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,Szerkesztõi üzenet
Sziasztok! Az évezred utolsó Alanori Króni-
káját tartjátok a kezetekben. :) Ennek meg-
felelõen egy jó hírrel kezdek: megjelent a
Rúvel hegy, a HKK elsõ Õsök Városa kiegé-
szítõje. Bízunk benne, hogy örömmel
nézegetitek majd az új lapokat! Ha kíván-
csiak vagytok a tesztelõk véleményére, ol-
vassátok el a Rúvel hegy lapelemzését,
amit ezúttal nem Balázs vagy én írtunk, ha-
nem két „külsõs” tesztelõ. Újdonság a Kró-
nikában még a Battletech rovat. A jövõben
többször is olvashattok majd Battletech
novellákat, mivel lelkes Shadowrun rovat-
vezetõnk, Novák Gábor rábukkant néhány-
ra az interneten.

Címlapunkon ismét Vida László festmé-
nye, a Mágus: a tanítvány 2. kiadásának bo-
rítóképe látható.

Minden hûséges olvasónknak és játéko-
sunknak sikerekben és játékban gazdag
boldog új évezredet kívánok a magam és a
Beholder Kft. munkatársai nevében!
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Üdvözlünk a város legkülönlegesebb show-já-
ban.

Ha az árnyak lakói meghallják az Aztechnology
nevet, azonnal a rettenetes vérmágia és a sötét
összeesküvések jutnak eszükbe – mert így is van. És
mégis, a Nagy A még mindig jelen van, és a hírek
szerint nem is megy neki rosszul. Sõt, egyes elemzé-
sek szerint a második helyet foglalja el a gigantikus
Seader-Krupp mögött.

Azt kérdezitek, hogy lehet ez? Vajon ez a vérmá-
gia-dolog nem érdekli a közvéleményt? A válasz egy-
szerû: nem. Félre ne értsetek, az Aztechnologyról
mondott dolgok nagy része igaz – néhányunk job-
ban tudja, mint szeretnénk! De ez a sok ganéj mind
lesiklik az Aztechnology teflonbevonatáról.

Nézzük a tényeket:
• Az Aztechnology birodalom a világ elsõ számú, fo-

gyasztási cikkeket elõállító vállalata.
• Több, mint egymilliárd ember használja a Nagy A

által – közvetlenül vagy indirekt módon – gyártott
termékeket.

• Valószínûleg használtál, ettél, vagy vettél az utób-
bi egy órában valamit, amit a Nagy A gyártott, még
ha nem is ismerted fel. Például, ha megálltál a
Stuffer Shacknél (termékeik kb. 60 százalékát a
Nagy A gyártja), és vettél egy népszerû Hot Mama
Nuke’em-burgert, akkor te is hozzáadtál valamit

ahhoz a huszonhétmilliárd nuyenhez, amit az Az-
technology csak a Stuffer Shack által keres világ-
szerte.

• Az Aztechnology eladási mutatói folyamatosan
emelkednek, azoktól a dolgoktól függetlenül,
amit az árnyközösség tagjai a napvilágra hoznak.

Hogyan csinálják? Három szó: P – rohadt – R. Az Az-
zie-k csodálatosan mûködõ PR gépezetet tudhatnak
a magukénak. Minden megatársaság végrehajt mo-
rálisan megkérdõjelezhetõ titkos mûveleteket, de
csak az Aztechnology képes ismételten megúszni
sértetlenül, ha a dolog napvilágra kerül. A legtöbb
nem árnyakban élõ ember meg sem érti a Nagy A és
Aztlan kapcsolatát (errõl késõbb bõvebben), akik
pedig igen, azok nem törõdnek vele. Ez veszélyessé
teszi az Aztechnologyt, mert nyugodtan leléphet a
gyilkosság helyszínérõl (persze csak képletesen); az
átlagos felhasználó így is megveszi az Aztech termé-
keit. Hívhatjátok beégetett lojalitásnak, félreveze-
tésnek, vagy agymosásnak. Az Aztechnology min-
denesetre mestere az eljárásnak.

>>>>> [Kicsit eltúlozza, nem? Az emberek ennyi-
re nem hülyék.] <<<<<

– Tyro

>>>>> [Új vagy még a témában, eltaláltam? Ak-
kor ezt kapd el: amikor az UCAS-ban és a CAS-ban
napvilágot láttak azok a szörnyû képsorok, amik az
Aztechnology katonák bûnrészességét bizonyították
a campeche-i mészárlásban, az Azzie-k eladási muta-
tói ugrásszerûen megemelkedtek ezekben az álla-
mokban.  Ugyanez történt, amikor a hírek Európát
is elérték. Sajnálatos dolog, de az Aztechnology PR
szakértõi kezükben tartják a közvéleményt.]
<<<<<

– Ranger

>>>>> [Észrevettétek már, hogy amikor egy Az-
technology mûvelettel kapcsolatos szenny a nyilvá-
nosság elé kerül, a leányvállalatai elárasztják a médi-
át valami szenzációsan új, fejlett termék reklámjával?
Az átlagos vásárló öt másodpercig tartja észben a
rossz hírt, aztán az egészet elfelejti.] <<<<<

– Garbonzo Bean
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>>>>> [Mindig tudni lehet, amikor az Azzie-k
nagy gázban vannak – olyankor egyszerre hét új ter-
méket dobnak a piacra. Emlékeztek arra a nagy he-
pajra a texasi határ mellett a Nagy D halála után?
Mindenki azonnal elfeledkezett róla, amikor elõjöt-
tek azzal a jópofa reklámfilmmel, amiben egy felde-
rítõrobot vizsgálta a tisztálkodószereket. Egy sza-
vam sem lehet, még én is jót röhögtem rajta.]
<<<<<

– Harker

EGY CÉGBIRODALOM FELEMELKEDÉSE
A többi megatársasághoz hasonlóan az Aztechnology
is létezett már jóval az Ébredés elõtt – legfeljebb egy
kicsit más formában. Az egész akkor kezdõdött, ami-
kor néhány drogkartell 2007-ben megvásárolt egy
nyersanyag-feldolgozó céget, és átnevezte ORO Cor-
porationre. A név a három legnagyobb szervezet ve-
zetõjének kezdõbetûibõl állt össze: Ortega, Ramos
és Oriz. Az ORO szó egyébként spanyolul aranyat je-
lent.

A rákövetkezõ évben hatalmas molibdénérc lelõ-
helyet tártak fel Panamában, ahol csak az ORO-nak
voltak bányászati jogai. Bár sosem nyert bizonyítást,
az ORO valószínûleg tudott a lelõhelyrõl, és min-
den szükséges lépést megtett, hogy egyedüli kiter-
melõ lehessen. A molibdénbõl befolyó haszon az
ipari cégek felsõ ligájába repítette az ORO-t.

A következõ néhány évben az ORO gyakorlatilag
megvásárolta magának bizonyos közép- és dél-ame-
rikai kormányok feletti irányítást (Panama, Nicara-
gua, Kolumbia, Honduras). Ezek az országok – az
ORO erõteljes nyomására – visszavontak minden
olyan törvényt, amely a szoftverek másolására, újra-
csomagolására, és átírására vonatkozott. Az ORO le-
ányvállalatai alacsonyabb áron terjeszteni kezdték
ezeket a „kalóz” termékeket, megkerülve a világpi-
acot, és azonnali hasznot termelve. Az érintett me-
gatársaságok elégedetlenkedtek ugyan, de még
nem volt elegendõ erejük a harchoz, valamint ezek
az államok nem nyújtottak nekik területenkívüli jo-
gokat, kormányukat pedig az ORO támogatta.

A VITAS járványa 2010-ban söpört át Mexikón, az
ORO pedig megragadva a reklámlehetõséget, orvo-
si és humanitárius segítséget nyújtott. 2011-ben a
mexikói kormány összeomlott, esélyt adva ezzel az
ORO számára az irányítás megszerzésére. A cég lét-
rehozta az elsõ Mátrix-alapú szavazórendszert a „la-
kossági igényt” kielégítendõ – valójában az ORO így
manipulálni tudta a szavazást, és ezáltal a mexikói
kormányt 2015-tõl. Az ORO választott bábja – leg-
alábbis papíron – a Francisco Pavón vezette Azatlán
Párt lett. A párt a mexikói gyökerekhez való vissza-
térést tûzte ki célul, és beiktatása után Pavón elsõ
dolga volt országát Aztlanra keresztelni.

A relatív stabilitás miatt, melyet az Aztlan kormá-
nya a többi Mezoamerikai nemzethez képest bizto-
sított, az ORO a fõvárosba, Tenochtitlánba tette át
fõhadiszállását. 2022-ben az ORO Aztechnology
Corporationre változtatta nevét, és a változással
együtt járó új kép kialakításához erõteljes propa-
ganda-hadjáratba kezdett. Az Aztechnology az elkö-
vetkezõ húsz év során segített Aztlannak észak és
dél felé terjeszkedni, míg végül az Aztlan bekebelez-
te a már az ORO által kontrollált országok nagy ré-
szét, és az Egyesült Államok egy darabját is.

>>>>> [Úgy érted, segített magának. Az Aztech-
nology irányította Aztlant, és teszi még most is. Az
ország tulajdonképpen a cég egyik leányvállalata.]
<<<<<

– Cheshire

2044-ben az Aztechnology utasításait követve
Aztlan államosította az ország területén található
összes, más megatársasághoz tartozó vállalatot. Vá-
laszul 2048-ban a cégek elindították a Reciprocitás
Hadmûveletet, és a Társasági Tanács beleegyezésé-
vel katonai csapást mértek az Aztechnology Ensena-
da telepére. Az Azzie-k helyt adtak a cégek követelé-
sének, de a tárgyalóasztalnál minden elõnyt
igyekeztek kicsikarni maguknak. Az aláírt Veracruz
Szerzõdés szerint az Aztechnologynak kárpótlást
kellett fizetnie minden cég számára, amelynek az ér-
dekeltségeit államosították, viszont a megatársasá-
gok csak helyi érdekeltségû leányvállalatokat mû-
ködtethettek az ország területén, és ezen cégek
fõbb részvényesei is csak aztlani állampolgárok,
vagy aztlani tulajdonú cégek lehettek.
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>>>>> [Ez volt az elsõ példája a Társasági Tanács
hírhedt Omega Rendeletének?] <<<<<

– Arclight

>>>>> [Nem hiszem. Egyik Aztlanon kívüli Azzie
érdekeltséget sem ért támadás – ha a cégek szabad
vadászati engedélyt kaptak volna, nem hagyják ki ezt
a lehetõséget. Azonban csak egy hajszál választotta el
tõle – az összes mega együttmûködött, hogy meglec-
kéztessenek egy maguk közül valót.] <<<<<

– Beowulf

2050-ben az Aztlan katonái által Campeche mel-
let lemészárolt civilek miatt polgárháború tört ki. A
Yucatán régió, az engedetlenség melegágya már
évek óta a robbanás szélén állt, és a campeche-i
esettel betelt a pohár. A lázadók folytonosan válto-
zó gerillataktikát alkalmazva elkezdték „felszabadí-
tani” a Yucatán egyes területeit, de az Aztechnology
egyre több csapatot és modernebb fegyvereket ve-
tett be ellenük. Nyílt titok, hogy Amazónia segíti a
gerillákat, akik kétségtelenül felmorzsolódnának a
támogatás nélkül.

>>>>> [Ezek az események fontosabbak, mint
gondolnátok. A megák számára ez az egész csak
tegnap történt. Õk még mindig fújnak az Aztechno-
logyra a kalózkodás, és az egyéb ORO-s dolgaik mi-
att, nem is beszélve az újabb keletû államosításról.
Az õ hosszú távú emlékezetükben Veracruz is csak
tegnap történt. Ha ismered az alapsztorit,

könnyebben megérted az Azzie-k és a többi mega-
társaság közötti kapcsolatokat – a tudás pedig éle-
tet menthet.] <<<<<

– Argent

A céges világban a közelmúltban végbement vál-
tozások (a Fuchi bukása, a Novatech, a Cross és a
Wuxing felemelkedése) megváltoztatták az erõviszo-
nyokat. A Nagy A a második helyre ugrott, és barát-
ságos viszonyt próbál meg kialakítani a három új
megával. Eddig még csak a Cross próbált meg
egyezkedni, de tisztán látszik, hogy az Aztechnology
hajlandó eltekinteni a versengéstõl, hogy megvál-
toztassa a róla kialakult képet.

>>>>> [A Cross holmi egyezkedési kísérletnél
azért többre jutott az Aztechnology-val. Az Ares
mindkettõjük fõ ellenfelének számít, és ráadásul be
van ékelõdve közéjük. A közeljövõben kinéz néhány
közös mûvelet az Ares megfingatására.] <<<<<

– Turner

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS
A Nagy A alapfelépítése meglehetõsen jól ismert, de
a részletek annál homályosabbak. Az Aztechnology
magáncég, azaz nem köteles jelenteni a különféle
Felügyelõségeknek és Tõzsdebizottságoknak, vagy
beszámolni a részvényeseknek. A legnagyobb elõny
azonban, hogy az Azzie-knak nem szükséges nyilvá-
nosságra hozniuk a fõbb részvényeseik nevét. A cég
tulajdonosainak nevét több réteg rejti, mint egy haj-
léktalan nõt a leghidegebb éjszakán. Vannak plety-
kák, találgatások, esetleg hiányos tények, de még
mindig hiányoznak darabok a kirakós játékból.

A REJTÉLYES IGAZGATÓTANÁCS
Az igazgatótanácsban ülnek azok az emberek, akik
igazából futtatják a show-t. Bár az aztlani törvények
kötelezõvé teszik az igazgatótanácsi tagok neveinek
nyilvánosságra hozását, a kormányzat (minõ megle-
petés) mentességet biztosított a Nagy A esetében.
Nem tudjuk, hány tagú a tanács – legpontosabb in-
formációnk szerint körülbelül egy tucat. Azt viszont
tudjuk, hogy az Aztechnology Társasági Tanácsban
ülõ képviselõje mindig az igazgatótanács tagja. Egy
tanácsi báb alkalmazásával szemben õk jobban ked-
velik, ha saját szócsövük van a tûz közelében.

>>>>> [Vagy inkább még nem találták ki, hogyan
tartsanak fel kontrolláló manipuláció varázslatokat
az ûrben – ezért inkább olyasvalakit küldenek, aki
mindent tud.] <<<<<

– Cheshire



Bár az összes tagot nem ismerjük, néhányukat si-
került azonosítani, ezekrõl alább részletesebben is
olvashattok. A többiekrõl csak megalapozatlan szó-
beszédek vannak: egy tollaskígyó, egy szabad szel-
lem, Margaret Vonyító Prérifarkas, a Jút Nemzet rég-
óta posztján lévõ törzsfõnöke, egy MI, végül pedig
Juan Atzcapotzalco, a cég elnöke. Szerintünk az
összes tipp marhaság, de bizonyítékunk még a cáfo-
lásra sincs.

Tudjuk, hogy az utóbbi három-négy évben tör-
tént valami Oscuroval, az egyik legjelentõsebb igaz-
gatótanácsi taggal, aki azóta teljesen eltûnt. Az igaz-
gatótanácsban azonban hatalmi átrendezõdés jeleit
véltük felfedezni, amely általában az egyik nagypá-
lyás leköszöntekor szokott megtörténni.

Bár minden tag saját útját járja azon kívül, hogy
megpróbálnak minél több nuyent összeharácsolni,
mégis együttmûködnek annak érdekében, hogy új-
rateremtsék az Azték Birodalmat, és nem csak Kö-
zép-Amerikában. Elkötelezetten dolgoznak ennek
megvalósításán Aztlanban, különösen a vallás és a
kultúra terén. De az is világossá vált, hogy a progra-
mot nem szorítják földrajzi határaik közé; az Aztech-
nology enklávék világszerte terjesztik otthoni kultú-
rájukat, az építészettõl kezdve, a zenén és a valláson
át, egészen a sportig.

>>>>> [Bizonyos jelek arra mutatnak, hogy az
aztlani vallás – a Nap Ösvénye – fõpapjai rendszere-
sen találkoznak az igazgatótanács tagjaival, és a leg-
felülrõl érkezõ parancsoknak engedelmeskednek.]
<<<<<

– Doc

És íme, az általunk felderített igazgatótanácsi ta-
gok névsora:

THOMAS ROXBOROUGH
Roxborough egy ravasz céges ban-
dita, aki erõszakos hatalomátvéte-
lekkel csinálta meg a szerencséjét,
és aki számtalan kisebb cég részvé-
nyeit is birtokolja. Aki gennygom-
bócnak nevezi, rátapintott az igaz-
ságra – a szó szoros értelmében.
Tudjátok, Roxy nem igazi ember
többé... hogy akkor micsoda, an-
nak kitalálását rád bízzuk. Egy ab-
normális genetikai rendellenesség
testét egy kupac gusztustalan,
funkció nélküli hústömeggé vál-
toztatta. Egy tápoldattal teli tartály-
ban él, az Universal Omnitech or-
vosainak köszönhetõen.

Roxy agya sértetlen maradt (el-

méletileg), és részt vesz az üzletben a Mátrixon, vagy
holokivetítõkön keresztül. Érdekes lehet, hogy
2057-ben, körülbelül Oscuro felszívódásával egy
idõben Roxy is eltûnt egy hétre a Mátrixból. Az ezt
követõ átszervezõdés során Roxy szemlátomást fel-
hagyott terveinek többségének kivitelezésével (ame-
lyekrõl tudunk), és valóságos remete vált belõle.

Múlt évben azonban Roxy újra növelni kezdte
befolyását. Úgy tûnik, fõként Hector Ramirezen,
Aztlan denveri tanácstagján keresztül intézi dolgait.
Ramirez a Genetiqoe egyik vezetõje, amely Roxbo-
rough egyik kedvenc, biotechnológiával foglalkozó
Nagy A leányvállalata.

>>>>> [Roxyé az Universal Omnitech kb. 5 szá-
zaléka. Ezért felügyelteti magát az õ orvosaikkal, és
nem az Azzie-s kollégáikkal. Sokkal pártatlanabbnak
tekinti õket. Az UO és az Aztechnology (a Geneti-
que-en keresztül) az utóbbi évben számos orvosi és
genetikai kutatási eredményt osztott meg egymás-
sal, ez pedig arra utal, hogy az UO nem csak Roxyn
keresztül kötõdik az Aztechnologyhoz. Az Azzie-nak
jó oka van haverkodni az UO-val: helyet szeretné-
nek kapni a Pacific Prosperity Groupban, melynek
az UO már a tagja. Fogadhattok rá, hogy ehhez a Ya-
matetsu-nak és a Wuxingnak is lesz egy-két szava.]
<<<<<

– Hoosier Hackers

>>>>> [Roxborough összeütközésbe került a
múltjával, és most fizet a bûneiért. Nincs szüksége
tõletek tiszteletre vagy sajnálatra. Mindent megér-
demelt, amit kapott.] <<<<<

– Alice

DOMINGO CHAVEZ
Egészen a közelmúltig Chavez az Aztechnology Tár-
sasági Tanácsi Képviselõje volt. Oscuro bukásával
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jutott gazdagsághoz és hatalomhoz, és máris megle-
hetõsen fontos játékosává vált a cégnek. Talán szü-
letett vezetõ, vagy csak könyörtelen politikát folytat
hatalma növelésének érdekében – nem tudni. Sem-
mit nem tudunk a hátterérõl – egyáltalán, semmi in-
formációnk sincs róla azon kívül, hogy mágus
(amennyire tudjuk, nem vérmágiát gyakorol). Sze-
mélyes információk szerint arrogáns és öntelt, jel-
legzetes macho vonásokkal.

>>>>> [Chavez rendszeresen rituális mintát vesz
az útjait keresztezõkbõl. Ezeken keresztül szokott
bosszút állni.] <<<<<

– Toro

>>>>> [Na persze. Chavez túlságosan el van fog-
lalva a tollasodással ahhoz, hogy ilyenekkel szaroz-
zon. Csak azért, mert mágus, még nem kell mindent
mágiával elintéznie. Ha bosszút akar állni, bárkit fel-
bérelhet.] <<<<<

– Carter

ANNA VILLALOBOS
Villalobos a Nagy A új Társasági Tanács Képviselõje,
aki Chavezt váltotta fel a posztján. Chavez protégé-
je, neki köszönheti pozícióját. Adósa Chaveznek,
kötelességének tekinti, hogy tájékoztassa õt a Ta-
nács minden lépésérõl. Jelenleg csak kispályásnak
számít az igazgatótanácsban (Chavez támogatója),
eddig még nem sok mindent láthattunk tõle.

DOMINGO RAMOS
Ding ramos egy tünde, Julio Ramosnak, az ORO
„R”-jének a fia. Összes részvényét apjától örökölte,
és az utóbbi idõben nem túlzottan vonja magára a
figyelmet – szemlátomást nem csinál mást, csak szé-

kében hátradõlve kényelmesen élvezi a gazdagsá-
got. Nagyon szeret utazni, ide-oda vándorol a föld-
tekén, újabb és újabb felsõosztálybeli csoportokkal
kötve ismertséget.

>>>>> [Ding egy hamisítatlan Lord. A panamai
Concepcion mellett épült palotája számos idegen
és ezoterikus vonással rendelkezik, mint például sa-
ját állatkertje, vagy a labirintus, melynek láttán még
De Sade márkit is megenné a sárga irigység.]
<<<<<

– Lola

TSURUNAGA SHINOYAMA
Shinoyama is azok közé tartozik, akik a nemrég le-
zajlott hatalomátrendezõdést kihasználva jutottak
egyre elõrébb. Körülbelül tíz évvel ezelõtt lépett
meg a Fuchitól, és az Aztechnologyt oly mértékben
lenyûgözte a fogyasztói tendenciák megértésének
és manipulálásának képességével, hogy azonnal fel-
ajánlották neki az informatikai igazgatói posztot.
Eddig csak az egyik igazgatótanácsi tag csicskása-
ként tartották számon, de az utóbbi idõben nagy va-
lószínûséggel megragadta a kínálkozó alkalmat,
hogy felvásárolja valaki más részvényeit (talán Oscu-
róét?), és feljebb lépjen a táplálékláncon. Tervei
nem ismertek.

>>>>> [Nakatomi megpróbálta kinyíratni, ami-
kor elhagyta a Fuchit. Shinoyama ezt sosem bocsá-
totta meg neki, és gyûlölete még a Renrakuhoz is el-
kísérte Nakatomit. A két cég közötti konfliktusok jó
része ennek a két embernek a számlájára írható.]
<<<<<

– Link

OLIVER MCCLURE
McClure feltûnõen kilóg az igazgatótanács többi
tagja közül. A jómódú, népeszerû quebec cityi pol-
gárjogi vezetõ Dunkelzahn végakaratának köszön-
hetõen jutott hozzá az Aztechnology részvényeihez
és az igazgatótanácsi székhez. A kívülálló megjele-
nése rövid idõn belül kaotikus állapotokat terem-
tett az igazgatótanácsban. Elõször megpróbálták el-
tetetni láb alól (eddig három feljegyzett kísérlet
történt), majd amikor ez nem járt eredménnyel,
megvásárolni (Chavez felajánlotta számára Quebec
Cityben az Aztechnology Szórakoztató Negyedet.) –
szintén sikertelenül. McClure lelkiismeretes üzlet-
ember, és ezt a hozzáállást próbálja meg érvényesí-
teni az igazgatótanácsi üléseken is. Domingo Ramos
állandóan sértegeti, Chavez pedig nyíltan megveti,
McClure egyenessége és vonzereje azonban így is
rengeteg támogatót gyûjtött köré.
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MOTECUHZOMA
Csupán egy név. Számtalan alkalommal próbáltuk
már meg felfedni kilétét (ugyanúgy lehet egy cso-
portosulás neve is, mint egyetlen személyé), de
nem sikerült bõvebb információt szereznünk róla.
Természetesen még folynak nyomozások az ügy-
ben, de nagyon valószínû, hogy ahhoz elõször a te-
nochtitláni nagy piramisba kellene behatolnunk.

>>>>> [A Motecuhzoma nevet két azték király is
viselte. Lehet, hogy ez az álneve Atzcapotzalcónak, a
Nagy A elnökének?] <<<<<

– Del Vientos

>>>>> [A Johnsonom utasítására egyszer egy
ilyen nevû fickó nyomába kellett erednem. Asztrális
vizsgálatnak vetettem alá, és úgy festett, mintha
megszállta volna egy szellem. Valami rohadtul erõs
mágia volt körülötte, így hát iszkoltam, amilyen
gyorsan csak tudtam. Szerintetek ugyanarról a fic-
kóról van szó?] <<<<<

– Wizworm

A BÁB-ELNÖK
Az Aztechnology elnök-vezérigazgatói posztja már
jó ideje csak álarc. Elméletileg az vezetné a céget,
aki ebben a pozícióban csücsül, valójában azonban
a jelenlegi fõfejes, Juan Atzcapotzalco azóta az igaz-
gatótanács bábja, mióta csak hivatalba került – azaz
több mint tizenhét esztendeje. A tanács úgy mutat-
ta be a nagyközönségnek, mint „egy átlagos farmer
Guadalajarából, aki jobbá teszi nemzete sorsát”, és
már a kezdetektõl fontos szerepet kapott a cég PR
stratégiájában. Egy évtizedig szinte teljesen láthatat-
lan volt, hivatalos alkalmakkor sosem jelent meg
személyesen, és még a belsõ céges trideoadásokban
is ritkán tûnt fel. Úgy tûnt, mintha csak a nyilvános
rendezvények kedvéért bújna elõ rejtekhelyérõl.
Semmi nyomát nem találtuk, hogy Juan tagja lenne
az igazgatótanácsnak, bár egy elnök-vezérigazgató-
nak rendszerint azért jár egy szék.

Dunkelzahn a végrendeletében egy dobozt ha-
gyott Atzcapotzalcóra azzal az utasítással, hogy nyis-
sa ki azt a következõ Festival de Muertoson (a Hol-
tak fesztiválja – azok kedvéért, akiknek nincs
beizzítva a spanyol nyelvszoftverük). Ez a momen-
tum táplálta azt a pletykát, miszerint Atzcapotzalco
már régen halott, és testét az igazgatótanács kont-
rollálja. A megadott napon Juan Atzcapotzalco sze-
mélyesen megjelent a Draco Alapítvány washingto-
ni központjában, kinyitotta a dobozt, köszönetet
mondott Nadja Daviarnak és az alapítvány jelenlévõ
fejeseinek, majd szépen elsétált. Azóta nyoma ve-
szett, egyszerûen felszívódott. Nem tûnt fel a nyilvá-

nosság elõtt, a trideoadásokban is csak a régi felvé-
teleket ismételgetik róla. Papíron azonban még
mindig õ a cég elnöke.

>>>>> [Atzcapotzalco eltûnése nem nagy veszte-
ség az igazgatótanácsnak – még mindig használhat-
ják a képmását, az Azzie-k pedig szemlátomást be is
veszik ezt a maszlagot. De ki tudja, hogyan reagál-
nak majd, ha megtudják az igazságot szeretett hõ-
sükrõl?] <<<<<

– FastJack

>>>>> [Néhány hónappal ezelõtt egy aztlani va-
dászatunkon láttam Atzcapotzalcót. Beszorítottak
minket egy elhagyatott elmegyógyintézetbe Quet-
zalzacatenango mellett, és néhány elégedetlen helyi
húzott ki minket a szarból. Juan közöttük rejtõzött,
de azonnal lelépett, amint észrevette, hogy felis-
mertem.] <<<<<

– Apollo

>>>>> [Most éppen Amazóniában tartózkodik.
Nem tudom miért, de az ottaniak a védelmükbe vet-
ték – talán arra kíváncsiak, miféle titkokat tud az Az-
technologyról.] <<<<<

– Toro

>>>>> [Én Kalifornia Szabadállamban szúrtam ki
a múltkor, amikor éppen (0.8 Mp törölve SysOp ál-
tal)] <<<<<

– Thibault

>>>>> [Oké srácok, elég volt a „láttam Juant”
történetekbõl. Térjünk vissza a témához.] <<<<<

– Captain Chaos



Biztosan hallottatok már embereket arról beszél-
getni, ki hol tartózkodott, amikor a klánok lecsaptak.
Meghallgattátok a hihetetlen történeteket a Stingert
vezetõ pilótákról, akik darabokra szedték a klános ne-
héz mecheket, vagy a magányos klánmechekrõl, ame-
lyek teljes Belsõ Szférás századokat tettek múlt idõbe.
Nos, az ilyen sztorik közül nem mindegyik hazugság,
némelyiknek saját szememmel is tanúja voltam. Ti is
láttátok volna, ha a Fejvadászoknál szolgáltok.

Mallory Fejvadászai, a Mallory Ház – az Egyesült vi-
lágok egyik kisebb nemesi családja – saját ezrede. Hi-
vatalosan az Antietamon lenne az állomáshelyünk, de
már több, mint egy esztendeje nem láttam a bolygót.
Fõként kalózvadász akciókat, felkelések leverését, és

egyéb olyan mocskos munkákat bonyolítunk le, ame-
lyeket senki más nem lenne hajlandó elvállalni. Nem
sokan hallottak még rólunk, és ez nekünk tökéletesen
megfelel.

A klánok támadásának idõpontjában a Második
Zászlóalj éppen Tolandra, egy fagyos, száraz világra
volt vezényelve, valahol a Rasalhág birodalom szélén.
A helyiek kalóztámadásokra panaszkodtak, és minket
választottak ki a probléma megoldására. Azonban nem
csak egyszerû, fosztogatni érkezõ kalózok szakadtak a
nyakunkba.

A Tizenkettedik Csillaggárda ezred volt kijelölve a
fõváros védelmére. Mi a bolygó legnagyobb bányász-
komplexumánál helyezkedtünk el, körülbelül negyven
kilométerre északra a várostól. Arra következtettünk, a
bánya lesz a támadás fõ célpontja, de a Gárda parancs-
noka úgy vélte, a városnak erõsebb védelemre van
szüksége. Nem volt lényeges a dolog, mert számítása-
ink szerint több, mint elegendõ erõvel rendelkeztünk
bármilyen kalózcsapat leküzdéséhez.

Az elsõ jelét annak, hogy valami nagyon nincs
rendben akkor kaptuk, amikor a légizsokék elindultak
az ellenséges ûrjárók köszöntésére, és nem sokkal ké-
sõbb farkukat a lábaik közé húzva söpörtek vissza.

A második jel az volt, hogy a kalózok orbitális pá-
lyáról rádión megkérdezték, ki védelmezi a világot. A
Gárda parancsnoka viccesnek találhatta a kérdést, és
átküldte nekik a teljes csapatjegyzéket, hogy tisztában
legyenek vele, mekkora kalamajkába másznak bele ép-
pen. Amikor zászlóaljparancsnokunk, Ryan õrnagy ke-
zébe is eljutott az üzenet, megmondta a banditáknak,
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hová tegyék a kérésüket. Úgy gondoltuk, a kalózok
minden szükséges információt meg fognak kapni, ami-
kor apró cafatokká szedjük szét õket.

0900 körül jelentést kaptunk, hogy a kalózok
mechjei feltûntek a fõvárostól délre, mintegy tíz kilo-
méter távolságban. Ryan õrnagy kiküldte eléjük a
Charlie Századot, hogy szemmel tartsák õket, és folya-
matosan jelentsék az eseményeket. Mindannyian a
kommunikációs barakkhoz gyûltünk, hogy figyelem-
mel kísérjük a Gárda felfejlõdését. A támadók körülbe-
lül másfél zászlóaljnyi erõvel vonultak fel egy teljes ez-
red ellen. Ekkora baklövés láttán joggal gondoltuk,
hogy a Gárdisták egykettõre végeznek a melóval, és
egy óra múlva már a városban ünneplik a gyõzelmet.

Ekkorát még sosem tévedtünk.
0930-ra a Gárdát visszaszorították a városba. 0945-

re a városban mindenki halott volt, vagy éppen az éle-
téért futott, beleértve a Gárdát is. Saját Charlie Száza-
dunk is harcba keveredett, miközben egy visszavonuló
Gárdista egységnek próbált fedezetet biztosítani, és a
kavarodásban elvesztettünk négy mechet, valamint két
pilótát.

1015 körül a Charlie Század és a Gárda egyik zász-
lóaljának maradványa elérte bázisunkat. Egy gyors át-
csoportosítást követõen „Happy” Hart százados, száza-
dunk parancsnoka a szokásos mogorva arckifejezéssel
besétált szakaszom pihenõkörletébe.

– Wozniak hadnagy! – vakkantotta.
– Mi a helyzet, Happy? – érdeklõdtem.
Happy sötét pillantást vetett rám. Nem volt rossz

parancsnok, de nagyjából annyi humorérzékkel bírt,
mint Takashi Kurita egy fogfájós napján.

– A Charlie Század felderítõ szakasza elveszítette a
hadnagyát és a szakaszvezetõ õrmesterét. Az õrnagy a
te szakaszodból rendelte át Johnson õrmestert a Char-
lie felderítõinek vezetésére.

Nem válaszoltam rögtön. Elég jól ismertem Han-
sent és Flynnt, de sajnálkozni késõbb is ráértem. El-
vesztésük azonban lyukat hagyott a parancsnoki struk-
túrában, és a rés kitöltésére Johnson volt a
legalkalmasabb ember. Nem voltam boldog tõle, hogy
kiveszik a szakaszomból, de beláttam a lépés szüksé-
gességét.

– Johnson éppen a gépe karbantartását felügyeli –
mondtam. – Megyek, szólok neki.

– Majd én – válaszolt kurtán Hart. – Neked öt perc
múlva eligazításod lesz.

Elhúzott a szerelõcsarnok felé, én pedig felhajtot-
tam Mikkit és Tonyt, szakaszom másik két tagját.

Az eligazítást személyesen Ryan õrnagy tartotta.
– A Gárda túlélõinek jelentése szerint az alakulat egy

része visszavonult a Ramagen Canyonba, hogy rendezze

sorait. Ûrjáróik átjöttek a mi bázisunkhoz, és készenáll-
nak a túlélõk felszedésére, de nem állítják biztosra,
hogy mindenkit képesek megtalálni. A ti feladatotok te-
hát átfésülni a szurdokot, és idehozni a túlélõket.

– Elhúzzuk a csíkot? – kérdeztem meglepetten.
– Errõl van szó. Ellenfeleink nyilvánvalóan nem kö-

zönséges kalózok. Elsõ osztályú fegyverzettel rendel-
keznek, és igen jól szervezettek. Az a tény, hogy ilyen
óriási veszteségeket okoztak a Csillaggárda ezredének,
világossá teszi számunkra, hogy nem sok esélyünk len-
ne szembeszállni velük. – Láttam az õrnagy arcán,
mennyire nem tetszik neki a menekülés gondolata. –
Sokkal hasznosabb, ha visszavonulunk és figyelmeztet-
jük a Nemzetközösséget, mint ha haszontalan védeke-
zõ harcban veszünk oda. Evakuáció 1500-kor. Durván
négy órátok van a feladat teljesítésére, és a visszatérés-
re. Ennél tovább nem várhatunk.

– A repülõs fiúk is segítik a kutatást? – kérdezte
Tony.

– Negatív. Megmaradt vadászainkat a visszavonulás
fedezésére tartogatjuk. – Az õrnagy úgy ejtette ki a
„visszavonulás” szót, mintha káromkodott volna.

– Harcérintkezésre vonatkozó szabályok?
– Minden okunk megvan feltételezni, hogy a táma-

dók csapatokat irányítottak a szorosba a megmaradt
Gárdista egységek levadászására. Ha van rá mód, ke-
rüljétek a balhét. Ne feledjétek el: fõ feladatotok a ku-
tatás és a mentés.

Amikor visszatértünk a mechjeinkhez, Happy még
hozzáfûzte saját kommentárját:
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– Emlékezzetek rá, hogy az õrnagy azt mondta, ez
egy kutató-mentõ küldetés. Harcot elkerülni. Ha nem
lehetséges, akkor is. ÉRTHETÕ!?

Mindenki tudta, mekkora menõ vagyok, ha önma-
gam bajba keverésérõl van szó.

– Roger, százados, úgy lesz. Maga csak foglalja a he-
lyünket az ûrjárón, oké? – Hart elsietett, talán úgy gon-
dolta, nem szolgáltam rá a válaszára. Bemásztam a
mechembe, és rádiómat a szakasz taktikai hullám-
hosszára kapcsoltam.

– Tony, Mikki, készen álltok a horgászatra?
– Roger, Woz – jött Mikki válasza.
– Követlek, fõnök – mondta Tony.
Délkelet felé hagytuk el a bázist. Bár egy mechünk

hiányzott, még így is mi voltunk a legalkalmasabbak az
ilyesfajta feladatokra, az ellenséges terepen történõ
kutatás-mentésre. Rattlesnake mechjeink egyszerû
Jennerekre hasonlítottak, de telezsúfoltuk õket csúcs-
technológiájú fejlesztésekkel. Majdnem kétszer akkora
páncélzattal és tûzerõvel bírtak, mint a Jennerek, és
manõverezõképességben is felülmúlták elõdeiket. Rö-
vid idõ alatt hatalmas távolságok megtételére voltunk
képesek, és szinte bármivel fel mertük volna venni a
harcot, ami megpróbálja utunkat állni. Nem kerestük
a balhét, de Sandra „Happy” Hart százados utasításai
ellenére készen álltunk rá, hogy bárkinek elrontsuk a
napját.

Húsz perccel késõbb behatoltunk a Ramagen Ca-
nyonba. A szoros tulajdonképpen egy kiszáradt folyó-
meder volt, a bolygó egyik leghíresebb turistalátvá-
nyossága. Talán nem olyan nagy, mint a terrai Grand
Canyon, de a völgyek egymás utáni átkutatása hosszú
és unalmas procedúrának ígérkezett.

Már egy órája küszködtünk a tükörsima gránitfalak

útvesztõjében, amikor Mikki hangját hallottam a rádi-
óból.

– Mozgó MAD kapcsolat tíz óránál, távolság kettõ-
ezer-ötszáz, és egy rohadt NAGY példány!

– IFF jelzés?
– Negatív, Woz. Ha a mi fiunk is, nem reklámozza.
– Lehet a helyiektõl is, de könnyen elképzelhetõ,

hogy ellenség. Nézzük meg közelebbrõl. Mikki, gyere
mögém; Tony, te vagy a hátvéd.

– Roger.
– Rog.
Óvatosan közelítettük meg a helyszínt. Még ezer

méter lehetett hátra, amikor elértük egy újabb, zsákut-
cában végzõdõ hasadék bejáratát – pont úgy nézett ki,
mint a másik tucatnyi, amelyeket már átvizsgáltunk. A
szurdok talaja egyenetlenül hullámzott, a sziklás fel-
ületet kókadtan hajladozó fák apró ligetei tarkították.
Maga a vájat talán ezer méter hosszú lehetett, falai két-
száz méter magasra nyúltak, a legvégén pedig talán
még feljebb. Már sokadszor tárult szemünk elé ugyan-
az a látvány.

Mindössze talán a kanyon végén várakozó mech tet-
te különbözõvé a többitõl. Jeges borzongás futott végig
a hátamon, amint harci komputerem is jelezte azt, amit
már eddig is sejtettem – ilyen géppel még soha nem ta-
lálkoztam (de szerintem senki más sem elõttem).

Éppen a falat vizsgálgatta, mintha kutatna valami
után. A Stalkerhez hasonló, torpedószerû törzse volt,
a védelmet növelõ páncéllemezzel a tetején, és rakéta-
indítóval a bal vállán. A vaskos alkarok kézfejek helyett
fegyvercsövekben végzõdtek, a lábai pedig hátrafelé
hajlottak, akár a Maraudernek.

Tony mindannyiunk kérdését szavakba öntötte:
– Mi a pokol EZ!?
– Nem tudom – válaszolt Mikki –, de nem szívesen

futnék össze vele egy sötét sikátorban.
– Akkor van egy rossz hírem számodra – mondtam,

miközben aktiváltam fegyvereim célzórendszerét és a
külsõ felvevõket. – Pont ezt tesszük.

– Fõnök, te mindig a dolgok fényesebbik oldalát lá-
tod – hallottam Tony hangját.

– Vége a csevelynek. Szóródjunk szét. Delta formá-
ció.

Mikki elindult a hasadék bal oldala felé.
– Nem túl sok helyünk van a manõverezésre, Woz.
– Pedig csak így bánhatunk el a védelmével – vála-

szoltam. – Fel kell adnunk a fedezékünk, hogy köze-
lebb kerüljünk. – Miközben Mikki továbbhaladt a bal
oldalamon, Tony pedig a tükörképeként a jobbon, a
század hullámhosszára kapcsoltam a rádiót.

– Bravo Vezér, itt Rattler Vezér, azonnali segítséget
kérünk. Egy ismeretlen típusú ellenséges rohammech
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csapdába esett a szorosban. Átküldöm a vi-
deoképet, választ kérek, vége!

Happy hangja csendült fel a sisak hang-
szórójában. Még a statikus recsegésen ke-
resztül is ki tudtam venni hangjának le-
mondó színezetét.

– Rattler vezér, itt Bravo vezér. Megkap-
tuk a felvételt. Nem vagyunk olyan helyzet-
ben, hogy támogatást nyújthassunk, erõsí-
tés várható érkezési ideje kettõ-nulla
percen belül. Magatok vagytok.

– Értettem, Bravo Vezér – válaszoltam.
Igazából nem is reménykedtem semmiféle
segítségben, de egy próbálkozást megért.
Visszaváltottam szakaszom frekvenciájára.

A szoros végén álló mech ebben a pilla-
natban felén fordult, a karjába épített fegy-
verek célzásra emelkedtek. Néhány másod-
percig csak meredtünk egymásra, mindkét oldal
felmérte a másikat. Aztán váratlanul egy reszelõs, eltor-
zult hang szólalt meg a biztonságosnak hitt sávon.

– Corlin vagyok a Jáde Sólyom klánból. Kit kö-
szönthetek a harc elõtt?

Tony elfojtott káromkodása elárulta, hogy nem hal-
lucinálok. Hogyan tudott a fickó rákapcsolódni a kó-
dolt taktikai frekvenciánkra? Beletelt néhánymásod-
percbe, amíg összeszedtem a bátorságom a válaszhoz,
és úgy döntöttem, belemegyek a játékba.

– Gordon Wozniak hadnagy vagyok, Mallory Fejva-
dászaitól. Semlegesítse a fegyvereit, és nyissa fel a pi-
lótafülke tetejét, különben kénytelenek leszünk tüzet
nyitni.

Még a hangos háttérzörejen keresztül is hallottam
a kalóz hangjában bujkáló lenézést.

– Ilyen könnyen nem adom fel, hadnagy. Készüljön
fel a harcra!

– Váltsatok India kódra, fiúk – szóltam bele a sisak-
mikrofonba. Az India volt a „nem hivatalos” szakasz-
frekvenciánk. Akkor használtuk, amikor nem akartuk,
hogy a többiek is meghallják, mire készülünk. A kalóz
remélhetõleg csak a szokásos frekvenciánk kódját tör-
te fel, és egyhamar nem kerít sort erre is. Bepötyögtem
az új kódot.

– Ez a fickó nem csak a kódunkat vágta zsebre, de
ráadásul súlyos problémák vannak a modorával is. Mit
tegyünk vele?

– Happy azt mondta, ne keveredjünk zûrbe –
mondta Mikki. – De hát ki tudtunk valaha is maradni
belõle?

– Nem lenne jó választás, ha csak úgy lelépnénk –
szólalt meg Tony is. – Azok után, amit Hansennel és
Flynnel mûveltek, nem vagyok olyan hangulatban,

hogy hagyjam magam megfélemlíteni egy önelégült
rohamzsokétól.

– Te jössz, Woz. Elkapjuk? – kérdezte Mikki. 
Ajkamat harapdálva töprengtem néhány másodper-

cig. A MAD szerint a fickónak száz tonnás a gépe, és a
támadók már bizonyították, hogy mire képesek a túl-
erõ ellen. A Rattlesnake-et ugyan világok választották
el a Jennertõl, de ennek ellenére már kezdtem afelé
hajlani, hogy a belátás is fontos erény, amikor ellenfe-
lünk meghozta helyettünk a döntést. Egy sorozatnyi
NHR vágódott ki a kalóz gépének vállára szerelt kilö-
võbõl. Bár a rakéták messze elhibáztak, a fickó szándé-
ka nyilvánvalóvá vált.

– Mikki, Tony, ha bárki kérdi, õ lõtt elõször. Ha har-
colni akar, hát a lehetõ legrosszabb ellenfeleket válasz-
totta. Kapjuk el!

Teljes sebességgel rohanni kezdünk a kanyonban,
Tony a jobb oldali falhoz húzódva, Mikki a bal oldalon,
én pedig a hasadék közepén. A Delta volt a kedvenc
taktikánk, ha nagyobb mecheket akartunk elkapni. Az
elképzelés alapvetõen az volt, hogy néhány másodperc-
nél tovább egyikünk sem marad az ellenfél lõvonalá-
ban. Ahogy az egyik mech magára vonná az ellenfél tü-
zét, a többiek nekiesnek a vékony hátsó páncélzatnak.
Egyszerûbben fogalmazva, a Deltánál legalább egy
mech mindig tiszta lövéshez jut hátulról. Ugyan nem a
legjobb módszer egy kanyonban való harchoz, de nem
maradt idõnk újabb taktika kitervelésére.

Taktikai téren szerencsére a kalóz sem volt nagyon
eleresztve. Egyenesen felénk indult, mintha arra szá-
mított volna, hogy egyetlen sorozattal képes megsem-
misíteni mechjeinket. Egy szabványos Jennernél ez be
is vált volna, de nem ez a fickó lett volna az elsõ, akit
meglep a Rattlesnake vastag páncélzata.
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Ahogy közelebb értem, már ki tudtam venni a
mech mellére festett jelzést: egy karmában kardot tar-
tó, zöld madarat. Az azonosító komputer teljes mér-
tékben csõdöt mondott. Épp csak annyi idõm maradt,
hogy a tényt tudomásul vegyem, amikor a kalóz mech-
je heves lézertüzet zúdított rám. A fickó kicsit talán
tényleg arrogánsan viselkedett, de volt is neki mire.
Hatszáz méter távolságból nem sok esélye volt eltalál-
ni egy 80 km/órás sebességgel mozgó célpontot, a su-
gárnyalábok azonban túl közel húztak el mellettem ah-
hoz, hogy kényelmesen érezzem magam.

– Csak óvatosan! – kiáltottam, és egy kétszáz méter
hosszú ugrással kivontam mechemet a tûzvonalból. –
Ez a fickó majdnem olyan jó, mint amilyennek gondol-
ja magát!

– Azt látom, fõnök – jött Tony válasza, miközben
befejezte eszeveszett száguldását, és ellenfelünk háta
mögé kanyarodott.

– Vettem – Mikki mozgása  a másik oldalon mintha
Tonyt utánozta volna.

A kalóz elfordult, hogy fegyvereivel továbbra is tûz
alatt tartson, de mozdulatával feltárta védtelen hátát
Tony sorozatának. A mech bal karjáról tetemes
mennyiségû páncél elpárolgott, de semmiféle észreve-
hetõ sérülést nem sikerült kivennem. Viszont a bandi-
ta Tony felé fordult, így most Mikkinek állt háttal. A lö-
vések még több páncéltól szabadították meg, ezúttal a
jobb lábról.

Én következtem. A Rattlesnake-ek a könnyû mec-

hekhez képest számottevõ páncélzattal rendelkeznek,
de nem rohammechek elleni állóharcra tervezték õket,
különösen nem egy olyan gép ellen, amelyik nagyobb
tûzerõvel rendelkezik, mint két Atlas együttvéve. Az
én dolgom az volt, hogy az ellenfél orra elõtt rohangál-
jak és elvonjam a figyelmét, amíg szakasztársaim hátul-
ról szépen felmorzsolják a védelmét.

Némi szerencsével túlélhetem. Még több szeren-
csével talán még valamennyi kárt is okozhatok neki.

A kalóz felém fordult, egy lépést tett elõre, és a követ-
kezõ pillanatban lézersugarak és gépágyúlövedékek ké-
pében rám szabadult a pokol. Pilótafülkém üvege a má-
sodperc törtrésze alatt elsötétedett, de nem elég gyorsan
ahhoz, hogy megóvja szemem a villanások káros hatásá-
tól. Egyetlen folyamatos mozdulattal hoztam mûködés-
be ugrórakétáimat és lézereimet, majd rövid repülés
után egy kicsivel jobbra keményen talajt fogtam.

A monitorokra vetett gyors pillantás után meg-
gyõzõdhettem róla, hogy mechem bal karja és torzója
súlyos sérüléseket szenvedett, de szerencsére egyik
berendezésem sem mondta fel a szolgálatot.

Tony recsegõ hangját hallottam:
– Minden rendben, fõnök?
– Az önbecsülésemen kívül semmim sem sérült.

Mostantól te vagy a csali, én majd megdolgozom in-
nen.

– Roger. Én... Mikki, térj ki balra!
A kalóz figyelme Mikki felé fordult. Társam meg-

próbált félreugrani mechjéval, de az NHR-sorozattal
megtámogatott lézerfüggöny még így is elkapta. A
nagyját ugyan sikeresen megúszta, de a bekapott talá-
latok hatására még így is elveszítette jobb lábának és
torzójának védelmét.

– Még mozgok – jelentette, mielõtt bármelyikünk is
megszólalhatott volna. Hogy bizonyítsa is állítását rög-
tön megtorolta a támadást. Négy lézere talált célba, to-
vább mélyítve a kalóz jobb lábán lévõ sérüléseket.

Én is elõrébb léptem, és minden fegyveremmel tü-
zet nyitottam a Mikkire koncentráló banditára. Öt lö-
vésem fúródott a kalóz gépének mellébe, de így sem
tudtam megakadályozni, hogy még egy sorozatot
eresszen meg Mikki felé. Társam ezúttal azonban már
felkészülten várta a támadást, és ugrórakétáit begyújt-
va kiröppent a tûzvonalból.

– Tony! Foglald le! – üvöltöttem, majd teljes sebes-
ségre kapcsoltam. – Próbálj fedezni, megpróbálom
meglepni az emberünket. – Szemtõl szemben ez a mé-
száros három sorozatával bármelyikünkkel végezhe-
tett. Eddig azonban még egy lövést sem adott le hátra-
felé. Talán abban az irányban nincs is fegyvere – és
éppen azt terveztem, hogy a kockázatosabb megoldást
választva próbálom meg gyanúmat igazolni.
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Rattlesnake-emmel befutottam közvetlenül a kalóz
gépe mögé; nem lehettem messzebb tíz méternél.
Ilyen távolságból még hátulról is sokkal rémisztõbb-
nek tûnt, mint elölrõl, de legalább semmi nem szakadt
a nyakamba.

Miközben Tony egymás után tért ki a lövések elõl,
szabadjára eresztettem mindent, amivel csak rendel-
keztem. Ha lett volna nálam egy csúzli, talán még azzal
is tüzet nyitok. Nyolc szemkápráztató fénysugár vágó-
dott a rohammech hátába, egyenetlen szélû lyukakat
égetve a vastag páncélba, és szétolvasztva az érzékeny
belsõ szerkezeteket. Kevés olyan mozdítható tárgy léte-
zik, amelyik ellent tudna állni ilyen mértékû sérülés-
nek, és ez a mech bizony nem tartozott közéjük.

Megpróbált ugyan körbefordulni, hogy végezzen
velem, de valamelyik lövésem megrongálhatta a giro-
stabilizátorát. Fordulás közben félúton megtorpant,
egy lépést elõretántorodott, ahogy elkeseredett igye-
kezettel próbálta sérül hátát kivonni a tûzterembõl, és
ugyanakkor talpon maradni. Lézereivel folyamatosan
tüzelve azonban ekkor már Tony is közelebb ért, majd
rövidesen Mikki is csatlakozott.

A kalóznak sikerült néhány jelentéktelen találatot
bevinnie Tony Rattlesnake-jére, de már õ is tisztában
volt vele, hogy ezt a csatát nem nyerheti meg. A végén
már eszeveszettül tüzelt minden irányba, de csak a ka-
nyon falát sikerült maradandó nyomokat hagynia.

– Megcsíptük! – üvöltöttem diadalmasan a mikro-
fonba. – Koncentráljatok a sérült lábára! – adtam ki az
utasítást, miközben újabb sorozatot eresztettem a ha-
talmas mech hátába.

Mikki és Tony szinte egyszerre nyitott tüzet, lövése-
ik mély árkokat szántottak a kalóz gépének sérült lábá-
ba. A bandita ezúttal már elvesztette az uralmát mech-
je fölött, a gépóriás sûrû port kavarva arccal a földre
bukott.

Amint közelebb nyomultunk, hogy végképp hideg-
re tegyük az ellenséges mechet, a pilótafülke teteje fel-
pattant, és a katapultáló kalóz nem sokkal késõbb egy
közeli kõhalmon landolt. Lassan talpra küzdötte ma-
gát, kezét a megadás jeleként a magasba emelte.

Elindultunk felé, és a csata közben felhalmozódott
feszültség már elenyészõben volt, amikor MAD érzéke-
lõink több közeledõ objektumot jeleztek, kábé három-
száz méterrõl, közvetlenül a hátunk mögül.

Mindhárman megfordultunk, felkészültünk, hogy
szembeszálljunk az új fenyegetéssel. Beletelt néhány
másodpercbe, amíg felismertük, hogy az újonnan ér-
kezettek nem a bosszúra szomjas kalózokhoz tartoz-
nak. Ezeket a mecheket könnyedén azonosítottuk, az
égésnyomok és horpadások sûrûjében még a Csillag-
gárda jelölését is sikerült kivennünk.

Egy viharvert Thunderbolt lépett ki a sorból,
ugyanakkor határozott hang szólalt meg az általános
frekvencián.

– Úgy látom, lekéstünk a mulatságról. Megkérdez-
hetem, melyikük az a bizonyos Wozniak hadnagy?

– Én lennék – válaszoltam, miközben kikapcsoltam
IFF berendezésemet. – És ön kicsoda, ha szabad kér-
deznem?

– Ó, én Lethbridge õrnagy vagyok, a Tizenkettedik
Csillaggárda Yorkshire zászlóalja maradékának rangi-
dõs parancsnoka. Az önök Hart kapitánya – el kell is-
mernem, elbûvölõ modorú hölgy – tájékoztatott min-
ket, hogy ön és a társai valószínûleg bajba kerültek.
Rettenetesen sajnálom, hogy nem értünk ide idõben; a
kanyon sziklafalai többszörösen visszaverték az azono-
sítójuk jelzéseit, ezért elsõ alkalommal nem a megfele-
lõ szorosba fordultunk be. Örömmel látom azonban,
hogy nem volt szükség a segítségünkre, viszont csaló-
dott is vagyok, amiért nélkülünk végezték el a munkát.

– Sajnálom – feleltem –, de a barátunk már nincs
túl játékos kedvében.

– Hát ez igazán szomorú. A fiúk meg én szívesen le-
zavartunk volna egy visszavágót ezekkel a banditákkal.
Természetesen elismerjük, hogy az önök foglya. Job-
ban teszi, ha elfogadja a megadását, mielõtt még meg-
gondolná magát.

Az, hogy a parancsnok még ebben a helyzetben is
megõrizte humorérzékét, megpendített bennem egy
húrt. A legkevesebb, amit nyújthattam neki, hogy az ál-
dozat helyett a gyõztes pozíciójából beszélhessen az
ellenséggel.

– Megtisztelne vele, hogy csatlakozik hozzám,
uram?

– A legnagyobb örömmel, hadnagy. – Egy hórihor-
gas alak mászott ki a Thunderbolt pilótafülkéjébõl, és
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elindult a mechem felé. Ahogy egyre közelebb ért, egy
idõsebb, õsz hajú, gondosan nyírt szakállt viselõ férfit
láttam, aki szemlátomást parancsolásra született.

Én is lemásztam a földre, biccentettem Lethbridge-
nek, majd elõhúztam pisztolyom, és együtt elindul-
tunk a fogoly felé. A fickó fejével karjára támaszkodva,
a földön ülve várakozott. Amikor elindultunk felé, fel-
emelte fejét, de kísérletet sem tett rá, hogy felálljon.
Lethbridge és én alaposan szemügyre vettük, meghök-
kenten egymásra néztünk, majd újra a fogolyra.

A rohammech pilótája, a harcos, aki oly hidegvérû-
en párbajra hívott minket, alig lehetett húsz eszten-
dõs! De szemlátomást nem csak mi lepõdtünk meg. A
fiatalember tekintete Lethbridge-re szegezõdött, száját
döbbenten eltátotta.

– Az istenekre, hiszen ez egy öregember! – fakadt ki.
– Valóban nem vagyok az ifjúság mintaképe, de

azért több tiszteletet várnék egy gyermektõl – mondta
fagyosan Lethbridge, eddigi nyájas tekintetét olyan pil-
lantás váltotta fel, amellyel még a mech-páncélt is át le-
hetett volna fúrni.

Elõreléptem, hogy figyelmüket eltereljem egymás-
ról.

– Az Egyesült Nemzetközösség és a Mallory Ház ne-
vében követelem, hogy adja meg magát – szólaltam
meg, egyenesen (esküszöm!) a Fejvadászok Katonai
Kódexébõl idézve.

Ezúttal én kerültem részletesebb szemrevételezés-
re.

– Ön Wozniak hadnagy?
A kérdésre elég vad ötletek száguldottak át az agya-

mon, de tekintettel kellett lennem Lethbridge õrnagy-
ra is, ezért úgy döntöttem, becsületesen fogok játsza-
ni.

– Én vagyok.
Elismerõen biccentett.
– Nos, ez esetben megadom magam önnek. Ön és

a társai kiváló harcosok. Ezennel behódolok a Mallory
klánnak, és engedelmeskedem törvényeinek.

Eközben Lethbridge kicsit odébb vonult, hogy le-
hûtse magát, és szemrevételezze az ellenséges mech
lerobbant pilótafülkéjét.

– Én mondom, hadnagy – kiáltott fel hirtelen –, ez
a gép igen figyelemreméltó! Életemben nem láttam
még ilyen kifinomult berendezéseket!

Ebben a pillanatban Tony is bejelentkezett a csuk-
lórádiómon.

– Woz, Happy százados van a vonalban, és olyan pi-
pa, hogy mindjárt szétszedi az ûrjárót. Jobb lesz, ha tá-
jékoztatja a történtekrõl.

– Kapcsolj át, Tony – válaszoltam, de tekintetem to-
vábbra sem vettem le a fogolyról.

– ...zvetlen parancsok megtagadása! – harsant fel
Happy hangja a szokásos mézesmázos és simogató tó-
nusban.

– Bravo Vezér, itt Rattler Vezér. Jó híreim vannak:
egy a Fejvadászoknak, nulla a kalózoknak. Van egy fog-
lyunk, meg egy szinte teljesen ép ellenséges mechünk.
Lethbridge õrnagy a Csillaggárdától azt mondja, ez va-
lami különleges gép. El tudjuk szállítani?

– Várj egy kicsit, Rattler Vezér.
Happy csak egy percet várakoztatott.
– Az õrnagy egy ûrjárót küld a pozíciótokhoz, ETA

huszonkettõ perc, felveszi a mechet és a Csillaggárda
maradékát. A szakaszodnak is jut hely, de a kis manõ-
veretek után azt sem bánom, ha lent maradtok. Vetted?

– Vettem, Bravo Vezér. Egyébként Lethbridge õr-
nagy a legmelegebb üdvözletét küldi. – Tony nem tu-
dott olyan gyorsan szétkapcsolni, hogy még ne érjen el
hozzám rettegett vezérünk néhány válogatott kifejezé-
se.

A következõ fél órát a fogoly kihallgatásával töltöt-
tem. Megtudtam, hogy Corlinnak hívják, második név
nélkül (mintha ennek említése kicsit ingerültté tette
volna). Egy Jáde Sólyom nevû alakulatnál szolgált, de
mióta legyõztük a „Mallory klán” tagjának tartotta ma-
gát. Ez volt az elsõ éles bevetése, és kimondottan za-
varta, hogy három „felfegyverzett szemeteskuka” –
ahogy általában a könnyû mecheket, de különöskép-
pen Rattlesnake-jeinket nevezte – képes volt túljárni
az eszén.

Az ûrjáró a tervek szerint idõben felvett minket, és
amilyen gyorsan csak lehetett, elhúztuk a csíkot a
rendszerbõl.

Hát így tettek szert a Fejvadászok Corlin Mallory
nevû új „különleges tanácsadójukra”. Késõbb az is ki-
derült, hogy a legyõzött mech a Daishi nevet viseli, és
Corlin a klánok inváziójának elsõ hullámához tarto-
zott. A klánok kellemetlen ellenfélre bukkantak a sze-
mélyünkben, és nemsokára újra kihajózunk, amint vé-
geztünk a készletek feltöltésével. Egy gondolat
azonban azóta is foglalkoztat. Ha Corlin egy zöldfülû
pilóta volt, és a klánja mégis egy vadonatúj mech veze-
tésével bízta meg, akkor miben ülhetnek a veteránok?

A SZERZÕRÕL:
Gordon Ethan Wozniak öt éve szolgál Mallory Fejva-
dászainál. A Tolandon véghezvitt mutatványért fõ-
hadnaggyá léptették elõ. Wozniak és A Fejvadászok
Második Zászlóaljának holléte jelen pillanatban
nem ismert. Sokak szerint a klános vonalak mögött
tevékenykednek.

LOMBARDI@FREEMAIL.HU
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Az elmúlt két hónapban kevés Liga meccset ját-
szottak, így új ranglistát nem érdemes közölni.

Az új belépõk, szervezõk kedvéért ismét leírom
a változásokat: aki meghosszabbítja a tagságát, vagy
újonnan belép a Ligába, az már örökös tag marad,
soha többet nem kell újra belépnie/hosszabbítania.
A tagság továbbra is 150 Ft. Belépni az alább közölt
Liga-helyszíneken lehet. A tagságot hosszabbító ré-
gi tagoknak továbbra is a régi sorszámuk marad
meg, csak új igazolványt kapnak.

Még egyszer az általános szabályok: a paklinak
legalább 45 lapnak kell lennie, a kiegészítõ pakli-
nak (ha van, mivel nem kötelezõ) pontosan hu-
szonötnek. Minden meccs három játszmából áll. Az
elsõ játszma után megnézheted az ellenfeled kiegé-
szítõjét, majd cserélhetsz lapokat a saját paklid és

kiegészítõd között, de pontosan annyit kell kiven-
ned, mint amennyit beraktál. A harmadik játszmát
nem kötelezõ lejátszani, ha az egyik játékos már
megnyerte az elõzõ kettõt. A kezdõ szabály (a kez-
dõ játékos az elsõ körben nem húz lapot) érvényes.
Tiltott lapok: A mágia létsíkja, A falak ereje, Teoló-
gia, Pszi szakértelem, a Tiltott mágia csak a kiegé-
szítõben használható.

November 1-tõl december 31-ig a hagyományos
versenyek szabályai szerint kell a paklikat összeállí-
tani. Január 1-tõl február 28-ig Õsök Városa lesz a
formátum. Vagyis csak az Õsök Városa és a Rúvel
hegy lapjait lehet használni, valamint azokat a tár-
sasjáték lapokat, amik az ÕV-ben is megjelentek.

Alább megtaláljátok a Liga-helyszínek listáját.
Mindenkinek sok sikert a meccsekhez!

1. Pserve KKft. ñ PPÈcs, EEsztergar LLajos uu. 119. IIII. eem.

2. Next-DDoor BBt. ñ TTeleki LL·szlÛ MM˚velıdÈsi HH·z, PP·sztÛ, DDe·k FFerenc uu. 335.

3. Next-DDoor BBt. ñ KKPVDSZ MM˚velıdÈsi HH·z, NNyÌregyh·za, SSzarvas uu. 990.

4. Valhalla PP·holy KKˆnyvesbolt ñ NNyÌregyh·za, SSzÈchenyi uu. 11.

5. Gyˆngyˆsi HHKK kklub ñ GGyˆngyˆs, KKolping OOktat·si KKˆzpont, TTˆrˆk IIgn·c ˙̇t 11.

6. Lovagv·r SSzerepj·tÈkbolt ñ SSzarvas, aa kkˆzponti aautÛ·llom·s mmˆgˆtti ggar·zssoron

7. CeglÈd ñ FFantasy KKlub, CCeglÈdi MM˚velıdÈsi KKˆzpont, KKossuth ttÈr 55/a 22-ees tterem

8. K·oszfellegv·r ñ DDebrecen, KK·lvin ttÈr 22/b ((a rrÈgi OOr·kulum)

9. Game CCenter ((volt MMagic SShop) ñ TTerra CCenter ‹‹zletkˆzpont, BBudapest, PP·rizsi uu. 11.

10. KO-MMA kkˆnyvesbolt ñ SSiÛfok, MM·rtÌrok ˙̇tja 88. ((NapfÈny ssz·llÛ)

11. Elysium SSzerepj·tÈkbolt ÈÈs kklub ñ BBudapest, CCsan·dy uu. 44/b ((bej·rat aa KKresz GGÈza uutc·rÛl)

12. S·rk·nyt˚z sszerepj·tÈkbolt ñ SSzombathely, KKiskar uu. 99.

13. Athors kkˆnyvesbolt ñ SSzigetszentmiklÛs, SSzent MMiklÛs ˙̇t 112.

14. Camelot, SStratÈgiai, TT·rsas- ÈÈs KK·rtyaj·tÈk sszak¸zlet ñ BBudapest, FFerenc kkrt. 227.

15. Red DDragon ñ TTatab·nya, MM·rtÌrok ˙̇tja 669.

16. Agyvihar KK·rtyap·holy kklub ñ PPÈcs, CCitrom uu. 112.

17. CsillagvÈg kkˆnyvesbolt ñ SSzeged, GGogol uu. 115.

18. Haszn·lt KKˆnyvkereskedÈs ñ 77400 KKaposv·r, DDÛzsa GGyˆrgy uu. 55.

19. LidÈrcfÈny sszerep-ÈÈs kk·rtyaj·tÈkklub ñ ZZalaegerszeg, PP·zm·ny PPÈter ˙̇ti iifj˙s·gi hh·z ((ÑNagy ZZˆld KKapuî).

20. Egri VValhalla PP·holy KKˆnyvesbolt ñ 33300 EEger, TT·rk·nyi BB. uu. 22.

21. Cyber WWorld ñ DDown PPortal ‹‹zleth·z, 11053 BBudapest, KKossuth LL. uu. 114-116.

22. Dungeon ñ BBudapest, EErzsÈbet kkrt. 337.

24. S·rk·nyv·r ñ 11042 BBudapest, KKir·ly uu. 111.

26. Szarvas ñ SSzarvas, MM˚velıdÈsi KKˆzpont ppinceklubja

27. Abonyi HHKK kklub ñ PPetıfi SS·ndor MM˚velıdÈsi HH·z, 22740 AAbony, CCsillag ZZs. uu. 22.

HATALOM LLIGÁJA



MUTÁNS KLÁN
A fenevad üvöltése (4): Apokalipszis 3-ért? Nem
lenne rossz, csak egy kicsit speciális. Kizárólag vala-
milyen gyûjtõ kisemmizõ lap mellett érdemes vele
játszani. Két értelmes semmizõ lap van (Fekete
lyuk, Gyászbeszéd), ezek közül a Fekete lyuk a
jobb, mert a Gyászbeszéd nem biztos hogy elég
lesz. Sajnos az elõbbit meg leszedi a Fenevad üvöl-
tése. Ráadásul ha leszedik a Fekete lyukat akkor a
Fenevad üvöltése elég gyenge lesz, és csak foglalja
a helyet a kezünkben.

A káosz halványlila aurája (4): Szerintem ennek
a lapnak nem sok értelme van, mivel az ellenfél is
tudja használni, és nekem iszonyatosan drágának
tûnik, hiszen az elsõ lapot 6-ért szedjük le
vele (ami a kisebb kívánságnál azért még 3
VP-vel jobb), a másodikat már 10-ért (ami vi-
szont rosszabb, mint egy isteni harag), a har-
madikat pedig 14-ért. Csak hogy lesz arra
még varázspont is? Ráadásul, ha van még az
aurán kívül lapunk a játékban, akkor érdemes
lehet még leszedni az aurát is, hogy az ellen-
fél ne pusztítson egy jót a lapjaink közt. Egyet-
len viszonylag értelmes felhasználási módjá-
nak az Agytaposós bûbájpaklit látom.

Csápmester (9): Ismét sikerült egy elég jó hor-
dalényt alkotni! Engem leginkább a murgattyú-
ra emlékeztet, csak ez talán egy picit jobb, hi-

szen ennek 3 ép-je van, 2 ép-ért ad +3 sebzést, rá-
adásul bármelyik lényemnek, akár passzívan is. Csu-
pán azért nem kapott 10 pontot, mert az ellenfél is
tudja használni. (bár ezzel is sebzem õt, és a hordá-
ban pont az a cél) Szerintem gyakori vendég lesz a
versenyeken.

Eleven rettenet (8): Minden létezõ lényes pakli
réme! Ha lebírjuk hozni, mire az ellenfél nem hor-
dáz minket agyon, és megakadályozzuk az esetle-
ges lénypusztításait, akkor már nyert ügyünk van,
hiszen még ütni se lehet mellette. Természetesen a
Molgant kiröhögi, és ráadásul az ellenfél minél
több lényt hoz le annál nagyobb lesz. Ha valami-
lyen immunitása is lenne...

Sziasztok! Ismét megjelent egy új HKK kiegészítõ. Ezúttal nem Balázs vagy Zoli fá-
rasztja az agyatokat, hanem két tesztelõ, Báder Mátyás és Baross Ferenc terheli az
említett szervet. Térjünk rá a rideg tényekre: a lapokat 1-10-ig pontoztuk, és a pont-
számok kizárólagosan a mi aktuális véleményünket tükrözik. Bele lehet kötni vagy
akár meg is lehet szívlelni õket. Amikor végigolvassátok a lapokról írtakat, és vala-
mi bõdületes baromságot találtok, akkor ne szidjatok minket (legalább is ne fenn-
hangon), mert amikor ezt írtuk, akkor még nem voltak kipróbálva versenyen. Ezek
a mi, többhónapos tesztelés után alkotott véleményeink. Jó szórakozást!

LAPELEMZÉS

2000 © Beholder Kft.2000 © Beholder Kft.

4

2
2

1-es regenerálódás.

Áldozd fel az orgling kutyát: minden

orglingod, amelyik ebben a körben nem

áldozástól a gyûjtôbe került, a gyûjtôdbôl

visszakerül a tartalékodba, passzívan.

„A döglött orgling kutya már nem harap.”
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Gázturbina (3): Amikor az ember rápil-
lant erre a lapra, rögtön úgy gondolja,
hogy ez egy irdatlan nagy táp. Alaposab-
ban átgondolva azonban rájön, hogy nem
annyira olyan jó. Hiszen ha játékost aka-
runk sebezni, akkor már inkább ütök a
lénnyel (persze ha már nincs hely az õr-
posztban, akkor a hátul maradt lények is
tudnak sebezni), lényirtásnak meg nem is
olyan rossz. Egyetlen komoly baja, hogy
építeni kell, és mindig kell hozzá aktív lény,
amit nem mindig könnyû összehozni. Eset-
leg valamilyen quwarg pakliba, vagy föld-
harcosba bele lehet tuszkolni. 

Hájas worpel (5): A kis lényeket pár kör
alatt felõröli, ha nem szedik le, aztán meg
lassan õ is meghal. Csak sajnos nagyon lassan oszt-
ja a jelzõket. A lapnak nem látom sok értelmét,
semmilyen pakliban nem lesz alapvetõ, egy lényt le-
szedni vannak jobb irtások, több lényt leszedni pe-
dig lassú. Esetleg egy hordába jó lesz egy másik hor-
da ellen, mert amíg az õ lényei hullanak, a mieink
vígan ütnek, sõt kivégzik a legyengült kreatúrákat.

Halálhozó (7): Rendkívül olcsón lehet vele vi-
szonylag nagyokat ütni, ha rajta kívül még egy lé-
nyed van már egész nagy az idézési költségéhez ké-
pest. A tesztelés elején még nem volt lekorlátozva,
úgy igen brutális volt mentorban, meg hasonló sok
lényt kiöntõ pakliban, azonban így bekorlátozva
sem rossz.

Káoszpiramis (2): Egy tökéletesen használhatat-
lan lap, amit valószínûleg csak valamilyen épületes
pakliban láthatnánk, ha beleférne a színe miatt,
vagy pedig ha nem jött volna ki A gyenge gyengéje,
a Dermesztés, meg a hasonlók. Ha valaki esetleg
tesz vele egy próbát, talán még egy mûködõ épüle-
tes pakli is összejöhetne, ha nem kéne öt körig vár-
ni, amíg lehet használni. Bár meg kell, hogy jegyez-
zem sokkal jobb Gyilkos erõddel és/vagy
Ongóliant diszkoszvetéssel ölni.

Magnetó (8): Elõször drágának tûnik a képességi-
hez képest, de nem annyira az. Az áldozás az idézé-
si költségében egy kicsit leszûkíti a használati lehe-
tõségét. Legoptimálisabban a hordában vagy a
thargodan pakliban lehet használni. A hordában

könnyû kijátszani Ködmangóból, patkányból, vagy
esetleg A sárkány kincsével (ami mellé még igen
nagy táp az Iszonyatos goblin), és ha van mellette
pálcánk az még külön jó. Controll lényekkel (pl.:
Fényúr, Védõsárkány stb.) leszedni pedig igen ne-
héz, sõt még az Illúziósárkány se viszi. Thargodan
pakliban pedig az áldozást komponenssel helyette-
sítjük, fémtárgynak meg ott van A sárkány kincse,
és a Kürt. Kár hogy a Baghar fétise nem fémtárgy.

Mutáns klántag (4): Sok testrésszel jó nagyokat
lehet vele ütni, csak kérdés, hogy miért rakna az
ember egy 1/2-es galatkire az összes testrészt, amit
behúz. Ráadásul egy átokozott bõrrel elég kelle-
metlen helyzetbe lehet hozni.

Orgling törzsfõnök (9): Az orglingok közül az
egyik legjobb. Ki lehet keresni vele orglingokat,
ami hatalmas lapelõny. Általában sámánt, vagy ha
van vp-nk vagy kölykünk akkor törzsfõnököt kell
kikeresni. Gyakran elõfordult már, hogy vert hely-
zetbõl törzsfõnök(ök)kel kerültem ki. A mágiahasz-
náló paklik közül az orglingok amúgy is a legjob-
bak.

Orgling bányász (3): Gyilkos mókus X-edik ki-
adásban. Orgling pakliba jobb híján úgy is be kell
rakni.

Orgling disznó (8): Remek controll ellenes lap az
orgling pakliba. Rengetegszer fogja megmenteni
kedvenc kis orglingjainkat.

2000 © Beholder Kft.2000 © Beholder Kft.
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orgling lapot, mutasd meg, és vedd a
kezedbe. Ezut a paklidat keverd meg.
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Orgling kölyök (8): A legtöbbször ingyen jön. Bár
csak 1/1-es rendkívül, mégis idegesítõ, hogy erre
kell egy irtást elpazarolni. Ha az elsõ körben 2 köly-
köt lehozunk, majd a következõben az egyik kö-
lyökbõl jön egy törzsfõnök, ak-
kor már szinte nyert ügyünk van.
Az egyik legjobb 1-ért 1/1-es lény.

Orgling kutya (3): Egy igen
gyenge orgling (én be se raknám
egy orgling pakliba), lényt nagyon
ritka esetben hoz vissza, mivel az
ellenfél gondosan ügyel arra,
hogy ne nagyon érje meg használ-
ni a kutyát. Ha önmagát is vissza-
hozná, akkor jó lap lehetne.

Orgling sámán (8): Táp! Ha kell
visszahozza a csatában elhullott
orglingjainkat, meggyógyítja õket,
sõt még sebzést is tud adni nekik.

Orgling szolga (4): Egy kicsit
használhatóbb mint a bányász, de
kb. olyan szintû.

Troglodita (2): Gyenge lény, gyen-
ge képesség, amit csak troglodita
pakliban lehet(ne) használni.

Troglodita vajákos (3): Õszintén
szólva én még senkinél nem lát-
tam, hogy használta volna, de sze-
rintem ennek meg is volt az oka...
Értelmetlen lap, troglodita pakli-
ba biztos jó lesz.

Troglodita fõzet (4): Kiváló irtás troglodita pakli-
ba. Egészen addig undorító spoiler volt amíg nem
lett ráírva, hogy csak akkor lehet húzni ha van trog-
loditánk a játékban. Talán még kontrollba be lehet
rakni, de kevés sikere lesz.

Troglodita sátor (3): Fölösleges lap, nem tudom
miért kell ezeket a trogloditákat erõltetni. Azért
próbáljátok ki, mert biztos élvezetes, mókás lesz
drága, képesség nélküli (na jó ez igen erõs túlzás
volt) lényekkel játszani.

Troglodita herceg (8): Az elõbbiekkel ellentétben
ez már egy komoly, versenyképes troglodita! Két
Troglodita törzsfõnök egybeépítve (csak az ép-je

kevesebb kettõvel), ami kelleme-
sen fog pusztítani mind hagyomá-
nyos, mind ÕV-s környezetben.

Tüskés végzetúr (5): Egy drága
galetki korrekt, de mégis nem túl
jó képességgel. Tüskével remek
párosítás.

Védtelen elme (4): Egy totális
lapdobató controll kivégzõlapja.

TOLVAJ KLÁN
A lehelet itala (2): Ha tûzpakli-
val támad kedvünk játszani, ak-
kor abba berakhatjuk, de másba
nemigen lehet használni.

Álcázómester (4): ÕV-s kör-
nyezetben egy tûrhetõ horda-
lap. A képességét még vala-
mennyire ki is tudjuk használni,
mert az ellenfél nem tudja fölfal-
ni a torzszülötteinket, sõt a mi
torzszülötteink meg tudják enni
az ellenfél torzszülötteit.

Boszorkánymester (7): Lény,
beépített A féreg érintésével, amit
akár játékosba is lõhetünk. Az
hogy az ellenfél vissza tudja lõni
az nem annyira zavaró, hiszen ha

az ellenfél körében használjuk, akkor a lényeinkbe
nemigen fogja visszalõni, mert azoknak védekezési
bónusza van. Más kérdés, hogyha belénk lõ vissza.
Kár, hogy 3 varázspontért kell használni.

Enor a ravasz (6): Újabb varázspont szívó lény. Vi-
szonylag olcsó, és ehhez mérten pusztítja a varázs-
pontot. Galetki pakliba ideális.

Érdekszövetség (4): Kissé instabil bûvölés. Érde-
mes mellette gyógyítással játszani. Jól kombózik a
Cserebogárral.
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Sikeres kijátszása után

a trogloditákon kívül minden lényre

2 darab -1 ÉP-t jelentô gyengülésjelzô kerül.

A Troglodita hercegre nem

kerülhet gyengülésjelzô.

„Huh, ez herceg volt? Na, akkor egy hétig nem

törlöm meg a csizmám talpát!”

– Dexkill, a pusztító
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@3: célpont lény vagy játékos 2 ÉP-tsebzôdik, majd a célpont lény gazdája ill. acélpont játékos @2-ért sebezhet 1 ÉP-t célpontlényen vagy játékoson. Ezt a képességet egykörben max. háromszor használhatod.
„A szint boszorkánymesterétôl számos szolgálatotvásárolhatsz, de az ár, amit kér, néha túl bizarr.”
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Fekete lovag (6): Hordalény, de még kétséges szá-
momra, hogy tényleg jó lesz-e hordába. Egy szeren-
csés pénzérmével gyorsan letiporhatjuk vele az el-
lenfelet. Gyakran megeshet még, hogy felhizlalt
galetkik, vagy nagy kontroll lények nem merik
megtámadni, mert 8 sebzõdést még azok se na-
gyon bírnak ki. Nagy kár, hogy csak kettõ az élet-
pontja.

Galetki szájhõs (9): Nagyon ol-
csó, nagyot ütõ lény. A hátrányát
egy-két Spóra vagy irtás mellett
szinte meg se érezzük (feltéve
hogy az irtások és a spórák ná-
lunk vannak). Remekül fel lehet
vele gyorsítani a galetki paklit,
de hordába is kiváló.

Görényteknõc (4): Elvileg ez is
hordalénynek készült, ami rög-
tön sebez az ellenfélbe (de saj-
nos belénk is). Hasonlít a Tûzi-
vadékra, ám jóval gyengébb
nála.

Gyors reflex (4): Olyan coun-
ter, amivel csak reakció lapokat
lehet megakadályozni. Igaz,
hogy nagyon olcsó, de egy Agy-
bénítás csak 1 varázsponttal drá-
gább, és sokkal univerzálisabb
mint ez. Esetleg valamilyen kom-
bópakliba be lehet rakni, hogyha
félünk az ellenvarázslatoktól.

Kineport (3): Egy olyan lap ami
csak az ellenfél paklijától függ, az
legtöbbször rossz lap. Ez viszont,
mivel még szerencse függõ is,
ezért igen használhatatlan.

Különcség (2): Ritkán használható, gyenge laple-
szedés. Idõrabló mellett esetleg érdemes lehet ve-
le játszani.

Magas morál (5): A tiszta torzszülött hordát segí-
tõ lap. Ha az ellenfélnek van galetkije akkor egy-két
ilyennel pillanatok alatt szétütik az ellenfelet (fõleg
ha néhány Fekete lovag is üt).

Nekrofun trón (2): Az adott varázsponthoz képest
jónak tûnik, de egyrészt lassú, másrészt építkezni
csak kis lények szoktak, azok meg olcsón jönnek,
és így nem kell sok varázspont, a nagyobb lények-
kel meg nem éri meg építkezni.

Parancs (2): Puha ütés ÕV környezetben.

Pokoli erõ (8): Hordába, föld-
harcos, vagy quwarg pakliba re-
mek kivégzõ lap, de A Mágusok
átkával se rossz. Ha nem lenne
lekorlátozva, akkor A mágusok át-
kával a Halálvarázsnál erõsebb
paklit lehetne csinálni vele.

Sárgaláz (8): Globális lénypusztí-
tás, ami ráadásul még lassítja is a
hordát. Kár hogy 4 jelzõnél leesik!
Esetleg Kristályfolyadékkal lehet
kombózni.

Tehemót (5): Bombagoly-szerû
lény ami viszont más lényt is tud
maga helyett reptetni. Torzszülött
hordába talán jó lesz.

Tolvaj klántag (7): Egy korrekt lo-
pó lap. Kiválóan el lehet vele lopni
Spórát, kis hordalényeket, vagy
akár egy testrészt egy galetkirõl,
amit akár rögtön meg is kaphat a
tolvaj klántag.

Zephyndar (6): Spórával, vagy va-
lamilyen lény termelõ lappal (pl.:
Quwargok özönlése, Sötét föld
stb.) együtt remek lopó lap. Nagy

kár, hogy csak 1 életpontja van.

PSZIONICISTA KLÁN
Egokínzás (9): Olcsó, nagyon jó irtás, apró hát-
ránnyal. Jó esetben még egy több testrészes galet-
kit is ketté lehet vele lõni.

Elmemorzsolás (8): A legjobb varázspont pusztí-
tás lenne, ha nem lenne mágia lap. Iszonyú olcsón
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Lények ellen -3 sebzést kap,
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elég sok vp-t lehet vele elpusztíta-
ni. Az egyik leggusztustalanabb má-
gia-lap.

Galetki helytartó (6): Király ellen-
lap a passziánsz, vagy a tárgypakli el-
len. Varázspont pusztításkor se rossz.

Idõrabló (7): Egy beépített Idõrab-
ló érintésével rendelkezõ lény. A
legtöbb lényes paklit körökön belül
szétdarálja, a tárgyas paklinak meg
még kevesebb esélye van ellene.
Csak ezekhez még meg kell védeni,
ami nem annyira nehéz, mert a lé-
nyes paklik általában azonnali irtá-
sokkal játszik, a tárgyas meg szinte semmivel (ha
igen akkor tárgyakkal, de azt meg elég nehéz kivé-
deni). Egyedül a Troglodita törzsfõnökkel vagy her-
ceggel lehet szinte akadálytalanul leszedni.

Kamdemu (8): Én leginkább Tonyók, a gazdához
hasonlítanám. 1 varázspontért elõkeres nekünk
egy testrészt, az valljuk be nem rossz. Kiváló Láva-
köpettel, Gyilkos karmokkal, Brutális manccsal,
Az átalakulás bõrével vagy esetleg Kronocsáppal.

Kutatólaboratórium (3): Egy közepesnél egy ki-
csit gyengébb épület. Jó lehet valamilyen épületes
pakliba, vagy valami elborult passziánszba.

Legendás Buntokapi (4): 1/3-as lény ami rögtön
lõ nekünk valahova egy Egokínzást. Drága, és rá-
adásul nem biztos, hogy lesz az ellenfélnél olyan
lény, amibe bele lehet sebezni, és ha még van is lé-
nye az se biztos, hogy belehal a sebzésbe.

Lélekrabló (5): Olcsó, repül, viszonylag nagy az
idézési költségéhez képest. A hátránya elõször sem-
miségnek tûnik, hiszen egy quwarg vagy egy õshan-
gya visszavétele nevetségesnek látszik. De mit keres-
ne quwarg pakliban Lélekrabló? Talán olyan
lényekkel jó lehet amik kijátszásukkor csinálnak va-
lamit (pl. Tonyók, a gazda, Troglodita herceg, Hel-
vir stb.), de esetleg még jó lehet Átokmanóval is.

Manóisten közbeszól (5): Ha azonnali lenne, ak-
kor ez lenne az egyik legjobb tárgyirtás. Általános-
ként már sokkal rosszabb, mert ameddig mi jövünk,

addig az ellenfél tudta legalább
egyszer használni a tárgyait. Rá-
adásul még nincs olyan drága
manó, amivel a lap második ké-
pességét ki tudnánk használni.

Õskõ (5): Egyértelmûen galet-
kipakliba jó csak, de még abba
se szívesen rakná be az ember.
A galetki pakliban úgy is kevés
komponens van, de ez a gond
talán Spórával kiküszöbölhe-
tõ. A másik nagy baja, hogy
kevés az olyan testrész, amit
érdemes visszahozni (pl. Bru-
tális mancs, Az átalakulás bõ-

re). Kár, hogy a Kronocsáp a Semmibe kerül.

Pszí fúzió (7): Univerzális lapleszedés mágiahasz-
náló pakliba.

Pyrk vipera (7): Szerintem kb. Sheran védõsárká-
nyával megegyezõ erõsségû lap, talán egy kicsit
erõsebb nála. Az igaz, hogy a védõsárkány képes
bármekkora lényt leszedni (amire kerülhet jelzõ),
de a Pyrk viperát az elsõ lény leszedése után már
igen nehéz leszedni. Érdemes mellé néhány olyan
irtással játszani, ami lénybe sebez, hogy a nagyobb
lényeket is le tudja kapni.

Sahran rák (7): Olcsó, nehezen leszedhetõ lény. A
hátrányát csak akkor érezzük meg, ha mindent ki
akarunk szórni a kezünkbõl (vagyis hordázunk).
Kontrollba egész jó lény.

Szövetségi barlang (1): Szerintem teljesen hasz-
nálhatatlan, gyenge, fölösleges lap (Viszont ideális
piromániás hajlamaink kiélésére ☺).

Titkos manaforrás (2): Ismét sikerült egy gyenge
varázspont termelõ lapot kiadni. Kevés vp-t ad, az
ellenfél is tudja használni. El nem tudok képzelni
olyan paklit amibe ez jó lap lenne (és nem csak
jobb híján tennénk be). De ti biztos kreatívak vagy-
tok és ki fogtok találni egy paklit, amibe ez jó.

Torq az inkvizítor (4): A totális varázspont pusztí-
tó pakli gyilkos fegyvere. Egy Rynthussal pillanto-
kon belül egy óriási lényt varázsolhatunk belõle.
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Nem lehet azonnali varázslat célpontja.

@1: célpont lapról leszedhetsz egy

idôleges vagy késleltetett hatás jelzôt.

@2: célpont lapra egy elmúlás jelzô kerül. Ha egy

lapon elmúlás jelzô van, a gazdája minden elôkészítô

fázisában rá kell tenni még egyet, majd ha az elmúlás

jelzôk száma eléri vagy meghaladja a lap idézési

költségét, akkor a lap a gyûjtôbe kerül.
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Tudati méreg (2): Ha nem lenne bekorlátozva a
sebzés, akkor gyakorlatilag megduplázná a galetki
sebzését. Így azonban csak nagyon jó esetben dup-
lázza meg, mert az ellenfél inkább taktikusan elköl-
ti a varázspontját. Az egyik leggyengébb testrész.

Tudatvihar (8): Egyért ellenvarázslat. Ez így azon-
ban nem teljesen igaz, mert egyrészt kijátszási fel-
tétele van (mágia lap), másrészt az ellenfél újból
felhúzhatja a varázslatát, ha akarja.

KATONA KLÁN
A felnõtté válás ceremóniája (8): A galetkipakli-
ba olcsó, hatékony lapelõny és varázspont terme-
lés. A boldogság csengettyûivel, sok olcsó, passzivi-
zálást igénylõ galetkivel, Õsök csarnokával elég jó
paklit lehet összerakni.

A forrás érintése (5): Egy közepes manatermelõ
lap, amit sajnos a játék elején nem nagyon tudunk
jól használni. Remekül lehet használni viszont A
mágusok átkával (pl. Halálvarázs-pakliban).

A Hõsök lakomája (4): Egy kicsit gyenge galetki-
tápoló varázslat. Az ellenfél körének a végén érde-
mes kijátszani (vagy mielõtt ütne), hiszen utána
rögtön tudunk ütni az idõközben aktivizálódott,
erõsebb lényeinkkel.

Baltazár, a behemót (7): Egy kisebb fajta Noter-
manthi, galetki formába öntve, ami csak egyszer
szokott nagyot ütni, de az könnyen halá-
los lehet. Ráadásul még meg is menti ma-
gát mindenféle Féreg érintésétõl.

Bohócmolad (7): Kisebb Zarknod Fami-
liárisa. Hordába, vagy valamilyen lényes
pakliba nem rossz lap az irtások ellen.
Hogyha mi játszunk ki valami tömeges
pusztítást (pl. Fehér tigrist) akkor az ellen-
fél asztalát leszedi, de tõlünk csak a Bohóc-
moladot.

Csodák csarnoka (7): Jó épület a galetkik
részére. Ha kell megment minket vagy a ga-
letkinket, ha kell kilövi az ellenfél kis lénye-
it. Ennél többet már el se lehetne várni tõle.

Fehér tigris (8): A kiegészítõ másik Apokalipszisa.
Annyira szerintem nem jó, mint elsõre tûnik, mert
volt már, hogy az ellenfél az én Fehér tigrisemmel
ütött agyon. Viszont, hogyha Elmepajzzsal játszunk
akkor két varázspontért megtarthatjuk magunknak
ezt a kedves kis jószágot.

Fenix (8): Kiváló lény, amit hogyha lelõ az ellenfél
akkor visszahozza az idézési költéségét, sõt még
húzhatunk is rá. Az, hogy csak bizonyos fajta test-
részt rakhatunk rá, nem is olyan nagy baj.

Gyógyító szellõ (2): Két Õsi gyógymód egybeépít-
ve. Az Õsi gyógymód azonban szerintem nem egy jó
lap, tehát ez sem jó, fõleg mivel sebzõdni a lények
legtöbbször lövésektõl sebzõdnek, és igen ritka az
olyan lövés, ami több lénybe is sebez egyszerre.

Isteni érzés (2): Egy sok gyógyulással játszó bûbáj-
pakli ölõlapja lehet. Életfolyammal és Életenergi-
ával, vagy pedig Isteni közbeavatkozás-Páros gyó-
gyulással (csak Isteni közbeavatkozást igen nehéz
lesz szerezni). Nagyon instabil ölésnek, sokkal jobb
nála a Halhatatlanok pusztulása.

Kazimir (3): Elérkeztünk az elsõ drága sok/sokas,
jó képesség nélküli lényhez a Katona klánban. Nem
hinném, hogy valaki valaha is fogja használni (ver-
senyen), hacsak nem Hegy kapuja, Hármas idézés,
Õsvortex mellé teszi be az ember. Bár oda meg úgy
is tökmindegy, hogy milyen nagy lényt tesz be az
ember.
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Sikeres kijátszása után minden
lap a gyûjtôbe kerül az asztalról, kivéve
ezt a lapot, majd a Fehér Tigris átkerül

célpont ellenfeled tartalékjába, passzívan.
„Bizonyosak vagyunk benne, hogy nem egy torzszülöttrôl
van szó, hanem egy pusztító erejû, álcázott fegyverrôl,

amelyet az Ellenség juttatott kolóniánkba.”
– a Bölcsek Tanácsa
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Kijátszási feltétele, hogy legyen iI lényed

játékban. Közvetlenül azután játszhatod

ki, hogy valaki kijátszott egy varázslatot.

A varázslat nem jön létre, és a varázslatot

a kijátszó játékos választása szerint a

paklija tetejére vagy a gyûjtôjébe rakja.
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Lordok háza (3): Drága, nehezen használható
épület. Egészen addig tûrhetõ lap volt, amíg be
nem lett korlátozva a galetki max. idézési költsége.
Lapot is drágán vetet vissza.

Márvány drakón (7): Kellemes kis lassító lap lény-
paklik ellen. Mivel csak az ellenfél lényeinek oszt -
1 sebzéses jelzõt, akár még mi is berakhatjuk a
lénypaklinkba. Az még külön elõny, hogy egy egy-
szerû mozdulattal vissza tud menekülni a kezünk-
be az õt leütni kívánó lények elõl, hogy a követke-
zõ körben ismét kioszthassa kedves kis jelzõit. Egy
Kronobogárban azonban komoly ellenfélre lel.

Napgyermek (3): Kicsit speciális Harag manifesz-
tációja, ami csak a Mutáns-Halhatatlan-Tolvaj klán
ellen jó. Esetleg ki lehet próbálni Quwargok özön-
lésével és Mágusok átkával.

Naplovag (4): A Fekete lovag ellentétje. Ez a lap
inkább szerepjátékos, mintsem jó. Galetkiként
jobb lenne, mivel akkor kaphatna testrészeket és
akkor már tényleg nehéz lenne leszedni.

Ördögûzõ pálca (5): Körönként elveszünk az el-
lenfél egy varázspontját és sebezzük õt, vagy vissza-
veszi egy általunk választott lapját. Sajnos ezek kö-
zül a számunkra kevésbé elõnyös fog teljesülni.
Esetleg lehet használni saját lényeink megmentésé-
re, vagy valamilyen kijátszásakor hatást végrehajtó
lénnyel (pl. Troglodita törzsfõnök, Kamdemu).

Õrzõ szilmill (4): A nevével ellentétben nem õrzõ,
hanem inkább szilmill védõ lény, tehát reálisabb len-
ne neki a „Védõ szilmill” vagy a „Gyógyító szilmill”, de
ez a lap ereje szempontjából lényegtelen. Számomra
még kérdéses a szilmill pakli ereje, de annyira nem
lehet rossz, hiszen elég jó lapokat kapott ebben a ki-
egészítõben, és ez még a jobbak közé tartozik.

Üszõ, a kidobóember (3): Ezzel a meglehetõsen
gyenge lénnyel leginkább a paklinkban lévõ üres
helyeket tudjuk kitölteni, amikor ezt a lapot berak-
juk a pakliba. Sokkal jobb beépített irtással rendel-
kezõ lények vannak nála, és kézbe való visszavete-
tésnek is gyenge.

Vermon teknõs (2): Ezen a lapon nincs mit minõ-
síteni, úgy gyenge ahogy van.

BÁRD KLÁN
Afgori szilmill törzsfõ (5): Éljenek a szilmillek!
Eme lap tovább táplálja a reményt azokban, akik
szilmillekkel akarnak eredményt elérni. Talán segí-
teni fog...

Szusza (3): Akármilyen szakértelemmel operáló
pakli alapját képezheti ez a kis galetki. Bár a hatért
0/1-es lények nem tartoznak az élvonalba.

SZÍNTELEN
Afgori hatalma (5): Még egy lap a kiegészítõben
amely a szilmillek felemelkedésére szolgál. Talán
Afgorival együtt már képesek lesznek bejutni az el-
sõ asztalokra. Mi szurkolunk nekik.

Álcázás szakértelem (6): Használjuk bátran min-
den olyan paklikoncepcióban, melyek alappilérei a
lényeken nyugszanak, tehát amiben minimum 25
lény foglal helyet. Ezeknek a pakliknak nagy segít-
séget nyújt abban, hogy még nagyobb eséllyel ve-
gyék fel a harcot a controllok ellen.

Féregszint (5): Végre hasznát tudjuk venni azok-
nak a lényeknek, amik nem jók semmire, csak na-
gyon nagyok. Ezek a lények még így se lesznek jók
semmire, csak még nagyobbak lesznek. Elõszere-
tettel használjuk az Uzbánytól kezdve egészen a
Homokféregig. A lehetõségek korlátlanok.

Lárvaszint (7): Az eddig se gyenge egy ép-s kis lé-
nyeket erõsíti fel ez a bûbáj. Az egyszerûség hatal-
mával remek paklit lehet vele csinálni.

Õsi dal (7): Megérkezett a galetkihorda elsõ igazán
tápos lapja. Nagy esélyünk van rá, hogy a körben
már egy iszonyú nagy lényt a magunkénak tudha-
tunk. A szerencse vezesse kezünket!

Puhányszint (5): Az a jó ebben a lapban, hogy bár-
milyen pakliba be lehet rakni, amiben sok két ép-s
lény van. Kellemes perceket okozhat egy megva-
dult Sörényes ubuk, vagy egy gyilkos Vadak ura!



Megtehetem-e azt a Kontaktus
õseimmel lap kijátszásánál,
hogy a két megnézett lap egyi-
két a paklim aljára, a másikat a
tetejére rakom?
Igen, a két lapnál teljesen szabad
kezet kapsz, abban a tekintetben,
hogy alulra vagy felülre rakod, illet-
ve milyen sorrendben állítod õket.

A Páros gyógyulásnak mennyi
az alap idézési költsége?
Amennyiért kijátszottad. Ha a ke-
zedben vagy a paklidban van még,
akkor pedig 0.

Pár általános dolgot szeretnék még
leírni a HKK-val és a versenyekkel
kapcsolatban.

Elõször is 2001. január 1-tõl a
hivatalos versenyszabály a 25 lapos
kiegészítõ lesz, mivel úgy láttuk,
hogy mindenki örült ennek a plusz
5 lapnak, és elégedett volt vele.
Másodszor: az új kiegészítõ megje-

lenésével módosul az Õsök Városa
típusú versenyek szabálya. Az Õsök
Városa elnevezésû versenyeken
ezentúl az Õsök Városa mellett a
Rúvel hegy lapjait is lehet használ-
ni. Használhatók még a társasjáték
azon lapjai is, amik megjelentek az
Õsök Városában. Mivel a Rúvel
hegy szervesen kapcsolódik az
Õsök Városához, ezért külön Rúvel
hegy versenyt nem szervezünk,
mint ahogy nem volt annakidején
olyan verseny sem, ahol csak az Is-
teni Szövetség, vagy csak a Létsíkok
lapjait lehetett használni. Egy 180
lapos kiegészítõ nem alkalmas egy
külön versenyre.

Sokan érdeklõdnek arról, hogy ha
küldenek lapötletet, akkor feltün-
tetjük-e a nevüket a kártyán, illetve
kapnak-e belõle tiszteletpéldányt.
Nos, ez a kedvezmény csak a lap-
tervezõi pályázatra nevezõ játéko-
sokat illette meg, mintegy külön ju-
talomként. A rengeteg beérkezett
lapötlet miatt nincs lehetõségünk
arra, hogy mindenkinek tisztelet-
példányt küldjünk, és vezessük azt,
hogy eredetileg melyik lap kinek az
ötletébõl származik. Ez utóbbi már
csak azért is nehéz, mert a legtöbb
beküldött lapötlet többször is mó-
dosul a tesztelés alatt, és néha már
csak nyomokban emlékeztet az
eredeti lapra. Természetesen to-
vábbra is várjuk lapötleteiteket, és
azokat a játékosokat, akik több öt-
letet is küldenek, megemlítjük a
szabálykönyv elején, megköszön-
vén nekik a munkájukat. Új lapter-
vezõi pályázatot egyelõre nem aka-

runk meghirdetni, de a távolabbi
jövõben mindenképpen lesz még
ilyen lehetõség.

Több játékos is kíváncsi volt, hogy
hogyan folytatjuk tovább az Invázi-
ót, most, hogy gyakorlatilag min-
den helyszínhez jelent már meg
egy minikiegészítõ. Nos, januárban
még napvilágot lát a Levegõ síkja.
Utána a szokásos kéthavi megjele-
néssel, tíz fajta lappal, és egy cso-
magban négy lappal folytatódik a
mini-kiegészítõ. Ezúttal azonban a
kártyák nem a különbözõ létsíkok-
ról mesélnek, hanem megismerhet-
jük Zén második expedíciójának
történetét, és azokat a helyeket,
amiket az expedíciója meglátoga-
tott. Természetesen ezek a lapok
továbbra sem az Õsök Városához,
hanem az eredeti HKK-hoz kapcso-
lódnak majd, több jó kalandozóval.

DANI ZOLTÁN

2000 © Beholder Kft.

? Páros gyógyulás

általános

Ill
us

zt
rá

ci
ó:

 S
zü

gy
i G

áb
or

La
pt

er
v:

 T
ar

ko
vá

cs
 B

ar
na

bá
s

Gyógyulsz annyiszor 3 ÉP-t, ahány
VP-t elköltesz a kijátszáskor. Célpont

ellenfeled is elkölthet max. ugyanennyi
VP-t, és ekkor ô is annyiszor 3 ÉP-t

gyógyul, amennyi VP-t elköltött.

2000 © Beholder Kft.
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Nézd meg a paklid felsô három lapját,
válassz ki közülük egy lapot, és vedd a

kezedbe. A maradék két lapot rakd a pakli
aljára vagy tetejére tetszôleges sorrendben.

„Az Ôsök Csarnokában olyan titkokat ismerhetsz
meg a fajod múltjáról, amelyek megváltoztatják a

jövôdet.”
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ÚJJ VERSENYEK
decemberben és januárban

SOKSZÍNÛSÉG JUTALMA
IdÛpont: december 30., szombat
11 óra (nevezés 10-tõl).
Helyszín: Siófok.
Szabályok: Minden lapból csak
egy lehet a pakliban, a
négyszínkorlát érvényes. Nincs
tiltott lap.
Nevezési díj: 400 Ft.
Díjak: ultraritka lap, paklik.
ÉrdeklÛdni lehet: Illés Bálint,
tel.:84-311-619, e-mail:
babbaboy@freemail.hu.

A HAGYOMÁNY JEGYÉBEN
IdÛpont: január 6., szombat 10
óra (nevezés 9-tõl).
Helyszín: Gyöngyös.
Szabályok: Frissen bontott
paklik versenye 2 csomag õsök
Városából.
Nevezési díj: 400 Ft.
Díjak: ultraritka, paklik.
ÉrdeklÛdni lehet: Tornay Tamás
37-314-447.

DUNGEON VERSENYE
IdÛpont: január 6., szombat 11
óra (nevezés 10.15-tõl).
Helyszín: Elysium.
Szabályok: Hagyományos
verseny. Már használhatóak a
Rúvel hegy lapjai is. A kiegészítõ
pakli 25 lapos.
Nevezési díj: 550 Ft.
Díjak: ultraritka, paklik.
ÉrdeklÛdni lehet: A Dungeon
Miniklubban.

ELYSIUM VERSENYE
IdÛpont: január 14., vasárnap 11
óra (nevezés 10-tõl).
Helyszín: Elysium.
Szabályok: Frissen bontott
paklik versenye 3 cs. Rúvel
hegybõl.
Nevezési díj: 2000 Ft (tagoknak
1900).
Díjak: Ultraritka lap, Rúvel hegy
paklik.
ÉrdeklÛdni lehet: az
Elysiumban, vagy a szervezõnél,
Szegedi Gábornál (06-30-924-
5850).

HATALOM KORLÁTOZÁSA
IdÛpont: január 27., szombat 10
óra (nevezés 9-tol).
Helyszín: Gyöngyös.
Szabályok: Frissen bontott
paklik versenye 2 csomag õsök
Városából.
Nevezési díj: 400 Ft.
Díjak: ultraritka, paklik.
ÉrdeklÛdni lehet: Tornay Tamás
37-314-447.

FRISSEN BONTVA
IdÛpont: január.27., szombat 10
óra (nevezés 9-tõl).
Helyszín: Cegléd.
Szabályok: Frissen bontott
paklik versenye 3 cs. Rúvel
hegybõl.
Nevezési díj: 2250Ft (tagoknak
2150).
Díjak: ultraritka, Rúvel hegy
paklik.
ÉrdeklÛdni lehet: Marofka
Mátyás 53-363-331,
marofkamatyas@usa.net

ELYSIUM VERSENYE
IdÛpont: január 28., vasárnap 11
óra (nevezés 10-tõl).
Helyszín: Elysium.
Szabályok: õsök Városa
verseny.
Nevezési díj: 600 Ft.

Díjak: Ultraritka lap, Rúvel hegy
paklik.
ÉrdeklÛdni lehet: az
Elysiumban, vagy a szervezõnél,
Szegedi Gábornál (06-30-924-
5850).

AZ ELYSIUM KGK VERSENYE
IdÛpont: január 13., szombat 11
óra (nevezés 10-tõl).
Helyszín: Elysium.
Szabályok: Tiltott minden
erõforrás altípusú lap.
Nevezési díj: 500 Ft.
Díjak: Ultraritka lap, KGK paklik.
ÉrdeklÛdni lehet: az
Elysiumban, vagy a szervezõnél,
Szegedi Gábornál (06-30-924-
5850).

ELYSIUM VERSENYNAPTÁR
dec. 16. szombat: MAGUS
dec. 17. vasárnap: Star Wars
dec. 23. szombat: HKK
dec. 30. vasárnap: Star Trek

jan. 6. szombat: Dungeon HKK
jan. 7. vasárnap: Star Wars
jan. 13. szom: Babylon 5/KGK
jan. 14. vasárnap: HKK
jan. 20. szombat: MAGUS
jan. 21. vasárnap: Star Wars
jan. 27. szombat: Star Wars
jan. 28. vasárnap: Elysium HKK

febr. 3. szombat: Dungeon HKK
febr. 4. vasárnap: Star Wars
febr. 10. szombat: Babylon 5/KGK
febr. 11. vasárnap: HKK
febr. 17. szombat: MAGUS
febr. 18. vasárnap: Star Wars
febr. 24. szombat: Star Trek
febr. 25. vasárnap: Elysium HKK

A versenyek – ha külön nem
jelöljük – egységesen 11 órakor
kezdõdnek, nevezni 10-tõl lehet.
Érdeklõdni lehet a 239-2506-os
számon, vagy Szegedi Gábornál a
06-30-9245-850-es telefonon.

VERSENYHELYSZÍNEK
BÉKÉSCSABA – IFI HÁZ,

36. terem, Derkovits sor 2.
CEGLÉD – Kossuth Mûvelõdési

Központ, Kossuth tér 5/b 3-as
terem

CYBERWORLD – Margitszigeti
Atlétikai centrum, Café Leger
(a Margit hídnál)

DEBRECEN – Káoszfellegvár,
Vár u. 10.

DUNGEON MINIKLUB –
Budapest, Erzsébet krt. 37. (az
udvarban) tel. : 20-967-8936
(10-18-ig kérd a Dungeon-t).

DOMBÓVÁR – Mûvelõdési ház
EGER – Camelot Kártyavár,

Kisasszony u. 23.
ELYSIUM – 1132 Bp. Csanády u.

4/B. (bejárat a Kresz G. u.
felõl), 

: 239-2506,
06-30-9-245-850.

GÖDÖLLÕ – Petõfi Sándor
Mûvelõdési Központ, a HÉV
Szabadság téri megállójával
szemben.

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

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

HATVAN – Next-Door
Szerepjáték Klub, 
Grassalkovich Mûvelõdési
Központ

KAPOSVÁR –
Tanítóképzõ Kollégium,
Somssich Pál u. 14.

KÖRMEND –
Mûvelõdési Központ
Berzsenyi Dániel u. 11.

MISKOLC – Bartók Béla
Mûvelõdési ház, Miskolc,
Andrássy út 15.

NAGYKANIZSA – Erkel Ferenc
Mûvelõdési Központ,
Nagykanizsa, Ady u. 5.

NYÍREGYHÁZA – Váci Mihály
Mûvelõdési Ház, Ifjúsági
Centrum.

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

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

SIÓFOK – Egyesületek Háza,
Kálmán Imre sétány 3.

SZARVAS – Vajda Péter
gimnázium B épülete,
Vajda Péter u. 26.

SZEGED – Objektum, Pulcz u. 57.
VALHALLA PÁHOLY

KÖNYVESBOLT – Nyíregyháza,
Széchenyi u. 1. : 42-318-477

VESZPRÉM – Klubkönyvtár,
Március 15. u. 1/a

ZALAEGERSZEG – Pázmány
Péter u. 4. („Nagy Zöld Kapu”)
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Nem lehet célpontja varázslatnak 

vagy valamilyen, az asztalon levô lap

által okozott hatásnak. Az elôkészítô

fázisod során költs el @5-t, különben 

a gyûjtôbe kerül. Ha bármilyen módon

a gyûjtôbe kerül, azonnal 

elvesztetted a játékot.
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SZABÁLYOK
EGYSZÍNÛ VERSENY: A pakliban

csak egy isten lapjai
szerepelhetnek a színtelen és Bufa
lapok mellett. 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
magában foglalja a kártyák árát is.

HAGYOMÁNYOS VERSENY:
min. 45 lapos pakli, max. 4 szín,
pontosan 20 lapos kiegészítõ,
egy fajta lapból maximum 3 db. 
Tiltott lapok: A mágia létsíkja,
Pszi szakértelem, Teológia, A falak
ereje. Tiltott mágia csak a
kiegészítõben lehet.

ISTENI SZÖVETSÉG: A pakliban
csak két isten lapjai szerepelhetnek
a színtelen és Bufa lapok mellett.

PÁROS VERSENY: Két-két pár játszik
egymással. A párok egymással
szemben ülnek, csak hangosan
beszélhetik meg a stratégiájukat
(kódok, utalások nélkül) és nem
nézhetik egymás lapjait. A pakliépí-
tésre a hagyományos verseny
szabályai vonatkoznak (négy szín
és három lap korlát, tiltott lapok
stb.). Nincs közös õrposzt, nem
közösek a komponensek,
nincsenek közös lapok. A páros
versenyeken bármelyik itt leírt
szabályt meg lehet változtatni,
csak a versenykiírásban
szerepeljen a változás.

ÕSÖK VÁROSA: Csak az Õsök
Városa és a Rúvel hegy lapjait
lehet használni. Használhatók
a társasjáték azon lapjai is, amik
az Õsök Városában is megjelentek.

HATALOM KORLÁTOZÁSA: Csak
gyakori és nem gyakori lapokat
lehet használni, ritkákat és
ultraritkákat nem. Nem
használhatók a Csillagképes,
Inváziós, AK-s lapok, a Hatalom
Szövetségének lapjai és a TF-
találkozós lapok sem. A társasjáték
azon lapjai is tiltottak, amiket csak
abban adtak ki, illetve amelyek
korábban ritka lapként jelentek
meg.

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.

ÕSÖK VÁROSA
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 • 3 gyûjtõdoboz Õsök Városa
az amatõr kategóriában

Idõpont: 2001. január 20., 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: Csak az Õsök Városa és a Rúvel hegy lapjait lehet használni,
valamint a társasjáték azon lapjait, amik megjelentek az Õsök Városában.

Amatõr és profi kategória: Két kategóriában lehet indulni: a profik között bárki
indulhat, míg az amatõr kategóriában nem indulhatnak a tesztelõk, azok akik

legalább három egymást követõ félévben profik voltak, és azok, akik 2000. január
1. óta legalább két pontszerzõ versenyen végeztek az elsõ háromban, illetve pesti

pontszerzõ versenyen legalább háromszor voltak az elsõ nyolcban.

Nevezési díj: 500 Ft (tagoknak 400).

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 3 gyûjtõdoboz Õsök városa.

Érdeklõdni lehet: levélben a Beholder Kft. 1680 Budapest, Pf. 134,
vagy e-mailben a beholder@mail.datanet.hu címen.
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Versenynaptár
A Beholder Kft. versenyei 2001-ben

Az itt közölt versenyformátumok nem véglegesek, elõfor-
dulhat, hogy változnak. A végleges versenyformátumot
mindig az elõzõ havi Krónikában közöljük.
FIGYELEM – V. HKK Nemzeti Bajnokság! Augusztusban
kerül megrendezésre a IV. HKK Nemzeti Bajnokság, így
ismét lehet kvalifikációs versenyeket rendezni 2001. január
1-tõl június 15-ig. Várjuk a szervezõk jelentkezését.

Január 20. Õsök Városa
Február 24. Istenek háborúja
Március 24. Hagyományos verseny
Április 21. Sokszínûség jutalma
Május 19. A mágia méltósága
Június 3. Az új kiegészítõ bemutató

versenye
Július 21. Hagyományos verseny

Augusztus 17-19.
V. HKK Nemzeti Bajnokság

Szeptember 22.
Október 20.
November 17.
December 22.

Mindenkit
szeretettel
várunk!



A Beholder Kft. legutóbbi verse-
nyét november 18-án rendeztük. A
résztvevõk kisebb száma miatt
összevontuk az amatõr és profi ka-
tegóriát, ám a szokásos profi pénz-
díj mellett a legjobb amatõröket
külön is jutalmaztuk.

A versenyen nagyjából a már ki-
kísérletezett paklik domináltak,
úgymint a tárgyas, Nagyobb halál-
varázs, Fezmin gépezete + Farkas-
testvérek kontroll, galetkis illetve
horda. Nagy örömömre végre meg-
erõsödtek a galetki paklik, az elsõ
négy között két ilyen is volt. A leg-
népszerûbb lapok között talán a To-
nyók, a gazda és a Spóra párosát,
valamint a Majd legközelebbet em-
líthetném. Játszottak még néhányan
az októberi Krónikában Szemerényi
Tibor által leírt „Leanthil” (valójá-
ban Bajnoki aréna) paklival is.

A gyõzelmet végül, nagy csatá-
ban Rém András szerezte meg, Má-
gus-Tisztogató-Pszionicista-Katona
tárgyas paklijával, leírását oldalt
láthatjátok. A második helyen Si-
mon Dániel végzett, Halhatatlan-
Mutáns-Tolvaj-Katona hordával,

amelyben a gyorsan ütõ lények
mellett olcsó irtások, manapusztí-
tás és termelés, Vérszomj, Talbot
szava, Misztikus sötétségkõ, Majd
legközelebb lapok kaptak helyet. A
harmadikok holtversenyben Ba-
ross Ferenc és Nagy István lettek,
mindketten galetki paklival. Mind-
ketten használtak Tonyókot, Spó-
rát, Lipkint, Lávaköpetet, Féreg
érintését. Nagy István paklijából
(Katona-Tolvaj-Pszionicista-Halha-
tatlan) még Rynthust, Manaszívást
és Áldozási ceremóniát emelném
ki, míg Baross Ferencébõl (Katona-
Mutáns-Tolvaj) Kenbugot, Fanati-
kus Wartot és Tüskés Tónit. A leg-
jobb amatõr játékos Pecija Petár
volt. A második amatõr Marofka
Mátyás, a harmadik Kalaidzidisz
Krisztosz lett.

Mi is kíváncsian várjuk, hogyan
fogja megváltoztatni a játék képét a
szintén az Õsök Városához tartozó
Rúvel hegy kiegészítõ megjelenése.

Mindenkit várunk a versenye-
ken!

MAKÓ BALÁZS

A GYÕZTES PAKLI:
3 A sárkány kincse

3 Kalmárok itala
3 Hajítógép

3 Pirit gólem
3 Majd legközelebb

3 Ra’ronn
3 Nimgilarió csele

2 A rend helyreállítása
2 Zöld manaital

3 Vám
2 Az õsmágus kívánsága

3 Védelem itala
3 Kincskeresés itala

3 Spóra
3 Tonyók, a gazda

1 Isteni harag
2 Kleptománia

KIEGÉSZÍTÕ PAKLI
(25 LAPOS):

1 A rend helyreállítása
1 Zöld manaital

2 Isteni harag
3 Õsi templom
3 Kancsalság

3 Fehér gyógyító ital
3 Páros gyógyulás
3 Ügyességpróba

3 Intelligenciapróba
2 Kõomlás

1 A szeretet ünnepe

ÕÕÕÕSSSSÖÖÖÖKKKK    VVVVÁÁÁÁRRRROOOOSSSSAAAA

ÉRDEKESSÉG A VERSENYRÕL:
• Mind a négy eddigi Õsök Városa versenyünket Rém András nyerte! Háromszor kedvenc

tárgypaklijával (azért ez is alakult az idõk során), egyszer pedig Nagyobb halálvarázzsal
diadalmaskodott.
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Októberi feladványunkra sok megfej-
tés érkezett, bár szerintem elég ne-
hézre sikerült. Nézzük elõször a jó
megfejtést!

1. Kapok 5 VP-t, és felhúzom az Átté-
rítést. Lehozom Torz Talbotot.
(+3 -7 = 13 VP)

2. Áttérítem Torz Talbotot Dorno-
donra. Ez a Mágus klánvezér miatt
eggyel kevesebb varázspontba ke-
rül. Felhúzom Az Idõ Kerekét.
(-1 = 12 VP)

3. A Manaszívással elszívok 6 VP-t
az ellenfelemtõl. (-2 +6 = 16 VP)

4. Fezmin gépezetével használva
visszaveszem a Manaszívást a ke-
zembe. (-2 = 14 VP)

5. Molgannal visszaveszem a Mágus
klánvezért a kezembe. A Szitherin
béklyó a gyûjtõbe kerül róla.
(-2 = 12 VP)

6. Kijátszom Az idõ kerekét, a gyûj-
tõbe dobom a Glóriát és az Alak-
váltást. (-4 = 8 VP)

7. Kijátszom a Mágus klánvezért.
(-6 = 2 VP)

8. Jön az új köröm. Kapok 6 varázs-
pontot, a lényeim aktivizálódnak,
és felhúzom Molgant. (=6 = 8 VP)

9. Fezmin gépezetével visszaveszem a
kezembe Az idõ kerekét.
(-2 = 6 VP)

10. Kijátszom újra Az idõ kerekét,
dobom hozzá a Molgant és a Ma-
naszívást. (-4 = 2 VP)

11. Molgannal visszaveszem a Va-
rázskövet a kezembe. (-2 = 0 VP)

12. Jön a harci fázis. Torz Talbot le-
üti Avillist (Talbotra nem kerülhet
jelzõ), a Mágus klánvezér pedig
Agyalapi Aladárt. Mindkét galet-
kimnek mágikus a védekezése, és
van plusz egy sebzése a toronytól.

13. Jön az új köröm. Kapok 5 varázs-

pontot, és felhúzom Molgant.
(+5 = 5VP)

14. Kirakom a Varázskövet, és fel-
használom. (+6 = 11 VP)

15. Fezmin gépezetével visszaveszem
Az idõ kerekét. (-2 = 9 VP)

16. Kijátszom Az idõ kerekét, dobom
a Molgant és a Manaszívást.
(-4 = 5 VP)

17. A harci fázisban a Mágus klánve-
zér lefoglalja Smackot, Talbot üt
négyet. Az ellenfél erre feláldozza
a Mingókörtét, így marad 4 ÉP-je.

18. Jön az új köröm, amiben ez elõ-
zõ kör forgatókönyve szerint a
klánvezér blokkol, Talbot pedig ki-
végzi az ellenfelet.

A feladvány legfõbb buktatója Torz
Talbot volt, akire nem kerülhet jelzõ,
nem léphet szintet, és ráadásul még a
bûbájokra is immúnis, vagyis az Alak-
váltást sem lehet rárakni.

Szerencsés megfejtõink: Kocsis Ist-
ván Miskolcról, Bakai Sándor Ácsról
és Madarász István Debrecenbõl.
Nyereményük egy-egy csomag Õsök
Városa. Gratulálunkk!

Új feladványunkat Makó Balázs készí-
tette. Ellenfeled nyeregben érzi ma-
gát, nem is sejti, hogy milyen megle-
petéseket tartogatsz neki. Azt tudod,
hogy milyen lapok vannak a paklid-
ban, de sajnos a sorrendjüket nem is-
mered. Szerencsére egy kis gondolko-
dás után rájössz, hogy a sorrend nem
számít, mindenképpen nyerhetsz. A
fõfázisod elején tartasz, éppen most
húztál lapot. Neked 1 ÉP-d, 16 VP-d
van. Az ellenfelednek 18 ÉP-je és 20
VP-je van. Egyikõtöknek sincs szörny-
komponense. Nyerj ebben a körben!

KÉZBEN LEVÕ LAPJAID:
• Kamdemu (E)
• Õsi hívás (-)
• 3 Az elemek ura (R)
• Kontaktus õseiddel (E)
• Titkos manaforrás (E)
• Lohd Haven sáhkánya (D)
• Halálkapu (L)
• Hártyás szárnyak (T)

A PAKLID
(sorrendjét nem tudod!):

• Tonyók, a gazda (R)
• 2 Lohd Haven sáhkánya (D)
• Az átalakulás bõre (E)
• Tudatroncsoló mancs (F)
• Terc (E)

A paklid sorrendjét nem tudod,
bármilyen sorrendnél nyerned kell.

ELLENFELED
KÉZBEN LEVÕ LAPJAI

• Azonnali gyógyítás (S)
• Gemina balzsama (S)

ELLENFELED
KIJÁTSZOTT LAPJAI:

• Bohócmolad (R)
• Kõszemû szilmill (S)
• 2 Monozoid (T)
• Szundító galetki (R)
• 2 Viharkupola (F)

Minden lapja aktív. A Bohócmo-
lad és a szilmill a tartalékban
van, a többi lénye az õrposztban
áll. A szilmillen nincs jelzõ.

A megfejtéseket külön papíron, rajta a neved-
del és a pontos címeddel, küldd el az alábbi
címre: Beholder Kft., 1680 Budapest Pf. 134

E-mailben NEM lehet 
megfejtést beküldeni.

DANI ZOLTÁN
Beküldési határidõ:

2001. január 17.
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A TE ÁLLÁSOD: 1 ÉP, 16 VP, 0 SZK
ELLENFÉL ÁLLÁSA: 18 ÉP, 20 VP, 0 SZK
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Könyv címe Bolti ár 1-2 könyv 3 vagy több
esetén könyv esetén

RAYMOND E. FEIST REGÉNYEI
Vérbeli herceg 898 760 670
A király kalóza I. 998 950 800
A király kalóza II. 998 950 800
A démonkirály dühe I. 998 950 800
A démonkirály dühe II. 998 950 800
Törött korona 1498 1400 1200
A Birodalom sorozat

Raymond E. Feist – Janny Wurts
A birodalom leánya 1498 1400 1250

ROBERT JORDAN – AZ IDÕ KEREKE SOROZAT
A világ szeme I. 798 670 550
A világ szeme II. 998 840 700
A nagy hajtóvadászat I. 1198 1090 950
A nagy hajtóvadászat II. 1198 1090 950
Az újjászületett Sárkány I. 1198 1090 950
Az újjászületett Sárkány II. 1198 1090 950
Hódít az árnyék I. 1498 1400 1250
Hódít az Árnyék II. 1698 1590 1390

BATTLETECH REGÉNYEK
Robert Thurston: A klán törvénye 698 620 520
Robert Thurston: Vérnév 698 620 520
Robert Thurston: Sólyomgárda 698 620 520
M. A. Stackpole: Farkastörvény 798 760 600
M. A. Stackpole: Veszélyes feladat 898 850 670
M. A. Stackpole: Született harcosok 948 900 710
M. A. Stackpole: Sötét ármány 948 900 710
M. A. Stackpole: Harcos: En Garde 1198 1140 1020

TÚLÉLÕK FÖLDJE
Brian McAllister: Ikercsillagok 848 800 640

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

EARTHDAWN REGÉNYEK
C. Kubasik: A vágyódás gyûrûje 698 590 500
C. Kubasik: Anya meséje 698 590 500
C. Kubasik: Keserû emlékek 898 800 690
Talizmán (ED. Novellák) 698 590 500
Nigel D. Findley: Az elveszett kaer 798 700 600
C. Sargent és M. Gascoigne: Thérai vér 998 900 800
Greg Gorden: Jóslat 998 950 800

ÕSÖK VÁROSA
Harby Riann: Rúvel hegyi legenda 848 800 640

BEHOLDER AKCIÓ
Philip Kerr: Vakmerõ terv 998 950 750
Chris Stewart: Légicsapás 998 950 750

SHADOWRUN REGÉNYEK
Jak Koke: Idegen lelkek 689 660 660
Jak Koke: Krómba Zárva 848 810 720
Jak Koke: Minden határon túl 898 850 760
Mel Odom: Fejvadászok 898 850 760
Robin Mash: Cyberkommandó 898 850 760
Tom Dowd: Vakító fény 698 660 660
Carl Sargent és Marc Gascoigne:
Fekete madonna 898 850 760
Shadowrun szerepjáték kiegészítõk
Árnyékmagyarország 1200 600 500
Végzetes DNS (modul) 438 400 350

EGYÉB REGÉNYEK
Graham Edwards: Sárkányvihar 998 840 600
Ken Grimwood: Idõcsapda 750 520 400
William Shatner: Delta Kutatás 798 670 500

Idei katalógusunkban több, mint 100 könyvbõl, hét kiadó által kiadott
regényekbõl vásárolhatsz. A kedvezmény mértéke függ az egyszerre
megvásárolt 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. Kérjük, hogy olyan
könyvet NE rendelj, amit nem látsz ebben a listában!

A VÁSÁRLÁSRA HÁROMFÉLE LEHETÕSÉGETEK VAN:
MINDEN JÁTÉKOSUNKNAK LEHETÕSÉGE VAN ZSETONNAL FI-
ZETNI. Ehhez nem kell mást tenni, mint az UL hátulján feltüntet-

ni, hogy mit szeretnél vásárolni. (Természetesen e-mailben is megírha-
tod a rendelésedet a beholder@mail.datanet.hu címre.)

ELÕRE FIZETSZ BELFÖLDI POSTAUTALVÁNYON.
Ebben az esetben a csekk hátulján a „Közlemények” rovatban so-

rold fel a megrendelt könyveket. Add össze a kedvezményes árnál fel-
tüntetett összegeket, figyelembe véve a darabszámot! Ezt az összeget
küldd el nekünk, és kb. egy hét múlva megkapod a könyveket. A feltün-
tetett árak tartalmazzák a postaköltséget is. Kérjük, hogy számolj pon-
tosan, mert ha kevesebb pénzt küldesz, akkor NEM tudjuk a megren-
delt árut elküldeni! Címünk: Beholder Kft. 1680. Budapest, Pf. 134.

UTÁNVÉTELLEL SZERETNÉL RENDELNI.
E-mailben vagy levélben írd meg a neved, címed, és a megrende-

lendõ könyveket. Mi egy héten belül postázzuk a könyvet. Az árát a pos-
tásnak kell fizetned. (Ez a kedvezményes ár + 350 Ft postaköltség-
hozzájárulás.)

3

2

1

BEHOLDER ÁRULISTA
EZ AZ ÁRLISTA 2001. JANUÁR 16-IG ÉRVÉNYES!

30 Alanori Krónika – V. évf. 12. (60.) szám

Vásárolj egyszerre 5 könyvet,
és válassz magadnak egyet ajándékba.

Az akció feltételei: az öt könyv közül
legalább három a Beholder kiadó

által kiadott könyv legyen.
Ajándéknak bármelyik olyan Beholder

regényt választhatod, amelynek bolti
ára 1000 Ft alatt van.55++
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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) 589 500 470
Gene DeWeese: A béke õrei (Star Trek)

619 520 490
Carmen Carter: Hamlin gyermekei (Star Trek)

639 540 510
Vonda N. McIntyre: Khan haragja (Star Trek)

639 540 510
Fényévek (Sci-fi antológia) 690 580 550
Fényévek II. (Sci-fi antológia) 699 630 560
Sandy Schofield: Halálcsapda (Aliens)

639 540 510
Az idõ hídján (SF novellák) 1290 1220 1100
K.W. Jeter: Szárnyas fejvadász 2. 659 560 530
Joan D. Vinge: Lost in Space 649 580 520
Edwin Aldrin – John Barnes: A csillagok fiai I-II

1399 1260 1120
Williem Gibson: Idoru 699 630 560
Arthur C. Clarke: 3001 Ûrodüsszeia 799 760 680
Robin Hobb: Az orgyilkos küldetése 1198 1140 990
Terry Bisson: Johnny Mnemonic 499 490 450
Douglas Adams: Viszlát és kösz a halakat

850 820 730

A SZUKITS KIADÓ KÖNYVEI
R. A. Salvatore: A hajnal ösvénye 690 650 580
R. A. Salvatore: Otthon 990 940 840
R. A. Salvatore: Számûzött 990 940 840
R. A. Salvatore: Csillagtalan éj 990 940 840
Roger Zelazny: Avalon ágyúi 990 940 840
Richard A. Knaak: Huma legendája 1090 1040 930
R.A. Salvatore: A démon ébredése 660 640 570
R.A. Salvatore: A sötét sereg 750 710 640
R.A. Salvatore: Démonlélek 850 810 720
R.A. Salvatore: A démon visszatér 890 840 760
R.A. Salvatore: A démon öröksége 990 940 840
R. A. Salvatore: Menedék 990 940 840
J. Robert King: Vérszövetség 750 710 640
A kõbe zárt kard (Az Excalibur legendái)

690 660 590
P. N. Elrod: Én, Strahd (Vampire) 790 760 680
David Ferring: Árnyékfattyak 990 940 840
MARGARET WEIS – TRACY HICKMAN KÖNYVEI

Ikrek hatalma 590 590 500
Ikrek próbája 590 590 500
Háború 590 590 500
Pusztulás 590 590 500

A CAMELOT KIADÓ KÖNYVEI
Jeff Grubb: Testvérháború 990 940 840
Stewart Wilek: Torreador 899 850 760
Lynn Abbey: Síkok vándora (Magic) 990 940 840
Eric Griffin: Tzimisce (Vampire) 890 850 760
Gherbod Fleming: Gangrel (Vampire) 990 940 840
R. A. Salvatore: Kantáta (A pap ciklus I.) 1090 1040 930
Robert Weinberg: Út a pokolba 1090 1040 930

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

A VALHALLA KIADÓ KÖNYVEI
Roland Morgan: Mágikus vihar 749 710 640
Orson Scott Card: Végjáték 2. 699 660 590
Dale Avery: A renegát (M.A.G.U.S.) 749 710 640
Átkozott esküvések 699 660 590
Hideg karok ölelése 749 710 640
Erioni regék 699 660 590
A halál hét arca 890 840 760
Raoul Renier: Pokol 749 710 640
Glen Cook: Fekete sereg 1190 1130 1010
David Gammel: Legenda 749 710 640
Gáspár András: Kiálts Farkast 639 610 540
Gáspár András: Két életem egy halálom1190 1130 1010
Ian Watson: Ûrgárdista 590 590 500
Joe Haldeman: Örök háború 599 590 500
Wayne Chapman: Keleti szél I. 890 850 760
Ray O’Sullivan: A sötét térítõ 890 850 760
Marion Z. Bradley: Kardok és boszorkányság I.

1190 1190 1010
Nigel D. Findley: A sötétség gyermekei 699 660 590
Philip K. Dick: A kozmosz bábjai 659 630 560
Robert E. Howard: Hõsök kora 599 590 500
William Gibson: Neurománc 1590 1510 1350
William C. Dietz: Kárhozottak légiója 1190 1130 1010
Alan O’Connor: Kék éjszakák árnyai (M.A.G.U.S.)

890 840 760
MARGARET WEIS – TRACY HICKMAN KÖNYVEI

Sárkányszárny I. 699 660 590
Sárkányszárny II. 699 660 590
Elf csillag I. 749 710 640
Elf csillag II. 749 710 640

Tûztenger I. 890 850 760

A CAMARILLA KIADÓ KÖNYVEI
Robin Hobb: Az orgyilkos küldetése I. 1198 1140 990
Robin Hobb: Az orgyilkos küldetése II. 1198 1140 990

CHERUBION KIADÓ
Jeffrey Stone: Holtak galaxisa 1198 1140 1020
Poul Anderson: Tomboló vihar 598 590 500
Poul Anderson: A tengernép gyermekei 698 660 590
Allen Newman: Interregnum 698 660 590
Rekviem (Káosz novellák) 1198 1140 1020
William Blendown: Boszorkányszombat1798 1700 1520
Jack Vance: Suldrun kertje (Lyonesse I.) 998 950 850
Jack Vance: A zöld gyöngy (Lyonesse II) 1198 1140 1020
Jack Vance: Madouc (Lyonesse III) 1198 1140 1020
John Caldwell: Az éj káosza 1498 1420 1270
Jeffrey Stone: Trollvadászok 898 850 760
John Caldwell: A káosz fényei 1498 1420 1270
John Caldwell: A káosz kincse 1498 1420 1270
John Caldwell: A káosz sárkányai 1498 1420 1270
Bán Mór: A vérszemû csillag 898 850 760
Jeffrey Stone: Nincs kegyelem 598 500 500
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Könyv címe Bolti ár 1-2 könyv 3 vagy több
esetén könyv esetén

DAVID EDDINGS
Belgarath the Sorcerer 2240 2080 1890 
Demon Lord of Karanda 2240 2080 1890 
Seeress of Kell 2240 2080 1890 
Polgara the Sorceress 2240 2080 1890 
Sorceress of Darshiva 2240 2080 1890 
Domes of Fire 2240 2080 1890 
Diamond Throne 2240 2080 1890 
Guardians of the West 2240 2080 1890 
Magician’s Gambit 2240 2080 1890 
Castle of Wizardy 2240 2080 1890 
Queen of Sorcery 2240 2080 1890 
Pawin of Prpophecy 2240 2080 1890 
Enchanter’s End Game 2240 2080 1890 
High Hunt 2240 2080 1890 
Shining Ones 2240 2080 1890 
King of the Murgos 2240 2080 1890 

TERRY BROOKS
Druid of Shannara 2240 2080 1890 
Elf Queen of Shannara 2240 2080 1890 
Elfstones of Shannara 2240 2080 1890 
First King of Shannara 2240 2080 1890 
Scions of Shannara 2240 2080 1890 
Sword of Shannara 2240 2080 1890 
Talismans of Shannara 2240 2080 1890 
Wishsong of Shannara 2240 2080 1890 
Black Unicorn 2240 2080 1890 
Knight of the Word 2240 2080 1890 
Magic Kingdom for Sale-Sold 2240 2080 1890 
Running With the Demon 2240 2080 1890 
Tangle Boksz 2240 2080 1890 
Witches’ Brew 2240 2080 1890 
Wizard at Large 2240 2080 1890 

J. R. R. TOLKIEN
Book of Lost Tales Volume 1. 2240 2080 1890 
Book of Lost Tales Volume 2. 2240 2080 1890 
Fellowship of the Ring 2240 2080 1890 
Hobbit 2240 2080 1890 
Lays of Belariand 1930 1830 1650 
Lord of the Rings Boxed Set 9100 7680 7260 
Lost Road & Other Writing 2240 2080 1890 
Return of the King 2240 2080 1890 
Shaping of Middle Earth 2240 2080 1890 
Silmarillion 1930 1830 1650 
Sir Gawain&The Green Knight 1930 1830 1650 
Smith of Wootoon Major 1930 1830 1650 
Reader 2240 2080 1890 
Two Towers 2240 2080 1890 
Unfinished Tales 2240 2080 1890 

TERRY GOODKIND
Blood of the Fold 2290 2130 1940 
Soul of the Fire 1990 1880 1690 
Stone of Tears 2290 2130 1940 
Temple of the Winds 2290 2130 1940 
Wizard’s First Rule 2290 2130 1940 

HATALOM KÁRTYÁI
Isteni Szövetség kiegészítõ 650
Ezüsthajnal 650
Árnyékhold 650
Dobozos társasjáték 2490
Chara-din visszatér (Cseh nyelvû) 650
Õsök Városa 950
Aranyforrás 650

HKK INVÁZIÓ ÉS CSILLAGKÉPEK
A víz síkja 200
Pozitív létsík 200
Quwargok földje 200
A föld síkja 200

KÁOSZ GALAKTIKA KÁRTYAJÁTÉK
Alappakli 998

Az Invázió megrendelésére még két külön feltétel vonatkozik:

• Fajtánként legalább 3 csomagot kell rendelni belõle. Ha ennél kevesebbet

rendelsz, akkor a küldeményt nem tudjuk ajánlva küldeni, és az ebbõl eredõ

kárért sem tudunk felelõsséget vállalni.

• Ha olyan Invázió kiegészítõt rendelsz meg, ami már kifogyott, akkor

automatikusan a legközelebb megjelenõt küldjük el helyette.
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Könyv címe Bolti ár 1-2 könyv 3 vagy több
esetén könyv esetén

TERRY PRATCHETT
Carpe Jugulum 1940 1840 1660 
Colour of Magic 1940 1840 1660 
Death Domain Discworld Map 2240 2080 1890 
Equal Rites 1940 1840 1660 
Feet of Clay 1940 1840 1660 
Guards! Guards! 1940 1840 1660 
Hogfather 1940 1840 1660 
Interesting Times 1940 1840 1660 
Jingo 1940 1840 1660 
Last Continent 1940 1840 1660 
Light Fantastic 1940 1840 1660 
Lords & Ladies 1940 1840 1660 
Masqerade 1940 1840 1660 
Men At Arms 1940 1840 1660 
Mort 1940 1840 1660 
Moving Pictures 1940 1840 1660 
Pyramids 1940 1840 1660 
Reaper Man 1940 1840 1660 
Small Gods 1940 1840 1660 
Soul Music 1940 1840 1660 
Sourcery 1940 1840 1660 
Witches Abroad 1940 1840 1660 
Wyrd Sisters 1940 1840 1660 

RICARDO PINTO
The Chosen 2710 2460 2260 

DOUGLAS ADAMS
Hitchhiker’S Guide To Galaxy 2240 2080 1890 
Life, Universe & Everything 2240 2080 1890 
Restaurant at the End of Time 2240 2080 1890 
So Long and Thanks for All ... 2240 2080 1890 
Mostly Harmless 2160 2020 1830 
Long Dark Teatime of the Soul 2160 2020 1830 
Dirk Gently’S Holistic Detective Agency 2160 2020 1830 
Starship Titanic 2160 2020 1830 

DAVID WINGROVE
Middle Kingdom 2290 2130 1940 
Broken Wheel 2290 2130 1940 
White Mountain 2290 2130 1940 
Stone Within 2290 2130 1940 
Beneath Tree of Heaven 2290 2130 1940 
White Moon, Red Dragon 1990 1880 1690 
Days of Bitter Strength 2630 2400 2200 
Marriage of the Livin 2290 2130 1940 

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

DAVID GEMMEL
Dark Moon 1940 1840 1660 
Echoes of the Great Song 1940 1840 1660 
Legend of Deathwalker 1940 1840 1660 
Midnight Falcon 1940 1840 1660 
Winter Warriors 1940 1840 1660 
Sword In the Storm 1940 1840 1660 

RAYMOND E. FEIST
Darkness at Sethanon 2240 2080 1890 
Daughter of the Empire 2240 2080 1890 
Faerie Tale 2240 2080 1890 
King’s Buccaner 2240 2080 1890 
Magician Apprentice 2240 2080 1890 
Magician Master 2240 2080 1890 
Mistress of the Empire 2240 2080 1890 
Prince of the Blood 2240 2080 1890 
Servant of the Empire 2240 2080 1890 
Silverthorn 2240 2080 1890 

ROBERT JORDAN
Eye of the World 2000 1890 1710 
Great Hunt 2280 2120 1920 
Dragon Reborn 2280 2120 1920 
Shadow Rising 2280 2120 1920 
Fires of Heaven 2280 2120 1920 
Lord of Chaos 2280 2120 1920 
A Crown of Swords 2280 2120 1920 
Path of Daggers 2280 2120 1920 

DAVID WINGROVE
Middle Kingdom 2290 2130 1940 
Broken Wheel 2290 2130 1940 
White Mountain 2290 2130 1940 
Stone Within 2290 2130 1940 
Beneath Tree of Heaven 2290 2130 1940 
White Moon, Red Dragon 1990 1880 1690 
Days of Bitter Strength 2630 2400 2200 
Marriage of the Livin 2290 2130 1940 

FANTASY ALBUMOK
Art of Magic The Gathering 8070 6840 6460 
Boris Vallejo: Enchantment 6100 5240 4910 
Boris Vallejo: Ladies 6100 5240 4910 
Boris Vallejo: Portfolio 6100 5240 4910 
Boris Vallejo: Dreams 8070 6840 6460 
Frank Collection 
(World’S Finest Fantasy Art) 6100 5240 4910 

ANGOL NYELVÛ KÖNYVEK
Minden angolul tudó lelkes olvasónkkal örömmel tudatjuk, hogy könyvesboltunk kínálatában ezentúl a legsikeresebb fantasy írók
könyvei angolul is megtalálhatók. A rendelési feltételek megegyeznek a magyar nyelvû könyvekével, kivéve, hogy az angol nyelvû
könyvek szállítási határideje 1-6 hét! A 3 könyves kedvezményes ár csak egyidejû postázás esetén érvényesek, tehát ha vegyesen
rendelsz magyar és angol nyelvû könyveket, akkor az egész rendelés postázása az angol könyvektõl függ. Ha a magyar könyveket
elõbb szeretnéd megkapni, akkor kérjük ezt jelezd a megrendelésedben! Ilyenkor természetesen a magyar és az angol könyvekbõl
külön-külön kell legalább hármat rendelned, hogy a három könyves kedvezményt megkapd.
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NNyyaaffooggóó  NNeeffeelleejjccss  lleevveelleezzééssee  1133..

DDrráággaa  AAnnyyuukkáámm!!

Köszönöm szépen a születésnapomra írt kedves sorokat. Nem is tudom, most az idõkristály használata miatt nekem
egy héttel hamarább kell ünnepelnem, vagy hogy is van ez? Mindegy, azt hiszem, a legjobb ha maradok a már jól bevált
napnál.

Épp egy éve költöztem át ebbe a civilizálatlan hegybe… Ó, hogy féltem akkor! Ó, hogy utáltam ezt a helyet! Igaz,
most is utálom, de már nem félek. Annyira.

Egy év alatt eljutottam a negyedik szintig, és talán már nincs is olyan sokára, amikor az ötödikre költözöm – pe-
dig ez a szint mindent felülmúl kegyetlenségében, és ha arra gondolok, amit szintszerte beszélnek, hogy a fölöttünk lé-
võ Kutyaszint még ennél is sokkal halálosabb, akkor sírni támad kedvem… Nyaff! Igazán könnyíthetnének már egy ki-
csit ezen a kibírhatatlan tempón, hiszen már réges-rég bizonyítottuk az alkalmasságunkat. Különösen én.

Hiszen néhány hónappal ezelõtt megnyertem az olimpiát, igazolva, hogy a legtehetségesebb és legokosabb galetki va-
gyok a Teron-hegyben. Igaz is, közeleg a második olimpiám… Õszintén szólva nem számítok arra, hogy sikerül megvé-
denem a címem, hisz vannak olyan sötét alakok, akik titokban mindenféle aljas trükköket vetnek be annak érdekében, hogy
õk elõbbre jussanak, engem meg hátráltassanak. A másik ok, hogy én nem vagyok hajlandó arra, hogy teljesen egyoldalú-
vá váljak, és szisztematikusan fejlesztek mindent, amihez csak értek. Vannak persze olyan gazfickók is (mint például az
otromba tolvajok), akik csak egy dologra specializálódnak, és a jelenlegi olimpiai rendszer ezeknek kedvez. Nyaff! A har-
ci számokban meg amúgy sincs semmi esélyem, remélem, a tisztes középmezõnybe sikerül beverekednem magam.

A Békeidõk Hírmondóinál szerettük volna befejezni a festékgödrünket az olimpiáig, hogy a versenyeken már jelvé-
nyes ruhákban viríthassunk – de sajna kiderült, hogy a második barlangot mindenkinek ugyanazon szinten kell építe-
nie, és arra egy darabig esélyünk sem lesz, hogy mindenki a negyediken legyen… Hogy valamivel kárpótoljuk magun-
kat, kitaláltuk, hogy engedélyeztetni kellene, hogy végre hivatalosan is elnevezhessük a szolgáinkat (még mindig
õrizgetek egy pókhálódarabot, ami Arié volt…), Rózsa Alexnek például egy penetránsan büdös johhtukulja van, és
Johnynak hívják (igen, egy n-nel!), de még mindig jobb, mint Csáth Géza, aki egy Zombi Józsi nevû élõholttal mász-
kál. Furcsa ízlésük van… Csak én vagyok teljesen egyedül, én, a Hegy és a földkerekség legmagányosabb galetkije. Nyaff!

Végül a helytartóság engedélyezte a dolgot, de – mint mondották – rend a lelke mindennek, nem lehet csak úgy
össze-vissza elnevezgetni mindent! Két lehetõséget tárt elénk: vagy õk adnak nevet a szolgáknak (hasraütéses rendszer
szerint); vagy egy névlajstromból választhat mindenki magának. Nem is volt kétséges, hogy az utóbbi mellett döntöt-
tünk, be is terjesztettünk egy jó hosszú listát, most már csak azt kell kivárni, hogy rákerüljön az utolsó pecsét is. Re-

mélem, mire valóban lesz egy hûséges és nem
büdös szolgám, addigra valóban hivatalossá vá-
lik ez az ügy. Bár, ahogy az itteni hivatalnoko-
kat ismerem – szerintem egy különösen undorí-
tó, nyálkás csigára emlékeztetnek – beletelik pár
száz esztendõbe mire kigyötörnek magukból
bármilyen eredményt. Nyaff!

És akkor még nem is beszéltem arról, hogy
helyi bürokrácia útvesztõjében történõ bolyon-
gás közben milyen rettenetes dolgok történnek
velem! Hogyan is védhetném meg magamat az
aljas cselszövevényektõl én, akitõl az alávalóság
oly idegen, hogy nem értem az ilyen sötét ár-
mánykodások indítógondolatait… A múltkor
betértem a templomba, hogy gyertyák misztikus
fényében, a magány csöndjét élvezve, saját belsõ
gondolataim visszhangját hallgatva ájtatoskod-



jak egy kicsit. Jaj, nem is részletezem, természetesen az lett a
vége, hogy a papok folyamatosan zaklattak, és végül megbíztak
azzal, hogy buktassak le holmi eretnek bandát. Miért gondolja
mindenki, hogy én vagyok a megoldás minden csip-csup prob-
lémájára, miért nem veszik észre, hogy édesanyámtól örökölt
kecses és törékeny testemben nem egy fondorlatos harcos, ha-
nem egy melankolikus filozófus rejlik? Nyaff!

Így történhetett, hogy hamarosan egy kegyetlen, démoni-
mádó szekta központjában találtam magam, ahol irtózatosan
megkínoztak! Még most is beleremegek, ha belegondolok.
Nyaff! Elõször bele akartak dobni egy savval teli medencébe, de
elszabadultam, és ekkor körbe-körbe kergettek egy hatalmas te-
remben. Rettenetes volt! Aztán – amikor elkaptak – egy dara-
big tollpihékkel csiklandozták a talpamat, mégsem törtem
meg. Végül annyira felcsigáztam az érdeklõdésüket, hogy én is
fel lettem csigázva egy nyújtógéppel: még szerencse, hogy
meglehetõsen rugalmas vagyok. Az elszenvedett súlyos meg-
aláztatástól végül elveszítettem az eszméletemet, de a papok
csak ekkor rohanták meg az ördöghívõk székházát! Alig éltem túl ezt a tragikus esetet, de megpróbáltatásaim csak fo-
kozódtak: amikor hazamentem, hogy magányosan sírdogáljak egy kicsit, életveszélyes testi és lelki sebeimet nyalogatva,
ráébredtem, hogy annyira megnyújtottak a csigázásnál, hogy egyszerûen nem férek be a saját barlangomba! Órákig tar-
tó munkába telt, mire sikerült álomra hajtanom elgyötört fejecskémet. És sehol sem volt az én drága anyukám! Nyaff!

És akkor még nem is szólottam arról a rettenetes dologról, mit a köznyelv Õsök Csarnokának hív! Tele van vele a
surranó csizmám! Na jó, igazad van, nem szabad ilyen csúnyán beszélni, elnézést. De akkor is rettenetes igazságtalan-
ságnak érzem, hogy miközben mások mindenféle különleges varázstárgyakat lelnek ott, én folyton csak a szenvedéssel
nézek farkasszemet! Letérdelek az oltárok elõtt, hogy imádkozzam egy kicsit az Õsöknek (tisztességgel, becsülettel), és
mi a „jutalom”?! Hol sebeznek rajtam egy kicsit, hol némi lélekenergiát vonnak el, hol varázsenergiáimat töltik fel tel-
jesen feleslegesen. Nyaff! Miért, miért utálnak engem ennyire? Az Õsöknek csak a vadállatias, agyatlan gyilkológépek
tetszenek, akiket az Ellenség majd sakkjátszmában aláz porrá egy egyszerû susztermattal?!

A Bárdokat sújtó intézkedéseket sem értem. Bezzeg a varázstárgyaktól rogyadozó Tudósok, és a hatalomtól elva-
kult, vérszomjas Mágusok, vagy a hallatlanul szemforgató Halhatatlanok senkit sem zavarnak. Bár, azt beszélik, hogy
néhány kretén, orglingszerû alak is beállt Bárdnak, és ezért volt szükség a lélekenergia-korlátozásra; remélem, ezután
az ilyen férgek majd mihamarabb eltakarodnak a klán közelébõl.

Á, szörnyû az élet egy ilyen civilizálatlan helyen, mint a Teron-hegy. És ha belegondolok, hogy még csak egy éve
élek itt, és a jelen ütemmel számolva még tíz-tizenkét év, míg a Hegy csúcsára érhetek, akkor a szívem szakad meg. Ki-
bírhatatlan. És büdös is van! Nyaff!

Azt sem értem, hogy miért nincs itt semmilyen valódi szórakozási lehetõség? Mágustornyunk, pszi iskolánk az van,
arénánk is, hogy minden izomagyú kripli kiélhesse a groteszk ösztöneit, a templomban is rendszeresen zaklatják õrült
feladatokkal a gyanútlan galetkit, de arra nem képes a vezetõség, hogy végre átadjon egy színházat az ifjúság számára.
Pedig valószínûleg (értsd: remélhetõleg) nem én vagyok az egyetlen érzõ szívû, mûvészetkedvelõ galetki. Ott vannak
például a Bárdok – nekik hivatalból is ilyennek kell(ene) lenniük. Lehet, hogy ezt is ki lehetne járni a helytartóságnál?
Vagy miért nincsenek rendszeresen bárdversenyek? Nemrég tanultam egy õsi balladát, amelyben pont egy ilyen versen-
gés szerepel – õ, milyen csodálatos lehetett… Mindenesetre valamit tenni kellene, mert így hamarosan végleg a teljes
balgaságba és mûveletlenségbe süllyed a Hegy.

Ilyen komoly gondolatok foglalkoztatják fiacskádat, egy esztendõvel azután, hogy ebbe a nyomorúságos hegybe köl-
tözött.

Nagyon hiányoztok! Millió puszit küld:

NNeeffeelleejjccss
aa  lleeggkkiisseebbbb  ffiiúú
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FEJLESZTÉS
Az elmúlt hetek az Õsök Városa klánküldetések bõvítésével
teltek. A játék indulásakor klánonként 30-32 küldetés volt
kész – ennél jobban nem lehetett a játékban elõrelátni. Klá-
nonkénti további 15-16 küldetés volt még nem véglegesített
formában, de ezekhez a program nem engedte a játékoso-
kat hozzáférni. Most ezeket a küldetéseket véglegesítettem,
raktam be az adatbázisba, és teszteltem õket, ugyanis két
klánban már egy-egy játékos eljutott a 29. küldetésig, és be-
vallom, ilyen gyors elõrehaladásra nem számítottam.

Eredetileg azért „csak” ennyi küldetés készült, mert
úgy gondoltam, a játékban egyszerûen nem lehet jobban
elõrelátni, meddig fejlõdnek a karakterek, mik lesznek a
reális kihívások, feladatok. A most berakott küldetések kö-
zül az eredeti tervekhez képest sok módosult, sõt teljesen
megváltozott. A küldetéseknek emellett nem célja a kláno-
kat kiegyensúlyozni – nem kapott egy klán direkt nehe-
zebb feladatokat a másiknál, csak azért, mert sokan esetleg
az elsõ klánt rövidtávon erõsebbnek tartják a többinél.
Természetesen, tökéletesen egyforma nehéz feladatokat
nem lehet csinálni, a saját klánjára úgyis mindenki panasz-
kodni fog, hogy az adja a legnehezebb küldetéseket.

Sajnos, a klánküldetések frissítése egy indexhibával is
együtt járt, a frissítés utáni délelõtt sok küldetést nem fo-
gadtak el a klánépületben, illetve hibásan fogadtak el. Az
ehhez hasonló jövõbeli mini-katasztrófák elkerülése vé-
gett egy olyan biztonsági rendszert dolgozunk ki, amely
lehetõvé teszi egy adott napra való összes UL újratáplálá-
sát a korábbi mentések alapján, és így egy esetleges, tel-
jes napot érintõ hibát semmissé tudunk tenni.

KÜLDETÉS-PÁLYÁZAT
A korábban kiírt ÕV küldetés-pályázatra elszomorítóan
kevés pályázat érkezett. Azt gondoltuk, fût benneteket a
lelkesedés, hogy ti is hozzájáruljatok valamivel a játékhoz.
Nemcsak a magasabb szintekre szeretnénk küldetéseket
kapni, az alacsonyabb szinteken is akarjuk a küldetéseket
bõvíteni, hogy a játékban késõbb érkezõk számára is le-
gyen felfedeznivaló. A pályázat még nem ért véget, részle-
tesebben ld. a 2000. szeptemberi Krónikát.

ÕV OLIMPIA
Az Olimpiára kiírás után viszont rengeteg javaslat érke-
zett, mindenki megfogalmazta, hogyan képzeli el a 3., 4.

stb. olimpiákat. Számunkra is meglepõ, hogy a játékosok
életében mennyire nagy jelentõséggel bír egy ilyen apró
epizód, mint az olimpia. Mi ezt az eseményt egy szórakoz-
tató programnak szánjuk, ahol nem a gyõzelem a fontos,
és éppen ezért nem osztogatunk isteni erejû ereklyéket
sem. Mégis, úgy tûnik, sokak számára az olimpia körül fo-
rog a világ, és mindenféle változást a korábbi olimpiához
képest kellemetlennek éreznek. Nos, a szabályok egyfor-
mán vonatkoznak mindenkire, és épp azért próbálunk
minden olimpián többféle kategóriát csinálni, hogy ha va-
laki számára az egyik kategória korlátozásai hátrányosak,
akkor a másikban esetleg jobban érezze magát. Még jóné-
hány olimpiáig eltart, amíg kialakul a legjobb, mindenki
számára legszimpatikusabb variáció, addig pedig kísérle-
tezünk, kipróbálunk mindenféle szabály-összeállítást.

A nyári olimpián terveink szerint pankráció lesz, és a
mostani olimpián elõször bemutatott lehelõs, ütõs stb.
versenyek. Sima harc, ahol minden használható, és min-
denki indulhat, nem lesz, de természetesen szakértel-
mekre alapuló összetett versenyt mindig rendezünk. Sze-
retnénk viszont már jövõ nyárra pszi olimpiát és
csapatversenyt is. Ezzel kapcsolatban már most várjuk vé-
leményeiteket – fõleg, hogy az újság megjelenésekor már
az olimpiai fordulótokat is olvastátok.

ÕV 2
A játékosok egy csoportja érdekes kéréssel keresett

meg minket – egyéni szabályok szerint akarták az ÕV-t ját-
szani. Ezek szerint a szabályok szerint nem lehet keres-
kedniük egymással, tiltott a kalandozókra kiadott portyá-
zás, az aukciósház és még néhány olyan dolog, amely a
tárgyak átadását illetve bárminemû rabszolgázást tesz le-
hetõvé. Kb. 40 karakter egyszerre indult, egyszerre lép-
nek, és bizonyos idõközönként különbözõ szempontok
szerint értékelik a karakterek teljesítményét. Egymás for-
dulóit elolvashatják az internet segítségével.

A kérés elõször meglepett minket, de végül megvaló-
síthatónak éreztük. Az ÕV 2 játékosai a rendes ÕV játékon
belül indultak, de saját szabályaik szerint játszanak. Mind-
ezt csak azért írom le, mert a jövõben is nyitottak vagyunk
efféle „custom” játéklehetõségre, ha játékosoknak elég
nagy csoportja igényli, bár csak korlátok között – pl. 5.
szinten induló csoportot nem fogunk engedélyezni.

TIHOR MIKLÓS
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Alanori Krónika 

karakter pályázat
I. helyezett

A nõ gyakorlott, halk mozdulatokkal kisiklott a hango-
san szuszogó galetki férfi mellõl, s megállt az ágy mellett.
A gazdagon berendezett hálóbarlang ezüstösen csillogott
a milgandok halvány fényében, mint ahogy a nõ gyönyö-
rû, vörösen derekáig omló hajzuhataga, és karcsú, mezte-
len teste is. A férfi halk mordulással összefûzte bal csápját
jobb mancsával irdatlan pocakján, és tovább aludt.

Ela légies könnyedséggel öltötte fel ruháját. Nem volt
nehéz dolga: épp csak annyi bársonyt és puha bõrt tûrt
meg testén, ami még épp elfogadható volt a kutyaszinten
lakók közszemérme számára. Végül könnyû köpenyt ka-
nyarított a hátára, s övébe díszes, vékony pengéjû tõrt tû-
zött. Mikor kiosont a barlangból, a mélyen alvó férfi meg
sem rebbent.

A kutyaszint elöljárójának palotája, melyet egyetlen,
ülõ kutyára emlékeztetõ cseppkõbe faragtak, magasan
tört a barlangcsarnok teteje felé. Az oldalán néhol mester-
séges zuhatagok csobogtak, rejtélyesen megvilágítva alul-
ról, így hirdetve az itt lakó nagyúr gazdagságát és hatal-
mát. Ela ar Zaraquer puha léptekkel sietett az egyre lefelé
tartó folyosókon. Szeretett volna a palotán kívül lenni,
mielõtt az õrök felfedezik. Természetesen mindenki tud-
ta, hogy az elöljáró új „ágymelegítõt” lelt, s emelt ki a mo-
csokból, de a lány büszkesége rosszul tûrte, ha annak
nézték, ami.

Végre elérte a palota legalsó régióit. A hatalmas foga-
dócsarnokban, hol a cseppkõoszlopok márvány trónt vet-
tek körül, Ela megtorpant. Kifinomult ösztönei jelezték
számára, hogy valaki figyeli. Megpróbált árnyékban ma-
radni, s oly hangtalanul suhant oszloptól oszlopig, hogy
még õ maga sem hallott semmi zajt.

A fiatal galetki férfi mégis elállta útját. Váratlanul lé-
pett a lány elé, összefont karokkal, félrebillentett, bozon-
tos fejjel, s a halványan derengõ milgandok fényében kér-
dõn, gúnyosan nézte a tõréhez kapó lányt.

– Nem kell félned, Ela – szólt a férfi, s hangja jeges
megvetéssel zengett. – Most még nem öllek meg. A bá-
tyám, aki beléd bolondult, s ezért nem látja, micsoda
szörnyeteg vagy, bosszút állna elvakultságában. De hama-
rosan kezemben lesz a bizonyíték ellened, és akkor…

A férfi, kinek bronz bõre alatt csodás izmok feszültek,
egyértelmû mozdulattal elhúzta saját torka elõtt kezének
élét. A lány, bár az imént meglepte, hogy útjába állnak,

most leengedte ölelésre fejlesztett karjait, és csábító mo-
solyt küldött ellenfelének.

– Az öcsike! – búgta bársonyos hangon, amitõl min-
den érzõ galetki férfinek eszét kellett veszítenie. – Te is
szeretnél a gyümölcsbe harapni, amit a bátyád élvezhet?

– Az Õsökre, Ela, hát azt hiszed, hogy aki férfi, az mind
ostoba? – nevetett fel kurtán a férfi. – A bátyám sem volt
mindig az üres élvezetek megszállotja, csak mióta a kutya-
szint elöljárójává nevezték ki, ment el az esze. Veled hem-
pereg, miközben alig négy barlangnyílással odébb a fele-
sége harapja zokogva a párnáit, mert a férje egy
lotyóval…

A vörös hajzuhatag meglendült, a csodás, bõrtartóban
feszülõ keblek hevesen emelkedtek és süllyedtek.

– Ne merj velem így beszélni, szolga! – sisteregtek a
lány dühödt szavai. – Én az urad és bátyád kedvese va-
gyok, s egykor majd a te elöljáró asszonyod!

– Soha nem éled meg azt a percet, mikor a bátyám fe-
leségül kérne – a férfi könnyed mozdulattal oldalra lé-
pett, hogy utat adjon a nõstény ragadozónak. – Tudom,
mit tettél a puhányszinten, kicsim! S midõn megérkezik a

HHHHÁÁÁÁRRRROOOOMMMMSSSSZZZZÁÁÁÁZZZZ    HHHHEEEEGGGGYYYYMMMMOOOORRRRAAAAJJJJ
Tömõ György ötletébõl írta: Böszörményi Gyula
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bizonyíték, a gyönyörû testedet a palota tetejérõl fogjuk
ledobni, hogy a csõcselék taposhasson roncsolt húsodon.

Ela ar Zaraquer dühösen bájai köré kerítve köpenyét
a kijárat felé viharzott, szeretõje öccsének gúnyos kacajá-
tól kísérve. Szíve azonban épp oly nyugodtan vert, mint
máskor.

* * *

– Ne bomolj, édes barátom! Nem való, amit teszel! –
eme különös, kissé költõi felszólításokat az Agyament
Psziklát Kutatóhoz címzett tavernában tette Shanil Calen-
dil. A füstös kocsma közönsége igen jót derült, amint az
apró, nyeszlett termetû, szõke galetki fiú elvörösödõ arc-
cal igyekezett megállítani barátját, aki mellette úgy nézett
ki, mint köröm alá szorult kavics mellett a dörgõ hegyom-
lás. Nichen da Cortina, a barát, bömbölve törtetett át az
asztalok között, hátán vonszolva Shanilt.

– Lecsapom! Megnyúzom, kibelezem, a saját csápja-
ival fojtom meg, és a darabjait az orgling kutyák elé ve-
tem! – közölte az ivóban tartózkodókkal, s közben észre
sem vette, hogy kicsiny barátja rajta csüng. A hatalmas ter-
metû galetki katona irdatlan öklével csapott bõrvértjére,
mely alól az ápolatlan ruha pora szállt fel.

– Gondolkodj, Nichen, ha a bortól még képes vagy rá!
– visította Shanil, s lepottyant barátja hátáról. Mire nyög-
ve feltápászkodott, Nichen már a terem túlsó végén járt,
dobbanó léptei elhallgattak, s az õrjöngõ harcos egy ho-
mályos sarokasztal fölé magasodott.

– Te voltál, aki azt merészelte mondani, hogy a
gyöngysor nem jó amulettnek? – bömbölte, majd válaszra
sem várva bólintott: – Csak te lehettél!

S az asztalnál ülõ, értetlenül karjait széttáró rovarevõ
mágustanonc ájultan zuhant a sarokba.

– Te bolond, mindent félreértesz! – Shanilnak végre si-
került kikeverednie míves mandolinja tartószíjából, s mi-
után még kétszer megbotlott saját nadrágja szárában, a
fujtatva lihegõ Nichen mellett termett. – Ha iszol, még os-
tobább vagy, mint máskor. Senki nem mondta, hogy a
gyöngysorod haszontalan holmi. Csak annyit jegyeztem
meg, hogy aki homályos helyeken ver tábort, annak kevés
a fény, hogy felismerje az amuletted értékét.

A katona csodálkozó ábrázattal bámult elõbb a bárd-
ra, majd a kitekeredett testtel, aléltan heverõ mágusta-
noncra. Végül széles, helyeslõ vigyor futott végig a képén.

– Ja! – mondta, vagy inkább üvöltötte kedélyesen. –
Akkor bocs’!

A mágustanonc nem tudta értékelni, hogy félreértés

áldozata lett, mivel még mindig nem tért magához. Nic-
hen ezért úgy érezte: az asztalon hagyott borát nyugodtan
megihatja, ha már kézre esik a korsó. A vörös lé bõ zuha-
taga nem csupán torkát, de bõrpáncélját és egyenruháját
is végig locsolta. Hangos csettintés, cuppantás, majd bö-
fögés jelezte az ivó közönségével, hogy egyrészt Nichen
de Cortina szomja pillanatnyilag csillapult, másrészt a bé-
ke ideiglenesen helyre állt.

A két barát visszatért saját asztalához, s leült, hogy
megvárják, mit hoz a jövõ.

– Máskor beszélj világosabban – mondta Nichen a szõ-
ke fiúnak, aki aggódva pislogott a mágustanonc felé. –
Tudhatod: katona vagyok. Nekem azt kell mondani: „Ott
az ellenség, azt csapd le!” És akkor én oda megyek, lecsa-
pom, még fel is szeletelem, szép, egyenlõ részekre. De a
te költõi hablatyolásodat, azt nem értem.

– Fõleg, mikor iszol – jegyezte meg kevés szemrehá-
nyással Shanil.

– Hiszen én mindig iszom – csodálkozott a barátja. –
Inni jó. Olyankor a fejem… A fejemben… Itten, belül, na,
érted! A fejemben meztelen galetki lányok táncolnak,
vagy kemény hadsereg sorakozik mögém. Ez a kettõ szo-
kott történni, ha iszom. De nem a valóságban, ugye érted?
Dehogy, csak a fejemben, belül!

– Értem én, hogyne érteném! – Shanil szegényes ron-
gyai rejtekébõl elõhalászta kopott erszényét, és fanyar áb-
rázattal tapogatta kevéske pénzét. – Amíg te iszol, én en-
nék valamit. Csakhogy az utóbbi idõben egyetlen dalt sem
tudtam eladni. Mindenkit a vér érdekel, a költészet nem.

– Majd én rendelek neked, hiszen tudod, hogy gazdag
család sarja vagyok – azzal a katona mindkét keze a ma-
gasba lendült, jelezve a pult mögött álló kocsmárosnak,
hogy bevételre számíthat.

– Nem jó, hogy szórod a pénzed – tiltakozott a bárd.
– Ha rólad van szó, látom a jövõt, és ez elkeserít.

– Nocsak! – hökkent meg Nichen. – És mit látsz?
– Rendelni fogsz. Aztán iszol. Megint rendelsz, megint

iszol. Amikor már elég meztelen lány és katona kergetõ-
zik a kemény koponyádban, akkor belekötsz valakibe, aki
legalább akkora, mint te. Együttes erõvel darabokra veri-
tek az ivót, meg egymást, míg csak a szegény galetki bele
nem fullad a sûrû életenergiába. Akkor elájulsz, mert a
meztelen lányok és marcona katonák addigra teljesen
széttapossák az agyad. Végül a kocsmáros és a cimborái
megfognak, és kidobnak a barlang hátsó részén, egyene-
sen a szemét tetejére, amitõl olyan büdös leszel, mire ki-
alszod a mámorodat, hogy a förtelemférgek hozzád jár-
nak tanulni. Hát, ezt látom én.
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– Azt gondoltam, nagyobb bárd vagy – legyintett csa-
lódottan Nichen. – Hiszen mindig így történik, igazán
könnyû megjósolni.

A szõke fiú szép arcán mosoly terült el. Õszinte szere-
tettel nézett fel a melákra, aki hosszú ideje a legjobb, és
egyetlen barátja, még akkor is, ha esze a csorbult pengé-
hez hasonlatos.

– Most mégis azt mondom, hogy kivételesen ne igyál
többet – bökte meg a hatalmas vállat. – Holnap megláto-
gat az anyád, hogy lássa: a fia jól van. Nem lenne szép do-
log másnaposan, bûzölögve fogadni.

A katona durva képén hirtelen kisfiús gyöngédség je-
lent meg, s vastag ajkai halkan formálták a szót:

– Mama! – kemény elhatározással felállt, baljával kiver-
te a hozzájuk közeledõ kocsmáros csápjából a tálcát, je-
lezve, hogy mégsem kér több bort, majd hanyag mozdu-
lattal háromszor annyi pénzt vetett az asztalra, mint
amennyi járt volna. – Ha te nem volnál a barátom, én rég
csak a mama szidalmait hallgatnám. Köszönöm, hogy vi-
gyázol rám!

Ez a különös kijelentés (óriásra vigyáz a szúnyog) mo-
solyt csalt néhány vendég arcára, amibõl máskor szörnyû
verekedés kerekedett volna. Most azonban Nichen kitán-
torgott a barlangból, mögötte a nyeszlett bárd kullogott
vidáman, s mindketten megálltak, hogy mélyen beszívják
a kutyaszint friss levegõjét.

Ekkor történt meg az, amire Shanil sok évvel késõbb
is csak borzongva tudott gondolni, átkozva önmagát,
hogy miért is nem hagyta inkább inni, verekedni és elájul-
ni az õ habókos, jó cimboráját azon az átkozott napon…

* * *

– Uram, kérlek téged, légy óvatos! Az a némber min-
denre képes, hogy elérje célját – a remegõ hangon sutto-
gó nõ rebbenõ ujjakkal játszott szõke tincseivel, miköz-
ben a szeretett férfi arcát kutatta.

– Én vagyok a kutyaszint legfõbb elöljárójának öccse –
felelt az. – A bátyám ugyan a szerelem bolondja lett, de
neked, asszonyom, nincs mitõl tartanod, mert hamarosan
véget vetek Ela ar Zaraquer mesterkedésének. Vissza fo-
god kapni a férjed, s minden jogod a saját palotádban.

A nõ elkeseredetten fordított hátat, mintha tekintete
inkább a barlang díszes drapériáit tartaná fontosabbnak.
A férfi talán nem érti, vagy nem akarja érteni, hogy õ csep-
pet sem bánja férje hûtlenségét, hiszen a szíve a fiatalabb
testvérért dobog régóta.

A terembe halk léptû szolga surrant be, s néhány szót

súgott a férfi fülébe. Amaz bólintott, majd kimérten meg-
hajolt az elöljáró felesége elõtt.

– Hölgyem, a várt bizonyítékok megérkeztek. Legjobb
hat harcosomat küldtem értük a puhányszintre, s csak
ketten tértek vissza, de megérte az áldozat.

A nõ keserû mosollyal pillantott újra a férfira.
– Most aztán rohan a férjemhez, és eltünteti szemérõl

a hályogot?
– Más tervem van – az elöljáró arcán kisfiús mosoly je-

lent meg. – Találkára hívom a némbert, olyan helyre, hol
más nem láthat minket. Szembesítem ocsmányságával, s
remélem, hogy úgy felel erre, mint a sarokba szorított
torzszülöttek szoktak: nekem támad. Akkor jogosan meg-
ölhetem.

– Galetki nem gyilkolhat galetkit! – kiáltotta rémülten
az asszony. – Az õsök átkát akarja magára vonni?

– Hogy önt újra boldognak tudjam, ez csekély áldozat
– szólt a férfi, s hogy ne kelljen további könyörgõ szava-
kat hallania, gyors köszöntés után kirobogott a terembõl.

* * *

Nichen da Cortina úgy szorította kardja markolatát,
hogy belefehéredtek az ujjai. Hatalmas mellkasa fújtató-



ként zihált felindultságában, tekintete pedig úgy lángolt,
mint eddig csak akkor, ha túlerõ ellen készült küzdelem-
re.

– Végzek magammal – bömbölte barátja szerény bar-
langjának falait kongatva. – Láttad õt? Ahogy lépett…!
Ahogy nézett…! Rám nézett, ugye nem képzelõdtem? És
az a falatnyi kis ruha a gyönyörû testén…! Õsök, ilyen
kínt elviselni nem lehet, meg kell halnom!

A katona félig kirántotta kardját, tán hogy nyomban
pengéjébe dõljön, de Shanil teljes súlyával a markolatra
vetette magát.

– Bolond vagy, eszement harcos! – kiáltotta erõlködve
a bárd. – Láttál egy nõt, és nyomban meg akarsz halni? A
torszülöttek, bányaomlások, villanó pengék nem riasztot-
tak, s most egy csinos fenék legyõz?

– De micsoda fenék, Shanil! – siránkozott gyermek-
ként az óriás galetki, lerogyva barátja vackára, melybõl
vinnyogva menekült néhány egér. – Az nem is fenék, ha-
nem… Hanem dal, költészet, maga a tökéletes felszíni vi-
lág hegymélyi megtestesülése! Vörös hajzuhataga a legen-
dák erdejét, keblei a gránitdombokat, sima hasa a
végtelen pusztákat idézi, rejtett ágyéka…

– Elég! – kiáltott Shanil, miután meggyõzõdött róla,
hogy barátja egyelõre nem fogja kardélre hányni önma-
gát. – A nõ valóban szép, el kell ismernem. S hogy te, aki
katonaként eddig soha nem beszéltél ilyen magasan röp-
penõ szavakkal, most szinte bárdként forgatod a gondola-
tokat, azt jelzi: szerelmes lettél.

– Az! – hökkent meg fátyolos tekintettel Nichen. – A
galetki szajhák vére follyjék patakokban, ha még egyszer

hozzájuk érek. Bár kellemesek õk
is a maguk szakmája szerint. De ez
a nõ…!

– Ajánlom, felejtsd el õt –
mondta búsan, csendesen a bárd.
– Mivel láttam rajtad, mennyire fel-
indultál tõle, utána érdeklõdtem a
kutyaszint mindent tudó hírárusa-
inál. Akire szemet vetettél, nem
más, mint Ela ar Zaraquer, a halha-
tatlanok klánjának tagja és…

– Ela… Ela… – ábrándozott a
katona fátyolos tekintettel.

– És a szint elöljárójának szere-
tõje! – kiáltott Shanil elkeseredve
barátja képébe. – Felfogod végre,
mirõl beszélek?

– Hogyne! – bólintott Nichen
felállva az ágyról, hogy teljes terjedelmében szinte kitölt-
se a szegényes barlangot. – Megyek, és megölöm az elöl-
járót. Többé nem teheti koszos mancsát az én Elámra.

Shanil erre mondani már semmit nem tudott. Ideje
sem maradt rá, mert a barlang bejáratát vigyázó csengõ-
csapda közeledõ galetkire figyelmeztette. A bárd csodál-
kozva fordult a kerek nyílás felé, melyet nehéz takaró zárt
el. Komolyabb védelemre Shanilnak nem telt, s nem is
tartotta szükségesnek, hiszen mindenki tudta róla, hogy
vele legfeljebb lantpengetésben lehet megmérkõzni.

A lakóbarlang milgand fényben úszó légterét sötét ret-
tenet homályosította el, amint a látogató félredobva a füg-
gönyt, belépett. S ekkor Shanil Calendil már tudta, hogy
az Õsök Átka vetül Nichen és az õ barátságára.

A barlangba Ela ar Zaraquer karcsú, szédítõ alakja je-
lent meg.

* * *

A kutya szinten, mint minden, galetkik által lakott
hegymélyi területen, akadt olyan félreesõ táj, ahová jó ér-
zésû, élni akaró galetki nem merészkedett. Itt nem szipor-
káztak köztéri milgandok, nem járõröztek katonák, és a
cseppkövek sûrûjében, üregek rejtekén, titokzatos ször-
nyek által vájt járatokban holtak lelke sóhajtozott. A köz-
nyelv Árnyékmesterek Pusztájának hívta a kutyaszint eme
rettenetes helyét, bár valódi árnyékmester talán soha nem
járt erre. Jártak azonban tolvajok, bérgyilkosok, szajhák-
kal kereskedõk, eltorzult mágustanoncok, beteg elmével
vert galetkik. E sötét hely rosszabb volt tehát a csatorna-
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szinteknél is, mert ott a torzszülöttek kiszámítható go-
noszsága, éhsége lopakodott, míg az Árnyékmesterek
Pusztája a galetki õrület színterévé lett.

– Forduljunk vissza, uram – súgta a három testõr egyi-
ke, s hangja megremegett. – Hallom a megkínzott holtak
kaparó körmeit a cseppköveken.

Az elöl haladó férfi megtorpant, hátra nézett, és halvá-
nyan fénylõ milgandját feljebb emelte, hogy jól láthassák
követõi arcán a megvetést.

– Katonák vagytok, félelmetes galetki harcosok, akik a
torzszülötteket tucatszám irtottátok már – suttogta reked-
ten a kutyaszint elöljárójának öccse. – Most meg reszket-
tek?

A második testõr szólt társa helyett:
– Nem vagyunk gyávák, jó uram, ha az ellenfél megöl-

hetõ. Itt azonban halottak gonosz lelke akar belénk mar-
ni, s azokon nem fog a karom, ököl, penge és sav.

– Pedig én továbbmegyek – jelentette ki vezetõjük. –
A bátyámat meg kell mentenem, különben elpusztul az
egész kutyaszint, s talán vele a galetkik hegymélyi népé-
nek java. A fertõzést meg kell állítani! A betegség neve pe-
dig Ela ar Zaraquer.

A férfi tovább nem akart beszélgetni. Leengedte mil-
gandját, mely épp csak annyi fényt vetett lába elé, hogy ne
léphessen szakadékba, majd továbbindult a cseppkövek
fenyegetõ árnyai között. A testõrök közül azonban már
csak ketten követték. A harmadik, kinek mancsa sikamlós
lett a hideg verejtéktõl kardja markolatán, megtorpant,
mivel oldalról nyögést vélt hallani.
Látta társai infrafényben vöröslõ alak-
ját, nem is messze, így biztonságos-
nak vélte, ha vet egy pillantást arra az
üregre, ahonnan a zajt hallotta. Kard-
ját nyújtva elõre a fekete sziklához lé-
pett, mely eltakarta a kilátást. Mivel
még mindig nem látott jól, szabad
mancsával az érdes kõre támaszko-
dott, ami különös módon meleg volt.

Késõn kapott észbe. A fekete
szikla a gondolat gyorsaságával moz-
dult, kitátva bûzlõ pofáját, s a galetki
felsõ teste derékig eltûnt. Lábai rán-
gatóztak még néhány pillanatig,
majd azok is eltûntek az arhomad va-
rangy irtózatos gyomrában.

– Uram, Kous eltûnt! – szólt két
tucat cseppkõvel késõbb az elsõ test-
õr. – Az imént még mögöttem jött.

A szint elöljárójának öccse hátra sem nézett. Érezte,
hogy hamarosan megérkeznek arra a helyre, ahol találkát
beszélt meg a sötét lelkû ringyóval. Megszûnt körötte a
világ, gondolatai csupán a feladattal törõdtek. Túl egészsé-
ges volt az elméje ahhoz, hogy könnyedén vegye azt, ami-
re készült: megölni a fajtársát. Lelkét azonban megnyug-
tatta a gondolat, hogy Ela már régen, a puhányszinten
bizonyságot tett róla: a torzszülöttek közé tartozik. A bizo-
nyíték ott lapult köpenye alatt, s szinte égette bõrét.

Túl gyorsan történt minden, semhogy felfoghatta vol-
na. Mindhárman elhagyták a sûrû cseppkõerdõt, s kilép-
tek a lapályra, amit a barlangcsarnok mennyezetérõl egy
régi földrengésben lehullott szikla törmeléke tett egye-
netlenné. A milgand alig fénylett el két lépésnyire, így a
férfi nem láthatta meg idõben a veszélyt.

A lapály közeli domborulata mögül két iszonytató
szörnyeteg mászott elõ. Vékony, ízelt lábukon gyorsan kö-
zeledtek, förtelmes rovarfejük csáprágói hangosan csat-
togtak, összetett szemük millió szikrára robbantotta a mil-
gand fényét. Felfelé kunkoródó, a gyilkolás vágyától
remegõ farkuk végén hosszú tüskék meredtek elõre, me-
lyek végérõl zöld nyálka, azonnal bénulást okozó méreg
csöpögött hátpáncéljukra.

– Óriás skorpiók! – üvöltötte az egyik testõr, bátorsá-
got nyerve abból, hogy végre ismerõs, és jól látható ellen-
fél került elé. A három férfi sorba állt, s várta a támadást.
A skorpiók nem tétováztak, elõre lendültek két oldalról, s
megpróbáltak annyira közel kerülni a galetkikhez, hogy

farkuk tüskéje elérhesse testüket.
Csapda! – gondolta a bizonyíté-

kot hordozó, miközben elhajolt az
egyik skorpió farka elõl. – Csapdát
állított a némber. De hogyan képes
parancsolni a torzszülötteknek?

A testõrök egyike felüvöltött kín-
jában. Mancsából kifordult a dárda,
amint sebzett combjához kapott. A
vékony szövet friss hasítékából vér-
rel kevert zöld nyálka spriccelt elõ,
amint a skorpió visszarántotta ful-
lánkját. A galetki harcos térdre esett,
tekintete gyorsan homályba borult,
jelezve, hogy a méreg elérte a tuda-
tát. A skorpió nekibátorodva lendült
újra támadásba, csáprágóival ráha-
rapva áldozata bokájára, hogy a sö-
tétségbe rángassa.

A bosszúra szomjas férfi ekkor
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fújta forró savleheletét a rovar szemébe. Sárga gõz csapott
fel, és a skorpió vinnyogva dõlt oldalára fájdalmában,
amint érzékeny látószervei párává olvadtak. Vakon csap-
kodott farkával, s a már teljesen bénult testõrt kétszer is
eltalálta, újabb méreggel árasztva el a haldoklót. A csapat
vezetõje azonban rátaposott a rovar rángó törzsére, és
kardját átdöfte annak páncélozott törzsén középtájt, ahol
a skorpiók legfõbb idegcsomója rejtõzött.

A másik testõr ezalatt lemetélte a maga ellenfele két
ízelt lábát. A rovar mégis támadott, tán még fürgébben,
mint eddig, mert dühe és fájdalma erõt adott neki. Az iz-
mos farok szisszenõ hangot adva csapódott elõre, s bár
nem találta el tökéletesen ellenfelét, a galetki érezte, hogy
bõrpáncélja a jobb vállánál átreped, és könnyû karcolás
keletkezik bõrén. A rovar kilövellõ mérge elborította a ka-
tona testét, és kegyetlenül égette a kicsiny sebet, de ez
nem volt elegendõ ahhoz, hogy a testõr azonnal megbé-
nuljon. Karmos mancs tépett bele a skorpió tojásdad fe-
jébe, sárga rovarvérrel permetezve be a környéket.

– Uram, elpusztult… – kiáltott büszkén a testõr, de
hangja elakadt. A szint elöljárójának öccse csodálkozva
fordult társa felé, s így még láthatta, amint a testõr csodál-
kozó tekintettel zuhan a hátára, miközben a torkából ki-
álló, díszes markolatú dobótõrt próbálja önmagából ki-
rántani.

A háttérben, sötét szikla tetején karcsú, egzotikus
szépségû nõ állt, két karját egymásba fonva, szinte mezte-
lenül. Szép arcán gonosz mosoly derengett.

* * *

Az Akadémia vénséges könyvtárosa, aki hosszú eszten-
dõk óta egyre alacsonyabb szintekre kérte magát szolgá-

latra, ahogy tudata az öregedéstõl homályosult, motyogva
araszolt a kõpolcok között.

– Itt kell annak lenni! Jól emlékszem, sárga széle volt,
kék pöttyökkel.

Shanil idegesen toporgott a hatalmas archívum bar-
langszájában, és finom ujjaival rongyos ruhája szélét tép-
deste.

– Apó, kérlek! Sürgõsen kellene az a tekercs!
– A fiatal galetki keresztbe nyelné le az orgling kutya

csontját, mert úgy nagyobb falatnak tûnik – legyintett a
vénség. – De megfullad tõle!

A száraz vihogás úgy idegesítette Shanilt, mint még so-
ha semmi.

– Meg is van! – recsegte váratlanul az öreg könyvtáros.
– Ahogy mondtam: zöld széle van, pirossal pöttyözve!

Az ifjú bárd fürgén átvette az õsi tekercse, s ahogy ki
akarta nyitni, a repedezõ lapok közül foszló rongydarab
hullott a lábához.

– Óvatosan, fiatalúr! – kiáltott rá a könyvtáros. – Az
Akadémia minden irata szent!

Shanil felemelte a szövetet, amin különös írásjelek áll-
tak egymás alatt, kissé elkenõdve, de még olvashatóan.

– Ezt kerestem – futott szét a bárd arcán az elégedett
mosoly. – Kérd az Õsök Szellemét, öreg, hogy ne tévedjek.

Ezzel a tekercset böngészve magára hagyta a könyvtá-
rost, aki már semmin nem csodálkozott.

* * *

– Te átkozott némber! – üvöltötte az elöljáró öccse,
két harcostársa holtteste, és a skorpiók rángó maradvá-
nyai fölött állva. A férfi feje fölé emelte bemocskolódott
kardját, hogy elinduljon Ela ar Zaraquer felé, ekkor azon-
ban a sziklák közül hatalmas termetû galetki lépett elõ.

– Megállj, féreg! – bömbölte a katonai egyenruhát és
bõrvértet viselõ harcos. Izmos végtagjait éppen úgy emel-
te feje fölé, ahogy ellenfele a kardját, vaskos ujjai között
dobótõrök pengéi csillantak. – Szívem hölgyét, Zaraquer
úrhölgyet nem bánthatod, míg nemes Nichen da Cortina
lélegzethez jut!

Az elöljáró öccse most értette meg, hogy elveszett. Ela
csapdája tökéletesen mûködött, s bár a skorpiók nem
tudtak elbánni mindenkivel, a tartalék bérharcos majd be-
végzi a küldetést.

– Ennek a förtelmes szörnyetegnek nyújtasz segítsé-
get? – szólt halkan Nichenhez a férfi. – Ha tudnád, milyen
förtelmes bûnöket követett el a múltban, magad végeznél
vele.
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A most zord ábrázatát mutató kato-
na röpke zavarral pillantott a nõre, de
amint szeme beitta ismét Ela tökéletes
alakjának látványát, kétségei rögtön el-
múltak.

– Rágalom, amit belém akarsz csö-
pögtetni – felelt a harctól elcsigázott
férfinak. – Zaraquer kisasszony el-
mondta nekem, hogy te régóta üldö-
zöd ocsmány vágyaiddal, s mivel förtel-
mes ajánlataidat nem fogadta szívesen,
most erõszakkal akartad elrabolni tisz-
taságát. De velem nem számoltál!

– Mióta képesek a tiszták és jók
akaratuk alá hajtani a mélység torzszü-
lötteit? – vágott vissza az öccs. – Láthat-
tad, hogy skorpiókat küldött ránk!

– Csupán védekeztem – szólalt meg
lágy hangon Ela, vörösre festett, vastag
ajkával lassan formálva a hazugságot. –
Nichen, kedvesem, ha milgandoltás
után ölelõ karjaimba vágysz, most öld
meg azt, aki el akart rabolni tõled!

A két galetki férfi üvöltve rontott egymásnak. Az egyi-
ket eszelõs szerelem, a másikat tébolyult bosszúvágy fû-
tötte. A harc eldõlt a második pillanatban. Nichen elrepí-
tett két dobótõrt, melyek ellenfele bal combjába
fúródtak. Az elöljáró öccse hang nélkül, fájdalomtól és
dühtõl torzult arccal zuhant oldalára. A katona talriai be-
hemótként tornyosult áldozata fölé, mancsában immár
kardját emelve magasra, hogy lesújtson.

– Végezz vele! – sikoltotta a háttérbõl Ela eszelõs han-
gon. A sebesült galetki utolsó erejével apró csomagot rán-
tott elõ mellvértje alól, és véres kezével Nichen felé nyúj-
totta, de a katona észre sem vette.

Ekkor zene szólalt meg. Lágy, elhaló, bizonytalan dal-
lam, ami mégis gyorsan erõre kapott az Árnyékmesterek
Pusztájában, mintha a cseppkövek csatlakoztak volna a
mandolin és gazdája dalához.

Nemes Nichen da Cortina felhördült, s egész hatalmas
testében megremegett. A manával töltött dallam korbács-
ként vágott a lelkére, az energia kékes szikrákat szórt a
kard pengéjérõl. Az elöljáró öccse elveszítette eszméletét,
mert megkínzott szervezete nem bírta tovább a terhelést.

A dal azonban leginkább Ela ar Zaraquerre hatott. A
karcsú nõ gyönyörû teste förtelmes görcsbe csavarodott,
bõre megrepedezett, vörös haja színét veszítette, szeme
meleg csillogása sárga fényre váltott. Az imént még élettel

teli kacagás most bugyborékoló hör-
gésnek adta át a helyét, miközben Ela,
vagy ami vált belõle, fonnyadó testét
tapogatta merev, bütykös ujjakkal.

Nichen, a katona, megkövülten bá-
multa a nõt, akit szeretett. A dal lassan
elszivárgott a kövek repedésein át, de
hatása maradandónak bizonyult.

– Öld már meg! – recsegte a töpö-
rödött, foszló bõrû galetki banya Nic-
hennek. – Ela vagyok, a kedvesed, aki
karjaival ölel ma éjjel, ha megölöd az
ellenségét.

A nemes ifjú mindig vidám, zöld
szemében könnycsepp jelent meg. Le-
engedte kardját, és megtörten nézte a
borzalmat. A cseppkövek közül ekkor
Shanil Calendil lépett elõ, milgandját
erõs fényre bûvölve. Miután ellenõriz-
te, hogy az elöljáró öccse él, kivette an-
nak mancsából a csomagot, mely az
Ela elleni bizonyítékokat rejtette, és
köpenye alá dugta azt.

– Ne nézd végig – mondta együttérzõn Shanil a barát-
jának, s megérintette könyökét, hogy indulásra késztesse.
A katona bólintott, majd vállára emelte a férfit, akit az
imént még elvakult szerelme parancsára meg akart ölni,
és elindult a bárd után.

Egyikük sem látta, amint az egykor gyönyörû Ela ar
Zaraquer ráncos bõre megrepedezik, és a förtelmes hús-
ból férgek, rovarok milliárdjai törnek elõ, hogy felzabál-
ják, ami még maradt a galetki lány testébõl.

* * *

– Mondd el újra – kérte Nichen da Cortina. – Érteni
akarom!

Shanil lakóbarlangjában levette a tûzrõl a bronztálat,
amin ínycsiklandóan párázó zöldségek sorakoztak. Szo-
morú pillantást vetett barátjára, aki vértjét és fegyvereit
levéve hevert vackán, tarkója alá támasztott manccsal bá-
mulva a plafont.

– Ne kínozd már magad – mondta a bárd. – Ela maga
volt a nõstény iszonyat. Hallhattad, mit mondott az Aka-
démia nagymestere, miután átolvasta a papírokat, amiket
a szint elöljárójának öccse szerzett bizonyítékként.

– „Az igazi Ela háromszáz földmorajjal korábban halt
meg, mikor a Gonosz Banya egy õsi, felszíni mágia segít-



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,
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Nyitva:
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ségével kikergette lelkét a testébõl, és maga költözött a
helyébe.” – idézte Nichen. – Tehát valaha az igazi Ela
ugyanígy nézett ki?

– Ela testével, és a Gonosz Banya lelkével találkoztál,
barátom.

– És te mibõl fogtál gyanút?
– A növények barátja vagyok, és bárd: megérzem, ha

rovarok vannak nagy tömegben a közelemben. Ela testét
pedig belülrõl férgek rágták, csupán a banya mágiája nem
engedte ki õket – mondta a bárd. – S hogy ugyanígy né-
zett-e ki az igazi Ela? Az a lány biztosan másként öltözött,
mivel a feljegyzések szerint egy harcosokszintjén lakó ke-
reskedõ leánya volt.

– Biztosan halk szavú, szerény lány volt – súgta a bar-
lang párás levegõjébe álmodozva Nichen. – Szeretett ma-
gának dalolgatni munka közben, és arról álmodott, hogy
találkozik majd egy erõs, kedves galetki katonával, aki bá-
torságával és hûségével kiérdemli a kezét.

– Ne kínozd magad – kérte Shanil a barátját. – Szeren-
cse, hogy megsejtettem a dolgot, és az Akadémia könyvtá-
rában rátaláltam a banyák lélekrabló varázslatának ellen-
szerére. Még egy ócska rongydarab is volt a tekercsben,
ami arról magyaráz valamit, hogyan kell fellelni a testbõl
kiûzött lelket az asztrál síkon, hogy újra teremthesse régi
testét, és folytassa a neki járó életet. Néha nem is értem,
hogyan hihettek el ilyen ostobaságokat a régiek…

Nemes Nichen da Cortina úgy ugrott fel barátja vacká-
ról, mintha barlangi orkán törne ki éppen. Néhány perc-
cel késõbb a közelben lakó galetkik azt láthatták, amint
egy hihetetlen méretû katona hóna alól szõke fiúcska vi-
sít, dühösen kapálózva, miközben próbálja megóvni man-
dolinját, és rábeszélni barátját, hogy tegye õt le, hisz sem-
mi értelme olyan dolog felkutatásába fogni, ami
háromszáz hegymorajjal ezelõtt tûnt el…

A katonát azonban semmi nem állíthatta meg.
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1132 Budapest, Csanády u. 4/B
Bejárat a Kresz G. u. felôl

Nyitva: keddtôl 

vasárnapig 

10.00-22.00
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A Túlélõk és Kalandorok magazinja 2000. december

Jó 19,2%
Semleges 58,9%
Gonosz 21,9%

Víziharc 27
Ökölvívás 47
Szúrófegyver 52
Vágófegyver 39
Ütõfegyver 50
Lõfegyver 41
Dobófegyver 39

LEAH: 10,9%
átlag hit: kisebb papja
DORNODON: 12,9%
átlag hit: felszentelt papja
RAIA: 16,3%
átlag hit: felszentelt papja
ELENIOS: 6,9%
átlag hit: kisebb papja
SHERAN: 12,8%
átlag hit: kisebb papja
THARR: 24,4%
átlag hit: felszentelt papja
FAIRLIGHT: 11,7%
átlag hit: kisebb papja
CHARA-DIN: 4%
átlag hit: felszentelt papja

Leggazdagabb 82884
Max Hp 797
Legtöbb skalp 19
Összes skalp 521
Legtöbb szörny 5293
Összes szörny 2594919
Legtöbb varpont 3025
Legnagyobb hit elsõ számú avatárja

Legtöbb tudatpont 91
Összes halhatatlan 525
Legnagyobb halhatatlanság 7
Legtöbb pszipont 342
Legtöbb tapasztalatipont 17153614

Rejtõzködés 138
Nyomkövetés 131
Lopás 147
Mászás 46
Csapdakészítés 57
Csapdaészlelés 45
Gyógyítás 149
Titkosírás 46
Felderítés 132
Szörnyidomítás 33
Teológia 140
Taumaturgia 229
Szerencsejáték 16
Harcmûvészetek 45
Szkanderozás 46
Zene 103
Szörnyismeret 58
Pszi 58
Zárnyitás 33
Vadászat 217
Kötélhasználat 0
Bányászat 61
Testépítés 110
Úszás 40
Ordítás 39

Ember 15,1%
Elf 13,1%
Törp 8%
Árnymanó 7,7%
Troll 9,4%
Gnóm 6,0%
Alakváltó 16,1%
Kobudera 17,6%
Mutáns 6,9%

Erõ: 104
IQ: 78
Ügyesség: 66
Egészség: 68
Szerencse: 80
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Nem egy bonyolult varázslat, a Chara-din hívõk sebzõ va-
rázslata, amely ellen nincs mentõdobás. Halál alapú, te-
hát az életpajzs védelmet nyújt ellene, de azon kívül sem-
mi. Varázspont költsége alacsony, anyagi komponense
pedig mindössze egy óndarab.

Mivel Chara-dinnak nincsenek rúnakövei, valahogy létre
kellett hozni õket – ezt pedig a káosz istene híveire bízta.
Persze, rúnakõ nélkül nem lehet Chara-din hívõvé válni,
így ez ördögi kör lenne, de szerencsére volt néhány rúna-
kõ, amit még a káoszisten hagyott hátra.

Az újabb rúnakövek teremtéséhez a fenti költségeken
kívül 5 szögletes kõre van szükség, és csakis olyan mezõn
lehet használni, amellyel még szomszédos mezõn sem ta-
lálható másik rúnakõ. A varázslat csak olyan tereptípuso-
kon használható, ahol más rúnakövek is elõfordulnak, te-
hát pl. tengerben, mocsárban és sivatagban nem.

Kevés „szivatós” varázslat van, olyan meg, amit harc nél-
kül, tetszõleges célpontra lehet használni, talán nincs is
másik. Az álmok megmérgezése kiválóan illik Chara-din-
hoz, 15+D10 sebzése és a D6 varázspont elvétele nem
annyira nagy érvágás senkinek, fõként, hogy egy játékos-
ra körönként csak egyszer lehet használni – azonban
megfelelõ eszköz arra, hogy közöld valakivel, haragszol
rá. Nincs hatótáv korlátozás, akár Qvillbõl is ellõheted a
Sötét Földre, de ismerned kell a kalandozót.

A közkedvelt pszi regeneráció varázspont szívó megfele-
lõje, még egy varázslat, amely szerencsétlen Chara-din pa-
pokat közutálat tárgyává teszi. A varázslattal most már
csakis a szabadban táborozóktól tudsz varázspontot szív-
ni, tehát akár labirintusban, akár Fény Szentélyében, akár
arénában, akár más épületben tartózkodókra nem hat.
Minden egyes áldozattól maximum a varázspontjának
10%-kát tudod elszívni. Nyilván a varázslatot célszerû
frekventáltan látogatott csatamezõsorok közelében, szent
tölgyön illetve nekrofunon alkalmazni. A varázslat anyagi
komponense egy szvó ektoplamza.
FIGYELMEZTETÉS: a varázslat használatakor minden áldo-
zat megtudja a nevedet! Tehát elõfordulhat, hogy az elkö-
vetkezendõ fordulóidban valamiféle ellencsapás célpont-
ja leszel a károsultaktól.

Kétségkívül a legpontensebb támadó varázslat, játékos ka-
rakter eddig még nem szerezte meg. Az árnyéktüzet csak
az óidõk leghatalmasabb mágusai ismerték, jelenleg a trik-
lem drakolderek használják egy gyengébb változatát. A va-
rázslat közvetlenül az ellenfél lelkét támadja, azt égeti, té-
pi az árnyéktûz lángja. Védekezni szinte lehetetlen ellene
(tehát nincs mentõdobás). Aki ellen alkalmazzák, annak
vége, nemcsak harcképtelen lesz a csata végéig, de kiég
mágikus tudása, és ha életben is hagyod, a lelki sérülést
csak évtizedek alatt gyógyulja be, akkor sem teljesen. A va-
rázslat anyagi komponensérõl nincsenek információink.

Szerencsére, a kalandozók közül azon kevesek, akik
eddig árnyéktûzzel kerültek szembe, egy mágikus relikvi-
ának, Fairlight botjának a védelmét élvezhették (ez jelen-
leg az egyetlen ismert védelem az árnyéktûz ellen). T. Vla-
gyimir szerint az árnyéktûz soha többé nem kerülhet
halandó kezébe.

ÁRNYÉKTÛZ (204. varázslat)
Típus: papi
Isten: –
Hatóidõ: azonnali
TVP: 0 VP: 60
Használat: V 203

MÁGIAFALÓ (203. varázslat)
Típus: papi
Isten: C
Hatóidõ: azonnali
TVP: 5 VP: 12
Használat: V 203

AZ ÁLMOK MEGMÉRGEZÉSE (202. varázslat)
Típus: papi
Isten: C
Hatóidõ: azonnali
TVP: 5 VP: 10
Használat: V 202 <kalandozó>

RÚNAKÕ TEREMTÉSE (201. varázslat)
Típus: papi
Isten: C
Hatóidõ: azonnali
TVP: 80 VP: 15
Használat: V 201

KÁOSZCSAPÁS (200. varázslat)
Típus: papi, támadó
Isten: C
Hatás: D4/szint Max. hatásfok: 20D4
TVP: – VP: 8
Használata: automatikus

TIHOR MIKLÓS

TF-VARÁZSLATOK
Folytatjuk a TF varázslatok részletes elemzését. 

A magyarázatokat az 1999. márciusi Krónikában találod.

A leírásokban nemcsak a varázslatok mûködése szerepel
(ez amúgy is benne van az eredeti enciklopédiában, bár nem árt,
ha így szépen sorban össze lehet õket gyûjteni), hanem sokszor

a program mûködésével kapcsolatos titkokat is leírok,
pl. lopás képlete vagy a kör eleji gyógyulásé.
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Annakidején a labirintusok ellen az volt a fõ érv, hogy be-
járásuk rengeteg TVP-be kerül, és a labirintusból való ki-
jövetel unalmas. Nos, a Felszínre ugrás és Pörhemór köre
ezeket a problémákat megoldja. Pörhemór körét egy labi-
rintus bármely referencia pontját lerakhatod, késõbb pe-
dig a V 205 1 paranccsal visszatérhetsz ide. A legpraktiku-
sabb módja a használatának, ha egy labirintus bejárásakor
a kör végére tvp-t és vp-t spórolsz. Az LM parancsok után
elhelyezel egy kört, majd felszínre ugrás és mozgás egy
nekrofunhoz, esetleg elteleportálsz a városba.

Pörhemór köre inaktív varázslat, egész addig megma-
rad, amíg egy újabbat nem helyezel el. Vigyázz, ez is bele-
tartozik a 10 inaktív és kör elejéig tartó varázslatba, ami
rajtad lehet egyszerre!

A halálvarázslat továbbfejlesztett változata, a siker esélye
+10% esély van, ezenkívül kalandozók ellen is lehet hasz-
nálni. (A halálvarázs I-rõl ld. részletesebben a 2000. ápri-
lisi Krónikát.) Nyálcsorgatóan jó varázslatnak tûnik, kár,
hogy tudomásunk szerint egyetlen kalandozó sem ismer-
te meg még eddig, viszont annál nagyobb elõszeretettel
használják szörnyek, köztük pl. a halálelementálok. Sze-
rencsére, a varázslat ellen védelmet nyújt az életpajzs, il-
letve egy angyalok gyûrûjének a felhasználása.

Ez Chara-din személyre szabott sötét halálja: a Leah/Dor-
nodon varázslathoz hasonlóan, a célpont elveszti élet-
pontja 1/3-át, ha elrontja a mentõdobást. Az anyagi kom-
ponens azonban itt lényegesen egyszerûbb, mindössze
egy isteni könnycsepp, viszont a VP költség valamivel na-
gyobb. Mindkét varázslatnál az ellenfél papi szint/2 mó-
dosítót kap mentõdobására, régebben a sötét halálnál ez
/3 volt, de erõsítettünk rajta, így a két varázslat ellen nagy-
jából azonos eséllyel lehet a mentõdobást megdobni.
Egyértelmûen, minél nagyobb életpontú lény ellen alkal-

mazod, annál hatékonyabb. Egy 1800 ép-s talriai behemó-
ton semmilyen más módon nem tudsz 600-at sebezni, ki-
véve persze a pusztító végzet...

Ezzel a varázslattal egy apró szívességet kérhetsz istened-
tõl. A játék nyelvére lefordítva, V 208 1-el 1 tulajdonság-
pontot, V 208 2-vel 1 képességpontot kapsz. A varázslat
anyagi komponense 10 isteni könnycsepp, és 5 év termé-
szetellenes öregedést okoz. Mindemellett, félévente leg-
feljebb egyszer lehet használni.

A kívánság varázslat, amivel szinte bármit kérhetsz,
persze lényegesen sokoldalúbb, de megismerése csak ke-
veseknek adatik meg.

Magas szinten alapvetõ varázslat. Ha ezt elmondod, min-
den egyes lépéskor fogsz szörnnyel találkozni! A varázsla-
tot a csatamezõn való kutatás kioltja, és nem rakhatod fel,
ha már kutattál csatamezõn. Figyelem, a Sötét Földön az
elsõ nyolc lépésnél mindenképp jön szörny, vadászat nél-
kül is! Tehát ott a vadászat csak a 9. és 10. lépésnél jelent-
het pluszt. Ha valamilyen okból az adott mezõn már van
szörny (pl. szörnyfészek, idézett vagy más által otthagyott
szörny stb.) akkor a vadászat nem fogja növelni a máso-
dik, harmadik, negyedik szörny elõfordulási esélyét (mert
ilyen is van).

VADÁSZAT (209. varázslat)
Típus: papi
Isten: LDRETSFC
Hatóidõ: 1 kör
TVP: 5 VP: 40
Használata: V 209

KISEBB KÍVÁNSÁG (208. varázslat)
Típus: papi
Isten: LDRETSFC
Hatóidõ: azonnali
TVP: 30 VP: 300
Használata: V 208 1/2

A KÁOSZ SZAVA (207. varázslat)
Típus: papi, támadó
Isten: C
Hatóidõ: azonnali
TVP: – VP: 25
Használata: automatikus

HALÁLVARÁZS II. (206. varázslat)
Típus: papi, támadó
Isten: –
Hatóidõ: azonnali
TVP: – VP: 70
Használata: automatikus

PÖRHEMÓR KÖRE (205. varázslat)
Típus: papi
Isten: –
Hatóidõ: inaktív
TVP: 5 VP: 30
Használat: V 205 <ref. pont> vagy V 205 1
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� A magnetikus pragloncra nem mûködött a BA parancs
(mivel a büntetõ pragloncból származtattam), ezt javí-
tottam.

� A villámot lehelõ lények ellen most már véd az elektro-
mos pajzs.

� Az agytaposás most már meg tudja akadályozni a má-
giatörést is.

� Ha egy paranccsal több mozgást adsz ki, és közben DX
0 paranccsal demezel, akkor a mozgás nem szakad meg,
folytatódik tovább. Korábban a demezésnél a mozgások
azért nem folytatódtak, mert nem sok értelmük volt, a
DX 0-nál viszont reális, hogy tovább tudj lépni.

� A csatornán túli városokban megsemmisült templo-
mok újjáépítésre kerültek.

� A keleti boltok árukészletével probléma volt (varázskõ)
ezt javítottuk.

� Hosszú várakozás után végre felkerült a térképre az
Aranysárkány KT épülete, a Sárkánytanya. Emellett fel-
került az elsõ, kalandozók által épített fogadó is, a Fo-
gadó a Zöldfülû Kalandozóhoz.

Minden igyekezetünk ellenére a szörnyidézés varázslattal
továbbra is sok a visszaélési lehetõség. Amikor valaki há-
rom sárkányt idéz meg, azért, hogy több tízezer TP-ért el-

pusztítsa õket, vagy a rabszolgák gazdájuk számára 8-10
mezõre sorban lerakják a megidézett szörnyeket – nos,
akkor itt az ideje a változtatásnak. Korábban igyekeztünk
enyhébb eszközökhöz nyúlni, mint pl. a varázslatot max.
3-szor lehet egy körben használni, illetve a sok kincset
hordozó lények (pl. aranyfecske) kincsét csökkenteni, de
ez sem segített.

Az egyetlen megoldás, hogy a szörnyidézéssel létreho-
zott szörnyek nem érnek tapasztalati pontot. Azt, amire a
szörnyidézést eredetileg kitaláltuk, miszerint a szörnyke-
resés egy erõsebb változata – akár állat befogáshoz, akár
küldetés teljesítéséhez, akár egy komponens megszerzé-
séhez – továbbra is tökéletesen lehet a varázslatot hasz-
nálni. Ha a varázslat még így is durva lesz, következik a
körönkénti max. egyszeri korlátozás.

Felmerült a kérdés, hogy esetleg ki lehet-e tolni más
játékossal úgy, hogy ilyen, 0 TP-s szörnyeket raknak köré.
Mivel azonban a szörnyidézés költséges mulatság, nem
tudod, hogy az adott karakter merre fog elindulni, ezért
ebbõl szerintünk nem lesz semmi.

Az új fejlesztéseket, az olimpiára való készülõdést sajnos
ezúttal is a KT képességek sínylik meg, attól tartok, most
lesz olyan képesség, amely akár 1-2 hónapot is csúszik. El-
nézést kérek az érintettektõl, bíztassa õket az, hogy türel-
müket a jó ügy érdekében kérem.

A fejlesztésekrõl. Nagyszámú új szörny és tárgy készül.
A szörnyek szintje 4-15 között lesz, és a kiégett föld és a csa-
torna között lehet majd velük találkozni. A legtöbb szörny-
bõl több tárgyat lehet majd kinyerni, és lesznek olyan tár-
gyak, amelyeket nem mindig találsz meg, amikor egy
bizonyos szörnyet megölsz. Számos új NJK jelenik meg
majd, ezek küldetéseket adnak, amelyekben természetesen
az új tárgyakat kell gyûjtögetni. A küldetésekbõl és az új fel-
találásokból számos olyan tárgy fog születni, amelyek nem-
csak a kezdõk számára jelentenek nagy örömöt, hanem
még a keleten járó magasszintû kalandozók is hajlandók
lesznek értük súlyos, arannyal teli erszényeket fizetni.

Az újdonságok várhatóan december végén illetve ja-
nuár közepén lesznek elérhetõek a nagyközönség számá-
ra. A tervek szerint ezek után a csatornán túli játékosok
számára fogok dolgozni, ez új labirintusokat jelent – ame-
lyek segítik a felkészülést a Sötét Földre.

TIHOR MIKLÓS

FFEEJJLLEESSZZTTÉÉSSEEKK

KKOORRLLÁÁTTOOZZÁÁSS

HHIIBBAAJJAAVVÍÍTTÁÁSS,,  VVÁÁLLTTOOZZÁÁSSOOKK
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Leah Dornodon Raia Elenios Sheran Tharr Fairlight Chara-din
követõje 43 30 46 14 43 88 36 22 
hûséges követõje 35 13 21 12 24 50 37 7 
ministránsa 27 30 31 17 37 57 24 11 
tanítványa 37 36 42 18 46 68 44 10 
hittérítõje 43 41 42 30 32 70 44 16 
eljövendõ papja 29 38 48 24 30 80 39 14 
kisebb papja 20 42 50 19 20 55 22 12 
felszentelt papja 22 25 46 19 26 27 20 9 
bíborosa 10 28 27 12 26 31 13 3 
püspöke 12 23 13 13 32 43 17 6 
fõpap-jelöltje 12 20 31 10 22 31 9 0 
fõpapja 5 20 26 8 16 37 20 2 
nagyhatalmú fõpapja 7 11 16 3 12 36 14 3 
korlátlan hatalmú fõpapja 5 11 16 5 9 29 3 3 
személyes tanácsadója 8 6 12 0 2 10 2 0 
félisten hatalmú szolgája 3 3 8 0 0 3 0 0 
félisten hatalmú uralkodó papja 1 1 4 0 1 3 0 0 
félisten hatalmú felszentelt fõpapja 0 1 2 0 0 1 1 0 
félisten hatalmú személyes tanácsadója 0 1 0 0 1 1 0 1 
kisebb avatárja 0 1 0 0 0 1 0 0 
személyes testõrként szolgáló avatár 0 0 0 0 0 1 0 0 
elsõ számú avatárja 1 1 1 0 0 0 0 0 

MIBÕL HÁNY JÁTÉKOSNÁL MENNYI VAN
szopókõ 69 3541
aranypikkely 1045 2770
sötét tekercs 118 364
kisebb zan 305 818
fõnixtoll 989 3808
Ovgun nyaklánca 4 4

36-NÁL NAGYOBB
FEGYVERSZAKÉRTELEMMEL
RENDELKEZÕ KALANDOZÓK

SZÁMA:
víziharc: 0

ökölvívás: 8
szúrófegyver: 23
vágófegyver: 3
ütõfegyver: 14

lõfegyver: 6
dobófegyver: 6

A kihívás tornyának 1. szintjét teljesítõ kalandozók száma: 315
A kihívás tornyának 2. szintjét teljesítõ kalandozók száma: 242
A kihívás tornyának 3. szintjét teljesítõ kalandozók száma: 106
A kihívás tornyának 4. szintjét teljesítõ kalandozók száma: 51
A kihívás tornyának 5. szintjét teljesítõ kalandozók száma: 53
A kihívás tornyának 6. szintjét teljesítõ kalandozók száma: 30
A kihívás tornyának 7. szintjét teljesítõ kalandozók száma: 4
A kihívás tornyának 8. szintjét teljesítõ kalandozók száma: 0

A Sötét Földön táborozó kalandozók száma: 33
Az erdei bölcs elsõ labirintusát elkezdték: 184
A királyi labirintusok végén megölték a Drakoldert: 56

ÉRDEKESSÉGEK A TF-RÕL
2 0 0 0 .  N O V E M B E R  2 2 .

A következõ sorokban pár érdekesebb adatot közlünk a TF-rõl. Mindenkinek jó böngészést!

100 feletti taumtarugia: 16
70 feletti teológia: 20
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GHALLA NEWS
A  T Ú L É L Õ K  É S  K A L A N D O R O K  M A G A Z I N J A
Boldog új évet szeretnénk kívánni így utólag is minden kedves olvasónak és kalandozótársnak! Köszön-
jük a rengeteg levelet, melyet írtatok, és melyekbõl kiderült, hogy a lap fogadtatása egyértelmûen pozitív.
Sajnos egy kis félreértés miatt a levelek egy részét nem kaptuk meg, mivel azok nem külön lapon érkez-
tek, hanem az UL hátoldalára írva. Ezt a jövõben kerüljétek el, mert a Ghalla Newst nem a TF szerkesz-
tõi készítik, így csak a teljesen különálló üzenetek jutnak el hozzánk. Pár szót még hadd ejtsek a levelek-
rõl. Minden jó szándékunk ellenére, az újság terjedelme miatt nem tudjuk az összeset leközölni, ezért
válogatnunk kell. Minél rövidebb egy levél, üzenet vagy hirdetés, annál hamarabb fog megjelenni. Sajnos
arra nincs idõnk, hogy írásszakértõvel vizsgáltassunk meg néhány írást, törekedjetek az olvasható betûk-
re, aláírásokra. Hadd kívánjak még egyszer kalandokban gazdag új esztendõt, és szeretném, ha a további-
akban is színvonalas cikkeket és hirdetéseket küldenétek be, mint amilyenekbõl ez a szám készült.

A SZERKESZTÕ

A KEZDET
Tudjátok egy kisvárosban éltem, mint árva gyermek. Nevelõszüleim – akik szeretettel neveltek – soha
nem kényeztettek el. Így értem el a 20 éves kort. Akkor – mint minden városban – elküldtek, hogy fel-
nõtté váljak. Ez a szokás régen nagyon komoly dolog volt, de mostanra már csak jelképes mozzanattá
vált. Magamhoz vettem batyumat és elindultam. Kifelé a városból szereztem egy kitûnõ botot, valamint
ételt és italt. A legközelebbi barlanghoz mentem, ahol már a többi húszéves társam várt. Itt laktunk pár
napig. Eredetileg négy napról lett volna szó, de közbe jött a tûzvihar. Hatan voltunk. Mikor a nagy for-
róság megérkezett, én éppen a barlang belseje felé tartottam, mivel megéheztem. Mielõtt nekifoghat-
tam volna, a falhoz csapott az iszonyú hõhullám. Társaim kétségbeesett kiáltozását hallva kifelé akar-
tam menni, de nem sikerült. Elvesztettem az eszméletemet. Mire felocsúdtam, síri csönd állott be.
Szólongattam társaimat, de nem feletek. Nagy nehezen feltápászkodtam, és a barlang szájához indul-
tam. Hirtelen megtorpantam. Szörnyülködve bámultam az öt emberi testet, melyek néhány órával ez-
elõtt még a barátaim voltak. Mostanra csak égett csontok halmaza bizonyította, hogy valaha éltek. Vár-
junk csak… Egy hatodik test feküdt egy kicsit távolabb. Szerencsére õ még élt. Gyorsan a segítségére
siettem. Ápolás közben megtudtam tõle, hogy mi történt:

– Dornodon, az a gaz, Ghallára bocsátott egy félelmetes varázslatot. Az energiák síkjáról hozta át a
Zan segítségével. Ne kérdezd mi az! Nem tudom. Valami. – köhögött, majd folytatta. – De ez az ügykö-
dése visszaütött. Õ se tudta irányítani, ezáltal mindent elpusztított. Annyit tudok még, hogy valami is-
meretlen erõ védelmébe vett egy földdarabot, amelyet így megkímélt a tûzvihar. Valahol északkeleten ta-
lálható. Valószínû, hogy némely ezüstmágus oda tudott menekülni. Ha tudod, keresd meg õket! Indulj!
Velem ne törõdj!

Lecsukta szemét, és úgy látszott, hogy vége. De hirtelen kinyitotta még egyszer a szemét, és utolsó
erejével ezeket mondta:

– Nem tudom, hogy te ki vagy, de engem ismeretlen erõ oltalmazott, hogy idáig eljussak. Ha el
tudsz oda jutni, akkor keresd meg Õt vagy Azt, és mondd el: Febor, a fõmágus köszöni, amit érte tettél.
És fiam, tanuld meg a következõ szavakat, egy gondolatolvasó varázsigéje:…

Látszott rajta, hogy összeszedi minden erejét, de csak a szája mozgott, hang nem jött ki a torkán.
Meghalt. Ahogy tudtam eltemettem a többiekkel együtt. Elmondtam egy fohászt, amelyre még anyukám
tanított. Kiválasztottam a legnagyobb batyut, teletömtem étellel-itallal, felvettem a botomat és elindul-
tam északkeleti irányba…

LESLIE SWORD

NEMESSZÍVÛ THORFIL BALLADÁJA (RÉSZLET):
Gonosz támadta meg nem oly rég e helyet
azt, melyet Nemesszívû annyira szeretett.
Elméjében bosszút forral, elindul az útra,

„Nocsak, nocsak” – dörmögi, mert rátalált egy kútra.

Lecsapott sok szörnyet – a Törpe jó vadász,
csatában mint hadisten, mennydörgõn hahotáz

Gnómok, elfek rettegnek neve hallatára
Így indul Thorfilnak dicsõ balladája.

Dalnokok zengik már hatalmas tetteit
Ellenségei lábnyomát is félve kerülgetik.

Bunkósbottal le-lecsap, mint jó pöröly használja
Rõtmanó könyörög: Kegyelem – hiába.

S elnyeri méltó jutalmát a gyáva.

MORHOLT, A VÉSZHOZÓ DALA:
„Hallgassatok reám” – szólt a Rambó bogár
„Morholt, a Vészhozó rosszabb mint a halál!
A harcban kegyetlen, suhog a csontszuronya,

Vad és kíméletlen: Istenek ostora!”

Tombol a hurrikán, fölkap sziklát követ
a ravasz Vészhozó igen nagyon siet.

Elõször dárdát hajít a garokkra,
majd szuronyával az agyát kiloccsantja.

Kalandjait sorolhatnám, se szeri se száma,
„Nem gyõzik le soha” – így mondja a fáma.

Fortélyos és ravasz, sok az ellensége
nincs még egy troll Ghalla egészébe.

Csúf orcájába röhög a halálnak,
ocsmány szörnyetegek kezétõl halának!

Hol bunkójával zúz be koponyát, gerincet,
Hol csontszuronnyal döf át tüdõt, renyhe szívet.

Több tucat rém támadt eddig szembe vele,
Mindannyit lesújotta: nem maradt magja se.

Szövetkezik ellene pár gaz rablós csaló
A Vészhozó így kiált: Elkaplak Sörfaló!”

Pusztaság közepén ront rá az evaporõr,
lendül a csontszurony, vér és bendõ kidõl.

Kazamatát derít, húst hasít a kardja
mérhetetlen kincs lesz végül a jutalma.

Az 5. évfolyam végére érkezett
az Alanori Krónika. Ezen évfor-
duló alkalmából egy kicsit
nosztalgiáztunk, elõszedtük a
régi Ghalla Newsokat. Azután
úgy döntöttünk, hogy megmu-
tatjuk nektek is a hõsi kezdete-
ket, lássátok honnan és ho-
gyan indult újságunk õse, a
különálló Ghalla News. Most
ennek a 2. számát böngészhe-
titek végig. Figyelem! Az ebben
közölt felhívások már elavultak!
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SPORT
Nos, a rengeteg rekordot látva, mi is
nagyon meglepõdtünk. Számos ja-
vaslat és leírás érkezett, hogy miként
lehetne az adatokat a számítógép
segítségével összegyûjteni, illetve
milyen kategóriákat indítsunk. Mind-
ezeket figyelembe véve az alábbi
módosításokat szeretnénk bevezet-
ni. A tapasztalati pontokat, megölt
szörnyek számát, tulajdonságot és
minden mást, ami fokozatosan nö-
vekszik, csak az 5. 10. és 20. fordu-
lók eredményei alapján közöljük.
(Például 967 TP-m volt a 20. fordu-
ló után.) Ha valaki netán a 12. fordu-
lóban elért TP-jét akarja nevezni, az
egy kategóriába fog esni más 11-
20. fordulójában elért eredményé-
vel. Azokat a rekordokat, melyek
nem a fent megadott fordulók ered-
ményei alapján születtek, nem fog-
juk megjelentetni, illetve csak késve
jelennek meg. Ezen kívül mindenkit

megkérünk, hogy a rekordot a fordu-
lója megfelelõ részének fénymásola-
tával együtt küldje be, mivel többen
küldtek be olyan rekordokat, melye-
ket csak saját maguk találtak ki. A
fénymásolatának hátoldalára írhatjá-
tok a Ghalla Newsba szóló üzenete-
ket. Természetesen továbbra is sze-
retnénk mindenkit arra buzdítani,
hogy küldje be eredményét. Addig
is, míg a rekordok megérkeznek, egy
kis ízelítõ a már beküldött adatokból:

Egy fordulóban szerzett legtöbb TP:
Vaslábú Dáin 348
Abdul 285
Rogair 186
Morphose 138
Sho Kosugi 127
VIII. Christophoro 97
King 89
Alynor Girmidon 48
Nagylábú Krong 30

Legkeletebbre jutott:
Morphose 150 mérföld
Ash Owen 141 mérföld

Tapasztalati pontok 1-5. körig:
King 180
Tapasztalati pontok 6-10. körig:
Morphose 415
Nagylábú Krong 52
Tapasztalati pontok 11-20. körig:
Vaslábú Dáin 1674
Rogair 967
Sho Kosugi 725
VIII. Christophoro 567

A legtöbb szörnyet ölte meg egy
körben:
Abdul 9

Végül néhány megdönthetetlen
negatív rekord:
• Twang to Whit 3. fordulójában

0 TP-t kapott és 90 pontért gyó-
gyított.

• Calorge egy forduló végén 2 élet-
ponttal büszkélkedett.

• Morholt a legokosabb troll 10-es
IQ-val.

• Abdul egy körig bírta ki víz és
életpontvesztés nélkül.

• Leghamarabb vált gonosszá Pisz-
kos Fred (9. fordulóban)

• Shade egy fordulóban 8 gonosz-
ságpontot gyûjtött

• Smack egy csatában legtöbbet
sebzett - 56 pontot egy kaffogó
hebrencsen

Szeretném hangsúlyozni, hogy a
fenti rekordok egy része, különösen
ami az egy körben szerzett tapaszta-
lati pontokat illeti, még nincs kategó-
riákra bontva. Nyilvánvaló, hogy
sokkal könnyebb sok pontot gyûjteni
a 17. fordulóban, mint például a 3-
ban. Legközelebb a legtöbb rekord
így fog megjelenni. Ezen kívül egy
személy egy kategóriában csak egy-
szer indulhat, ezért célszerûen csak
az 5., 10. és 20. fordulóitok eredmé-
nyét küldjétek be!

SPORT

Rengeteg apróhirderés érkezett, így az a szomorú
helyzet állt elõ, hogy nem tudjuk egyszerre közölni az
összeset. A nyomdai átfutás is beletelik egy kis idõbe,
így lehetséges, hogy hirdetéseitek kisebb-nagyobb ké-
séssel fognak megjelenni. Pár szót a hirdetésekrõl.
Legyenek rövidek, érthetõek. Minél rövidebb egy hír,
annál hamarabb fog megjelenni. Aláírás gyanánt le-
hetõleg a karakteretek nevét adjátok meg, de aki úgy
gondolja, odaírhatja az azonosító számát is. Ügyel-
jetek az olvasható aláírásra, mivel nem mindig tud-
juk kisilabizálni az aláírásokat!

Te alakváltó! Aki elloptál egy grákóbõrt egy kobude-
rától! Reszkess! Kitaláltam a számodra egy jó játékot. A
neve: Vendetta…

Keresek olyan lényt, aki jutalom ellenében elárulja,
mire való a mákrózsabokor virága (56.)

Leon Silver (3114)

Wolfgang, te kezdõ tolvaj! Addig örülj, míg nem ta-
lálkozunk! Dan McGee

Tisztelt barna, rövid hajú, barna szemû férfi! A trol-
lokat nem lehet büntelenül háborgatni! Legközelebb
levágom a… Abdul

Sziasztok, itt Darkseid! Vigyázzatok, a Red Dragon
nevû kobudera lop! Ne hagyjátok magatokat!

Keresek egy Albertus Magnus nevezetû gnómot, aki-
nek a keresztapja üzent általam. Szeretnék találkozni
vele, és egy kicsit beszélgetni (ha a feje nem olyan
gnóm, mint õ maga).Egy régi horgász és ivócimborája

Tour Wen! Merre jársz? Régóta várom az üzenete-
det! Kérlek válaszolj! Az elf istenek kísérjenek utadon!

Márk Kromwell (#1266)

25 aranyat találtam az 500-as toronytól 21 mérföld-
re nyugatra, 3 mérföldre északra egy smirglibokor tö-
vében. Akinek kell vegye el tõlem!

Nagylábú Krong 4911-es

Ki rejtegeti Gildornt, azt a ravasz, de szánalmas ko-
buderát? Szegényke meg akar halni, és én boldogan
teljesítem a kívánságát. Kobuderaölõ Harath

Egy ember ellopta a vizestömlõmet. Ha nem kapom
vissza, minden embert meg fogok ölni. Troll Drum

Keresem a 49-es és a 80-as szörny, valamint a 9-es
tárgy leírását. Cserébe információ a 10, 15, 12, 17, 13,
81, 33, 11, 66, 27, 57, 40, 14, és 25-ös szörnyekrõl.

3559-es kalandozó

Kedves Saltor, most hol vagy? Legközelebb válaszolj!
K. El Sawak

Al'Rahim! Ha elkaplak, kirázom belõled más tulaj-
donát! Conan a Kimmériai

Árnymanó testvéreim! Létrehoznám az Árnymanó
Érdekvédelmi szövetséget. Saját információs hálózat-
tal, orgazdákkal, tippekkel, bérelhetõ orgyilkosokkal.
Aki be akar lépni, üzenjen, címeket és telefonokat kap-
hat. (Nem én loptam le Krisztust a keresztrõl… ne-
kem csak a gyûrûje tetszett meg.) Noshui Min (2692)

Kalandokban gazdag, kellemesen vérgõzös új esz-
tendõt kívánunk barátainknak: Jerikónak, Cohlernek
(a kobuderának) és Abdulnak (a trollnak), plusz
Grizzlynek (még nem ismerjük, de szimpatikus).

Morholt, a Vészhozó (a félelmetes hírû troll), 
Nemesszívû Thorfil (az ütõfegyver-mester törpe)

Fajomból csak én éltem túl a pusztulást? Sürgõsen
várom törp(ök) jelentkezését szövetség és infócsere
céljából! Gnómok és hasonló korcsok, szóval kezdetle-
ges törpeutánzatok lehetõleg kíméljenek!

Nemesszívû Thorfil

Hölgyeim! Sikerült feltalálnom egy Ghallán õshonos
növénybõl az egészségügyi tampont! Keressék a Vaslá-
bú Co. által gyártott Vigyorgó Törpe márkajellel védett
termékemet, melyet mérsékelt áron megvásárolhatnak
az 528-as kastélynál. Ultraszáraz, ultrabiztos…

Hol vagytok gnóm testvéreim? Elegem van már ab-
ból, hogy a labirintusból is kobuderák folynak…

Zseni Zsiga (2476)

Pinyó! Minden ember tolvaj, vagy csak te?
Nimeroni Conan, a kobudera

Aster Tor! Emlékszel arra a helyre, ahol találkoz-
tunk? Ha onnan 15 mérfölddel mész keletre, akkor le-
jutsz egy varázslóhoz. Sok szerencsét! Kenszei-Chan

Hová bújtál Dalamar? Nem akarok mást tõled, csak
az életed! Ywerd

Ywerdnek! Párbajra hívlak az Árnyékbirodalom te-
rületén. Csatlósaid társaságától kímélj!

Vár a Végzeted

Ha valami lényeges az eszembe jutna, biztosan leír-
nám. Mindenesetre szeretem az elf lányokat. Pinyó

Keresem békés célból a 4536-os és az 1973-as játé-
kosokat. a 2810-es törpe (Axe)

Ghalla minden törvénytisztelõ polgárának! A társa-
dalom tetvei bújnak meg közöttünk! Nekünk legfõbb
célunk e mocskokat minél elõbb letakarítani. Most név
szerint megemlítek egy férget, aki arra mert vetemed-
ni, hogy magányos vándorokat fosszon meg verejtékes
áron szerzett jogos tulajdonuktól. A tolvaj neve: Szelin-
dek Calorge, a mágus

Köszönöm az információt Vlahyll, elfek szépe! Kár,
hogy nem kísérsz el egy darabon, biztosan jól éreznénk
magunkat. Big Bogo

Magát jóképûnek tartó árnymanó keresi bájos árny-
manó leányok ismeretségét az 504-es háznál. Jelige:
„Két enyves kéz, ha összefonódik…” 4155-ös

Reszkessetek Árnymanók! Jön King a kobudera!

Te kopasz árnymanó! Egyszer már találkoztunk. A
második az utolsó lesz. Neked. Rogair

Kis Szörnyhatározó! A fenti címet viselõ tudomá-
nyos munkámhoz társakat keresek. Ha érdekel a té-
ma, vagy csak segíteni szeretnél, írjál! Árnymanók kí-
méljenek! Benedict (2932)

Jóképû, magas, izmos törpe (162 cm, 115 kg) vár-
ja 45 kilónál könnyebb testsúlyú elf leányok jelentke-
zését. Odamegyek, ahová akarod.

Vizestömlõket adok más hasznos tárgyakért cseré-
be. Dalamar (3472)
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TÚLÉLÕK FÖLDJE
ÁTADÓ

Átadó egy 16. szintû troll férfi, Tharr hittérítõ-
je, az Idõ Porszemei KT tagja. Cím: Kucsmár Ric-
hárd, 3580 Tiszaújváros, Margit sétány 2. Tel.:
49-440-596. Kucsmár Richárd

Keresek születendõ vagy újszülött gnómot a
helytartói városok közelében (max. 10 mezõre a
várostól). A kicsi jelentkezési lapját én szeretném
kitölteni. Aki tud segíteni az a címemre (1182
Budapest, Kossuth L. u. 132.), vagy az (#5061)-
es karakterszámra írhat. Más. Aranysárkány, kér-
lek válaszolj! Ifj. Tijanyi László

SZERELEM
Hali csajok! Én árnymanó férfiú vagyok. Meg

szeretném kérdezni, hogy részt vennétek-e velem
az alkotás örömében. Mert ha igen, akkor meg-
beszéljük mentálban. Na csumi!

Berogurgi Boraf (#4588), kékvérû

SZÖVETSÉGEK, KT-K
Tisztelt kalandozótársaim! Az AK 58. számában

kissé ellentmondásos hirdetésem valójában így
hangzik: Keressük azon kalandozókat, akik az õsi
istenek tárgyaival, varázslataival a béke és harmó-
nia mellett, Chara-din ellen az Õsi Istenek neveze-
tû KT tagjai lennének. Tag lehet bárki fajtól, vallás-
tól, nemtõl függetlenül, ha jellemre nem gonosz.
Érdeklõdni lehet nálam, vagy Lord Kis’Se (#3052)
mentális számán lehet. Várom válaszotokat! Mara-
dok tisztelettel: Árny Vadász (#2837)

Mindenkinek, aki faji KT-ba tartozik! Elgondol-
kodtatok azon, hogy mi van akkor, ha egy alakvál-
tó átalakul, és belép a soraitok közé? Utána per-
sze átalakul és átveszem a hatalmat (opsz, most
elszóltam magam). Tehát nyomoronc kis törpi-
csekek, reszkessetek! Persze nem kell mindent
komolyan venni, de ötletnek azért jó volt. Tharr
kísérjen utatokon! Címem: Szabó Péter, 1047 Bu-
dapest, Attila u. 55/a, nagycapa@freemail.hu

Sauron Junior (#2226)
Hoi mindenkinek! Közhírré tétetik, hogy az

Aranysárkány KT várja mindazon Raia hívõk je-
lentkezését, akik szeretnék életüket a jóság és a
fény terjesztésének szentelni, kedvelik a jó társa-
ságot, és emellett éreznek némi kíváncsiságot,
vágyat az õsi idõk nemes lényei, az Aranysárká-
nyok megismerésére. Igaz ugyan, hogy a Közös
Tudat nem most alakult, de ne aggódjon senki,
jut feladat a fiataloknak is, és mindannyian szíve-
sen segítünk, ha kell. Ha nem kell, néha akkor is
<mosoly>. Aki úgy érzi, szívesen csatlakozna,
vagy akár csak kíváncsi lett valamire, amit nem
tud, vagy tudni vél rólunk, az keressen meg min-
ket. Mindenhol ott vagyunk. Címem: Végváry At-
tila, 5900 Orosháza, Gizella u. 8., e-mail:
va212@hszk.bme.hu Spirit O’Forest (3316)

AZ ELÁRVULT BAKKURAKÖLYKÖK SZOMORÚ SORSA

Minõ moa varnunkulusok
tüze lángol az égen,
midõn a ránk törõ

félelem hálóját esztelen
üvöltve ráznánk

garokkpecsenyéket arcunkba tömvén?

Minõ égi jel visít tompán
a tudatunk hátsó falán

midõn a haj reszketve lapul
fejünk tetején

s a fülünk mögött?

Miért van szeme a tegnapi
vacsorának, midõn a múlt

ködfátylát szaggatván
elõtör az emlékezet
sötét barlangjából

Milyen rossz az árva bakkurakölyöknek!

Remélem mindenki érzi, a mély, igazi erkölcsi
mondanivalót szerény kis versemben. Összhang-
hangzat KT! Szeretnék belépni közétek.

Sonak Nery (#4509)

Testvéreim! Útkeresõk, kik rájöttetek, hogy
hatalmatok növelésével csak a halhatatlanság ha-
mis ígéretét kergetitek, utat mutatok nektek. Mé-
lyedjetek el magatokban, lelketeket a kiteljesedés
vágya formázza. Induljatok el a saját Csillagösvé-
nyeteken, hogy az Õsök halhatatlansága várjon
rátok porhüvelyetek pusztulásakor.

A Remete (#1156)

APRÓHIRDETÉSEK  •  APRÓHIRDETÉSEK
Az Alanori Krónikában minden TF, KG vagy ÕV játékos ingyen adhat fel apróhirdetéseket, melyeket az
újság végén, fajtánként csoportosítva olvashattok. A hirdetés feladásának módja: egy külön papíron küldd
be a hirdetést az 1680 Budapest, Pf. 134 címre, vagy add fel a fordulóddal együtt. A papír tetejére írd fel,
hogy TF, ÕV vagy KG hirdetésrõl van szó! Hirdetéseket e-mailben is elfogadunk, de csak olyan formában,
amiben windows-os ékezetek vannak, és a word 7.0-ba gond nélkül átmásolható. Legjobb, ha winworddel
írod meg, futtatsz rá egy helyesírás ellenõrzõt, majd csatolod egy mail-hez. A hirdetések megjelenésének
feltételei:

• A hirdetés legyen rövid! (maximum ½ gépelt vagy ¾ kézzel írt oldal.)

• A hirdetés legyen aláírva. Vagy a játékos neve, vagy a karakterszáma szerepeljen a hirdetés alján!

• Legyen kultúrált hangvételû.

• Ne egy embernek szóljon. Azt elküldheted mentális üzenetként is.

• Egy karakternek egy számban maximum három hirdetése lehet, egy játékosnak hat. Ha egy lapon ennél
több szerepel, akkor a saját ízlésünk szerint választunk, majd a többi a kukába kerül. Ha több lapon
érkeznek, akkor a maradékot átrakjuk a következõ számba. Ha azonban rendszeresen a
megengedettnél több hirdetés jön, akkor elõbb-utóbb azok is a kukában végzik.

• Beküldött apróhirdetést nem lehet megváltoztatni, és nem küldünk vissza.

• Utóiratokat ne írjatok, mivel azokat tördelési okok miatt nem tudjuk megjelentetni. Írjatok bele mindent
a szövegbe! Egy szövegtörzset és egy maximum négy szóból álló aláírást jelentetünk meg.

• A LEGFONTOSABB! Olvasható legyen. A karakterneveket lehetõleg nyomtatott betûkkel írd, mivel
azokat még kitalálni sem lehet! Az aláírás szerû karakternév írásokat csak akkor alkalmazd, ha a
karakternevet már olvashatóan leírtad egyszer az adott hirdetésben. Az elírásokért felelõsséget nem
vállalunk!
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A KIRÁLY DALNOKA

A sötét csendben elmerengve
Bús ködöm zsarnokán

A fakó szemû király dalnokán

Miközben lelkem kitörni készült
Húsbörtönöm láthatatlan ajtaján

Emberéletem utolsó alkonyán

Elpusztítani vágyva a király dalnokát
Az ismeretlenismerõs bús várfalán

Túl téve egy bárd hõs dalán

A dalnok csak nevetett
Lelkemet gúnyolván

Énekelt, magát gyõztesnek gondolván

De az idõ múlásával belátja hogy vesztette
Hangja csuklik, a király balkonán
Hisz rájött nem tehet túl önmagán

Az Összhangzat KT nevében:
Öngyilkos Álom (#3297)

A SZÉLVÉSZ ÚTJAIN

Suhansz a szélvész útjain
esõcsepp érinti arcodat

szétterül arrébb a messzeség
végtelen ezüstszín karcolat

Az éjszaka
S eljött lassan csendesen az este

a kinti világot feketére festve
õ csak állt a fényben és leste

hogy milyen ütemre lüktet a teste
felett az éjszaka

Csak halkan

Fáznak a fák a szélben
hideg szél fúj a dalban
a vereset én mesélem

csak halkan
Craz (#4097) Összhangzat KT

Hajnal Lovagoknak nevezik magukat
De mások, a sötét erõk pusztítóinak.

A fény, amely eljövetelüket jelzi,
Az a napfelkelte, ami a hajnalt megidézi.

A hõsök jegyében születtek õk
Akik soha el nem felejthetõk

Hiszen az igazságért küzdenek
Amelyben közülük sokan el is vesznek.

De mindig eljön a hajnal!

Alapító tagokat keresünk. Jelentkezni a
(#3172)-õn lehet.

Georg Skorpi

NÉLKÜLED
(a szerelmes vándor dala)

Mint az erdõk királya kit ketrecbe zárva tar-
tanak

Közszemlére téve, nap mint nap emberek bá-
mulnak

Úgy érzek én, ha mással vagy nem velem 
Mert akkor csak az emléked van nekem

Veszélyes szörnyeteg kerít hatalmába, ki elva-
kít

Zöld szeme nem megnyugvást ad, csak kínt
A józanész küzd, és õ marad alul

A szerelmes ember semmibõl se tanul

Csak várni, mint virág a méhre
Ki megérintve õt elrepül messzi rétre

Hogyan lehet élni így, elátkozva
Magamba roskadva, utánad vágyakozva

SexMachine (#5554), az igric

EGYÉB
Líthas hittársaim! Rettegjetek, s járjatok lehaj-

tott fõvel, elrejtve szent szimbólumotokat, mert a
Fekete Druidák haragszanak rám. Mert õk, a hõ-
sök és igazak, nem rajtam állnának bosszút, ha-
nem mindenki máson, aki a Legnagyobb Úr útját
járja. Elém állni félnek, így inkább oltárainkat
döntögetnék. Figyeljetek jól ti is, más istenek hí-
vei, mert nemsokára ti következtek, ne kövessé-
tek el az én hibámat, ha valami nem tetszik, ki ne
nyissátok a szátokat! Lapítsatok csendben, mert
õk lesújtanak, s porig rombolják oltáraitokat.
Halld hát szavam, Darochaar! Gyûlölöm a trikor-
nisokat, mert ha meglátnak, megrohannak, s a
földbe taposnak, ok nélkül, mióta az eszemet tu-
dom. Ha ezért ti rombolni akartok, tegyétek, s vi-
seljétek a következményeit. Én a magam részérõl
továbbra is tisztelem a Tölgyúrnõt, nem bántom
az oltárait, híveit. Õ nem tehet róla, hogy ilyenek
vagytok. Ostobán viselkedsz fõdruida. Inkább gye-
re Wargpinba, s vedd a vérem, ha tudod, mert ve-
lem van bajod, nem a Legnagyobb Úrral.

Mufffaló Bill (#2398)

Ezúton kívánok minden barátomnak, ismerõ-
sömnek határtalanul boldog ünnepeket és közös
kalandokban gazdag új évet!

Gobó Munfann (#1156)

Sziasztok! Ez az írásom a Leah papoknak szól.
Wargpinan vagyok, és kezd elegem lenni a városi
életbõl. Nem elég, hogy lopnak, de hogy minden
fordulóm FGY-vel kezdõdik, az azért sok. Igen, a
pszi-regeneráció! Ez alól még a sírokban se élve-
zek védelmet. Hittársaim! Legalább ott ne rege-
neráljatok! Ha még a fõtéren csináljátok, akkor
ok, de egymást ne szívassuk! Légyszi, gondolkoz-
zatok el ezen! Más. Ember, elf, alakváltó kobude-
ra csajokat várok tartós kapcsolat céljából. Én
180 cm, 85 kg, 19 éves, barna hajú, zöld szemû,
ember férfi vagyok. Mára ennyi. Üdv:

Daniel Mcload (#5519)

Tisztelt kalandozótársaim! Elõször is szeret-
nék köszönetet nyilvánítani azon kalandozók-
nak, akik a GN 82-ben megjelent hirdetésemre
válaszoltak, és infókkal meg térképekkel halmoz-
tak el. Nagyon sokat segítettek. Mindazonáltal az
akkor megjelent kéréseim még most is állnak az
olyan játékosoknak, akik szeretnének segíteni
egy náluk jóval fejletlenebb kalandozónak. Más.
Már szerencsére jóval azelõtt olvasója lettem az
AK-nak, mielõtt elkezdtem TF-ezni. Ekkor még
nem nagyon értettem, hogy a nagyobb játékosok
min veszekszenek itt egyfolytában. Mostanra vi-
szont megváltozott a helyzet, valamennyire én is
átlátom a dolgokat, és én is szeretnék hozzászól-
ni egypár dologhoz. 1. Dragonball KT. Kritikus
pont. Én azt mondom, felesleges vitatkozni rajta,
jó-e vagy sem, mindenkinek el kéne fogadnia,
hogy létrejött, és kész. 2. Chara-din és követõi. A
hirdetés írásakor (és valószínûleg megjelenése-
kor) még nem vagyok hívõ, de ugyanaz a helyzet.
Azért van õ is, hogy kövessék. Ha valakinek õ a
szimpatikus, azt miért kell egyfolytában dorgál-
ni? Bár nagy valószínûséggel ez a vélemény vál-
tozni fog, ha jól megszívat engem egy Chara-din
hívõ. 3. Jó-gonosz probléma. Én személy szerint
gonosz vagyok, és általánosságban elmondha-
tom, hogy ez jóval egyszerûbb út, mint a fény
útja. Gonoszok, ne adjatok ki rám T-t! 4. Igaza
van minden olyan kalandozónak, aki azt írja a
GN-be, hogy miért nem fog tollat (billentyûzetet)
jóval több kalandozó, és ír be a GN-be? Remé-
lem, nem hagyhattam ki semmilyen fontos TF-
en zajló dolgot. Mackanor (#4834)! Jó az ötlet a
GN 82-ben (ezt egy kezdõ kalandozó mondja)!
Most már nem csak mentálokat, hanem levele-
ket is várok: Vaszkó Viktor, 1112 Budapest, Ká-
polna u. 40. Béke mindenkinek!

Sandro (#3220), egy ügyes túlélõ

Tisztelt Chara-din hívõk! Közel múlt egy éve,
hogy e félsziget földjét taposom bakkura csiz-
mámmal, ezért úgy gondolom itt az ideje, hogy
beáldozzak Chara-dinnak. Az áldozási tárgyak
meg vannak (több is, úgyhogy jöjjetek tolvajok),
de ékkövet csak tõletek kaphatok. Lordok! Írjon
valamelyikõtök a (#3536)-os mentális számra,
ha szükségetek van egy új tagra szövetségetek-
ben. A küldetést és a késõbbi tagságot is vállalom,
ha valamelyikõtök visszaír. A káosz ura vigyázza
lépteiteket! Ahnaman, leendõ Chara-din hívõ

Üdv kalandozók! 12. fordulós elf vagyok, jel-
lemem jó, lenne pár mondanivalóm. 1. Egy cso-
móan elírták az Alanoriban a hirdetésüket. Le-
het, hogy a varázslótorony ment odébb? Az
501-es torony a (15, 8)-as koordinátán van (leg-
alábbis most). 2. Kedves Raia hívõk, szeretnék
beáldozni a jóság istenének! Jó lenne, ha bekül-
denétek a beáldozási tárgyakat és rúnakõ-lelõhe-
lyeket. 3. Megírhatná valaki, mi kell a csontszu-
ronyhoz. IQ-m 12, kísérleteztem már bottal és
bordacsonttal, se semmi. 4. T 9163! Raia legyen
veletek! Khosass (#2506)
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Üdv! Hozzád szólok, te fekete, hosszú hajú,
zöld szemû, alakváltó férfi. Trófeáid: törpemam-
mut, pszi-elementál, vérszomjas csüldõ. Felsze-
relésed: gromakpáncél, mandibulakasza, bronz-
fejpánt stb. Elenios tanítványa. Testvérem, Jander
S. Mcload megküzdött veled a 46. labirintus mé-
lyén. Akkor sikerült elfutnod. Éppen ezért pár-
bajra hívlak. Wargpinba megtalálsz. Csak, hogy
tudd: 10. szintû, ember férfi vagyok. Te sem le-
hetsz sokkal több. Szóval ha van elég bátorságod
még egyszer megküzdeni (velem), akkor írj az
(#5519)-es mentális számra. Más. Megkérnék
valaki a DB KT-ból, hogy keressen meg, és árulja
el, hogy egy ilyen KT-nak milyen jövõje lesz!
Ennyi. legyetek jók és szobatiszták!

Daniel Mcload (#5519), Leah igaz híve
Elf testvéreim! Sajnálattal hallottam, hogy van

közületek egynéhány, aki sûrûn elcsen egy-két
dolgot a másiktól. Sajnos már a saját bõrömön is
tapasztaltam! (Persze nem sikerült neki!) Én azt
mondom kétféleképpen nem szégyen lopni: az
egyik, ha árnymanótól lopsz, a másik, ha a DB-
sektõl. Az utóbbi csak arra igaz, aki nem szereti
a DB-t. Remélem, hogy abbahagyja mindenki ezt
a becstelen dolgot! (Kivéve árnymanók.) Üdvöz-
lettel: Fire o’might-eryn, az elf

Ezúton szeretnék elnézést kérni mindenkitõl,
akit ok nélkül megtámadtam. Szörnyû hibát kö-
vettem el, amit egész életemben viselnem kell.
Raia útját követem, és azt hittem jót cselekszem,
mikor mindenkit, akinek eltérõ jelleme volt az
enyémtõl, megtámadtam. De egy dalnoknak kö-
szönhetem, hogy lelkemet még megmenthetem.
Ez a dalnok egy igaz történetet írt le, amivel fel-
nyitotta a szememet. Köszönöm neked SexMac-
hine! Georg Skorpi

Mindenki! Aki tudja, hogy melyik templomot
rombolta le a térkapuk megnyitása, az írja meg
nekem. Ugyanis én vagyok a károk felméréséért
felelõs személy. Tehát jó volna ti  érdeketekben is
mielõbb összeszedni a veszteséget, hogy az adó-
ból újra épülhessenek a templomok. Tharr kí-
sérjen utatokon! Címem: Szabó Péter, 1047 Bu-
dapest, Attila u. 55/a, nagycapa@freemail.hu

Sauron Junior (#2226)
Sok sikert mindenkinek az Olimpiára!

Fire o’might-eryn

ÕSÖK VÁROSA
KALAND

Az 1. vagy 2. szinten keresek FC-hez
társ(ak)at. Nagyon sürgõs, lehetõleg telefonálj!
Tel.: 30-984-5488.

Hangillatú Aranyalma (#4244)
Az 53. remetekalandhoz keresek társakat a 3.

szinte. Savleheletem van.
X. 30. Xavool (#3659)

FC-hez keresek társat a 2. szinten (az egyik
rákot bízd rám). A gyors megbeszélés érdekében
hívj (30-282-2964), vagy írj (david_g@freema-
il.hu)! A remetés küldik is érdekelnek.
X. 30. (#7055)

Kedve galetkitársaim! Keresek az FC-hez a 2.
szinten társakat. Ugyan ezen a szinten az 52. re-
metekalandhoz keresek társakat. A (#3866)-ik
barlangban megtaláltok. A postacímem: Gazdag
László, 1204 Budapest, Frangepán u. 126. Min-
denki jelentkezését várom:

Sir Greenblood, a bölcs (#3866)

Keresek társakat az 52. küldetéshez a 2. szin-
ten. Infókat tudok adni a kalanddal kapcsolat-
ban, meg másról is. Nem ártana, ha nagy lenne
az erõd, az IQ-d, a gyorsaságod és az ügyességed.
Más nem is kell. Keressetek míg feljebb nem köl-
tözöm. Más. Szükségem lenne 8 molad púpra és
3 bolhedor szárnyra. Ha neked van ilyen, és el is
akarod adni vagy cserélni, akkor ne tétovázz.
Használd a VG és A parancsokat. Az ÕV-vel kap-
csolatban küldhetsz SMS-t a 30-316-4636-s
számra, vagy elérhetsz az (5971)-es mentálon.

Csuhi, a Pusztító (#5971), a diák

Tisztelt lárvák! Az 1. szinten keresek FC-hez
társakat 2 db sahran rák leküzdésére. Ha van
köztetek olyan, aki még nem végezte el a cere-
móniát, az írjon a 9028, Gyõr, Gábor Áron 20/a
címre (Kocsis Péter), vagy hívjon fel a 30-908-
4584-es telefonszámon.

Holstein a tüskés (#6409)

Tolvaj beállítottságú társat keresek a 2. szint
51. kalandjához! Csak a lopás és némi csapda-
észlelés szükséges, ha HO-költés nélkül szeret-
néd megcsinálni a küldetést. A többi próba bizto-
san megvan. Tel.: Tamás 82-494-454 (du. 2 és 5
között). Zordon (#9953)

Üdv minden galetkinek! Társat keresek a 3.
szinten az 52-es remete kalandhoz. Már ketten
vagyunk, csatlakozz harmadiknak, és miénk a fe-
kete dukát. Cím: Paks, Gesztenyés út 5. E-mail:
ujszy@uze.net, tel.: (20 óra után, keresd Pétert)
75 312-112. Killer Agy (#8905)

Üdv néktek! Nevem Menõ Csaj. Keresek társa-
kat az 51. kalandhoz a 2. szinten. Tudok régész-
kedni és átkot szórni, nektek viszont lopnotok
kéne és csapdát észlelni. Ezenkívül nem árt, ha
okosabbak lennétek az átlagnál. Ha érdekel a ka-
land, írj az (5216)-os mentálra, vagy küldhetsz
SMS-t a 30-316-4636-s számra. Más. Szükségem
lenne 3 molad púpra és egy bolhedor szárnyra.
Ha a tiédtõl meg akarsz válni, add el nekem.
Használd a VG vagy A parancsot. Elõre is köszi.

Menõ Csaj (#5216), az embrió

Üdv! Az elsõ szinten keresek társakat az FC-
hez. Sonor a mágus klánvezér (#3222)

SZÖVETSÉGEK
Signy Mallory! Kérlek keress meg! Más. A Ma-

giszterek tudós, bárd kasztja továbbra is vár je-
lentkezõket. Információt nálam, vagy a hármak
weblapján kaphatsz, ami megtekinthetõ az
ov.pserve.hu (szovetseg/harmak/harmak.htm így
ékezet nélkül) címen. Az ov.pserve.hu-ról egysze-
rûen két kattintás.
X. 30. Proteus (#8037)

Üdv minden galetkinek! Biztos bennem van a
hiba, de hiába próbálkozom, sehogy sem akar
összejönni a tervem: egy szövetség létrehozása.
Lehet, hogy nincs már olyan galetki, akit érdekel-
ne a játéknak ez a lehetõsége, és már érett is egy
szövetség tagjává válni, vagy talán már mindenki
megtalálta a neki megfelelõ társakat? Nem hi-
szem. Persze az is elõfordulhat, hogy az eddigi
felhívásaim nem ragadta meg senki figyelmét.
Pedig én most nem akarok nagy szavakat hasz-
nálni, nem akarok egy céljaival állandóan jelen-
levõ, nézeteit mindenkire ráerõltetõ, mindenkit
legyõzõ szövetség tagjává válni. Csak szeretnék
egy baráti csapatba tartozni, ahol megbeszélhet-
nénk a játék dolgait, infókat cserélhetnénk, és ki-
használnánk a program szövetségre vonatkozó
lehetõségeit. Eredendõen egy általános célú szö-
vetséget próbáltam életre hívni, de a kudarc rá-
ébresztette, hogy az nem fog menni. Katona lé-
vén inkább harcosokból álló csapat tagjává
válnék. Mutánsok, tisztogatók, katonák írjatok!
És ti is barátaim, ha vagytok még. Tudni kell
olyannak maradni, amilyenek vagyunk. Rádi Gá-
bor, 3600 Ózd, Vasvár út 8. 2-3.

Gael Ronin, a Karom (#6530)
Galetkitársaim! Most azokhoz szólok, akik

hozzám hasonlóan ellenzik Leanthil õrült „hi-
tét”. Szerintem ez ellen a „próféta” ellen az
egyetlen hatásos fegyver az összefogás lenne.
Ezért kérlek titeket, hogy ha ti is így éreztek, írja-
tok nekem, vagy Ravandelnek, a bölcsnek egy be-
mutatkozó levelet, amelyben leírjátok, hogy ti
hogy képzelnétek a harcot ezek ellen a womath-
lepények ellen. A mi ötletünk egy szövetség létre-
hozása, ehhez keresünk alapító tagokat, ugyanis
mi már elköteleztük magunkat egy-egy szövetség
mellett. Ezért kérünk titeket, hogy vegyétek fel a
kapcsolatot egymással, és alakítsátok meg ezt a
szövetséget, amit mi kívülrõl támogatnánk. Eh-
hez kérem még más szövetségek segítségét is. Ne
feledjétek: ezek fölött a fanatikusok fölött csak
összefogással gyõzedelmeskedhetünk. Üdvözlet-
tel: Vérengzõ (#8158), Venatorok 

és Ravandel (#3634), Bölcsek Köre
…és akkor Megvilágosodtam. Az isteni Fény

körbeölelt, felemelt, megtisztított. A kétségektõl,
s a hazug eszméktõl, amikben addig hittem, egy-
aránt. Ráébredtem: küldetésem van itt a Hegy-
ben. Társakra is leltem elhivatásomban. Retteg-
jenek a Kételkedõk: mert övék is lesz a Mennyek
Országa. De ami egyiküknek jutalom, az a
másiknak büntetés. Figyelmezzetek Apostolaink
Szavaira. Találjátok meg a Végsõ Igazságot, fordít-
satok hátat a Hatalmasoknak!

Eki-eki Eki-eki Vapang (#2771)
Fény Apostolai (#15017)

A Teron-hegy mélyén különös dolgok vannak
születõben. A Te életed talán még a megszokott ke-
rékvágásban folyik tovább – harcolsz, tanulsz, gyõ-
zöl és legyõzetel –, de már érzed a változást a leve-
gõben. Egyre többször látsz kivilágított barlangot,
amelybõl csatazaj helyett vidám beszélgetés és ne-
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vetés foszlányai szûrõdnek ki, és egyre gyakrabban
találkozol vándor énekmondókkal, akik barátság-
ról és békérõl dalolnak napról napra növekvõ kö-
zönségük elõtt. A Békeidõk Hírmondói vagyunk,
az Ellenség elõtti kor emlékének és értékeinek õr-
zõi. Nem vitatjuk az Õsök bölcsességét, amely éle-
tünket folytonos küzdelemmé tette, hogy egy na-
pon megerõsödve legyõzhessük az Ellenséget. A
harc azonban eszköz csupán, és mi nem téveszt-
jük szemünk elõl a célt: félelem nélküli világot te-
remteni, ahol békében élhet gyenge és erõs. Sza-
badulásunk órája rejtve van a szemünk elõl. De
jöjjön akár holnap, akár évszázadok múlva, már
ma õriznünk kell magunkban mindazt, ami galet-
kivé tesz bennünket. Amúgy vidám társaság va-
gyunk. Könnyebb az élet, ha az ember nem veszi
véresen komolyan a harcot és a fejlõdést. A mi
idõnkbe belefér a barátságos beszélgetés és a szó-
párbaj, a múlt titkainak kutatása, saját szerzemé-
nyeink elõadása és az építkezés is. Még ebben az
évben szeretnénk elkészülni a festékgödörrel. Mi-
ért írtam le mindezt Neked? Ha idáig eljutottál, ak-
kor talán Hozzád is közel állnak az életelveink.
Szövetségünk tárt karokkal vár, bármely klán tag-
ja légy is. Egyik barlangunk (az elsõ 16-os keret)
ugyan már megtelt, de két törzshelyünk is van. A
Békeidõk Hírmondói II. Szövetség október végén
már hat tagot számlált, és ide irányítjuk a további
jelentkezõket. Amint elkészülünk a tanácsterem-
mel, a két szövetség egyesül, így zökkenõmente-
sen folytathatjuk a további épületek emelését. Tag-
jaink nevét és további információkat találhatsz
honlapunkon: www.extra.hu/bekeidok/index.htm.
Kérdéseiddel bármelyikünkhöz fordulhatsz. Je-
lentkezni a kapusmesternél, Carai an Ellisandenál
vagy levélben Csáth Gézánál (Pálfalvy Tamás, 1184
Bp., Széchenyi u. 83.) lehet. Béke Veled!

Békeidõk Hírmondói (#15038)

ÜZLET
Keresek erõt, gyorsaságot, ügyességet vagy re-

generációt, vámpirizációt növelõ varázstárgyakat.
Fizetés aranyban vagy tárgyban. Írj, hogy mire
van szükséged! Vérengzõ (#8158)

Megvételre keresek a 4. szinten bronzmedált
és/vagy füvészköpenyt. Proteus (#8037)

EGYÉB
Nem akalok senkinek sem az élzékeny lelki-

világába tipolni, de felhábolítónak és loppant un-
fail dolognak taltom, hogy a dolgok idáig fajultak.
Nem akalom néven nevezni azt a szövetséget,
amelyik alla vetemedett, hogy önmagát elég
visszataszító módon nem az aplókban (ahol en-
nek helye lenne), hanem egy ÕV-s cikkben leklá-
mozta Szeletném, ha a továbbiakban az újság
mentes lenne az efféle ballépésektõl. Ez egy ma-
gánvélemény, egy kétségbeesett kifakadás, mely
nem élinti, nem is élintheti egyébként lossznak
nem nevezhetõ viszonyomat az említett jólavaló
tálsasággal. Mindent a maga helyén és maga ide-
jén. Ajánlom magamat:

Dart Mahul bölcs (#5112)

A minap hatalmas csatazajra ébredtem. Elõ-
ször azt hittem, megtámadták a szintemet, de
amint jobban magamhoz tértem, rájöttem, hogy
a hangok a szomszéd barlangból jönnek. Mire
átértem, azt láttam csak, hogy egy csupamancs
és rettenetesen büdös férfi egy gyönge, védtelen
leány lélekenergiáját szívja el. Láttam, amint a
lány felnyög, és összerándul a testébõl kiszökõ lé-
lekenergia miatt. Nem volt szép látvány. Elgon-
dolkodtam ezen egy kicsit. Hová lesz a világ, ha
már a saját fajtársainkat is leöldössük? Nem elég
az, hogy a torzszülötteket folyamatosan irtjuk?
Már egymást is bántanunk kell? Lehet, hogy ez a
jövõ? Mármint hogy kiirtjuk az összes torzszülöt-
tet, és utána egymásnak esünk „csak egy marad-
hat” felkiáltással? A legerõsebb kijut majd e
hegybõl, lehet, hogy megöli az ellenséget, aztán
megöregszik, és meghal. Az Ellenséget csak
együtt gyõzhetjük le! Lehet, hogy ha legyõzöl va-
lakit, neked jobb lesz, de gondolj arra, hogy egy
galetkit elvesztünk, akire a végsõ harc során
szükség lesz. Remélem elgondolkodtatok ezen,
és nem volt hasztalan az írásom. Szálljatok ma-
gatokba! Ravandel bölcs (#3634)

A HALHATALANOKHOZ

Jaj néktek képmutatók és nyerészkedõk,
kik öröklétet és hatalmat árultok

setét barlangotokban!

Jaj néktek kufárok és latrok,
kik kedvüket tölték lopók közt

és megtölték velök a tudás házát!

Jaj néktek mohók és álnokok,
kik csengõ aranyért adtok tanácsot

és feladatot és kezdvet ahhoz!

Mert lészen az igazság nyara, amely
jöve, és a ti emléketek gyalázatossá levék,
és a galetkik kiköpnének nevetek hallatán!

Verjigorn a kímélõ (#6128)
„Majd egymás közt szított haragjuk áldozatai

lettek. Elõször csak kisebb csoportok, majd a ga-
letki nép egyre nagyobb hányada beszállt a hábo-
rúba. A szintek közti átjárási tilalmat megszegték.
Sokan elköltöztek… Az alkimisták új robbanó-
anyagával hihetetlen pusztításra lett képes az új
birodalom. Meg is kezdik a régi városok, és az ott
élõk eltakarítását. De nem vigyáznak… A papság
100 éve kihalt, az õsökrõl mindenki megfeledke-
zett. A könyvtárak hatalmas hányadát megsem-
misítették. A mágusok létrehozták önálló bar-
langvárosukat… Az új-birodalomban már
tízéves kortól katonai kiképzést kapnak a galet-
kik. A király véres diktatúrája a katonai hatalom-
ra épül… A mágusok elszabadítottak egy halálos
kórt, amely megállíthatatlanul tombol… Nem
jön el próféta, nem segítenek az õsök, a nép ön-
magát marcangolja szét… Syal Shass elf harcos
ejti el a hegy utolsó galetki-torzát, kitüntetést kap
hõstettéért…” Részlet a Sötét Próféciából

Slom al Manir’Wa Calen (#8864)

EGY KATONATÖRTÉNET…

Áll néma sereg, visszafojtott csendben,
Félelem lakozik a katonák szívében,

Vár az Ellenség… fogát feni a sötétben,
Galetki vérre vágyik, szörnyû éhségében,
S akkor egy pillanatig rájuk néz minden,

Majd dob pereg, kürt harsan, s a vér
szava hív!

A bátrak lelkében az erõ gyülekszik,
Az igazi katona a pátoszért verekszik,

Az Ellenség sorai a hitüket vesztik,
A harcosok testüket sorra ketté metszik,

S halott rengeteg a vérében fekszik
Majd dob pereg, kürt harsan, s a vér

szaga kín!

Fajukért halnak, kezük értük lesz csonka,
Bárkivel megküzdenek a legelsõ szóra,

Fegyverük, s már büszkeségük is  csorba,
Vértjük kopott, olyanok akár egy csorda,

S mégis legbelül hõs minden katona,
Mert dob pereg, kürt harsan, s a hõs

szíve sír!
Gale, a kiskatona (#6530)

Feleim! Biz elképedék a napokban, mikoron
hallgatám a szónokokat. Úgy érzém, hogy az os-
tobaság, az önelégültség és a hazugság árja folyó-
vá dagad. Biz, bevallom, elakadá a nyelvem, és
lebéklyózá értelmem eme szédült szóáradat, ily
hatást tevék rám Leanthil és Doarwalt romlott
beszéde. Miközben újra végiggondolám ez galet-
kik szavait, kérdések tolulnak ajkamra. Mert
kédrem én: mily célt szolgál az ún. Tízparancso-
lat azon kívüle, hogy a „Próféta” személyes befo-
lyása és romlott erkölcsei mennél jobban és több
galetkit gyõzzenek meg. És kérdem én: akad-é,
aki elhiszi Doarwalt szemenszedett hazugságát
azon õsi kõtábláról, melyen olvasá saját és Leant-
hil nevét? Bár kérdéseim csak sokasodának,
nem hozakodok elõ velök, de engedtessék meg
szólanom. A „Próféta” által hallott hangokat egy
tudós valószínûleg auditív hallucinációnak ne-
vezné. Az általa vezetett Látók nyilván gyenge ga-
letkik, akik rászorulának egy despota õrült esz-
méire, ezáltal látván bizonyítani, hogy többek
lennének másoknál. Sajnálom õket.

Verjigorn a kímélõ (#6128)

Nõtársaim! Hogyan van az, hogy a minket ért
sérelmeket rendre szó nélkül hagyjuk? Mert hogy
szenilis vén professzorok és vaksi mágusok rend-
re fiamnak szólítanak, az még megbocsátható,
de hogy egy szaros mágus fintorogjon az én bû-
zömtõl (illatom van), és ezek után a másik azt
meri mondani nekem, hogy pont ilyen robosz-
tus, büdös állat kellene neki? Jellemzõ, hogy
pont a mágusok ilyen érzéketlenek, vagy talán
pszionicistának kell lenni ahhoz, hogy valami
különbséget tudjon tenni bûz és illat között? Mi-
kor veszik már észre, hogy nem csak férfiak van-
nak a hegyben? Cheryl Asylum (#7602)
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Szomolú a világ! De nem oly szomolú azélt,
hogy azon bitang gonosztevõk ellen fel ne lépjen,
akik ily semminek, ostobának taltják. Akadnak
ugyanis oly elvetemültek, akiknek (Veljigoln
mestel találó szavaival) „igazsága maguk felé haj-
lik”. Ezúton kélek minden józan galetkit, hogy ne
dõljön be a hazug hitszegésnek, s ne higgyen az
olyan hildetõknek, aki önnön tévedhetelenségét
hildeti. Galetki testvéleim! Ti ne tölõdjetek a ha-
zugokkal és megnevessétek õket! Ha nme gon-
dolná komolyan, akál mulatságos is lehetne
minden plóféta. De figyelmezzetek szavamla:
elõbb fog a patak visszafelé folyni, a hóhél meg-
kegyelmezni, s a néma hals nótákat dalolni,
semminthogy bálki is hitelt adjon, komolyan ve-
gyen egy ilyen félkegyelmû, népbutító losszaka-
lót.! Jól jegyezzétek meg: a pokolba vezetõ út is
jóakalattal van kikövezve!

Dart Mahul bölcs (#5112)

Testvéreim! Már véremben érzem forradal-
munk kéjes pezsgését. A Bölcsek Köre megkezdi
az ún. Petíció megírását, melyben bennefoglalta-
tik majdan a 12 pont, minden galetki legfonto-
sabb alapjogai. Vagy még kértek abból, hogy ve-
lünk, fiatalokkal, mint bábbal játszadoznak a
kereskedõk, a helytartók és a felsõbb szint látha-
tatlan vezetõi? (Szóljatok, ha valakit kihagytam!)
Nem! Szerintem ti nem ezt érdemlitek. Igenis
némi jogot akarunk, némi beleszólást a dolgok-
ba, elvégre mi fogjuk letakarítani az Ellenséget.
(Ha van egyáltalán!) A magam részérõl a Bölcsek
Bölcsének javasoltam egy galetki képviselõkbõl
álló alsóház létrehozását. Csatlakozzatok
hozzánk ötleteitekkel! Üzenjetek nekem vagy
Dart Mahulnak! Ilyesmi helyzetben mondtak a
felszínen egy mondást: Nem a tiéd a hajó, amíg
nem a tiéd a szél. Nem tudom mi az a hajó, de
remélem sikerült pár jó szórt szólnom mind-
annyiunk nevében:

Döglött Hajnal-Dax bölcs (#8832)

„Azoknak pediglen, akik engem vádolnak,
csak annyit mondhatok, a bölcs bölcsessége nem
az ékes szavakban, a cikolnyás beszédben, ha-
nem a megfelelõ idõben tanusított bölcs hallga-
tásban rejlik. S mi mást mondhatna bálki is
ennyi összeholdott sültbolondságla…” Dart Ma-
hul Elmélkedés egy megtévedt léleklõl címû mû-
vébõl szálmazo afolizma

Dart Mahul bölcs (#5112)

Aki a történelmet szemléli, becsülje a történé-
sek felfoghatatlan igazságát, valódiságát, egyszeri-
ségét. Történelemmel foglakozni, kedves baráta-
im, nem tréfadolog, s nem felelõtlen játék.
Történelemmel foglalkozni, ez feltételezi annak
tudását, hogy ezzel valami lehetetlenre, s mégis
szükségesre, s nagyon fontosra törekszünk. Tör-
ténelemmel foglalkozni annyi, mint átengedni
magunkat a zûrzavarnak, s mégis megõrizni hi-
tünket a rendben és értelemben. Nagyon komoly
feladat ez, barátaim, s talán tragikus feladat is.

Syndic Mitt’onya’nuruodo (#3857)

Kedves galetkik! Ez egy reagálás az eddig az
AK-ban megjelent, tolvajokat rágalmazó, fenyege-
tõ hirdetésekre. Szerintem jobb, ha elfogadjátok,
hogy az ÕV tele van tolvajokkal, és ez ellen nem
sokat tudtok tenni. Minden galetkinek meg van a
maga feladata: a varázsló varázsol, a harcos har-
col, a tolvaj lop. Inkább annak örüljetek, hogy
olyan tárgyakat, amibõl egy van, nem tudunk el-
lopni. Mi lenne, ha féltett varázstárgyaitokat lop-
nánk el, szerintem ahhoz képest egy gyógyital
vagy arany semmi. Kedves Lord Cawydyl Pentyko-
ra (#7538) Tévedsz, az unokámnak azt fogom
mesélni, hogy az ilyen balekoknak még a fejét is
elloptam, mert annyira madár volt. Õ meg jót fog
röhögni rajta, mert büszke lesz nagyapjára. A ki-
hívásokat, leveleket a (#9144)-es barlangba vá-
rom a 4. szinten. Ja, és a (#15015)-ös szövetség
még várja a jelentkezõket, mert ide az olyan eny-
veskezûeket is befogadják, mint én.

Toxicolopoid (#9144)

Mélye tisztelt fajtársaim! Nem értem egyes
klán tagjai miért szidják a harcosokat, csak azért,
mert néha-néha benézünk a barlangjukba egy-
két baráti párviadalra. Nekünk ez a dolgunk. Ne-
hogy azt higgyétek, hogy szórakoztató nálunk
sokkal gyengébb, puhány társaink leckéztetése,
de fajunk jövõjének érdekében muszáj rákény-
szeríteni õket harci erejük fejlesztésére. Nekünk
katonáknak az egyik legfõbb erényünk (persze itt
is vannak kivételek), hogy tiszteljük az ellenfelet,
ami egyes más klánok tagjairól nem mondható
el. Az állandó pocskondiázás helyett jobb lenne,
ha a feladatukra koncentrálnának. Kedves bár-
dok, hol vannak a nagyszerû költemények, ame-
lyek a széthúzás helyett elvetnék a béke magvait?
Mindenki végezze a saját feladatát, mi azt
tesszük. Az õsök áldásával õrizzük a rendet.

a Karom (#6530)

Helló Zarg! Emékszel még rám? Valamikor,
nem is olyan régen betörtél hozzám, s valami hi-
hetetlen szerencse folytán legyõztél. Nos, én az-
óta kereslek egy barátságos viadalra, de te még
arra sem méltatsz, hogy levélben visszautasítsd.
Tán becsületesen nem mersz kiállni? Szolga nél-
kül? Ha nem lépsz az ügyben, akkor családom ja-
vaslatára kénytelen leszek vérbosszút hirdetni
(csakhogy tudd: nem szívesen).

Magmatikus Bûzfelhõszáj diák (#8506)

Minden hegy és felszín lakónak, valamint ûr-
vadásznak sikerekben gazdag új évet kíván:
X. 30. Proteus, Ymmor-Thal, Lex

Üdvözlet mindenkinek! Régészek és múltban
vájkálók figyelem! Régészkedés közben egy õsi
írásra bukkantam, amit most szeretnék megosz-
tani veletek. „155. Libertan ereje utolsó megfe-
szítésével hatalmas flottát épít, de ezúttal nem
kelnek át az óceánon, csak megkerülik a nyugati
kontinenst, és annak nyugati, benépesítetlen te-
rületein telepeket hoznak létre.” Remélem segí-
tettem a múlt felderítésében!

Csuhi, a Pusztító (#5971), a diák

Nem teljesen mindegy, hogy milyen kép van
azon a rohadt UL-en? Olyanok vagytok, mint a te-
héncsorda: kolomppal a nyakában elindul a „fõ-
marha”, a többi ökör meg ész nélkül megy utá-
na. Nemesis (#9186) a Bárdok klánjából

KÁOSZ GALAKTIKA
Tisztelt Judge Chris! Az fejvadász? Én azt hit-

tem orbitális pályán keringõ szemét, azért tértem
ki az útjából… SyZyGy (#1080)

Most cseréltem le Stingemet egy Thunderre.
Örülnék, ha küldenétek pár infót fegyverekrõl,
tárgyakról vagy bármirõl. Elõre is köszönöm.

Pete (#3121)
Népek Bropeában! Miért nem irtjátok a zargo-

kat? A Forfao (102.) csillag Alizesis (2.) bolygója
körül is csak én és Delarock álljuk a sarat.

Dragon (#4177)
Don Carcharodon kapitány! Örülök, hogy a

kalóz és csempész utat választottad. Szívesen fel-
venném a kapcsolatot veled és másokkal is. A cí-
mem: Eid Tamás, 2083 Solymár, Mátyás király u.
107/a. SMS-t is küldhettek: 30-304-1359. Más:
Catiline Rui! El tudod nekem küldeni a Kraptun
célkövetõ és más rakéták infóját? Elõre is köszö-
nöm. Pete (#3121)

Sorstársaim! Eddig büszke voltam rátok. Most
már szégyenkezem. Nincsenek bátor szabadkapi-
tányok, akik egymást segítve végre a Formato I-
ben ledöntenék a bázist. Csak egyetlen egyszer
kellene egy nagy flottába szervezõdni iszonyú sok
bombával és 300-400 TVP-vel. Utoljára teszem
ezt a toborzó felhívást, mert többet nem vagyok
hajlandó hiába kérni. Viszont azoknak, akik ed-
dig velem tartottak, és a segítségemre siettek,
azoknak bármikor állok a rendelkezésére és se-
gítségére. Liannen óvjon titeket! Köszönettel:

Cilamila legénysége 
és Geirg Cat kapitány (#4191)

Testvéreim Liannenben! Elõször is köszönöm
Anastasius testvérem, hogy legalább te reagáltál!
De természetesen nem mindenben értek egyet ve-
led. Liannen nem mi, hanem ki. Liannen a Te-
remtõ, Liannen a Megtartó és Liannen a Pusztító.
Liannen az Irgalmas és Liannen a könyörtelen. Li-
annen a Megbocsátó és Liannen a Megtorló. Talán
kezdetnek elég ennyit tudnotok róla. Egyértelmû,
hogy ha megvámolsz egy hajót, az nem jelenti fel-
tétlenül azt, hogy gonosz vagy. De lehetséges, hogy
ami rakétát elrabolsz egy kereskedõtõl, az valahol
hiányozni fog egy ellentámadáshoz. Aki Liannen
nevében harcol a hódítók ellen, vagy Liannen ne-
vében újjáépíti a hódítók által elpusztított bolygó-
kat, az nem lehet gonosz, akár „becsületes” keres-
kedõ, akár „becstelen” kalóz. Nem az érdekel,
honnan van Macroblastod, hanem, hogy Te hol
voltál, amikor pl. a Bropeában kalózok pusztítot-
ták el a zarg inváziós bázist. És hol leszel, amikor
a Formato II-ban újra támadást indítok a zargok
ellen? Bocsássátok meg a személyes hangvételt, de
a fentiek mindnyájatokhoz szólnak. Liannen óv-
jon benneteket! Maren Schamme (#4447)


