
35 Gvarr Zandor
30 Mrrder Reddyx
26 Krachul Thurillan
20 Xxakk
18 Delarock
18 Vastörvény
12 Hilary Grann
12 Stefan Derrick
5 Úszó Hólyag

TRENTO
42 Aaabbbrrr
42 Chemotox
42 En'sai Exlex
42 Fekete Uszony
42 Joel
42 Johnny Walker
42 Mockosz Féjeg
42 Nico Fumai
42 Sangria
42 Sir Stone
42 Vergõdõ Madár
41 B.J. Ranker
41 Lord Bowlington
41 Plannie L. Wingo
40 Carol Maxtor
40 Light Knight
40 Lord John Roxton
40 Stüszi
40 Taitha Hadhrinthanus
40 Xerex Kirston
39 Antares
38 McRain ezredes
38 Wedge Antilles
36 Damien Thorn
36 Halálbáró
36 Henry Jones
36 Rézbõrõ Vasszõz
36 Zunliht Varázsló
35 Brumáy Con Pevenrt
35 Victor Yeoman
34 Agyban Nagy
34 Harr Darr Sharrkan
34 Jü Huang Sang Ti
34 Puissance
34 Söröskorsó Artur
32 Han Solo
32 Nagymama
31 Eke Máté
31 Eyedol
31 Gardon Dork
30 Kwyear Xordox
29 James Bond
28 Jesus Redempter

28 Laza
27 Döghalál Fred
27 Krysszorr
26 Andrea
26 Remy Dendar
26 Wágner úr
26 Wanda Ravene Terrana
25 Mihel Legni
25 Omett Telrunell
25 Van Der Marsh
25 Zephyr
24 Mentar Mester
24 Zoldron
23 Marselus Wallas
23 Targo
22 Fafhrd Fotlelt
22 Indro Hvale
22 Renado
21 Ratamon
20 Black Jack
20 Mattrib
19 Hauka Ni'Thgorn
19 Krómuszonyú Slatter
18 Ben Ready
18 Formica
16 Slippery Jim Di Griz
14 Baljós Fodrozódás
14 Gwantagor
14 Waker Waterfalls
10 Mit-Csinál-Unk
9 Dr Zg Murdel's
8 Bolgoon Feyop
8 Wolfheart Angel
6 Kruksznyiksznyinger9
6 Kvalitas
4 Franklin Daniels
4 Mirk Kroten
2 Christian Björk
2 Siena Denataar
1 Prionace Glaucus
0 Caph Procyon
0 Sir Percivale
0 Tom Privateer
0 Verde Selva a Bosque

ALBION OLEA
42 Diamond Hagedorn
40 Captain-Jack
40 Creideiki
40 Xalor
39 Don Corleone
37 Dea Pearl
36 Dragon Slayer
36 Fercus Metalicus
36 Jurij Gagarin
36 Ryu Holigan
36 Will Williams
33 Alig Malcolm
33 Szerencsevadász Paul
32 Ranciosh
29 Wylander Kroich
28 Alexandra Kozlowski
28 Xodar Darkstorm
24 Cornus Mas Ilex
21 Vili a Pszicsuklyás
19 Acide el Assassin
18 Captain Balu
16 Mézga Aladár
16 Space Knight
14 Galen Styx
12 Syzygy
8 Jimmy Boss
7 Striped Leviathan
6 Jonie Goodboy
4 John Jammer
2 Acinonyx Jubatus
2 Roar Terr
2 Ten Tar Ton Dak Max
2 Xinon Hioa
0 Don Hibiszkusz
0 Harroth Aldaer
0 Perszephoné

GOLLAM
42 Jim Turner
39 Galaktika Géniusz
36 Ximoran Arkleton
34 Simon Phoenix
32 Asimono Zark
31 Tri-Fori Rookie
31 Xerxész a Fürkész
30 Eriokróm Fekete T
26 Han Szószóló
26 Mermalior
23 Aitarconex
21 Awari Gyõzõ
16 Gazenberg der Weisse
16 Judge Chris
16 Prostatikus Jeltz
12 Kelly Mycobi
11 Véresfog
10 Chaby Strong a Bátor
10 Xerxes
4 Nogkikh Sidral
2 Androméda
2 Dick Dastardly
0 Hardar

ORONIKOS
41 Seiss Inquant
40 Cetvadász Tharkas
39 Ákos-Mákos
34 Dallas
31 Oleg Vasziljevics
27 Formido
26 Nat Logan
21 Con de Ramm
6 Cyron Achenar
2 Quaestor
1 Man O'Grove
0 Darquan
0 Totyis
0 Triász Trident
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A Marquese-vel elõször egy szerencsétlen kereskedõkaraván
találkozott. Tapasztalatlanságuk miatt elõször Supernovának
vélték, hiszen addig az volt a legnagyobb mezon hajó, amit
láttak, s azt is csak a holovízióban. A hasonlóságot erõsíti,

hogy mindkét hajó rendelkezik antianyag-fegyverekkel, bár a Marquese csupán kettõvel. Emellett csupán négy újabb típusú fotoná-
gyúja van, amelyekkel a tõzereje meg sem közelíti a Supernováét. Ez igaz a legénység képességeire is – legalábbis amennyire ezt egy
külsõ szemlélõ megállapíthatja –, ám ezt egyensúlyozza egy speciális célzóberendezés, amellyel szinte minden új mezon hajót ellát-
tak. A Marquese sokkal masszívabb felépítésõ hajó, mint az ismertebb társa, bár páncéllemezeinek vastagsága elsõ látásra nem szem-
betõnõ. Ilyen erõs páncélzat mellett pajzsokra alig-alig van szükség. A Marquse minden eddig ismert fegyver ellen védett valamennyi-
re, a rakétákat kivéve, a legjobban lézer, a leggyengébben plazma ellen készítették fel. Összességében tehát kevésbé veszélyesnek
látszik, mint a Supernova, bár az említett kereskedõkaraván életben maradt tagjainak más lehet a véleményük. Ahogy más a Pocket
konzorcium igazgatótanácsának is, akik éppen a Gollamba tartottak egy különösen fontos személyes találkozásra, amikor összefutot-
tak egy Marquese-kbõl álló flottával. A hatalmas cég nyilván megengedheti magának a legjobb biztonsági szolgálat megfizetését, s
az nyilván megfelelõ kíséretet adott az igazgatók mellé, ám a konferenciából mégsem lett semmi. A céges nagykutyák bevert fejjel
futottak vissza a szektorukba, sõt állítólag egyiküket még klónoztatni is kellett. A találkozó tervét kiváltó problémát kénytelenek voltak
egy holokonferencián megbeszélni, amely tudvalevõleg nem a legbiztonságosabb módszer egy információ titokban tartásához, hiszen
könnyen lehallgatható. Hogy valóban kiszivárogtak e információk, még nem tudni, mindenesetre gyanús lesz, ha egy másik társaság
– mondjuk, a MIB –, hirtelen elõáll egy olyan fejlesztéssel, amely a Pocketnél is a bejelentés küszöbén áll...

Alaptípus: Zarg 7-Gr
Páncélzat: 550
Alapenergia: 150
Panel: 60
Belsõ méret: 70
Veszélyességi besorolás: 7
Manõverezõképesség: 10
Méret: 12
Átlagos tûzerõ: 76

AMO Marquese
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...Seilla!!!

...Ez az utolsó üzenetem... Tovább nem áltatom ma-
gam. Meg fogok halni...

...Már ki tudja, mióta sodródom a világûrben.
Megértettem, mit jelent az, hogy hideg és sötét. Meg-
értettem, mi is valójában a magány. Egyedül vagyok...

...Emlékszel? A bolygóra, amin születtünk, az a renge-
teg ember: és az elsõ nap. Jelentéktelen nap volt, ne-
künk mégis fontos. Öntudatra ébredtünk, megízleltük
a tudást és a boldogságot. Emlékszel a szerelmünkre?
Mindketten vártuk, hogy átéljük a száguldás mámorát,
vágytunk arra, hogy legyõzzük a csillagokat átszelõ te-
ret... Mindez most már olyan távolinak tûnik.

...Ne hibáztasd magad, hogy el kellett válnunk! Ez volt
a sorsunk...
...Tudom, hogy te is új barátokra leltél, társakra, akik
veled tartanak jóban-rosszban. Én azóta meg is sirat-
tam õket. A háború az oka mindennek. A társaim ha-
lottak, csak engem vert azzal a sors, hogy végig kell-
jen néznem az utolsó perceiket...

...Most itt sodródom az ûrben, és már csak annyi
erõm van, hogy elküldjem neked az utolsó üzenete-
met. A létfenntartó berendezéseim tartalék energiáját
fogom felhasználni...

...Azt akarom, hogy tudd: minden álmom valóra vált.
Az élet sokkal szebb és izgalmasabb, mint gondoltam...

Szeretlek!

...

* * *

A felderítõ csapat csalódottan hagyta el a Mercator Al-
fa roncsát. Semmi használhatót nem találtak benne, a
csonka, olvadt páncélzat alatt lévõ mûszerek már jó
ideje nem mûködtek. Mikor visszatértek a saját gé-
pükre, a navigátor jelentésében furcsa dolog állt. A
hajó agya az összes energiát egy általa írt kusza búcsú-
üzenet továbbítására használta fel, mielõtt végleg ki-
kapcsolt volna...

MERMALIOR

EGYES
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• Kapitányok! Leselejtezem alig hasz-
nált Giga Pho ágyúimat, szabadkapitá-
nyoknak archeokomponensekért, Hal-ál-
madárkáknak pénzért is elérhetõvé
teszem. Ár megegyezés szerint – ár alatt.
Havonta egy-két ágyút fogok leselejtezni,
amíg a készlet tart. Ha érdekel az üzlet,
megtalálsz a Trento szektor 102-es nap-
rendszerében, vagy kereshetsz az 1307-
es szektornet, valamint a 49-425-102-es
telefonszámon. Kalózok kíméljenek! Va-
dászok elõnyben. Üdv:

Light Knight (#1307) 
a Phoenix Phantom fedélzetérõl

•Akinek értelme van, számlálja meg a
fenevad számát, mert emberi szám az, és
annak száma: 1080. SyZyGy (#1080)
•Üdv skacok! Én itt vagyok, egy Unari-
óval száguldozok Kopoltyú az én fajom,
Unario az én hajóm Most jöttem az aka-
démáiai épületbõl, s majd két lwgényd-
ségi tagot vettem föl Suhanó Szél a piló-
ta, Krata Zilma a navigátor (volna)
Bár tudásuk még nem elég nagy, de jól
összeszokott ez a kis csapat. A zargokat
szétaprítom, a kalózokat levadászom
Kereskedõ hajókat védek, cserébe infót

Krapixson Kraplad (#2944), 
a Cápa-fog fedélzetérõl

•Új vagyok a KG-ban. Mindenféle infót
köszönettel fogadok (csak írjatok). Múlt-
kori hirdetésemre (melyben a KG-s for-
dulókra voltam kíváncsi) hárman vála-
szoltak, és küldték el egy vagy több
fordulójukat. Köszönet nekik! Más. Bo-
csánatot kérek azoktól a TF-es játékosok-
tól, akiknek nem válaszolok, de én abba-
hagytam a TF-et. (Garg Garagath-tal más
fog játszani.) Leveleiteket várom:

Krapixson Kraplad (#2944), 
a Cápa-fog fedélzetérõl

• Tisztelt Erwin Rommel kapitány! Ha
sem a címed, sem a karakterszámod
nem adod meg, akkor nem tudunk segí-
teni. Egyébként egy sima mezei BE 11
paranccsal az összes kettes agyú hajó in-
fóját megkapod. Az árát ugyan nem, de
kb. 70 000 IG£. Üdvözlettel:
IV. 27. Anakin Glendower (#3711)

• Harcosok! Voltunk a fegyver éle,
amely széttépte a világ zsigereit a mocs-
kos halak nevében. Hullattuk vérünk hi-
ganycseppjeit forró jégvilágokon hamis
érdekekért. Voltunk az üllõ, s voltunk a
kalapács, amely a testünk fémjébõl a
csata hevében formálta át a világegyete-
met. Nevünk sok nyelven egyet jelent a
harccal. S miért? Mi harcosnak szület-
tünk. Népünk legendában is csak egy is-
tent tisztelt, a harc istennõjét. Elõdeink
harcoltak Úrnõjükért, boldogan haltak
meg érte, de követõi az idõ múltával el-
fordultak tõle. Vallásunk eltorzult, vér-
szomjjá korcsosult. Ezt használták ki a
halak is, ezért pusztulniuk kell! Én újra
megbosszulom a minket ért sérelmeket.
Kipurgálom a galaxis szemetét. Legyenek
kalózok, halak, zargok, mezonok, a Csá-
szár, az Egyház, bárki. Elpusztul, ki az
Istennõ követõinek útjában áll. Aki test-
vérem, társam lenne e harcban, jelent-
kezzen! Sorainkba várunk mindenkit, aki
az életét akármely testben bár, de az Úr-
nõ harcos gyermekeként szeretné élni.
Ezúton közlöm mindenkivel, hogy az Is-
tennõ elsõ új prófétájaként terjesztem az
új hitet. Nem akarok új apokalipszist!
Küzdeni akarunk a küzdelem öröméért.
Ha igaz hívõ akarsz lenni, pusztítsd el-
lenségeinket, de ne adj, s ne kérj kegyel-
met! Ne kövesd az Egyház életképtelen s
puhány dogmáit! Mi nem mészárosok
vagyunk, hanem harcosok. Elsõ célunk
az idegenek (zargok, mezonok) kiirtása.
Ez szent háború. Élj, hogy harcolj, har-
colj, hogy élhess! Az Istennõ nevében.

Címem: Pribék Miklós, 
7000 Sárbogárd, Nagy Lajos u. 9.

V. 2.Nightblade kapitány (#3647), 
az Icestorm kapitánya

•Hóhérok! Minden jelenlegi és jelent-
kezõ és tagot kérek, hogy küldjön egy bé-
lyeggel ellátott válaszborítékot a címem-
re. (Mároki Ádám, 2600 Vác, Széchenyi
u. 38.) Reményeim szerint ugyanis válto-
zások lesznek a szövetségben, és ezt, saj-
nos, nem tudjuk máshogy közölni.

Omett Telrunnel (#1836), 
egy Hóhér

• Üdvözlet inszektoidok! Sajnos elég
kevesen vagyunk szabad kapitányok, és
még kevesebben vagyunk, akik még az
Infretoban járjuk a vilagõrt. Ha az egyház-
zal nem is szimpatizálok, azért a koloni-
zálást nemes dolognak tartom, de hogy
valami eredmény is legyen, ahhoz össze
kell fognunk. Megkérnék mindenkit,
hogy küldje el címemre, hol (ellen)kolo-
nizált. Az összegyõjtött adatokat közzé-
tennénk az ISZCS honlapján, illetve ké-
résre elküldenénk bárkinek. Ezáltal, ha
valakinek az is fontos, hogy mihamarabb
újjászülessen egy bolygó, akkor az kivá-
laszthatna egy bolygót a már megkezdet-
tek közül, és így talán könnyebben felvi-
rágozhatna szektorunk. Kérem, az is
jelentkezzen, aki nem itt, hanem egy bel-
sõbb szektorban kolonizált, vagy pedig
elvi okokból nem teszi. Lehetõségeink-
hez mérten, akit tudunk, levélben is fel-
keresünk. Címem: Lengyel Sándor, 1195
Budapest, József A. u. 136., illetve: aza-
nyad@egon.gyaloglo.hu. Köszönettel:

Sando-Kan, ISZCS
•Szabad kapitányok, figyelem! Az Inter-
neten létrehoztam egy olyan weboldalt,
ahova ti bármilyen KG-s hirdetést felte-
hettek (rajtam keresztül). Úgy tervezem,
hogy az AK-ban szereplõ „Hírek a KG vi-
lágából” rovathoz fog hasonlítani, persze
gyakori frissítéssel. A cím: 

http://www.extra.hu/kghirek.
Kevin Mandark (#1680)

Hírekk aa KKáosz GGalakktikka vvilágábból



LEAH
GYILKOS MANÓ (4): A manókról általában: a manókból épí-

tett koncepciós pakli inkább mókás, mint erõs, azonban
1-1 fajta manó szinte minden pakliba berakható, s ha ke-
vés manót használsz, a hátrányuk szinte egyáltalán nem
érezhetõ. Egyetlen (komoly) hibájuk, hogy a hordában
nem mennek együtt a Morgan pálcájával, amit mostaná-
ban sokat használnak. Frissen bontott paklik versenyén
viszont lesz nagy manó-röpködés! Figyeljünk erõsen a
hátrányaira! A manókkal készített pasziánsz (amely arra
alapozott, hogy a manót ingyen hozzuk ki, ezzel visszavé-
ve egy másikat) lárva-állapotba került vissza, amikor a
tesztelés során 2-rõl 3-ra nõtt a költségük. Ez a manó az
eléggé jól használhatóak közé tartozik. 

HULLAZABÁLÓ (4): A Notermanthinál gyengébb, de még
így is gusztustalan. Sok lényes pakliban, ha már
meggyûlt a VP-nk, illetve frissen bontott versenyen erõs.

SZÖRNYCSONTVÁZ (3,5): A Zombinál egyértelmûen jobb,
de azért nem ez lesz a leggyilkosabb lap a hordákban.
Segíti a tisztán élõholtakból összerakott pakli létrehozá-
sát.

HALÁLBÁRÓ (2,5): Ez meg a Kobuderánál tûnik jobbnak, de
minden tápolása ellenére sem éri meg, ha 0-ért leszedik.

SÖTÉTSÉGSZELLEM (3): Elvileg durva: 1 VP-ért 2/1-es lény.
Azonban nem tudjuk kirakni az elsõ két körben, és
egyéb hátrányai is vannak, úgyhogy berakható a hordá-
ba, de nem erõs.

UMBATARI BROMAG (4,5): Ez a lap viszont, a Köpködõ
bruhataggal együtt, erõsebb, mint gondolnád. A teszt-

versenyen jó kontroll-paklikban szerepeltek ezek a kis
„Piromenyétek”. A 4-es idõleges hatás ugyan csak 3 kört
jelent általában, hiszen a lényeknél passzívan is fogy a
jelzõ, de a 3 kör versenykörnyezetben hosszú idõ.

AZ ÉLET ÍZE (4): Jól használható, de nem brutális lényir-
tás, a plusz 1 VP-ért a 2 ÉP gyógyulás sokszor megéri.

VISSZATÉRÉS A TÚLVILÁGRÓL (3): Erõs lehetne mondjuk a
Múltidézõhöz képest, de azzal is inkább varázslatokat
vesznek vissza. Nem nagyon láttam használni, talán fris-
sen bontott versenyen, vagy kidobott Notermanthihoz
jól jöhet.

VÁMPÍRMÁGIA (4): Egy nagyon erõs lap, amire (még)
nemigen lehet igazán gyilkos paklit építeni. Aki szeret
játszani, mindenképpen próbálja ki a vámpírpaklit
(Kriptával, és van új vámpír is!), igazi élmény!

GLADIÁTORVÉRT (2,5): Lényre tett tárgy, fúúj! Azért, ha jól
megnézzük, lényirtásként 5 meccsbõl egyszer jó lehet.
Frissen bontott versenyen meggondolandó, csak ne ma-
nóra akard rakni!

SZELLEMPAJZS (2): A lényre rakott tárgy automatikus jegy-
csökkentõ hatása itt is érvényesül. Azért jobb, mint egy
Kis vaspajzs...

A PUSZTULÁS SÍRJAI (4): Jó kis koncepciós lap, lehet csi-
nálni tiszta élõholt paklit, nem is gyenge, ha beindul, de
azért egy ultra-hatékony horda erõsebbnek tûnik.

SÖTÉT ÁRNY (3,5): Szerepjátékos, de egyben használható
is. Nyilván denevérként repül ki (repül, 2/3, mágikus tá-
madás, ez tûrhetõ), aztán lehet az alakváltással mókázni.

16 Alanori Krónika – IV. évf. 5. (41.) szám

EELLEEMMZZÉÉSSEELLEEMMZZÉÉSS
A frissen megjelent Aranyforrás kiegészítõ 170 új lapja elemzésének elsõ felét olvashatjátok
alant. Szokás szerint egy kis mentegetõzés: ilyen cikket írni érdekes, de hálátlan feladat, hi-
szen – mivel még csak a tesztelések alatt próbálgattuk a lapokat – csak tippelni lehet, melyik
lap milyen erõs lesz majd a versenyeken, márpedig az osztályzatok elsõsorban ezt tükrözik
(szokás szerint kitérek a frissen bontott versenyekre is). Mindamellett idõnként jobb jegyet
adok egy-egy lapnak, amely ugyan hagyományos versenyen nem lesz a nyertes pakli alapja,
de én értékes, érdekes, jól használható lapnak tartom. Talán kicsit pozitív irányban elfogult
vagyok a lapokkal szemben, ez érthetõ is, hiszen ha valamelyik lap nagyon nem tetszett, azt
már menet közben kihagytuk vagy megváltoztattuk. A szokásos 5-ös skálát egy kicsit szûknek
éreztem (pláne, mivel 1-est nem adtam semmire), ezért használok 3 és felet, 4 és felet, stb.

Makó Balázs



MORGAN ÁTKOZOTT AJÁNDÉKA (5): Nálam nem csak a túl
erõs (spoiler) lapok kapnak 5-öst. Ez a lap egyrészt uni-
verzális, másrészt tömérdek kombóhoz jó (az egyik
iszonyú durvát kivédtük azzal, hogy nem módosítható
az idézési költsége), harmadrészt meg önmagában is
megáll, ha pl. elfogyott a paklid, vagy kidobatták a ke-
zedbõl a többi lapot. Jó Káoszmester ellen, egyetlen
szomorúsága, hogy picit VP-igényes. A gyilkos kombó-
hoz adott a feladat: végtelen sok VP-t kell termelni.

ÉLÕHOLT GÁRDISTA (3): Nem rossz, de az ilyen drága lény
mostanában csak akkor funkcionál, ha immúnis min-
denfélére.

HALÁLELEMENTÁL (3,5): Lásd elõbb (az, hogy Leah ha-
tásoktól védve van, picit segít). Frissen bontott verse-
nyen gyorsan lõdd le!

MORGAN ÍTÉLETE (3): Speciális lap, pakliégetõ vagy min-
dent-leirtok pakliba rakható, azokba nem rossz. Dor-
nodon szentéllyel szegény ember Ellenfél balszeren-
cséje.

ISZONYAT (4): Jobb, mint elsõ pillantásra gondolnánk,
csak ne lenne olyan drága! Tisztes sebességgel takarít,
hiszen minden elõkészítõ fázisban szed le lapot, nem
csak a tiédben! Külön öröm, hogy a Semmibe küld.

LIDÉRCKIRÁLY (3,5): A tisztán élõholtas pakliba minden-
képp be kell rakni, egyébként a kijátszási feltétel miatt
nemigen fogják használni.

DORNODON
MÉREGZSÁK (4): Lény-lény elleni küzdelemben (pl. fris-

sen bontott verseny) igen jó, mert egyszerre lény és
leszedés is, nem túl drágán. Figyelni kell azonban,
hogy kötelezõ használni, tehát ha nekünk van lényünk,
amikor meghal, az ellenfélnek meg nincs, az áldás átok-
ká válik.

ALATTOMOS MANÓ (3): A manók közül a viszonylag kevés-
bé használható kategóriába sorolnám.

LÁRVA (3): A Hegyi ráknál mindenesetre jobb, de 2-ért
1/2-es lényeket hordában nemigen használnak. Esetleg
ha valakinek sikerül megoldani, hogy végtelenszer
visszavegye és ingyen újra lerakja... A lénybe való sebzés
is jól jöhet pl. ütés után, vagy lehelõ lénynek besegítve.

BANDITA (3): Nem nagyon használtuk, de azért hordába
esetleg beférhet, mivel le lehet tenni a második körben.

KÖPKÖDÕ BRUHATAG (4,5): Lásd Umbatari bromag (Leah).
URGOD CSAPÁSA (4): Jó kis bûbájleszedés, már 3 VP-s bû-

bájnál is +2 VP-ért 3-at sebzünk a Mágiatöréshez képest.
ROBBANTÁS (4): Szerintem legalább olyan jó tárgylesze-

dés, mint a Gigaököl, márpedig eddig az volt a legjobb.
Aki Dornodonnal játszik, mostantól dúskálni fog a ki-
egészítõ lapokban.

BOGYÓGRÁNÁT (4): Egyike a viszonylag kevés jól használ-
ható pusztító jellegû tárgynak.

VARKAUDAR KÉM (3) Varkaudar pakliba nagyon erõs lap,
hiszen a varkaudarok mellett alig fér bele egy-két lap, így
egy bûbájjal vagy tárggyal eddig nem sok mindent tudott
kezdeni egy ilyen lassabb pakli. A kém viszont remek
fegyver szinte bármilyen asztalra kirakott, nem-lény lap
ellen. Sajnos más pakliban teljesen használhatatlan.

VARKAUDAR SÁMÁN (3): Szintén csak varkaudar pakliba
való lap, abban viszont nagyon jó, mivel sokat segíthet
a VP-gondjainkon. A varkaudarok még mindig kicsit drá-
gák, fõleg egy hordához képest, de így a sámánnal és
pár fétissel, már ontani lehet a középkategóriás (4-7 VP)
varkaudarokat.

QUWARG ROHAMOSZTAGOS (2): Nekem gyengének tûnik,
de sokan úgy vélték, hogy jól használható a quwarg pak-
liba. Szerintem 5-ért 5/0-s lap nem lehet igazán jó.

KÖPÖNYEGFORGATÓ (2,5): Nagyon VP-igényes. A Lidérc-
úr egyszerûbb (persze a Lidércúr egy undorító spo-
iler!).

BALJÓS JELEK (3,5): Jól használható, kiépülõs paklik ellen
takarít. Persze kicsit nehezen éri meg a 3 kört, Molgan-
ra is érzékeny. Érdekes módon hordába is jó, ha az elsõ
roham nem elég. Elgondolkodtató lehet, hogy mit rak-
junk le és mit ne, ha jelzõtlen (vagy akár jelzõs) Baljós
jelek van játékban.

QUWARG IKERBOLY (3): Alapban nem használnám, vi-
szont a quwarg pakli kiegészítõjébe jó lap minden, egy
kör alatt sokat sebzõ deck ellen, pl. a pasziánsz, a men-
tor vagy a nagyot ütõ horda.

QUWARG ANYAKIRÁLYNÕ (4): Quwarg pakliba jó lap, ott
úgyis felgyûlik a VP, de azért meccset csak ritkán nyerhe-
tünk vele. Elhúzódó partiban komoly lapelõnyt biztosít-
hat.
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Ha egy vámpírod
megsebez egy játékost,

a Vámpírmágia is sebez a játékoson
2 ÉP-t, te pedig gyógyulsz 2 ÉP-t.
„A vámpírok által használt mágia egyike a

legôsibbeknek.” – Treem feljegyzéseibôl
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=+: @2: ellenfele, akivel

harcol, a gyûjtôbe kerül.

Nem lehet célpontja Leah

varázslatnak vagy hatásnak.

Ha játékban van a Negatív létsík,

idézési költsége @3-vel kevesebb.

„Arkangyal? Majd meglátjuk.” – Ouitmlen
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A HELY SZELLEME (4): Egyértelmûen A levegõ síkjához va-
ló, ott 5/5, repül, 7 VP-ért ez elég finom.

URGOD AJÁNDÉKA (4): Használhatod tüzes pakliban, vagy
olyan kontroll-pakliban, amelyben tûzlehelõ lények
vannak (bár ez utóbbi mostanában nem jellemzõ, de ki
tudja, mit hoz a jövõ?)

ELENIOS
GÖRGÕTE (4): Úszó pakliban nagyon finom, hordába is

berakhatod, de az elsõ támadásnál már ott vagy, mint
egy Garokk-kal, ez azért nem túl brutális. Viszont véde-
kezni remek.

VIDÁM MANÓ (4,5): Szerintem ez nagyjából olyan erõs,
mint a Gitonga, és azt is használják. A 2. körben lera-
kom, és ha nem lövik le rögtön, már nagyon jó. Csak a
hátránya miatt nem 5. Ez a legerõsebb manó.

KRONOSZÓMA (3,5): Sokkal jobb, mint a Rughar famili-
árisa, de még így sem érzem gyilkosnak.

SZÉDÜLÉS (2): Túl speciális. Persze azért ha sok Elenios
tárgy vagy bûbáj van a paklidban, akkor rakd be ezt is.

MENTÁLIS CSAPÁS (4,5): Az 1 ÉP-s lények (Káoszmester,
Mágiafaló és egyéb borzadályok) igencsak kellemes le-
szedése. Ha arra számítasz, hogy sok horda lesz, és va-
lami irtást keresel, mindenképpen 3-at használj ebbõl!

VÉRZÕ SZÍV (3,5): Talán kicsit jobb, mint a Kõvéváltozta-
tás, mert az, hogy 1 VP-vel olcsóbb, többet ér, mint hogy
nem használhatod a spec. képességeket. Frissen bontott
versenyen, illetve lénynélküli pakliban érdemes kipró-
bálni (ez utóbbinál úgysem számít, hogy ott ül-e az õr-
posztban, sõt, még jól is jöhet, hogy foglalja a helyet).

AZ IDÕRABLÓ ÉRINTÉSE (5): A kiegészítõ egyik legerõ-
sebb, leguniverzálisabb lapja. 2-es idézési költségig bár-
mit leszed (tárgyakat, épületeket is), jó olcsón, és még
a nagyobb lapok ellen is hasznos lehet.

KRONOBOGÁR (3): A tesztelésen sokáig 2-ért jött, úgy na-
gyon erõs volt, most közepesnek tûnik. Kellemesen le-
lassítja a kombó paklikat, azok nehezen is szedik le (ha
megsebzed, inkább átvállalom, a Troglodita törzsfõnök
meg nem mûködik ellene).

PIROSLÁMPÁS HÁZ (2): Nem tûnik nagy tápnak, persze ha
neked sok lényed van, az ellenfélnek meg kevés, és rá-
adásul azok is a tartalékban...

TUDATFALÓ (4): Nagyon agresszívnak tûnhet, de nem az.
Nincs is olyan gyakran az ellenfélnek 4 VP-je a te köröd-
ben, mint gondolnád. Azért kellemetlen meglepetése-
ket lehet vele okozni, amikor az ellenfél azt hiszi, hogy
azért, mert van 4 VP-je, ellenvarázsolni tudja majd, amit
tenni akarsz.

KRISTÁLYFOLYADÉK (3): Önmagában ugye nem jó, ez
csökkenti a lap értékét, de sok mindennel kombózhat
(pl. késleltetett hatások, Trikornis herceg), így vannak
potenciális lehetõségei.

ERDEI TÜNDÉR (4,5): Elég erõs kis célozhatatlan lény, az
ilyenek közül a legolcsóbb, kontroll-pakliba ajánlott.
Bosszantó tud lenni, ha 1 (vagy 2, 3) Erdei tündér ver
agyon...

SEGÍTSD A GYENGÉKET (3): A tesztelés során kézbõl a
gyûjtõbe is lehetett dobni, úgy túl erõs volt Molganok-
kal és Gránit õrszobrokkal. Így már csak normálisan
erõs, de az olcsó gyógyítás használhatóságát már láttuk
a Morgan pálcájánál. Annál azért jóval gyengébb.

MEDITÁCIÓ (4): Használhatóbb, mint amilyennek kinéz.
A 3. körben 6 VP-ért használva a 4. körben 16 VP boldog
tulajdonosa leszünk, amit nem is kötelezõ mind elköl-
teni. Csak aztán ne tudatromboljanak!

KRONOTAPÍR (3): Eddig még nem sikerült gyilkos kom-
bót találni rá, de bízunk a játékosok leleményességé-
ben... Addig is, egy közepes erejû lény.

LORD FEZMIN (2,5): Kicsit drága ahhoz képest, hogy csak
3 ÉP-je van. A képessége használható, csak legyen még
arra is VP-d.
WYSCANZI SZIRÉN (4): Jó kis lény, beépített, egyszeri, de
duplaerõs Szirének énekével. Frissen bontott versenyen
különösen ajánlott!
DOPPLEGANGER (4): Kis túlzással 8 VP-ért 5/5-ös lény,
mivel a képességét használhatod pl. sebzéskiosztás után
is (ld. még Pneumatikus amõba). Bár nem immúnis
semmire, be lehet tenni egy kevés lényes pakliba. Csak
tégy félre neki 2 VP-t!

KROMOELEMENTÁL (3): Az amúgy nem túl népszerû 8-
ért 4/4-es lények közül nyilván a legjobbak közé tartozik
(nem lehet visszavetetni, se elvenni), fõleg, ha játszol
még „krono” lényekkel. Bár a „krono” lények egyébként
nemigen kapcsolódnak egymáshoz, úgyhogy ez csak né-
ha fog elõfordulni, de jó pl. Az idõ kerekére is.

KRONOKUKAC (3): A képessége meglepõen jól használ-1999 © Beholder Kft.1999 © Beholder Kft.
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Repül.
Kijátszási feltétele,

hogy legyen játékban helyszín, 
ami nem a Túlélôk Földje.

„Minden létsíknak megvannak a maga kísértetei,
visszajáró lelkek, amelyek egykor nagyhatalmú
teremtmények voltak.” – Zu'lit feljegyzéseibôl
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1999 © Beholder Kft.
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@2: a Doppleganger sebzése
és ÉP-je megcserélôdik kör végéig.
„Biztos vagy benne, Diána, hogy a kémeid

Ouitmlen seregébe is észrevétlenül be tudnak
illeszkedni?” – Gemina

6
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ható, bár az igazat megvallva, magam sem értem, hogy
miért. A tesztelésen a gyakorlat azonban azt mutatta,
hogy az ellenfeleket bosszantja ez a lap. Akkor pedig
nem lehet olyan rossz!

RAIA
SZENT INKVIZÍTOR (4): Side lap, de annak erõs. 1 VP-ért

leviszi a Morgan pálcáját, 1-ért Haarkont, 4-ért A hol-
tak szellemét.

JÓSÁGOS MANÓ (4): A manók közül a hasznosak közé tar-
tozik. Ha olcsóbbítjuk a kijátszását, és van kettõ belõle,
könnyen nagyokat gyógyulhatunk.

PÁNCÉLOS LOVAG (3,5): Jól meg van tápolva, lények ellen
elég masszív, csak az a 2 ÉP... Az Erõd pakli egyelõre in-
kább a szerepjátékos etnikum paklik sorát erõsíti (én
egyébként imádom az ilyeneket), mintsem a versenypak-
likét.

VIKÓCMAJOM (4,5) Szerintem ez egy nagyon jó horda-
lény. 2 VP-ért 2/1, 1-ért meg húztam egy lapot. Ha vala-
ki valamilyen okból Raiát akar használni hordában, min-
denképp javaslom. Frissen bontottan is jó.

HÕSÖK IDEJE (4): Nagyon kellemes kalandozós paklik-
ban. Két ilyennel vagy eggyel és egy Kalandozók városá-
val már igen erõs kalandozókat kapunk, akár Ervdõ vagy
Hajnali Harmat képességei is kiteljesednek. Nagyon ol-
csó, és mint tudjuk, a versenyeken 3 kör hosszú idõ.

AZ ISTENEK KÖNNYE (3,5): Átlagosan hasznos lénymeg-
mentõ lap.

ROBBANÓ ÜSTÖKÖS (3): Ha az ellenfél ilyennel játszik, te
pedig hordázol, figyelned kell, hogy ne irtsa ki vele 2 lé-
nyedet. Azért a Kontármunka még mindig jobban tet-
szik.

MÁGIKUS ÚJJÁSZÜLETÉS (4): Nagyon jó kis lap, egy csak
csírájában létezõ koncepcióhoz, ami a kontroll egyik
változata lenne, csak mágikus védelmû lényekkel. Ilyen
esetben 2 VP-ért Feltámasztás! Különösen jól mûködik

a Morbid nevû ultra ritka lappal (Hogy az mi? Gyere
el egy versenyünkre, és nézd meg!).
ÔRJÁRAT (3,5) Bõség zavara mellett, a harmadik
körben kijátszva kaphatunk akár 5 katonát is! Jobb-
nak tûnik, mint a Fattyak teremtése, persze a fattyas
pakli (ami maga sem túl brutális jelenleg) valamivel
erõsebb, mint az erõdös, amiben ezt elsõsorban
használni érdemes.
AVENGIR KÍVÁNSÁGA (4): Nagyon jó kis side lap, bár-
milyen gyorsan ölõ pakli ellen. És ha mégsem kapnád
meg a várva várt 11 ÉP sebzést az elsõ 4 körben, ak-
kor is használni tudod. A várhatóan felmerülõ kérdé-
sekrõl majd a Kérdezz-felelek rovatokban írunk.
KIRÁLYI FEGYVERNÖK (3): Segíti a fegyveres koncepci-
ót, de nem oldja meg annak alapvetõ gondjait.

VÉGÍTÉLET (4): Ezt nagyon erõs lapnak tartom, persze
fõleg nagyobb lények ellen. Nyilván akkor legjobb kiját-
szani, amikor két lénye van az ellenfélnek. Nem véde-
nek ellene az immunitások!

NAPKIRÁLY AJÁNDÉKA (4,5): Az egyik legjobb gyógyuló
lap. Ha Manaforrással játszol, és kijön mellé a Zu'lit
energiafüggönye, minden sebzést visszagyógyulsz, amit
kapsz. A tesztelés során sokáig lényt is gyógyított, de az-
tán „végtelen Tüskepajzs” felkiáltással ezt megszüntet-
tük.

A TÜRELEM RÓZSÁJA (3,5): Tényleg kell hozzá türelem, a
versenyen 4 kör nagyon sok, de megfelelõ gyógyuló ka-
pacitással, vagy pl. Fegyverszünettel ki lehet bekkelni,
Molgan nem viszi, és jókora lapelõnyt tud adni.

OLIMPIAI STADION (4,5): Egy erõs épület! Ha hordával
játszol, kétszer is meggondolod, mit jelölj ki támadó-
nak, pláne, ha az ellenfél gyógyulni is tud. Felépítésé-
hez Morpetlanik daruja ideális. Ha rombolni akarják,
akkor is el kell költeni a 4 ÉP-t. A tesztelésen elég jó pak-
lik születtek rá Gépezettel, Ezüstmágusok tornyával ki-
egészítve.

HÕS (4): Kevés lényes pakliba, horda ellen nagyon finom.
ARKANGYAL (4): Szerintem jobb, mint a Bundás csirmáz.

Kicsit drága persze, de visszavetetéstõl védve van, és ha
egybõl le tudsz szedni vele egy lényt, már megéri.

SZENT KEHELY (5): Az egyik kedvenc lapom. Határozot-
tan jó lovag-paklit lehet építeni vele. A lovagok amúgy
is erõsek, ha meg ez a lap kijön két lovag mellé ingyen,
szinte megnyerted a meccset. Persze két lovag sok VP-
be kerül, én Meditációval ügyeskedtem ki õket. Ha vi-
szont 1 szörnykomponenst beszerzel valahonnan, már
egy lovag mellé is ki tudod rakni, és igen jól érezheted
magad.

AUGUR VARÁZSKÖNYVE (4,5): Meglepõen sok lapra hat.
Használatáról bõvebben lásd az ebben a számban talál-
ható kombós cikket.

ELEMI RIN (4): Erõsségérõl megoszlanak a vélemények.
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Késleltetett hatás, 3:pP, áldozd fel a Baljós jeleket:
a játékból minden lap a gyûjtôbe

kerül, a jelzôk kikerülnek a játékból.
„Ugyan, az a vulkán már rég kialudt!
Ilyen kisebb földrengések pedig mindig

is voltak és lesznek.”

4
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A következô elôkészítô

fázisodban kapsz 2x @x-t.

„Vitsúhé leült és egyhetes meditációba kezdett,

hogy mentális erejével szétrobbantsa a

kijáratot eltorlaszoló sziklát, de mi egy

óra alatt megtaláltuk a másik kijáratot.” 

– Zén: Hogyan fogyott el az

expedíciónk c. feljegyzéseibôl

X
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Idén ismét megrendezzük a HKK Nemzeti Bajnokságot, amely-
re a minõsítõ versenyekrõl, illetve a Hatalom Szövetségének
ranglistájáról meghívással lehet bejutni. A bejutás persze nem
olyan nehéz, az elsõ pár helyre kell bejutnod bármely kvalifiká-
ciós versenyen, de az is elég, ha az elsõ húsz hely valamelyi-
kén végzel a Hatalom Szövetségének júniusban befejezõdõ fé-
léves pontversenyében. A versenyre nem kell nevezési díjat
fizetni, a frissen bontott paklik versenye is ingyenes.

A VERSENY FORMÁTUMA:
1. nap (augusztus 20.): Tiltott mágia
2. nap (augusztus 21.): hagyományos verseny.
3. nap (augusztus 22.): az elsõ két nap összesítésébõl a leg-

jobb 16 mérkõzik egy speciális frissen
bontott paklik versenyén (Válogatáson).

A verseny a Kondor Béla Közösségi Házban lesz (Budapest,
Kondor Béla sétány 8.). Megközelíthetõ Kõbánya-Kispesttõl, a
kék (3.) metróvonal végállomásától a piros 136-os busszal.
A hatodik megállónál kell leszállni.

A TILTOTT MÁGIA TILTOTT LAPJAI: A gyenge pusztulása,
A mágia létsíkja, A szirének éneke, A szürkeállomány aktivizálá-
sa, Agybénítás, Direkt kontaktus, Fantomsárkányok, Gömbvillám,

Griffõnix, Haarkon dühe, Illúziósárkány, Káoszmester, Kovács-
céh, Ködmangó, Lidércúr, Manacsapda, Mágiafaló, Mentális
robbanás, Molgan, Morgan pálcája, Notermanthi, Ördögi mentor,
Pszi szakértelem, Pszi-elementál, Sötét kastplom, Sötét motyo-
gó, Szörnybõvölés, Teológia, Tiltott mágia, Transzformáció, Tri-
kornis herceg, Tudatrombolás, Tudatturbó, és az ultraritkák.

A VERSENY DÖNTûJÉNEK SZABÁLYAI: A játékosokat két
nyolcas csoportba osztjuk, akik egy-egy asztalt ülnek körül.
Mindenki kap egy Aranyforrást, egy Ezüsthajnalt és egy Árnyék-
holdat. Minden játékos kibontja az alappakliját, választ egy la-
pot, majd továbbadja a paklit. A kapott pakliból ismét választ
egyet majd továbbadja. Ugyanígy válogatnak az Aranyforrás és
az Árnyékhold paklikból. Az így kapott lapokból kell egy 45 la-
pos, max. négy színõ paklit összeállítani, a maradék lapok al-
kotják a kiegészítõt. Ezután az elõzõ két nap eredménye alapján
irányított sorsolással, egyenes kieséssel folytatódik a verseny.

Minden érdeklûdût és nézût szeretettel várunk!

170 000 forintos összdíjazás!

I. díj: 80 000 Ft • II. d
íj: 40 000 Ft

III. d
íj: 20 000 Ft • IV: díj: 10 000 Ft

V-VIII. d
íj: 2

500 Ft • IX-XVI. díj: 1
500 Ft

Szerintem ez egy szinte elpusztíthatatlan lény.
Ha nincs mágikus támadású lényed (vagy Molga-
nod), meggyûlik vele a bajod, hiszen levarázsolni
nehéz, ha meg lénnyel próbálod leütni, kijátszik
pl. valami pusztítást, amivel leszed egy lényt, az
Elemi rin meg jön vissza a következõ körben és
még blokkolt is. Méreg ellen ugyanez. Ezenköz-
ben meg üti le az 1 ÉP-s lényeidet, vagy üti a 2-ket.
Na persze néha hátrány is lehet, hogy varázslat ki-
játszásakor visszamegy a kezedbe, okosan kell vele
játszani.

A GONOSZ ÁRULÁSA (4,5): Bár csak side lap, ereje mi-
att jó jegyet kell adnom neki. Abszolút megfordít-
hatja a meccset egy Leah-Chara-din horda ellen.
Mostantól azt is meg kell gondolni, kijátsszon-e az
ember egy 17/17-es Notermanthit, ha az ellenfél ját-
szik Raiával, és 6 VP-je lesz. Persze van ellenszer:
használj más színt (is), hordázz lassabban (ez önma-
gában ellentmondás!), vagy cseréld be te is ezt a lapot,
így visszacsalogathatod elbitangolt lényeidet.

1999 © Beholder Kft.
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Célpont tartalékban
minden lény 2 ÉP-t sebzôdik.
„Csak ennyi? Többet vártam ekkora
hókuszpókusz után.” – Lord Fezmin

Zu'lit varázslatát becsmérli

4
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Sebzôdsz 4 ÉP-t, célpont

ellenfelednek pedig fel kell

áldoznia két, általa választott lényét.

(Szörnykomponenst kapsz érte.)
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A butaság terjedése T g
A gonosz árulása R r
A hatalom átadása F n
A hely szelleme D r
A hírnök szava T n
A horda támadása C n
A jövõ felejtése C g
A Pusztulás Sírjai L n
A sors fintora T n
A türelem rózsája R r
Agydaráló C r
Alattomos manó D g
Áldozathozatal C g
Állati félelem F g
Áradás S n
Arkangyal R r
Asztrális kapocs F g
Áthatolhatatlan köd S r
Augur varázskönyve R r
Avengir kívánsága R n
Az alvó oroszlán F n
Az élet íze L g
Az eretnekek bosszúja - g
Az idõrabló érintése E g
Az istenek könnye R g
Az ongóliantok dühe T g
B'Waetan C r
Baljós jelek D r
Bandita D g
Bérmágus F g
Betakarítás S n
Bogyógránát D g
Borzalmak szakadéka C r
Chara-din monolitja C n
Csatamágus T n
Doppleganger E r
Elemi földcsapás T n
Elemi rin R r
Elit gárdista T r
Élõholt gárdista L r
Erdei tündér E n
Erõd T n
Ezüstmágusok tornya F r

Fegyverkovács T g
Fegyverrántás T n
Fegyverszünet S n
Fekete lyuk - n
Földanya gyümölcsei S r
Földanya kegyeltje S r
Gladiátorvért L n
Görgõte E g
Gránátcsapda C g
Gyilkos manó L g
Hadizsákmány T n
Halálbáró L g
Halálelementál L r
Harcias manó T g
Hatásnövelõ furfang F n
Heuréka! F n
Hordaparancsnok T r
Hõs R r
Hõsök ideje R g
Hullazabáló L g
Ikrák S n
Iszonyat L r
Jóságos manó R g
Káoszcsapás C r
Káosztornádó C r
Kaptár S r
Kapzsi manó F g
Kétágú villám F g
Kincskeresés - g
Kincskeresõ F n
Királyi fegyvernök R n
Köpködõ bruhatag D g
Köpönyegforgató D n
Kristályfolyadék E n
Kronobogár E n
Kronoelementál E r
Kronokukac E r
Kronoszóma E g
Kronotapír E r
Lárva D g
Lélekharang C r
Lidérckirály L r
Lord Fezmin E r

Mágikus regenerálódás S g
Mágikus újjászületés R n
Managenerátor F n
Manók földje - n
Manók tánca - n
Manókirálynõ B r
Meditáció E r
Mentális csapás E g
Méregzsák D g
Mérgezés S g
Mestervarázsló F r
Morgan átkozott ajándéka L r
Morgan ítélete L r
Napkirály ajándéka R r
Nehéz harci kesztyõ T n
Norpadolótika C r
Növesztõ fõzet S g
Olimpiai stadion R r
Ouitmlen alkuja C g
Ouitmlen átka C n
Ouitmlen C r
Ôrjárat R n
Ôrült varázsló F n
Ôsdentor C r
Ôshangya boly S n
Ôshangya császár S r
Ôshangya fanatista S g
Ôshangya harcos S g
Ôshangya here S g
Ôshangya királynõ S r
Ôshangya lélekbúvár S n
Ôshangya ostromgép S n
Ôshangya S g
Ôshangya sámán S r
Ôshangya szabotõr S n
Ôshangya testõr S n
Páncélos lovag R g
Parhalakka B r
Piroslámpás ház E n
Quwarg anyakirálynõ D r
Quwarg ikerboly D n
Quwarg rohamosztagos D n
Rajtaütés C g

Raptor szablya C g
Rejtõzõ manó S g
Robbanó üstökös R g
Robbantás D g
Roguena F g
Romboló T n
Roxati üvegszem F r
Rughar ajándéka F r
Segítsd a gyengéket E n
Sheran védõsárkánya S r
Sötét Árny L r
Sötétségszellem L g
Szédülés E g
Szellempajzs L n
Szent Inkvizítor R g
Szent kehely R r
Sziklarepesz T g
Szörnycsontváz L g
Taalru C n
Talpig vasban T n
Teljes gyógyulás S r
Toronyõr F g
Törpe építõ brigád T n
Toxikus csatatér S r
Tudatfaló E n
Umbatari bromag L g
Unalmas béke T r
Urgod ajándéka D r
Urgod csapása D g
Vámpírmágia L n
Varkaudar kém D n
Varkaudar sámán D n
Végítélet R n
Vérszívó parazita C g
Vérzõ szív E g
Vidám manó E g
Vikócmajom R g
Visszatérés a túlvilágról L g
Wyscanzi szirén E r
Zsoldoskatona T g
Zu'lit energiafüggönye F r

Íme a legújabb HKK kiegészítõ gyakorisági listája. Mielõtt azonban min-
denki észtvesztve nekiállna böngészni, megemlítenék egy, a gyakori-
sággal kapcsolatos fontos dolgot. Gondolom, már sokan találtatok
olyan lapokat az Aranyforrás paklikban, amiknek a szokásos fekete ke-
rete helyett ezüst szegélye van, valamint a megszokott lakkozás helyett
fóliával vannak lefedve. Nos, ez egy kis meglepetés a gyûjtõk számára.
Minden lapból nyomtattunk pár ilyen ezüst szélû lapot, a gyakoriakból
kicsivel többet, a ritkákból kevesebbet. Átlagosan minden Aranyforrás
pakliban egy ilyen kártyát találtok, ritkán kettõt vagy egyet sem. A ritka
ezüstözött lapok gyakorisága az ultraritkákéval vetekszik, míg az ezüst
szélû ultraritkák – amelyeket csak a beholderes versenyeken lehet nyer-
ni – a Bajnok manifesztációjához hasonló kuriózumok lesznek.

ARANYFORRÁS
G Y A K O R I S Á G I  L I S T A



Használhatom-e a Szent kulacsot ak-
kor, ha egy Végképp eltörölni varázs-
lattal szedik le a lényemet?
Mielõtt erre a kérdésre válaszolok, azt hi-
szem, itt az ideje, hogy pontosan definiál-
juk az életmenõ hatás és azt, hogy mikor
lehet használni. Nos, életmentõ hatásnak
nevezzük azt, amikor – felborítva a HKK
szokványos idõzítését, vagyis azt, hogy az el-
lenfelek felváltva játszhatnak ki lapokat, il-
letve cselekedhetnek – minden mással
szemben elsõbbség illeti meg az olyan va-
rázslatot és hatást, ami – akár közvetetten
is – egy lény aktuális vagy maximális ÉP-jét
növeli. A közvetett úton ÉP-t növelõ hatások
ritkán fordulnak elõ, de azért nézzünk rá
egy rövid példát: ha van Raia oltáram, egy
nem Raia lényem és egy Raia papnõjém,
akkor Raia papnõjének speciális képessé-
ge, ha azt a nem Raia színû lényemre hasz-
nálom, életmentõ hatásnak számít. Ugyan-
is, ha passzivizálom a papnõt, akkor a nem
Raia színû lénybõl Raia lény lesz, ezért az
oltár eggyel megnöveli a max. ÉP-jét. Ter-
mészetesen bármely ÉP-t növelõ hatást
használhatok, ha a HKK normális idõzítése
miatt nekem van jogom cselekedni. Élet-
mentõ hatás akkor lesz az ÉP-növelõbõl, ha
egy vagy több lényem sebzõdik, vagy csök-
ken a max. ÉP-jük. Ebben az esetben felbo-
rul a HKK idõzítési rendje, és a sima ÉP-nö-
velõ hatásból életmentõ lesz, azaz megelõz
minden mást, még a lény gyûjtõbe kerülé-
sét is. Természetesen, ha az életmentõ ha-
tás egy varázslat, akkor lehet rá reakció-la-
pokat kijátszani, és az életmentõ varázslat
csak a reakció-varázslat eredménye után
jön létre. Mindezek alapján az eredeti kér-
désre nem ez a válasz, mivel a Végképp el-
törölnivel leszedett lény nem teremti meg
az életmentõ hatáshoz szükséges helyzetet.
A Szent kulacsot egyébként abban az eset-
ben is visszavehetem, ha nem sebzõdött a
hordozója, de csak akkor, ha nálam a cse-
lekvés joga.

Használhatom-e A szabadság ára
szabálylapot egyszínû versenyen?
Nem lehet használni, mivel ezzel az egyszí-
nû verseny elvesztené az értelmét.

Visszahozza-e a Fatty lordokat a gyûj-
tõbõl A fattyak visszatérnek varázs-
lat?
Igen, mivel azok is Chara-din fattya laptí-
pusnak számítanak.

Mi történik a Kristálypraglonccal, ha
kap egy gyengülés jelzõt a Troglodita
törzsfõnöktõl?
Mivel a praglonc csak úgy kerülhet a gyûj-
tõbe, ha egy lapra vagy tárgyra ható hatás
küldi oda, ezért életben marad. Bár min-
den, a pragloncot érõ sebzés nullára csök-
ken, de a gyengülés jelzõ kifejti a hatását.
Összegezve lesz egy 3/0-s pragloncom, ami
nem hal meg amiatt, hogy nulla az ÉP-je.

Csökkenti-e a Kalandozók városa a
Hõskorszak kártya kijátszási költsé-
gét?
Nem, mivel a Hõskorszak egy azonnali va-
rázslat, nem pedig szintlépés.

Tiltottak-e az ultraritka lapok a verse-
nyeken?
Nem, csak abban az esetben nem lehet
használni õket, ha ez külön fel van tüntet-
ve a versenyhirdetésben.

Olcsóbban termelem-e a fattyakat a
Sötét földdel, ha játékban van egy
Térkapum?
Nem, mivel a Térkapu a Chara-din lények
idézési költségét csökkenti, amikor azon-
ban fattyat termelek, akkor nem idézési
költséget fizetek ki, hanem a Sötét föld ké-
pességének aktivizálási költségét. Ugyanez
a helyzet a Fatty lorddal is, ott is a képes-
séget aktivizálom, tehát a Térkapuval nem
olcsóbb a Fatty lord idézõ képessége.

Lehet-e negálni a Közös Tudatot, és
ha igen, milyen hatása van?
Igen, lehet negálni, mivel ÉP-t és sebzést
növel, de a Negáció csak ezeket változtatja.
Tehát a Közös Tudatra kijátszott Negáció
hatására a kalandozók továbbra is szintet
lépnek, csak éppen a szintlépéskor csök-
ken az ÉP-jük és a sebzésük.

Bekerülhet-e a gyûjtõbe a Burástya
kölyök, a Varkaudar kölyök, vagy az
Ork kölyök?
Nem, mivel ezek jelzõk, és jelzõ nem ke-
rülhet a gyûjtõbe.

Mennyi a Troll lady által szült troll
kölyök idézési költsége?
Minden jelzõ, így a troll kölyöké is, idézési
költsége 0, kivéve az Illúziósárkányt, ami-
nek 3.

A kalandozó jelzõk (pl. Tilgellagad)
kihozási költségét módosítja-e a ka-
landozók kijátszási költségét módosító
lapok (pl. Kalandozók városa, Fair-
light papja)?
Nem csökkenti. A Térkapu-Sötét föld pél-
dához hasonlóan itt is igaz, hogy a kijátszá-
si költséget csökkentõ hatások csak a kéz-
bõl való kijátszásra vonatkoznak, a jelzõket
egy-egy lap aktiválást kívánó képessége ter-
meli, arra a kijátszási költséget csökkentõ
hatások nem vonatkoznak.

Chara-din fattyának számít-e a
Fattyak ura?
Nem.

Az újonnan megjelenõ lapokat mikor-
tól lehet használni a versenyeken?
Minden új lapot, akár Invázió, akár „ren-
des” kiegészítõ, vagy AK-s lap, csak a meg-
jelenést követõ hónap 15-étõl lehet verse-
nyen használni, kivéve ha a versenykiírás
ezt külön megemlíti.

DANI ZOLTÁN
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SZABÁLYLAP NINCS.

3 Ködmangó

3 Morgan pálcája

2 A holtak bosszúja

3 A holtak hívó szava

3 Sötét halál

3 Haarkon dühe

2 Kísérteties bajnok

3 Óriás patkány

3 Molgan

3 Átokféreg

3 Halálmadár

3 Troll Lady

3 Lidércúr

3 Mágiafaló

3 Óriás denevér

2 Haarkon

KIEGÉSZÍTÕ PAKLI:

1 Túlélõk földje

1 Pszi-acéltorony

2 Mösze uralkodó

3 Bûbájoldás

3 Leah csontmarka

2 Sötét erõk idézése

3 Átkos kötõdés

2 Rothasztás

3 Passzivitás

A Beholder Kft. legutóbbi versenyét május
22.-én rendeztük. Rendkívül örültünk,
hogy a régihez hasonló számban, 80-an in-
dultak, a mostanában szokásos 50-55 he-
lyett. Ebbõl 25 profi és 55 amatõr volt, en-
nek örömére az amatõrök között az 5-8.
helyezettek is kaptak díjat. A díjak között
most, érdekességként, néhány pakli cseh
nyelvû HKK alapcsomag is helyet kapott.

A színek között nem volt favorit, talán
Leah kedveltebb a többinél, fõleg az amatõ-
rök között voltak erõs Leah paklik. A soká-
ig elnyomott Tharr is megjelent, viszont
most Raia paklit nem láttam, talán az Arany-
forrás megjelenése után ez megváltozik. A
mezõnyben láthattunk pszis és teológiás
kombópaklit, (mentor csak az amatõröknél
volt), Fairlightot (A pénz szentélyével vagy
kalandozókkal), sok Sheran hordát, külön-
féle Chara-din paklikat. Nagy szerephez ju-
tottak a felhasználható kiegészítõ lapok,
mindenki igyekezett a divatpaklik ellen mi-
nél hatékonyabban felszerelkezni.

A profiknál egyértelmûen Kovács Ákos
diadalmaskodott, Leah hordájának leírását
oldalt olvashatjátok. Érdekesség, hogy a
profik közül egyedül õ indult Leah paklival,
valamint, hogy az amatõröknél is Leah hor-
da gyõzött, amely alig-alig tért el Ákosétól.
A második helyezett Tóth Balogh Béla lett,
pszis pasziánsz paklival, amely az egyszínû
versenyen Optiri agysisakkal kénytelen
operálni. Újabban megjelenõ lapok: Álmo-
dozás, Az álmok hatalma. E két lappal el-
sõsorban a mentorpakli ellen lehet fölény-
be kerülni, de más lényes pakli ellen is jók.
A harmadik helyen Báder Mátyás végzett,
Sheran horda/good stuff jellegû paklival,
érdekességek: Megvadult kecskebak, Egy-
szerûsítés, alapból Északi druida, Mingó-
körte, Vadászsas (ez utóbbit most szinte
minden Sheran pakli használta). A negye-
dik Kis Borsó Csaba lett, Baghar fétisével
és Okulüpaj robbanó gömbjével kiegészí-
tett Thargodan etnikum (!) paklijával, mely-

ben használt Chara-din káoszlovagját,
Szõröspók õrdémont, Planetáris õrdémont
és Sírásót is, valamint 3 Sötét földet.

Az amatõröknél hatalmas csaták után
Nagy István diadalmaskodott, a profi gyõz-
tesétõl eltérõ lapjai: Ôsi rúna, A gyõzelem
ára, Sötét motyogó a Sötét halál, illetve a
Kísérteties bajnok helyett. A második he-
lyen a csoportküzdelmek során veretlen
Kopunovics Dávid végzett, mentorpaklival,
amelyben különösen tetszett az Éjféli pusz-
títás, a Halál hírnöke és Vangorf gróf hasz-
nálata. A harmadik Kahn Evarth lett, A kap-
zsiság átkával ölõ Fairlight teológiás
paklival, a negyedik pedig Bakos Attila, tet-
szetõs Dornodon paklival, benne quwar-
gok, Dornodon szentélye, Vérfolyam, Óri-
ásféreg.

MAKÓ BALÁZS
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ÉRDEKESSÉGEK A VERSENYRÕL:

• Csuja Lászlón 16 ÉP-t tudatkorbá-
csoltak, a következõ körben azon-
ban lényeivel beütve megnyerte
volna a meccset, de – biztos, ami
biztos – még kijátszott egy 4-es
vérfolyamot (õ 5-ösnek szánta),
döntetlenre mentve ellenfelének a
játszmát.

• Kulcsár Mihály színtelen kalandozó
paklival játszott, fõleg emberekkel,
Üzletemberrel, a kiegészítõ paklija
pedig kétszínû volt. Ez szabályos,
csak arra kellett vigyáznia, nehogy
a paklija is kétszínûvé alakuljon.

• Kovács András Sheran könnyei lap-
ján 28 jelzõ volt.

• Tóth Balogh Béla A szirének éneké-
vel egy körben 3 õrzõ lényt dobált
le.

MINDENKINEK JÓ VERSENYZÉST!



ÚJJ VERSENYEK
júniusban és júliusban

KVALIFIKÁCIÓS VERSENY
Idûpont: 1999. június 26. szombat,

10 óra (nevezés 8-tól).
Helyszín: Gyöngyös.
Szabályok: Hagyományos verseny.
A verseny helyezettjei indulási jogot
szereznek a Nemzeti Bajnokságra.
Tiltott lapok: A mágia létsíkja,
ultraritkák.
Nevezés: 400 Ft.
Érdeklûdni lehet: 
Tornay Tamás, tel.: 37-314-447.

KVALIFIKÁCIÓS VERSENY
Idûpont: 1999. június 26.,

10 óra (nevezés 9-tõl).
Helyszín: Hatvan.
Szabályok: Hagyományos verseny.
A verseny helyezettjei indulási jogot
szereznek a Nemzeti Bajnokságra.
Nevezés: Nevezni lehet a helyszínen
400 Ft-ért, vagy a budapesti
játékosoknak a versenyt megelõzõ
napig kedvezményesen 300 Ft-ért a
Dungeon Kártya szaküzletben.
Érdeklûdni lehet:
Mátyus Gergelynél 06-20-913-6459,
vagy a Dungeonban.

VARÁZSLAT NÉLKÜL
Idûpont: 1999. július 3. szombat,

9.30 (nevezés 8.30-tól).
Helyszín: Gyöngyös.
Szabályok: Nem lehet
használni semmilyen varázslatot.
Tiltott lapok az ultraritkák.
Nevezés: 300 Ft.
Érdeklûdni lehet: 
Tornay Tamás, tel.: 37-314-447.

FRISSEN BONTOTT PAKLIK
Idôpont: június 27. vasárnap,

10 óra (nevezés 9-tõl).
Helyszín: Szeged
Szabályok: Frissen bontott paklik
versenye 3 Aranyforrásból. Maximum
négy szín, min. 40 lapos pakli.
Nevezési díj: 2100 Ft.
Díjak: Ultraritka lap,
Aranyforrás paklik.
Érdeklûdni lehet: Csillagvég
könyvesbolt tel.: 06-20-9693-934.

FRISSEN BONTOTT PAKLIK
Idôpont: június 27. vasárnap,

10 óra (nevezés 9.30-tól).
Helyszín: Pécs
Szabályok: Frissen bontott paklik
versenye 1 alappakliból és
2 Aranyforrásból. Maximum
négy szín, min. 40 lapos pakli.
Nevezési díj: 2200 Ft.
Díjak:
Ultraritka lap, Aranyforrás paklik.
Érdeklûdni lehet: 
Fábos Zsolt, tel.: 72-253-055/3320.

HAGYOMÁNYOS VERSENY
Idôpont: július 3. szombat, 

11 óra (nevezés 10-tôl).
Helyszín: Elysium
Szabályok: Hagyományos verseny.
Nevezési díj:
450 Ft (hölgyeknek ingyenes).
Díjak:
Ultraritka lap, Aranyforrás paklik.
Érdeklûdni lehet: a Dungeon
Szerepjáték- és kártyaboltban.

HATALOM KORLÁTOZÁSA
Idôpont: július 11. vasárnap, 

11 óra (nevezés 10-tôl).
Helyszín: Elysium.
Szabályok: Hatalom korlátozása.
Nevezési díj: 550 Ft.
Díjak:
Ultraritka lap, Aranyforrás paklik.
Érdeklûdni lehet: Elysium
tel.: 239-2506, 06-30-9245-850.

KVALIFIKÁCIÓS VERSENY
Idûpont: 1999. július 3.,

10 óra (nevezés 9-tõl).
Helyszín: Pásztó.
Szabályok: Hagyományos verseny.
A verseny helyezettjei indulási jogot
szereznek a Nemzeti Bajnokságra.
Nevezés: 400 Ft, vagy a budapesti
játékosoknak a versenyt megelõzõ
napig kedvezményesen 300 Ft-ért
a Dungeon Kártya szaküzletben.
Érdeklûdni lehet: 
Mátyus Gergelynél 06-20-913-6459,
vagy a Dungeonban.

GYûZELEM JUTALMA
Idûpont: 1999. július 10.,

10 óra (nevezés 9-tõl).
Helyszín: Gödöllõ
Szabályok: Hagyományos verseny,
ahol minden forduló gyõztese egy
ritka lapot kap ajándékba.
Nevezés: 500 Ft, vagy a budapesti
játékosoknak kedvezményesen
450 Ft-ért a Dungeon Kártya szak-
üzletben a versenyt megelõzõ napig.
Érdeklûdni lehet: 
Mátyus Gergelynél 06-20-913-6459,
vagy a Dungeonban.

HAGYOMÁNYOS VERSENY
Idûpont: 1999. július 3. szombat,

11 óra (nevezés 10-tõl).
Helyszín: Gyõr.
Szabályok: Hagyományos verseny.
Nevezési díj: 400 Ft.
Érdeklûdni lehet: 
Hucker Szabolcs, 96-424-109

PÉNZDÍJAS VERSENY
Idôpont: augusztus 1. vasárnap,

11 óra (nevezés 10-tôl).
Helyszín: Elysium.
Szabályok: Hagyományos verseny.
Nevezési díj: 700 Ft.
Díjak: Ultraritka lap, Aranyforrás
paklik, az elsõ díj: 10 000 Ft.
Érdeklûdni lehet: Elysium
tel.: 239-2506, 06-30-9245-850.
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VVEERRSSEENNYYHHEELLYYSSZZÍÍNNEEKK

ELYSIUM – 1132 Bp. Csanády u. 4/B. (bejárat a Kresz G. u. felõl),
tel.: 239-2506, 06-30-9-245-850.

DUNGEON – Budapest, Erzsébet krt. 37. (az udvarban),
tel.: 351-6419.

PÉCS – Esztergár L. út 19. III.emelet 302.

GÖDÖLLÕ – Next-Door Szerepjáték Klub, 
Petõfi Sándor Mûvelõdési Ház.

GYÕR – Petõfi Sándor Városi Mûvelõdési Központ, Árpád u. 44.

GYÖNGYÖS – Kolping Oktatási Központ, Török Ignác u. 1.

HATVAN – Next-Door Szerepjáték Klub, 
Grassalkovich Mûvelõdési Központ

PÁSZTÓ – Next-Door Szerepjáték Klub, Pásztó Fõ út 102.

SZEGED – Objektum, Pulcz u. 57.

ÚJJ VERSENYEK
júniusban és júliusban

ELYSIUM VERSENYNAPTÁR
Június 26. szombat: Star Trek
Június 27. vas.: Pénzdíjas HKK
Július 3. szombat: Dungeon HKK
Július 4. vasárnap: Star Wars
Július 10. szombat: M.A.G.U.S.
Június 11. vasárnap: HKK
Július 18. vasárnap: Star Wars
Július 24. szombat: M.A.G.U.S.
Július 25. vasárnap: Star Trek
A versenyek – ha külön nem jelöljük
– egységesen 11-kor kezdõdnek.
(Nevezni 10-tõl lehet.)
Érdeklôdni lehet a helyszínen,
tel.: 239-2506, vagy Szegedi Gábornál
a 06-30-9-245-850-es számon.
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TILTOTT MÁGIA – A BEHOLDER KFT. VERSENYE AMATÕR ÉS PROFI KATEGÓRIÁVAL!

HA MÉG NEM VOLTÁL VERSENYEN, ITT AZ IDEJE, HISZEN AZ AMATÕR KATEGÓRIÁBAN TE IS NYERHETSZ!

33 000 Ft pénzdíj • 2 gyûjtõdoboz kártya az amatõr kategóriában

Idõpont: 1999. július 24. 10 óra (nevezés 9-tõl).
Helyszín: Kondor Béla Közösségi Ház (Budapest,
Kondor Béla sétány 8.). Megközelíthetõ Kõbánya-
Kispesttõl piros 136-os busszal. (6 megálló).
Szabályok: Tiltott lapok: A gyenge pusztulása, A mágia
létsíkja, A szirének éneke, A szürkeállomány aktivizálása,
Agybénítás, Direkt kontaktus, Fantom sárkányok, Gömbvillám,
Griffõnix, Haarkon dühe, Illúziósárkány, Káosz mester,
Kovácscéh, Ködmangó, Lidércúr, Manacsapda, Mágiafaló,
Mentális robbanás, Molgan, Morgan pálcája, Notermanthi,
Ördögi mentor, Pszi szakértelem, Pszi-elementál, Sötét
kastplom, Sötét motyogó, Szörnybûvölés, Teológia, Tiltott
mágia, Transzformáció, Trikornis herceg, Tudatrombolás,
Tudatturbó, és az ultraritkák.

Amatõr és profi kategória: Két kategóriában lehet in-
dulni: a profik között bárki indulhat, míg az amatõr ka-
tegóriában nem indulhatnak a tesztelõk és azok, akik
1998. június 30. óta legalább két pontszerzõ versenyen
végeztek az elsõ háromban, illetve pesti pontszerzõ
versenyen legalább háromszor voltak az elsõ nyolcban.
Nevezési díj: 400 Ft (tagoknak 300).
Díjak: A profi verseny pénzdíjas: I. díj 15 000 Ft,
II. díj 10 000 Ft, III. díj 5000 Ft IV. díj 3000 Ft.
Az amatõr kategóriában 2 gyûjtõdoboz Árnyékhold.
Érdeklõdni lehet:
levélben a Beholder Kft. 1680 Budapest Pf. 134 ,
vagy e-mailben a beholder@mail.datanet.hu címen.

SZABÁLYOK
HAGYOMÁNYOS VERSENY: min. 45 lapos pakli, max. 4 szín, pontosan 20 lapos

kiegészítõ, egy fajta lapból maximum 3 darab. 
Tiltott lapok: A mágia létsíkja, a Tiltott mágia csak a kiegészítõben lehet.

FRISSEN BONTOTT PAKLIK VERSENYE: A helyszínen megvásárolt csomagokból kell
összeállítani a paklit. A nevezési díj magába foglalja a kártyák árát is.

HATALOM KORLÁTOZÁSA: Csak gyakori és nem gyakori lapokat lehet használni,
ritkákat és ultraritkákat nem. Nem használhatók a Csillagképes, Inváziós és AK-s
lapok, a Földanya amulettje, a Mirtusz koszorú és a Hatalom szövetsége sem.

NEVEZÉSI DÍJ: A Hatalom Szövetségének tagjait a nevezési díjból 25 %-os kedvezmény
illeti meg, kivéve a frissen bontott paklik versenyét, ahol 100 Ft-os kedvezmény jár.
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SZEREPJÁTÉK- ÉS KÁRTYABOLT

Klimatizált üzletünkben
a legjobb árakon vásárolhatsz:

gyûjtögetõs kártyajátékokat:
HKK, MAGUS, MAGIC stb.

(laponként is, már 2 Ft/darabtól).

sci-fi- és fantasy könyveket.

angol és magyar nyelvû szerepjátékokat. 

kockákat, védôfóliákat
és más kiegészítôket.

Címünk: 
Budapest, VII. ker. 
Erzsébet krt. 37. 
(az udvarban), 
tel.: 351-64-19.

FIGYELEM!
Ezen hirdetés

felmutatójának
10% kedvezményt

adunk a Beholder Kft.
termékeinek áraiból!

Nyitvatartás: 
H–P: 11–18-ig



Szerintem az április feladványunk
elég nehéz volt, amit az is bizonyí-
tott, hogy bár sok megfejtés érkezett,
de a nagyrészük hibás volt. Ezúttal
sikerült olyan rejtvényt alkotnunk,
pontosabban Makó Balázsnak sike-
rült, aminek csak egy megfejtése
van. Mielõtt azonban erre rátérek,
szeretném felhívni a figyelmeteket
arra, hogy mindenki csak egyszer
küldje be a feladvány megoldását.
Egy ember úgyis csak egyszer szere-
pel a sorsolásban, a többi beküldött
levelét nem vesszük figyelembe. Néz-
zük akkor a helyes megfejtést!

1. Kezdõdik az új köröm. Kapok
5 VP-t, és felhúzom a Földindu-
lást. (+5 = 25 VP)

2. Szabotálom A szirének énekét, fel-
áldozva hozzá Lymonát. 
(-3 = 22 VP)

3. 2 ÉP áldozásával kijátszom
Az õsök bilincsét, ennek hatására
a Molad szellem visszakerül a ke-
zembe. Ezután a Teknõspéncélra
ellövöm a Földindulást, az asztal-
ról áldozom a bilincset, a kezem-
bõl pedig eldobom hozzá a Villám
szimbólumot. (-4 = 18 VP)

4. Lehozom Az alvó szörnyet és a
Molad szellemet. (-5 –2 = 11 VP)

5. Az Idegen tollakkal átadom
Az alvó szörny képességét a szel-
lemnek, és sorban lelövöm az el-
lenfél lényeit: Jerikó, Varázslóta-
nonc, Thor, a sárkányölõ és végül
A megbocsátás apostola. 
(-2 – 4*2 = 1 VP)

6. Végül fordulatozom a Molad szel-
lemet, aki az ellenfél immár üres
õrposztján át be tud ütni, és ki-
végzi a szerencsétlent. (-1 = 0 VP)

Mik voltak a tipikus hibák? Több be-
küldõ egy elsõ pillantásra hibátlan

megoldást küldött be, aminek a lé-
nyege az volt, hogy az Idegen tollak-
kal a Molad szellem hátrányát átadta
Jerikónak, majd lehozta a Villám
szimbólumot, és így Jerikó vissza-
ment az ellenfél kezébe. Ez sajnos
hibás megfejtés, mivel a Villám szim-
bólumhoz a komponenst Lymona
feláldozásával nyerték. Lymonát
azonban nem lehet feláldozni kom-
ponensért, mivel avatár, és az elõ-
készítõ fázisban csak szörnyeket ál-
dozhatok komponensért. További
hiba, hogy Az alvó szörnyet nem tu-
dom fordulatozni, amíg van rajta
álomjelzõ. Olvassátok el a szörny
szövegét! Sokan nem figyeltek arra
sem, hogy amíg Lymona a játékban
van, minden szörnyemnek eggyel ke-
vesebb a max. ÉP-je, vagyis pl. az
Aranyfecske azonnal meghal. To-
vábbi tévedés volt, hogy ha Az alvó
szörny képességével lelövöm az
Aranyfecskét, akkor is az ellenfél
kapja meg a belõle járó kompo-
nenst. Még egy fontos dologra kel-
lett odafigyelni a megfejtés folya-
mán, mégpedig arra, hogy
A megbocsátás apostolát lõjük le
utoljára, különben belehalunk a Va-
rázslótanonc és Thor, a sárkányölõ
büntetésébe.

Szerencsés nyerteseink: Buko-
vits Norbert, Szaniszló András és
Szeitz Gábor. Nyereményük két-két
csomag Árnyékhold.

Új feladványunkat Reinholz
Ádám készítette: Az ellenfél gyógyu-
lási fázisánál tartotok. Van 6 ÉP-d,
nincs VP-d és komponensed, az el-
lenfelednek 6 ÉP-je, 2 Szk-ja és 1 VP-
je van. Nyerd meg a játékot a te kö-
röd végéig!

Beküldési határidõ: 
1999. július 5.

KÉZBEN LEVÕ LAPJAID:
• Titkos rituálé (D)
• Mentális robbanás (F)
• A föld síkja (-)
• Borúra derû (E)

A GYÛJTÕD:
• Kardszárnyú pocok (E)
• Ragasztó (E)

KIJÁTSZOTT LAPJAID:
• Az élet könyve (R)
• Utánpótlás (T)
• Bolhakutya (E)
• 2 Hadroszaurusz

A PAKLID SORRENDBEN:
• Bolondok aranya (F)
• A kincsek hatalma (F)
• Nagy mágneses bigyó (T)
• Ongóliant diszkoszvetés (T)
• Átkozott kincs (F)

SZABÁLYLAPOD:
• A szabadság ára (-)

Minden lapod aktív. A Bolha-
kutya az õrposztban van, a
2 Hadoszaurusz a tartalékban.
Az Utánpótláson két jelzõ van.

ELLENFELED
KIJÁTSZOTT LAPJAI:

• 2 Kürt (F)
• 2 Orzag bilincse (F)
• Gontrak gyûrûje (E/F)
• Mirg (E)

ELLENFELED PAKLIJA:
• Okulüpaj robbanó gömbje (C)
• A bajnok manifesztációja (-)

Nincs lap a kezében.
Minden lapja aktív, a Mirg az
õrposztban van.

DANI ZOLTÁN
Beküldési határidõ:

1999. június 7.
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A pakli alapötletét egy lap adta: a Földanya gyümöl-
csei. Ez a kártya két szempontból is jó, egyrészt fo-
lyamatosan komponenst termel, másrészt elveszem
vele az ellenfél varázspontját. Mindez persze azon
alapul, hogy én sok tárggyal játszom, tehát haszno-
sítom a szörnykomponenseimet, az ellenfél pedig
kevéssel. Ha õ is sok tárggyal játszik, akkor már nem
annyira rózsás a helyzet, de a versenyeken általában
ritkák a tárgypaklik. Ha két gyümölcsöt ki tudok
rakni, akkor körönként már négy varázspontot sze-
dek el az ellenfelemtõl – ha csak el nem költi õket
–, ami azt jelenti, hogy az öt-hat varázspontnál drá-
gább lapjait el is felejtheti, nekem pedig megvan az
az elõnyöm, hogy a saját körömben elköltöm a VP-
met, majd az ellenfél körében használom a gyümöl-
csöket, vagyis minimális lesz a VP-veszteségem. Ez
így elég jól hangzik. A tárgyas pakliknak amúgy is
kevesebb a varázspontigényük, tehát én jobban ki-
jövök kevesebb VP-bõl. Adott tehát az alap: 3 Föl-
danya gyümölcsei és sok tárgy.

Nos, ezek után találjuk ki, hogy mivel öljük meg
az ellenfelet. Ha játékban van pár gyümölcsöm, ak-
kor az ellenfelemnek sok komponense lesz, amit

nem bír elkölteni, célszerû erre alapozni a szemben
ülõ játékos kivégzését. Ehhez két lap adódik, egy-
részt A kapzsiság átka, másrészt az új chara-dinos
lap, az Ouitmlen átka. Én mindenképpen az elsõre
szavazok, igaz, hogy drágább, és az azonnali bûbájle-
szedések védenek ellene, de az átkot már egy Sebek
beforrnak, egy Mágikus regenerálódás vagy egy
Kürtszó is semlegesíti. A kapzsiság átka legalább az
asztalon marad, és akkor is jó, ha az ellenfélnek
nincs elég komponense ahhoz, hogy egy kör alatt
nyerjünk. Gondolni kell azonban arra is, hogy mi
van akkor, ha nem lesz komponense az ellenfélnek,
például elkölti, vagy leszedi a gyümölcsöket. Ezért
alternatív ölési metódusként berakok még egy Vérfo-
lyamot is. Ezzel is gyorsan lehet ölni, csak nekem
gyógyulnom kell mellette. Így már meg is van az ölé-
si szekció: 2 A kapzsiság átka, 1 Vérfolyam.

A továbbiakban elsõsorban komponensrõl kell
gondoskodni, mert igaz, hogy a Földanya gyümöl-
cseivel termelhetek komponenst, de azt is ki kell
rakni valamibõl. Nézzünk szét a komponensterme-
lõ lapok körében! Két szín már adott: Sheran és Fa-
irlight. Szerencsére ennek a két istennek vannak jó
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Egy új, érdekes paklival szeretnélek megismertetni benneteket, amivel az Aranyforrás tesztver-
senyén második helyen végeztem. A gyõzelem sajnos a figyelmetlenségemen múlt, nem a pakli-
mon, ami megérdemelte volna, hogy gyõzzek vele. Egy hagyományos versenyen persze nem biz-
tos, hogy versenygyõztes lesz ez az összeállítás, mivel a tesztversenyek elég speciális környezetet
teremtenek. A tesztversenyen ugyanis követelmény, hogy a paklinak legalább az egyharmada
tesztlap legyen. Ezáltal jelentõsen megnõ az új lapok szerepe, és így a környezet kicsit eltér a
szokványos, hagyományos szabályú versenyektõl. Így volt ez az Aranyforrás tesztversenyén is,
ahol a normál versenyeken szokásos Leah–Chara-din hordákból és a mentoros paklikból egyet
sem láttam. Ez két okra vezethetõ vissza, egyrészt az új kiegészítõben nincs olyan lap, ami jól
illene ezekbe a paklikba, másrészt sok olyan lap van, ami jól használható ellenük (pl. lény-
pusztítások, Fekete lyuk, stb.). Tehát a tesztversenyen elsõsorban a kontroll-paklik domináltak,
sok kézbõl dobatással, varázspont-termeléssel (Szívesség, A hatalom átadása, Manaforrás) és
Manarobbanással, vagy a „nagylényes” pakli helyi változatával. Persze mindenki számított er-
re már a verseny elõtt is, így elsõsorban kontroll ellen készültek fel a tesztelõk.



komponenst gyártó lapjai is: Aranye-
sõ, Betakarítás, Nagyobb kreáció.
Ezek közül a Betakarítás a legjobb, mi-
vel ezt a szükségletekhez és a rendelke-
zésre álló varázsponthoz lehet igazíta-
ni, és kombózik A kapzsiság átkával.
Betakarítunk 16 komponenst az ellen-
félnek, majd a következõ körben jöhet
az átok. Az Aranyesõ is jó, mivel ez is ad
komponenst az ellennek. A Nagyobb
kreáció már gyengébb, mert nem termel
komponenst, csak a kézben levõ tárgya-
inkat játszhatjuk ki vele. Minden tárgyas
pakli alapja az, hogy legyen komponens a
tárgyakhoz, ezért ne fukarkodjunk az
ilyen lapokkal. Nem csak az fontos, hogy
a játék elején felhúzzunk egy-két ilyen
kártyát, hanem arra is kell gondolni, hogy
esetleg ellenvarázsolják, letiltják stb. Rak-
junk bele tehát még több komponenstermelést.
Más színek közül szinte magától adódik Chara-din
Emléktolvaja, ami jelenleg a legjobb ilyen lap, szí-
nét tekintve azonban – mint ezt késõbb látni fogjuk
– nem fér bele a pakliba. Ott van még Raiánál a Te-
remtés, de ez ma már nem elég hatékony. Van vi-
szont egy színtelen lap, ami nagyon illik minden,
asztalra kiépülõ pakliba: a Hatalom Szövetsége. Rá-
adásul két funkciós: lehet vele kompnenst termel-
ni, és gyógyít is, ami – mint az a késõbbiekben ki-
derül – külön elõny. A komponenst termelõ lapok:
3 Betakarítás, 3 Aranyesõ, 3 Hatalom szövet-
sége, 2 Nagyobb kreáció.

A tárgyas paklik általában lassúak, és mivel ez a
deck is csak három darab lappal tud ölni, ezért el
kell érni, hogy ne haljunk meg addig, amíg arra vá-
runk, hogy elég komponense lesz az ellenfélnek,
vagy addig, amíg

felhúzzuk az egyik ölõ lapot. Ezt kétféleképpen lehet
elérni, vagy pusztítással, vagy gyógyulással. A pusztí-
táshoz az említett kártyák mellett kevés lap fér már
be a pakliba, meg a tárgyak között kevés is a pusztí-
tás, így marad a gyógyulás. Ebben viszont remekel az
Aranyforrás, hiszen akad jó pár gyógyuló lap. A gyó-
gyulásnak van még egy elõnye: az Aranyforrásban
megjelent Augur varázskönyve, amivel a gyógyító
lapokat visszahozhatjuk a gyûjtõbõl. A korábbi két
kötött színünk mellé itt jön be a harmadik: Raia. Jó
sokat kell azonban gyógyulni ahhoz, hogy túléljük a
hordák támadásait, de szerencsére van egy lap, ami-
vel mindenfajta költség nélkül, körönként sokat tu-
dunk gyógyulni. Ez a kártya Az élet vize. Emellé már
csak tárgyakat kell lepakolni, és két vízzel körönként
10-15 ÉP-t is gyógyulhatunk. Van azonban egy hátrá-
nya: csak az elõkészítõ fázisban gyógyít, ezért vigyáz-
ni kell arra, hogy nehogy az ellenfél körében haljunk

meg. Erre kínál jó megoldást az Augur va-
rázsköpenye. A Teljes gyógyulás nagyon
jó és univerzális gyógyítás, rakjunk be be-
lõle kettõt arra az esetre, ha netán az el-
lenfél leszedné a tárgyainkat. Gyógyuló
lap még a Mingókörte és A három kíván-
ság gyûrûje is, de – amint ezt késõbb látni
fogjuk – ezeket elsõsorban nem a gyógyító
hatásuk miatt raktam be. Mindesetre jól
jön, hogy a körtét vissza lehet venni a va-
rázskönyvvel. Sajnos a gyûrût nem, mivel a
lapon az szerepel, hogy nem kerülhet ki a
gyûjtõbõl. Errõl jut eszembe, hogy a varázs-
könyvvel a Hatalom Szövetségét is visszave-
hetem a gyûjtõbõl, ami szintén elég jó do-
log. A gyógyító részleg: 3 Az élet vize, 2
Teljes gyógyítás, 3 Augur köpenye.

A végére maradtak a védekezõ lapok.
Elõször is a komponenstermelõ varázslato-
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Célpont játékos kap
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„A háború megnyerésének esélye az aratásután javulni látszott: bár soványka volt atermés, de végre nem éheztek a katonák.”– Treem a Namír háborúról

2+X

1999 © Beholder Kft.1999 © Beholder Kft.

Földanya gyümölcsei

tárgy

Ill
us

zt
rá

ci
ó:

 V
ar

ga
 A

nd
rá

s

Földanya gyümölcsei

tárgy

Ill
us

zt
rá

ci
ó:

 V
ar

ga
 A

nd
rá

s

pP: Minden játékos

kap &*-t és veszít @2-t.

pP: Minden játékos kap

@2-t és veszít &*-t.

„Ezúttal a zamatosnak tûnô gyümölcsök olyan

mérget hordoznak, amelybe még egy Thargodan

is belepusztul.” – Gemina
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használatakor vagy speciális képességként egy

vagy több lényt vagy játékost gyógyítanak.

„Augur elveszett varázskönyve állítólag a sebezhetetlenné

tevô varázslat pontos leírását tartalmazza.”

– Treem feljegyzéseibôl
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Gyógyulsz annyit, hogy életpontoda maximális lehetséges legyen(de max. 30). A kör hátralevô részébencsak Sheran lapokat játszhatsz ki.
„Bár a halálán volt, amikor ivott azAranyforrásból, tökéletesen meggyógyult!”
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kat kell megvédeni a counterektõl, rakjunk be hát
Destabilizátorokat. A destab már azért is jó, mert
növeli Az élet vizének gyógyító hatását, és ha a játék
elején nagyon nincs komponensünk, akkor kira-
kunk két destabot, kijátsszuk a Hatalom Szövetsé-
gét, és már jöhet is Földanya gyümölcsei, ami már
biztosíthatja a további komponensigényünket. Az
asztalra kirakott tárgyainkat is meg kell védeni, eb-
ben segít a már említett Augur varázskönyve, mivel
a leszedett gyógyító lapokat visszahozza, de van még
egy nagyon jó lap: A három kívánság gyûrûje. Saj-
nos ez ultraritka lap, ezért nem mindenki tudja be-
szerezni. Bár kicsit drága, de többfajta felhasználása
is van. Visszavehetünk vele egy gyûjtõben levõ lapot
(nem csak gyógyítót!), így az egyetlen lehetõség a le-
szedett gyümölcsök pótlására. Leszedhetjük vele az
ellenfél nagyon szívatós lapjait. A tesztversenyen
például két tárgyakat szívató lapra kellett felkészül-
ni: Az idõrabló érintésére és az Iszonyatra. Az elsõ
ellen nem sokat tudtam tenni, de a második ellen
nagyon jó volt a gyûrû. A harmadik funkciója a gyó-
gyítás, ami szintén jól jöhet egy rázósabb szituáci-
óban. Az élet könyve is a gyûjtõben levõ lapok újra-
hasznosítását segíti, de szerepe csak akkor van, ha
olyannyira elhúzódik a játék, hogy elfogy a paklink.
Például Az élet vize miatt nem tud megölni az ellen-
felem, de õ is leszedte az én három kivégzõ bûbájo-
mat. Ha nem számítunk ilyen hosszú partira, akkor
rakjunk be más lapot helyette. A védekezõ lapok kö-
zé tartozik a gyógyulásnál már említett Mingókörte.
Ez ugyanis a kézbe való visszavetetéstõl véd, elsõsor-
ban a Molgantól, de a tesztversenyen divatos kézbõl
dobató paklikban általánosan használt Káosztorná-
dótól is. A védõ kártyák kategóriájába sorolom még
a Duplikátumot és a Heurékát is. Mindkettõbõl rak-
junk be belõle hármat, hiszen ezzel azt a tárgyat má-
solhatjuk le vagy vehetjük elõ a pakliból, amire ép-

pen szükségünk van. Általában gyü-
mölcsöt, vagy Az élet vizét érdemes
másolni, illetve kikeresni. A kikeresés-
nél azonban néha jobban járunk egy
Duplikátummal, mivel ez kevesebb
komponensbe kerül, mint a gyümöl-
csök vagy a víz. Ez a lap nagyon sokat se-
gít abban, hogy minél elõbb kiépüljön a
gyümölcs-víz-körte-tárgyak kombó. Vé-
gezetül egy laphely maradt szabadon a
pakliban. Én ide Rughar varázskönyvét
raktam be, mivel ez gyorsítja a paklit,
elõbb felhúzzuk azt, amire szükségünk
van. A védekezõ osztag: 5 Destabilizá-
tor, 2 Augur varázskönyve, 2 A három
kívánság gyûrûje, 3 Mingókörte, 3
Duplikátum, 3 Heuréka, 1 Az élet
könyve, 1 Rughar varázskönyve.

Ezzel kész is a pakli, de még megmaradt
a szabálylap kérdése. Én azt tanácsolom, hogy hasz-
náljunk A bõség zavarát, szükségünk lesz arra a
plusz két lapra.

Pár szót a lapösszeállításban lehetséges változtatá-
sokról. Az élet könyve és Rughar varázskönyve he-
lyett más lapokat is érdemes berakni és kipróbálni.
Ez a versenykörnyezettõl függõen lehet lénypusztítás
(pl. Mérges galóca, Mentális robbanás stb.), bûbájle-
szedés (pl. Mágiatörés), Földanya amulettje, ha sok
ellenvarázslatra, illetve Alkímiázó üst, ha sok tárgy-
és lapleszedésre számítunk. Ha valakinek nincs Há-
rom kívánság gyûrûje, akkor szintén az elõbb emlí-
tett lapokkal helyettesítheti. Ki lehet próbálni más
színeket is – elsõsorban Chara-dint az Emléktolvaj
miatt. Az eredeti pakli négy színébõl talán Raia a leg-
nélkülözhetõbb. Lilából érdemes még berakni a már
említett Ouitmlen átkát és Okulüpaj robbanó gömb-
jét (ez utóbbit fõleg akkor, ha nem áll rendelkezé-
sünkre a Három kívánság gyûrûje). A maradék iste-
nek közül talán Eleniost érdemes megpróbálni,
elsõsorban a pakli gyorsítása miatt, amit Homokórá-
val vagy Idõgyorsítóval érhetünk el. Tharrtól jó lehet
a Kovácscéh, de sajnos nincs más szóba jöhetõ lap.

Hogyan játsszunk a paklival? Nos, az elsõ feladat
pár komponens teremtése. Ha nem számítunk ellen-
varázslatokra, akkor minél elõbb lõjük el kompo-
nensgyártó varázslatokat, ha viszont countereléstõl
tartunk, akkor várjunk destabra. Persze, ha nem jön
Destabilizátor, és több kompi-termelésünk is van,
akkor nyugodtan varázsoljunk, lehetõleg minél
gyorsabban minél többet, mivel az ellenfél úgysem
tudja mindet ellenvarázsolni, nekünk meg már pár
komponens is elég lehet. Minél elõbb rakjunk le mi-
nél több gyümölcsöt, akár Duplikátummal is, és fo-
lyamatosan termeljük velük a komponenst, valamint
szedjük el vele az ellenfél VP-jét. Elõször mindig
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igyekezzünk elhasználni a saját varázs-
pontjainkat, és utána használjuk a gyü-
mölcsöt, így csak az ellenfél veszít VP-t.
Ha az ellenfél elkölti a VP-jét, akkor is
használjuk, mert legalább komponenst
gyártunk vele. Ha a mi körünkben van
varázspontja az ellenfélnek, akkor min-
denképpen passzivizáljuk a gyümölcsö-
ket. Akár egy VP-t is megéri elvenni,
mert így a következõ körében még ha-
tos idézési költségû lapot sem tud kiját-
szani. Az élet vizét nem fontos az elején
kirakni, csak akkor, amikor már van sok
komponensünk, egy-két gyümölcsünk,
vagy akkor, ha már sokat sebzõdtünk.
Augur köpenyét érdemes azonnal le-
rakni, amint felhúzzuk és van elég
komponensünk a Földanya gyümöl-
csei mellett, mivel bármikor beleszalad-
hatunk egy jól irányzott 10-20-as seb-
zésbe.

A kiegészítõrõl csak pár ötletet ír-
nék re. Érdemes felkészülni benne
mindenfajta szivatós lapokra. A sok el-
lenvarázslatra Földanya amulettjével,
a bûbájokra (pl. Tiltott mágia, Zu-lit
energiafüggönye, Iszonyat stb.) Mági-
atöréssel, tárgyakra (pl. Ragasztó, rob-
banó gömb) Az igazság próbájával
(bár ez általános, és a legtöbb esetben
az említett tárgyakat már használták). A
mentoros, molganos stb. paklik ellen
nagy választékunk van: egyaránt jó Az
õsök bilincse, a Gyászbeszéd és a Feke-
te lyuk is, bár talán ez utóbbi a legjobb,
mivel növeli Az élet vizének

gyógyító erejét, és a Hatalom
Szövetségének hatékonyságát. Minden-
képpen készüljünk a Káoszmester el-
len, mivel ez nagyon megszívathat ben-
nünket. Talán a Mérges galóca a
legjobb, mivel ezt más hordák ellen is
használhatjuk, de szóba jöhet a Gyenge
ereje is, amivel akár még a varázslatain-
kat is megvédhetjük az elsõ három kör-
ben. Mindenképpen rakjunk a kiegészí-
tõbe alternatív ölési metódusokat is,
hogy az ellenfél ne mehessen biztosra
akkor sem, ha berak pár bûbájleszedést.
Itt fõleg A Gépezetre és Orzag bilincsére
gondolok. Az elsõ elõnye, hogy ha van
komponensünk, akkor a tárgyakat min-
dig újra ki tudjuk játszani, a hátránya vi-
szont, hogy áldozni kell neki, és egy na-
gyobb lény könnyen leveri. A bilincs
elsõ pillantásra kicsit logikátlannak tû-
nik, de ne felejtsük el, hogy a gyümöl-
csökkel varázspontot is lehet gyártani,
ami hatékonyabbá teszi az Orzag bilin-
csét. Ha ezek helyett inkább kitartunk az
eredeti ölõ bûbájaink mellett, akkor
használjuk A bûvölet percét! Van még
egy lap az Aranyforrásból, amit megéri
kipróbálni a kiegészítõben, ez az Avan-
gir kívánsága. Jó egyrészt a nagyon ag-
resszív horda ellen, másrészt az elsõ pár
körben beinduló pasziánsz ellen.

Nos, ennyit tudtam összeszedni er-
rõl a pakliról. Remélem, sokan kipró-
bálják, és mindenkinek legalább ak-
kora örömöt szerez a vele való játék,
mint nekem!

DANI ZOLTÁN
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3 Betakarítás
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3 Duplikátum

3 Az élet vize

2 Augur varázskönyve

2 Teljes gyógyulás
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3 Földanya gyümölcsei
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Gatko álmodott. Újra a Rúvel Hegy nyolcadik szintjén volt, barátaival
épp a Bajnokok Tornáját játszották el, mint már annyiszor. Az igazi Baj-
nokok Tornáján persze csak felnõtt galetkik vehettek részt. A félévente
megrendezésre kerülõ esemény mindig nagy izgalmat jelentett, a leg-
kiválóbb harcosok és sportolók mérték össze tudásukat a hegy legna-
gyobb barlangcsarnokában, a Császár Termében. A viadalokon nagyon
furcsa galetkiket is lehetett látni, csápokkal, négy-öt végtaggal, óriásira
nõtt, tüskés bõrû testtel. Persze az átlagos galetkik, köztük Gatko is,
ugyanúgy néztek ki, mint a többi humanoid faj, az elfek, a kobuderák
vagy a rég kipusztult emberek – csak a galetkik jóval kisportoltabbak,
egészségesebbek voltak, hiszen civilizált körülmények között éltek. És
a galetkik örökségüknél fogva birtokolták az ajándékot, amelyet rajtuk
kívül egyetlen más faj sem: képesek voltak testüket fejleszteni, átalakí-
tani, átváltoztatni, alkalmazkodni a környezethez. Némelyik harcos
igazi szörnnyé változtatta magát, Gatkoék ezt akkoriban nagyon mó-
kásnak találták, gyakran játszották el a csápjait lóbáló vagy éppen tüs-
kés farkát ostorként használó bajnokokat. Gatko most épp a legutóbbi
verseny gyõztesének szerepébe bújt, kezében köteleket tartott, ezek
voltak a csápok, fejére bõrmaszkot húzott, amelyre kívülrõl szarvakat
ragasztott. Vicsorogva, morogva ijesztgette barátait, akiknek tettetett
ijedségét hamar elnyomta a kacagásuk. De ekkor a milgandok fénye
elhomályosult, és a barlang sötétjébõl elõlépett a bajnok. Kétszer ma-
gasabb volt, mint bármelyikük. Harapásra nyitott szájában tûhegyes fo-
gak százai sorakoztak, ahogy Gatko felé lépett. A fiú dermedten figyel-
te a fölé tornyosuló alakot, ahogy az lesújtani készült. Ekkor ismerte fel
az arcát – Amyrroé volt, a galetki bandavezéré! A tûhegyes fogak egyre
közeledtek Gatkohoz, ahogy Amyrro ezt sziszegte:

– Sszolgálssz, vagy meghalssz!
Gatko szeme felpattant, de az álom még néhány pillanatig kísér-

tette. Amióta Amyrro megtámadta, minden éjszaka rémálmai vol-
tak. Rettegett, hogy a sötétlelkû galetki mikor fog visszajönni.

Ahogy éberen meredt elõre a sötétben, egyszer csak neszt hal-
lott. Valaki volt a barlangjában, és a holmija között kotorászott! Las-
san, nagyon lassan elfordította a fejét, és egy alakot pillantott meg,
amint a zsákjában nyúlkál. Gatko lassan áthelyezte a testsúlyát,
majd elrugaszkodva rávetette magát a hívatlan vendégre. A betolako-
dóra ökölcsapások zúdultak, mire az nyüszíteni kezdett:

– Ne bánts!
Gatko hátranyúlt, és elõvette a milgandot a vászoncsomagolás-

ból, hogy megvilágítsa a behatolót. A tolvaj egy nyomorúságos, apró
termetû galetki volt, rettenetesen véznának tûnt. Arca olyan csúf
volt, mint egy kétfejû patkányé. Gatko megszorongatta a fickó torkát.

– Amyrro küldött, igaz? – a név említésére a tolvaj arca gyûlöl-
ködõ kifejezést öltött, és kiköpött, már amennyire ez fojtogatás köz-
ben lehetséges. Gatko csodálkozva engedett a szorításon.

– Méghogy az a bányarém küldött? Õ tette velem ezt, õmiatta
kell már egy éve itt élnem a lárvaszinten, és lopásból, koldulásból
megélnem! – Gatko kérdõ pillantására magyarázkodni kezdett. –
Amikor ideérkeztem, ugyanúgy tele voltam tervekkel, mint minden
más ifjú. De aztán eljött hozzám Amyrro, hogy „kihívjon”. Persze
semmi esélyem sem volt ellene. Amikor újból és újból megütött, va-
lami eltörött, tönkrement bennem, és még a híres-neves galetki re-
generáció sem segített rajtam. Nem tudok növekedni, erõsödni,
mint a többiek – mondta, és vézna karjait Gatko orra elé tartotta. –
Ezt tette velem az a nagyravágyó, sötétlelkû féreg! Legszívesebben
megölném, de persze nem vagyok rá képes. Mivel vadászni nem tu-
dok, kénytelen vagyok abból élni, amit más galetkik megszereznek.

Gatko pillantása megenyhült. A tolvajt most már nem visszata-
szítónak, hanem inkább szánalomra méltónak látta. Elengedte, és
leült a földre.

– Úgy látom, ugyanabba a verembe estünk bele. Amyrro engem
is az igájába akar hajtani, és állandóan attól rettegek, mikor ver meg
ismét. Egyébként Gatko vagyok – és ezzel elõrenyújtotta a kezét. A
másik tétován megfogta.

– Patkány. Izé... legalábbis így hívnak, de utálom ezt a nevet. A
rendes nevem Matiel, de ezt itt senki sem tudja.

– Rendben van, Matiel. Próbáljuk meg elkapni ezt az Amyrrot,
és aztán találjuk ki, hogyan lehetne téged meggyógyítani. Meséld el,
mit tudsz Amyrroról.

– Amyrro már évek óta elérte a fejlõdés csúcsát ezen a szinten,
mérete nem nõhet tovább, újabb képességek elsajátítására nincs le-
hetõsége, nagyobb barlangot nem kaphat, de így is kénye-kedve
szerint uralkodhat a gyengébb galetkik fölött. Ha feljebb költözne, a
következõ szinten már legfeljebb csak egy nagyszájú újonc lenne, itt
azonban õ a császár. Rengeteg híve van, kész bandát toborzott olyan
galetkikbõl, akik készek az erõs mellé állni. Teste nagyon rugalmas,
hogy a nála sokkal kisebbek barlangjába is beférjen. Naponta támad
meg galetkiket, mindig a leggyengébbeket, és így szerez lélekenergi-
át. Azt mondják, már hihetetlen tömegû lélekenergiát halmozott fel,
amelyet ennek a szintnek a korlátai mellett már nem tud felhasz-
nálni – csoda, hogy szét nem robban tõle! A szint vezetõi tudnak a
dologról, de nem tesznek semmit. Szerintük Amyrro csak egy a sok
próba közül, amelyet az ideérkezõ galetkiknek ki kell állniuk. Min-
denki fél tõle, ezért aztán nincs is összefogás ellene. A törvény sze-
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rint amúgy is csak egy az egy elleni harcban lehet egy galetkit kihív-
ni, és ugyan ki boldogulhatna önmagában Amyrro ellen?

Gatko sokáig bámult maga elé, aztán megszólalt.
– Meg kell tudnunk, mi az, amitõl Amyrro fél.
Matiel megrázta a fejét.
– Nyilván a nála erõsebbtõl, ezért nem akar feljebb költözni.

Csakhogy itt nincs semmi, ami nála erõsebb lenne, tehát nem fél
semmitõl.

– Majd meglátjuk.
Patkány szemében reménység gyúlt, és már nem rettegve, hanem

bizakodva nézett Gatkora. Talán, ketten együtt meg tudják csinálni.

Aszteusz, az akadémia õsz szakállú galetki oktatója címkézett
üvegekbe rakta a gyógyfüveket, amelyeket Gatkoék hoztak neki,
majd szomorúan megrázta a fejét.

– Sajnálom, Gatko. Bármennyire is jó tanítványom vagy, nem
tudok neked segíteni. Ezen a szinten nem tanulhatsz mágiát, és ar-
ra sincs lehetõségünk, hogy erõszakkal felköltöztessünk egy galetkit.
Azonban bizonyos vagyok benne, hogy a problémádra létezik meg-
oldás. Ellátogattál-e már az Õsök Csarnokába?

Gatko megrázta a fejét. Aszteusz rosszallóan összeráncolta a
szemöldökét.

– Minden galetki elmegy az Õsök Csarnokába! Amellett, hogy
meg kell ismerned a múltat, nem is költözhetsz a következõ szintre
az õsök szellemeinek áldása nélkül.

– Te is voltál ott, Matiel? És Amyrro?
Matiel kétszer bólintott.
– Persze, mindenki elmegy. Csak egy tapasztalatlan galetki nem

biztos, hogy eljut a központi csarnokig. – és itt szomorúan lehajtot-
ta a fejét.

Aszteusz Matiel felé bólintott.
– Patkány, tudod, hogy itt, ezen a szinten senki sem segíthet raj-

tad, de a követezõ szint templomában Arius atya meggyógyíthat!
Matiel bánatosan megrázta a fejét.
– Tudod, hogy a továbbköltözéshez el kellene jutnom a közpon-

ti csarnokig, és arra sohasem leszek képes.
– Eggyel több ok, hogy együtt menjetek el az Õsök Csarnokába.

– monda Aszteusz.
Gatko elgondolkodva az oktatóhoz fordult:
– Köszönöm a tanácsodat, Aszteusz. Gyere, Matiel, menjünk!

Az Õsök Csarnoka egy minden szinten megtalálható barlang-
rendszer volt, a galetki faj õsi, vallásos helye. Itt õrizték a múlt em-
lékeit, ugyanakkor egy próba is volt a fiatalok számára, hogy elég
érettek-e már ahhoz, hogy a következõ szintre költözzenek. A bar-

langlabirintust állítólag az õsök szellemének nagyhatalmú mágiája
itatja át, azt mondják, minden galetki számára másképp néz ki. Gat-
ko és Matiel most a bejárat elõtt álltak. A hatalmas barlangszáj kö-
rül õsi írás borította a falat, a bejárathoz vezetõ utolsó métereket
furcsa, bizarr lények szobrai szegélyezték.

– Menjünk – biccentett Gatko, de hangjából nem túl sok bátor-
ság érzõdött.

Az elsõ barlangterem üres volt, lépteik zavaróan hangos vissz-
hangot keltettek. Ahogy megindultak a távoli kijárat felé, lassan fe-
hér köd kezdett elõgomolyogni a falból. Hamarosan már térdig jár-
tak a ködben. Gatko rettegve pislogott minden irányba, de Matiel
megpróbálta megnyugtatni:

– Ne félj, ez mindig így szokott lenni.
Ahogy a következõ terembe beléptek, mindketten hátrahõköltek: a

terem túlsó felét feneketlen szakadék választotta el tõlük. A szakadék fö-
lött csak egy vékony kötélhíd vezetett át. Matiel elõremutatott az ujjával.

– Az õsök mágiája. Szerintem itt valójában egyáltalán nincs sza-
kadék, mégis, biztos vagyok benne, hogy ha elvétjük a lépést azon a
kötélhídon, akkor úgy bele tudunk zuhanni abba a nem létezõ sza-
kadékba, hogy szörnyethalunk.

Gatkot láthatóan nem nyugtatta meg a válasz, de azért bólintott,
és elsõként indult neki a hídon. A kötél remegett Gatko bizonytalan
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lépései alatt. A fiú arcáról folyt a víz, de azért elõre nézett, nem pe-
dig lefelé. Amikor átért, Matiel követte, neki a dolog láthatóan
könnyebben ment.

– Az õsök feladatok elé állítanak – magyarázta Matiel. – Próbá-
ra tesznek, de van, amikor megjutalmaznak.

A következõ teremben ha lehet, az elõzõnél még nagyobb köd fo-
gadta õket. Gyanús, cuppanó hangokra lettek figyelmesek. Ahogy egy
részen egy pillanatra eloszlott a köd, valamilyen alaktalan, zöld
masszát láttak meg, amely feléjük kúszott hullámzó mozgással. Min-
den irányból cuppogások, loccsanások hallatszottak, aztán egy szisze-
gõ, sistergõ hang, és a következõ pillanatban valami Matiel ruhájára
fröccsent. A fekete folyadék átrágta magát a ruhán, és Matiel üvölteni
kezdett. Gatko megragadta a karját, és rohanni kezdtek. Elõttük a
ködbõl egy nagy, zöld nyálkás kupac sejlett elõ. Gatko lendületet vett,
és megpróbálta átugrani, de ehelyett pontosan a lény hátán landolt.
Egetverõ sivítás hallatszott, majd a lény leplottyadt. Surrogó, cuppogó
hangok hallatszottak mögöttük, mire rohantak tovább.

Csak a következõ teremben mertek megállni, lihegve. Ekkor egy
szellemalak jelent meg elõttük, és lassan formát öltött. Egy galetki!
Hátrahõköltek. A figura megszólalt, de hangja tompa volt, mintha
egy vastag függöny túloldaláról beszélne.

– Mondd, ifjú galetki, mi az? Áthatol a legjobb páncélon és el-
bánik a legjobb karddal, mégis minden hatalma ellenére, nem bír
egy egyszerû doronggal.

Gatko megütközve bámult a szel-
lemre. Egy találós kérdés? Ez lenne a
próba? Matielre nézett, aki tanácstala-
nul bámult rá. Gatko visszafordult a
szellemhez, és megvonta a vállát.

– Természetesen a rozsda! Épp
elég bajom volt vele, amikor annak ide-
jén apám azzal bízott meg, hogy a teljes
fegyver- és páncélgyûjteményét meg-
tisztítsam tõle. Nos, továbbmehetünk?

A szellem egy ideig csak lebegett
elõttük, aztán megszólalt.

– Ketten vagytok, válaszolnotok kell
tehát még egy kérdésre.

„Ételt minél többet kapok,
Annál inkább éhes vagyok,

De ha mindent felfalok,
Azonnal elpusztulok.”

Gatkoék tûnõdve néztek egymásra.
A fiú agyában azonnal hatalmas, torz-

szülött rémek jelentek meg, amelyek halálra zabálják egymást. Vagy
talán valamilyen mágikus átok a megoldás? Aztán szinte elnevette
magát, annyira egyszerû volt a megoldás.

– Hát persze, a tûz! Ritkán találkozunk vele, és mindig hamar
jóllakik, ha pedig kevés ennivalót talál, elpusztul.

A szellem egyetlen további hang nélkül lassan eltûnt. Matiel elis-
merõen bólintott.

– Én bizony megbuktam volna ennél a próbánál! – Gatko meg-
könnyebbülten vállon veregette társát, és indultak tovább. Még szá-
mos újabb akadályba ütköztek, egy alkalommal ravasz illúzióvarázs-
laton kellett átlátniuk, majd minden erejüket felemésztette, amikor a
továbbjutást eltorlaszoló törmeléket kellett eltakarítaniuk. Találtak egy
elhagyatott trónt is, amelybe Matiel – Gatko figyelmeztetésése ellené-
re – beleült, az õsök jutalmáról hablatyolva. Feltûnõen csúnya szarv
nõtt a homloka közepén, amelyen elõször Gatko jót kacagott, de az-
tán kiderült, hogy a szarv véglegesen és eltávolíthatatlanul marad.

– Hát igen, ettõl nem lettél jóképûbb, de legalább az õsök egy
újabb fegyverrel ajándékoztak meg. – Matielt azonban láthatólag
nem nyugtatta meg a válasz.

Amikor végül elértek az óriási központi csarnokba, már mind-
ketten a végsõkig kimerültek voltak. De amint beléptek az óriási te-
rembe, minden fáradtságukról megfeledkeztek. A barlang ugyanis el-
tûnt körülöttük, és hirtelen a tökéletesen fekete semmi közepén
találták magukat, lebegve. Aztán kivilágosodott a horizont, és egyszer-



re a kinti világot látták a lábuk alatt! Tõlük jobbra hatalmas hegyvo-
nulat húzódott, balra végtelen síkság. Mivel még sohasem jártak a
hegyen kívül, elkábította õket a hirtelen világosság és az óriási térség.
A síkságon mindenfelé tüzek égtek, és a földön és a levegõben nagy
volt a nyüzsgés. Törpéket, kobuderákat, szárnyas galetkiket láttak,
amint röpködõ fekete gömbökkel harcolnak. A gömbökbõl fekete su-
garak csaptak le, melyek mindent és mindenkit elégettek, amit és
akit eltaláltak. Gatko tágra nyitott szemmel bámult. Hát mégis igaz?
Tényleg létezne az Ellenség? Vagy ezt az egész látványosságot az õsök
csak a galetkik megtévesztésére találták ki? Aztán megrázta a fejét –
amit itt látott, azt egyszerûen nem lehetett kitalálni! Most közvetlen
közelrõl láttak egyet a fekete gömbök közül. A pulzáló, csillogó felüle-
tû, tökéletesen gömb alakú valami nagyjából akkora volt, mint egy
galetki, de annyira idegennek, annyira gonosznak látszott. Egy óriási
és gyönyörû, szárnyas lény hátán egy galetki szállt szembe vele. Kezé-
bõl lángcsóvák repültek az Ellenség felé, a fekete felületen azonban
nem látszott sérülés. Aztán a gömb megnyílt, és valami kinézett be-
lülrõl. Annyira rosszindulatú, annyira romlott volt, hogy Gatko felki-
áltott, megpróbált hátraugrani a levegõben. A sötét masszában vala-
mi vörösen kezdett izzani, és a következõ pillanatban egy sugár
csapott ki, eltalálva a szárnyas lényt és lovasát – akik a következõ pil-
lanatban pernyeként hulltak alá. Aztán a kép hirtelen eltûnt. A képi
csalás miatt Gatkoék elvesztették egyensúlyukat, és a földre huppan-
tak. Újra az üres barlangteremben ültek.

Gatko és Matiel csendben bámultak maguk elé. Az élmény való-
ban megrázó volt. Aztán Gatko érezte, hogy kellemes, meleg érzés
fut végig testén, amelytõl teljesen felfrissül. Oldalt pillantva látta,
hogy Matiellel ugyanez történik. Megszerezték az õsök áldását! Ma-
tiel arcán a zavarodottság mellett boldogság jelent meg. Végre to-
vábbköltözhet arra a szintre, ahol meggyógyíthatják! Gatko fejében
ugyanez merült fel: egyszerûen itt hagyják Amyrrot, hadd kínozza a
fiatalokat, õket ez már nem érdekli. De aztán megrázta a fejét.

– Most végre láttunk valamit, amitõl biztos, hogy Amyrro na-
gyon fél.

Matiel elkerekedett szemmel bámult rá.

Amyrro barlangja tágas volt – a legnagyobb a lárvaszinten. Még-
is, nagyra nõtt testével elég kényelmetlenül fért meg benne. A ké-
nyelmetlenségek ezzel aztán véget is értek – õ volt a szint teljhatal-
mú ura, senki és semmi nem tudott szembeszállni vele! Kiáltozást
hallott odakintrõl. Úgy látszik, kezdõdik a napi móka, a segédei
máris találtak valakit, akivel szórakozni lehet. Elégedetten tápászko-
dott fel, de ekkor valami benyomult a barlangja nyílásán, valami sö-
tét, fekete tömeg. Egy fekete gömb! Amyrro egy pillanatig elkereke-
dett szemmel bámult rá. Amióta az Õsök Csarnokában járt, sokszor

álmodott a rettenetes Ellenségrõl. A szinteken egyre feljebb költözõ
galetkik sorsa elõbb utóbb megpecsételõdött, a legyõzhetetlen Ellen-
séggel kellett szembeszállniuk. Õ azonban soha nem fog erre a sors-
ra jutni! Most annál inkább képtelenségnek hatott a barlangjába be-
nyomakodó valami. Egy új torzszülött faj, csakis az lehet! Amyrro
mosolyogva nyújtotta ki karmait, hogy feltépje a puha héjat.

Ekkor a gömb belseje megnyílt. Belül valami sötét, lüktetõ dol-
got látott, és valami elkezdett izzani. Amyrro felüvöltött. Most már
nem volt kétsége, hogy mivel áll szemben. Sistergõ hang hallatszott,
és valami az óriás-galetki mellett a falba csapódott. Amyrro újabb
artikulátlan üvöltés közepette elõrevetette magát, és rekordsebes-
séggel préselte ki magát a bejáraton. A barlang mellett egy kiáltozó
galetki rohant el. Patkány? Igen, a szint egyik legügyesebb tolvaja. A
nyomorult ott óbégatott.

– Jaj, az Ellenség! Betört a szintünkre! Itt az Ellenség! Menekül-
jünk!
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Amyrro körbepillantott. Tehát bekövetkezett. Mindig is ettõl tar-
tott. Megragadta Patkányt, és a barlangja felé hajította. Amíg az Ellen-
ség felzabálja a nyomorultat, azzal is elég idõt nyer. Ahogy a közpon-
ti épületek felé rohant, Aszteuszt, az akadémia egyik oktatóját
pillantotta meg. Az öreg nagyon rémültnek látszott. Tehát már õ is
tudja! Aszteusz megszólította.

– Perceken belül hatalmas tömeg lesz a feljáratnál. Az Ellenség
betört a szintre. Azt hiszem, le kell zárni a feljáratot, hogy feláldoz-
hassuk magunkat, és idõt nyerjünk a többieknek!

Amyrro félrelökte az öregembert. Méghogy feláldozni magát! Ez
járt a legkevésbé a fejében. Körbepillantott, és békésen mászkáló ga-
letkiket látott. Tehát a legtöbben még nem tudják. Nagy szerencséje
van. Sajnálta ugyan, amit itthagy, de az élete mindennél többet ért.

Amyrro már a központi óriáscseppkõnél volt, amelynek oldalába
csigalépcsõt vágott. Ez vezetett fel a következõ szintre, de lefelé soha
nem jöhetett rajta senki. A lépcsõsor aljában álló két szigorú kõszo-
bor tekintete vörösrõl zöldre váltott, ahogy közéjük lépett. Bah, per-
sze már régóta teljesítette a továbbköltözéshez szükséges feltételt!
Úgy rohant fel a lépcsõn, hogy hátra sem nézett.

Gatko kacagva hahotázott. Matiel tettetett bosszúsággal tapogatta
az oldalán a lila foltokat, zúzódásokat. Aszteusz jött oda hozzájuk,
mosolyogva. 

– Gyermekem, valóban tökélyre fejlesztetted az álcázás szakértel-
medet! – A földön heverõ fekete félgömbökre mutatott. Gatko napo-
kig dolgozott azon, hogy a csontokból készített vázra az állatbõröket
megfelelõen felfeszítse. Aszteusszal együtt keverték ki azokat az anya-
gokat, amelyekkel a gömb-álca felületét bekenve megfelelõ hatást ér-
tek el. Persze az álcázás másik nagymestere, Matiel is kivette a részét
a munkából. Gatko Ellenségnek való maszkírozása persze így sem
állta volna ki a közelebbi vizsgálódást, de erre szerencsére nem volt
szükség. Gatkonak igaza volt, Amyrro egyetlen dologtól félt, de attól
nagyon!

– Ha Amyrro agya nagyobb lenne az öklömnél, talán rájöhetett
volna a turpisságra! Bár megszereztük az õsök áldását, és Matielt
csak a következõ szinten tudják meggyógyítani, én nem sietném el a
továbbköltözést. Amikor Amyrro rájön, hogy mégsem támadta meg a
hegyet az Ellenség, nos... Töltse csak ki a dühét a vele egy súlycso-
portban levõ galetkiken! Azt hiszem, alapos nevelést fog kapni oda-
fent – mondta Gatko.

Aszteusz és Matiel kacagva bólogattak.
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Mennyibe fog kerülni? Hány napos lesz
a játékhét?
A játék ára ugyanannyi lesz, mint a TF-en és
KG-n. Jelenlegi terveink szerint az ÕV-n
7 naposak lesznek a játékhetek.

A játékban egy ronda szörnyet alakí-
tok? Ez nem tetszik!
Azt hiszem, sok játékost megtévesztettek az
egyik cikk mellett megjelent illusztrációk. A
karaktered nem egy szörnyeteg! A galetkik a
kobuderákhoz, alakváltókhoz stb. hasonló
humanoidok, akiknek megvan a lehetõsé-
gük, hogy testüket fejlesszék. Ha akarod,
egy gyönyörû emberre, ha akarod, egy rus-
nya trollra fogsz hasonlítani – a karaktered
indításakor ugyanis megadhatsz egy szöve-
ges leírást magadról.

Lehet-e a játékban lopni?
Igen, bár a dolog kissé másképp zajlik, mint
a TF-en. Olyan tárgyat nem lehet ellopni,
amibõl az áldozatnak csak egy darab van.

Az ÕV ugyanolyan harcorientált lesz-e,
mint a TF?
Egy ilyen jellegû fantasy játékban kétségkí-
vül a harc a legérdekesebb, legösszetettebb,
legváltozatosabb rész, úgyhogy nem fogom
azt mondani, hogy a harc a játéknak csak
parányi százalékát teszi ki. Ennek ellenére,
van lehetõség rá, hogy csak minimális harc-
ban vegyél részt, és rengeteg egyéb érdekes
dolgot is csinálhatsz. Nagyon sok olyan tu-
lajdonság, képesség van, amelynek fejlõdé-
se nem a harctól függ.
Pl. egy másik játékossal való találkozáskor a
harc csak egy lehetõség a sok közül, és a

szakértelem verseny, sõt akár a barátságos
beszélgetés is lehet nemcsak békésebb, ha-
nem hasznosabb is a karakternek. Emellett
régészkedhetsz, feltalálhatsz, muzsikálhatsz,
vér nélküli kalandokban, feladatokban ve-
hetsz részt. De azért néha harcolnod kell.

Lesznek-e enciklopédiák?
Igen, bár igyekszünk a szabálykönyvben
több, átfogó információt adni, mert bizonyos
dolgokat nehéz összeollózni az enciklopédi-
ákból. Terveim szerint a játék indításkor kész
összes parancsának leírása meglesz a szabály-
könyvben, így azok használatának, megköté-
seinek jobban utána lehet nézni. A szörnyek-
rõl, tárgyakról külön enciklopédia lesz, de az
enciklopédiák szigorúan külön lapon lesz-
nek, hogy le lehessen õket külön fûzni.

Lehet-e több végtagom, leheletem?
Egyszerre több harcra alkalmas végtagod is
lehet, és használhatod is õket egyszerre. Le-
heletet is elsajátíthatsz többfélét, de közü-
lük mindig egyet fogsz használni.

Hogyan nõnek a képességek?
A KG-hoz hasonlóan, pl. 10-esrõl 11-esre
akarsz növelni valamit, 10 képességpontot
kell elkölteni. Képességponthoz számos
módon lehet jutni: egyrészt a harcban szer-
zett lélekenergiával, másrészt feladatok
megoldásával, harmadrészt minden fordu-
lóban kapsz kno-t (minél magasabb szinten
vagy, annál többet). Ezenkívül lehet a játék-
ban ún. õskövet találni, ez használatakor
egy tulajdonságodat eggyel megnöveli, füg-
getlenül attól, hányas volt.
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Másfél óra múlva az ablakok nélküli ronshari varázsló-
iskola kapuja elõtt toporgott bebocsáttatásra várva.
Megzörgette néhányszor az adamantitkapu féldom-
bormûves ördögpofájáról lelógó kopogtatót. Az ada-
mantitajtó csendesen kitárult. Az ajtó mögött mágikus
sötétség rejtette el azt az alakot, aki kinyitotta a bejára-
tot, és mézesmázos hangján megszólalt.

– Lépjen be, Yabbagabb úr! Egy futár már értesített
bennünket uraságod jövetelérõl. Nagy megtiszteltetés
számunkra, hogy szerény iskolánkban fogadhatjuk. Le-
kötelezve érezzük magunkat, hogy holnap ott lehe-
tünk varázstudományának káprázatos bemutatóján.

Hõsünk a rendszeres reggeli meditációs gyakorla-
tainak és tökéletesre fejlesztett szellemi kontrolljának
köszönhette, hogy nem tört fel belõle egy Tashát is
megszégyenítõ kacagás. Mosolyogva szerényen le-
gyintgetett.

– Elég a nyávogásból sötétség leple mögé bújó is-
meretlen! Vezess a lakosztályomba!

A ronshari varázslóiskola kapuja – majdhogynem
becsípve mágusharcosunk köpönyegét – hangtalanul
becsapódott. Yabbagabb a hely kísérteties és komor
voltától nem ijedt meg, azonban kényelmetlenebbül
érezte magát, mint néhány hónappal ezelõtt egy vörös
sárkány szájában. A sötétség nem akart eloszlani, és
még infralátás pszionikus képessége segítségével sem
tudott áthatolni rajta. Az ismeretlen férfi újra megszó-
lalt. Yabbagabbnak fogalma sem volt, hol rejtõzhet az
alak, de úgy sejtette, hogy az épület egy távoli pontjá-
ból juttathatja el hozzá mágia útján az üzeneteit. A fér-
fi hangja rideg lett és fennhéjázó.

– Tudd meg, most hogy átlépted nevezetes isko-

lánk küszöbét, nem vagy egyéb, mint egy közönséges
novícius. Elfelejtheted nevedet és ha volt istened, azt
is, mert mostantól nem számítasz emberi lénynek.
Csak egy tanítvány vagy, akinek nincsenek jogai. Leg-
fõbb urad és parancsolód a varázslómesterek szûk cso-
portja, akiket új isteneidként fogsz tisztelni. Most pe-
dig menj a lakócelládba a fénygömböt követve!

Hirtelen egy fénycsóva jelent meg Yabbagabb elõtt,
melytõl majdnem megvakult. Hõsünk elõször nagyon
meglepõdött az ismeretlen férfi stílusváltásán. Aztán
nyugalmat erõltetett magára. Tanulóévei alatt már volt
szerencséje megtapasztalni a varázslóiskolákban ural-
kodó szigorú fegyelmet és a novíciusi titulus jelenték-
telenségét. Mikor szeme hozzászokott a félhomályhoz,
követte a lassan mozgó fényforrást. Egy kis ajtóhoz ért.
Le kellett görnyednie, hogy bemehessen a szobájába,
melynek bútorzatát egy valaha jobb napokat is látott
ágy, egy asztal, háromlábú szék és egy szekrény alkot-
ta. Az egyik falon egy fáklya égett, és az alatta lévõ asz-
talon egy sárga köpenyt világított meg a lángja. Yabba-
gabb betette zsákját és régi köpönyegét a szekrénybe,
majd magára öltötte a varázslótanoncok sárga egyen-
ruháját. Körül akart nézni az épületben, de a hang új-
ra megszólalt, és megtiltotta, hogy elhagyja a kamrát.
Türelmesen várakozott, mígnem elérkezett a vacsora
ideje. Ismét a fénygömböt követve eljutott az étkezõ-
csarnokba. Az ebédlõ közepén hosszú asztal állt, egy-
szerre ötven-hatvan tanítvány ült körülötte. Rengeteg
ajtó és folyosó ágazott a terembe, de Yabbagabbot el-
sõsorban az a széles lépcsõ érdekelte, amely a novíci-
usok asztala fölött magasodó belsõ erkély széléhez ve-
zetett fel, ahol a mágusok és varázslómesterek ültek.
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Leült a hosszú asztalhoz, és miköz-
ben evett, azon morfondírozott,
hogyan vehetné rá a varázslómes-
tereket, hogy semlegesítsék az át-
kot. Elvileg tilos volt az étkezés
alatt a tanítványoknak megszólal-
ni, mégis halk pusmogás hallat-
szott mindenfelõl. Hõsünk se fog-
ta vissza beszélõkéjét.

– Hello, novícius! Yabbagabb
vagyok, az új fiú. Szeretném, ha
mesélnél az iskola fõvarázslóiról.

A hõsünk mellett ülõ pufók kis
tanítvány megszeppenve rápillan-
tott, majd a belsõ erkély felé kap-
kodva fejét, azt suttogta:

– Halkabban beszélj, ha nem
akarod, hogy megfenyítsenek. A
nevem Assur. Egy év múlva lesz a
záróvizsgám. Iskolánkban három
fõvarázsló is van. Ott ülnek az
emeleti asztalnál. Középen az isko-
la vezetõje, a Fényességes Ahot,
mellette pedig két tanácsadója.
Különösen a balra ülõtõl óvakod-
jál. Õ Rathkell Tour, egy szadista
dög. Élvezettel kínozza tanítványa-
it. Az ittlétem tizenhárom éve alatt már három fiú halt
meg a kezei között.

– És akkor, hogy taníthat még? Egyáltalán, hogyan
lehet szabadlábon? – kérdezte naivan Yabbagabb.

– Ne viccelj! Balesetnek állították be a dolgot. A
mester mellett ülõ másik alakot, Raggart az égvilágon
semmi sem érdekli. Mióta idejöttem, egyszer sem lát-
tam rajta semmiféle emberi érzelmet. Teljes apátiába
süllyedve éli életét. A Fényességes Ahotra, iskolánk ve-
zetõjére pedig jobban illene a gyáva és kapzsi jelzõ. Õ
mással nem is foglalkozik, csak hogy minél nagyobb
vagyont harácsoljon össze. Egyébként se merne szem-
beszállni Rathkell Tourral, mert Tour nagymester ellen
nincsen esélye egyetlen varázstudónak sem.

– Hogyhogy? – kíváncsiskodott Yabbagabb.
– Rathkellt szinte lehetetlen egy varázslónak le-

gyõznie, mert õ minden varázspárviadalát félelmetes
Mágia Semlegesítõ Gömbjével kezdi meg, melyet el-
lenfelére mondva az képtelen lesz varázsolni.

– Ez érdekes. És ez a Mágikus Gömb a varázslók ál-
tal magukra mondott, illetve ráolvasott varázslatokat is
semlegesíti?

– Természetesen – bólogatott Assur. – Megakadá-
lyozza a varázslást és megsemmisíti a már létrejött va-
rázslatokat is. Csak a varázstárgyak mágiájára nincsen
hatással.

Yabbagabbnak felcsillant a szeme. Ezek szerint
Rathkell Tour Mágia Semlegesítõ Gömbje eltávolítaná

róla a boszorkány átkát. Az azonban biztos, hogy pusz-
tán szívességbõl, önzetlenül nem fogja a nagymester
rálõni a varázslatát. Ki kell hívnia egy varázspárviadal-
ra, és miután az elsütött Mágia Semlegesítõ Gömbbel
leszedte az átkot, vissza kell lépnie a harctól. A terv
megvan, már csak végre kell hajtani.

– Nem lehetne Rathkell Tour nagymestert kihív-
nom egy varázspárviadalra?

Assurnak kidülledt a szeme és leesett az álla, majd
elmosolyodott.

– Ugye, ez csak vicc volt?
– Nem. Valóban szeretném próbára tenni az erõmet.
Assur hosszú hallgatás után szólalt csak meg:
– Nem hiszem, hogy elfogadnák a kihívásodat. Egy

tanítvány nem méltó arra és nincs is joga, hogy meg-
küzdjön egy varázslómesterrel.

– De kérhetném azt, hogy a holnapi szokásos vizsga
helyett inkább Rathkell Tourral való küzdelmem dönt-
se el, hogy alkalmas vagyok-e a varázslói oklevélre.

– Talán. Azonban Rathkell bizonyára csak halálig
tartó küzdelembe egyezne bele. Ezt pedig te sem akar-
hatod. Ugye csak vicceltél?

– Döntsd el magad!
Rathkell Tour befejezte vacsoráját, és a hosszú asz-

tal mellett haladva készült elhagyni a helyiséget. Yab-
bagabb nagyot ásított, és kinyújtotta a lábát, egészen
véletlenül éppen akkor, amikor a nagymester elhaladt
volna elõtte. Rathkell Tour megbotlott hõsünk lábá-
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ban, és a nagy lendülettõl hasravágódott. A teremben
hirtelen mindenki elnémult. A varázslómester hosszú
másodpercekig feküdt a földön, majd lassan feltápász-
kodott és farkasszemet nézett a tettessel. Yabbagabb
állta a tekintetét. Rathkell Tour satnya és esetlen te-
remtés volt, legalábbis kinézetre szánalmas alaknak
festett. Pisze volt az orra, görnyedt és púpos a háta. Jel-
legtelen fekete köpönyeget viselt. Yabbagabb sopán-
kodni kezdett:

– Nem tud figyelni?! Majdnem eltörte a lábam.
A tanítványok pisszenés nélkül saját cipõikre bá-

multak, nem mertek megszólalni vagy felnézni. Rath-
kell Tournak a haragtól elvörösödött az arca, és reme-
gõ kezét ütésre emelte. Mágiát alkalmazott, és karját
vörös tûznyelvek ölelték körül, hogy megégessék az
arcátlan tanítványt.

– Hogy mersz velem így beszélni, novícius! – kiál-
tott rá dühösen, és hangjára megremegtek a tanítvá-
nyok, mintha hideg fuvallat áramlott volna keresztül a
termen.

Yabbagabb szerencséjére a Fényességes Ahot fel-
emelkedett helyérõl, és hõsünk védelmére kelt.

– Nagytiszteletû Tour mester! Õ az az idegen, akirõl

beszéltem Neked. Az Északi Nagykereskedõ embere.
Õméltósága nem örülne, ha kárt tennél az alkalmazott-
jában. Kérlek, elégedj meg az idegen bocsánatkérésé-
vel. Holnap a varázslóvizsga után elhagyja iskolánkat.

Tour mesteren látszott, hogy csak iszonyú erõlkö-
dések közepette tudja visszafogni haragját.

– Kérj elnézést! – parancsolta a Fényességes.
– Kérj bocsánatot, féreg! – õrjöngött Rathkell Tour.
Yabbagabb azonban csak ennyit mondott:
– Nem érzem magam hibásnak, és nem fogok egy

ilyen alak bocsánatáért esedezni. Ellenkezõleg. A hol-
napi varázslóvizsga helyett ki szándékozom hívni az
elõttem álló varázslót egy párviadalra. Feltéve, ha nem
fél kiállni ellenem.

Rathkell Tour hitetlenkedve kérdezte:
– Te kihívtál egy varázspárviadalra? – látszott rajta,

hogy alig bírja ki nevetés nélkül. Arcán szadista vigyor
jelent meg. – Elfogadom a kihívást. Halálig tartson a
küzdelem!

– Úgy legyen! – vágta rá Yabbagabb, és õ is elmoso-
lyodott, bár egészen másért. Megkönnyebbült, mert ha-
marosan ez a dühöngõ alak eltávolítja róla a boszorkány
átkát. A Fényességes Ahot kénytelen-kelletlen jóváhagy-
ta a viadalt, Tour nagymester pedig távozott. Yabbagabb
csendesen befejezte vacsoráját. Érezte a tanítványok
döbbent és kétkedõ, de ugyanakkor bizakodó pillantá-
sait is. Ezek a szerencsétlenek abban reménykedtek,
hogy majd õ, a rejtélyes idegen legyõzi a gonosz és ret-
tegett nagymesterüket. Sajnos, hiába reménykednek.
Csöppet sem állt szándékában megküzdeni a fõvarázs-
lóval, csupán eszközként használja az átok eltávolításá-
hoz. Az étkezés befejeztével visszavonult szobájába.

Eljött a reggel, és kezdetét vette a viadal. Rathkell
Tour nagymester mogorva és gúnyos arccal, kezében
varázspálcát szorongatva az üres kõterem egyik sarká-
ban állt. Szemben vele, a helyiség másik végében Yab-
bagabb nézett vele farkasszemet, és közben kiáltozásá-
val próbálta felhergelni ellenfelét.

– Jéggé fagyasztalak és szétrobbantalak vagy kiszá-
rítalak és Eward fekete csápjaival elnyeletlek! Ami
megmarad belõled, kóbor kutyáknak fog majd elede-
lül szolgálni! – Megöllek, kontár! – mennydörögte a fõ-
varázsló, és szeme vakító vörösen felizzott.

– Kezdõdjék a viadal! – szólalt meg egy varázsszáj a
falon.

– Most elpusztulsz, neveletlen tanonc! Halálod pil-
lanatában megláthatod a felsõbb szintû mágia erejét.

Tour nagymester néhány szót kántált, meglebbent
fekete köpönyege, és remegõ kezével varázsjelet kar-
colt a levegõbe. Yabbagabb, a harcos-varázsló dermed-
ten toporgott, és minden eddiginél ijesztõbbnek hatott
számára ez a pillanat. Mert ha ellenfele nem tartja szük-
ségesnek a Mágia Semlegesítõ Gömb használatát, akkor
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valami mást kántál. Valami offenzív és borzalmas va-
rázslatot, mellyel kiélheti szadista ösztöneit. Hõsünk
védekezõleg arca elé rántotta a kezét, de aztán felléleg-
zett, mert a mágia nagymestere nem kockáztatott, a Má-
gia Semlegesítõ Gömbjével indította el a küzdelmet.
Yabbagabb körül egy valamelyest átlátszó gömb jelent
meg, aminek a középpontja harcos-varázslónk hasánál
lehetett, sugarai pedig a feje búbjától a térdéig értek.

Yabbagabb óriási megkönnyebbülést érzett. Rath-
kell Tour mágiája leszedte a boszorkány átkát. Megme-
nekült! Vagy mégsem? Cseberbõl vederbe. Nagyon úgy
tûnt, hogy Tour nagymester nem fogja abbahagyni a
harcot, és hõsünk még csak a böfögtetõvarázslatát sem
képes aktivizálni ellene a mágikus gömb miatt.

– Hagyja abba, nagyságos úr! – sipítozott Yabba-
gabb. – Bocsánatot kérek! Nem gondoltam ám komo-
lyan se a sértegetéseimet, se a kihívást. Egy nagyhatal-
mú boszorkány megátkozott, és
csak azért álltam ki Ön ellen, mert
hallottam, hogy a Mágia Semlegesítõ
Gömbje, amit minden harc
elõtt alkalmazni szo-
kott, megszünteti a
rám olvasott va-
rázslatokat is.
Elnézését ké-
rem az eljáráso-
mért, de más-
hogy nem lett volna hajlandó segíteni rajtam. Ugye,
nincs harag?

Rathkell Tour nagymester retteneteset kacagott.
– Csak nem megijedt a neveletlen novícius? Nem

túlságosan érdekel a történeted holmi boszorkányok-
ról és átkaikról, de ha segítettem rajtad, õszintén örü-
lök, és nem várok köszönetet. Már csak azért sem,
mert mindjárt elpusztítalak.

– De hiszen bocsánatot kértem!
– Késõ bánat. Túl sokat fecsegsz, ahelyett, hogy

harcolnál. A küzdelem halálig tart!
Yabbagabb dühösen morgott, mert felismerte,

hogy ellenfele félelmetes tûzgolyó-varázslat kántálásá-
ba kezdett bele, mely nemsokára porrá fogja égetni.
Azonban Yabbagabbnak más oka is volt, ami miatt ké-
nyelmetlenül érezte magát. Valami nyomta a lábujját.
Különös, hogy ebben a szorongatott helyzetben pont
ilyen jelentéktelen, apró kényelmetlenségre figyelt fel,
furcsállotta is a dolgot. Aztán minden megvilágosodott
elõtte. Átkozott boszorkány! Míg az átka rajta ült, ad-
dig nem tudott rájönni, hogy mi történt a varázsgyûrû-
jével. Most azonban, hogy az átok megszûnt, elszállt az
elméjét borító köd, és visszaemlékezett, hogy a kíván-
sággyûrûjét a lábbelijébe dugta el, hiszen onnan a leg-
nehezebb a tolvajoknak ellopnia. Rathkell Tour befe-
jezte a kántálást, és mielõtt aktivizálta volna a
tûzgolyót, egy kérdést intézett Yabbagabbhoz:

– Mi a halálra ítélt utolsó kívánsága?
Yabbagabb egy pillanat alatt lerúgta a csizmáját és az

ujjára húzta a gyûrût, majd aktivizálta a varázstárgyat.
Flegmán válaszolt az értetlenkedve álló varázslónak:

– Változz disznóvá!
Tour nagymester gúnyos nevetése röfögésbe ment

át, és a fõvarázsló disznóvá változott. Az átalakult Rath-
kell értetlen képpel pislogott, majd visítani kezdett.

A visítozást néhány teremmel arrébb is hallani lehe-
tett, mikor a Fényességes Ahot a varázslótanítványok
kitörõ tapsvihara közepette átadta hõsünknek a varázs-
lói oklevelet. Yabbagabb nem várta meg, míg a varázs-
lóiskola ítélkezik a tehetetlenné vált, többszörös gyil-
kos Rathkell Tour felett, szívében elégedettséggel telve

elbúcsúzott a tanítványoktól, hogy minél elõbb új
kalandok elé nézzen.

Elõtte azonban visszaballagott a
Nagykereskedõ palotájához, hi-

szen felvehette a neki járó ötszáz
arany elõleget. A Tarras-

que-val természetesen
esze ágában sem

volt megküzde-
ni, de ha már kiér-

demelte ezt a
szép summát,
akkor majd

hülye lesz otthagyni.
Felmarkolja a pénzt és
lelép vele! Az Északi

Utak Nagykereskedõje már várta õt, gratu-
lált a gyõzelméhez és sok sikert kívánt neki,

de ami a legfontosabb, hogy kifizette az elõle-
get. Yabbagabb persze fogadkozott, hogy így vagy úgy,
de elpusztítja a Tarrasque-t, majd elköszönt a kereske-
dõtõl. Alig lépett ki a Kereskedelmi Székhely fõkapu-
ján, amikor egy otromba lapáttenyér nehezedett a vál-
lára. Yabbagabb megfordult, és egyenesen egy
hatalmas, két és fél méter magas ogre kidülledõ sze-
meit pillantotta meg, amivel amaz bambán bámult le
rá.

– Szasz! Én lenni Ugha! Ugha nagy harcos. A keres-
kedõtõl kapni elõleg és küldetés. Menni megütni Tar-
rasque. Te velem tartani!

Yabbagabb mérgesen ráripakodott:
– Ostoba fajankó! Rakd el az elõleget, mint ahogy

én is teszem, és hagyd a fenébe a küldetést!
– Nem! – morogta az ogre és kivillantotta tûhegyes

fogait. – Te velem tartani! Mi együtt menni. Különben
Ugha lenni nagyon dühös.

Yabbagabb ellenkezni akart, de az ogre megragad-
ta, és a nyakába ültette. Yabbagabb püfölni kezdte az
otromba szörny kõkemény kobakját. Elõször csak a ke-
zével, majd a bunkójával. Ugha egy idõ után felfigyelt
a dologra és lekevert egy pofont szorongatott helyzet-

Alanori Krónika – IV. évf. 6. (42.) szám 43



44 Alanori Krónika – IV. évf. 5. (41.) szám

Könyv címe Bolti ár 1-2 könyv 3 vagy több
esetén könyv esetén

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 (modul) 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) 600 Ft (60)
A sötét királynõ árnyéka 1098 Ft 990 Ft (99) 850 Ft (85)
A kalmárfejedelem titka 1198 Ft 1090 Ft (109) 950 Ft (95)

BATTLETECH REGÉNYEK
A klán törvénye 698 Ft 590 Ft (59) 450 Ft (45)
Vérnév 698 Ft 590 Ft (59) 450 Ft (45)
Sólyomgárda 698 Ft 590 Ft (59) 450 Ft (45)

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)

Könyv címe Bolti ár 1-2 könyv 3 vagy több
esetén könyv esetén

EARTHDAWN REGÉNYEK
A vágyódás gyûrûje 698 Ft 590 Ft (59) 520 Ft (52)
Anya meséje 698 Ft 660 Ft (66) 590 Ft (59)

ROBERT JORDAN – AZ IDÕ KEREKE SOROZAT
A világ szeme I. 798 Ft 670 Ft (67) 550 Ft (55)
A világ szeme II. 998 Ft 840 Ft (84) 700 Ft (70)
A nagy hajtóvadászat I.1198 Ft 1090 Ft (109) 950 Ft (95)

EGYÉB REGÉNYEK
Graham Edwards: Sárkányvihar

998 Ft 840 Ft (84) 700 Ft (70)
Ken Grimwood: Idõcsapda

750 Ft 520 Ft (52) 410 Ft (41)
William Shatner: Delta kutatás

798 Ft 670 Ft (67) 600 Ft (60)

AZ EURÓPA KIADÓ KÖNYVEI
Stephen Lawhead: Az édenkert háborúja (Albion dala 1.)

980 Ft 930 Ft (93) 830 Ft (83)
Stephen Lawhead: Az ezüst kéz (Albion dala 2.)

980 Ft 930 Ft (93) 830 Ft (83)

A tavaly kipróbált kedvezményes vásárlási rendszer sikeresnek bizonyult. A postaköltség kiszámolása
azonban idõnként problémás volt, ezért 1999. április 15-tõl július 15-ig az alábbi kedvezményes megren-
delési rendszer érvényes termékeinkre. Az akció során nemcsak az összes könyvünk rendelhetõ meg
alacsonyabb áron, hanem egyéb kiadók kiadványai is. A kedvezmény mértéke függ az egyszerre megvá-
sárolt könyv mennyiségétõl. Minden könyvnél két árat tüntettünk fel. Az elsõ (a drágább) arra az esetre
vonatkozik, ha egy vagy két darab könyvet vásárolsz (persze 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 könyvek címét. Mi egy héten be-
lül postázzuk a könyvet. Az árát a postásnak kell fizetned. (Ez a kedvezményes ár + 350 Ft postakölt-
ség-hozzájárulás.)

BEHOLDER ÁRULISTA
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Könyv címe Bolti ár 1-2 könyv 3 vagy több
esetén könyv esetén

A MÖBIUS KIADÓ KÖNYVEI
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)
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)
Buzz Adams és John Bames: A csillagok fiai I-II.

1399 Ft 1390 Ft (139) 1120 Ft (112)

A SZUKITS KIADÓ KÖNYVEI
Edo van Belkom: Õrjítõ éhség (Werewolf)

690 Ft 660 Ft (66) 590 Ft (59)
R. A: Salvatore: A démon ébredése

660 Ft 640 Ft (64) 570 Ft (57)
J. Robert King: Vérszövetség (Planescape)

750 Ft 710 Ft (71) 640 Ft (64)
A kõbe zárt kard – Az Excalibur legendái

690 Ft 660 Ft (66) 590 Ft (59)
Robert Weinberg: A vörös halál karneválja I. (Vampire)

790 Ft 760 Ft (76) 680 Ft (68)
P. N. Elrod: Én, Strahd (AD&D Ravenloft)

790 Ft 760 Ft (76) 680 Ft (68)
DRAGONLANCE SOROZAT
Margaret Weis és Tracy Hickman: A múlt és jövõ ura

590 Ft 590 Ft (59) 500 Ft (50)
Margaret Weis és Tracy Hickman: Találkozások

590 Ft 590 Ft (59) 500 Ft (50)
Margaret Weis és Tracy Hickman: Ikrek hatalma

590 Ft 590 Ft (59) 500 Ft (50)
Margaret Weis és Tracy Hickman: Pusztulás

590 Ft 590 Ft (59) 500 Ft (50)

Könyv címe Bolti ár 1-2 könyv 3 vagy több
esetén könyv esetén

A BENEFICIUM KIADÓ KÖNYVEI
Regnum hermeticum (Ars Magica novelláskötet)

798 Ft 760 Ft (76) 680 Ft (68)

A VALHALLA KIADÓ KÖNYVEI
Átkozott esküvések (MAGUS novelláskötet)

699 Ft 660 Ft (66) 590 Ft (59)
Erioni regék (MAGUS novelláskötet)

699 Ft 660 Ft (66) 590 Ft (59)
Jan van Boomen: Morgana könnyei (MAGUS)

699 Ft 660 Ft (66) 590 Ft (59)
Orson Scott Card: Végjáték 2.

699 Ft 660 Ft (66) 590 Ft (59)
Margaret Weis és Tracy Hickman: Sárkányszárny

699 Ft 660 Ft (66) 590 Ft (59)
Margaret Weis és Tracy Hickman: Sárkányszárny 2.

699 Ft 660 Ft (66) 590 Ft (59)
Hideg karok ölelése (MAGUS novellás kötet)

749 Ft 710 Ft (71) 640 Ft (64)
Raoul Renier: Pokol 790 Ft 760 Ft (76) 680 Ft (68)
David Drake: A tõr 699 Ft 660 Ft (66) 590 Ft (59)

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)
Kho^r földje (Invázió) 200 Ft (20)
Kalandozók városa (Invázió) 200 Ft (20)

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

A Csillagképek és az Invázió megrendelésére még két

külön feltétel vonatkozik:

* Fajtánként legalább 3 csomagot kell rendelned belõle.
Ha ennél kevesebbet rendelsz, akkor a küldeményt nem
tudjuk ajánlva küldeni, és az ebbõl eredõ kárért sem tu-
dunk felelõsséget vállalni.

* Ha olyan Csillagképek vagy Invázió kiegészítõt rendelsz
meg, ami már kifogyott, akkor automatikusan a legköze-
lebb megjelenõt küldjük el helyette.

Címünk: Beholder Kft. 1680 Budapest, Pf. 134
A KEDVEZMÉNYEK 1999. ÁPRILIS 15-TÕL JÚLIUS 15-IG ÉRVÉNYESEK.

Az ár mellett zárójelben a zsetonban számított ár található. (Ne felejtsd el, hogy 1999. január 1-tõl kezdve 1 zseton = 10 Ft!)
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A Túlélõk és Kalandorok magazinja ’99 június

Ember 15,7%
Elf 12,5%
Törpe 8,1%
Árnymanó 7,7%
Troll 9,5%
Gnóm 6,8%
Alakváltó 16,5%
Kobudera 17,4%
Mutáns 5,9%

Vízi harc 26
Ökölvívás 36
Szúrófegyver 45
Vágófegyver 31
Ütõfegyver 40
Lõfegyver 36
Dobófegyver 40

Legtöbb skalp 19
Legtöbb szörny 5752
Legtöbb TP 4540538
Leggazdagabb 48093 arany
Legtöbb ÉP 504
Legtöbb tudatpont 73
Legtöbb varázspont 1324
Legtöbb pszipont 277
Legnagyobb hit elsõ számú avatár

Halhatatlanság 5%
Leah 11,0% eljövendõ pap
Dornodon 13,7%    kisebb pap
Raia 16,1%    kisebb pap
Elenios 6,7% eljövendõ pap
Sheran 12,9% eljövendõ pap
Tharr 24,7% eljövendõ pap
Fairlight 12,0%    kisebb pap
Chara-din 2,9%      tanítvány

Erõ 85
IQ 54
Ügyesség 54
Egészség 60
Szerencse 62

Min. Erô: 6
Min. IQ: 6
Min. Ügyesség: 7
Min. Egészség: 1
Min. Szerencse: 5

Legjobb 777
Leggonoszabb 666
Jó 17,6%
Semleges 61,7%
Gonosz 20,7%

Férfi 79,2%
Nõ 20,8%

Rejtõzködés 136
Nyomkövetés 100
Lopás 98
Mászás 42
Csapdakészítés 57
Csapdaészlelés 42
Gyógyítás 114
Titkosírás 46
Felderítés 130
Szörnyidomítás 27
Teológia 60
Taumaturgia 106
Szerencsejáték 16
Harcmûvészetek 35
Szkanderozás 38
Zene 91
Szörnyismeret 43
Pszi 60
Zárnyitás 31
Vadászat 167
Bányászat 50
Testépítés 85
Úszás 34
Ordítás 29

az 1999. május 31-i adatok alapján

A rendhagyó statisztikák sorát
megszakítva, ezúttal ismét egy
teljes statisztikát közlünk a
kalandozókról. Továbbá várjuk
ötleteiteket, a további statiszti-
kákra vonatkozóan.
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� A játékba bekerültek az ún. faji tárgyak. Az alakváltókon, mután-
sokon és embereken kívül minden faj számára készült egy speci-
ális tárgy, amelyet csak az adott faj használhat. Ilyenek pl. a törpe
csatabárd, a tünde íj vagy a gnóm nyílpuska. Miért nincs minden
fajnak saját tárgya? Az embereknél a válasz elég egyszerû, az ember
az a tökéletesen alkalmazkodóképes faj, amely nem csinál semmit,
amit csak õk használhatnának – ezért nincsenek speciális képes-
ségeik sem induláskor. A mutánsoknak nincs elég hagyományuk,
hogy saját tárgyakat készítsenek, az alakváltók mindig is a test tit-
kai felé fordultak, a tárgyak nem érdekelték õket.
� Az új tárgyakkal együtt néhány új szörny is bekerült, ezeket fõként
a csatorna túloldalán lehetett érzékelni. A hihetetlen hatalmú krono-
elementál szerintem olyan kemény dió jelenleg a karaktereknek,
amelyet nem fognak egyhamar feltörni még a legtáposabbak sem.

� Mivel egyre több KT fejleszti ki az önismeret nevû képességet,
melynek eredményeképp a szakértelmek mellett kiíródik, hogy
hány százaléknál tart a fejlettség, fontosnak tartom felhívni a figyel-
met, hogy az alakváltók szakértelmei 10%-kal lassabban fejlõdnek!
Ez abban nyilvánul meg, hogy az alakváltók szakértelme nem 100,
hanem 110%-nál nõ meg. Mivel a százaléknak mindig csak az utol-
só két számjegye látszik, elõfordulhat, hogy 98%-ról átpördül nekik
pl. 03%-ra, ez persze 103-at jelent.

� Azt hiszem, joggal várható el egy számítógép által irányított tár-
sasjáték játékosaitól, hogy ugyanolyan etikusan viselkedjenek,
mintha közvetlenül játszanának egymással. Ezzel mire célzok? Ha
a játékban valaki olyan hibát talál, amelynek kihasználásával a ka-
rakterét jogtalanul tápolhatja, és errõl nem szól nekünk, hanem
kihasználja, az pontosan olyan csalás, mintha egy kártyajátékban
megjelölnéd a lapokat, több lapot húznál a megengedettnél vagy
hasonló. Ha ilyen játékost találunk, ugyanúgy fogunk eljárni, mint-
ha csalót fogtunk volna. Az, hogy legalább annyit elveszünk a ka-
rakterétõl, amennyit szerintünk tápolhatott, az a minimum – in-
kább többet, mint kevesebbet. De súlyosabb esetben a csalás
játékból való kizárást is vonhat maga után. Tehát többet nem foga-
dunk el olyan kifogást, hogy „de a programnak figyelnie kellett vol-
na rá...” meg hogy „azt hittem, hogy ez nem hiba.” A csalókkal ke-
mény kézzel fogunk bánni, nincs „vétlenségre” való hivatkozás, ha
a hibás forduló után a dolgot nem írod meg azonnal. Természete-
sen, akinek nem inge, ne vegye magára, és ezúton is szeretném

megköszönni, hogy olyan sok hibára felhívták a figyelmemet már
ez idáig is a becsületes játékosok.

� Köszönöm a Közös Tudatoknak, hogy beküldték a kért informá-
ciókat a KT képességekrõl. A tudatpont regeneráló képességek ha-
tását megvizsgálva, a következõ döntésre jutottunk:

11KT képesség kicserélését az kérhette május 1-ig, aki a válto-
zást megelõzõen 1 évnél rövidebb idõn belül fejlesztett ki TU re-

generáló képességet. Azok, akik régebb óta birtokolnak ilyen képes-
séget, azok megfelelõen kihasználták, így a csere indokolatlan
lenne. Egyébként igényt csak az utóbbi kategóriába tartozók próbál-
tak benyújtani, illetve olyanok, akiknél a cserélni kívánt képesség-
nek semmi köze sem volt a TU regeneráláshoz. Nekik csere nincs.

22KT képességek pontértékének változása. Azok, akik a mes-
terséges gerjesztést 1 évnél rövidebb idõn belül fejlesztették ki,

illetve akik ezután fogják kifejleszteni, azok számára a képesség
pontértéke 9-rõl 7-re módosult. Más KT-knál a képesség maradt 9
pontos, hiszen elég idejük volt a képességet kihasználni, és ezzel
nagy mennyiségû TU-t termelni. Akiknél a képesség mûködése a
mesterséges gerjesztéstõl eltérõ, azoknál a képességet felülvizsgál-
tuk, és ahol túl gyenge volt a többi képességhez képest, és erre vo-
natkozó kérését a KT vezetõ május 1-ig levélben benyújtotta, mó-
dosítjuk, errõl a KT vezetõk értesítést kapnak (ha volt ilyen).
Ezenkívül néhány olyan képesség mûködése is módosul, amely
ugyan nem regenerál TU-t, viszont a TU regenerálás visszafogásával
használati költsége túlzottan megdrágult.

33Gyógyító totem pontértéke. Mivel a gyógyító totem mûködé-
se megváltozott, így a pontértéke is. Aki a változást megelõzõ fél

éven belül fejlesztette ki, annak a gyógyító totem marad 1 pontos,
aki fél év és egy év között, annak 3 pontos, aki 1 évnél régebben,
annak elég ideje volt a képességet kihasználni TVP termelésre, te-
hát náluk a képesség marad 5 pontos.
� Mivel a TF adatbázis egy képességnél csak egyféle pontértéket tart
nyilván, egy új, manuálisan vezetett adatbázist kell létrehoznunk a
képességek különbözõ KT-knál való pontértékének nyomon követé-
sére. Ha valaki a fent felsorolt, megváltozott pontértékû képességek-
nél úgy gondolja, hogy a változást megelõzõ 1 éven belül fejlesztette
ki, kérjük, jelezze felénk (egy igazoló forduló 1. oldal másolatának
is örülünk), hogy ezt az adatbázisban nyilván tudjuk tartani.

� Az olimpiai elõkészületek miatt a fordulóhét csökkentésének be-
vezetése elhúzódik, ezért elnézéseteket kérem.

TIHOR MIKLÓS
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T F - V A R Á Z S L A T O K
Ebben a számban folytatjuk a TF varázslatok részletes elemzését.Ebben a számban folytatjuk a TF varázslatok részletes elemzését.

AA magyarázatokat a márciusi Krónikában találod. A leírásokban nemcsakmagyarázatokat a márciusi Krónikában találod. A leírásokban nemcsak
aa varázslatok mûködése szerepel (ez amúgy is benne van az eredetivarázslatok mûködése szerepel (ez amúgy is benne van az eredeti
enciklopédiában, bár nem árt, ha így szépen sorban össze lehet õketenciklopédiában, bár nem árt, ha így szépen sorban össze lehet õket

gyûjteni), hanem sokszor a program mûködésével kapcsolatos titkokatgyûjteni), hanem sokszor a program mûködésével kapcsolatos titkokat
isis leírok, pl. lopás képlete, kör eleji gyógyulás stb.leírok, pl. lopás képlete, kör eleji gyógyulás stb.

A bûvölés a TF egyik legvitatottabb varázslata. Egyes Ele-
nios hívõk szerint istennõjük legértelmesebb varázslata,
jobb, mint a lopás. Mások elvbõl egyáltalán nem használ-
ják. Én egyikõjükkel sem értek egyet, szerintem a szerep-
játékos Elenios hívõ használja a bûvölést, de nem nyakló
nélkül – olyan tárgyakat bûvöl, amelyek nem okoznak ko-
moly kárt a másik játékosnak sem, de neki azért jól jön.
Aki sokat fortyog azon, hogy elbûvöltek tõle néhány vacak
szörnyalkatrészt: gondoljatok bele, a valós életben hány-
szor elõfordul, hogy egy csinos nõ egyetlen mosolyával
értékes ajándékokat szerez, és még varázserõt sem kell
használnia? A bûvölést nem úgy kell elképzelni, mint a lo-
pást. Itt inkább arról van szó, hogy akarattal váltál meg a
tárgytól, ajándékba adtad valakinek, aki szimpatikus volt.
Az ajándékozás szép szokása kezd kiveszni az önmagába
forduló, egoista társadalomból, örüljünk neki, hogy leg-
alább egy játék keretein belül, ahol az ajándék nem kerül
semmibe, visszahozhatjuk.

Persze azokat, akik 20 db pular kristályra adják ki a
bûvölést, én sem így képzelem el: inkább sötét pillantású
vámpírok, akik mágikus erejükkel próbálják szerencsét-
len áldozatukat kifosztani. Persze mára már ez a problé-
ma orvosolódott, a bûvölésre a tárgy értékétõl függõen
kapsz bónusz mentõdobást (ez tárgyérték * mennyiség 3
- 2). A lopásnál általában a nehézséget a csapda leküzdé-
se jelenti, míg a bûvölésnél az ellenfél szerencséje. Magas
szerencséjû kalandozóktól nagyon nehéz bûvölni, kivéve
persze, ha mentális mentõdobást módosító varázslatot il-
letve pszit használsz, vagy esetleg bájitalt. A bájital haszná-
lata mellett megdobni a mentõt közel lehetetlen, de akik
felhördülnek, azoknak felhívom a figyelmét, a bájital elõ-
állítása igencsak nehézkes, és a nagy zsákmány még ekkor

sem garantált, hiszen hiába akarok valamibõl húszat bû-
völni, a varázslat akkor is kisül, ha az illetõnél egy van.

Sokan kérték, hogy milyen jó lenne csak konkrét ka-
landozótól bûvölni. Ez sajnos nem megoldható, de a BA
paranccsal elég jól lehet szûrni, hogy kitõl nem bûvölsz.
Ha valakinél bekF-elve van a tárgy, akkor sem próbálsz bû-
völni. Ha olyan tárgyat próbálsz meg elkérni, amelyet
nem lehet ellopni sem (pl. pszi kõ, szent kehely, galach-
mit), akkor a relikviens a mentõdobását automatikusan
megdobja (bájital ide vagy oda).

Sokan a bûvölés elleni védekezéshez FT Elenios-t adnak
ki. Mivel az Elenios hívõk általában nem annyira jók a harc-
ban, ez sok esetben mûködik is. Szerintem ez semmiképp
sem jó megoldás, de egyenlõre nem tudom, korrekt lenne-
e pl. a csábmosolyba berakni, hogy az FT Elenios sem mû-
ködik, ha fent van. (Várom leveleiteket ezzel kapcsolatban.)

Egy egyszerû, de hasznos varázslat, amivel kaját tudsz ter-
melni. Ha állataid éheznek, a korgó gyomorral nagyon jól
meg tudod õket etetni, ha úgy mondod el, hogy már nem
lépsz utána – ugyanis bármennyire is éhes vagy, csakis a
mozgás parancs során eszel. Ha már nem mozogsz, nem
fogod a mozgáskor elzabálni a kaját az éhhalál küszöbén
levõ hátasod elõl.

Még egy dolog, amit esetleg kevesebben tudnak: a kor-
gó gyomor állítható VP költsége miatt kiválóan alkalmas a
teológia fejlesztésére. Mint tudjuk, minél magasabb a te-
ológiád, annál nagyobb VP költségû varázslatokat érdemes
használni az optimális fejlõdéshez. A korgó gyomorral ez
kiválóan nyomon követhetõ, kezdetben elég 2-3 kaját ter-
melni, de magas teológiánál már 7-esével érdemes csinál-
ni, így a VP költség 21 lesz, ami optimálisan fejleszt.

BÛVÖLÉS (21. varázslat)
Típus: papi
Isten: RESTF
Hatóidõ: azonnali
TVP: 5
VP: 3 x 2. paraméter
Használata: V 21 <mennyiség>

BÛVÖLÉS (20. varázslat)
Típus: papi
Isten: E
Hatóidõ: inaktív
TVP: 5
VP: 10
Használata: V 20 <tárgy> <mennyiség>

TIHOR MIKLÓS
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Az unkreáció sok mindenre használható: pl. az összes vas-
tárgyhoz vas és pirkit kell, tehát unkreációval szinte szaba-
don konvertálható egyik vastárgy a másikba. Másik hasz-
nos funkciója a varázskomponens-termelés: a villámhoz
örökké szükséges drótszõrbõl egyszerre egy tucatot gyárt-
hatunk egyetlen feles zárnyitó készlet unkreációjával. Álta-
lánosságban, ha valamilyen alapkomponensre van szüksé-
ged, mielõtt azon kezdenél rágódni, hogy most milyen
bonyolult beteleportálni a városba csak ennek a megvásár-
lásához, nézd végig a nálad felhalmozódott szemeteket: le-
het, hogy valamelyik unkreálásával hozzájuthatsz a szüksé-
ges tárgyhoz! Az unkreáció VP-költsége fele a tárgy
elkészítési költségének, így a könnyen, vagy 0 TVP-ért le-
gyártható tárgyak unkreálása szinte semmibe se kerül.

FIGYELEM: átkozott tárgyakat, valamint olyanokat,
amelyek elkészítéséhez mágia szükséges (pl. varázsital fõ-
zés, varázstárgykészítés) nem lehet unkreálni. Ezen felül,
unkreálni csak olyan tárgyat lehet, amely KT paranccsal
elõállítható valamilyen komponensek segítségével. Ha egy
tárgy enciklopédiája nem írja, hogy mibõl készül és
mennyi TVP árán, akkor arra kár unkreációt próbálni, még
akkor is, ha nem alapanyag (ilyen pl. a láncing).

A jellemrejtés nem kevés varázserõvel bír: hiszen hiába fityeg
a nyakadban a denevér szimbólum, a veled szembejövõ jó ak-
kor is meg lesz gyõzõdve róla, hogy te bizony fehér aurájú
vagy! A jellemrejtéssel elsõsorban az agresszióból adódó csa-
tákat lehet elkerülni, hiszen az FT parancsra nincs hatással.

RÖVIDEN AZ AGRESSZIÓRÓL: ha két kalandozónak azo-
nos a jelleme, akkor az 1-6-os agresszió barátságos, a 7-es
barátságtalan, a 8-10 ellenséges viselkedést jelent. Ha a jel-
lem eggyel tér el (pl. gonosz-semleges, semleges-jó) akkor
az 1-4 barátságos, az 5 barátságtalan, a 6-10 ellenséges. El-
lentétes jellemnél csak az 1 a barátságos, a 2-3 barátságta-
lan, és 4-tõl pedig ellenséges. Láthatóan, akár a 6-os ag-
ressziójú, ellentétes jellemû kalandozó is barátságos lesz
veled (és pl. bûvölhetsz tõle), ha jellemrejtést használsz.

A jellemrejtés másik hasznos oldala, hogy bizonyos épü-
letekbe nem engednek be bizonyos jellemû kalandozókat:

a jellemrejtéssel úrrá lehetsz ezen a „félreértésen”. A keleti
kolostorok szerzetesei nagyon rafináltak, és átlátnak a jel-
lemrejtésen, hacsak nem erõsíted meg egy purifikátor háj
elmorzsolásával (ezt ilyenkor automatikusan megteszed).

A hadiszerencse II. +2-t ad a szerencsédhez, és a többi
hadiszerencse varázslattal a hatása nem adódik össze. Ld.
Hadiszerencse I., ’99. áprilisi (40. szám) Krónika.

A tündérfény egy egyszerû varázslat, amely megkímél ben-
nünket a fáklyák gyûjtögetésétõl. Amikor BE paranccsal
belépünk egy labirintusba, a varázslatot automatikusan el-
sütöd, ha van 1 VP-d. Ha a forduló végén nem hagyod el a
labirintust, akkor sem kell a következõ körben a tündér-
fényt megújítanod: a varázslat egészen addig tart, amíg
bent vagy. Szerintem nem árt tündérfény mellett sem 1-2
tartalék fáklya, mert mi van, ha egyetlen VP-nk sincs!
A gonosz istenek követõi nem tündérfényt kapnak, hanem infralátást (ld. 171. varázslat).

Mondhatjuk, hogy a tulajdonságpajzs használata szinte köte-
lezõ egy bizonyos fordulószám felett, hiszen nem fog eltelni
olyan kör, amikor ne találkoznánk néhány tulajdonságszívó
lénnyel – ezért is adja meg minden isten. Ha nincs tulajdon-
ságpajzs, akkor ezek elõl a szörnyek elõl elbújsz, ha viszont
fent van, nem kell az ilyen lényekre még FT-t sem kiadnod.

FIGYELEM: a tulajdonságpajzs kizárólag abban az esetben
véd meg, ha egy lény közelharc-ütésben, a végtagjával téged
eltalálva csökkentené egy tulajdonságodat, semmilyen más
esetben nincs hatása. Sem varázslatok, sem csapdák által
okozott tulajdonságcsökkenéstõl, sem egyéb lény támadási
módszerek által okozott ellen nem nyújt védelmet.

TULAJDONSÁGPAJZS (26. varázslat)
Típus: papi
Isten: LDRESFTC
Hatóidõ: 1 kör
TVP: 5
VP: 16
Használata: V 26

TÜNDÉRFÉNY (25. varázslat)
Típus: papi
Isten: RESFT
Hatóidõ: amíg a labirintusban vagy
TVP: 0
VP: 1
Használata: automatikus

HADISZERENCSE II. (24. varázslat)
Típus: papi
Isten: LDEFC
Hatóidõ: 1 kör
TVP: 5
VP: 6
Használata: V 24

JELLEMREJTÉS (23. varázslat)
Típus: papi
Isten: LDEFC
Hatóidõ: következõ kör elejéig
TVP: 5
VP: 10
Használata: V 23

UNKREÁCIÓ (22. varázslat)
Típus: papi
Isten: LDRSTFC
Hatóidõ: azonnali
TVP: 5
VP: 3 x 2. paraméter
Használata: V 21 <tárgy>
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Nemrégiben egy nagyszabású esemény borzolta fel a kedé-
lyeket: a toronyháborúban több száz kalandozó vett részt,
meg is kerestem néhányukat. Elõször ezeket a beszélgeté-
sek sem akartam közzétenni, de egyre többen kérdezget-
nek olyanokat, hogy „mi is történt valójában?”, vagy „miért
azok gyõztek, akik?”. Úgy gondoltam, tanulságos lehet, ha
nyilvánosságra hozom õket, hátha õk, akik alakították az
események menetét, felelni tudnak a fenti kérdésekre...

Talán furcsálljátok, hogy elõször olyasvalakit kerestem
meg, aki nem is vett részt a fegyveres harcokban. Jól em-
lékeztem azonban, hogy egy kalandozó a tornyok felbuk-
kanásának elsõ napjaiban aláírásokat gyûjtött a – szerinte
értelmetlen – vérengzés ellen. Kíváncsi voltam tehát
olyasvalakinek a véleményére, aki ellenezte a háborút.

Szerencsére hamar megtudtam, hogy Ipari Áramnak
hívják az általam keresett kalandozót, s viszonylag
könnyen sikerült is rábukkannom: Libertan városának fõ-
terén pillantottam meg a lenge ruhába öltözött, izmos ko-
buderát, aki éppen a városi szökõkút vizébõl itatta népes
állatseregletét, vállán pedig egy különös kismadár trillá-
zott. Miután kölcsönösen üdvözöltük egymást, az elsõ
kérdésem természetesen ez volt:

– Tulajdonképpen miért tiltakoztál a háborúskodás el-
len?

– A háborúban nem születnek értékek – felelte Áram
elkomorodva. – Értelmes lények halnak meg értelmetle-
nül. Mit szeressek hát benne?

– De hát az istenek szólították fel híveiket „szent há-
borúra”! Szerinted miért tették ezt? – kérdeztem az Eleni-
os-hitû kalandozótól némileg provokatívan, hiszen jól
tudtam, hogy istennõjének igen magasrangú papja. Neki
azonban készen állt a válasza:

– Hiszem, hogy nem Elenios akarata volt a mészár-
lás, sajnálom, hogy nem volt más lehetõsége, mint bele-
menni Tharr és Leah kisded játékába.

– Úgy véled tehát, hogy Elenios ellenezte a háborút?
– Ha nem így gondolnám, már nem látnád rajtam is-

tennõm jelképét – tekintett le a nyakában ragyogó kék
szem szimbólumra, én pedig feltettem utolsó kérdése-
met:

– Olyan hírek terjedtek el, hogy a küzdelem nem ért
véget, s lesznek még toronyháborúk. Mit teszel hát legkö-
zelebb?

– Belátom, nem elég pusztán a fohászom, hogy minél
kevesebb áldozat legyen. Ezért is dolgozunk tudattársa-
inkkal egy kis meglepetésen, amely megakadályozhatja
az újabb vérontást – mondta, miközben a kinyújtott
karjára szállt egy engedelmes fülemüle. – Nem is hinnéd,
bölcs Treem, mennyi mindent tanulhatunk egyetlen ki-
csiny madártól...

Ipari Áram sejtelmesen mosolygott, én pedig búcsút
vettem tõle. Ahogy távolodtam tõle, még hallottam, hogy
egy kellemes dalra gyújt, a békérõl és a szerelemrõl éne-
kel... Elgondolkodva mentem tovább, hogy most már va-
lóban olyasvalakivel beszéljek, aki fegyverrel harcolt a to-
ronyháborúban: a „fekete seregek” egyik prominens
személyiségét, bizonyos Linkor Csumovszkijt szándékoz-
tam megkeresni.

Hát, õt sem volt nehéz megtalálnom, de elég meglepõ
helyen bukkantam rá: a libertani Fény Szentélye egyik ab-
lakában pillantottam meg a hatalmas troll férfit, aki ép-
pen obszcén szavakkal provokálta a járókelõket és az arra
tévedõ kalandozókat. Ennek ellenére ottjártamkor senki
sem támadt rá... Annyira nem is csodálom ezt: félelmete-
sen izmos karjaiban egy csontpálcát és egy (szemlátomást
mágikus) pajzsot tartott, szemei pedig fanatikus tûzben
égtek. Megvallom, csak távolról mertem odakiabálni neki
a kérdéseimet. Szerencsére, amikor megtudta, hogy egy
krónikás vagyok, hajlandó volt válaszolni rájuk (úgy lát-
szik, mint a legtöbb kalandozót, õt is motiválja a hírnév).

– Te miért harcoltál a toronyháborúban? – szólt az el-
sõ kérdésem.

Mondhatnám: régóta nem beszélgettem senkivel, de ez így nem lenne
igaz. Természetesen az elmúlt évszakok alatt is számos kalandozót fag-
gattam a világ dolgairól, megjártam a csatorna mindkét partját, de
ezeket a beszélgetéseimet nem tettem közkinccsé... Azért nagyon jól
esett, hogy néhányan hiányolták a „Históriát”...

H I S T Ó R I A
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– Gyerekkorom óta imádok másokat laposra verni –
mondta a troll, s megnyalta szája szélét. – Így nem sokat
kellett gyõzködnie Dornodonnak, hogy szálljak be.
Mondhatom, tuti balhé volt!

– Minek köszönheted, hogy olyan sok gyõzelmet arat-
tál? – kérdeztem, mert közismert volt, hogy Linkor Csu-
movszij rengeteg csatában vett részt a háború alatt, és ke-
vés kivételtõl eltekintve õ nyert...

– Király felszerelésem volt, de nemcsak ez számított!
– kezdte, miközben a mithrilpajzsára sandított. – Na-
ponta többször is gyógyítottak rajtam tudati vitalizáci-
óval – köszönet érte a Múmiáknak! A szövetséges KT-k is
sokat segítettek, de azért fõleg a KT-mnak köszönhetem,
hogy olyan sokáig bírtam az alattomos férgek rohama-
it! A legeslegutolsó csatában majd’ kéttucatnyian estek
nekem, és már nem bírtam visszavámpirizálni ma-
gam...

A troll olyan mérges volt, hogy csak alig mertem föl-
tenni az utolsó kérdést:

– És tulajdonképpen mi volt az oka a vereségeteknek?
Nem is csalatkoztam nagyot, Linkor fölhördült, de az-

tán mégiscsak válaszolt:
– Az elején túl sokan ugrottunk neki az ellenség nya-

valyás tornyainak. A háború tényleges elkezdése elõtt
már javában ostromoltunk, de a védekezésre senki sem
figyelt. Azt hiszem, a túlzott lelkesedés lett a vesztünk, és
az, hogy egy csomó úgynevezett semleges az úgynevezett
jók oldalára állt, és elárult minket. Ezzel együtt úgy gon-
dolom, hogy mi voltunk a jobbak, és legközelebb esélyük
sem lesz a nyomorultaknak!

Így sikerült elkészítenem ezt az interjút is, és szerin-
tem tanulságos dolgokat tudtam meg. Megkönnyebbül-
ten indultam tovább, hogy megkeressem aznapi utolsó
alanyomat. Mindenképpen beszélnem kellett valakivel,
aki a gyõztesek oldalán harcolt, és kit is találhattam volna
megfelelõbbet, mint a magukat „a fény harcosainak” ne-
vezõ, végül a teljes diadalt kivívó csapat vezérét, O’lit.

Most sem kellett messzire mennem (és ezt egyáltalán
nem bántam, hisz egyre jobban sajogtak öreg csontja-
im...), a közeli fogadóban megtaláltam õt. A tüsi hajú, grá-
nitszürke bõrû kobudera férfi nagy meglepetést okozott
nekem: én egy állig felfegyverkezett, csupaizom kalando-
zóra számítottam, hiszen már tudtam, hogy Tharr papja,
és a földelem egyik ura õ; õszinte csodálkozásomra O’li
igencsak békésen nézett ki. Harci eszközök helyett inkább
kísérõi vonzották a tekintetet: két hatalmas földelementál
üldögélt mellette nyugodtan. Udvariasan köszöntöttük
egymást, és nagyon kellemes beszélgetést folytattunk (bár
én azért a fél szemem végig a két „kõszobron” tartottam –
jobb félni, mint megijedni!).

– Mondd csak, miért éppen a „fehér aurájú” kalando-
zók oldalára álltál? – szólt az elsõ kérdésem, hisz a többi
semlegeshez hasonlóan O’li is eldönthette, melyik olda-
lon száll be a harcba.

– A sötét erõk túlsúlya rémisztõ jövõ képét vetítette

elém – felelte O’li nyugodtan, de határozottan (mindvé-
gig olyasvalakinek tûnt, mint akinek minden szavának
súlya van). – Elenios és Raia hívei nem vehették volna
fel a harcot a három erõs gonosz isten hadaival. Tharr
próbára tett, hogy a könnyebb, vagy a helyes utat vá-
lasztom-e... Döntöttem.

– És ezután a döntés után te lettél a fény harcosainak
vezére. Miért és hogyan váltál azzá?

– Ez volt a második, s nehezebb próbám: barátaim
felkértek erre a tisztségre, és én elvállaltam istenem és a
sors kihívását... 

A kobuderán látszott, hogy nemcsak a döntés volt ne-
héz, hanem az azt követõ rengeteg munka is. 

– Fáradtnak tûnsz – vezettem be az utolsó kérdése-
met. – Mesélj egy kicsit, milyen is volt a toronyháború?

– Rengeteg dolgot tanultam ezekben a napokban –
kezdte a kobudera harcos, és ahogy a mondatokat szõt-
te, olyan érzésem volt, mintha egy jól megfontolt szónok-
latot hallgatnék. – A küzdelmek minden lehetséges síkon
folytak, és olykor a harcmezõ volt a legkevésbé számot-
tevõ és lényeges. Önfeláldozó összefogás és jószándék
nélkül egyébként sem tudtunk volna ellenállni a sötét
hadnak. Nem mi gyõztünk: a sötétség seregei veszítettek.
A különbözõ tudati átkok, a gonosz ármánykodások
csak még elszántabbá tettek minket, s belehajszoltak a
végsõ gyõzelembe. Aki betért védeni egy elefántcsontto-
ronyba, vagy rohamra indult a gonoszság erõdjei ellen,
az sosem felejti el azt a belsõ erõt, amiben része volt –
megvívta magában a saját belsõ háborúját és lélekben
nemesedve gyõzedelmeskedett. Köszönet érte mindenki-
nek, aki kiállt a nehéz helyzetekben is a Fény oldalán
egy jobb jövõ reményében!

Ahogy O’li elhallgatott, mély csönd támadt. Csak most
vettem észre, hogy nemcsak én, de a fogadó többi vendé-
ge is õrá figyelt... Hatásos szónoklat volt, annyi biztos. El-
búcsúztam beszélgetõpartneremtõl, s a hallottakon me-
rengve továbbindultam.

Ennyi volt hát az „én históriám” a toronyháborúkról.
Tudom, hogy kicsit személyesre sikerült: bár válogatá-
som nem volt egészen véletlenszerû, még sok kalando-
zót megkérdezhettem volna, és lehet, hogy õk más szem-
szögbõl látták a dolgokat. De most csak ennyire futotta.
Remélem, azért ezek a beszélgetések is segítettek tisztáb-
ban látni az elõzõ hónapok legnagyobb „vihart” kavart
eseményérõl.

Megyek hát, és álomra hajtom vén fejem. Hallani fog-
tok még rólam! (És ha valakinek ötlete, tanácsa van szá-
momra, hogy milyen témákban és kikkel társalogjak, szí-
vesen elolvasom, csak a borítékra jó nagy betûkkel írja rá,
hogy „Treem-nek”, nehogy elkallódjon ezen a bonyolult
félszigeten, valahol Qvill és Alanor között...)

TREEM
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EGY HELY, AHOL:
találkozhatsz a barátaiddal, ha játszani akarsz 
(de akkor is, ha nem),
nem néznek bolondnak, ha a karaktered élményeirôl
mesélsz,
nem hívják a zsarukat, ha Shadowrunozni kezdesz,
újat vehetsz a kockád helyett, ha cserbenhagyott,
csereberélheted, kiegészítheted, eladhatod, 
de leginkább használhatod kártyagyûjteményedet,
TF-es és KG-s infók között keresgélhetsz (legújabb HYPER, MAP),
bejelölheted táborhelyed a gigantikus Ghalla-térképen,
rendszeres KT-találkozók, 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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Címünk: 

CAMARILLA KFT. 

1132 Budapest, Csanády u. 4/B

Bejárat a Kresz G. u. felôl

Nyitva: keddtôl 

vasárnapig 

10.00-22.00

ÁTADÓ
Átadó egy 10. fordulós, 4. szintû, alakváltó férfi.

Cím: Tõzsér Zsolt, Szolnok, Hiló Viktor u. 8. III/14.
(#5982)

Átadó egy 21. fordulós gnóm, valamint egy ha-
marosan felnövõ ember karakter. A gnóm Qvilltõl
nem messze van, majdnem 14-es tulajdonság át-
laggal, 5. szintû, +6-os semleges jellemû, erõs fel-
szereléssel, de nincs túltápolva. Az újszülöttnek 8-
9-es szakértelme lesz, és Gatin körül fog felnõni. Az
elõzõ AK-ban megjelent hirdetésem nem aktuális.
Címem: 1173 Budapest, Újlak u. 48. 4/14., tel.:
257-0568. Nagy Dániel

Átadó két karakter, egy 4. szintû 17. fordulós
árnymanó férfi, a neve Axon, és egy 6. szintû, 21.
fordulós troll férfi, a neve Worf. Mindkettõ jócskán
lemaradva. Érdeklõdni az (#1300)-as mentális
számon és a 319-4182-es telefonszámon (Norbit
kérd) lehet. (#1300)

Átadó két mutáns karakter. Mindkettõ 0. fordu-
lós, nagyon jó tulajdonságokkal. Címem: 8725 Iha-
rosberény, Rákóczi út 12/a, tel.: 82-494-454.

Novák Tamás

BUNYÓ, FENYEGTÉS
Úgy gondoltam én is hozzászólok az árnymanó-

irtásos témához. Nem kell kiirtani az árnymanó
fajt, csak azt amelyik lop! De nem csak az árnyma-

nó tolvajt, hanem az ember, elf, törpe stb. tolvajt is.
Persze vannak kivételek, ilyen például Hard Jackal
Madrow és Hunter Killer, na meg persze Gilgarat.

Lonlard (#4888), Tharr követõje
Gyerekek! Minek veszekedni, mikor verekedni

is lehet? Graham Treefrog (#4788)

HUMOR
Hogy hívják a Sheran szerzetest? 

Környezetbarát.

Gnóm orvos a troll nõvérkének:
– Vett vért a betegtõl?
– Igen, de csak öt liter jött le.

Az árnymanónak áldozás után megjelenik istene:
– Ó uram, bizonyítsd kérlek nagyságodat! –

mondja az árnymanó. – Mennyi idõ nekem az,
ami neked egy pillanat?

Hívem, ami nekem egy pillanat, az neked ezer év.
– Ó uram, mennyi pénz nekem az, ami neked

egy arany?

– Ami nekem egy arany, az neked egymillió
arany.

– Uram, adnál nekem egy aranyat? – kérdi az
árnymanó vigyorogva.
– Adok hívem, egy pillanat…

Oref al Kismet (#2026)
Két gnóm agysebész beszélget. Az egyik meg-

szólal:
– Képzelje kolléga, a múlt héten mûtöttem egy

trollt.
A másik megkérdezi:
– És mit talált a fejében?
– Hát találtam egy zsinórt.
– És mit csinált a zsinórral?
– Elvágtam.
– És mi történt?
– Lesett a két füle.

Baxxter (#2358), a tejfelesszájú kobudera
Poénok a nõi KT-ról, és általában a „gyengéb-

bik” nemrõl:
Miért tápos nõnek lenni, és a Femini Gallerybe

lépni? Az eddigi +10 mentõ helyett teljes immu-
nitást kapsz az agyroppantásra.

Mondj egy oximoront a nõkkel kapcsolatban! Nõi
logika.

Egy troll News humor, azoknak, akik még nem
ismerik:

Mit csinál a nõ az ágyban „az” után? Foglalja a
helyet.
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Hányféle hormon van egy nõben, és mi a funkci-
ójuk? Gátló hormon, és serkentõ hormon. A gátló
gátolja az agymûködést, a serkentõ serkenti a gát-
lót.

Mondj egy egybetûs állatot! N!
Tanthalas (#3429)

SZERELEM
Minden kobudera nõnek! Baxxter, a tejfelesszú-

jú kobudera élettársat keres. Pár dolgot magamról:
Hajam copfos és barna, szemem szintén barna.
Bõröm bronzként csillog a ghallai nap fényében.
Jelenleg az egyik nyugati õrtorony (506. épület)
környékén játszadozom a szörnyekkel és az éle-
temmel. Hogyha sikerült felkeltenem az érdeklõ-
désedet, akkor írj a (#2358)-as mentális számra!

Baxxter (#2358), a tejfelesszájú kobudera
Törpe hölgyek jelentkezését várom ismerkedés

céljából. Balgoral Hrotgar (#5982)

SEGÍTSÉG
Beáldoztam Dornodonnak, és szívesen levelez-

nék hittársakkal. Tasslehoff Fúróláb (#5318)
Hé, itt újra én! Milyen jó lenne, ha valaki kül-

dene nekem egy nagy térképet az Ghalláról! Na mit
szóltok? Érdekelne az igaz barátok rendje, kérem,
írjanak! Köszönöm azok levelét, akik segítettek be-
áldozni! Tasslehoff Fúróláb (#5318)

Helló kalandozók! Részben megint Tharr rúna-
kövekért írok, mert már nagyon szeretnék neki be-
áldozni. A májusi AK-ban levõ hirdetésemet elír-
tam. Nem az 503-as, hanem az 506-os épület
környékén vagyok. A biztonság kedvéért leírom az
általam ismert viszonyítási pontokat: 506-os és
534-es épület, 2. és 3. labirintus. Szükségem len-
ne bármilyen tárgyra, amivel ásni lehet. (Ásó, ásó-
karom vagy bármi.) Cserébe tudok adni: tigroszlán
fogakat, királygyík bõrt, szárnyas hernyót stb. Há-
lás lennék, ha valaki megírná, hogy mi kell a man-
dibulakaszához. IQ-m tízes és kísérleteztem a
mandibulapangével és bottal, meg még sok egyéb
variációval, de semmi eredmény. Az ásó-tárgyak
egyébként csak azért kellenek, hogy rézhez juthas-
sak, mert szeretnék beáldozni Tharrnak (fáklyám
már van), és hogy tudjak még néhány ércet kiásni
arról a néhány lelõhelyrõl, amit találtam. Üdvözlet-
tel: Draxn (#3689)

Helló kalandozók! Sajna elírták a nevem. He-
lyesbítek: Zelmor vagyok, a kobi. Mire ez megjele-
nik, biztos összeszedtem azt az 1000 TP-t. Aki tud-
na adni teljes TF térképet, az bármikor számíthat a
segítségemre (legyen jó vagy gonosz). Várom KT-k
jelentkezését (ha most akar valaki KT-t alapítani,
az is írjon), Dornodon KT-k elõnyben. Aki tud rú-
nakövet, ahol Dorninak be lehet áldozni, az írja
meg, hogy az 506-os épülethez viszonyítva hol van.
Írjátok meg, mik a beáldozási tárgyak. Minden go-
noszat! Zelmor (#5600)

Kalandozók! Ha tud valaki Fairlight rúnakövet,
púdersziklát és korongfát Gatin környékén (44,
98), az írja meg! Címem: Pecsenye Zsolt, 3529
Miskolc, Ifjúság út 8. X/4. Üzenhetsz mentálisan:

Sirocco (#4482), a port kavaró
Nevem Lady Donja. Még csak kb. fél éve vagyok

a Túlélõk Földjén, de már be szeretnék áldozni

Tharrnak. Tudom az áldozati tárgyakat, de nem
tudom õket megszerezni. Valahol Shaddar környé-
kén vagyok, de nem tudom, hogy merre van pon-
tosan. Kérek mindenkit, aki segíteni a beáldozás-
ban vagy már találkoztam vele, és tudja, mennyire
lehetek Shaddaról (a találkozási helyünktõl, ha
többször is találkoztunk, írd meg, hogy hányadik
találkozástól), írja meg mentálisan! Egyébként föl-
mérem, hogy mennyien segítettek, és mondjuk,
következõ hónap elsõ felében megérkezetteket fel-
tüntetem az AK-ban. Elõre is köszönöm!

Lady Sonja (#3683)
Segítség! Megerõszakoltak az erdõ szélén! A tet-

tes egy Shinak nevû alakváltó hölgy volt, aki gyer-
meke elõtt tepert le bájital segítségével. Milyen vi-
lágban élünk? De elõre kijelentem: gyerektartást
nem fizetek! Most megyek… Dolgom van… Az er-
dõ szélén… és milyen jól esett… alakváltó lányok
reszkessetek!
V. 3. Scatman (#1731), a megdöbbent

Tisztelt túlélõk! Az utóbbi idõben sok levelet
kaptam, de majdnem mindegyik segélykérõ céllal
íródott. Természetesen ahol tudtam, ott segítettem,
ám mégis volt egy kérdés, amely folyton felmerült:
Mihez viszonyítsuk az abszolút koordinátákat? Nos,
a következõkben megpróbáljuk ezt a bajt orvosol-
ni. Megadom az északi varázslótornyok abszolút
koordinátáit. Ezt összehasonlíthatjátok a ti koordi-
nátátokkal, és kiszámolhatjátok a különbséget. Te-
hát 501 (15, 19), 504 (15, 34), 500 (15, 49).
Shaddar a (42, 28)-on van. Remélem, hogy segítet-
tem, de én sem vagyok mindenható. Ha segítségre
van szükségetek, keressetek barátot. Felhívnám fi-
gyelmeteket arra az aprócska tényre, hogy ez egy
levelezõs szerepjáték, és mint ilyen, igényel bizo-
nyos kellékeket, mint pl. partner. Nos ennyi. She-
ran a legnagyobb! Shile Rhiannan (#4226)

SZÖVETSÉGEK, KT-K
A Sárkányszem KT nem vallási KT. Sheranhoz

sincs semmi közünk. Mi Seron-sárkányhoz, a dra-
gonballok alkotójához köteleztük el magunkat.
Persze attól még nyugodtan lehetsz bármely isten
követõje.

Grend Kill (#4209), a sárkánymester
Elfeknek! Aki érdeklõdik az ír, illetve kelta mi-

tológia és történelem iránt, az írjon! Akar valaki
(elf) új KT-t alapítani, Bran (holló) kelták, esetleg
Tir na nóg tündérei névvel? Írjatok! Szövetséggel
(<56. ford.) is! Németh Balázs, 3765 Komjáti,
Malom út 11. Fénylõ Isir (#2937)

Ez az, lányok, ez az! Csak így tovább amazonok!
Én szívvel, lélekkel és öklömmel támogatom a Fe-
minin Galerit.

Lonlard (#4888), az egyenjogúság híve
Hmm, lassan már egy éve annak, hogy azon a

bizonyos szent helyen – közel egy trikornis fészek-
hez – összegyûltünk mi, Sheran hûséges, fanati-
kus druidái (akkor még csak heten), és fogadal-
mat tettünk, hogy szent hitünket ezentúl egy
közösségben fogjuk terjeszteni egy Erdauinon, és
talán a Yaurr királyság területén. Ezen kívül megfo-
gadtuk, hogy a szövetségünkbõl táplálkozó erõt so-
ha nem használjuk fel arra, hogy más túlélõkkel

szemben elõnyöket szerezzünk (azaz tápoljunk).
A mi célunk szép és nemes, bár nem egyezik meg
a többség nézeteivel, mivel mi a plusz képességein-
ket nem kívánjuk direkt mások ellen használni,
nem úgy mint a korlátolt, középszerû szürkék ez-
rei. És hogy mindezen eszmének (azért) van létjo-
gosultsága itt e földön, azt az is jelzi, hogy vagyunk.
Létezünk, terjesztjük nézeteinket. Tagságunk élén
egy ifjú ember áll, akit ott az alakulási helyen köz-
felkiáltással választottunk KT-vezetõvé 100%-os tá-
mogatottsággal. Így lett a Fekete Druidák fõdruidá-
ja Darochaar testvérünk, megmaradt világunk
egyik legelhivatottabb druidája. Az õ személye biz-
tos garancia arra, hogy ezen KT jobb (lesz), mint az
eddigiek nagy többsége. Sheran örömét leli mind
benne, mind hû elit druidáiban: azaz bennünk.
Mert mi vagyunk a Földanya legelhivatottabb pap-
jai.
V. 24. Fekete Druidák (#9155)

Hozzád szólunk most, „KT-érettség” elõtt álló
druida! Ha mindenképpen vallási szövetségbe kí-
vánsz lépni, de csak ennyibõl áll az elképzelésed és
semmi eredetiséget nem tudsz felmutatni, akkor
ne minket keress! Ha egész életed az erõteljes
(ön)fejlesztésbõl áll, és csupán azért választottad
Sherant, illetve szent hitét, hogy kihasználd az elõ-
nyeit saját hatalmad növelése miatt, akkor jobban
teszed, ha felkeresed az áldruida Dalamart és vele
fogsz kezet, mert tuti, hogy mi nem nyújtunk feléd
baráti és testvéri jobbot. Ha egész életedben kis-,
max. középszerû papja akarsz lenni a Földanyá-
nak, ne is reménykedj, hogy valaha is magadra ölt-
heted az elit druidák szimbólumát, a „Bíborhold
elõtt álló trikornis herceget”! Ha képes vagy úgy
otthagyni egy kiirtott növénykét, hogy amúgy revi-
talizálható volna, de pusztán lustaságból és érdek-
telenségbõl nem tetted ezt meg, akkor nem hogy
méltatlan vagy a mi szövetségünkhöz, de még a vi-
rág szimbólumot sem érdemled meg. Szóval jól
fontold meg a dolgot, druida, és csak azután merj
jelentkezni a fanatikus természet-papoknál, azaz
nálunk! Fekete Druidák (#9155)

Igen! Ez az! Ismét jelentkezem én, a nagy fehér
alakváltó törzsfõnök. Már több mint 50-en vagyunk
a háromfejû, kitárt szárnyú sárkány szárnyai alatt.
A belépésre várókkal együtt a KT létszáma már be-
telt, a család kiteljesedett, 60-an vagyunk. De, ha
esetleg még mindig ide szeretnél belépni, akkor
némi elvárásnak kell, hogy megfeleljél. Azt tudnod
kell, hogy ha minél késõbb akarsz a család tagja
lenni, akkor egyre nagyobb elvárásnak kell, hogy
megfelelj. A család megválogatja, hogy kiket fogad
testvérül. A MAFFIA hamarosan a hatalma alá von-
ja Ghallát. Belépési szándékkal fordulj Kovához, de
inkább hozzám, mert én biztos, hogy válaszolok!
(Õ interneten játszik, s ritkán lép.) Üdvözlettel:

Westy (#4378), az egyetlen
Kobuderák, tisztelt fajtársaim! Tudatom veletek,

hogy a Sziklaöklök KT már csak 13 tagot tud sora-
iba fogadni. Ráadásul már a szabad helyek felére is
van jelentkezõ. Akik úgy gondolják, hogy az õsi
harcmûvész utat kell követniük, és a klán szigorú
törvényeit elfogadják, nos azoknak adott a lehetõ-
ség. A belépési szándékodat jelezd a vezetõnél, vagy
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bármelyik Sziklaökölnél. Ezután már csak egy leve-
let kell írniuk Febster (#1328) részére, aki a tuda-
ti szövetségünk vezetõje. A levélben magadról kell
írnod és, hogy mi is neked a HM és az évezredes
kobudera kultúra. A klántagokra érvényes megkö-
téseket és szabályokat belépésed, beajánlásod után
fogod megkapni. Célszerû minél több KT-taggal
tartani a kapcsolatot, ezt hivatottak megkönnyíteni
az alvezéri posztok és a KT-n belül mûködõ harc-
mûvész iskolák. Minden iskola más stílus oktatását
végzi, különbözõ elméleti és lélektani tudást hal-
moz fel. Nos, hát minden olyan kobuderát befoga-
dunk magunk közé, akinek fontosabb a faj mint a
vallás. Dornodon és Raia hívõ békésen megfér egy-
más mellett, hisz a ki ereje legyõzi a vallási fanatiz-
must is, mint minden mást. Egyetlen megkötés,
hogy Chara-din hívõket nem fogadunk be a klánba.
Ezen fajtársaink jobban teszik, ha elkerülik a ve-
lünk való találkozást a saját épségük érdekében!
Tisztelet és béke minden jó és semleges kalando-
zónak és fajtestvéremnek! Az Emberevõk harci kí
iskola vezetõje: Vay Décker (#1182)

Úgy látszik, bekövetkezik az, amirõl már min-
den táglátókörû halandó régóta elmélkedik. Leah
egyháza a Tûz utáni 7. évben kettészakad. Az egyik
oldalon a rossz úton járó Pusztítók csoportja ma-
rad, õk félreértelmezik Leah igéit, s csak pusztíta-
nak. A Reakció, a másik oldal képviselõi meg akar-
ják ismerni a halál misztériumát, s csak a
megismerésre koncentrálnak. Ha te is ez utóbbi
oldalhoz tartozol, ha te is úgy gondolkodsz, mint
Nehwon, Elinder, Tyran Yarell, jómagam és sokan
mások, lépj közénk te is! Együtt idõvel megszerez-
hetjük istenünk ajándékát, a necrométert, és meg-
alapíthatjuk saját KT-nkat is.

Síri Shi’laka (#1042), Leah filozófusa
Üdv kalandorok! Június vége-július eleje felé

visszateleportálok néhány kisvárosba, és van né-
hány felesleges tárgyam. Akit érdekel a Mélysötét
Vándorai KT, és a kisvárosok környékén jár, keres-
sen engem! Corus Kwa Tamar (#2654)

ÜZLET
Bronz cuccokra lenne szükségem. Fizetés

aranyban. Most éppen Qvillben vagyok, de elme-
gyek más városokba érte.

Lonlard (#4888), Tharr követõje
Hé kalandozók! Pénzért bármit vállalok, pl.

bérlopás, bérgyilkolás, tárgy és infószállítás stb.
Más. Kölcsönt kérnék kobudera fajtársaimtól (100
arany), hogy kolostorban tanulhassak. Az 506-os
épületnél vagyok. Elõre jelezd, hogy ha jössz, és írd
meg, hogy nézel ki. Címem: Fiser Péter, Budapest,
Rákóczi u. 266. Üdv: Zelmor (#5600)

Vásárolnék 1 db vashegyû lándzsát, 15 ónt és
15 rezet. Fizetés: a lándzsáért aranyat adnék, az
ónért, rézért aranyat, esetleg néhány egyszerûbb
tárgyat. Jelenleg Shaddar körül kalandozom. Ér-
deklõdni a címemen lehet: Végh Péter, 4200 Haj-
dúszoboszló, Szováti út 14. Krilin (#5508)

VERS
TUGT ORK HARCI DAL

Fokd a fejszéd erõvell,
Hasícsd ketté a disznyót!

Igyad vérit velõvell,
S tapozsd, miután meghótt!

Fokd a fejszéd, üzsd agyon,
Szakaggyon izma, ínye,

Oszt ordíccson, de nagyon!
E záma móka, hinnye!

Kérdezd tûlle: nállatok,
A városba odabe,

Laknak-e még állatok?
Majd az orrát jól verd be!

Ha asszongya: igen,
A belit tapossad ki,

Ha meg aszongya: nem,
A nyakát tekerjed ki!

Fokd a fejszéd, oszt mennyé,
A hullát meg köpd le!

Gyaknod kõ, hogy még éjjé,
A zagyad ne verjék le.

Fokd a fejszéd erõvell,
Hasícsd ketté a disznyót!

Igyad vérit velõvell,
S tapozsd, miután meghótt!

Ragnar (#5122)

EGYÉB
Síri Shi’laka és a többiek! Minden, amit írtok fe-

lettébb elgondolkoztató, de azért azt mégsem ér-
tem miért, kérdem miért kell 2-3 külön részben
leadni. Síri Shi’laka (ld. GN64 utolsó oldal utolsó
oszlopa). Ugyanez vonatkozik Death Knightra (ld.
ugyanott), Vrandol Sayn Karadra (ld. GN 64 54. ol-
dal) és Grend Killre (ld. ugyanott). Nem ellensége-
ket akarok szerezni. És senkit, de senkit nem aka-
rok megbántani. Csak egyszerûen nem tudom
felfogni, hogy ez mire jó. Írjátok meg egybe mon-
danivalótokat! Üdvözletem minden igaz szerepjáté-
kosnak:
V. 9. Dramezisz (#1876), a reformer

Ha találsz egy követ, akkor azt létezõnek ve-
szed. Ha fúrsz bele egy lyukat, célt is adhatsz neki,
mert elkészítheted elsõ kõkalapácsodat. És azt sem
szabad elfeledni, hogy a kõ, mint minden más is e
világon, meg fog semmisülni. Ez lenne a lét és
nemlét örök kérdése? Részlet Síri Shi’laka A Halál
antológiája c. mûvébõl. Síri Shi’laka (#1042)

Elnézést kérek mindenkitõl, akit Xantrox kör-
nyékén megtámadtam május közepén. Elfelejtet-
tem levenni az agressziót 10-rõl az ostrom után. Ez
nem vonatkozik Dornodon híveire, õket nem ked-
velem mint Északi Druida. Epameinóndorztól kü-
lön is elnézést kérek és engesztelésül felajánlok
egy moa gyöngyöt és egy réz papi karkötõt neki. Ra-
ia és Sheran templomhoz keresünk társakat.
V. 17. Goldhair Fairyfire (#2006)

Enyveskezû, szanaszétiskolázott zseniutánzatok!
Vajon miért hord magánál egy Sheran pap kék
orchideát? Ja, felesleges kérdés, ti úgyis rögtön át-
számoljátok aranyra, a revitalizávió meg csak annyit
jelent nektek, hogy az a módszer, amely lehetõvé te-
szi ugyanazon növény többszörös kiirtását. Aztán
épp most, hogy az újjászületett káoszdémon talp-
nyalói hármasával irtják a nekrofunokat, most lop-
játok el az összes kékorchideámat, meg a biztonság
kedvéért a mászókarmomat is, nehogy gyûjtsek he-
lyette újat. A vapárágat meg a vasat itt hagyjátok ne-
kem. Az átmeneti revitalizációképtelenségem okán
fennmaradó VP-t ezután a templomszentelésért ka-
pott varázslatba fogom fektetni. Kellemes oltárépí-
tést! Tápmentes Megabye (#4336)

Épülõ Leah templomot vagy új templom építé-
séhez társakat keresek. Ha érdekel a dolog, keress
meg a (#3375)-ös mentális számon, vagy a 92-
355-737-es telefonszámon. Jelenleg Libertan kör-
nyékén táborozom, de a távolság nem akadály .

Pal’Brzm-Szzst
Épülõ Raia templom kerestetik. (Libertantól

keletre már keresem a helyet, de ha van még hely
valahol, szívesen beszállnék.) Béke.

Graham Treefrog (#4788)
Ezúton szeretnék elnézést kérni minden olyan

kalandozótól, aki Wargpinban vagy környékén egy
copfos, szõke hajú, barna szemû elf férfi, Elenios
eljövendõ papja elõl elbújni kényszerült – már
amennyiben volt ilyen. Félreértés történt! Lehet,
hogy aznap egy kicsit morcos voltam, de nem akar-
tam harcolni veletek. (Arról van szó, hogy rosszul
adtam meg a VI parancs értékeit, így lett az 1-es ag-
resszióból 10-es. Szerencsére – vagyis a többi beál-
lításnak hála – senkivel nem harcoltam. Szóval bo-
csánatot kérek! A békés:
V. 5. Beren Peredhil (#2150)

Felhívnám az igen tisztelt Faithful Thantalas
(#3429), és Tyron Yarell (#2254) figyelmét, hogy
hirdetésük (májusi AK 54, oldal) valótlan adatokat
tartalmaz. A gonosz a könnyebb út, mivel gonosz-
ságpontot könnyebb szerezni, és többen is vannak.
Lásd a novemberi (170/305), decemberi
(268/3780 és áprilisi (519/666) AK max. jellem-
pontjait. Egy nem egészen semleges jellemû:
V. 25. Ymmor-Thal (#5738)

Hello! Nevem Tasslehoff fúróláb. Még régebben
írtam, hogy utálom Chara-dint. Mire az a hirdetés
megjelent, én már 5-6. fordulós helyett 28. voltam,
és az alatt az idõ alatt elgondolkoztam, hogy mi
lenne, ha (ami szinte teljesen lehetetlen), én le-
gyilkolnám az összes Chara-din hívõt. Elõször is
nem lenne Cahar-din, mert hívõk nélkül nem len-
ne ereje, akkor pedig nem lenne káosz, és ha nincs
káosz, akkor minden rendben lenne (a fák sorban
nõnének ki, két isten híve nem léphetne ugyanar-
ra az útra stb.). Ezért azt mondjátok: jó, jó, de She-
ran akkor mindig máshová ültetné fáit. Igen ám,
de akkor Sheranban is van káosz, akkor miért nem
irtjátok a híveit? Itt Sheran csak példa, ugyanezt el
lehetne játszani egy másik istennel is. De ez nem
azt jelenti, hogy én nem maradok Dornodon híve,
csak gondolkozzatok el az alábbiakon.

Tasslehoff Fúróláb (#5318)



Kedves áldozataim, leendõ áldozataim, Scat-
man! Sokatok szemében, akikkel a jó szerencse
hozott össze utazásaim során, romlott „bûvölõgép-
ként” vagyok elkönyvelve. Egy lelkiismeretlen per-
szónaként, kit legszívesebben leköpnétek, ha ismét
összetalálkoznátok velem. Bár szerintem inkább
kerültök, tartva attól, hogy ismét hódolva undorító
szokásomnak, etikátlanul kunyeráljak tõletek. Hi-
szen errõl van szó: hogy mennyire erkölcstelen, il-
letlen, és még sorolhatnám, milyen a bûvölés, az
örök fogalom, ami a báránylelkû és makulátlanul
tiszta tolvajokkal és a lopással (uram bocsá’: más
vagyontárgyának használatba vételével) áll szem-
ben. Nézzétek. Én nem fogok sem magyarázkodni,
sem pedig tényeket felhozni az ellen, hogy mit mi-
ért tettem, és ehhez mit szól Úrnõm, a KT-m, és
miért engedik (apropó KT, lehet, hogy még azért
nem dobtak ki, mert nem szeretnék, hogy õk is be-
kerüljenek a sorba közétek). Sem pedig az ellen,
hogy ez miként viszonyul a lopáshoz. Melyik csele-
kedet erkölcstelen és melyik nem az. Nem, én csak
egyet kérek, mégpedig a segítségeteket. Tudjátok
volt egy idõszak (kész lidércnyomás), mikor nem
hódoltam kedvenc szokásomnak. Meg is volt a ha-
tása: depressziós voltam, ideges, kapkodtam és
semmi sem akart sikerülni. Elvonási tüneteket vet-
tem észre magamon. Kérleltem Úrnõmet, szánjon
meg, tegyen valamit, hogy átvészeljem ezeket a ne-
héz napokat (nem, nem a havonta ismétlõdõ gon-
dokra gondoltam). Mire õ, kérésemet meghallgat-
va így felelt: Nos, lányom, tudom, eddig nyugodt
voltál, lelkileg kiegyensúlyozott. Nekem csak az
számít, hogy te boldog legyél, és ha így odaadóbban
tudsz szolgálni, akkor éld így az életed. Tehát, mi-
után követtem Úrnõm szeretetre méltó szavait, lel-
ki békém helyreállt. Szóval ne haragudjatok rám,
hanem segítsetek. Kérlek benneteket, ne KF-eljétek
be a DEM-jeiteket és a drótszõreiteket. Ne kívánjá-
tok, hogy ismét depresszióba essek. Elõre is köszö-
nöm megértéseteket és segítõkészségeteket.

Li’Lee (#4337), Elenios papnõje
Épülõ Raia templomot vagy új templom építé-

séhez társakat keresek. Ha érdekel a dolog, keress
meg a (#2185)-ös mentális számon, vagy a 92-
355-737-es telefonszámon. Jelenleg Xantrox kör-
nyékén táborozom, de a távolság nem akadály.

Xibeca Damm
Hi! Dezsnya-Dözsi-Rex (GN64) írása indított

meg. 1. Jó lenne ha nem kéne TF-re átültetett vic-
ceket olvasni a humor rovatban, fõleg nem olyant,
amit már a Hahota is leközölt. Maradjon ez a kre-
atív kalandozók rovata (pl. Ubifej). 2. Ha zavar,
hogy meglopnak, tedd a KNO-dat a csapdakészítés-
re. 3. Ha zavar, hogy megborítanak, vedd lejjebb az
agressziódat. 4. Tápolás-szerepjáték… Elég nagy
Ghalla. Elférnek egymás mellett. Mellesleg ha ját-
szol, játssz, de ne sírj azért, hogy õ tápos, mert az
olyan, mintha azért sírnál, hogy te nem vagy az! 5.
Longlard! A márciusi számban megtalálod a KT-ve-
zetõk mentálszámait, inkább nekik írj, mint a GN-
be, ha már unatkozol! 6. Dolores! Te mit játszol?
Ha stratégiázni akarsz, vegyél inkább egy sakkot!
További jó játékot kíván:

Cserno Billi (#4022)

Mindig elolvasom mindenki hirdetését, hozzá-
szólását. Sokáig érlelõdött bennem, amit most vég-
re leírok. Talán furcsa lesz az, hogy senkit nem fo-
gok szidalmazni, bántani, fenyegetni, senki játékát
nem fogom becsmérelni, és nem fogok kéretlenül
tanácsokat és véleményeket osztogatni. Csak ma-
gamról fogok írni pár sort. Négy éves leszek. Kez-
detben semmit nem tudtam, ezért azt hittem,
mindent értek. Késõbb sok mindent megértette, és
rájöttem semmit nem tudok. Ez a világ kerek, de
mégis mindig változik. Számomra három dolgot
jelent Ghalla: kalandokat, melyeket úgy várok min-
den nap, mintha csak ez az egy célja lenne az éle-
temnek. Sikereket, amelyeket én érek el, és célo-
kat, amelyeket én tûzök ki magam elé. A Túlélõk
Földje egy lehetõség az önmegvalósításra. Olyan ki-
egyensúlyozottságot ad, amit már nem tudok nél-
külözni. Tartást és világszeretetet. Kapcsolatokat és
élményeket. Dacos akaratot, és csökönyös követke-
zetességet. Önzetlenségre nevel és bizalmasságot
éleszt. A TF nem a kisgyermekek játéka, és nem az
éretleneké. Minden levélre válaszolok. Címem:
Jancsár János, 2751 Nagykõrös, Pf. 140.
V. 22. Kharizmosz (#1954)

Ne hagyjuk! Na hagyjuk, hogy az istenek közül
valamelyik lerombolja Ghallát! Csináljuk akkor in-
kább sajátkezûleg! Romboljunk le mindent, amit
mi vagy az istenek létrehoztak! Majd, ha már nem
lesz mit irtani, akkor tûzvészt mindenkinek! Hoz-
zuk létre a Ghallát Nyírjuk ki Ghallát KT-t! Jelvé-
nyünk egy, a fajok által kezükben tartott, szétrob-
banó planéta. Raia hívõknek elsõbbség. Mindig is
erre vágytak. Most miért ne tegyük ezt meg? Úgyis
csak a táp a lényeg. Grend Kill (#4209)

Ki az az idióta, aki bántani meri tehetséges ta-
nítványomat, Shon Gokut? Úgy pofán verem, hogy
a DEM-jével átrepül a csatornán! (Ja, amikor 6 da-
rab Leon Silver mászkált Ghallán, az nem zavart?
Igaz, õk nem akartak KT-t alapítani.)
Más. Ha valaki 90 ÉP-t akar sebezni egy gonosz ka-
landozóba, akkor üzenem neki, hogy Libertan és a
keleti Kragoru torony környékén megtalál, úgyis
kellene a Sötét Rítus, mire megyek úszni tanulni.
(Apropó, a 15. szint megvan már?)
Van nálam egy poszogó mösze. Mire lehet beidomí-
tani? Egyszer megyek a Fény szentélyébe, akkor is
ki akarnak dobni. Ha van még ilyen Raia fõpap, ak-
kor nemsokára megyek megint.
Kalandozó Kalauz: Aki hangokat hall a fejében, az
sürgõsen keresse fel a legközelebbi pszichiátert,
vagy ha az nincs, Leahot. Talán õ még segíthet.
Áruljátok már el, hogy a fenébe nyerhet egy pikke-
lyes bõrû, szarvakkal rendelkezõ, gülüszemû mu-
táns szépségversenyt? Lüke Szálybaver,

Dornodon „puhatestû” ex-bíborosa
Kalandozók! Kérlek, ne bántsátok karakteremet

kinézete miatt! (Thingol majd megérted.) Most Ga-
tin környékén van.

Sirocco (#4482), a port kavaró
Kalandozótársaim! A karakterem átvettem. Ha

valakinek baja van Daniel McLoaddal, az kérem ír-
ja meg! Leah hívõk segítsetek! Címem: Fûrész Zol-
tán, 2740 Abony, Jókai út 10.

Daniel McLoad (#5519)

Tisztelt játékosok! Mint azt a megszólításból lát-
hatjátok, ez a hirdetés nem a karakternek, kalan-
dozónak szól, hanem annak, akik ezeket a „figurá-
kat” megformálja, élõvé teszi. Nos, egy igen
kényes, sok vitát megélt témáról szeretnék írni. Ez
az a kérdés, hogy tulajdonképpen mi a játék értel-
me, azaz egyszerûen a témám a tápolás. Jelenleg 3
karakterrel játszom, és egyik sem táphegy, és nin-
csenek elhalmozva mindenféle 500 aranyat érõ va-
rázstárggyal. 2 karakterem éppen Libertant járja,
és egy dolog elég jelentõsen szemet szúrt. Ez pedig
az újonnan indult (indított) karakterek. Elképesz-
tõnek tartom, hogy bizonyos rájanyék trófeás ka-
rakterek úgy néznek ki mint a karácsonyfa. Tu-
dom, hogy ez mindenkinek a magánügye, de
találkoztam pl. olyan karakterrel, akinek még tró-
feája sem volt (tehát friss indítás), de a felszerelé-
se: vasvért, vassisak, obszidián és umbatari karkö-
tõ, smaragd védõgyûrû, nagy vaspajzs, Tharr
keresztje, esetleg az umbatari helyett arany papi
karkötõ. Nem érzem át azt, hogy ennek mi értelme
van. Egy ilyen karakternek mi lehet a célja (tudjá-
tok, szerepjáték), mivel mindenkinek van ilyen. Pl.
obszidián karkötõ, Tharr keresztje stb. megszerzé-
se, küldetéseket végrehajtani, megerõsödni. Az
ilyen 0. fordulós karácsonyfát mi motivál? Megmu-
tassam a haverjaimnak, hogy tízszer több TP-t szer-
zek? Egy normál karakter 12-15. szinten szerzi
meg az ilyen felszerelést, van, aki pedig beelszüle-
tik. Nekem is van Ghallán született karakterem, és
nem egy szál gatyában indult, de csak a legszüksé-
gessebbeket kapta meg. Van önálló célja és élete.
Most pl. célja a láncing, de még sorolhatnám. Szó-
val valamennyire én is tápolok, de (idézek) „ésszel
teszem”. Az ilyen játékos tegye fel magának a kér-
dést, hogy miért játszunk TF-et. Ha valaki így sze-
ret játszani, egészségére, de én nem tudom elkép-
zelni. A félreértések elkerülése végett nem
irigységbõl írtam, hanem mert szemet szúrt ez a
dolog. Köszönöm a szót: Zsámboki Roland, 

azaz Clark O’Phane (#5383)
Raimund! Úgy érzem, kissé elhamarkodottan

írtad le soraidat a GN 64-ben. Addig rendben is
van, hogy ha te fizeted a fordulóidat, ne dumálja-
nak bele, mit csinálsz a karaktered álarca mögött,
de arra nem gondolnak sokan, beleértve téged is,
hogy esetleg flegma játékaiddal elronthatod a má-
sik fordulóját, amit viszont nem te pénzelsz. Belát-
hatod, hogy a társasjáték, mint olyan, nem arról
szól, hogy csak egyedül te dobálod a kockát, mert
így a végén nagyon egyedül maradhatsz. Képzeld el,
hogy sokan rászorulnak arra, hogy tapasztaltabb
kalandozók segítsék õket megérteni, mi is igazán
„TF-ezni”, hogy tetteid – az egyén tettei – mennyi-
re befolyásolják mások életét. S bármit is hiszel a
jellemjátékról, akkor is van értelme annak, hogy ki
mit mutat a világ felé, hogy egy Raia hívõ milyen
trófeával rendelkezik, vagy hogy egy druida golom-
bárt öl. Valóban, ezért senki nem fogja fordulóiban
megdorgálni, de önmagának sem tud elszámolni,
ha megkérdezik tõle: igazán úgy játszottál, ahogy a
karaktered elképzelted? Kíváncsi lennék, hogy te
hogy válaszolnál, Raimund. Sheran könnyeket hul-
lat, ha imádkozol… Levendulaszem, a kritikus

55GN – 66.



56 GN – 66.

Tisztelt Káosz Lordok! Elõször is köszönettel
tartozom nektek, hogy kiszabadítottátok Chara-
dint, amint megtudtam, hogy most már én is a hí-
ve lehetek, rögtön elindultam rúnakövéhez, hogy
megtudjam, mit kell neki áldozni, hogy végre a hí-
ve lehessek. Az áldozati tárgyak: DEM, grákóbõr és
ékkõ. Nem gond – gondoltam –, hisz grákóbõrt
könnyû szerezni, DEM- pedig már van a varázsló-
tól. Ékkõ, na ezt meg honnan? Mint egy jóbarátom-
tól megtudtam, a Káosz Lordjai készítik TVP és TU
áron (a mennyiséget csak azért nem írom le, mert
ugye a képességeiteket és CHD küldetéseit titokban
kell tartani). Ez se lehet gond, hisz a Lordok biztos
örülnek CHD leendõ híveinek. Máris utánajártam,
hogy is lehet ilyet szerezni, megtudtam, hogy 300
ap-ért lehet megvenni az ékkövet. Sokan biztos,
hogy felkapják a fejüket: Hé, én az ékkövet 500
(700) ap-ért vettem! Igen, pedig az 1. képesség így
szól: Az ékkövet se átadni, se eladni nem lehet.
Igen, de ez nem eladás, ez csak úgymond szerzõ-
dés, hogy ez az egyén tisztelni fogja-e istenünket.
Vagyis a Káosz Lordok kihasználnak bennünket, és
nem pedig a hitet terjesztik. Így nem toborozzák,
hanem elûzik a híveket, pl. engem. És nem hiszem
(tudom!), hogy én vagyok az egyetlen. Azt viszont
tudom, hogy a Lordokat meg kell gyõzni, hogy le-
hetek igazi Chara-din hívõ. Ez a meggyõzés? Fizetsz
min. 300 ap-t és kész? Miért nem lehet ingyen ad-
ni? Hisz miért kérné olyan karakter, aki nem CHD-
nak akar beáldozni? Most egy ismétlés: Az ékkövet
sem átadni, sem eladni nem lehet. Igen, igen, de
aki CHD híve akar lenni, az úgyis kifizeti! Akkor
miért ne csináljunk belõle üzletet? Ezért ne! Ha
ilyenek CHD hívei, akkor inkább más istent válasz-
tok (pedig nem az istennel van a gond). Hisz más
isten hívei nem kihasználják, hanem segítik egy-
mást. Csak ennyit akartam írni. Remélem, azért el-
gondolkoztok ezen. (El-elgondolkoztok, de az üzlet
az megy tovább, amíg van vevõ, ugye?) A nevemet,
csak azért nem írom le, mert nem akarom a bará-
taimat megsérteni, de a felháborodott emberkék
leveleit a következõ karakterszámra várom:

(#3721)
Kedves elvtársak! Bizonyára mindnyájan emlé-

keztek azokra a daliás hõskorszak elõtti évekre,
amikor még a legközelebbi falu is 200 mérföldre
volt a kalandozóktól. Ez az idõszak most Dornodon
(az a sötétben bujkáló ellenforradalmár) miatt
visszatért. Ezért e két nemes megyei párttitkár elv-
társ létrehozott egy kalandozói honlapot az inter-
neten. Õk pediglen: Dr. Intelligencia (#5287), az-
az Fazekas Szilveszter, 9024 Gyõr, Galamb u. 11. és
Koniram (#1762) (vagyis én), Karácsonyi Zoltán,
9025 Gyõr, Rába u. 92/b. Ezért aztán elvtársak to-
vább a lenini úton a sztálini tisztogató felé, akarom
mondani az élet sûrûjébe! Írjatok (ha érdekel)!
Üdv: Koniram (#1762)

Keresem azon Raia hívõ hittársaimat, akik már
megkapták szeretett istenünk „Építs templomot!”
küldetését. Ne felejtsük el: minél többen vagyunk,
annál hamarabb lesz kész ez a szent hely! címem:
Skrlyik Péter, 3000 Hatvan, Traktoros u. 55. Üdvöz-
lettel:
V. 5. Sendiel fer Findal (#1203), jó elf

Válasz Muffaló Billnek. Elõször is Bill, te össze-
keversz dolgokat. Ebben a valós földi életben a Ha-
lál valóban egy elkerülhetetlen, semleges dolog.
Alapesetben. Amennyiben ez szenvedéssel jár, az
már nem kíméletes, hanem gonosz. A neved utáni
jelzõ (inkvizítor), századokon át nem a kegyes el-
múlást jelentette. Lehet, hogy más szerepjátékok-
ban a Halál semleges, ez az õ dolguk. Itt a Túlélõk
Földjén gonosz, ez világosan kitûnik a küldetések-
bõl, varázslatokból, de fõleg abból, hogy a játékve-
zetõ így döntött. A gonoszt játszani sokféleképpen
lehet, de egy irányvonalat kell követni szerintem, a
Halál terjesztését. Nem ölsz értelmes lényt? Ha ölsz
gyorsan és irgalommal? Attól függ, kit tekintesz ér-
telmes lénynek, mert ilyen alapon a boltban is
megveheted a szörnykomponenseket, és a ször-
nyeket vedd rá öngyilkosságra. Érdekes fordulóid
lesznek. Úgy látszik, az inkvizítor szó jelentése is
rendszerváltáson ment át. Leah hite nem fog a ré-
gi fényben tündökölni, szép is lenne, ez Raia privi-
géliuma. Leah nem lesz dicsõséges, mert az elején
nagyon gyenge varázslatai és nagyon erõs küldeté-
sei vannak, ez tény, köszi annak, aki Leahhal fog-
lalkozik a Beholderben. Csak a leghûségesebbek
tartanak ki. Egyébként nagyon kí1váncsi lennék
egy fordulódra, ha téged „nem kísérnek oktalanul
lemészároltak halálsikolyai”, akkor állandóan
imádkozol? A gyors és kíméletes halál milyen? Én
úgy tudom elképzelni, ha már egy varázslattal
megölöm az ellenfelet, s nem próbálom ki rajta a
fegyvertáramat. te ilyen hatalmas vagy? Más. A Vég-
ítélet Váróinak figyelmébe. A Próféták romboláson
alapuló hármas képességcsoportja szerepjáték
szempontjából az egyik legtutibb. Passzol a névhez,
papi KT révén VP-t ad stb. Csak rombolunk? Ha Le-
ah nem helyeselné, akkor nem kérne rombolá-
sos/pusztításos küldetésnek a végrehajtását. To-
vábbi békés és kegyes haláli játékot kíván:

Albertus Magnus (#2117),
Pusztítás Prófétái

Kedves kalandozók! Kaptam egy levelet, amely
így kezdõdött: „Tisztelt Bruce Lí!”. Na de mi ebben
a hiba? )Hú, költõi kérdés!) Az, hogy engem Black
Jacjnek hívnak. Tisztelt (#5617)-es (és aki Bruce
Línek ír), ne az (#5465)-ös számon írjon neki,
mert ott Black Jack „lakik”! És (#5617)-es, kérlek
írd meg még egyszer a levelet, de ne az (5465)-ös
mentális számon! Black Jack (#5365)

Kedves Utópisztikus Marhaságok Alkotója! Ha
már kitünteted figyelmeddel a nõi Közös Tudatot,
legalább a nevünket írhatnád helyesen. Feminin
Galeria, és a szimbólumunk egy Bíborchidea.
Amúgy minden reklámnak örülünk. Aki kíváncsi
ránk, forduljon hozzám nyugodtan. Az (#5409)-
es vagy a (#3176)-os mentális számra küldhet
üzenetet. Én biztosan válaszolok minden levélre, a
Fõnök is, nagyon remélem.

Yavanna (#5409), az egyik alapító
Jó lenne már végre felébredni! Vagy errõl is az

Álomõrzõk tehetnek?
Graham Treefrog (#4788)

Szerintem aki lop, az köcsög. És ezzel mindent
elmondtam a témáról.

Graham Treefrog (#4788)

Sokan megfogalmazták már, hogy a Halál maga
semleges, és csak Leah kér híveitõl sötét aurát. Én
már ebben sem láttam semmi logikát. Sokan pedig
azt állították, hogy a Halál egy szféra, vagy pedig Le-
ah hatalma, de tévedtek. A Halál ugyanis élõlény,
én mondom nektek. Egy õsi istenség, aki – csak
úgy, mint Chara-din, aki a Káoszt jelenti – a világ-
egyetem egyik fontos átfogó részét képezi. És én ezt
a hatalmas istenséget láttam álmomban Leah fog-
ságában és szolgálatában vonaglani. Hát letépem a
kis féreg álisten koponya szimbólumát, és porrá
zúzom minden megtalált oltárát. Testvéreim! Tér-
jetek át ti is az Ezerarcú hitére, alapítsuk meg KT-
nkat, szabadítsuk ki fogságából és tapossuk le a
halandóból lett önjelölt istent, Leaht! Légy te is ki-
választott!

Síri Shi’laka (#1042), a Halál filozófusa
Sziasztok fiúk! Sokat panaszkodtatok, hogy szí-

vetek hölgye nem olvad el bókjaitok nyomán, és
sok gyönyörû hölgytõl hallom a panaszt, hogy
mennyire figyelmetlenek vagytok. Vajon közületek
hányan nyújtanak át leendõ kedveseiteknek – hó-
dolatotok jeléül – egy szál virágot, bizonyítva, hogy
nem csak pillanatnyi felindulásból cselekedtetek?
Számos hódolóm volt – és gondolom lesz is – ifjú
korom ellenére, de ebbõl a 30 srácból egyetlenegy
sem nyújtott át virágot kedveskedése közben. Le-
het, hogy én vagyok romantikus? Vagy csak min-
denki rohan cél nélkül? Hogy áldozzon így a drow
lánya Eleniosnak? És a szerelemnek? Tisztelettel:

Bíborszemû Borostyán (#1977),
aki már Álomõrzõ

Tisztelt becsületes kalandozók! Bizonyára ti
sem díjazzátok, ha a táborozás végén megtudjátok,
hogy vért szívtak belõletek. A magukat fellengzõsen
Vértestvéreknek nevezõ KT, szedett-vedett vérszo-
pókat tömörítõ bûnfészek. Mint Raia híve és mint
normális értelmes lény, azt mondom, hogy ezek a
sötétlelkû kriptaszökevények élõsködjenek raj-
tunk! Le a vámpírokkal! Nem csak a karó meg az
ezüst fogja õket, egy jól célzott ütés vagy döfés és
végük. Varázslatokkal is lehet õket irtani. Nincs
kedvem egy szövevényes, mindent behálózó érde-
keltségû vámpírklán ténykedését tétlenül nézni.
Minden hasonlóan gondolkodót megkérek, adja ki
a T 9146 1 parancsot. Halál a vámpírokra! A kí ki-
sebb mestere: Vay Décker (#1182)

Önfeláldozás, bizalom, megértés, szeretet, ez a
barátság négy alapfeltétele.

Graham Treefrog (#4788)
Tisztelt kalandozók! Az elmúlt idõben rengete-

gen kérték, hogy fejtsem ki a Kalandozó Királyság
tervét. Hát tessék: Az országot a kormányzótanács
irányítaná. Minden KT ide egy tagot delegálhatna. A
KT-n kívüliek a %-os arányukban választhatnak
képviselõket. Mindenki jelöltetheti magát és vá-
laszthat, feltéve, hogy elmúlt 5. fordulós. A tanács
felett áll, de csak jelképesen, a király. Az egyszerû
törvények meghozásához egyszerû többség kelle-
ne, a bonyolultabbakhoz 2/3-os. Dióhéjban ennyi
lenne. További ötleteket várok!

Barbapapa (#3406), a kijelölt uralkodó
Úgy van! Hulljon a férgese! Puszóka:

Graham (#4788)


