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,Szerkesztõi üzenet
Sziasztok! Ismét itt a karácsony, ilyenkor az ember
számot vet azzal, hogyan sikerült neki az elmúlt év.
Én is ezt tettem – igaz nem a saját évemmel, hanem
a Beholder évével –, és a végeredmény egész jóra si-
került. A TF és ÕV sikere töretlen, rengeteg lelkes
játékos várja türelmetlenül nap mint nap a forduló-
it. A HKK-ban két kiegészítõ jelent meg az idén. A
másodiknak most, november közepén még nem tu-
dom megjósolni a sikerét, de az elsõ, a Két világ
közt közkedvelt lett, sok jó lappal. A kéthavonta
megjelenõ Zén 2. expedíciója is nagy sikernek ör-
vend, ami a HKK népszerûségét mutatja. Könyvki-
adásunkban látom az idei év egyetlen apró fekete
pontját. Ebben az évben is több mint húsz könyvet
adtunk ki, szép kinézettel, jól, és a megjelenési idõ-
pontokat egészen õszig tartani tudtuk. Sajnos õsszel
pár beígért könyvünk elmaradt vagy elcsúszott, de
összességében így is pozitív kép él bennem, hiszen
rengeteg jó könyvünk jelent meg. Remélem, nektek
is legalább ilyen jól sikerült ez az év. Mindenkinek
kellemes karácsonyi ünnepeket, és boldog új évet kí-
vánok a Beholder Kft. összes munkatársa nevében!

Fontos hír a levelezõs játékainkkal játszók szá-
mára: sajnos a karácsony és szilveszter között nem
lesz táplálás.

Borítónkon ezúttal A Birodalom úrnõje máso-
dik könyvének címlap képe, Vida László festménye
látható.
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A L A N O R I  K R Ó N I K A  E L Õ F I Z E T É S
Ha játszol valamelyik levelezõs játékunkkal, akkor az UL-ed hátulján kérheted,
és a számládról vonjuk az újság kedvezményes árát zsetonban. Amennyiben
interneten játszol és zsetonnal szeretnél fizetni, küldj egy e-mailt, és szintén
vonni fogjuk az újság árát a számládról. Ha nem játszol nálunk, akkor belföl-
di postautalványon adhatod fel a pénzt, és a csekk hátuljára írd rá, hogy Ala-
nori Krónika elõfizetés, és azt is, hogy melyik számtól. Természetesen a ná-
lunk játszók is fizethetnek postautalvánnyal.



Kevesebb, mint huszonöt kilométerrel délre Shane
Kelly százados legszívesebben türelmetlenül lépdelt volna
fel-alá, ha Rozsomákjával ez nem festett volna kissé fur-
csán. Jango hadnagy félbeszakadt helyzetjelentése azonna-
li riadókészültségbe helyezte, de a további információkat
követelõ üzenetekre nem érkezett válasz. Végül Jango sza-
kaszának taktikai frekvenciájára váltott, és teljesen felhan-
gosította a berendezést abban reménykedve, hogy ki tud
valami értelmes adást szûrni az erõs háttérzajból.

Elõször csak statikus sercegést hallott, majd egy hatal-
mas „JEEEEE!!!” keltette fel a figyelmét.

– Mi a… Elkaptad, elkaptad… Még ketten balr…
– Mi a szar ez? – tette fel magának a költõi kérdést

Kelly. – Ransom Hatos Vezér hívja Ransom Delta Hatot. –
Semmi válasz. – Ransom Hatos Vezér Ransom Delta Hat-
nak. Nevill, jelentse a helyzetüket! – Ismét semmi. – A fe-
nébe! – Kelly visszakapcsolt a rövid hatótávú csatornára. –
Gambler egység, indulunk. A 27. szakasz fedezi a bal ol-
dalt, a 26. a jobbot, tûztámogatás hátulról figyel.

Másodpercekkel késõbb a 26. felderítõ és a 27. pa-
rancsnoki szakasz, valamint a 30. Tûztámogató raj megin-
dult a baráti és ellenséges mechekkel teli, ám egyelõre
még ismeretlen pozíció felé.

– Maradjanak együtt, emberek. Csak akkor nyissanak
tüzet, ha azonosították a célpontjukat. A mieink is oda-
kint vannak, és a jófiúkat nem feltétlenül szükséges leva-
dászni. Reed, folyamatosan próbáljon kapcsolatba lépni
Ransom Deltával.

Miután lefuttatott egy diagnosztikai programot Ro-
zsomákja fegyverrendszerein, Shane elõhívta a terület
térképét a mech másodlagos kijelzõjére. Jango szakaszai
a Zéta vonal körül járhattak, amikor megszakadt a kap-
csolat, és valószínûleg közvetlenül ezután vették fel a
harcot az ellenséggel. A behatoló csapatnak tehát át kel-
lett kelnie a Tellico országúton, ahol ahelyett, hogy dél-
re, a logisztikai bázis felé fordultak volna, folytatták útju-
kat kelet felé, ahol egyenesen belerohantak a 27-esbe és
a 28-asba.

– Mire készülnek ezek a drakónok? – töprengett ma-
gában Kelly.

– Kapcsolat a Ransom Delta Hatossal – jelentette Re-
ed hadnagy további öt percnyi száguldás után. – Jango
hadnagy elvesztette a hoszú távú kommunikációs beren-
dezését, ezért Spargo mechjén keresztül jön az adás. A jel
nagyon gyenge.

– Vettem. – Shane a szakaszfrekvenciára váltott. – Ran-
som Delta Hat, itt Ransom Hatos Vezér. Mi a pokol törté-
nik ott?

– Harcérintkezés az ellenséges…toló száza…ció há-
rom…zét… – Egy közeli villámcsapás érthetetlenné torzí-
totta az adás további részét.

– Ismételje meg, Ransom Delta Hat. Pozíciójuk és irá-
nyuk?

Néhány másodpercnyi statikus zörej után jött az alig
hallható válasz.

– …zíció három kettõ hét zéta, irá…égy három…ét
Baker.

– Vettem pozíció három kettõ hét Zéta, irány négy há-
rom hét Baker – ismételte Shane.

– …gtázva.
Shane néhány másodpercig a térképet tanulmányoz-

ta, mielõtt bármit is mondott volna. Mivel visszavonulni-
uk nem volt hová, az ellenséges parancsnok minden bi-
zonnyal megpróbál találni egy jól védhetõ pozíciót. Hát
akkor adjunk neki egyet.

– Ransom Delta Hat, Baker öt kilencnél északnyugat-
délkeleti irányban egy hegygerinc húzódik. Vette?

– Vet…t kilen… – A jel egyre kezdett gyengülni.
– Nevill, képes a gerinc felé terelni a behatolókat? –

Nem kapott választ. – Ismétlem, terelje a behatolókat a
Baker három öt kilenc felé. Vette, Nevill?

– Uram, elvesztettük a kapcsolatot a Ransom Deltával
– jelentette Reed.

– Vettem. – Shane csak reménykedhetett benne, hogy
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Nevill megértette az utasítást. Visszaváltott saját egységé-
nek frekvenciájára. – Oké emberek, vázolom a tervet.
Csapdát állítunk a kábé másfél mérfölddel elõttünk lévõ
hegygerinc lejtõjén. Jango hadnagy egyenesen felénk fog-
ja terelni a Kuritákat. Tûztámogatók, önök lesznek a meg-
figyelõink a gerinc északnyugati szegélyén. Figyeljenek és
lapuljanak, nem árulhatjuk el, mire készülünk.

Valamivel több, mint egy perccel késõbb a „G” egység
26. felderítõ szakaszának Sáskája, Ostscoutja és két Fõ-
nix Sólyma, valamint a 27. parancsnoki szakasz Rozso-
mákja, Ostolja, Valkûrje és Guillotine-ja elhelyezkedett a
gerinc takarásában. A tûztámogató raj két átalakított DV-
6PR Dervise a gerinc északnyugati végén rejtõzött el – így
aránylag tiszta rálátásuk nyílt a gerinc elõtti terepre.

A Kelly százados Rozsomákjának közvetlen látótávol-
ságában maradó Benji Miles hadnagy a normális érték egy
százalékára csökkentette a Dervis jobb karjára szerelt fél-
nehéz lézer energiáját, becélozta vele a parancsnok gé-
pét, majd rácsatlakoztatta a mech kijelzõ rendszerére.
Shane ugyanakkor saját kijelzõihez kapcsolta a bejövõ lé-
zerjelet, miáltal a gerinc biztonságából tarthatta szemmel
az alattuk húzódó területet.

Most már csak várniuk kellett. Eddig semmi nem
ment a tervek szerint, de talán ezúttal szerencséjük lesz.

A várakozás nem tartott sokáig. Az összekapcsolt kijel-
zõre pillantva Shane fényes villanásokat vett észre a hori-
zonton, melyek elsõ pillantásra villámoknak látszottak, de
nem tudta volna megállapítani, hogy természetes vagy
mesterséges eredetûek. Néhány perc múlva elõbb egy,
majd egyre több hõfolt jelent meg a képernyõn. Shane
nyolc foltot számolt meg, melyek dél felé tartottak a ge-
rinc alatt húzódó völgyben. A százados nem mert kapcso-
latba lépni a manõverezõ erõvel, mert félt tõle, hogy elá-
rulja a helyzetüket, de képtelen volt eldönteni, hogy
baráti vagy ellenséges erõket lát-e maga elõtt.

Hirtelen négy újabb folt tûnt fel. Sokkal gyorsabban
mozogtak, mint az elõzõek, és furcsa nyomvonalon, ci-
kázva haladtak. Nem sok ilyen gyors mech létezik… Ezek
a 28. szakasz Nimródjai lesznek. Tehát az elsõ csapat lesz
a behatoló egység. Viszont a felállított csapdától jóval ke-
letebbre készültek elhaladni. Úgy tûnt, a szerencse ezen
az éjszakán végképp cserbenhagyta a „G” egységet.

Shane már éppen arra készült, hogy parancsot adjon
az üldözésre, amikor az éjszakai eget hirtelen éles villaná-
sok világították meg. A behatolók másodpercekkel ké-
sõbb irányt változtattak – egyenesen a gerinc felé.

Megcsinálták! – ujjongott Shane. Kézjelekkel utasítot-
ta a legközelebbi mecheket, hogy készüljenek, azok pedig
továbbadták a jelzést a többieknek. A procedúra szinte
komikusnak tûnt a kar nélküli Ost-mechek és a Guilloti-
ne esetében.

– Gyerünk… gyertek még egy kicsit – suttogta Shane,
ahogy a Kuriták egyre közelebb értek a gerinchez. Idõköz-
ben négy újabb hõfolt tûnt fel a monitoron, ahogy Jango
manõverezõ szakasza csatlakozott a páncélosokhoz.

Amint az ellenség vezetõ szakasza a gerinc tövébe ért,
Shane minden fegyverével becélozta a hegytetõt.

A Kurita mechek végre átkeltek a gerincen, de a biz-
tonságosnak vélt fedezék hamar halálos csapdává válto-
zott.

– Tûz! – üvöltötte a rádióba Shane, és tüzet nyitott egy
ellenséges Fullánkosra. A gépágyú dübörgése csaknem
megsüketítette, miközben az ellenséges mech mellkasá-
ból a robbanólövedékek becsapódása következtében
lángnyelvek és szikrák csaptak ki. Félnehéz lézerének su-
gara a mech fejébe fúródott, és rögtön követte egy soro-
zatnyi RHR is. Két rakéta a megviselt pilótafülkét találta el,
lerobbantva azt a tántorgó mech válláról; a Fullánkos a
fölre omlott, és gurulni kezdett lefelé a hegyoldalon.

A heves támadás visszavetette a Kurita behatolók meg-
maradt mechjeit a gerinc mögé, ahol viszont az oldalról
támadó Tûztámogatók hatvan NHR-jével kellett szembe-
nézniük.

Nevill Jango 28. és 29. szakasza közben hátulról sze-
degette le a menekülni próbáló mecheket. A három meg-
maradt gép térdre ereszkedett és a magasba emelte a kar-
ját. Bár a harcolók közül akkor még senki nem ezen a
néven gondolt rá, a Lago-gerinci csata véget ért.

Sho-sho Tycho Kaneka undorodva méregette a csillo-
gó reggeli napfényben lángoló RFL-3N Karabélyos meg-
csonkított roncsát. Felnézett a hegyhát csipkézett vonula-
tára, miközben két technikus vadul gesztikulálva
közelebb ment a géphez. Legalább százötven métert zu-
hanhatott.

– A fenébe – mormolta Kaneka. Jansek hadnagy jó ka-
tona volt. És ami még tragikusabb, nem kellett volna meg-
halnia. Mori ezredes túl korán küldte ki a hadmûveleti
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csoportot. Kaneka azt szerette volna, ha a könnyû me-
chek csak akkor indulnak el, ha a hadosztálynak legalább
a kétharmada már a gyülekezési pontra ért, de Mori ehe-
lyett azonnal kiküldte õket, holott Kaneka még csak a
helyõrség átkelésének koordinálásával volt elfoglalva.
Még mindig csak két és fél zászlóaljnyi erõ tartózkodott a
gyülekezési ponton, és Mori türelmetlensége miatt fel
kellett gyorsítani a tempót, ami kezdte szétforgácsolni a
haderejét. Az utóbbi hat órában ez volt a harmadik sze-
rencsétlenség, és a második haláleset.

– Ez így nem mehet tovább – fordult Kaneka a segéd-
jéhez. – Vissza kell fognunk az átkelés sebességét. Küld-
jön üzenetet Morinak, hogy amint készen áll, indítsa el az
ezredét. Utasítsa a zászlóaljparancsnokokat, hogy rögtön
zárkózzanak fel, ha a csapataik zöme megérkezett. Ha
megvárjuk, amíg a teljes hadosztály átkel, a küldetés sike-
rét kockáztatjuk. A teherhordó mechek kapjanak elsõbb-
séget.

Ephram Logisztikai Bázis, 3315-ös Szektor, Asta
Dieron Katonai Körzet, Drakónis Szövetség
3029. március 4.

Az Asta napja még el sem érte a Spencer-hegyhát pe-
remét, de a Kõfal hadmûveleti csoport logisztikai bázisa
már nyüzsgött az élettõl – így ment ez egész éjszaka. Rö-
viddel a „G” egység és a Kurita behatolók összecsapása
után Walker õrnagy stábértekezletet hívott össze, hogy
elemezzék a helyzetet és kitalálják, hol követték el a hibát.
A 2. zászlóalj egységparancsnokait – egy kivételével – be-
rendelték alakulataiktól; a lovasságiak helikopterei hoz-
ták õket a fõhadiszállásra a Tellico országút mellõl, és

most mindannyian a parancsnoki sátor térképasztala kö-
rül gyülekeztek.

Jurgen észrevette, hogy Walker egyre növekvõ türel-
metlenséggel figyeli a térképek egyikére nagy buzgalom-
mal egység jelöléseket helyezõ tiszthelyettest.

– Nesh tizedes! – vakkantotta Walker.
– Igen, uram? – reagált egy másik segéd.
– Hol van Milton százados?
A légi mûveletek specialistája csak rövid szünet után

válaszolt.
– Uram, khm… Milton százados visszaküldte a Menyé-

tet; azt üzente, inkább saját szállítójármûvét használná, és
igyekszik idõben ideérni.

Walker metszõ pillantással méregette a feszengõ tize-
dest.

– Ez nem úgy hangzik, mintha Milton üzente volna.
Szó szerint ezt mondta?

– Nem igazán, uram – válaszolta Nesh erõtlenül. – Egy
kicsit finomítottam rajta.

– Csak egy kicsit – bólintott Walker. – Nos, akkor el-
kezdjük nélküle.

Nesh tizedes jól láthatóan megkönnyebülve tért vissza
munkájához; örült, hogy Walker õrnagy nem ismételtette
el vele pontosan, amit a zászlóalj nehéz mech századának
érdes modorú parancsnoka mondott.

Loss századoson és Freeman hadnagyon kívül még ki-
lenc tiszt gyûlt össze az asztal körül – az alakulat lovassá-
gi, légi és ellátó századainak parancsnokai. Walker õrnagy
az egység katonai hírszerzõ tisztjével kezdte.

– Freeman hadnagy, kérem tájékoztassa a jelenlévõket
a helyzetrõl.

Freeman a térkép egy pontjára mutatott, a Spencer-
hegység lábánál, mintegy százhúsz kilométerre északke-
letre a logisztikai bázistól.

– Tegnap 18:45-kor az egyik felderítõnk egy nyugatra
tartó könnyû mech század nyomait fedezte fel a hegyek-
ben. Ez még önmagában nem annyira meglepõ. A hegy-
hát nyugati pereme különösen veszélyes terület, amely
természetes akadályként szolgál a nehezebb mechek be-
hatolása ellen, ám az ugróképes gépek feltehetõen képe-
sek átkelni rajta. Ha a drakónok rajtaütõ csapatot külde-
nének a logisztikai bázis ellen, ez az az útvonal, ahonnan
számíthatunk az érkezésükre. Amire viszont nem számí-
tottunk, az egy ilyen méretû egység, mivel feltételezése-
ink szerint a könnyû mechek túlnyomó többségét még a
hadmûvelet korai szakaszában megsemmisítettük. – Free-
man a térkép egy másik pontjára bökött, és folytatta a tá-
jékoztatót. – Jesop százados légifelderítõi körülbelül ti-
zenöt perccel késõbb itt látták meg a behatolókat, amint
folyamatosan kelet felé, a Tellico országút irányába halad-
nak. Ám a közelgõ sötétség és a rossz idõjárási visznyok
miatt nem folytathatták a megfigyelést. Ezen a ponton
vesztették el a kapcsolatot az ellenséggel.

– Valós idejû felderítési adatok híján feltételeztük,
hogy egészen a Tellico országútig fognak kelet felé halad-
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ni, majd azt követve déli irányban, a logisztikai bázist ve-
szik célba. Ennek a gyanúnak az alapján a „G” egység raj-
taütést készített elõ. A 26. és 27. Szakaszok statikus védel-
mi vonalat állítottak fel az úton, a 28. és 29. szakaszok
pedig gyors manõverezéssel hátulról próbálták meglepni
az ellenséget. Sajnos azonban a Kuriták nem bizonyultak
együttmûködõnek. Ahelyett, hogy délnek kanyarodtak
volna, amikor elérték az országutat, folytatták az útjukat
kelet felé, és egyenesen belerohantak a délnyugatra tartó
28. és 29. szakaszba. Rövid tûzharc után az ellenség dél-
nyugat felé vonult vissza, ahol Kelly százados új pozíciót
vett fel és csapdát állított nekik.

Freeman fanyar mosollyal fejezte be tájékoztatóját.
– A Gambler egység ezután felõrölte a Kuritákat, és

foglyokat is ejtett; veszteségeink nem voltak. – Az asztal
körül harsány éljenzés hangzott fel.

Jodi Nimbre százados, a „H” egység parancsnoka sza-
kította félbe az ünneplést.

– És mit akartak tulajdonképpen a behatolók?
– Nem tudjuk – vallotta be Freeman. – Talán csak elté-

vedtek, de ez nem tûnik túl valószínûnek. Tudniuk kel-
lett, hogy valahol a Tellico országút mentén építettük ki a
tábort, hogy egyszerûbb legyen a hadianyagok eljuttatása
a frontvonalra. Ráadásul van néhány aggasztó részlet.

– Folytassa, hadnagy – bíztatta Walker.
– Nos, elõször is, túl gyors tempóban jöttek ki a he-

gyekbõl – olyan gyorsan, ami már-már a meggondolatlan-
sággal határos.

– Mint tudjuk, a rajtaütés egyik legfontosabb eleme az
észrevétlenség, de a felderítõnk jelentése szerint semmi-
féle óvintézkedést nem tettek, hogy elfedjék a nyomaikat.
Úgy néz ki, a sebesség kedvéért feláldozták az észrevét-
lenséget, mégpedig olyannyira, hogy némelyik mech meg
is sérült útközben. Kiküldtek néhány ugrógyalogos egysé-
get, feltételezhetõen azért, hogy elriasszák a kíváncsisko-
dókat, de ezen kívül nem törõdtek semmivel.

– Azután itt van maga a rajtaütõ csapat. Elõször azt fel-
tételeztük, hogy az egységet visszatartották az invázió kez-
deti szakaszában, vagy éppen egy távoli helyre voltak ve-
zényelve, ezért elkerülték a figyelmünket, de a mechek
egységjelölése mást mutat. Ezt a századot számos egység-
bõl rakták össze… egészen pontosan hatból. Úgy tûnik,
Kaneka minden elérhetõ mechet összeszedett, hogy a he-
gyeken átkelve csapást mérjen a logisztikai bázisra.

– De miért? – kérdezte Jesop százados, a Rapír légifel-
derítõ század parancsnoka. – Nem vihettek volna maguk-
kal annyi hadianyagot a hegyeken keresztül, hogy megér-
je az erõfeszítés. Mindössze annyit tudott volna elérni,
hogy idõlegesen megbénítja a frontra, saját egységeink-
hez induló szállítmányokat. Nem hiszem, hogy ezért koc-
káztatta volna az összes megmaradt könnyû gépét. Ilyen
korlátozott eredmény nem ér meg ekkora rizikót.

– Talán ez nem is egy rajtaütõ egység volt – mormolta
Jurgen.

– Mit mondott, hauptmann? – kérdezte Walker õrnagy.

Jurgen felnézett, és azt látta, hogy minden tekintet rá
mered. Hangosan gondolkodott volna?

– Elnézést kérek, õrnagy. Csak elgondolkodtam.
– Csak bátran, hauptmann. Pontosan ezért vagyunk

itt.
Jurgen rövid szünet után beszélni kezdett.
– Uram, az ellenséges századról elõször jelentést tevõ

felderítõ nem arról számolt be, hogy a Kurita ugrógyalo-
gosok egyike valamilyen hadmûveleti csoportról beszélt?

– De igen – bólintott Freeman hadnagy. – Valószínûleg
a Kõfal hadmûveleti csoportra gondolt.

– És ha mégsem? – kérdezte Jurgen. – Mi van, ha a sa-
ját mech századukra célzott vele?

Walker intett, hogy folytassa.
– Talán nem is próbálták megtalálni a logisztikai bá-

zist. Lehet, hogy pontosan tudták, hová tartanak. Még tá-
mogatást is kaptak az ugrógyalogosok személyében. – Jur-
gen Walkerre nézett. Egyre biztosabb volt a dolgában. –
Ez nem egy rajtaütõ egység volt, õrnagy. Adott feladattal
jöttek, és az nem a logisztikai bázis megtámadása volt.
Megtudtunk már valamit a foglyoktól?

– Név, rang, sorszám – húzta el a száját Freeman. – Ki-
mondottan szûkszavúak.

– Egy egyszerû rajtaütésben résztvevõ katonák ennyi-
re titkolóznának? Egy ilyen küldetésben a kudarc után
már nincs semmi bizalmas információ. – Jurgen lenézett
a térképre. – Mivel a félrevezetésünkre sem fordítottak
energiát, feltételezhetjük, hogy egyenesen a céljuk felé
haladtak. Abban az irányban három város is található.
Eadonton, Tsing-tao és New Westphalia, a part mentén.

Freeman hadnagy az adatkijelzõjét nézve a fejét csó-
válta.

– Eadonton és Tsing-tao jellegzetes vidéki mezõgazda-
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sági települések. New Westphalia egy nagyobb, halászat-
ból élõ város. Hajógyárak vannak ott és… – Megnyomott
néhány gombot. – Hm, egy hûtõfolyadék-gyártó üzem. A
folyadékot hajóval, a part mentén szállíják Kazi ûrkikötõ-
jébe, exportra. De nem… ez nem lehet. Kaneka ugyan
szûkében van a készleteknek, de hûtõfolyadékból van ne-
ki elegendõ.

Halk zsivaj kezdõdött, amint a tisztek megvitatták a
helyzetet. Jurgen Walkerre pillantott, aki az állát dörzsöl-
getve vizsgálta a térképet.

– Kaneka, te agyafúrt fattyú – morogta végül.
A beszélgetés fokozatosan elhalt, az asztal körül össze-

gyûlt tisztek mindegyike kíváncsian nézett Walkerre.
– Hauptmann, fel fogjuk venni önt a lovassághoz.

Ahogy mondta, ez valóban nem egy portyázó csapat.
Azért küldték õket, hogy foglalják el New Westphalia hû-
tõanyag-gyárát.

Mindenki várta, hogy folytassa. Rámutatott egy pontra
a térképen, valamivel nyugatra a Spencer hegyvonulattól.

– Kaneka itt van. A teljes haderejével átkelt a hegyhá-
ton.

– De hogyan? – kérdezte Jurgen.
– Az most nem számít. Talált egy utat. Szárazföldi egy-

ségek elméletileg képtelenek ott átkelni, de most már
nem is nagyon érdekel, miféle mágiát használt Kaneka.
Mindenesetre az biztos, hogy a készleteit hátra kellett
hagynia. Kevés a lõszere, de a lényeg, hogy valahogy átjut-
tatta a nehéz gépeit; pokoli út lehetett azoknak a mechek-
nek. Mire átjutottak, szépen felhevülhettek, ezért…

Jurgen végre megértette, mi jár az õrnagy agyában, és
befejezte helyette a mondatot:

– …ezért mindenképpen rá kell tennie a kezét New
Westphalia hûtõfolyadék készleteire. Ha lecserélték a me-
chekben a folyadékot, a logisztikai bázisról már könnye-
dén beszerezhetik a többi hiányzó készletet, azután pedig
hátbatámadják hauptmann general Morant. A „portyázó-
kat” azért küldték, hogy tartsák New Westphaliát addig,
amíg Kaneka többi egysége is átkel a hegyeken, és csatla-
kozik hozzájuk. De ha Kaneka itt van, kit üldöz Moran?

– Egy árnyék-hadtestet – mondta Kelly százados. – Egy,
maximum két zászlóaljnyi erõt.

– Értesítenünk kell hauptmann general Morant a hely-
zetrõl – jelentette ki Jurgen.

– Sok sikert hozzá – bólintott Kelly. – Remélem meg
tudja gyõzni azt az ütõdöttet, hogy csak egy csalit kerget.

Négyszázhúsz kilométerre délkeletre hauptmann ge-
neral Lee Moran, A Kõfal hadmûveleti csoport parancsno-
ka mozgó parancsnoki kamionjában olvasgatta a jelenté-
seket; a folyamatosan hátráló Kurita erõket üldözõ
csapatok nyomában járt. A hadjárat pompásan alakult. A
zsoldos alakulat, az a 2. „Szellemjáró” Páncélos Lovassági
zászlóalj alapos meglepetést okozott az elsõ támadásnál.
Megsemmisítették sho-sho Tycho Kaneka felderítõ egysé-
geit, és lefoglalták a Kuriták teljes helyõrségét, amíg a 4.
Skye-i Vadászok földet értek. Kaneka nem igazán hozta a
formáját, ha egy ilyen kis csapatnyi Davion zsoldos ennyi-
re váratlanul meg tudta lepni. Kifejezetten jól jött, hogy
az a dühöngõ õrült Lorien Walker és a pónihajtói messze
a frontvonal mögé kerültek – így legalább megmutathat-
ja, mire képes egy igazi LNFE haderõ. Moran halkan fel-
kuncogott. Pónihajtók… egész jól hangzik. Széles vigyora
azonban egy pillanat alatt rosszalló homlokráncolásnak
adta át a helyét. Remélte, Kaneka kihúzza még annyi ide-
ig, hogy személyesen kapja el a csatában.

Moran gondolatait az „irodájának” ajtaján benézõ
kommunkiációs tiszt szakította félbe.

– Elnézést a zavarásért, uram, de Walker õrnagy van a
vonalban.

Moran felnézett.
– Mondja meg az õrnagynak, hogy dolgom van.
– Azt tettem, uram – felelte a komtech –, de makacs-

kodott, hogy nagyon sürgõs.
– Abban biztos vagyok – morogta Moran gúnyosan. –

Jól van, kapcsolja át.
– Walker õrnagy – mondta néhány másodperccel ké-

sõbb –, segíthetek valamiben?
– Éppenséggel igen – jött Walker válasza. – Mondjuk

visszahúzhatná a seggét északra. Ön egy megtévesztõ had-
mûvelet áldozata. Kaneka már rég átkarolta; a 3059-es
szektorban átkelt a Spencer hegyháton. – A zsoldos tiszte-
letlen viselkedése ellenére Moran kuncogva hallgatta vé-
gig az õrnagyot.
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– Walker õrnagy – nevetett fel,
amikor az a végére ért mondandó-
jának –, úgy látszik, jobban megré-
mült attól a portyázó csapatól,
mint ahogy számítottam. Biztosít-
hatom, õrnagy, hogy a helyzet az
irányításom alatt áll. A drakónok
nemsokára rájönnek, hogy a vissza-
vonulással semmire sem mennek,
és akkor szembefordulnak velünk
végre.

– Hauptmann general – mond-
ta türelmetlenül Walker –, a drakó-
nok már vagy ötszáz kilométerrel a
háta mögött vannak… a pokolba is,
száz kilométerrel az én hátam mö-
gött! Ezekben a pillanatokban is fo-
lyik az átkelés!

– Az lehetetlen, õrnagy. – Moran türelme egyre fo-
gyott. – Azokon a hegyeken mechek nem képesek átkelni.
Vagy ha mégsem, akkor is elképzelhetetlen, hogy Kaneka
erõi az én tudtom nélkül ott tartózkodnának.

– Már elnézést kérek, tábornok, de hogy a pokolban
állíthatja ezt ilyen biztosan, amikor a fõ felderítõ csapatai
maga mögött vannak? Figyelmeztettem magát, hogy ha
odakint kószál felderítési adatok nélkül, az olyan, mintha
a seggébe dugta volna a fejét. A fattyak pedig nagyon jól
tudják ezt, és most ki is használják!

Moran érezte, hogy arcába szökik a vér. Ki a francnak
képzeli magát ez a szarházi?

– Arra a következtetésre jutottunk, hogy New West-
phalia hûtõfolyadék-gyártó üzemeire fáj a foguk. Átkül-
dök önnek minden rendelkezésünkre álló adatot. Most
pedig engedélyt kérek északra telepíteni a csapataimat,
hogy megakadályozzuk a város elfoglalását.

Moran vicsorogva hajolt közelebb a mikrofonhoz.
– Egy szóval válaszolok, õrnagy: nem! Vagy bõvebben:

a pokolba is, nem! Engedelmeskedik az utasításaimnak,
õrzi az önnek kijelölt területet és bocsánatot kér a hang-
nemért!

– Nagyszerû, hauptmann general. Akkor lehet egy
ajánlatom?

– Igen, lehet… ki vele – mondta engedékenyebb
hangnemben Moran, abban a hiszemben, hogy sikerült
megfélemlítenia a zsoldos parancsnokot.

– Az ön könnyû páncélzatú ezrede még mindig a Kit-
hin folyóvölgyben táborozik, jól tudom?

– Igen, természetesen ott vannak. Õk képezik az
EHCS tartalékát.

– Nos, akkor azt tanácsolom, fossza meg a hadmûve-
leti csoportot a tartalékától és rendelje õket a logisztikai
bázis védelmére, mert a 2. Páncélos Lovasság egy órán be-
lül lelép.

Rövid szünet következett, majd Moran elfúló hangon
válaszolt.

– Most maga figyeljen rám, õrnagy, mert a karrierje
múlik rajta. Nem megy sehová. Ha otthagyja a logisztikai
bázist, gondoskodom róla, hogy maga és a zsoldos söpre-
déke parancsmegtagadás vétsége miatt Komsztár szank-
ció alá essen.

– Nem tagadom meg a parancsai szándékát – vágott
vissza Walker. – Ez pedig nem más, mint hogy a bolygót
biztosítani kell – és én ezt is fogom tenni, az ön alkalmat-
lansága ellenére… uram! A 2. PL északra települ, hogy
megakadályozza Kaneka erõit New Westphalia elérésé-
ben. Megkapja a jelentésünket 15:00-kor, amikor elfoglal-
tuk új pozíciónkat. Most pedig azt ajánlom, minél elõbb
lépjen kapcsolatba a tartalékkal, hauptman general. Wal-
ker kilép.

A kommunikációs sátorból kirontó Walker õrnagy
nyomában loholó Jurgen még mindig csak a levegõt kap-
kodta; nem tudott magához térni az odabent hallott be-
szélgetés hatása alól.

– Õrnagy, valóban megteszi? Moran le fogja tartóztat-
ni.

– Ahhoz elõször el kell kapnia – válaszolta Walker. – És
ami azt illeti, teljesen mindegy a végkimenetel szempont-
jából.

Jurgen más megközelítéssel próbálkozott.
– De õrnagy… 15:00? A század szét van szóródva az út

mentén. Egy ilyen méretû egység áttelepülését akkor a tá-
volságból képtelenség koordinálni!

Walker megtorpamt, szembefordult Jurgennel.
– Délre kész leszünk, hauptmann – mondta ferde mo-

sollyal. – Mi vagyunk a lovasság.
A parancsnoki állásba visszatérõ Walker azonnal átvet-

te az irányítást.
– A század, elvonul, hölgyeim és uraim. Úgy gondo-

lom, Kaneka erõi a két hely egyikén jönnek át a hegye-
ken… vagy talán egyszerre mindkettõn. – Az õrnagy a tér-
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kép két pontjára mutatott, mintegy százharminc kilomé-
terre észanyugatra a logisztikai bázistól, illetve majdnem
kétszáz kilométerre nyugatra New Westphaliától. – A Kho-
la-szorosnál, vagy itt ezen a kis völgyön keresztül, tíz kilo-
méterrel északra. – Hírszerzõ tisztjére pillantott. – Had-
nagy?

– Egyetértek – válaszolt Freeman.
– Nagyszerû. Kelly százados, az ön csapatai vannak

legközelebb a területhez. Azonnal rendelje vissza a „G”
egységet, és települjön a hágó mellé, a 3652-es szektorba.
Önök lesznek a felderítõink. Azt akarom, hogy a légi lo-
vasságiakkal együttmûködve minden mozgást jelentsen a
hegyen és a hegylábnál… és fedezze az utunkat. Rövide-
sen én is megérkezem. A zászlóalj maradéka ezen a fenn-
síkon foglalja el a helyét, a várostól nyugatra. Valare had-
nagy, az utászai elsõbbséget élveznek. Legyenek ott minél
elõbb. Ezeken a hegygerinceken készítsék elõ az elsõ és
második védelmi állást.

Jurgen elõbb érezte meg, mint ahogy a hang eljutott
hozzá… a remegés lassan kúszott fel a gerincén. A nagy
sebességgel közeledõ nehéz mechek összetéveszthetetlen
robaja. De délrõl érkeztek.

– Ezek meg kik lehetnek? – csodálkozott.
Walker dühösen morgott valamit, amint egy tucatnyi,

fekte-arany színûre festett nehéz és rohammech bukkant
elõ a tábort az úttól elválasztó erdõsávból; rövidesen a
szállítójármûvek is követték õket.

Jurgen, bár rögtön felismerte a jövevényekben az 1.
Nehéz Mech Század Halhatatlanjait, mégsem tudta vissza-
fojtani remegését a hatvan tonnánál is nehezebb mechek
tiszteletet parancsoló látványa hatására. Sejtette, miként
érezhettek a gall törzsek harcosai, amikor Hannibál ele-
fántjai az állásaikra rontottak.

Walker mérgesen indult a mechek felé, amint azok át-
lépték a bázis peremvonalát. Alighogy megállt, a vezetõ
Martalóc pilótafülkéja felnyílt, és a leereszkedõ létrán
egy mackós termetû, mégis fürge mozgású férfi kezdett
ereszkedni a föld felé.

Az 1. Század izmos, sötétbûrû vezetõje feszes tisztel-
géssel fogadta az õrnagyot.

– Üdv, õrnagy. Az 1. Század megérkezett.
– Végre összegyûltünk. Ez az az alternatív szállítójár-

mû, amire célzott?
– Igen, uram – válaszolt David Milton százados. – Az

északi összecsapás… az nem egy egyszerû portyázó csa-
pat volt.

– Tehát ugyanarra a következtetésre jutott, és utasítás
nélkül cselekedett – mondta Walker. – Mibõl gondolta,
hogy stábértekezletet hívtam össze?

– Miért, maga nem ezt a következtetést vonta le? Õr-
nagy, a Halhatatlanok már nagyon nem bírnak magukkal
az unalomtól, és azt hiszem nincs idõnk rá, hogy teljesen
nyilvánvaló dolgokról diskuráljunk.

Jurgen csak ámult, hogy milyen közvetlenül beszél
Milton százados az õrnaggyal. Figyelte a századost, amint
azok ketten elindultak a parancsnoki állás felé. Miközben
ezen az apró rejtélyen töprengett, hirtelen eszébe jutott,
hogy a sok tervezgetés és döntés között mindenki elfeled-
kezett egy apróságról: a 2. PL egy jóval nagyobb egység-
gel készül megütközni. Kaneka erõi hatszoros túlerõben
fognak pályára lépni… és ez még elég visszafogott becs-
lésnek számított. Végignézett a reggeli táboron, és látta,
hogy a katonák önbizalommal telve készülnek az elhagyá-
sára… mintha csak a biztonságos vonalak mögött egy má-
sik helyre települnének, és nem egy erõteljes Kurita táma-
dást kellene visszaverniük. Jurgen hirtelen azon kapta
magát, hogy õt is hasonló önbizalom tölti el – szinte fel
sem fogta a helyzet súlyosságát.

Jurgen még akkor is mosolygott, amikor a komtech
odaért hozzá.

– Uram, hauptmann general Moran szeretne beszélni
önnel. Azt kívánja, azonnal tegyen neki jelentést a fõhadi-
szállásán.

Jurgen még egyszer körülnézett, és lassan a tábor bel-
seje felé indult.

– Tizedes, mondja meg Morannak, hogy elnézését ké-
rem – szólt vissza a válla felett –, de fel kell készítenem a
mechem az északi útra.
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olyan dolgokat, amelyekre mi képtelenek volnánk – fõként ka-
lózokat és zöld sejteket, akik közvetlenül akadályozzák a mega-
társasági érdekeltségeket. A mágikus és toxikus kapcsolataink-
ról elterjedt hírek pedig kimondottan jól jönnek; kit érdekel,
mennyi igazság van bennük?

A Seader-Krupp mûködésével kapcsolatos információim egy
részét több éves Németországi tartózkodásom és munkám so-
rán szereztem meg, de fõként annak köszönhetem, hogy képes
voltam túlélni a világ legnagyobb megatársasága elleni harcot –
ez nem hencegés, ezek a tények. Mint ahogy az is tény, hogy az
S-K hatalmi felépítése jóval bonyolultabb, semmint azt el tudná-
tok képzelni, és még egy ekkora monoliton is vannak repedé-
sek, amelyekben meg tudod vetni a lábad.

CÉGTÖRTÉNELEM
A Seader-Krupp már azelõtt is a nemzetközi piac élén nyargalt,
hogy Lofwyr átvette volna felette a hatalmat. 2010-ben tûnt fel
elõször a radaron, amikor egy Michel Beloit nevû fickó megsze-
rezte magának a BMW-t, és Európa elsõ számú ipari cégévé tet-
te. Az autógyártást kibõvítve Beloit átalakította a BMW-t, egyesí-
tette a Seader Munitions-szal és a Krupp Manufacturinggal,
ezen kívül határozott lépéseket tett az afrikai és közel-keleti ter-
jeszkedés érdekében. 2032-ben bekövetkezett rejtélyes halála
után agyafúrt felesége, Wilhelmina Graff-Beloit vette át a hatal-
mat, gondosan eltávolítva a vezetésbõl a vele szemben állókat.

Öt évig vezette a céget, és ez idõ alatt busás haszonra tett szert
az Euroháborúk okozta pusztítás kihasználásával.

Nem sokkal azután, hogy Mina jóvoltából az S-K új lendüle-
tet vett, besétált a képbe Lofwyr, a cég részvényeinek 63 százalé-
kával a zsebében. A kígyó két évtizedet töltött el azzal, hogy kü-
lönféle fedõcégeken keresztül szépen csendben összeszedegesse
a részvényeket, és átvegye a hatalmat. 2036-ban (a heves tiltako-
zás ellenére) csatlakozott Tir Tairngire Hercegi Tanácsához –
szemlátomást úgy döntött, végre kilép a napfényre. A cég elnöké-
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SEADER-KRUPP
Fordította: LOMBARDI

Központ: Essen, Németország

Elnök, vezérigazgató és az igazgatótanács elnö-
ke: Lofwyr

Cégforma: Magán részvénytársaság

Fõbb részvényesek: Lofwyr (100%)

Nagyobb leányvállalatok:

Nehézipar: Barytech, BMW, Krupp Manufacturing,
Krupp Specialist Engineering, Heavy Metal, Lunar Mi-
ning Corps, Ruhr Nuclear, Saurer-Rieter, Trans-Oce-
anic Mining, Undine Processing, Vulcan Systems

Vegyipar: Fatima Petrochemical, Krupp Chemicals,
Krupp Munitions, Morgen-Tek GmbH, Triox, Volvox
Industrial Chemicals, valamint az AG Chemie Europa
egy része.

Pénzügy: Commerzbank, Dresdner Bank, Lothian-
Vaea PLC, Nippon Credit and Trust, Swiss Bank
Corporation

Repülõipar/ûrkutatás: Messerschmidt-Kawasaki,
Orbital Dynamix, S-K Aerospace

Számítástechnika/robotika: Siemens-Nixdorf,
Krupp Robotics, Maser Industrial Electronics

Mágikus kutatások: The Arcanum, Awakened
World Research, Elemental Services, Spellweavers
Consortium

Szolgáltatások: Amalgamated Technologies and Te-
lecommunications, Intel-XS, Ruhr DataFax, Transna-
tional Communications

Szórakoztatás: American Broadcasting Service, An-
gelic Entertainment
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vé választatta magát, kitúrta Minát a vezetésbõl és megvásárolta
a teljes igazgatótanácsot. Minának azonban volt hozzá mersze –
vagy inkább dühe –, hogy megpróbáljon visszavágni – egyszer.
Lofwyr azonban tudomást szerzett a dologról, mielõtt a nõ végez-
hetett volna a tervezéssel, és figyelmeztette õt – szintén egyszer.
Mina nemsokára állandó vakációra utazott, és lassan feledésbe
merült – 2050-ben a Zürich-Orbitalra költözött.

Lofwyr villámgyorsan átalakította a céget saját elképzelése-
inek megfelelõen, és agresszív terjeszkedésbe kezdett. Felvásá-
rolta az orosz és iszlám hadianyag készleteket, valamint apró-
pénzért az European Space Agency maradványait. Ebben az
idõszakban Lofwyr jelszava az „Európai Helyreállítás” volt – egy
egyesült, ipari Európa létrehozása az Euroháborúk okozta pusz-
tulás nyomán. Ha sikerült volna centralizálnia Európa politikai
és gazdasági nagyhatalmait, sokkal könnyebben manipulálhat-
ta volna az egész kontinenst a színfalak mögül.

Ez a terv heves ellenállásba ütközött a különféle poliklubok
részérõl, akik azt vallották, Európa kultúráinak önállónak, nem
homogénnek kell maradniuk. Egy második Európai Unióra úgy
tekintettek volna, mint egy újabb lépésre a kontinens céges rend-
õrállammá válása felé – a nyersanyagforrások is céges kezekbe ke-
rültek volna. Erõs támogatást találtak a lakosság körében, és olyan
akciókat helyeztek kilátásba, melyek irreálisan megnövelték volna
egy ilyen integráció szociális költségeit. Így tették lehetetlenné a
Helyreállítást, megmentve ezzel Európát a céges fennhatóságtól.

>>>>>(Szép kis mese, Felix. Elõször is, a tomboló idegen-
gyûlölet és elõítéletek legalább annyira közrejátszottak Európa
egyesítésének megakadályozásában, mint bármelyik szervezett
ellenállási mozgalom. Másodszor, a Nachtmachen, a Revenants
és a többi, Lofwyr Helyreállítása ellen küzdõ poliklub sem pusz-
tán verejtékkel és akaraterõvel érte el, amit elért. A tûz ellen õk
is tûzzel harcoltak.)<<<<<

– Gretchen

Lofwyr sajnos elég ravasz volt ahhoz, hogy gyõzelmet ková-
csoljon a vereségbõl. Bár Európa decentralizált maradt, a túlélõ
nemzetállamok képtelenek voltak kordában tartani saját népes-
ségüket, és még kevésbé elrettenteni agresszív szomszédaikat.
Néhány kivételtõl eltekintve ezek a kormányok könnyedén fel-
adták önállóságukat egy kis céges támogatásért cserébe. Egy idõ
után a megosztott és szétszakadozott európai államok darabon-
ként kiárusították saját magukat látszólag különféle cégeknek.
Ezeknek a társaságoknak a nagy része – különféle leányvállala-
tokon keresztül – az S-K-hoz kötõdött, és úgy táncolt, ahogy
Lofwyr fütyült. És mint látjuk, mára az európai országok bagó-
ért feláldozták a függetlenségüket.

Oroszország és az iszlám államok háborús krízisei hasonló
problémákat vetítettek elõ a régióban. Az S-K-n és számos másik,
hozzá kapcsolódó ipari cégen keresztül Lofwyr már számottevõ
befolyásra tett szert egész Európában, Oroszországban és a Közel-
Keleten. Akik azt gondolják, túlbecsülöm az S-K erejét, gyõzõdje-
nek meg róla maguk. Szenteljenek különösen nagy figyelmet az
olyan emberek karrierjének, mint Stanislaw Wiacek, Fahrouk
Eshw és Josef Goldman. Az õ történetük igencsak érdekes.

>>>>>(Wiacek a lengyel belügyminiszter, de valójában az
õ kezében összpontosul a hatalom. Azelõtt „véletlenül” ügyvéd-
ként dolgozott a Seader-Kruppnál. Eshw egy militarista siíta
szekta szellemi vezére; a MET 2000 jelentése szerint fõ fegyver-
szállítójuk a Knorr-Bremse, az S-K egyik leányvállalata. Josef
Goldman az Orosz Központi Tanács egyik befolyásos tagjának a
segédje volt, de nem sikerült semmiféle kapcsolatot kideríte-
nem közte és az S-K között. Két nappal a küldemény postázása
után gyilkosság áldozata lett.)<<<<<

– Red Wraith

A Seader-Krupp látszólag sértetlenül keveredett ki a nemrég
lezajlott cégháborúból. Valójában jelentõs részeket kaparintott
meg a feloszló Fuchi Páneurópa birodalomból. Legalább egy tu-
catnyi számítógép-szakértõt állítottak át, akiket a Shiawase telepé-
re szállítottak volna; azóta már lázasan dolgoznak az S-K laborja-
iban. Azonban éppen emiatt az S-K lett a fõ célpontja az erejüket
és tekintélyüket visszanyerni szándékozó cégek számára.

SZERVEZET
Az S-K belsõ szervezete folyamatos változásban van, mivel
Lofwyr éppen aktuális céljainak és terveinek megfelelõen sûrûn
alakítja át a cégstruktúrát. Közismert tény, hogy a sárkány egye-
dül irányítja cégét. Azok az S-K öltönykék, akik a tûz közelében
vannak, hamar megtanulják, hogy maradjanak hûségesek, dol-
gozzanak keményen és szeressék a mikromenedzsmentet, kü-
lönben hamar gyíkeledel lehet belõlük. Ha más nem is, az S-K
zavaros belsõ szervezõdése különösen nehézzé teszi a riválisok
számára a gyenge pontok és a parancsláncolat felderítését, fõ-
ként, ha nem rendelkeznek alapos hírszerzõi jelentésekkel.

>>>>>(A megtévesztés az S-K standard mûködési tevé-
kenységei közé tartozik. Míg bizonyos részlegek átfedik vagy ki-
egészítik egymást, más igazgatóságok teljesen elszigetelten mû-
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ködnek. De ne hagyd megtéveszteni magad. A legtöbb esetben
ezek a hézagok azt jelentik, hogy a felügyelõ S-K leányvállalat
különösen jól van álcázva.)<<<<<

– The Chromed Accountant
„It’s all about dollars and sense”

SEADER-KRUPP ELLENÕRZÉS
Igazgatóság vezetõ: Rolf Bremen
Központ: Essen, Northrhine-Ruhr, Német Szövetség
Az S-K Ellenõrzés igazgatóság külön figyelmet érdemel, mint az
egyedüli olyan részleg, amely statikus struktúrával és hierarchi-
ával rendelkezik. Fõ feladata a többi S-K igazgatóság felügyelete
és tehermentesítése. Ha például az S-K CAS visszaesik a terme-
lésben, a személyzetnek nem az S-K Észak-Amerika, hanem az
S-K Ellenõrzés Észak Amerika felé kell jelenteni. Az S-K Ellenõr-
zés öltönyöseinek nagy része képzett problémamegoldó; képe-
sek gyors riadótervek kidolgozására és kivitelezésére, valamint
hatékony, kíméletlen átszervezések lebonyolítására. A vezetõk
képzettsége széles skálán mozog, és az igazgatóság az átlagosnál
jóval nagyobb számú elméleti szakembert és „kutatócsoportot”
foglalkoztat. Az S-K Ellenõrzés gyakorlatilag a Seader-Krupp
„rendcsináló” csapata, belsõ rendõrsége és stratégiai elemzõ
részlege egyben. Az S-K Ellenõrzés alkalmazottai sokkal alapo-
sabb képzésben részesülnek, és befolyásuk is jóval nagyobb a
cégen belül, mint az átlagos vezetõké.

FÕ ÜZLETÁGAK
A Seader-Krupp hatalmi központja Európában található, ám a
legnagyobb megatársasági jelenléttel a Közel-Keleten büszkél-
kedhet. Afrikai és Ázsiai létesítményei is fontosak, ezek többnyi-
re az olcsó nyersanyag-kitermelésre specializálódtak. Az S-K
Amerikában csak minimális nyilvános jelenlétet mondhat ma-
gáénak, bár a szóbeszéd szerint Lofwyr számos ingatlant birto-
kol a leányvállalatain és fedõcégein keresztül.

Az S-K hivatalosan ki van tiltva Tir Tairngire-bõl, Kalifornia
Szabadállamból, a Fülöp-szigetekrõl és a legtöbb BAN nemzet-
bõl. Valójában azonban az S-K mindenhol ott van. Kalifornia
Szabadállam területén például az Angelic Entertainment álcájá-
ban tevékenykednek, amely nem más, mint az S-K egyik leány-
vállalata.

>>>>>(Ki vannak tiltva Tirbõl? Lofwyr nincs benne a Her-
cegi Tanácsban? Hát akkor meg…?)<<<<<

– Cracked

>>>>>(Pontosan ezért nincs az S-K-nak hivatalos kiren-
deltsége Tirben. A gyík csak egy olyan kompromisszummal ke-
rülhetett be a tanácsba, mely szerint a cége számára az ország
tiltott területnek számít. Azt hiszem, ezt nevezik összeférhetet-
lenségnek.)<<<<<

– Balck Knight

NEHÉZIPAR
A Seader-Kruppot mindenki nehézipari vállalatként ismeri, de a
meghatározás valódi értelme elkerüli a legtöbb árnyvadász fi-

gyelmét. Ugyanis a nehézipar teszi lehetõvé az összes többi ipar-
ág létezését. Erõforrások, gyártóberendezések és nyersanyagok
– amelyekre az S-K specializálódott – nélkül az iparágak nagy
többsége nem mûködhetne. Ez viszont azt eredményezi, hogy
az S-K-nak kritikus mértékû befolyása van számtalan kisebb
cégre, mert azok az S-K monopóliumára vannak utalva.

Az S-K leányvállalatai szinte minden elképzelhetõ forrásból
nyernek energiát: nukleáris fúziós reaktorokból, geotermikus
kutakból, vízerõmûvekbõl, még napelemekbõl is. Európa nagy
részét és a Közel-Keletet – közvetlen vagy közvetett módon – az
S-K látja el árammal. A cég alvállalatai hajtómûveket, bonyolult
gépalkatrészeket, reaktorokat és ipari elektronikát állítanak elõ.
Több száz feldolgozó üzem foglalkozik víztisztítással, újrahasz-
nosítással és szennyvíz-feldolgozással. Az S-K ezenkívül min-
denfajta automata gép elõállításával foglalkozik, amirõl csak egy
rigó álmodhat.

Ezeknek a gyáraknak a mûködtetése azonban keményen
megvámolja a környezetet. Az S-K közvetlenül felelõs számos to-
xikus zóna létrejöttéért, nem beszélve az általános környezet-
szennyezésben betöltött szerepérõl. Ha rajongója vagy a
szennyezett vízfelületeknek, a szmognak, a savas esõnek, rák-
nak és genetikai torzulásoknak, akkor mondj köszönetet
Lofwyrnak. Az S-K nélkül Európa nem lenne az a toxikus pusz-
taság, amilyennek mi ismerjük.

Az S-K viszont nem hagyja kihasználatlanul a szennyezett
területeket sem. Az Európában és máshol található toxikus zó-
nák a titkos S-K kutatólétesítmények legfõbb lelõhelyei. Ezek a
helyek elõnyösnek számítanak elhagyatottságuk és az ellenséges
környezet miatt. Mivel nem kell valamilyen járvány kitörésétõl,
vagy attól tartaniuk, hogy kárt tesznek a szomszédban, a toxikus
zónák telepein fegyver, biotechnikai, genetikai, eltorzult mági-
kus és ki tudja még milyen kísérletek folynak. Az S-K kedvence
a Német Szövetség és Franciaország között fekvõ, sugárzó Saar
Független Zóna.



>>>>>(Mivel a szennyezett területeken folyó kutatások ki-
mondottan kedveznek a toxikus sámánok mûködésének, az S-
K – akárcsak a többi cég – hivatalosan vérdíjat tûzött ki a fejük-
re. Nem hivatalosan viszont Lofwyr szívesen veszi, ha részt
vesznek bizonyos, speciális célú kutatásokban. Meglepõ módon
az S-K technikusai és mágusai kimondottan jónak számítanak
a fertõzésmentesítési eljárások terén – rengeteg tapasztalatot
szereztek a veszélyes anyagokkal és ellenséges környezettel kap-
csolatosan. Számos ökológiai helyreállító eljárást dolgoztak ki;
sõt, a pletykák szerint az S-K egy olyan kísérleti csoport munká-
ját is szponzorálja, melynek feladata, hogy szellemek és meta-
mágikus technikák segítségével dolgozzanak ki fizikai és asztrá-
lis fertõzésmentesítési módszereket.

Úgy látszik, még Lofwyr is rájött, hogy kissé nehéz pénzt ter-
melni, ha közben összeomlik a bioszféra)<<<<<

– Gretchen

>>>>>(Kinek van szüksége bioszférára, amikor élhetsz
egy archológiában is? Az S-K-t csak az érdekli, hogy az öltönyö-
seinek legyen belélegezhetõ levegõje; ha lenne rá módjuk, meg-
hámoznák az egész földfelszínt a nyersanyagokért.)<<<<<

– Deep Green

A toxikus zónák nem az egyedüli elhagyatott területek, me-
lyeket az S-K olyannyira kedvel. Számos Északi- és Déli-sarki lé-
tesítmény mellett egyedül az S-K rendelkezik mûködõ bányaál-
lomással a Holdon, ugyanakkor több orbitális gyára kering a
Föld körül, mint ahány ûrjármûve és eszköze az Aresnek oda-
fent van. A súlytalanságban történõ elõállítási és feldolgozás fo-
lyamatokkal való kísérletek már eddig is több új vegyület felfe-
dezésével segítették az S-K-t.

VEGYIPAR
Az S-K a fogyasztói és ipari vegyi termékek legnagyobb elõál-

lítója, legyen szó mûanyag ételtartókról, üzemanyagról, „intelli-
gens” savakról, gyógyszerekrõl vagy rovarirtó szerekrõl.  A pet-
rolkémiai monopóliumok összeomlása óta az S-K van jelen a
legnagyobb súllyal a Közel-Keleten – megpróbálják kinyerni a
terület utolsó csepp olaját is. Számos ottani vállalat megpróbál-
ja leplezni az S-K-val való kapcsolatát, mert a helyi radikális
egyesülések gyûlölettel tekintenek minden idegen hatalomra –
különösen, ha azt egy sárkány irányítja.

Az S-K-nak ebben az iparágban komoly konkurenciája van
néhány európai vegyipari óriás személyében – legnagyobb ezek
közül a Zeta-ImpChem, amely az AG Chemie jelentõs részét is
birtokolja.

PÉNZÜGY
Az S-K már évtizedek óta domináns szerepet tölt be a bankvi-

lágban, befektetéseit és érdekeltségeit tekintve még a Zurich-Or-
bital Gemeinschaft Bankot is túlszárnyalja. Az S-K számos pénz-
ügyi leányvállalata a céges bankügyletek szinte minden részét
lefedik: árutõzsde, biztosítás, külföldi áruforgalom, határidõpiac,
adó stb. Az S-K pénzügyi portfóliójának kiterjedtsége lehetõséget
ad egy Lofwyrhoz hasonló ravasz gyík számára, hogy a lebukás ve-
szélye nélkül folytasson bennfentes kereskedést a tõzsdén.

Az S-K pénzügyi tranzakcióinak jó része olyan titkos adóköz-
pontokon keresztül bonyolódik, melyek szintén Lofwyr tulajdo-
nában vannak. Ezáltal a cég könnyedén el tudja tüntetni a pénz-
mozgások nyomait, illetve ha szükséges, képes félrevezetni a
kíváncsiskodókat. Az S-K a financiális ügyletei nagy részét adat-
átvitelen keresztül intézi, ezért a banki igazgatóságok rendelkez-
nek az ember (vagy sárkány) által beszerezhetõ legjobb kódoló
algoritmusokkal és legkeményebb JG-kkel.

Az S-K az adatforgalom-analízisben is kiemelkedõ teljesít-
ményt nyújt, amely különösen hasznos a pénzügyi elemzések-
nél, valamint hírszerzõi szempontból is. Szinte minden, Euró-
pába vezetõ Mátrix-kapu az S-K tulajdonában van, titokban az
S-K szakértõi rendszerei tartják megfigyelés alatt. Az adatútvo-
nalak meghatározásán és az S-K számára hasznos pénzügyi ma-
nõverek felderítése mellett az adatforgalom nagy részét
kulcsszavak, ikonok vagy a cég szempontjából érdekesebb kó-
dok szerint szûrik. Minden figyelemreméltó adat tömörített for-
mában az S-K Ellenõrzéshez kerül tovább elemzésre; ami még
ennél is fontosabb, azt közvetlenül Lofwyr felé továbbítják.

>>>>>(Nem csak hogy valami S-K-s seggfej átnézi a mail-
jeidet, faxaidat és hívásaidat, de ha Európában vagy és kiderítik
a Mátrix csatlakozási pontod helyét, olyan gyorsan ott teremnek,
hogy még az ikonodnak sem lesz ideje megmozdul-
ni.)<<<<<

– Shockwave Sie

EGYÉB TERÜLETEK
Az S-K folyamatosan bõvíti mûködési körét, minden elõnyt ki-
használ, amivel újabb területekre törhet be. Különösen a nem-
rég lezajlott cégháború óta állítja nehéz helyzet elé a rivális me-
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gatársaságokat. Íme egy rövid át-
tekintés az S-K egyéb fontosabb
üzletágairól.

ÛRKUTATÁS
Ezen a területen az S-K az Ares
legfõbb vetélytársa, és semmi je-
lét nem mutatja, hogy a közeljö-
võben ki akarna szállni a versen-
gésbõl. Az elmúlt években a cég
a bányászati és energiahasznosí-
tási ágról fokozatosan átállt az
ûrjármûvek építésére. Az S-K a
költségevetése jó részét áldozza
asztronauta kiképzõ programok-
ra; már legalább két víz alatti ki-
képzõtelepet mûködtet. Ez a
megnövekedett aktivitás a közelmúltban számos „tapogatózó”
vadászatot eredményezett az S-K és a rivális, ûrkutatásra szako-
sodott cégek (Proteus, Ares, Yamatetsu) között.

Az S-K jelentõs méretû mûholdflottillával rendelkezik –
kémmûholdak, kommunikációs szatelitek, napelemes továb-
bító állomások stb. A legtöbb madarat fõként megfigyelésre és
nyomkövetésre használják. Ha a cég tudja, hová kell néznie, a
mûholdjai képesek fotókat és IR képeket készíteni, vagy akár le-
olvashatják a rendszámtábládat is.

Jelenleg minden egykori EU kilövõállomás az S-K kezén van,
akárcsak a Kazahsztáni Tyuratam Ûrközpont. A cég hetente kö-
rülbelül egy fellövést hajt végre.

SZÁMÍTÁSTECHNIKA ÉS ROBOTIKA
Az S-K a Fuchi bukása után ezen a területen is terjeszkedni kez-
dett, mivel más társaságokkal együtt megszerezte magának a
Sieemens-Nixdorfot is. Az ECC Eutronics egyik legfontosabb le-
ányvállalataként a Siemens-Nixdorf profiljába tartozott a Mátrix-
programozás és a hardverkontroll, ezért az S-K egy csapásra a
Novatech és az MCT komoly konkurensévé vált mind termelés-
ben, mind befolyásban. Az ECC irányításáért a háttérben hatal-
mas harc folyik; az S-K különféle belsõ manõverekkel próbálja
manipulálni a konzorciumot, melyet egyre több üzleti partnere
hagy magára.

Az MCT és az S-K már fej fej mellett haladnak a robotikai
kutatások, valamint az automata és távirányítású ipari egységek
fejlesztése terén. Az év elsõ felében az S-K egy új automata vé-
delmi robot szériával rukkolt elõ – ezek voltak a Fúriák. A cég
állítólag már a második generációs gépek gyártására is készen
áll, mindössze a prototípusok éles tesztje van még hátra.

MÁGIKUS KUTATÁSOK
Bár a mágikus termékek és szolgáltatások terén az S-K nem büsz-
kélkedhet valami számottevõ eredményekkel, a cég mégis elég
nagy összeget különít el a költségvetésébõl e célra, ami máris a
Mitsuhama riválisává teszi a területen. Az S-K inkább a minõség-
re, mint a mennyiségre törekszik; néhány áruba bocsátott, töké-
letes minõségû mágikus formulájával és metamágikus techniká-

jával stabil pontnak számít, és állandó vevõkört tudhat magá-
énak. Az Awakened World Research által kibocsátot álcázó asztrá-
lis korlát például évekkel elõzte meg a korát. Az S-K ezen kívül
számos neves mágikus társaságot is szponzorál, melyek az alkal-
mazott thaumaturgia bizonyos ágaira specializálódtak. Kiképzé-
sük alapossága és a rendelkezésükre álló háttéranyag miatt ezek
a varázslók magasan a többi céges mágus többsége felett állnak.

Bár a legtöbb S-K varázsló hermetikus, a cég meglepõen
nagy számban alkalmaz sámánokat és a bálványok követõit.
Ezek közül sokan az idézésre specializálódtak, és szinte csak a
szellemekkel foglakoznak. Az S-K jelentõs lépéseket tett a para-
normális állatok kutatása terén is – fõként biztonsági szem-
pontból.

SZOLGÁLTATÁSOK
A publikus szolgáltatások terén az S-K számos modern techno-
lógiát és extrapolációs technikát dolgozott ki. A különféle S-K
adatszolgáltató leányvállalatok híresek azonnali hírszolgáltató
kapacitásukról, valamint arról, hogy képesek elõre megjósolni a
különféle trendeket. Az ATT különösen nagy hírnévre tett szert
azzal, hogy közvetlenül az elõtt képes rátenni a kezét bizonyos
adatokra, mielõtt azok igazán fontosakká válnának. A társaság
igen érdekes gyûjteménnyel rendelkezik az Összeomlás elõtti,
teljesen helyreállított adatokból.

Az S-K egyetlen okból specializálódott erre a területre is:
Lofwyr az információ megszállottja. A sárkánynak azonnal meg-
küldenek minden S-K adatot és információforrást, és közvetle-
nül hozzá tud férni az adatbázisokhoz. Európa háború utáni
helyreállítása során Lofwyr a kontinens szinte minden állami
ügynökségébe belemélyesztette a karmát, és fontos összekötte-
tésekkel rendelkezik a legtöbb hírszerzõ szolgálatnál. Az Inter-
pol szinte teljesen az S-K irányítása alá tartozik, a háttérbõl gya-
korlatilag a cég mûködteti a szervezetet.

Az S-K adatszerzéseinek legzavaróbb mellékhatása, hogy
bármikor képesek alakítani a legújabb trendeket, illetve elter-
jeszteni hamis vagy félrevezetõ adatokat. Az S-K ezzel a mód-
szerrel már számtalan alkalommal csalta kelepcébe vagy vezet-
te tévútra riválisait.
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A halál fia (6): Kicsit drága, repül, konfigurálható lehele-
te van. Csak sajnos kijátszásakor ÉP-t kell neki áldozni,
így még költségesebb lehelni vele. Ha már lehelõ
lénnyel akarnék játszani, akkor inkább Morzdomigron-
nal vagy Sötét elf nekromantával játszanék, mert azok
nemhogy nem sebeznek rajtam, hanem még gyógyíta-
nak is. Ha meg a nagy leheletre mennék, akkor meg a
Nomis Leinádot választanám.

A halál sekrestyése (5): Nem túl erõs lény. A képessége
korrekt, a horda elé beáll, és nem tudják szétütni a lé-
nyek. Azonban õ se fog túl sok lényt szétütni, ráadásul
még mindig van rá esély, hogy egy olcsó leszedéssel el-
tüntetik, vagy egy Notermanthi darabokra cincálja.

*A hallucináció börtöne (7): A mai versenykörnyezet-
ben 6 VP még egy univerzális lapirtásért is kicsit drágá-
nak tûnhet, de újrafelhasználhatósága messzemenõleg
kárpótol ezért. Ideális irtás lehet egy lassan, de biztosan
ölõ kontroll jellegû pakliba.

A hatodik nap (6): Egyért két, szinte bármilyen lapunkat
az asztalra tehetjük? Táp! Igen ám, ezeket a lapokat öt
körrel a Hatodik nap kijátszása után rakhatjuk ki. Szó-
val, ha erre a lapra építenénk paklit meglehetõsen inga-
tag talajra helyeznénk az alapkövet. Hiszen gondoljunk
bele: matematikailag nem is kicsi az esély arra, hogy be-
húzzunk kettõt is az általunk kirakni kívánt lapokból, és
akkor fuccs az egésznek (plusz még a pakliból is dobat-
hatnak). Kristályfolyadékkal még össze lehet kombóz-
ni egy viszonylag mûködõképes paklit. Amíg lehetett
másolni, addig gusztustalan nagy táp volt.

A holtak békéje (7): Korlátozzuk az ellenfelet (meg ma-
gunkat) a lapok kijátszásában? Jól hangzik. Csak hogyan
rakjuk tele az ellenfél gyûjtõjét, úgy, hogy a mienk üres
maradjon. Erre a problémára kínálkozik kiváló ellen-
szerként a Morgan tanítványa. A mi gyûjtõnk mindig
üres, az ellenfélé viszont teli van, így alig tud lapot kiját-
szani. A zavaró lapokat azért érdemes kisemmizni.

A káprázat ereje (7): A víziópakli fõ „húzóereje”. Egy-két
Lidércúr és Óriás patkány után már elég nagy lape-
lõnyt lehet termelni vele, így elég hamar ki tud jönni a
Tûnékeny csábítás-Halálos káprázat-Hihetõ illúzió
mesterhármasa, ami könnyen gyõzelemre vezet minket.

*A kétségbeesés hatalma (3): A VP termelõ lapok általában
a játék korai szakaszában hasznosak, ez a lap azonban igen
nehezen játszható ki az elsõ körökben. Legfeljebb kiegé-
szítõ lapként tudom elképzelni, gyors paklik ellen. Ha ka-
punk 6-8 VP-t a harmadik körben, az elég lehet ahhoz,
hogy kiirtsuk a végsõ csapást mérni készülõ horda lényeit. 

*Agyhalál (5): Néha nehéz egy lapot kiegyensúlyozni. Az
Agyhalál 5 VP-ért erõsebb lett volna az eddigi dobató la-
poknál. Ebben a formában, 6 VP-ért sok esetben gyengébb
a Besúgásnál, de bizonyos paklik ellen, amelyek erõtelje-
sen támaszkodnak egy-egy laptípusra hasznos lehet.

Alaptalan remény (8): Király semmizõ lap. Szóval sem-
mi esetre se hagyjuk ki a kiegészítõ pakliból, mert a ví-
ziók és egyéb gusztustalanságoktól semmi se véd job-
ban. Tulajdonképpen jobb is meg rosszabb is a Fekete
lyuknál, hisz ezt nem lehet leszedni, viszont ezt semmi
perc alatt kisemmizhetik. (Olyan semmizés, amit zavar a
Semmi, nem semmi az biztos.)

Alba Regina (6): Bizonyára mindenki tudja, mit is tud a
Griffõnix, a régi idõk killer lénye? Kilenc varázspontért
2/4-es, hármas lehelet és repül. Hát manapság már drá-
ga egy kicsit, nem igaz? Alba Regina csak 6-ért jön, igaz
csak három életpontja van, viszont mágikusat üt. Mind-
ezek mellé még van egy jó képessége. Az már csak a hab
a tortán, hogy galetki, így a testrészek és torzszülöttek
elõnyeit is élvezheti. Mégis, egy kontroll paklinak stabi-
labb ölõ lény kell, míg egy lény pakliban általában ol-
csóbb lényeket használunk.

Áldott okerón (7): A négy varázspontért jövõ lényekre
építõ pakli egy másik alappillére. Az Áldott okerón segít-
ségével majd könnyedén veheti föl a versenyt a kontroll
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paklikkal ez a koncepció. Kevés olyan keserves helyzet
van, mint amikor lapokat kell véletlenszerûen dobálni,
azért, mert leszedtél egy lényt. Mágikus védelmének kö-
szönhetõen pedig lényes paklik ellen is megállja a helyét.

Aranycsináló csáp (7): Ha hû lenne ez lap a nevéhez, ak-
kor 10 kiló aranyat termelne nekünk, de hát ugye ez a
játékban hasznosíthatatlan, ezért – jobb híján – két
komponenst kapunk, ami valljuk be nem annyira rossz
befektetés. Nyilván csak galetkikkel érdemes használni,
de õk mit kezdenek a komponenssel? Hát Ördögûzõ
pálcát, Xenó-petét, esetleg valamilyen lényre tehetõ tár-
gyat készítenek belõle. (Ez utóbbihoz ajánlom a Fókusz-
pengét és a Molitár dobot.)

Asztrális hullám (8): A tesztelõk közül sokan nagyon
erõsnek tartják ezt a lapot. Talán azért, mert néha fejen
lõttem õket egy 20-assal. Azt viszont nem látták, hogy
sokszor volt, amikor nem tudtam rendesen használni,
mert mindig elköltötték a varázspontjukat, hiába termel-
tem nekik Manaforrással és A hatalom átadásával. Szó-
val a lényeg a lényeg: jó lap, amit ha használni akarunk,
akkor mindenképpen paklit kell rá építeni sok dobatás-
sal, és varázspont-termeléssel.

*Az alkotó öröme (8): Nagyon jó lényirtás, amelynek
a hátránya nem akkora, mint gondol-
nánk. Ezenkívül nagyon jó kombinációt
alkot a Rovarsámánnal.

Az éhínség parányi gyöngye (6): Egy erõs-
közepes lényirtás, ami csak akkor mûködik
hatékonyan, ha az ellenfél nem tud szörny-
komponenst költeni. Ezt legkönnyebben
úgy tudjuk elérni, hogy nem játszunk olyan
lénnyel, amiben van komponens. De sajnos
még így is szert tud tenni néhányra. Ezért
akár Hamis arannyal gondoskodhatunk,
hogy igen drága mulatság legyen elkölteni az
összes lényért a varázspontot. Kalandozó
pakliba különösen ideális.

Az elme nyitása (6): A késõbb említendõ a galetki-paszi-
ánsz kulcslapja. Régen 0 varázspontért jött (igaz csak 5
VP-t adott), és úgy sokkal hamarabb el lehetett kezdeni a
kombót. Csak hát ugye nem mindenki szereti, hogy egy
20/21-es galetki lárva veri össze a harmadik körben... 

Az erõ felosztása (4): A lap színébõl, meg a sok felhasz-
nálandó csontból egyértelmûen következik, alaposabb
átgondolás nélkül, hogy milyen pakliba is érdemes ezt
használni. Bizony, a goblin-deckbe. Abba viszont elég
jó, csak nehogy a játék elején húzzuk be, mert akkor
csak egy fölös lap a kezünkben.

Balszerencsés quwarg (7): A Templomi orgona újabb –
igaz sokkal használhatóbb – változata. Nagyon hamar ki
tud jönni, mert olcsó, csak sajnos a körönként egy lap ki-
játszást mi semmilyen módon nem tudjuk megkerülni. A
nagyon gyorsan kiterülõ paklik ellen remek védelem.
Tesztelésen én Manaforráshoz és Asztrális hullámhoz
használtam, ehhez a kombóhoz kiváló kiegészítés.

Betelgeuse (8): Ismét egy gusztustalanul tápos lényvédõ
lap a Védekezõ taktikás, és hasonló sok kis lénnyel ját-
szó pakliba. Ha Ördögûzõ pálcát is alkalmazunk mellé,
akkor az ellenfél nevetségesnek ítélheti minden lényle-

szedésrõl szövögetett tervét.

Sziasztok! Ismét eltelt fél év, és egy újabb HKK kiegészítõt mutathatok be nektek, ez-
úttal Báder Mátyás kolléga nélkül, de Tihor Miklós megjegyzéseivel. Mint minden kiegészí-
tõben, ebben is van egy nagy újdonság, jelen esetben ez egy újfajta laptípus, a víziók (*-al
jelöltük õket). (Ha valaki esetleg nem ismerné: a vízió egy olyan lap, ami az asztalon marad,
a kör végén a gyûjtõbe kerül, de ki lehet játszani a gyûjtõbõl is.) A lapokat szokás szerint
1-10-ig osztályozom. A pontozás a tesztelésen kialakult véleményem alapján készült.

2001 © Beholder Kft.
2001 © Beholder Kft.
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Minden játékos sebzôdik

annyit, amennyi VP-je volt az

Asztrális hullám kijátszása elôtt.

„Mikor belépsz az asztrális térbe, vigyázz,

nehogy egy heves érzelemkitörés közelében legyél,

mert könnyen lehet, hogy egy ilyen kitörés szét-
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Birtoklás (8): Régebben egy körben három lapot is vissza
lehetett venni, úgy rettenetesen gyilkos paklit lehetett rá
építeni Helytartó csápjával és Illúziócsáppal, sõt Átok-
manóval is lehetett használni. Szerencsére ezek korlá-
tozva lettek (illetve az Átokmanós kombó korrigálva),
így csak egy jó lap kerekedett ki ebbõl a szabálylapból.

*Biztonság helytartója (5): Tipikus kiegészítõ lap egy ga-
letki paklihoz, végtagokkal megvédhetjük, és máris nyert
ügyünk van. Más paklik valószínûleg nem fogják tudni
megvédeni, ezért nem használhatjuk bármely paklihoz.

Bjölteodrok (8): Ebben a kiegészítõben egy új fajta pak-
li típus, a „4 VP-ért táp lények” jelent meg a játékban, és
ez ennek a paklinak az egyik alappillére. Mókás, érde-
kes pakli.

Bunthar (8): A 4 VP-s lény-pakli halálosztó szakasza, sze-
mélyesen. Ha néha nem halált oszt, bosszúból elhullott
társaiért, akkor némi VP-t ad értük. Mindenképpen
hasznos és jó lap.

Burjánzó toragfatty (7): Nehezen teljesíthetõ (de azért
megoldható) kijátszási feltétel, bestiális méret, rettene-
tes büntetés. Kell is ennél több egy hordába?

Bûbájos féreg (9): Képzeljük el azt, hogy az ellenfélnek
kinn van egy jól meghízott lénye, nekünk meg csak egy Bo-
hócmoladunk van. Az ellenfél inkább le se szedi, mert
annyira biztos a gyõzelmében. Csak arra nem számít, hogy
egy Bûbájos féreg tekeredik ki az ujjaink közül, és a mi ol-
dalunkra állítja az eddig minket gyilkoló szörnyeteget. Ha
sok a varázspontunk akkor akár még egy lapot elcsórha-
tunk ezzel az aranyos kis szörnnyel. Mindezek alapján ké-
telkedik-e még valaki afelõl, hogy ez az egyik legjobb féreg?

Büntetõ féreg (7) A sok apró kis féreg közül ez fogja leg-
inkább zavarni a controll paklikat. Néhányszor használva
már csak a legszükségesebb lényeket szedheti le, de az is
könnyen végzetes lehet. Sajnos nem véd meg a méregtõl
és gyengülésjelzõktõl. Ez a Bohócmolad feladata lesz…

Csábítás (7): Ez a kiegészítõ csak úgy dúskál a rengeteg
lopó lapban. Ezúttal a leguniverzálisabbat fogom bemu-
tatni: a Csábítást. Egyszerûen bármilyen lapot ellopha-
tunk vele, kényünk-kedvünk szerint. Mindez remekül
hangzik, csak hát az idézési költsége egy kicsit magas
(de ezt kiegyensúlyozza univerzalitása), és ráadásul rá-
tett lap, amikkel csak az a baj, hogyha leszedik õket
(mármint a lopó bûbájokat), akkor visszakerül a lap.

Cselvetés (8): Megérkezett minden kombó pakli új spo-
ilere. Olcsón kijátszva elõidézhetjük, hogy az ellenfél
egy rövid ideig magatehetetlen legyen, vagy pedig irre-
álisan drágán tudja csak megakadályozni legapróbb
ténykedésünket is. Bátran alkalmazzátok a Halhatatla-
nok pusztulására épülõ bûbájpaklitól a Tisztesség ma-
nifesztációs pakliig minden kombós pakliba. Sõt, a kí-
sérletezõ kedvûek akár még hordában is kipróbálhatják.

*Csöpögõ csápolat (10): Ha egyszer elkezdenek szapo-
rodni, gyakorlatilag kiirthatatlanok sebzéssel. Az egyéb
irtásokról is hamar kiderül, hogy lapra hatnak, és jelzõ-
re – azaz csápolatra – nem. Érdemes a szaporítást ma-
gunknak elindítani, ha az ellenfél nem akar segíteni.
Próbáljátok ki a lapot Bûvös erdõs pakliban, ahol úgyis
bent vannak a „szaporítószervek”, Morgan ajándéka és
Félénk Yathmog, és az ellenfélnek nem lesz manája ar-
ra, hogy kilõje az elején. De nagyszerû ölõ lapja egy más
típusú kontroll paklinak is.

Detonáló amulett (6): Okulüpaj robbanó gömbje kissé
legyengített változata. Erõsebb mert: rövid ideig céloz-
hatatlan, bármennyiszer használható, gyengébb mégis,
mert a használati költsége irdatlanul megemelkedett.
Nem elég, hogy idézési költséggel megegyezõ a haszná-
lata, ráadásul szörnykomponenst kell költeni! Tárgy-
pakliban borzasztóan erõs, de azon kívül legfeljebb egy
goblin pakli kiegészítõjébe fog bekerülni.

Dezintegrátor (6): Lapleszedés a drakolder pakliba. Ar-
ról ne is álmodozzunk, hogy nem a Drakolder citadel-
lával rakjuk ki, mert túlzottan drága. A lapleszedõ ké-
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pessége se valami olcsó, de legalább valamennyire hasz-
nálható.

Drakolder citadella (6): A Drakolder pakli alapja. Ol-
csón játszhatjuk ki az amúgy rettenetesen drága drakol-
derjeinket. Sajnos a helyszín megépítésével kis problé-
mák adódhatnak, mert – mint már említettem – sok
varázspontba kerülnek a lényeink. Ha azonban már
kinn van, gátlástalanul szórhatjuk az óriási monstrumo-
kat a kezünkbõl. Másik képessége jól jöhet egy Istenek
háborúja versenyen, idõvel hatalmas minõségi lape-
lõnyre tehetünk szert vele.

Drakolder poronty (7): A legkisebb drakolder, ami még
így is nagyobb, mint a legtöbb lény, ráadásul kétségkívül
olcsó. Fenntartási költségét egy drakolder pakliban ész-
re se vesszük (mert ott nincs is), amúgy meg elég bor-
sos, szóval nem érdemes más pakliban használni.

Drakolder varázslat (5): Variálható lap, ami lényleszedés-
ként vagy counterként funkcionálhat. Sajnos mindkét
funkciója meglehetõsen gyenge, így egyedül a drakolder-
pakliba tudom ajánlani, oda is csak az olcsósága miatt.

Ebédszünet (5): Bármilyen lénnyel ölõ paklit lelassíthat,
csak sajnos nem a kellõ mértékben. Nem hinném, hogy
lesz olyan pakli, amiben alapkövetelmény lesz.

Éberség (6): A passzivizálódó lapok leesnek? Nem is
hangzik rosszul. Minden építkezõ lény meghal, az oltá-
rok csak egyszer mûködnek, az esetleges Béke szige-
tünk hatalmas irtást végezhet az ellenfél lényei közt.
Paklit szerintem semmiképpen nem érdemes rá építeni,
de kiegészítõ pakliba nyugodt szívvel használhatjuk.

Fealefel Thorm (7): Visszatért az Illúziósárkány! Sajnos
inkább lehet fantomsárkánynak nevezni, mint illúzi-

ónak, viszont a lényeg a lényeg: a kedves Fealefel bácsi
korlátlan számú fantomhüllõt telepít az õrposztba,
amik offenzív és defenzív célokra egyaránt alkalmasak.

Felfrissülés (5): Ugye mindenki emlékszik a Gyógymógy-
ra, Mannára és egyéb meglehetõsen gyenge gyógyító
lapokra. Hát ez a lap könnyedén csatlakozhat az emlí-
tett társaság színes panteonjába. Egyetlen apró elõnye
azért kiemelheti a többi szutyok gyógyítás közül, még-
pedig az, hogy maximális életpontot is növel, ami adott
esetben jól jöhet (pl. Isteni érzés, követõ leszedése).

Fókuszpenge (6): Lényre rakható tárgyak (kevés kivétel-
lel) mindig is gyengék voltak. Ez is sajnos a gyengébbik
részbe tartozik, pedig jó a képessége, csak hát ugye
lényre kell rakni…

Fortyogó motyogó (6): Egy újabb gusztustalan motyo-
gó, ami mind megvédi motyogó társait, mind egy kis
büntetést ad nekik. Biztos vagyok benne, hogy sokszor
kellemetlen pillanatokat fog okozni.

Fürkészõ (8): Ritka jól használható paklimanipulátor. Ér-
demes mindig a felsõ lapot megnézni, és ami éppen
nem kell, azt az aljára rakni. Jó memóriával pontosan
tudni fogjuk, hogy mi van alul, és azt szükség esetén fe-
lülre rakhatjuk. A büntetés szerintem meglehetõsen rit-
kán fog elsülni, legfeljebb akkor, ha egy figyelmetlen já-
tékos nem veszi észre, hogy öttel több az életpontja a
kelleténél.

Fûszer (7): A mai játékkörnyezetbe ismét kezdenek
visszatérni a lassabb paklik. Nekik segít egy kicsit a Fû-
szer, amivel megtermelhetjük az éppen hiányzó egy va-
rázspontot, vagy szörnykomponenst, ha szükséges gyó-
gyít, vagy ha egyik se kell, és már rég használtuk, akkor
akár húzhatunk egy lapot. Egy kis gondot okozhat az,
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hogy hogyan szerezzünk komponenst, de egy idõ után
csak lesz. De szerintem azért érdemes mellé valami
komponens-termelést használni (erre a célra szerintem
az Energiaital a legalkalmasabb).

Galetki lárva (7): Az egyik legjobb 0-ért 0/1-es lény. Bár
igaz, hogy a többivel ellentétbe ebbõl csak 3 lehet a pak-
liban, de az ne aggasszon senkit. Nekem például sike-
rült egy jópofa „galetki-pasziánsz” decket csinálnom,
amiben fontos szerepet kapott. Kár, hogy a többi teszte-
lõ nem tartotta annyira mókásnak, és élvezetesnek hogy
a 2-4. körben egy húszassal kínálom meg, ezért az egyik
fõ lapja, Az elme nyitása le lett gyengítve. 

*GGÓT (5): Általában, a galetki paklinak nincs túl sok
komponense, hiszen azokkal úgyis a galetkijeit hizlalta.
Képessége tehát legfeljebb a játék késõbbi szakaszában
juthat szerephez, de a frissen bontott paklik versenyén
talán népszerû lesz.

Gigantikus növekedés (7): Mókás, amit csinál, és nem
is annyira rossz. Ha az ellenfélnek már két lénye van, ak-
kor legalább egyet kivonhatunk a forgalomból. Hiszen
vagy a megnövekedett lény nem megy be az õrposztba,
vagy a többiek.

Grimor (9): Szerintem ez egy nagyon sokféle módon,
sok pakliba használható kombó lap. A kilenc pontot
nem is annyira az erõssége miatt kapta, hanem a szinte
határtalan lehetõségek miatt, amik benne rejlenek. Akár
lényirtással (pl: mérgezéssel, trogloditákkal, idõrabló-
val) használva, akár lényeink tápolására (pl: Kenbuggal
nagyon jó kombót alkot) remek lap. Sõt még az ellenfél
egyéb lapjait is meg lehet vele szívatni (pl: oltárok, Ele-
mi védelem).

*Guolg császár (7): A drakolderek ura. Kegyetlenül dur-
va képessége van, és egy drakolder pakli számára nem
is olyan nehéz kijátszani, akár a lapdobással akár Dra-
kolder citadellával. Hátránya, hogy ha a sebzések nem
is, de a lapleszedések minden további nélkül kiirtják.

Gyilkos sólyom (6): Optimális esetben egy nagyon olcsó
gitonga. Csak ehhez már néhány lénynek kint kell len-
nie az asztalon, és azok mellé nem biztos hogy kell még
egy lény, és sajnos az elején nem tud olcsón leröppeni,
és vannak nála nagyobbakat ütõ biztosan olcsón jövõ lé-
nyek. És az olyan paklikba, amik sok kis lényt szórnak
le, abba meg nem kell egy ilyen lény. Azért a Gitongá-
nál valószínûleg elõbb raknám be egy hordába, de el-
képzelhetõ hogy oda se tenném be.

*Gyógyító mancs (7): Gyakorlatilag a legjobb egyért jö-
võ cantrip testrész, mert a többivel ellentétben, ez csi-
nál is valamit. Márpedig 1 ÉP is számít, Lipkinnel illetve
Birtoklással pedig lesz az még több ÉP is.

Gyötrõ féreg (8): Egy másik kedves aranyos kis férgecs-
ke (vagy akár undorító, szemét lapnak is lehet titulálni,
attól függ, hogy mi játszunk vele vagy az ellenfél), ami-
tõl idegrohamot kap minden épeszû játékos, aki nem
bírja azon nyomban lelõni. Mert ha ez nem sikerül, ak-
kor bizony el lehet búcsúzni a féltve õrzött varázspont-
tól, sõt még egy életpontot is sebez!

Halálos káprázat (8): Igen tápos direkt sebzés, amit csak
víziópakliban, illetve néhány vízió mellett lehet használ-
ni. Olcsó, sokat sebet, sokszor lehet használni. Ennyi jó
képesség fényében még az is halványabbnak tûnik,
hogy elég komoly kijátszási feltétele van (amit egy vízió
pakli gyakorlatilag mindig tud teljesíteni). Ennek is,
mint az összes többi víziónak az egyetlen komoly ellen-
fele a Semmi.

Hamis vacsora (3): Ez egy Spóra 2 akar szerintem lenni,
ám jóval gyengébb az eredeti Spóránál, és már csak az
vigasztalhat minket, hogy aktívan jön játékba. Körön-
ként két varázspontot elkölteni rá meglehetõsen nagy
pazarlás.

Hármas büntetõ osztag (7): Nagyon gyors paklit lehet
összerakni szinte csak 3 VP-ért jövõ lapokból (ld. a kieg
szilmilljei) és Támadó taktikával. Ezt a paklit a Hármas
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büntetõ osztag nagyon jól támogatja. Hab a tortán, ha
sikerül szerezni Három a galetki igazságot, amely min-
den, 3 VP-tõl eltérõ idézési költségû lap kijátszását drá-
gítja (sajnos ez a lap ultraritka).

Hatásvadászat (8): Ha eddig még nem létezett volna
száz fajtája a tartalékban gonoszkodó lényekre építõ
paklikból, akkor ezzel a szabálylappal teremthetünk
legalább ötvenféle újabb variánst. Ében íjászok, Tûz ol-
tárok, Gázturbinák és Vörös rakolitsok fogják megke-
seríteni azok életét, akik nem szedik le õket amilyen
gyorsan csak tudják, de még néha ez se elég…

Hegymélyi mágus (5): Egyértelmûen a Most vagy soha
elõkeresésére lett kitalálva. Sajnos csak a következõ kör-
ben lehet kijátszani, addigra viszont az ellenfél mindent
meg fog tenni, annak érdekében, hogy még véletlenül
se jöjjön létre. Viszont legalább nem kell azon izgulnia,
hogy vajon nálunk van-e, egyértelmûen tudni fogja.
Csak más kérdés, hogy ezt õ nem fogja általában pozitív
dolognak értékelni.

Hihetõ illúzió (8): A vízió-pakli fõ spoilere. A már használt
víziókkal nem várjuk meg a kör végét, hogy leessenek,
hanem inkább felhasználjuk õket még egyszer a Hihetõ
illúzió segítségével. Igazán brutális kombót azonban a
Tûnékeny csábítással alkot, hisz így két lapot is le tu-
dunk szedni a Hihetõ illúzióval. A tesztelés során elein-
te 1 VP-ért jött, a lap úgy kiérdemelte volna a 11 pontot.

Hordázás (7): Ha valaki hordával játszik, az általában egy
dolgot jelent: rövid játszmák lesznek. Vagy mert gyorsan
nyer az ember, vagy pedig gyorsan veszít a sok életpont
költés miatt. Ezzel a lappal ez a megállapítás még iga-
zabb lett. Hisz aki ezzel játszik annak tényleg gyorsan
kell nyernie (és erre, valljuk be, nem kevés esély van),
mert az ellenfél kíméletlenül kivégzi. Nagyon kérdéses,
hogy megéri-e a 9 ÉP-t.

Huhogás (7): Egy repülõ pakliba egy rendkívül tápos lap.
Ha kell sebez, ha kell gyógyít. Sajnálatos módon van ki-
játszási feltétele van, ezért nem lehet minden pakliban
használni. Külön sajnálatos még, hogy a repülõ pakli
nem mondható erõsnek (de ki tudja mit hoz a jövõ).

Hydron (8): Egyért 3/1, cantrip? Iszonyú erõs! Sajnos az
erõssége mellé egy rettenetes hátrány is tartozik. Lejön,
zúz egy nagyot, majd hagyja, hogy egy troglodita, vagy
egy Morgan pálca áldozata legyen. A kombinatívabb já-
tékos azonban ennél messzebb megy, és visszaveszi a
kezébe, és újból kijátssza, akár többször is a játék folya-
mán.

Idézõrúna (4): Az abszolút mázlista emberek ismét latba
vethetik szerencsefaktorukat! Néhány jó húzás, és csak
úgy tombol az asztalon a sok gigászi monszter. Akik sze-
rencsén kívül valami másra is építenek néhány lapdo-
bással is megfejelik a paklit (pl.: Mandulanektár, Tol-
vajlás).

Illúzió fétis (9): Kalmárok itala, új köntösben. Igaz,
hogy eggyel kevesebb lapot lehet vele húzni, viszont
minden körben ki lehet játszani, ezzel szerezve hatal-
mas lapelõnyt. Talán még a tárgypaklik is felélednek egy
ekkora táp hatására.

Isteni szeszély (8): Bármit kijátszhatunk, ami a gyûjtõ-
ben van, ráadásul ingyen? Azonban sajnos a sors dönti
el, melyik legyen az. Hogy egy kicsit a magunk oldalára
billentsük a mérleg nyelvét, cselesen kisemmizhetjük az
általunk áhított lap mellõl a többi szemetet (erre talán a
Morgan tanítványa a legalkalmasabb), és így akár egy
Nagyobb kívánságot is elvarázsolhatunk.

folytatjuk...
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A Hatásvadászat ugye azt csinálja, hogy az asztalon levõ
lapok hatásai többet sebeznek és jobban gyógyítanak.
Gyógyulással elég nehéz nyerni, maximum bonyolult
kombókkal lehetséges, ezért a lap képességének elsõ fe-
le volt az, ami felkeltette a figyelmemet. Milyen asztalon
levõ lap van, ami sebez? – gondolkodtam el. A régi HKK-
soknak egybõl eszébe jut persze az õsidõk egyik ásza, a
Villámszimbólum. Manapság azonban ez már drága lap-
nak számít. Nézzünk körül inkább a lények között! Ott
van a Boszorkánymester, aki a szabálylap mellett három
varázspontért hármat lõ. Elég jól hangzik a dolog, rakjuk
is be egybõl a pakliba. A pakli azonban mégsem a Boszor-
kánymesterre, hanem a HKK egyik legjobb „lövõ” lényé-
re, az Ében íjászra fog alapulni. Az íjász ingyen lõ, igaz az
elején csak egyet, de ha már három-négy van az asztalon,
akkor hamar vége lesz a játéknak. Ráadásul a szabálylap
miatt az íjász már egymagában is kettõt tud sebezni.

A játék megnyeréséhez tehát arra kell törekednünk,
hogy minél több íjászunk legyen játékban. Milyen lapok
tudnak segíteni ebben? Ha megnézeget-
jük a Víziók lapjait, akkor hamar rábuk-
kanunk egy jó lapra: a Tükördémonra.
Ha ezt berakjuk, az majdnem azt jelen-
ti, hogy nyolc íjászunk van a pakliban,
ami már elég jó esélyt ad ahhoz, hogy
kettõ-három elég gyorsan kijöjjön és
nyerjünk vele. A szemfüles játékosok,
gondolom, észrevették már azt, hogy az
íjász torzszülött. Vagyis, ha az amúgy is
közkedvelt Tonyók a gazdát berakjuk,
akkor azzal tovább növeljük az esélyt
újabb íjászok kirakására. Azért pedig,
hogy Tonyók bácsit is nagyobb eséllyel
vegyük kézbe, érdemes pár Õsi hívással
dúsítani a paklit.

Nos, sikerül eléggé megnövelnünk az
esélyét annak, hogy már a játék elején ki

tudjunk rakni akár több íjászt is, van azonban egy bökke-
nõ. Az íjászoknak csak egy életpontjuk van, a Boszorkány-
mesternek kettõ, ezért az ellenfél nagyon könnyen meg-
ölheti õket. Meg kell tehát védenünk a lényeinket ahhoz,
hogy gyõzhessünk. Erre a célra kiváló az utóbbi idõk
egyik sokat használt lapja, a Bohócmolad. Az új kiegészí-
tõben is akad jó lap erre a célra: Betelgeuse. A Betelgeuse
és a Bohócmolad majdnem leszedhetetlen párost alkot-
nak, ha mindkettõ a tartalékban marad. Ráadásul Betelge-
usét elõkereshetjük az Õsi hívással, a moladot meg To-
nyókkal. Szintén jó védõ lény a Protolisk lárva, amit
szükség esetén feláldozhatok azért is, hogy a galetkijeimet
is hizlalja. Védõ lapként én még a Mágikus páncélzatot
használtam, ami a moladdal párosítva szintén elég kelle-
mes, hiszen az öt-hat életpontú moladokat leszedni nem
könnyû feladat. A Boszorkánymestert és Betelgeusét rá-
adásul még testrészekkel is védhetjük. Itt elsõsorban az
egy varázspontba kerülõ, cantrip testrészek a jók, mivel az
elsõdleges feladat a galetkijeink megvédése. Ráadásul a
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egészen megdöbbentõ. Három ében íjász akár egy 
Ongóliantot is tûpárnává lyuggat.” 

Ében íjász

szörny
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KKOOMMBBÓÓKK
HATÁSVADÁSZAT

Gondolom mindenki nagy izgalommal fogadta az új HKK kiegészítõt, a Víziót. Annak
idején én is nagy lelkesedéssel láttam neki az új lapok tesztelésének, és egybõl megakadt
a szemem egy új, érdekes szabálylapon, a Hatásvadászaton. Remélem a ti érdeklõdése-
teket is felkeltette, mert errõl fogok most írni. Persze a most következõ pakli csak a tesz-
teléseken létezett, de szerintem kis csiszolgatással sok versenyen meg tudja állni a helyét.
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AA PPAAKKLLII::
R-CC-DD-EE
Szab·lylap: 

Hat·svad·szat

5 ……ben ÌÌj·sz
3 BBoszork·nymester
3 TT¸kˆrdÈmon
3 TTonyÛk aa ggazda
2 ’’si hhÌv·s
3 BBohÛcmolad
3 BBetelgeuse
3 PProtolisk ll·rva
3 MM·gikus pp·ncÈlzat
3 GGyÛgyÌtÛ mmancs
3 PPikkelyes bbır
3 SSpÛra
2 GG·zturbina
3 ÷÷rdˆg˚zı pp·lca
3 ZZephyndar
1 KKutatÛlaboratÛrium

pakli átlag idézési költsége is alacsony,
nem árt, ha húzunk pár plusz lapot. Én a
Gyógyító mancsot használtam, mivel az
a pár életpont, amit gyógyít, sokszor se-
gít abban, hogy egy gyors horda ellen ki
tudjunk épülni. A másik általam használt
testrész a Pikkelyes bõr volt, ennek volt
még a legtöbb értelme Dornodon, Eleni-
os, Chara-din és Raia testrészei közül.

Most már majdnem kész a pakli,
már csak a maradék helyeket kell kitöl-
teni. Fel kell készülnünk arra az esetre
is, ha a sok védelem ellenére mégis le-
szedik az íjászainkat és Boszorkánymes-
tereinket. Rakjunk be Spórát, ami már
régóta használt kombó Tonyókkal. Ez-
zel nem csak azt érjük el, hogy sok
varázspontunk lesz, hanem szükség
esetén egy spórákon felhizlalt Betelge-
usével vagy Tonyókkal is nyerhetünk.
Ha még Gázturbinát is rakunk a pakli-
ba, akkor meg már egy Spórával is szé-
pen lelõhetjük az ellent. Bekívánkozik
még az Ördögûzõ pálca is, aminek több
funkciója van. Egyrészt megkeseríti az
ellenfél életét, másrészt visszavehetjük
vele a saját lapjainkat is. Például ha a
már jelzõ nélküli Betelgeusét vagy Mági-
kus páncélzatot visszavesszük, akkor
újból kirakva, ismét teljes hatással véd-
hetik a többi lényünket. A cantrip test-
részeket is megéri visszavenni, ha van rá
varázspontunk, hiszen újból kijátszva
húzhatunk helyettük, ráadásul a Gyó-
gyító mancs még gyógyít is.

A paklinknak fel kell készülni arra is,
hogy az ellenfél kirakott lapjait is képe-
sek legyünk letakarítani az asztalról. A
lényekkel ugye nincs probléma, hiszen
az íjászok, és Boszorkánymesterek jól
lövik õket. A nem lény lapokkal már
probléma lehet, ezért ajánlom Zephyn-
dar használatát. Az Õsi hívással õt is ki-
kereshetjük, Spórával tápolva ütni is
tud, és feláldozandó lényünk úgyis lesz,
akár Spóra, Protolisk lárva, akár ki-
ürült Betelgeuse, vagy haszontalan To-
nyók. Én beraktam még egy Kutatóla-
boratóriumot is, amivel elõkereshetjük
azt a lapot, amire a legnagyobb szüksé-
günk van.

Ezzel kész is a pakli. A használatá-
hoz nem nagyon lehet tanácsokat adni,
mindig a helyzetnek megfelelõen kell
reagálni vele. Általánosságban csak

annyit mondanék, hogy kontroll pakli
ellen elõször mindig a védelmet építsük
ki, lehetõleg a Bohócmolad-Betelgeuse
párost. Hordák ellen pedig ne foglal-
kozzunk a védelemmel, mielõbb minél
több lövést az asztalra, hogy vagy lénye-
it szedjük le, vagy az ellent, mielõtt õ öl
meg bennünket.

Kiegészítõ paklit sem írok, csak pár
olyan lapot, ami eszembe jutott, és ér-
demes lenne kipróbálni a pakliban. El-
sõként is a szabálylapot le lehet cserél-
ni Védekezõ taktikára. Így lassabban
tudunk csak nyerni ugyan, de a lénye-
ink jobban védettek, és a horda gyakor-
latilag esélytelen lesz ellenünk. Védeke-
zõ lapnak megéri kipróbálni még a
Védekezés italát, vagy az Álcázást a Má-
gikus páncélzat helyett. Fõleg akkor, ha
azt szeretnénk, hogy a kontroll paklik
sok ellenvarázslata használhatatlan le-
gyen ellenünk. A kontroll további hát-
ráltatása céljából rakhatunk bele Káosz-
mestert is, bár ez kétélû fegyver, hiszen
a mi testrészeinket, épületeinket és tár-
gyainkat is drágítja. További jó kontroll-
szívató lap a Gyötrõ féreg, érdemes ki-
próbálni. Ha sok nem lény lap szívat
bennünket, akkor javaslom még a Qu-
warg vágóhidat. Esetleg ilyenkor színt
is lehet cserélni, berakni Tharrt a Rom-
boló féreg és A föld oltára miatt. To-
vábbi ölõlapként javaslom kipróbálásra
A tûz oltárát, esetleg a Tûzivadékot.

Mindenkinek jó vadászatot kívánok!
DANI ZOLTÁN

2005 © Beholder Kft.2005 © Beholder Kft.
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@3: célpont lény vagy játékos 2 ÉP-t
sebzôdik, majd a célpont lény gazdája ill. a

célpont játékos @2-ért sebezhet 1 ÉP-t célpont
lényen vagy játékoson. Ezt a képességet egy

körben max. háromszor használhatod.
„A szint boszorkánymesterétôl számos szolgálatot vásárol-

hatsz, de az ár, amit kér, néha túl bizarr.”
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Elõzõ számunkhoz hasonlóan most
sem konkrét kérdésekkel foglalko-
zunk, hanem picit körüljárunk egy so-
kak által nehezen értelmezhetõ prob-
lémát a HKK szabályai közül. Ez pedig
az életmentõ hatás.

Ha egy lényem 0 életpontra, vagy
az alá kerül, akkor még mielõtt a
gyûjtõbe menne, megmenthetem,
ha azonnali varázslattal vagy hatás-
sal gyógyítok rajta, illetve növelem
az életpontját. Ezeket az azonnali
varázslatokat és hatásokat nevez-
zük összefoglalóan életmentõ ha-
tásnak.
Mit is jelent ez pontosan? Mik

azok, amiket azonnali hatásként hasz-
nálhatok? Azt gondolom, mindenki
számára egyértelmû, hogy az olyan
azonnali varázslatok, amire az van ír-
va, hogy célpont lény, vagy lények
egy csoportja gyógyul X életpontot
(pl. Gemina balzsama), vagy nõ va-
lamennyivel ezen lények életpontja
(pl. Tüskepajzs), az feltétel nélkül
beleillik a fenn leírt szabályba. Ter-
mészetesen nem menthetem meg a
lényemet gyógyító, vagy életpont
növelõ általános varázslat vagy bû-
báj kijátszásával, csak az azonnali-

kéval.
Az asztalon levõ lapok aktivizálást

igénylõ képességei azonnali hatásnak
számítanak, tehát ezek mûködnek
ilyenkor. Ilyen például a Fehér gyógy-
ital. Vannak azonban olyan képessé-
gek, amiket csak bizonyos fázisokban
lehet használni (pl. a saját köröd fõ
fázisában). Ha egy lényem olyankor
halna meg sebzõdéstõl, amikor az
aktuális képesség használható, ak-
kor ezekkel is meg menthetem a lé-
nyemet, de ha mondjuk az ellenfél
köre van, és akkor a leírás szerint
nem használható a képesség, akkor

életmentõ hatásként sem alkalmazha-
tó.

Életmenõ hatásként olyan varázsla-
tot vagy képességet is lehet használni,
ami egyedül nem növeli az életpontot,
de közvetetten újabb lapok vagy va-
rázslatok használata nélkül igen.
Klasszikus példa a Raia oltára-Áttérí-
tés esete. Raia oltára +1 ÉP-t ad a Ra-
ia lényeknek, ha tehát Áttérítéssel Raiá-
ra változtatom egy lényem színét,
akkor ezzel, újabb lap vagy hatás hasz-
nálata nélkül, megnövelem az élet-
pontját. Ebben az esetben tehát az Át-
térítés mûködhet életmentõ hatásként.

A regeneráció gyakorlatilag a lé-
nyek beépített életmentõ hatása, amit
akkor lehet használni, amikor egy lé-
nyem megsebesült. Viszont az már
nem mûködhet életmentõ hatásként,
ha egy lényem passzivizálásra regene-
rációt ad egy másik lényemnek. Hiszen
ekkor maga a regeneráció megadása
egy cselekedet, ami nem növeli a lény
ÉP-jét, és a lényem életpontja csak ak-
kor fog nõni, ha még utána használom
a regenerációt. Célszerû ilyenkor már
elõre megadni a másik lénynek a rege-
nerációt, amit az a sebzõdés után már
gond nélkül használhat a saját meg-
mentésére.

Életmentõ hatás bármikor, bármely
fázisban használható, amikor a lényem
0 életpontra vagy az alá sebzõdik. Ez
alól kivétel az elõkészítõ fázis, amikor
ugye nem lehet varázsolni, és aktivizá-
lást igénylõ képességet használni. El-
méletileg a csere fázisban sem lehet,
de ekkor a lényem sem tud sebzõdni,
mivel nincs olyan lap, ami a csere fázis-
ban sebezne.

Remélem, mindenki megértette az
életmentõ hatások lényegét, és a jövõ-
ben nem fog gondot okozni a játék-
ban!

DANI ZOLTÁN
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1995 © Beholder Bt.

Minden Raia

teremtményed kap +1 ÉP-t.

„Eddig több, mint húsz Raia oltárt

építettem. Kicsit fáradt vagyok már.”

– Áldozat, oltárépítô rabszolga
3

2

2000 © Beholder Kft.
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Sikeres kijátszása után költs el

@x -t, és tegyél rá X+1 gyógyító jelzôt.

Bármikor levehetsz a varázsitalról

bármennyi gyógyító jelzôt: ekkor célpont

lény vagy játékos annyi ÉP-t gyógyul,

amennyi jelzôt levettél.

Abban a körben, amikor kijátszottad,

nem lehet varázslat célpontja.
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c – Chara-din
d – Dornodon
e – Elenios
f –Fairlight
l – Leah
r – Raia
s – Sheran
t – Tharr
- – színtelen

H – Halhatatlan klán
K – Katona klán
Ma – Mágus klán
Mu – Mutáns klán
P – Pszionicista klán
Ti – Tisztogató klán
To – Tolvaj klán
Tu – Tudós klán
-* – klán nélküli

r – ritka
n – nem gyakori
g – gyakori

A biztonság helytartója Ti n
A halál fia l r
A halál sekrestyése H n
A hallucináció börtöne P r
A hatodik nap - r
A holtak békéje Tu n
A káprázat ereje e r
A kétségbeesés hatalma f n
A próféta parancsa H r
A szerelem Tornya e r
A Tisztaság Kapuja r n
Agyhalál Mu r
Alaptalan remény H g
Alba regina P n
Áldott okerón r r
Aranycsináló csáp Ma g
Asztrális hullám Mu r
Az alkotó öröme K r
Az éhínség parányi gyöngye H n
Az elme nyitása P n
Az erõ felosztása Ti g
Balszerencsés quwarg d g
Betelgeuse To n
Birtoklás -* r
Bjölteodrok Tu r
Bûbájos féreg e r
Bunthar r r
Burjánzó toragfatty c r
Büntetõ féreg t n
Csábítás e r
Cselvetés f g
Csöpögõ csápolat H r
Detonáló amulett To r
Dezintegrátor f r
Drakolder citadella - n
Drakolder poronty f r
Drakolder varázslat f n
Ebédszünet l n
Éberség r n
Fealefel Throm f r
Felfrissülés r g
Fókuszpenge t g
Fortyogó motyogó l n
Fûszer f g

Fürkészõ Mu r
Galetki lárva -* g
GGÓT Ti n
Gigantikus növekedés t g
Grimor Tu n
Guolg császár f r
Gyilkos sólyom c g
Gyógyító mancs K g
Gyötrõ féreg d r
Halálos káprázat Ma r
Hamis vacsora Ti g
Hármas büntetõ osztag c g
Hatásvadászat -* r
Hegymélyi mágus Ma n
Hihetõ illúzió Ma r
Hordázás - n
Huhogás e g
Hydron To r
Idézõrúna Ma n
Illúzió fétis c n
Isteni szeszély e n
Karacs b* r
Kárpótlás s g
Kék testvér P g
Kék-vörös atya Mu n
Kék-vörös idol Mu n
Kerecsensólyom r n
Kígyópók Mu g
Kiképzõtiszt Ti g
Koncentrált energia r g
Ködlovas l r
Közös mancs Ti g
Lady Terilien s r
Lelkek börtöne P r
Lidércvipera H r
Manapoid Ma r
Mentát P n
Metakáosz Mu r
Misszionárius K g
Mocsári féreg f n
Molitár dob e g
Nyirbálás Tu n
Nyüzsgõ férgek - n
Okulüpaj lovagja c g

Okulüpaj sóhaja c g
Ôrjöngõ szilmill H g
Ork lángvetõ d g
Ostromtorony t g
Owooti alligátor s r
Öröktûz d r
Páncélos torgal t r
Párbaj t n
Pokoli fájdalom d r
Por és homok Ti r
Purifikátor császár r r
Quwarg tûzköpõ To r
Quwarg vágóhíd d r
Régész Tu g
Régészet -* n
Romboló féreg t n
Smaragdsörényû pegazus s n
Solisar aurája r r
Szaporodó féreg t g
Szilmill bûbájmester P g
Szilmill fanatista H g
Szilmill hordavezér P g
Szilmill osztagparancsnok P g
Szilmill sámán K g
Szilmill spórák Tu g
Szirén fattyú P r
Szonikus áspis K r
Szõrös harács Ma n
Takarító -* r
Temetetlen múlt l r
Tiszta esõ s n
Tojásrakó pöfeteg Mu r
Triklopsz Ma g
Tudatcsapás e r
Tûnékeny csábítás e r
Tükördémon P r
Vándorsólyom e g
Virrasztók H n
Visszavágás Tu r
Víziócsáp Tu n
Vízióféreg r g
Víziósárkány d r
Víziósólyom d r
Vörös testvér To g
Xenópete Ti r



ÚJJ VERSENYEK
decemberben és januárban

A HAGYOMÁNY JEGYÉBEN
Idõpont: december 29., szombat 11
óra (nevezés 9-õl).
Helyszín: Szentes.
Szabályok: Hagyományos verseny.
Díjak: ultraritka, paklik.
Érdeklõdni lehet:
tel.: 63-400-457.

õSÖK VÁROSA
Idõpont: január 5., 10 óra
(nevezés 9-tõl).
Helyszín: Szeged.
Szabályok: Csak õsök Városa.
Nevezési díj: 500 Ft.
Díjak: ultraritka és paklik. 20 fõtõl
2 ultra lesz kiosztva.
Érdeklõdni lehet:
tel.: 20-443-3779 (Tóth Dávid).

A HAGYOMÁNY JEGYÉBEN
Idõpont: január 5. 11 óra
(nevezés 10-tõl).
Helyszín: Elysium.
Szabályok: Hagyományos verseny,
ahol tiltott lap a Mánia is.
Nevezési díj: 600 Ft.
Díjak: ultraritka, paklik.
Érdeklõdni lehet: Az Elysiumban,
vagy Szegedi Gábornál
30-924-5850.

SZABÁLYLAPOK NÉLKÜL
Idõpont: január 26., szombat 11óra
(nevezés 10-tõl).
Helyszín: Cegléd.
Szabályok: Hagyományos verseny,
ahol nem lehet használni a
szabálylapokat és a követõket.
Nevezési díj: 550 Ft.
Díjak: ultraritka, paklik. Legalább 20
induló esetén 2 ultraritkát osztunk ki.
Érdeklõdni lehet: Marofka
Mátyásnál: 30-355-7657, vagy
marofkamatyas@freemail.hu

õSÖK VÁROSA
Idõpont: január 13., 11 óra
(nevezés 10-tõl).
Helyszín: Elysium.
Szabályok: Csak õsök Városa, ahol
tiltott A sárkány kincse is.
Nevezési díj: 600 Ft.
Díjak: ultraritka, paklik.
Érdeklõdni lehet: Az Elysiumban,
vagy Szegedi Gábornál
30-924-5850.

AZ ELYSIUM VERSENYE
Idõpont: december 30., 11 óra
(nevezés 10-tõl).
Helyszín: Elysium.
Szabályok: Nem használhatók az
õsök Városa lapjai (õsök Városa, Rúvel
hegy, Két világ közt õV lapjai). További
tiltott lapok: A falak ereje, A mágia
létsíkja, A sárkány kincse, Mánia,
Teológia, Pszi szakértelem, a Tiltott
mágia csak a kiegészítõben lehet.
Nevezési díj: 600 Ft.
Díjak: ultraritka, paklik.
Érdeklõdni lehet: Az Elysiumban,
Szegedi Gábornál 30-924-5850.

AZ ÁTALAKULÁS MESTEREI
Idõpont: január 12., 10 óra
(nevezés 9-tõl).
Helyszín: Békéscsaba, Ifi ház.
Szabályok: Minden játékos azonos
alappaklival játszik, csak a kiegészítõ
pakli lehet más. Ez az alappakli a
következõ (direkt a legutóbbi kiadások
gyakori lapjaiból lett összeállítva, így
ha valakinek egy-két lap nincs meg,
akkor azokat igyekszünk a helyszínen
kölcsönadni): 2 Féreg érintése,
2 A Kos Rend szerzetese, 2 Asztrális
polip, 2 Hártyás lemur. 2 Méregzsák,
2 Tüskés hólyag, 2 Az istenek
könnye, 2 Ínysorvadás, 2 Növesztõ
fõzet, 2 Werjut, 2 Kõszemõ szillmil,
2 Bogyógránát, 2 Robbanó üstökös,
1 Végítélet, 1 Obszidián sörényõ
pegazus, 1 Vészmadár, 1 Porp Ylit
Ron, 1 Méregátadása, 1 Idegen tollak,
2 Gyógyító sámán, 1 Mágikus bõr,
2 Skorpiófarok, 2 Sárkányfej,
2 Kenbug, 2 Haláljáró, 2 Fanatikus
Wart.Természetesen az elsõ játszmát
mindenki az alappaklival játssza, de a
következõ két játszma elõtt lehetõség
van a pakli átalakítására, felhasználva
a 25 lapos kiegészítõ paklit.
Nevezesi dij: 400 Ft.
Érdeklõdni lehet: Béres Csaba
06-1-4877010 (hétköznap, 9-tõl
17-ig).

A HAGYOMÁNY JEGYÉBEN
Idõpont: január 6., 11 óra
(nevezés 10-tõl).
Helyszín: Eger.
Szabályok: Hagyományos verseny.
Nevezési díj: 300 Ft.
Díjak: ultraritka, paklik.
Érdeklõdni lehet: Camelot
Kártyavár 36-321-966.

A HAGYOMÁNY JEGYÉBEN
Idõpont: január 6., 10.30
(nevezés 9.30-tól).
Helyszín: Nyíregyháza.
Szabályok: Hagyományos verseny.
Nevezési díj: 500 Ft.
Díjak: ultraritka, paklik.
Érdeklõdni lehet: Jakab Zsolt
30-243-9649.

A HAGYOMÁNY JEGYÉBEN
Idõpont: január 12., 10 óra
(nevezés 9-tõl).
Helyszín: Gödöllõ.
Szabályok: hagyományos verseny.
Nevezési díj: 500 Ft.
Gödöllõieknek és azoknak, akik
Gödöllõn még nem neveztek, 450 Ft.
Díjak: ultraritka, paklik.
Érdeklõdni lehet: Csuja
Gergelynél tel 28-413-962 vagy e-
mail csuja@mail.digitel2002.hu

A HAGYOMÁNY JEGYÉBEN
Idõpont: január 26., 10 óra
(nevezés 9-tõl).
Helyszín: Szarvas. Aki vonattal
érkezik, kérem jelezze, mert onnan
kocsival hozunk be mindenkit.
Szabályok: hagyományos verseny.
Nevezési díj: 500 Ft.
Díjak: ultraritka lap és paklik,  20
nevezõ esetén a második helyezett is
kap ultraritkát.
Érdeklõdni lehet: Hlobocsányi
János (30) 203-3974, Szarvas,
Hársfa u. 17. 5540.

A HAGYOMÁNY JEGYÉBEN
Idõpont: február 9., 10 óra (nevezés
9-tõl).
Helyszín: Gödöllõ.
Szabályok: hagyományos verseny.
Nevezési díj: 500 Ft.
Gödöllõieknek és azoknak, akik
Gödöllõn még nem neveztek, 450 Ft.
Díjak: ultraritka, paklik.
Érdeklõdni lehet: Csuja
Gergelynél tel 28-413-962 vagy e-
mail csuja@mail.digitel2002.hu

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).

DOMBÓVÁR – Polgárvédelmi
klub, Szabadság u. 14.

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 –
Használt Könyvkereskedés,
Dózsa György u. 5.

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 – Szabolcs utcai
Móricz Zsigmond Mûvelõdési
Ház

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 Mûvelõ-
dési Központ (Turul mozi).
A központi autóbuszállomástól
200 m-re a Szabadság úton.

SZEGED – Csongrádi sugárút 57.
SZENTES – a kenyérgyár

kultúrhelyisége, Ady E. u. 20.
VALHALLA PÁHOLY

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

VESZPRÉM – Sárkánytûz Szerep-
játékbolt, Ady Endre u. 3.

ZALAEGERSZEG – Pázmány
Péter u. 4. („Nagy Zöld Kapu”)

A bajnok manifesztációja
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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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AZ ELYSIUM VERSENYE
Idõpont: január 27., 11 óra (nevezés 10-tõl).
Helyszín: Elysium.
Szabályok: Frissen bontott paklik versenye
3 csomag Víziókból.
Nevezési díj: 2200 Ft.
Díjak: ultraritka, paklik.
Érdeklõdni lehet: Az Elysiumban, vagy Szegedi
Gábornál 30-924-5850.

A HAGYOMÁNY JEGYÉBEN
Idõpont: február 3., 11 óra (nevezés 10-tõl).
Helyszín: Eger.
Szabályok: Hagyományos verseny.
Nevezési díj: 300 Ft.
Díjak: ultraritka, paklik.
Érdeklõdni lehet: Camelot Kártyavár 36-321-966.

KGK VERSENY
Idõpont: január 12., 11 óra (nevezés 10-tõl).
Helyszín: Elysium.
Szabályok: Hagyományos verseny.
Nevezési díj: 500 Ft.
Díjak: 1. hely 1500, 2. hely 1000 Ft, ultraritka, paklik.
A nevezési díjon felül lehetõség van plusz 100 Ft
befizetésére. Az így képzõdött nyeremény alapot a
legjobb helyezést elért befizetõ kapja meg.
Érdeklõdni lehet: Az Elysiumban,
vagy Szegedi Gábornál 30-924-5850.

AZ ELYSIUM VERSENYEI
december 22. szombat: MAGUS
december 29. szombat: MAGUS
december 30. vasárnap: Elysium HKK
január 5. szombat: HKK
január 6. vasárnap: Star Wars
január 12. szombat: KGK/Lord of the Rings
január 13. vasárnap: HKK
január 19. szombat: MAGUS
január 20. vasárnap: Star Wars
január 26. szombat: MAGUS
január 27. vasárnap: Elysium HKK
február 2. szombat: HKK
február 3. vasárnap: Star Wars
február 9. szombat: KGK/Lord of the Rings
február 10. vasárnap: HKK
február 16. szombat: MAGUS
február 17. vasárnap: Star Wars
február 23. szombat: MAGUS
február 24. 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 30-924-5850-es telefonon.
Cím: 1132 Budapest, Csanády u. 4/b – bejárat a
Kresz G. u. felõl.

SZABÁLYOK
TILTOTT LAPOK: Az alábbi lapok minden

HKK versenyen tiltottak, kivéve, ha a
verseny hirdetésében másképpen
szerepel: A falak ereje, A mágia
létsíkja, A sárkány kincse, Pszi
szakértelem, Teológia. A Tiltott mágia
csak a kiegészítõ pakliban lehet.

EGYSZÍNÛ VERSENY: A pakliban
csak egy isten lapjai szerepelhetnek
a színtelen és Bufa lapok mellett. Tiltott
lapok: A béke szigete, A falak ereje, A
mágia létsíkja, A sárkány kincse, Pszi
szakértelem, Teológia. 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 25 lapos kiegészítõ,
egy fajta lapból maximum 3 db. 
Tiltott lapok: A mágia létsíkja,
Pszi szakértelem, Teológia, A falak
ereje, A sárkány kincse. Tiltott mágia
csak a kiegészítõben lehet.

ISTENI SZÖVETSÉG: A pakliban csak
két isten lapjai szerepelhetnek a
színtelen és Bufa lapok mellett. Tiltott
lapok: A béke szigete, A falak ereje, A
mágia létsíkja, A sárkány kincse, Pszi
szakértelem, Teológia. A tiltott mágia
csak a kiegészítõben lehet.

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 bár-
melyik itt leírt szabályt meg lehet
változtatni, csak a versenykiírásban
szerepeljen a változás.

ÕSÖK VÁROSA: Csak az Õsök városa,
a Rúvel hegy és a Két világ közt
lapjait lehet használni. Tiltott lap:
A sárkány kincse. 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.

ISTENEK HÁBORÚJA
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 Víziók
az amatõr kategóriában

Idõpont: 2002. február 16., 10 óra (nevezés 9-tõl).
Helyszín: Kondor Béla Közösségi Ház (Budapest, Kondor Béla sétány 8.).

Megközelíthetõ Kõbánya-Kispesttõl piros 136-os busszal (6 megálló).
Szabályok: A pakliban és a kiegészítõ pakliban csak egy isten lapjait

lehet használnia a színtelen és Bufa/Bárd lapok melett.
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 2001. 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 Víziók.

Érdeklõdni lehet: levélben a Beholder Kft. 1680 Budapest, Pf. 134
vagy e-mailben a beholder@beholder.hu címen.

FIGYELEM! Az általunk támogatott HKK versenyeken a következõ pontozást kell alkalmazni:
Gyõzelem 3 pont (a gyõzelem arányától függetlenül). Döntetlen 1 pont. Vereség 0 pont. A ver-
senyekrõl küldött beszámolóban a pontszámok mellett kérjük a lejátszott körök számát és a bí-
ró nevét is. Az ultraritkát 15 indulótól lehet kiosztani, kevesebb számú versenyzõ esetén vissza
kell küldeni nekünk. Hatalom Szövetsége pontokat, profi besorolást 20 fõtõl lehet szerezni.
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Az új belépõk, szervezõk kedvéért ismét leírom a
változásokat: aki meghosszabbítja a tagságát, vagy
újonnan belép a Ligába, az már örökös tag ma-
rad, soha többet nem kell újra belépnie/hosszab-
bítania. A tagság továbbra is 150 Ft. Belépni az
alább közölt Liga-helyszíneken lehet. A tagságot
hosszabbító régi tagoknak továbbra is a régi sor-
számuk marad meg, csak új igazolványt kapnak.

Még egyszer az általános szabályok: a pakli-
nak legalább 45 lapnak kell lennie, a kiegészítõ
paklinak (ha van, mivel nem kötelezõ) pontosan
huszonötnek. Minden meccs három játszmából
áll. Az elsõ játszma után megnézheted az ellenfe-
led kiegészítõjét, majd cserélhetsz lapokat a saját

paklid és kiegészítõd között, de pontosan annyit
kell kivenned, mint amennyit beraktál. A harma-
dik játszmát nem kötelezõ lejátszani, ha az egyik
játékos már megnyerte az elõzõ kettõt. A kezdõ
szabály (a kezdõ játékos az elsõ körben nem húz
lapot) érvényes. Tiltott lapok: A mágia létsíkja,
A falak ereje, A sárkány kincse, Teológia, Pszi
szakértelem, a Tiltott mágia csak a kiegészítõ-
ben használható.

2001. január 1-tõl június 30-ig a hagyomá-
nyos versenyek szabályai szerint kell játszani a
meccseket.

Alább megtaláljátok a Liga-helyszínek listá-
ját. 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



Októberi feladványunkra sok levél
érkezett, és rengeteg jó megfejtés
volt közöttük. Akiknek még sem si-
került kitalálni, azok számára íme a
jó megoldás:

1. Kijátszom Rakoncot, Zén kap egy
gyengülés jelzõt. (-3 = 16 VP)

2. Zén épít egy Rúnakövet.
3. Kijátszom az Iszapgólemet, aki 17

jelzõt kap (7 jelzõ a Mestermágu-
son, 1 Zénen, 9 az õrgólemen).
(-5 = 11 VP)

4. Alattomos módszerekkel aktivizá-
lom az Iszapgólemet és az õrgóle-
met. (-2 = 9 VP)

5. Szemet szemérttel visszaveszem a
Rakoncot és a Rúnakövet, az el-
lenfél pedig az Elemi védelmet és
a Quwargot. (-2 = 7 VP)

6. Feláldozom az õrgólemet. 
(+9 = 16 VP)

7. Erõpróbával lelövöm Zént. 
(-3 = 13 VP)

8. Kijátszom a Páros gyógyulást
8-ért (így 3 ÉP-m lesz, és már túl-

élem a kört), az ellenfél is felgyó-
gyítja magát 20-ra. (-8 = 5 VP)

9. Zén bosszúja elviszi a Mestermá-
gust és a Káoszgoblint, és még az
ellenfélen is sebez négyet. 
(-3 = 2 VP, -4 = 16 ÉP)

10. Megy az Iszapgólemem, és begya-
lulja az ellent. Gyõztem! A maradék
2 VP bõven elég arra, hogy bármi-
kor manacsapdázzam az ellenfél
Hatalom torzulását. (-17 = -1 ÉP)

Szerencsés nyerteseink: Tuska Gá-
bor Debrecenbõl, Nagy Lajos Bihar-
keresztesbõl, Rudi Bálint, Budapest-
rõl. Nyereményük egy-egy csomag
Víziók. Gratulálunk!

Új feladványunkat Makó Balázs
készítette. Neked 2 életpontod és
20 varázspontod, nincs szörnykom-
ponensed, míg az ellenfelednek
16 életpontja, 2 varázspontja és
1 komponense van. A te körödben
vagytok, most kezdõdik a fõ fázisod.
Nyerd meg a játékot a köröd végéig.

Beküldési határidõ:
2002. január 10.

KÉZBEN LEVÕ LAPJAID:
• Temetetlen múlt (L)
• Haarkon dühe (L)
• Fûszer (F)

KIJÁTSZOTT LAPOD:
• A fókusz meglelése (-)

GYÛJTÕDBEN LEVÕ LAPJAID:
• Víziósólyom (D)
• Halálos káprázat (F)
• Tûnékeny csábítás (E)
• Víziósárkány (D)
• Vízióféreg (R)
• Hihetõ illúzió (F)

ELLENFELED
KIJÁTSZOTT LAPJAI:

• Gyilkos sólyom (C)
• A tûz oltára (D)
• 2 db A pénz szentélye (F)
• Fekete lyuk (-)

ELLENFELED
KEZÉBEN LEVÕ LAP:

• Okulüpaj sóhaja (C)

Minden lapja aktív, a Gyilkos só-
lyom az õrposztban van. A tûz ol-
tárán két jelzõ van.

A megfejtéseket külön papíron,
rajta a neveddel és a pontos cí-
meddel, küldd el az alábbi címre:
Beholder Kft.,
1680 Budapest Pf. 134
E-mailben NEM lehet megfejtést
beküldeni!

DANI ZOLTÁN
Beküldési határidõ:

2002. január 10.

2004 © Beholder Kft.
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Hátrány: Ahányszor egy lény játékbakerül, rakj Zénre egy gyengülés jelzôt,ami -1 sebzést és -1 ÉP-t jelent.@1: Célpont lény 1 ÉP-t sebzôdik.Ezt a képességet egy körben max. 3-szor
használhatod.

„Idônként felröppen a hír, hogy Zén új expedíciótszervez – ilyenkor menekül ki merre lát.”

2001 © Beholder Kft.
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Ha a játékból a gyûjtôbe kerül (kivéve felál-

dozástól), kapsz @3-t.

1 szintlépés: a gyûjtôbe kerülésnél

nem 3, hanem @8-t kapsz.

„Rakonc önfeláldozása értékes pillanatokat nyert a szá-

munkra. Hôstettét az sem csökkenti, hogy mindezt

nem tudatosan tette...” – Zén: Hogyan fogyott el

a második expedíciónk is c. feljegyzéseibôl

Alanori Krónika – VI. évf. 12. (72.) szám 27
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RAYMOND E. FEIST REGÉNYEI
Mágus: a tanítvány (új kiadás) 1298 1230 1100
Mágus: a mester (új kiadás) 1298 1230 1100
Vérbeli herceg 898 760 670
A király kalóza I. 998 950 900
A király kalóza II. 998 950 900
A démonkirály dühe II. 998 950 950
Törött korona 1498 1400 1300
A Birodalom sorozat (Raymond E. Feist – Janny Wurts)
A birodalom leánya 1498 1400 1250
A birodalom szolgálója I. 1198 1140 1020
A birodalom szolgálója II. 1298 1230 1100
A birodalom úrnõje I. 1198 1140 1020

BATTLETECH REGÉNYEK
Robert Thurston: A klán törvénye 698 620 520
Robert Thurston: Vérnév 698 620 520
M. A. Stackpole: Farkastörvény 798 760 680
M. A. Stackpole: Veszélyes feladat 898 850 670
M. A. Stackpole: Született harcosok 948 900 800
M. A. Stackpole: Sötét ármány 948 900 800
M. A. Stackpole: Harcos: En Garde 1198 1140 1020
M. A. Stackpole: Harcos: Riposte 1198 1140 1020
M. A. Stackpole: Harcos: Coupé 1198 1140 1020
Robert N. Charrette: A határvidék farkasai

1298 1230 1100

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

J. GOLDENLANE KÖNYVEI
Isteni balhé 998 950 850

ROBERT JORDAN – AZ IDÕ KEREKE SOROZAT
A világ szeme I. 798 750 640
A világ szeme II. 998 950 850
A nagy hajtóvadászat I. 1198 1150 1100
A nagy hajtóvadászat II. 1198 1150 1100
Az újjászületett Sárkány I. 1198 1090 990
Az újjászületett Sárkány II. 1198 1090 990
Hódít az Árnyék I. 1498 1400 1250
Hódít az Árnyék II. 1698 1590 1390
Mennyei tûz I. 1598 1520 1360
Mennyei tûz II. 1598 1520 1360
A káosz ura I. 1390 1330 1190

SHADOWRUN REGÉNYEK
Jak Koke: Idegen lelkek 689 660 660
Robin Mash: Cyberkommandó 898 850 850
Mel Odom: Fejvadászok 898 850 850
Caroline Spector: Végtelen világok 998 950 850
Nigel D. Findley: A nap háza 998 950 850
R. N. Charrette: Sose kezdj sárkánnyal (2. kiadás)

998 850 850
Carl Sargent és Marc Gascoigne:
Fekete madonna 898 850 760
Véres utcák 998 950 850
Nosferatu 998 950 850
Shadowrun szerepjáték kiegészítõk
Árnyékmagyarország 1200 600 500
Végzetes DNS (modul) 438 400 350

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

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

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

VÁSÁROLJ 5 KÖNYVET ÉS VÁLASSZ MAGADNAK
EGYET AJÁNDÉKBA!
Az akció feltételei: Az öt megvásárolt könyv közül
legalább négynek a Beholder kiadó által kiadott
könyvnek kell lennie. Ajándékként bármely olyan a
Beholder kiadó által kiadott könyvet kérheted, amely-
nek bolti ára 1200 Ft-nál kevesebb. Az akció 2002.
január 15-ig érvényes!

5+1 akció

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

hogy mit szeretnél vásárolni. (Természetesen e-mailben is megírhatod
a rendelésedet a beholder@beholder.hu címre.)

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

sorold fel a megrendelt könyveket. Add össze a kedvezményes árnál
feltüntetett összegeket, figyelembe véve a darabszámot! Ezt az
összeget küldd el nekünk, és kb. egy hét múlva megkapod a könyv-
eket. A feltüntetett árak tartalmazzák a postaköltséget is. Kérjük, hogy
számolj pontosan, mert ha kevesebb pénzt küldesz, akkor NEM tud-
juk a megrendelt árut elküldeni! Címünk: Beholder Kft. 1680. Buda-
pest, Pf. 134.

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

delendõ könyveket. Mi egy héten belül postázzuk a könyvet. Az árát a
postásnak kell fizetned. (Ez a kedvezményes ár + 450 Ft postakölt-
ség-hozzájárulás.)

3

2

1

BEHOLDER ÁRULISTA
EZ AZ ÁRLISTA 2002. JANUÁR 15-IG ÉRVÉNYES!

Ha csekken elõre fizetve vagy utánvétellel rendelsz könyvet, és nem kapod meg tíz napon belül, akkor kérjük, hogy a helyi postahivatalban érdeklõdj.
Sajnos gyakran elõfordul, hogy a postás nem hagy értesítõt a küldeményrõl, ha nem talál otthon. Ha teheted, e-mailben érdeklõdj nálunk is a könyvekrõl.
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TÚLÉLÕK FÖLDJE ÉS ÕSÖK VÁROSA
Harby Riann: Rúvel hegyi legenda 848 800 640
Brian McAllister: Ikercsillagok 848 800 640
Brian McAllister: Két világ közt 998 950 850
S. A. Rosencratz: Jéghideg éj 1098 1000 900
Harby Riann: A bolhedor lovagjai 1198 1140 1020

JANET EVANOVICH
Kétesélyes játszma 1198 1140 1020

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

BEHOLDER AKCIÓ
Philip Kerr: Vakmerõ terv 998 950 750
Chris Stewart: Légicsapás 998 950 750
Philip Kerr: Kaland a világ tetején 1198 1140 1020
Robert Crais: Rémálmok városa 1198 1140 1020

A DÁIN 2000 KFT. KÖNYVEI:
Anne Rice: Boszorkányok órája 2590 2460 2200
Anne Rice: Kárhozottak királynõje 2490 2370 2120

DÖRNYEI KÁLMÁN KÖNYVEI
Kaland nélkül 899 850 760

A VALHALLA KIADÓ KÖNYVEI
Glen Cook: Fekete sereg 1190 1130 1010
Roland Morgan: Mágikus vihar 749 710 640
Hideg karok ölelése 749 710 640
Alan O'Connor: Hollóidõk 1290 1230 110
A halál hét arca 890 840 760
Homályhozó 1090 1040 930
Philip K. Dick: A kozmosz bábjai 659 630 560
Nigel D. Findley: A sötétség gyermekei 699 660 590
William C. Dietz: Kárhozottak légiója 1190 1130 1010
Alan O’Connor: Kék éjszakák árnyai (M.A.G.U.S.)890 840 760
Erioni regék 890 850 760
Ynevi kalandozások (MAGUS modulok) 1590 1510 1350
Elsõ Törvénykönyv (MAGUS) 3000 2850 2550
Bestiárium (MAGUS) 2990 2840 2540
J. Goldenlane: A szélhámos és a varázsló1290 1230 1100
Hawkwood: Farkasének 1190 1130 1010
Jan van den Boomen: Morgena könnyei 890 850 760
Glen Cook: Lappangó árnyak 1390 1320 1180
Margaret Weis – Tracy Hickman könyvei

Sárkányszárny I. 890 840 760
Sárkányszárny II. 699 660 590
Elf csillag I. 749 710 640
Elf csillag II. 749 710 640
Tûztenger I. 890 850 760
Tûztenger II. 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

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
E. Aldrin – J. Barnes: A csillagok fiai I-II. 1399 1260 1120
Kim Stanley Robinson: Vörös Mars 1390 1320 1180
Douglas Adams: A lélek hosszú, sötét teadélutánja

990 940 850
Douglas Adams: Jobbára ártalmatlan 990 940 850

EGYÉB KIADÓK KÖNYVEI
Vámpírok bálja 3780 3600 3200
Káosz szerepjáték 3990 3790 3390

A CAMELOT KIADÓ KÖNYVEI
Jeff Grubb: Testvérháború (Magic I.) 990 940 840
Lynn Abbey: Síkok vándora (Magic II.) 990 940 840
J. Robert King: Idõfolyamok (Magic III.) 1090 1040 930
Loren L. Coleman: Vérvonalak (Magic IV.) 1090 1040 930
Stewart Wieck: Torreador (Vampire) 899 850 760
Gherbod Fleming: Gangrel (Vampire) 990 940 840
Eric Griffin: Tzimisce (Vampire) 890 850 760
Kathleen Ryad: Settita (Vampire) 1090 1040 930
Gherbod Fleming: Ventrue (Vampire) 1090 1040 930
Richaed E. Dansky: Lasombra (Vampire) 1090 1040 930
Robert Weinberg: Út a pokolba 1090 1040 930

A harmónia mestere (Mage 2.) 1090 1040 930
Háború a mennyekben (Mage 3.) 1090 1040 930

Diane Duane: Corrivale csillaga (Csillaghajnal I.)
1190 1130 1000

Douglas Niles: A bábkirály (Dragonlance) 1190 1130 1010
Margaret Weiss és Don Perrin: Halálbrigád (Dragonlance)

1090 1040 930
D. Niles: Az utolsó nemes (Dragonlance) 1090 1040 930
Linda P. Baker: Az égi éj könnyei (Dragonlance)

1090 1040 930
AD&D 3. kiadás Játékosok könyve (magyar)

6000 5700 5100
Útmutató a Kamarillához 3990 3790 3390
R. A. Salvatore: A szilánk szolgája 1290 1230 1100
Carl Bowen: Vadász és a préda: Vámpír 1190 1130 1010
Douglas Niles: A bábkirály 1190 1130 1010
Ed Greenwood: Elminster – egy mágus születése

1290 1230 1100
Carl Bowen: Vadász és pérda: A vámpír 1190 1130 1010
R. A. Salvatore: pap ciklus

Kantáta 1090 1040 930
Shilmista árnyai 1090 1040 930
Éjmaszkok 1090 1040 930
Az elesett erõd 1190 1130 1000

LEGEND OF THE FIVE RINGS
Stephen D. Sullivan: Skorpió 1090 1040 930
A. L. Lassieur: Unikornis 1090 1040 930
Ree Soesbee: Daru 1090 1040 930
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A SZUKITS KIADÓ KÖNYVEI
R. A. Salvatore: Számûzött 990 940 840
Roger Zelazny: Avalon ágyúi 990 940 840
J. Robert King: Vérszövetség 750 710 640
R. A. Salvatore: A világ háta 1090 1040 930
R. A. Salvatore: Bedwyr kardja 1290 1230 1100
M. Anthony & E. Porath: Rokon lelkek 1190 1130 1010
M. Kirchoff & S. Wintler: Találkozások 1190 1130 1010
Mary Kirchoff: Kalandvágy 1190 1130 1010
Margaret Weis – Tracy Hickman könyvei
Az ikrek háborúja 1390 1320 1200
Az ikrek próbája 1390 1320 1200
Az ikrek ideje 1390 1320 1200

HATALOM KÁRTYÁI
Dobozos társasjáték 2490
Chara-din visszatér (Cseh nyelvû) 750
Õsök Városa 1090
Aranyforrás 750
Rúvel hegy 750
Két világ közt 750
Víziók 750

HKK INVÁZIÓ, ZÉN 2. EXPEDÍCIÓJÍA
A föld síkja 200
A levegõ síkja 200
Zén 2. expedíciója: Árnyékvölgy 250
Zén 2. expedíciója: A romlás mocsara 250
Zén 2. expedíciója: Kristályhegy 250
Zén 2. expedíciója: Enkala laboratóriuma 250
Zén 2. expedíciója: Feledés tornya 250

KÁOSZ GALAKTIKA KÁRTYAJÁTÉK
Alappakli 600

Az Invázió és a Zén 2. expedíciója 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 Inváziót vagy Zén kiegészítõt rendelsz meg, ami már kifogyott,

akkor automatikusan a legközelebb megjelenõt küldjük el helyette.

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

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 

ROBERT JORDAN
Eye of the World 2000 1890 1710 
Great Hunt 2280 2120 1920 
Dragon Reborn 2280 2120 1920 
Shadow Rising 2280 2120 1920 
Lord of Chaos 2690 2490 2190 
A Crown of Swords 2690 2490 2190 
Path of Daggers 2690 2490 2190 
Winter’s Heart 3100 2890 2590 

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

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 

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 

RAYMOND E. FEIST
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 

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.
KÉRJÜK, HOGY AZ ANGOL NYELVÛ KÖNYVEKRE CSAK AKKOR FIZESD BE A PÉNZT, HA MÁR VISSZAJELEZTÜK NEKED,
HOGY A KÖNYVET BE TUDJUK SZEREZNI!
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„Megdöbbent moraj futott végig a termen, ahogy a
fáklyák fénye alakomra vetült. Kéjesen vigyorodtam el,
s élveztem azt a megilletõdöttséget, amit megjelenésem
váltott ki. A csenevész kölykök úgy tekintettek rám meg-
rettent, falfehér arccal, mintha a halál eleven angyala-
ként testesültem volna meg. Ha-ha! Kis nyavalyások, fél-
jetek csak! Minél hamarabb tanuljátok meg tisztelni az
erõsebbet, annál jobb.

– Félre az útból! – öblös hangom sokáig visszhang-
zott a teremben. Az elõttem állók egymást tiporva, reme-
gõ inakkal iszkoltak odébb, mintha az életük függne tõ-
le. Több anyámasszony katonája sírva fakadt.
Képzelem, milyen látványt nyújthattam közönségem-
nek: majd’ háromméteres óriásként magasodtam a gye-
rekek, mint holmi vézna manók fölé. Arcom helyén csak
a megelevenedett sötétség kavargott csuklyám alatt, s gi-
gantikus idomaimhoz képest még a bejárat mellet strá-
zsáló, reszketõ lábú õrök is szánalmas báboknak tûn-
tek. Testemet körülfonta klánom éjfekete palástja, mely
csak sejtette az alatta feszülõ izmokat.

Oszlopnyi lábaimmal kimérten haladtam a csarnok
közepe felé. Lépteim döndülése-
it csak a padlót seprõ
palást halk,
s u r r o g ó
hangja kí-
s é r t e .
A k i k
mellett
e l h a -
l a d -

tam, megérezhették a belõlem fakadó mítikus erõt, mert
reszketve fordultak el. Egy kis csapat sunyi tekintetõ
csirkefogó eltátott szájjal, szinte csodálva bámult reám.
Rájuk szegeztem tekintetem, s bár arcomat nem láthat-
ták, mégis vinnyogva vetették térdre magukat. Undorod-
va néztem a mellükön éktelenkedõ lakatot. Talpnyalók
ezek, enyveskezû semmirekellõk!

Földre horgasztott fejjel magasodtam fölébük. Kiél-
veztem a félelem szagától áthatott barlangmélyi levegõt.
Végül fölemeltem kezem, s hallottam, ahogy az ifjoncok
egy galetkiként eresztik ki mellükbõl a benntartott leve-
gõt, s erõtlen rongybabaként csuklanak össze.

– Jól figyeljetek a szavamra, halandók! A mai nap so-
káig emlékezetes marad a számotokra. Most jött el az
ideje, hogy klánom elhozza nektek a megváltás lehetõsé-
gét. – Szinte éreztem, ahogy a félelemtõl kiszáradt tor-
kok izgatottan nyelnek egyet.

– Ímé, hallgassátok Hramur érsek szavait, mely az
idõtlen idõk távolából szól hozzátok! Hisz bár az éles
penge elveheti életünk, az idõ csorba fegyver ellenünk. –
Egyként rezzentek össze a kölykök, mikor egy hirtelen
mozdulattal ökölbe szorítottam kezem. Elhûlve bámul-
ták pecsétgyûrûmet, melyen vakító fénnyel izzani kez-
dett az egymásba fonódó fonat képe.

– A halhatatlansággal jár a Hatalom. A Hatalom,
mely minket szolgál, s mely érzõdik fenséges tartásun-
kon. Ám e Hatalom veszélyes az arra érdemtelenre! Ha

túl gyengék vagytok ahhoz, hogy féken tartsátok, akkor
kíméletlenül összeroppant benneteket. Halljátok

hát történetét a testvérek viszályának. A testvé-
rekének, kik azt hitték, az õ akaratuk szerint

fordul a világ, s akik végül önnön becsvá-
gyuknak estek áldozatul...”

Mert úgy vagyon az, hogy sorsunk, mely-
nek rabjai vagyunk, kérlelhe-

tetlenül sodor a betel-
jesedés felé. S ha

egyszer a Végzet
feni ránk a fogát,
vajmi kevés me-
nekvésünk ma-
rad!

Nem tudta ezt
Érckarmú Korald sem!

DART MAHUL
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Hogy is tudhatta volna, mikor annyi esze se volt, hogy a
hitvest megkülönböztesse a bosszúálló fúriától! De ki
gondolta volna, hogy az átok ily gyorsan megfogan?

A Cseppkõvár felé masírozó seregtõl sûrû futárváltá-
sok vitték hírét a gyõzelemnek, s biztosították, hogy mél-
tó fogadtatásban részesüljenek
a gyõztesek. Ám az ünnep-
lés helyett szomorú
gyász költözött
a vár rideg fa-

lai közé:
H e g y -
mély i
H a j -

n a l -
h a r -
m a t ,
Korald
h i t e s
arája az
érkezést
k ö v e t õ
éjjelen el-
távozott az
élõk sorá-
ból.

Vajon or-
gyilkos pengéje vagy
mérge markolta meg szí-
vét, s állította meg örökre? Avagy
megérzett valamit a jövendõ szörnyûségeibõl, s belefá-
radt a létezés gyötrelmeibe?

Korald mindenesetre éktelen haragra gerjedt, s feldúl-
tan járkált a palotájában, keresve, kutatva a bûnös után.
Lehet, hogy nem is kellett volna messzire mennie, hogy
ráleljen... S ettõl a tehertõl bizony nem könnyen szaba-
dult, hiába járt buzgón a Béke templomába.

Mikor aztán a testet elnyelte a kõkripta sötétje, a Csar-
nokok Ura is jó ideig magányba és hallgatásba burkoló-
zott. Fagyos hetek voltak ezek, egyszer se csapott húrjaiba
Gat Ladas – hisz Korald megtiltotta neki. Még az a példát-
lan eset is megesett, hogy hû tanácsadói se férkõzhettek
Korald közelébe – egyedül az újonnan talált rabszolganõ
jelentett számára vigaszt.

Így hát mint váratlan sziklaomlás hatott a hír, misze-
rint a megrendült gyász idejének leteltével a Csarnokok
Ura Mailanát, rabszolganõjét fájdalma enyhítésére nõül
veszi.

Az esküvõt követõen fél évre gyermekáldásnak ör-
vendhetett az uralkodó pár: Mailana ikerfiúkat hozott a
világra. Ám amit a sors az egyik kezével nyújtott, azt a má-

sikkal nyomban el is vette: mert pár napos heves láz után
az ifjú anya sírba szállt, s ezen a gyógyfüvek kutatói sem
tudtak segíteni. A borzalmas fájdalmak ellenére mégis
mosollyal az ajkain halt meg, s szemeiben még holtában
is élénk tûz lobogott. Ekképpen történt hát, hogy a Csar-
nokok Ura második hitvesét is elveszítve maradt magára
hátralévõ napjaira. Mert ami ezután következett, az a szá-

mára legfeljebb kínlódás volt, élet nemigen...
Mailana halála után a Csarnokok Ura a leg-
ritkább esetben mutatkozott a nép elõtt.

Naphosszat csak fagyos, poros trónter-
mében járkált elrongyolódott

ruhájában, s magában motyo-
gott. Alkalomadtán magára öl-
tötte régi, kopott harci díszét,
s olyankor a kaszárnya környé-
két is bejárta zavarában. Ha
ilyenkor alattvalói meglátták,
még a sokat próbált veteránok

szemébõl is kipottyant a szána-
lom könnycseppje. Még gyerme-

kei sem tudták feléleszteni benne a
szenvedély lángját – ha egyszer ki-

aludt. Hol volt már egykori esküje a
Felszínrõl?

De Sziklamélyszint ettõl függetle-
nül az õ jogara alatt élt, és mondhatom,

virágzott. Mert a Béke bizony kivirult, még
ha itt-ott lázongások törtek is ki; a heveske-

dõk ugyanis számon akarták kérni Koraldon az
esküjét. De a józan papok kegyetlenül levertek, s elcsití-

tottak minden átkos megmozdulást, ami veszélyeztette a
Békét. Hisz minden kimûveltebb fõ tisztába volt vele: a
galetkiknek a mostani nyugodalmas állapot az egyetlen
menedékük. S ha néha-néha túl magasra csaptak az indu-
latok, elég volt elsuttogni a Nagy Vész nevét, s a kedélyek
rögvest lecsillapodtak. Bizony, a régi mészárlások emléke
eleven volt, s senki sem akarta kihívni a sorsot maga el-
len.

Az ikerfiúk nevelése pedig a hallgató nélkül maradt
Gat Ladasra hárult. A kicsik termékeny földre szórt ma-
gokként szívták magukba az agg bárd bölcsességét. S aho-
gyan szaporodtak az õsz szálak megkeseredett apjuk üs-
tökében, õk – miként a fából sarjadt gyönge ágak –
fokozatosan erõsödtek.

Egyikükben fennen égett a lelkesedés, s kiváltképp
harcias természete volt – ebben apjára ütött. Deli terme-
tére, s aranyos, csinos arcára csodájára jártak az ifjak, a lá-
nyok. Csak a türelem erénye nem adatott meg néki: ha
hívta a vére, akkor már ment is birokra, mielõtt még bár-
ki útját állta volna. Ha kellett, akkor õ volt a legény a gá-
ton: haragját rosszakarói rettegték, s egész Sziklamély-
szinten híre ment vadászatainak, melyek során egyre
mélyebben és mélyebben csapott be a torzszülöttek sötét
tárnáiba. De tudott ám kedves is lenni: az ingét is odaad-
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ta volna egy jó szóért. Népünk fiai közül a harciasabbak
kedvelték inkább, s tõle remélték apja elfelejtett ígéreté-
nek valóra váltását. Ezért adták neki a Thalinel nevet –
ami a régies galetki nyelvjáratban annyit jelentett: „Meg-
váltó”.

A másik legény éppen az ellentéte volt néki: magá-
nyos, félszeg, visszahúzódó, ártatlan lélek, akinek kezébõl
még a toll is ki-kihullott, nemhogy a fegyver. Õt kevésbé
daliás termettel ajándékozta meg a Teremtõ – így váltak
legjobb barátaivá a könyvek, s így lett õ a leginkább kimû-
velt az udvarban. Ha a buzgó szívûek nagyhangúan,
végtagjaikkal hadonászva szónokoltak, csak köhintett né-
hányat, s halk szavakkal intette bölcs belátásra a heveske-
dõket. Idejét ifjú korában is sokat töltötte Gat Ladas tár-
saságában, s tátott szájjal hallgatta az öreg meséit.
Igazságossága és pártatlansága legendás volt Sziklamély-
szintszerte, s egyre többen zarándokoltak el Cseppkõvár-
ba, hogy véleményét kikérjék. Így a Rumahl’tad név vise-
lésével ruházták fel, ami az õsi litániákban az „igazságos”
szó megfelelõje volt

De ami a leginkább figyelemreméltó kettejükben, az
az volt, hogy nem találtak senkit a világon, akit jobban
szerettek volna a másikuknál. Azaz egyvalakit mégis, de a
Viszály napjáról majd a maga idejében. Soha két testvér
ilyen jóban még nem volt: együtt ettek, együtt ittak, s
nem múlt el nap, hogy ne lett volna egy-két kedves sza-
vuk egymáshoz.

S így ment ez sokáig. Elérkezett azonban az idõ, miko-
ron Korald tovább a Csarnokok Ura nem
lehetett. Az értesültebbek tudni
vélték, hogy mindemögött Gat
Ladas elaggása lehetett. A
bõség esztendei állításuk
szerint az õ bölcs dön-
téseit dicsérték, hisz az
idõs bárd szétker-
getve a fukar tanács-
adókat vette kezébe
az irányítást. Már
akkor is öreg volt,
mikor ezt megtette,
de a kérlelhetetlen
kor õt is kikezdte.
Hiába, csak a legna-
gyobbaknak adatik
meg, hogy az örök
idõtlenség jutalmát el-
nyerjék, s elmerüljenek a
halhatatlanság teljességé-
ben!

Végül a nevezetes, kapi-
tányválasztó ülés évfordulóján
újra összeült a Vének Tanácsa,

s Gat Ladas korelnökletével hoz-
zálátott, hogy megválassza Ko-
rald utódját. De vajon kit? So-
kat tépelõdtek az öregek azon,
hogy ki kapja a koszorút. Egy
nap tanácsuk elé idézték Thali-
nelt, ki dörgõ hangon így felelt:
„Ti vének, ti öregek, ím tanácsom
kéritek: így édes testvérem királlyá
tegyétek!” Ám Rumahl’tad válaszá-
tól se lett könnyebb a választás:
„Csak annyit kérek, megfontoltan,
bölcsen, hogy Thalinel fivérem ki-
rályként köszöntsem!”

S bár a hadsereg lázongott, Tha-
linelt kiáltva ki vezérüknek, az ülésig
hangjuk nem hallatszódott el. Végül a
hosszas tanácskozás eredményeképp a
bölcsek Rumahl’tad igazságosságában
látták a jövõ kulcsát, így lett õ a Csar-
nokok Ura. S hogy a háborgó tenger-
ként hánykolódó heveskedõket végképp lecsillapítsák,
Thalinel megkapta apja elfeledett Kapitány címét, és a
hadsereg vezényletét.

Egy ideig úgy látszott, minden rendben is lesz, hisz
Rumahl’tad bölcsen hozta a döntéseket, s kikérte Thalinel
véleményét minden jelentõsebb ügyben. Csakhogy Thali-
nel egyre inkább népszerûbb lett a nép szemében, hisz
sokkal többet forgott a körükben. A két testvér egymással
töltött órái is megfogyatkoztak: Rumahl’tadot az uralko-
dás gondjai, a szüntelen igazságosztás és bíráskodási

nap, Thalinelt pedig az állandó hadgyakorlatok, és az
egyre merészebb torzszülött betörések ellen veze-

tett büntetõ hadjáratok vonták el.
Csakhamar odáig jutott a dolog, hogy Ru-
mahl’tad helyzete kezdett egyre bizonytala-

nabbá válni, ezzel egyetemben pedig
Thalinel büszkesége nõni. Sokan

már arról pusmogtak, hogy a vé-
nek becsapták Thalinelt – hisz ter-

mete, dicsõsége révén csakis õ szü-
lethetett hamarabb, dacára annak,

hogy ikrek voltak. Így a Csarnokok Urá-
nak koszorúja csakis az õ jussa lehet –

vélték. Megint mások az új király férfi-
asságát, s elhivatottságát is kétségbe
vonták. „Micsoda dolog az, hogy te-

hetetlen öregként csak elterpeszkedik
a népek trónusán, s nagy kegyesen igaz-

ságot osztogat? Elkísérte akár csak egy-
szer is Thalinelt valamelyik hadjáratán? Én mon-

dom, azt se tudja, hogy karmai vagy mancsai
vannak-e! Mi Thalinel szavát követjük!” – zúgolód-
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tak. Ezek
aztán el-

jutottak a testvérek füleibe is,
melyek nem vetettek túl jó fényt amúgy is egyre hûvöseb-
bé váló viszonyukra: Thalinel sértve érezte büszkeségét,
testvére pedig kételkedett saját uralkodása jogosságában,
s amilyen lelkiismeretes volt, éjszakákat gyötrõdött miat-
ta. Egyre kevesebbet beszéltek egymással, s testvéri szere-
tetük virága is hervadófélben volt.

Mint derült égbõl a villámcsapás, támadt a hír: az agg
Korald király meghalt. Döbbent, néma csend futott végig
a galetkiken, s keserûen állták körül az egykori dicsõ har-
cos koporsóját. Könny ült minden szemben, s együtt gyá-
szolták õt, kinek nevéhez népünk felszabadítása fûzõdött.
„Legyen könnyû álma, s pihenjen immáron békében, míg
világ a világ!” – motyogta a vaksin hunyorgó, fehér üstö-
kû Gat Ladas, a két ifjoncra támaszkodva. A testvérek szót-
lanul meredtek maguk elé, miközben Korald testét két hi-
tes arája mellé kívánták fektetni, hogy lelke eljusson a
halhatatlanságig. Mindenki megdöbbenésére állt a tömeg
elé Rumahl’tad a következõ szólammal:

– Népem! Tudom, nehéz válaszút elõtt állunk, de raj-
tunk a sor, hogy melyik ösvényt követjük. Az egyik kifelé
vezet a barlangmélyi börtönbõl, míg a másik út vöröslik a
kiöntött vértõl. Figyeljetek rám! Sokat tanulmányoztam
népünk krónikáját, s miket bár én nem élhettem meg, a ti
emlékezetekben mégis elevenen él. Meg kell értenetek,
amit most mondok: mert szívem azt parancsolja nekem,
hogy apámat a sors kiengeszteléseképp Vasöklû Gorgus
mellé temessük...

De nem folytathatta, mert méltatlankodó kiáltások

vágtak közbe. Minden jelenlévõ öklét rázta, ha visszagon-
dolt a Nagy Vész emlékére, s az utolsó kegyetlen, rablóve-
zérre. Méghogy a dicsõ Koraldot mellé fektessék!

– Márpedig apánk hites arái mellé fog feküdni! –
hangzott Thalinel érces hangja. – Ez a szokás, mindig is
így volt és így marad! – szavait helyeslõ felhangok kísér-

ték. – Kik vagyunk mi, hogy apró porszemekként meg-
szabjuk a sors menetét, mikor befolyásolni vajmi kevéssé

tudjuk? – tette hozzá hamiskás mosollyal.
A békés, megfontolt Rumahl’tad nem

akart viszályt a bátyjával, így hát meghajolt
a nép akarata elõtt.

– Elvégeztetett... – motyogta ma-
ga elé csendben Gat Ladas, de ugyan
ki figyelt a szavaira?

Senki se tudta, ki volt, honnan
jött és miért. Aranyló hajzuhatag
vette körül, finom vonások kere-

tezték arcát, s tisztán világlott jádezöld
tekintete. Azt rebesgették, Thalinel akadt

rá egy portya során, de ha bárki szóba hozta a Kapitány
villámló tekintete rögvest beléfojtotta a szót. A galetkik
végül Árvácska néven nevezték, s olybá tûnt, Thalinel a
trónra irányuló ambícióit is feledtetni tudta.

Rumahl’tad fülébe is eljutott a tünemény, de nem tu-
lajdonított neki túl nagy jelentõséget, így Árvácska nyuga-
lomban, s mégis királynõi módon élt a galetki nép Kapi-
tánya körül. Hogy miért fordultak rosszra az események?
Talán azért, mert Árvácska fülébe jutott, hogy Thalinel Ka-
pitányként nagy úr, de a Csarnokok Ura mégiscsak az, aki
a Cseppkõvárban trónol. Nem mulasztotta el azt sem
megérdeklõdni, hogy az illetõ történetesen újdonsült
kedvesének ikertestvére. S innentõl kezdve nem volt
megállás. Addig-addig kérlelte Thalinelt, míg az rá nem ál-
lott, hogy féltett kincsét bemutatja Cseppkõvárban. Így
hát büszkén vezette kedvesét végig a barlangokon azzal a
nem titkolt szándékkal, hogy a Csarnokok Urának formá-
lis beleegyezésével nõjévé teszi.

Hatalmas csinnadratta kíséretében vonultak be a vár-
ba, ám a kapu vészjósló dörgéssel zárult be. Hosszú, sö-
tét éjszaka következett.

Az eseményekkel maguk a szolgálók sem voltak tisztá-
ban, mert éjszakára a Csarnokok Urának személyes rezi-
denciáját lezárták: csak Thalinel és Árvácska léphetett be.

Vészjósló nap virradt Cseppkõvárra. A trónterem zárt
ajtaja egyszer csak csikorogva kitárult, s Thalinel Kapitány
véreres, álmatlan szemekkel feldúlva viharzott ki a Vár-
ból, s katonái kíséretében szótlanul vonult el még a kör-
nyékrõl is.

A magára maradt Rumahl’tad arcán ezentúl valami ki-
mondhatatlan keserûség ült, mely belülrõl marta a lelkét.
De a történtekrõl õ is mélyen hallgatott. Az Árvácska ne-
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vezetû leány pedig nyom nélkül eltûnt, s többé hírét sem
hallották.

A történtekre ma sincs kézzelfogható magyarázat, a ta-
lálgatást pedig rátok bízom. Megjegyzésül csak annyit,
hogy bármi volt is viszályuk oka, ha egy kicsit megértõb-
bek lettek volna, s az ész kerekedik bennük fölül, más-
képp alakulnak az események – no de mit ér a szép szó,
mikor a szerelem tüze hevít bennünket? Bi-
zony mondom néktek, könnyebb a sziklá-
ból poharat faragni, mint szeretõ szíveket
egymástól elválasztani. S nincs az a barát-
ság, ami ne válna átkos tehertétellé, ha a
szeretett asszony szíveik nyilallásai kö-
zé áll.

Ezzel jött el a Viszály Napja. Ru-
mahl’tad ingerülten tett vett aznap
délelõtt a várban, s tétovázva járkált
föl-alá a szobájában. Ám a csillapítá-
sára küldött szolgák döbbent pa-
ranccsal találták szembe ma-
gukat: „Össze kell hívni a
Vének Tanácsát!” – amire
a Csarnokok Urának
megválasztása óta nem
volt példa. Az öregek
méltatlankodva foglaltak
helyet, elõre sejtve, mivel
kapcsolatos a békés Ru-
mahl’tad felháborodása. Akár
így gondolta, akár csak valós indokait pa-
lástolta, mindenesetre az igazságos Ru-
mahl’tad a következõ szavakat vette ajakára:

„Mivégre való az, hogy békés népünk
mindenféle haramiák gyülevész népsé-
gévé híguljon? Thalinel büszkesége
nem ismer határokat, s engesztelhe-
tetlen gõggel falja népünk javait,
egyre csak táplálva hamis illúzióit az elve-
szett Felszín iránt... Mi végre való az, hogy míg mi béké-
sen élünk, dolgozunk, õk naphosszat henyélnek, s a béke
õreinek titulálva magukat öldöklésre készülnek? Hisz bé-
ke van, nincs ellenség, aki ellen harcolni kellene! Szegény
atyánk szeme könnybe lábadna, ha látná, hogy békés né-
pe lassan, menthetetlenül halad a pusztulás felé! A béke
ideje van, én vagyok a Csarnokok Ura, s ebbõl kifolyólag
a galetki méltóságán alulinak érzem, hogy bármelyikünk
barbár vérontást mûveljen, vagy arra bárkit biztasson!
Ezért Thalinel testvéremet felszólítom, hogy hagyjon fel
vakmerõ terveivel a háborúskodást és a Felszín visszafog-
lalását illetõen! Akkor majd testvéremül fogadom újra.
Különben nem állok jót magamért!” – s szavait a bölcs
öregek helyeslõ morgása kísérte. Minden gondolat Thali-
nel tábora körül kezdett forogni.

Mikoron követek vitték ezt hírül Thalinelnek, ekkép-
pen fakadt ki:

„Mivégre való az, hogy Rumahl’tad bátyám kevélysége és
hatalomittassága folytán nem látja világosan a teendõnket?
Semmivé válik a galetki ereje, ha nem hagyatkozunk a fegy-
verek erejére is csakúgy, mint a bölcs szavakra. Én békepárti
vagyok – ha a galetkik tudnák, hogy mennyi mindent veszte-
nek a háborúval, s mily keveset nyernek, nem volna háború.
De ha békét akarsz, készülj a háborúra! Minél erõsebb a had-

sere-

günk,
a n n á l

n a -
gyobb az

e s é l y e ,
hogy béké-

ben élhe-
tünk, hisz az erõset senki sem meri megtámadni. De mi vég-
re való, hogy Rumahl’tad aljas okokból népünket elárulva
háborús gyújtogatóvá válik? Bizony mondom, népünk áruló-
ja õ, hisz könnyû szívvel lemond a Felszínrõl, amit még apá-
inktól vettek el. Én Korald fia vagyok, s szent küldetésem,
hogy apám esküjét valóra váltsam. Nem mondunk le a jus-
sunkról, s ezért igenis vállalnunk kell a fegyveres harcot. Mi-
lyen alapon akarja a fegyvert, mely védelmünkre kovácsoló-
dott, kicsavarni a kezünkbõl édes testvérem? Ezzel
Rumahl’tad méltatlanná vált az uralkodásra – hisz hadat
üzent saját testvérének. S mivel ezt tette, maga idézte elõ a
háborút, ami ellen pedig óva intett! Harcra fel, népem! Ha
igazán békét akar a Csarnokok hatalmas Ura, hunyászkod-
jon meg õ, s akkor visszafogadom bizalmamba, különben el-
veszem, ami engem illet!” – S szavait fegyvercsörömpölés és
vad torkokból felrivalló csatakiáltás kísérte.

A hû testvérek tehát megkeményítették szívüket egy-
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Kedves Viora!

Köszönöm leveled, és különösképpen kitüntetõ figyelmedet! Pontosan arra gondolok, hogy utánanéztél, mit is jelent a
nevem. Sejtettem, hogy még a hivatalos könyvtárak mélyén kutakodva sem lehet megfejteni az õsi nefelejcsvirág titkát;
minden bizonnyal e mögött is sötétben lappangó rosszakaróim mesterkedése állhat. Egyértelmû a szándékuk: azt akar-
ják, hogy súlyos személyiségzavaraim alakuljanak ki, híresen kiegyensúlyozott személyiségem lassacskán összeroppan-
jon, és végül saját nyálában fetrengõ idiótaként végezzem. Nyaff!

Egyébiránt a családi legendárium szerint a nefelejcs egy mágikus kék virág. Állítólag a szemem színe alapján hívott
így az én anyukám… Ó, milyen réges-régen nem láttam a családomat! Mintha különösen szörnyû gaztett elkövetéséért
lennénk megbüntetve, úgy be vagyunk zárva ide! Nyaff!

De beszéljünk inkább kellemesebb témákról! Gratulálok kinevezésedhez a Bölcsek Köre tudóskollégiumának élére!
Azt hiszem, ha valaki, hát te igazán megérdemelted ezt a posztot, s nagyon büszke lehetsz rá, hogy a Bölcsek egyik ve-
zetõjének mondhatod magad. Azt is örömmel hallom, hogy máris felköltöztél az ötödik szintre. Sok sikert kívánok hoz-
zá! (Vigyázz a gonosz, elvetemült, párban járó manapoidokkal – ha jól emlékszem, ezek a dögök okoztak nekem némi
fennakadást a kutyaszint Csarnokában.) Ha valóban szeretnél új italokat feltalálni, igyekezned is kell, mert bizony az
Alkimisták ezen a téren szinte minden babért learatnak. Persze, ez a siker csak szûk körû. Miután a recepteket titok-
ban tartják, az igazi gyõzelem a másodiké: azé, aki nyilvánosságra is hozza a receptet. Ezen a téren pedig még nagy le-
hetõségek vannak minden szorgalmas galetki számára: sok olyan ital ismerünk, amelyeknek az összetevõirõl sajnálatos
módon még semmiféle információ nincs.

Én is sokat gondolkodtam az Alkimisták viselkedésén, és arra jutottam, hogy bár elég önzõ dolog, amit tesznek, de
összességében jogukban áll. És azt kívánom, bár ez lenne a legnegatívabb viselkedés ebben a Hegyben…

Szóval nem tudom igazán szívbõl elítélni õket. Neked viszont õszintén drukkolok: biztos sokan lennének kíváncsi-
ak például a mágiaellenállás vagy a bosszantás italának receptjére. Aztán ott van az a pletyka, hogy állítólag létezik
olyan lötty, amely permanensen megnöveli valamely leheletedet… Remélem, elõbb-utóbb ezek is nyilvánosságra kerül-
nek, talán éppen a te lelkes és önfeláldozó tevékenységednek köszönhetõen. Nagyon nagy szükség lenne minél több ilyen
galetkire, mint Te vagy, és lehetõleg a felsõbb szinteken.

Apropó, a felsõbb szintekrõl jut szembe! Hosszas viták után végül a Hírmondók soraiban üdvözölhetjük Nomis Le-
inádot, aki a közvélekedés szerint a Hegy legerõsebb galetkijeinek egyike, és számomra különösen fontos az, hogy éppen
úgy bárd, mint én, és éppen úgy elektromos
lehelete van, mint nekem. Most a fogak
szintjén tartózkodik, de, gondolom, az olim-
pia után hamarosan költözik a nyolcadikra.
Szerintem mindenképpen hasznos a közössé-
günk számára, hogy egy ilyen híres és bizo-
nyos tekintetben a Hegy felderítésében is élen
járó galetki minket választott – hogy aztán
mennyire lesz elkötelezett Hírmondó, a jövõ
majd megmutatja. Nagy lelkesedéssel fogott
neki az építkezésnek, és biztos vagyok benne,
hogy amíg valamekkora érdeke fûzõdik hozzá,
addig hasonlóan jó ütemben fog dolgozni. Re-
méljük, ez minél hosszabb ideig így lesz. 

Rajtunk nem múlik: véleményem szerint
igazán remek szövetségiépület-terveket nyúj-
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tottunk be a Helytartóság engedélyezõ bizottsága elé. Olyanok vannak közöttük, mint a Mûvészetek háza, a Színház vagy a
Jelmezkölcsönzõ. Szerintem ezeknek majd’ mindenki örülne, hiszen nemcsak esztétikai élményt nyújtanának, de hasznosak is
lennének. De most jönnek csak a bürokrácia híres-hírhedt útvesztõi – jellemzõ, hogy a szolganevek hosszú hónapok óta nem
bõvültek, pedig erre is volt ígéret… Nyaff. Egyelõre tehát maradnak az olyan „hagyományos” épületek, mint a Barlangcsar-
nok vagy a Lélekenergia-generátor, amelyek társaim szorgalmának köszönhetõen hamarosan elkészülnek (no, azért én sem lus-
tálkodtam éppen…). Aztán jöhet az Akadálypálya, a Barakk és így tovább… Beláthatatlanul hosszú a sor, sajnos.

Az viszont megint csak igen örömteli hír, hogy szövetségeink erõteljesen közeledtek egymáshoz. Tudom, hogy ti,
Bölcsek a Tudás Õrzõivel és a Magisztrátussal vagytok szorosabb kapcsolatban (Hármas Szövetség néven), mi pedig a
Fényhozókkal szövetkeztünk. Lehetséges, hogy a két szövetségi rendszer egybeolvad, és létrejön egy hatalmas, száznál
jóval több galetkit magában foglaló társulás! Bár ennek vannak hátulütõi (az áttekinthetetlenség és a kaotikusság ve-
szélyeire gondolok elsõsorban), a benne lévõ lehetõségek korlátlanok: közös versenyek, olimpiák, vagy esetleg csak
„szimpla” találkozók, amelyeken fontos dolgokról (fõképpen a szövetség szervezeti ügyeire értem ezt) ugyanúgy beszél-
gethetünk, mint a még fontosabbakról, tehát az álmainkról, a zenérõl, a lányokról… De már az is nagy eredmény, hogy
ilyen sok pozitív gondolkodású galetkit üdvözölhetek barátomként a Teron-hegy sötétszürke tömegében.

Az olimpiáról jut eszembe, közeledik az immáron negyedik Teron-hegyi össznépi versengés! Sajnos, nem túl jó
ütemben költöztem föl a hatodik szintre, így, úgy érzem, nem sok esélyem lehet a szakértelemversenyben megszerzett
címem megvédésére. Azért igyekezni fogok, de nem leszek nagyon csalódott, ha ezúttal nem jön össze dobogós hely. Majd
talán legközelebb.

A harci versenyszámokat nem is említem, ott semmi esélyem sincs, fõleg, hogy a csapatversenyben a megtestesült
Balszerencsével együtt fogok indulni. Ez persze csak vicc, de az tény, hogy nem a helyezés miatt, hanem csak érdekes-
ségbõl indulok el. A pszi-küzdelmek más lapra tartoznak: itt sincs esélyem dobogóra, de azért egy tûrhetõ szereplésben
joggal reménykedem, azt hiszem. Annál inkább drukkolok a pszi mûvészetét magasabb fokon mûvelõ barátaimnak, Pa-
tissarnak és Csendes Donnak (fõleg, hogy õk velem nem azonos szinteken fognak küzdeni…). Aztán ott van Alba Re-
gina is, aki a Fényhozók tagja, tehát szintén szövetséges. Remélem, mindannyian kiemelkedõen szerepelnek majd.

Az olimpiáról viszont az jut eszembe, hogy a napokban volt két esztendeje, hogy ebben a Hegyben tartózkodom… Furcsa
érzés. A Rúvel-hegy tizedik szintjérõl származom, és nincs is olyan nagyon-nagyon távol az a nap, amikor elérkezem a Teron
tizedik szintjére. Kíváncsi vagyok, mennyire fog hasonlítani az otthonomra. Vajon déja vu érzésem lesz, vagy óriásit fogok csa-
lódni? Én inkább az utóbbira számítok: sajnos, eddig nem sok kellemes meglepetés ért ebben a nyavalyás Hegyben… Nyaff!

Hm, mirõl is írtál még kedves leveledben? Ja, igen, új segítõdrõl, Kormosról, a kõevõrõl. Körülöttem most is itt ug-
rabugrál és lábatlankodik egynegyed tucat komoly-komolytalan követõm. Pontosabban Tengerszem (említettem már? Õ

egy gyönyörû zöld ekinda) higgadtan meditál a sa-
rokban, Bibircsók, a böhömnagy barlangi troll pedig
írni tanul – szerintem teljesen esélytelen a mák-
szemnyi agyával és hatalmas, esetlen kezével, de
tisztelem a lelkesedését, és próbálok segíteni neki.
Kõfejû szokása szerint a plafonon lógva csüng, er-
rõl az õrült cseppkõ-mániájáról képtelen vagyok le-
szoktatni.

Nemrég jöttem haza az akadémia alatt húzódó
csatornarendszerbõl, ahová szolgáim nem tarthat-
tak velem. Szerencsére nem voltam egyedül, egy öt-
fõs csapat gyûlt össze egy veszedelmes küldetés vég-
rehajtása céljából. Itt lakik Yambaur, a szörnyû
élõholt mágusfejedelem, akivel végeznünk kellett
volna. Hát, meg kell mondjam, nem sikerült. Saj-
nos, harci taktikánk az ésszerûségen alapult, és is-
mét bebizonyosodott, hogy erre szabad a legkevésbé
hagyatkoznunk ebben a bolondoknak való Hegyben.
Arra nem számítottunk, hogy ez a gonosz lidérc
nem csapatunk legerõsebb tagját veszi célba hatal-
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mas erejû halálvarázslatával, hanem egyszerûen
azt, aki azon a napon elõször ébredt föl közü-
lünk. Hogy miért teszi ezt, és honnan származik
ez az információja, csak az Õsök tudhatják, de
bizonyosan így van, mi is tapasztaltuk, és más
próbálkozók is megerõsítették. Végül is zseniális
húzás, hiszen melyik az az õrült csapat, aki erre
számít?! Ennek köszönhetõen pedig rettegve
menekültünk ki a milgandfényes fõtérre. Nyaff!

De ne félj, a rettegett élõholt nem élheti
már sokáig a világát ott lent, az örök sötétség-
ben: hamarosan visszamegyünk, és méltó helyé-
re, egy koporsóba helyezzük. Legalábbis én
õszintén bízom benne…

Hogy haladsz a Tudósok által adott küldeté-
sekkel? Ez is fontos lehet, hiszen állítólag a tu-
dósranggal egyenes arányban növekszik a varázs-
italokhoz való hozzáértés is. Épp mostanában
hallottam egyet, amelyben xenópeté(ke)t kell le-
adnotok. Nos, ez számomra egyelõre teljesíthe-
tetlen feladat lenne, hisz nem is láttam még ilyet
– még szerencse, hogy nem vagyok Tudós. 

A bárdoknál viszont hosszú idõ után sike-
rült továbblépnem, és a jelek szerint megint én
vagyok a legmagasabb rangban. Néhány pusztító szójer közremûködésének köszönhetõen sikerült elvégeznem a „javíts
meg öt tárgyat” küldetést, helyette azt mondták, hogy költözzek feljebb két szinttel. Kedves. Különösen nem sokkal az-
után, hogy fölköltöztem a hatodikra. Nyaff! Hát, majd igyekszem a nyolcadikra mihamarabb feljutni.

A „használj tízszer elbájolást” feladatnak is a vége felé járok (ha a mai napon találkozom egy jelentõsebb szörny-
csapattal, akkor ezt is kivégzem, hiszen már csak három van hátra), nagyon kíváncsi leszek, mi lesz közkedvelt klánom
következõ meglepetése… A többi klán tapasztalatai alapján (ugyanis a klánok egymásról másolják a küldetéseket, leg-
alábbis egyre több a rendkívül hasonló) hamarosan megkapom a „hozz két õskövet” vagy a „légy legalább 14 éves” kül-
detést. Nos, jelen pillanatban egyikért sem kellene a kisujjamat sem mozdítanom, úgyhogy ezeknek még örülnék is. Ha
viszont például xenópetét követelnek tõlem, akkor, attól tartok, megint jó idõre megakadok… (Jellemzõ, hogy az összes
klánt figyelembe véve a bárdok állnak a legrosszabbul a klánrang terén, és nem azért, mintha itt nem lennének elhiva-
tott galetkik… Melyik klánt kényszerítik bele  rajtunk kívül egy adott varázslóiskolába? Ráadásul a szellemi iskola –
legalábbis szerintem – a leggyöngébb… Nyaff!)

Szóval így tengetem napjaimat a sötét barlangjáratokban. Igazából csak a céljaim tartanak életben – azt hiszem,
mindennél fontosabb, hogy a galetkinek céljai legyenek, különben garantáltan nem bírja sokáig a Hegy ezerszer elát-
kozott kiképzõtáborát. Egy elõnye mindenesetre megvan az Õsök által megalkotott szisztémának: a célok valóban vég-
telenül sokfélék lehetnek. 

Örülök, hogy neked sikerült megalkotnod a céljaidat, és mindent megteszel a megvalósulásuk érdekében! Sok sikert
kívánok még egyszer! Biztos vagyok benne, hogy egy szép napon valóban híres varázsital-felfedezõ válik belõled.

Most pedig megyek, körülnézek a csatornaszinten, hátha összeakadok egy elbájolásra vágyakozó torzszülött-hordá-
val, vagy találok két darab elhajított, ámde négyszáz aranynál kétségtelenül értékesebb varázstárgyat (ezeknek leadása a
harmadik bárdküldetésem ugyanis…).

Minden jót kíván:

Nefelejcs
a kék szemû bárd
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KEZDETBEN...
Kezdetben ugye volt az alapjáték, ami az ÕV esetében
másfél év intenzív fejlesztést jelentett. Egy kis csapat hó-
napokon keresztül tesztelte, igyekeztünk minden képes-
séget, varázslatot, klánt és ezek kombinációit kipróbálni.
Rengeteg turpisságra derült fény, a játék egyre tökéletese-
dett. A nagy elõnyt ebben az idõszakban az jelentette,
hogy mindent mindennel lehetett tesztelni, minden új
volt, és bõségesen volt rá idõ. Természetesen nem lehe-
tett kiszámítani, hogy egy bizonyos idõ után milyen kihí-
vásokat tudnak a játékosok teljesíteni, nem is lett volna
kapacitás mind az 50 szint megtervezésére. Az induláskor
az elsõ 5 szint volt kész.

A JÁTÉK ELINDULÁSA
A játék indításakor nagyon izgultunk, hiszen több ezer já-
tékos esetén nyilván elõjöhetnek olyan dolgok, amelyek
egy tucat tesztelõnél nem feltétlenül. Szerencsére, a játék
a kezdeti vizsgán jól szerepelt, nemcsak hogy komoly
programhibák nem voltak, de minden tökéletesen ki-
egyensúlyozottnak bizonyult. Néhányan persze külön ka-
raktereket indítottak, hogy extrém dolgokat kipróbálja-
nak a játékban. Nem véletlenül készítettünk különbözõ
statisztikai és ellenõrzõ programokat, hogy jelezzék, ha
valami olyasmi történik, amire mi nem számítunk (vagy
számítunk rá, de nem helyeslünk – pl. aukció ellenõrzõ
program). Persze még ezek a programok se figyelhetnek
mindenre.

FELNÕTTÉ VÁLÁS
Teltek-múltak a hónapok, a játékosokban a kezdeti felfe-
dezés izgalmát felváltotta a tapasztalat, egyre jobban meg-
ismerték a játékot és otthon érezték magukat benne. Az
ember persze szereti az otthonát a saját kényelmére for-

málni – megjelentek az igényeitek a játékkal kapcsolat-
ban, és én igyekeztem megvalósítani azt, amit lehet.

Emellett tovább dolgoztam a játék további szintjein,
szörnyeket, kalandokat, tárgyakat és minden egyebet be-
leértve. A program tehát elrugaszkodott attól, ami indu-
láskor volt, nagyobb, összetettebb lett. Néha elõbukkant
1-1 kezdetek óta meglevõ programhiba, de persze az új
fejlesztések újakat is teremtettek.

Tehát adott ez a három feladat van az ÕV-vel kapcso-
latban:

• programhibák kijavítása
• új szintek fejlesztése
• meglevõ dolgok bõvítése, kényelmi funkciók a játé-

kosok kérései alapján.
Azonban van egy negyedik is, amelyik ugyan nem igényel
annyi idõt, mint a fentiek, de a legtöbb mérlegeléssel és
felelõsséggel jár. Ez a játékegyensúly fenntartása.

JÁTÉKEGYENSÚLY
Ez a fogalom mindenki számára mást jelent, és persze tel-
jesen szubjektív dolog. Számomra nagyjából a következõ-
ket foglalja magában: a játékban adott lehetõségek között
ne legyen egy sem, amely egyértelmûen jobb a többinél.
Adott befektetéssel nagyjából hasonló fejlõdést lehessen
elérni. Ne keletkezzen óriási szakadék játékosok között,
akik azonos fordulószámnál tartanak, ugyanannyi idõt
fektetnek a játékba és ugyanolyan jó játékosok. Nem jó
sem a túlzottan gyors fejlõdés (ezt nagyon nehéz kiegyen-
súlyozni, és hamar elérkezünk a csillagászati számokhoz),
és ne is legyen túl lassú (ekkor nincs sikerélmény, a játék
unalmassá válhat). A globális egyensúlyt szolgálja, hogy a
játék építõkövei is ki legyenek egyensúlyozva. 

Ilyen építõkövek pl. a klánok. Persze, az egyensúlyozás
nagyon nehéz, sõt szinte lehetetlen, hiszen az „almát” és a
„meleget” is nehéz azonos mértékegységre váltani. A klánok

ÕÕÕÕ SSSS ÖÖÖÖ KKKK     VVVV ÁÁÁÁ RRRR OOOO SSSS AAAA     ––––     AAAA     VVVV ÁÁÁÁ LLLLTTTT OOOO ZZZZ ÁÁÁÁ SSSS OOOO KKKK     MMMM ÖÖÖÖ GGGG ÖÖÖÖ TTTT TTTT
Az elmúlt hetekben új kalandok, szörnyek és tárgyak tervezésén dolgoztam a felsõ
szintekre, programhiba szinte egyáltalán nem volt, azon kívül, hogy az SZH parancs
mûködését javítottam. Fejlesztésekrõl szóló beszámolót tehát most nem tudok írni,
helyette olyasvalami következik, ami remélhetõleg sokakat érdekel.

Nyilván mindenki tudni szeretné, mi alapján döntünk arról, hogy valamit meg-
változtassunk a játékban, és azt hogyan és miként tegyük.
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adnak képességeket, küldetéseket és néha hátrányokat.
Nem kell persze lépésrõl lépésre, minden egyes küldetés-
nek megfelelni erõsségben a másik, ugyanolyan sorszámú
küldetésnek. Van olyan klán, amelyben a küldetések valami-
vel könnyebbek, viszont a képessége is kicsit gyengébb,
mint más kláné – ezt a gyorsabb fejlõdés kiegyensúlyozza.

Nem könnyû a játékegyensúlyt definiálni, de fenntar-
tani még nehezebb.

A MÉRLEG HELYREBILLEN
A fejlesztéseknek, bõvítéseknek köszönhetõen a játék ál-
landóan változik. Ezek, és a játékosok által kitalált, elõre
nem látott kombinációk miatt néha szükséges, hogy vala-
milyen lépést tegyek azért, hogy a fenti egyensúly megvál-
tozzon, helyreálljon.

Az elsõ klasszikus problémát a tárgyak okozták a játék-
ban. A kezdeti kis tesztelõcsapatnál nem gyûlt fel annyi
varázstárgy, amellyel számottevõ kereskedelmet lehetett
volna folytatni. 1000 játékosnál viszont gyakorlatilag min-
den tárgyra lehetett találni valakit, akinek szüksége volt
rá, és valami hasznosat tudott érte adni. Ennek eredmé-
nyeképp azok a játékosok, akik sokat csereberéltek (eset-
leg fenntartottak egy csak régészkedõ, tudós karaktert),
különlegesen magas bónuszokat tudtak tárgyakból elérni.
Miért rossz ez a játékegyensúlynak? Az ÕV-n a karakter
erejét a tulajdonságainak összege, a KNO összeg határoz-
za meg. Ezt tárgyakkal akár meg lehet kétszerezni, anél-
kül, hogy valaki a játékon belül erre ennek megfelelõ
mennyiségû erõforrást és befektetést költene. Ezt riasztó-
nak találtam, ezért kerültek elõ a különbözõ korlátozásra
vonatkozó ötletek, amelyek közül végül mindet elvetet-
tük. Persze, ha mindenkinek meglenne ennyi tárgya, ez
nem lenne probléma – azonban a csereberélésre nincs
mindenkinek lehetõsége. Olyan feladatokat pedig nem
lehet a játékban tervezni, amelyek az X-es és 2X-es tulaj-
donságúnak is azonos kihívást jelentenek.

Mivel a tárgyakból kapható bónusz korlátozása rossz
ötletnek tûnt, olyan dolgot is befolyásolt volna, amit nem
akartam, végül más módszert alkalmaztam. A játékosok ne
függjenek annyira a tárgyaktól, a tárgyak legyenek hasz-
nos, de nélkülözhetõ és nem hosszútávú segédeszközök.
Sok tárgypusztító lény került a játékba, és a véletlen tár-
gyak mínusz mentõdobást kapnak, ha sok van belõlük.
Ezenkívül sok olyan kaland készült, ahol a varázstárgy bó-
nuszok nem mûködnek. Akit nagyon izgatnak megsemmi-
sült tárgyai, még mindig felveheti a javítás szakértelmet. Ez
a kecske is jóllakik, és a káposzta is megmarad esete.

HOGYAN SZÜLETIK A DÖNTÉS
A saját magam által készített játékot jól ismerem, én is ját-
szom vele, ezenkívül már nagyon sok éve játékokat terve-
zem, játszom, látom, hogyan mûködnek. Tehát ezek alap-
ján eleve van némi rálátásom a dolgokra, látom, ha kell
valamin változtatni. Emellett persze nagyon sok segítsé-
get jelentenek a játékosok véleményei. Rengetek hasznos
tanácsot kapok azzal kapcsolatban, hogy mit kellene vagy
nem kellene változtatni és hogyan. A játékkal kapcsolatos
véleményeket, ötleteket mindig elolvasom, ha sokszor
nem is tudok rájuk válaszolni. Ami nagyon fontos, hogy a
döntést mindig én hozom meg, az érvek és ellenérvek fi-
gyelembevételével, de a felelõsség az enyém.

Persze mindig lesz, aki egy-egy ilyen döntést kifogásol,
de errõl a régi AD&D partik jutnak eszembe. Volt egy já-
tékos, aki mindig meg volt gyõzõdve róla, hogy a játékve-
zetõ ellen játszik, mint valami sakkpartiban. Holott ellen-
kezõleg, a JV mindig arra törekedett, hogy a játékosok
élvezzék a kalandot, és sikerük legyen – de a sikert nem
akarta túl olcsón adni, hiszen akkor nem ér semmit az
egész. Hasonlóképpen, az ÕV-ben is vannak kudarcok,
sokszor nem sikerül a kaland elsõre, sõt másodszorra se,
és néha DK-zni kell; elõfordul, hogy nem tudsz legyõzni
egy szörnyet, sõt, éppen méretet vesztesz; de minderre
azért van szükség, hogy a játékban a siker tényleg sikert
jelentsen, és az állandó gyõzelmekkel és darálásokkal ne
váljon a játék monotonná és unalmassá. Bármilyen
rosszul is sikerül egy forduló, nézz végig utána a karakter-
lapodon – rá fogsz jönni, hogy még így is mennyit fejlõd-
tél! És amikor jön egy olyan forduló, amelyben minden
pontosan úgy történik, ahogy számítottad, akkor látni fo-
god, hogy megérte a küzdelmet. Lehet, hogy rövidtávon
úgy gondolod, egy változás hátrányos volt számodra, de
ez mindig azt szolgálja, hogy a játék hosszútávon is jó le-
gyen.

VÉGÜL...
Köszönöm, hogy végigolvastátok, és megértettétek, hogy
mi húzódik meg a játékban történõ változások mögött.
Egyetlen célom, hogy a játék jobb és élvezetesebb legyen
számotokra. Ha van rá lehetõség, inkább hozzáadok, mint
elveszek (a klánok kiegyensúlyozása is így történt). Remé-
lem, hogy a játékos további evolúciós lépéseit is megér-
téssel fogadjátok, és még sokáig játszunk együtt.
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Jócskán benne jártunk már a délutánban,
amikor feltûntek az elsõ útjelzõ kövek, ame-
lyek már Drede városát jelölték meg a követ-
kezõ állomásnak. Az országút is kezdett las-
sacskán fölkapaszkodni a dombokra. Amikor
már nem jártunk messze a célunktól, Darni
megálljt parancsolt egy kis fûzfaligetben, ahol
megitattuk a lovakat.

– Shiv és Geris itt maradnak – rendelkezett
pattogó hangon. – Te pedig velem jössz Dre-
de-be. Megmutatom a házat, és sötétedésig el-
döntheted, hogyan akarsz bejutni. Amint
megvan a tintatartó, megyünk tovább.

– Hová? – kérdeztem szelíden.
– Ismerek egy helyet, ahol megszállhatunk.

Nem fogadó, magánház. Ha egy kicsit sietünk,
virradatra ott lehetünk. A kisebbik hold há-
romnegyednél tart, úgyhogy éppen elég vilá-
gos lesz.

Ez utóbbi mondatot Gerisnek címezte, aki
éppen tiltakozni készült, nyilván a lovak vé-
delmében.

– Milyen a célpont? – érdeklõdtem.
– Tessék?
– Úgy értem, a ház, ahol az illetõ lakik.
– Vagy úgy. Szóval, nem valami fényûzõ hely,

kopott kis épület a nagy rendetlenség köze-
pén. Az utcai oldalra épült.

– És a fickó?
– Egy vén különc, valami antikvárius. Ha

van egyáltalán életkora, jóval elmúlt már hat-
van, és igen rossz bõrben van, minden éjjel
Saedrin ajtaján kopogtat.

Megcsóváltam a fejem.
– Elõször látnom kell azt a helyet, de annyit

már most megmondhatok, ne számíts rá,
hogy sötétedéskor bemegyek.

– Azt csinálod, amit mondok – vicsorgott
Darni.

– Kivéve, ha tényleg szükséged van arra a
vacakra – szögeztem le higgadtan. – A kiseb-
bik hold is éppen elég, hogy az emberek vígan
járjanak a dolguk után, amíg az orrukig ellát-
nak, még az ilyen kis porfészkekben is, mint
Drede. Ráadásul, ha jól értem, a ház az utcára

nyílik, a kert kicsi, a szomszédok közel van-
nak. Nem gyerekjáték. Öregemberrõl van szó,
aki nyilván nem valami jó alvó, és hadd talál-
gassak, a padlót nyilván mindenféle ócskaság
borítja, amelyekben meg lehet botlani, nyi-
korgó padló, öreg bútorok és könyvkupacok
mindenütt...

– Tényleg – vetette közbe Geris õszinte
ámulattal, noha Darnitól egy szúrós pillantást
kapott cserében.

– A legjobb lesz, ha valamivel holdnyugta
után próbálkozom – mondtam elgondolkod-
va. – Ti pedig menjetek be a városba, és állja-
tok meg az elsõ kocsmában az Eyhorne-i
úton. Hajnalban értetek megyek, és együtt tá-
vozunk, mint ártatlan utasok a megérdemelt
éjjeli pihenõ után.

– Szó sem lehet...
Shiv Darni szavába vágott:
– Livak a szakértõ közöttünk, úgyhogy úgy

fogunk tenni, ahogy õ mondja.
Darni bosszús pillantást vetett rá, de nem

szólt többet. „Figyelemre méltó” – jegyeztem
meg magamban.

– Hadd halljam, ki járt az öregembernél elõ-
ször, amikor nem akarta eladni nektek azt a
vacakot?

– Geris meg én – felelte Shiv.
– Akkor Darninak igaza van, inkább neki

kellene megmutatnia a helyet. Együnk vala-
mit, aztán beugorhatunk valahová egy kelle-
mes esti sörözésre. – Rájuk villantottam meg-
gyõzõ mosolyomat, legjobb tudásom szerint
elkerülve, hogy túlságosan gyõzedelmes arcot
vágjak, de Darni egy csöppet sem enyhült
meg tõle. „Duzzogj csak – gondoltam magam-
ban –, én aztán nem fogom törni magamat mi-
attad!”

Sietve megvacsoráztunk, aztán otthagytuk
Gerist meg Shivet a fa alatt, hadd játsszanak
egy partit a csontokkal. Megállapodtunk,
hogy várnak egy kicsit, amíg az utak elnépte-
lenednek, azután õk is nekiindulnak, de Geris
mindenképpen ragaszkodott hozzá, hogy gya-
korolhassa a rúnavetést. Ráhagytam, próbál-

EINARINN LEGENDÁJA SOROZAT

Juliet E. McKenna:

VESZÉLYES JÁTSZMA
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kozzon csak, de lehetõleg kerüljön el min-
denféle kapcsolatot idegenekkel. Az öregfiú,
akit felkeresni készülök (ha nem is a legszabá-
lyosabb módon), jóllehet, már fél lábbal Saed-
rin színe elõtt áll, de azért lefogadom, hogy
szép számmal akadnak látogatói, akik hoz-
zánk hasonlóan arra a bizonyos tintatartóra
pályáznak, legyen szó megvételrõl vagy egyéb
körülményes módjairól a szerzésnek. A városi
õrség errefelé nem valami megbízható, de
azért ha nem muszáj, ne kockáztassuk meg,
hogy tanúink legyenek, akik emlékeznek
ránk, esetleg azt is meg tudják mondani, mer-
refelé távoztunk.

Kettesben besétáltunk a városba; komolyan
megfontoltam, nem kellene-e karon fognom
Darnit, nem annyira a biztonságérzetem mi-
att, inkább azért, hogy bosszantsam. Végül az-
tán letettem róla: nem érte volna meg a fárad-
ságot. Út közben figyelmesen nézelõdtem,
próbálva felidézni az emlékeimet; bizony,
nem tegnap volt, hogy utoljára itt jártam. Dre-
de kedves kisváros: alacsony házacskák a hely-
ben bányászott sárgás mészkõbõl, takaros
szürke palakõ tetõvel.

– Zöld kapu – vetette oda Darni csevegõ
hangnemben. – Jobbról fasor, a ház homlok-
zatán borostyán.

A mondott irányba sandítottam, igyekezvén
összegyûjteni a lehetõ legtöbb fontos részletet.

– Az öreg többnyire az alsó szinten tartóz-
kodik, legalábbis az alapján, amit Shiv látott –
folytatta Darni. – Bemászhatnál például azon
az ablakon, az eresz alatt.

– Akár be is verhetném az ajtót egy fejszével
– vetettem ellen. – Sokkal gyorsabb volna, és
nagyjából ugyanannyi zajjal járna.

Darni már majdnem visszavágott, de elhall-
gattattam egy intéssel a többi járókelõ felé.
Már kezdett nagyon elegem lenni belõle és az
arroganciájából.

– Azt az ablakot nem használták, amióta meg-
épült a ház, csupa pókháló meg borostyán! –
Igyekeztem, hogy hangom ne tûnjön kioktató-
nak. – Darni, bízz bennem, pontosan tudom,
hogy mit csinálok. Elvégre ezért rángattál bele
ebbe az egész õrültségbe; vagy tévednék?!

Beültünk a legszerényebb kiskocsmába a pi-
actér mellett, és megosztoztunk egy korsó sö-
rön. Nem éppen az a formája a vendéglátás-
nak, amit melegen ajánlhatnék bármelyik
barátomnak, de persze lehet, hogy csak Darni
arckifejezése keserítette meg a sört a számban.

A nap lassanként lenyugodott, és dél felõl
felbukkant a kisebbik hold rózsaszínes tányér-
ja. Végigsétáltunk a frierni úton, ügyelve,
hogy lehetõleg árnyékban maradjunk; lépte-
imet igyekeztem Darniéhoz igazítani.

– Menj tovább, ne nézz körül! Hajnalban ta-
lálkozunk. – Azzal befordultam egy sikátorba
a mészárszék irányában, Darni pedig könnye-
dén tovább lépkedett, mintha ott sem lettem
volna soha. Nem tudtam eldönteni, megvetést
vagy csodálatot érdemel-e tõlem ezért.

A sikátor rég megszáradt vértõl, friss trágyá-
tól és rémült állatok szagától bûzlött. Nem ép-
pen az a hely, ahol szerelmespárok szoktak
andalogni, vagyis pont megfelel nekem. Meg-
kerültem a vágóhidat, és rátértem egy másik
ösvényre. Alkalmas búvóhelyet kerestem, és
kényelmesen elhelyezkedtem, hogy szemmel
tarthassam az öregember hajlékát.

Az ablakok mögött gyertyacsonk táncolt hol
itt, hol ott, azután kisvártatva sötétbe borult az
utcai homlokzat. Az út két oldalán álló házak
végigkövették a fõzés, evés, maradékok kidobá-
sa és ablaktáblák bezárása szokásos napi rutin-
ját. A kéményekben lassanként elvékonyodott
a füst, és balról a második házból két legény
tartott a kocsma felé, bizonytalanul visszate-
kintgetve, amint a hold magasabbra hágott az
égen. Késõbb kisebb csetepaté támadt, amikor
fölfedezték, hogy idõközben kizárták õket, és
az anyjuk alaposan ellátta a bajukat.

Ültem és vártam. A városka elcsendesedett.
Hamarosan nem hallottam mást, mint a pat-
kányok neszezését a mészárszék irányából,
vagy néhány halk visítást, jelezve, hogy egy-
egy vadászó macska éppen sikerrel járt. Átvág-
tam az úton, és végiglopakodtam a fasoron.
Fáskamrák, bódék és csirkeólak sorakoztak
egymás hegyén-hátán, elválasztva egymástól a
portákat. A szagról ítélve az öregfiú szerencsé-
re nem tartott háziállatot, ami õszinte meg-
könnyebbülésemre szolgált: a disznóknak
például rendkívül éles a hallásuk, amit talán
csak a kíváncsiságuk meg a zajkeltésben való
jártasságuk múlhat felül. Meglapultam az ár-
nyékban, és gondosan tanulmányoztam az aj-
tót meg az ablakokat. Nem túl fényes helyzet:
a hátsó ablakok legalább annyira megvete-
medtek, mint az elülsõk, és mindent belepett
a borostyán. Nem örültem neki, de muszáj
volt az ajtóval próbálkoznom. Letérdeltem, és
a lábtörlõt vizsgálgattam: nincs jele tappancs-
vagy körömnyomoknak, az ajtófélfa repede-
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zett szilánkjai közé sem szorult kutyaszõr. Ez
legalább megnyugtató.

Közelebbrõl is szemügyre vettem, és hálát
adtam Drianonnak, hogy gondját viseli önfejû
leányának. Az öregfiú nem sok idõt és pénzt
fordított az ajtaja megerõsítésére, legalábbis
ami a zárat illeti. Reméltem, hogy a reteszek-
rõl is megfeledkezett; ki tudom ugyan nyitni
õket, de ez általában sokáig szokott tartani, és
fölösleges zajjal jár. Lekuporodtam, elõvettem
a zárnyitó készletemet, és munkához láttam.

Ahogy telt-múlt az idõ, mindinkább kezd-
tem hajlani arra a véleményre, hogy az öreg
mégis csak jó árat fizethetett azért a zárért.
Bonyolult szerkezet volt, még azt is kinéztem
volna belõle, hogy esetleg a Hegyek Népének
mestermunkája. Nagy sokára végre az utolsó
fémpöcköt is kiemeltem, és megpróbáltam a
lehetõ leglassabban és legóvatosabban be-
nyomni az ajtószárnyat. A kosztól meg a rozs-
dától kissé nehezen járt, de nagy meg-
könnyebbülésemre nem voltak rajta reteszek.
Hangtalanul beosontam, és egy pillanatra
megálltam, hogy körülkémleljek. A helyiség-
ben faparázs, vizelet és megsavanyodott tej
szaga érzõdött. Egy távoli sarok irányából ne-
héz, fújtató légzés hallatszott, és a haldokló
zsarátnok gyenge fénye egy összekuporodott
alakot mutatott a tûzhely melletti székben. Er-
dei látásom lassan hozzászokott a sötétség-
hez, már ki tudtam venni az elõttem tornyosu-
ló asztalt, amelyen mosatlan edény és félig
megevett étel hevert. A padlón fahasábok fe-
küdtek szétszórva, piszkos rongyok és szemét
mindenütt. Óvatosan az ajtóhoz surrantam, és
a következõ pillanatban egy teljesen más vi-
lágba léptem.

Rengeteg könyvet láttam az asztalokon és
polcokon, tárgy és író szerint pontos rendbe
állítva. Bõrfedelüket egyetlen porszem sem
szennyezte. A középsõ asztalon gondosan egy-
másra fektetett pergamenlapok várakoztak,
rajtuk pedánsnak tetszõ kézírás. Az éjszakai
égbolt aprólékos rajzán nagyítóüveg feküdt, az
ablak alatti polcon pedig virágok és gyógynö-
vények a használatukról szóló jegyzetekkel.
Szinte azonnal észrevettem a tintatartót: az
asztalon állt egy tálcán, mellette tollszárak,
tollkés és porzó. Gyönyörû darab volt: sápadt
mézszínû szaruból készült – hogy milyen állat
szarva lehetett, azt nem tudtam megállapítani
–, a talpa, teteje és a pántjai vörös aranyból
voltak, gazdag, mégis ízléses díszítéssel. Érte

nyúltam, ám a kezem megállt a levegõben. Té-
továztam. Semmi kedvem nem volt hozzá,
hogy sötét korok vészjósló álmai zavarják meg
éjszakai nyugalmamat, és hirtelen megint na-
gyon szerettem volna, ha mit sem tudok errõl
az egész szerencsétlen ügyrõl.

Hirtelen köhögést hallottam a konyha felõl.
A szívem majd’ kiugrott a helyébõl, rémülten
fölkaptam a tintatartót. Lehet, hogy az öreg
most is éppen egy ilyen rejtélyes álomban
jár... Vajon fölébred, ha elviszem ezt a tinta-
szarut? Olyan óvatosan helyeztem vissza az
asztal közepére, mint egy olvadt gyertyát,
amelybõl forró viasz csöpög. A saját szívveré-
sem visszhangzott a fülemben, ahogy némán
bámultam az elátkozott tárgyat.

„Szedd össze magad!” – parancsoltam rá
magamra.

Nagy levegõt vettem, óvatosan fölemeltem a
tintatartót, majd mozdulatlanul álltam, és fülel-
tem, hallok-e zajt a konyhából. Székrecsegés, ta-
karó suhogása, azután az öregember lélegzete
ismét az iménti ritmikus hortyogássá erõsödött.
Azt hiszem, lehetett valami baj a tüdejével. Tar-
tottam tõle, hogy még a telet sem vészeli át.

Egy kicsit vártam, amíg kellõen mélyen al-
szik; ezalatt végigfutottam a polcon álló könyv-
ek sorát. Ha Geris meg Shiv a Birodalom vég-
napjairól akarnak minél többet megtudni, kár
lenne megkockáztatni, hogy a parasztok hord-
ják szét ezt a sok értékes könyvet, ha az öreg-
fiú esetleg meg találna halni álmában. A sor
elején néhány a Nemithek uralkodásának idõ-
szakával foglalkozott, ezeket gyorsan begyö-
möszöltem a zekém alá, szorosabbra húzva az
övemet. Amint meggyõzõdtem róla, hogy a
konyhában semmi mozgás, kiosontam. Vettem
magamnak a fáradságot, hogy pontosan vissza-
szereljem a zárat, noha a szívem még mindig a
torkomban vert, és a két lapockám között hi-
deg izzadság csorgott. Az öreg tudós persze
mindenképpen fölfedezi a lopást, de ha nem
marad nyoma, hogy valaki kívülrõl hatolt be,
egy kis szerencsével az Õrség egyszerûen tu-
domást sem vesz róla, legföljebb elkönyvelik,
mint vén holdkórost.

A jól végzett munka elégedettségével ko-
cogtam végig a sötétségbe burkolózó, kihalt
utcákon, ki a fõútra, hogy minél elõbb magam
mögött hagyjam az alvó várost. Egyetlenegy
dolog zavart csupán: nem tudtam szabadulni
attól az érzéstõl, hogy most az egyszer valami
igazán tisztességtelen dolgot csináltam.
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A Túlélõk és Kalandorok magazinja 2001. december

47GN – 96.

Hosszú idõ után lezárult a quwarg rajzás. A quwargok eleinte nagy
erõkkel próbálták elözönleni Ghalla földjét, de a kalandozók gyor-
san és nagy számban sújtottak le rájuk, a különlegesen erõs qu-
wargok ellenére. Azonban sokáig tartotta magát néhány elszigetel-
tebb helyen egy-egy quwarg gödör, amelynek a harcba fáradt
kalandozók hátat fordítottak. Mégis, az ébredezõ quwarg isten úgy
döntött, hogy inváziója kudarcba fulladt, és visszahívta seregei ma-
radékát. Minden quwarg gödör 5x5 mezõ sugarú körzetében a te-
reptárgyak és szörnyfészkek megsemmisültek, helyükön quwarg
bolyok emelkedtek. Most, a quwargok eltûnésével minden helyre-
zökkent a régi kerékvágásba, a quwarg bolyok beomlottak, a koráb-
ban ott élõ lények visszatérnek helyükre, a növények újra kisarjad-
nak, a régi építmények újból felderíthetõk lesznek, a patakok újra
csörgedeznek. A quwarg invázió végeredményérõl egy összesítés
látható a túloldalon. A „tojás” azt a hõstettet jelöli, amikor valaki a
quwarg gödör mélyére leereszkedve megsemmisítette az inváziót
vezetõ óriásquwarg petéjét, és ezzel megszüntette a quwarg hordát
az adott helyen.

Most, hogy készül a Krónikában a KT képességekrõl szóló cikksoro-
zat, a varázslatokról szólóhoz hasonlóan, párhuzamosan nézem a
programot, újraértékelem a KT képességeket. Ha szükséges, elõfor-
dulhat változás, akár a képesség mûködésében, akár pontértéké-
ben, de ezt mindig le fogjuk írni. Készült néhány adatgyûjtõ prog-
ram is, amely a képesség mûködését, és valódi hasznosságát
elemzi – ez az eredmény nem feltétlenül fog megegyezni az erede-
tileg elképzelttel, és ez is lehet a fent említett módosítások oka.

Remélem, hogy a korábbi 6. kategória kettébontásával – és így a dí-
jak számának megnövelésével – már mindenki elégedett. A díjak-
ról annyit, hogy igyekszem minden Olimpiára olyan új, izgalmas és
változatos díjlistát összeállítani, amelyben a 3. díjak gyengébbek a
2.-nál, a 2. gyengébb az elsõnél, és egy kategória 1. díja gyengébb a
magasabb kategória 1. díjánál. Természetesen, egy tárgy értékének
megítélése szubjektív, alapulhat a tárgy hasznosságán, ritkaságán
és még sok más dolgon. Elõfordulhat, hogy valaki elsõként meg-

nyer egy tárgyat, de jobban örülne annak, amit a 2. helyezett ka-
pott. Erre sajnos azt kell mondanom, hogy a cserére nincs lehetõ-
ség, igyekszem a lehetõ leguniverzálisabban használható, tényleges
értéket képviselõ tárgyakat kiválasztani, amelyek jó áron tovább-
cserélhetõek, ha esetleg a nyertes számára épp nem elég haszno-
sak. Természetesen, szívesen látok kommenteket, hogy milyen
tárgy legyen/ne legyen a következõ olimpián.

Hogy amíg az új területek elkészülnek, addig is legyen valami új-
donság, a jellegében kicsit a kihívás tornyához hasonlító ese-
ménnyel, a vándorcirkuszokkal árasztjuk el a Túlélõk Földjét. A
program elkészítésében már tevékeny részt kap új programozónk,
Farkas Zsolt.

Néhány (50+) kalandozó számára már a Sötét Föld szörnyei sem
jelentenek igazi kihívást, sárkányok tucatjait ölik úgy, hogy a düh
vérvörös ködét bocsátják rájuk. Természetesen, az ilyen isteni te-
remtményekre a Sötét Földet uraló Thargodan hercegek is felfigyel-
tek, és megállításukra olyan paktumot kötöttek, amelyre korábban
csak egyszer, ezer évvel ezelõtt került sor, és hajszál híján a Thar-
godanok kipusztulásához vezetett. Akkor a hercegek által megnyi-
tott kapukon átléptek a párhuzamos dimenzió tl’urlangjai, az éj-
fattyak, és pillanatok alatt kiûzték a Sötét Földet ostromló
Fénysereget. Ezután az éjfattyak a Thargodanok ellen fordultak, és
teljes összefogásra, százszoros túlerõre volt szükség, hogy vissza-
szorítsák õket. A pökhendi hercegek gyorsan felejtenek, és az éj-
fattyak ismét a Sötét Földet járják.

Szokás szerint javítgatom az apróbb bugokat, ezek közül talán lé-
nyegesebb, hogy megszûnt végre az elf villás hiba (amikor néha a
relikvens nem kapta meg az úszást a 3. küldetés után, de újra be-
mehetett). Ez nem programhiba volt, hanem sajnos egy adatsérü-
lés. A hibák felfedezésében fõként rátok támaszkodok, kérek min-
denkit, amennyiben valamilyen bugot fedez fel (akár számára
elõnyöset) haladéktalanul jelezze, hogy minél elõbb kijavíthassuk! 

TIHOR MIKLÓS

BBUUGGJJAAVVÍÍTTÁÁSS

SSÖÖTTÉÉTT  FFÖÖLLDD  ––  AA  KKIIHHÍÍVVÁÁSS

VVÁÁNNDDOORRCCIIRRKKUUSSZZ

TTFF OOLLIIMMPPIIAA  ––  KKAATTEEGGÓÓRRIIÁÁKK  ÉÉSS  DDÍÍJJAAKK

KKTT  KKÉÉPPEESSSSÉÉGGEEKK  RREEVVÍÍZZIIÓÓJJAA

QQUUWWAARRGG  RRAAJJZZÁÁSS
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QUWARG STATISZTIKA
Az alábbi táblázatban a november közepéig megölt quwargokat láthatjátok karakterenkénti és fajtánkénti bontásban.
A rajzás elhárításában kb. 800 kalandozó vett részt a csatorna mindkét oldalán, ezúttal azonban csak a legszorgal-
masabbakat közöljük le. Külön rangsoroltuk a keleti és nyugati gödröknél harcoló kalandozókat. Jó böngészést!
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NY Xantorpextyn Xorxy 673 0 29 68 91 62 50 126 112 64 52 19 0 0 0
NY Yveraana 429 0 2 16 29 46 66 94 83 67 13 13 0 0 0
NY Veridiel Kerithron 403 0 6 36 45 62 67 77 60 49 1 0 0 0 0
NY Ydau Sugmma 397 0 0 0 6 37 59 70 78 73 31 43 0 0 0
NY Quadral Corelli 369 0 6 12 12 59 58 72 72 63 9 6 0 0 0
NY Argen Tina 364 0 0 4 8 39 62 75 83 62 16 15 0 0 0
NY Yabbagabb 356 0 0 1 3 42 60 69 75 81 25 0 0 0 0
NY Ishio Hacuka 312 0 2 33 43 82 49 44 17 39 3 0 0 0 0
NY Kicsit Laza 305 0 1 25 36 53 43 61 38 47 1 0 0 0 0
NY Edward naal Doe 301 0 3 9 4 18 32 67 64 53 51 0 0 0 0
NY Myotis Canis 301 0 0 34 38 68 40 56 27 38 0 0 0 0 0
NY Fogalmazásgátló 298 0 0 13 24 66 39 51 47 57 0 1 0 0 0
NY Askim Grumir 261 0 1 25 22 10 20 58 50 50 9 16 0 0 0
NY Tevékeny Tonyó 241 0 0 11 10 23 47 62 31 40 11 6 0 0 0
NY Pelegrin 241 0 1 5 21 78 50 33 1 52 0 0 0 0 0
NY Weisser Riese 227 0 0 2 20 50 39 38 44 32 0 2 0 0 0
NY Kaland Rafael 225 0 0 5 18 65 39 37 34 27 0 0 0 0 0
NY Számumi Aranyszél 217 0 0 20 37 45 38 36 16 25 0 0 0 0 0
NY Ahriman 214 0 0 0 12 47 53 47 9 46 0 0 0 0 0
NY Sir Syran O’Connor 214 0 1 15 35 56 37 29 7 34 0 0 0 0 0
NY Shánor 207 10 16 30 46 23 18 39 16 9 0 0 0 0 0
NY M.C. Silverhand 187 0 4 15 21 37 36 15 25 29 5 0 0 0 0
NY Prof Szelet ELek 172 0 0 12 22 31 25 23 27 32 0 0 0 0 0
NY Vik-Xan-Tor 154 0 0 17 32 30 28 22 4 21 0 0 0 0 0
NY Pwelan Khan Semcas 152 1 10 42 24 37 14 20 1 3 0 0 0 0 0
NY Huncut Karwendel 149 0 2 26 23 37 16 17 14 14 0 0 0 0 0
NY Chiny Baba 127 0 1 7 21 24 30 15 14 15 0 0 0 0 0
NY El-csen 127 0 0 6 25 34 23 14 6 19 0 0 0 0 0
NY Warlike Butterfly 125 0 0 0 0 27 20 25 23 26 4 0 0 0 0
NY Tar Honya 120 0 0 0 10 24 15 23 17 25 6 0 0 0 0
NY Quek Der-Gar 120 0 0 14 14 29 19 10 17 17 0 0 0 0 0
NY Gouloises 119 0 0 10 17 21 18 23 10 20 0 0 0 0 0
NY Gobó Munfann 116 0 0 6 21 24 25 19 0 21 0 0 0 0 0
NY Nano Pallanthoff 115 0 0 2 2 30 19 20 22 20 0 0 0 0 0
NY Brutalitisz 114 0 4 3 4 15 21 23 18 20 6 0 0 0 0
NY Syrac Hold 114 0 4 13 35 16 11 18 12 5 0 0 0 0 0
NY Rhomes de Ghomes 113 0 0 0 13 28 26 14 18 13 1 0 0 0 0
NY Hasítóbárd Krourm 111 0 0 1 3 26 25 27 2 24 0 0 0 0 3
NY Reynard the Fox 109 0 0 0 9 26 17 17 18 22 0 0 0 0 0
NY Lábszagú Vargánya 108 0 0 0 15 40 16 8 18 11 0 0 0 0 0
NY Febster 108 0 0 9 21 21 13 22 15 7 0 0 0 0 0
NY Xantia Morphilia 107 0 0 9 18 21 11 17 10 18 3 0 0 0 0
NY Klrkyn Wargas 106 0 0 0 0 23 27 19 20 17 0 0 0 0 0
NY Blackmort 106 0 0 2 17 34 20 12 10 11 0 0 0 0 0
NY Cormac Mac Art 105 0 0 6 16 25 13 15 12 17 1 0 0 0 0
NY Bendor 101 0 0 13 17 19 21 12 2 17 0 0 0 0 0
NY Hegyek Királya 94 2 0 30 23 19 14 2 0 4 0 0 0 0 0
NY Susogó Erdo 92 0 1 11 15 25 16 11 1 12 0 0 0 0 0
NY Holdfény 91 0 0 7 25 28 12 6 7 6 0 0 0 0 0
NY Judás Dor Blazeer 89 21 14 26 14 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
NY De Side 83 0 2 3 6 12 12 19 7 15 4 3 0 0 0
NY Xantorg 81 0 0 9 16 14 12 10 6 14 0 0 0 0 0
NY Minas Sul 81 0 0 14 15 19 9 7 4 13 0 0 0 0 0
NY Duci 79 0 0 0 12 13 14 15 15 10 0 0 0 0 0
NY Eassy-Lien Dib 78 0 7 22 24 13 9 2 0 1 0 0 0 0 0
NY Leon Silver 75 0 7 5 3 9 21 14 10 6 0 0 0 0 0
NY Dred Hornwill 75 0 0 0 0 4 17 18 16 19 1 0 0 0 0
NY Xigron a Cobra 74 0 4 12 11 14 12 13 0 8 0 0 0 0 0
NY Thier Mirgandil 72 0 0 6 8 4 12 9 15 17 1 0 0 0 0
NY Baltás Roger 72 0 0 9 10 10 17 16 7 3 0 0 0 0 0
NY Anna Bella 71 0 3 8 14 14 7 10 6 8 1 0 0 0 0
NY Topáz Kígyó 70 0 0 5 6 3 4 16 14 10 7 5 0 0 0
NY Pannon Tamás 70 0 0 11 9 16 7 8 12 7 0 0 0 0 0
NY Morphius 69 0 0 11 8 24 8 9 0 9 0 0 0 0 0
NY Kámfor 69 0 0 8 21 30 5 1 2 2 0 0 0 0 0
NY Lee-MBO 69 0 6 14 15 19 8 2 1 4 0 0 0 0 0
NY Rius 68 0 0 0 3 16 9 15 13 12 0 0 0 0 0
NY Josid ‘el Amid 68 0 2 13 16 25 9 1 1 1 0 0 0 0 0
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K Sir Magic Power 622 0 29 33 38 24 47 64 102 102 115 0 58 10 0
K Weelean 566 0 26 43 54 18 27 99 109 100 44 43 0 2 1
K Marlena 449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 126 113 105 0
K Ilinir Doaron 435 0 2 3 1 0 0 2 1 0 118 91 101 116 0
K Yamamoto 429 0 10 10 11 1 0 11 12 0 102 90 89 93 0
K Aurora 410 0 1 18 26 63 70 61 60 77 18 16 0 0 0
K Alex Despronder 378 0 21 24 49 42 40 92 55 37 10 0 0 0 8
K Kofejû Beldor 340 0 11 19 14 0 0 17 15 0 99 95 53 16 1
K Killer Thorn 332 0 23 27 30 9 6 46 83 51 37 20 0 0 0
K Sir Reidah 321 0 12 29 26 19 40 60 48 43 28 16 0 0 0
K D’arker N’est 313 0 9 6 13 0 1 8 6 0 83 79 61 47 0
K Rek Weasel 299 0 0 2 1 17 41 50 50 57 53 28 0 0 0
K Zurgblug 294 0 20 23 19 0 0 22 23 0 76 35 55 20 1
K Wulf Gretta 280 0 3 3 3 1 0 5 3 0 71 64 61 66 0
K Izmomrabízom 276 0 3 20 26 63 32 44 43 44 1 0 0 0 0
K Armidon Eldonal 271 0 22 20 18 10 3 25 28 5 51 29 36 24 0
K Vasvero Dániel 263 0 0 23 42 58 38 31 36 35 0 0 0 0 0
K Lao-Ce 236 0 5 5 13 47 50 48 33 33 0 2 0 0 0
K Rhiannon 232 0 0 8 12 51 42 43 29 35 8 4 0 0 0
K McNewast 224 0 0 1 0 1 0 1 0 0 70 30 61 60 0
K Eliana 214 0 0 2 1 0 0 0 2 0 61 40 57 51 0
K Lüke Szálybaver 205 0 0 4 4 8 29 46 40 43 23 8 0 0 0
K Shang Tsung 205 0 0 11 19 56 32 34 26 26 1 0 0 0 0
K Callystus Ornatus 205 0 5 20 27 53 30 24 17 29 0 0 0 0 0
K Romaf 202 0 0 5 4 18 46 48 24 35 2 20 0 0 0
K Ball’lyra 191 0 0 0 0 2 33 49 46 45 0 16 0 0 0
K Atamo-Tua-Kétáj 188 0 7 6 3 21 37 38 31 35 9 1 0 0 0
K Kytáv 186 0 13 12 13 0 0 8 12 0 47 28 28 25 0
K Xsaschelraise-Xinx 181 0 0 3 2 8 34 44 29 40 9 12 0 0 0
K Herkules 180 0 0 4 17 44 33 29 22 31 0 0 0 0 0
K Arrakis 179 0 1 12 10 3 42 52 23 35 0 0 0 0 1
K Syntax Emperor 172 0 0 4 24 46 24 27 25 21 1 0 0 0 0
K Ithril 171 0 0 17 20 5 0 28 34 39 17 11 0 0 0
K Fafejû a Tudós 171 0 5 26 38 18 33 33 2 16 0 0 0 0 0
K Tyr Rigel 170 2 0 6 19 38 23 33 26 23 0 0 0 0 0
K Brandon 167 0 0 0 15 31 39 25 34 23 0 0 0 0 0
K Gorhud 165 1 12 6 12 0 0 13 12 22 28 33 21 5 0
K Alex Vampirsson 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 38 49 41 0
K Gray Byssus 160 0 0 0 1 26 40 29 29 31 2 2 0 0 0
K Rhiannon Daddy 155 0 0 2 21 31 26 21 26 27 1 0 0 0 0
K Kobu Lee 149 0 0 0 9 47 25 27 10 31 0 0 0 0 0
K Franky Lee Johnson 141 0 0 18 27 45 16 23 0 12 0 0 0 0 0
K Emirtage 141 0 0 1 0 14 38 28 34 26 0 0 0 0 0
K Rothdak a Megtorló 138 0 0 0 9 29 26 26 30 15 3 0 0 0 0
K Planned Flamedix 134 0 9 8 8 0 0 8 9 0 26 22 21 23 0
K Thunder 134 0 0 0 0 0 29 28 33 37 0 7 0 0 0
K Thai Long 133 0 5 8 8 13 2 30 23 25 15 4 0 0 0
K Shadowfighter 132 0 0 0 0 12 28 28 28 26 1 9 0 0 0
K John Jack 129 0 0 0 1 0 0 1 0 0 33 35 33 26 0
K Night Buster 128 0 0 0 0 0 0 0 3 13 32 38 27 15 0
K Biztoskezû Veriel 125 0 0 0 7 34 25 15 19 23 2 0 0 0 0
K Ubul 124 0 1 9 16 26 26 23 5 18 0 0 0 0 0
K Betonfal 122 0 2 1 2 0 0 1 0 0 29 28 29 30 0
K Pehelykéz 122 0 0 0 0 9 26 20 29 38 0 0 0 0 0
K Flash a Halálhozó 121 0 1 2 7 32 25 16 14 19 5 0 0 0 0
K Rizi-Bizi 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 33 26 42 0
K Earth Elemental 117 0 0 11 5 2 14 33 22 21 9 0 0 0 0
K Rulf Haligand 111 0 0 0 0 0 0 0 7 29 35 40 0 0 0
K Shaolin 109 0 0 5 3 0 5 23 34 27 6 6 0 0 0
K Alak Ali 106 0 0 0 16 20 16 20 15 19 0 0 0 0 0
K Von Richthofen 105 0 1 2 6 0 9 13 28 24 7 15 0 0 0
K Silverstrone 104 0 0 0 0 7 20 15 22 17 17 6 0 0 0
K Dort Amessix 102 0 4 6 7 0 0 4 4 0 26 18 22 11 0
K Alyr Fomoin 102 0 1 1 1 0 0 0 0 17 34 24 24 0 0
K Lexendorin 102 0 0 0 10 14 23 20 18 16 1 0 0 0 0
K Dark Silex 101 0 0 0 0 12 19 23 18 27 2 0 0 0 0
K Félszemû Tir 98 0 5 5 7 0 0 4 10 6 21 27 12 1 0
K Fortamin 97 0 0 1 9 23 23 9 11 21 0 0 0 0 0
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NY Zozi 67 0 0 0 0 22 11 15 5 14 0 0 0 0 0
NY Dr. Crusher 66 3 6 10 9 20 10 8 0 0 0 0 0 0 0
NY Xantor 65 0 0 8 4 21 11 4 10 7 0 0 0 0 0
NY Fushito Gichin 64 0 0 11 6 19 8 5 9 6 0 0 0 0 0
NY Szorös Karom 61 0 0 0 0 1 16 10 15 12 7 0 0 0 0
NY Yamun Shan-jim 60 0 1 14 12 11 13 2 0 7 0 0 0 0 0
NY After Hut 58 0 0 4 11 10 7 13 6 6 1 0 0 0 0
NY Orghon Kawer 58 0 0 9 7 10 14 8 5 5 0 0 0 0 0
NY Rio 58 0 0 8 16 31 1 0 2 0 0 0 0 0 0
NY Aranyhajú Gorognó 57 0 0 9 22 5 7 6 5 3 0 0 0 0 0
NY Marcho Ven-Saak 56 0 7 7 13 12 7 7 0 3 0 0 0 0 0
NY Blak Phanter 55 0 0 13 16 13 9 0 3 1 0 0 0 0 0
NY Dezsnya-Dözsi-Rex 53 0 5 17 8 11 9 2 0 1 0 0 0 0 0
NY Plantagó Lanselot 53 0 3 12 9 11 7 5 3 3 0 0 0 0 0
NY Vasfüggöny 53 0 7 11 10 7 10 8 0 0 0 0 0 0 0
NY Piszkos Fred 52 0 0 2 6 10 8 8 9 9 0 0 0 0 0
NY Acélöklû Glasgian 52 0 0 7 10 6 11 7 2 9 0 0 0 0 0
NY Ti-Szi 52 0 0 8 13 12 10 6 0 3 0 0 0 0 0
NY Durci 51 0 4 4 8 17 12 2 0 4 0 0 0 0 0
NY Fullánk 51 0 0 0 2 10 4 14 12 9 0 0 0 0 0
NY Doktroll Martens 50 0 0 12 16 8 2 5 3 4 0 0 0 0 0
NY Vay Decker 50 0 0 0 7 19 3 7 6 7 1 0 0 0 0
NY Gourath Werl Yverr 49 0 0 1 15 16 6 4 2 5 0 0 0 0 0
NY Kodomo Szanpo 48 2 5 10 7 14 3 6 1 0 0 0 0 0 0
NY Gildor 48 0 0 9 8 9 5 9 2 6 0 0 0 0 0
NY Kamuka 48 0 0 4 16 18 1 5 1 3 0 0 0 0 0
NY Ultimate Warrior 48 0 1 11 10 20 4 0 0 2 0 0 0 0 0
NY Blue ortrey Zax 47 0 1 8 10 10 4 6 5 3 0 0 0 0 0
NY Ch’Boyo 46 0 3 8 10 9 7 2 5 2 0 0 0 0 0
NY Linkor Csumovszkij 46 0 0 0 0 4 0 4 14 8 9 7 0 0 0
NY Gragath 46 0 0 2 15 13 9 6 0 1 0 0 0 0 0
NY Aranyszem 46 4 4 7 4 8 10 3 0 6 0 0 0 0 0
NY Psyche 43 0 6 12 5 18 1 0 1 0 0 0 0 0 0
NY Drowsy Druid Abasc 42 0 0 7 8 6 6 6 5 4 0 0 0 0 0
NY Lancelot 42 0 0 6 5 12 8 3 2 6 0 0 0 0 0
NY Kocsulina 41 2 6 5 8 6 7 4 0 3 0 0 0 0 0
NY Cuppantós Siliana 41 7 2 10 7 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0
NY Tóbiás 39 0 0 3 6 11 9 1 4 5 0 0 0 0 0
NY Alf ar’Hang 39 0 6 6 2 13 5 1 3 3 0 0 0 0 0
NY Máz-Lee 39 0 0 7 5 11 8 3 2 3 0 0 0 0 0
NY Vadállat Rabban 38 0 0 0 8 5 7 9 2 7 0 0 0 0 0
NY Eriel 38 4 5 9 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NY Vörös Lao 38 3 11 6 10 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0
NY Acid el Sinistre 37 0 3 9 9 6 3 3 1 3 0 0 0 0 0
NY Tisztítótûz 37 0 6 11 5 8 4 3 0 0 0 0 0 0 0
NY Zark Bonfire 37 0 0 0 11 7 11 6 0 2 0 0 0 0 0
NY Kárász 36 0 0 9 6 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0
NY Ujeszugi Kensin 36 0 0 1 4 12 4 4 5 6 0 0 0 0 0
NY Sárkányfog 35 0 0 12 4 12 5 2 0 0 0 0 0 0 0
NY Thumar Halfdan 35 0 0 11 11 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0
NY Baltás Bornyók 34 0 0 7 10 8 4 4 0 1 0 0 0 0 0
NY Oldal Borda 33 0 0 7 11 6 2 5 2 0 0 0 0 0 0
NY Stormfist 33 0 0 0 7 7 4 7 4 4 0 0 0 0 0
NY Biry Fia Isló 32 0 0 6 4 6 5 6 1 4 0 0 0 0 0
NY Metam Orpheus 32 0 0 4 4 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NY Eros Ryanor 32 0 5 5 6 5 6 2 1 2 0 0 0 0 0
NY Surmó 31 0 0 1 4 4 7 6 1 8 0 0 0 0 0
NY Rex 31 0 0 4 6 7 4 3 3 4 0 0 0 0 0
NY Draftel 30 5 4 5 7 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0
NY Touchrawag 30 0 0 4 5 11 4 2 1 3 0 0 0 0 0
NY Syrilx de Tun 30 0 5 8 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NY Izé 29 0 0 0 6 9 2 5 4 3 0 0 0 0 0
NY Ballagó Elek 29 0 0 3 10 7 3 5 1 0 0 0 0 0 0
NY Hádész 29 0 0 0 5 7 5 2 5 5 0 0 0 0 0
NY Haarald l’ed-xear 29 0 5 11 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NY Caramon Majere 29 0 0 4 8 6 4 4 3 0 0 0 0 0 0
NY Grafen a Vasöklû 28 0 0 0 5 7 4 7 1 4 0 0 0 0 0
NY Vadmacska Valéria 28 0 5 5 5 9 3 0 0 1 0 0 0 0 0
NY Vaslábú Dáin 27 0 0 0 5 5 4 5 4 4 0 0 0 0 0
NY Nemesszívû Thorfil 27 0 0 1 5 10 3 5 1 2 0 0 0 0 0
NY Oedy el Keewy 27 0 3 4 7 7 5 1 0 0 0 0 0 0 0
NY Kobuder Master 27 0 0 3 5 9 3 5 2 0 0 0 0 0 0
NY Kobud Vera 26 0 0 6 5 5 6 1 1 2 0 0 0 0 0
NY Sabbath 26 0 0 1 4 7 7 1 1 5 0 0 0 0 0
NY Kildar lossagor 26 5 3 8 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
NY Dr. Mamut a Tök Éj 25 0 0 6 4 5 4 3 1 2 0 0 0 0 0
NY Dewyna Arian 25 0 0 0 0 1 7 6 7 4 0 0 0 0 0
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K Horin Argieron 96 7 8 5 12 28 15 16 0 5 0 0 0 0 0
K Redyque 93 0 5 4 4 0 0 11 4 0 22 9 13 21 0
K Aragorn 93 0 0 0 0 0 15 22 15 13 14 14 0 0 0
K Silver Falcon 90 0 0 0 0 0 5 14 30 18 9 14 0 0 0
K Hanix 90 0 0 0 0 14 20 20 24 12 0 0 0 0 0
K Magiszter 87 0 0 0 0 0 0 0 7 6 26 28 12 8 0
K Elanor Dor Blazeer 87 0 0 2 11 16 14 15 10 19 0 0 0 0 0
K Caramella 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 37 10 0
K Tápos 85 0 0 0 0 19 20 12 18 16 0 0 0 0 0
K Steven McCar 82 0 0 9 20 31 7 11 3 1 0 0 0 0 0
K Brandon Lee 81 0 0 12 18 17 12 6 12 4 0 0 0 0 0
K Sir Bedzsik 81 0 0 2 13 10 11 14 18 13 0 0 0 0 0
K Salamon 78 0 0 2 2 3 0 20 21 26 3 1 0 0 0
K Sotydo remo Tokdo 78 0 0 2 12 23 8 17 10 6 0 0 0 0 0
K Spunkmeyer 75 0 0 1 8 25 15 6 15 5 0 0 0 0 0
K Szeli’D Kígyószisz 75 0 0 0 0 13 18 16 12 16 0 0 0 0 0
K Clumbston Yal 74 0 0 5 5 0 0 5 0 0 23 9 9 18 0
K Esgalcam 74 0 0 0 0 5 18 16 19 16 0 0 0 0 0
K Raven Timbertall 73 0 0 0 0 17 21 11 18 6 0 0 0 0 0
K Khossus del Maul 73 0 0 2 6 16 10 17 12 8 2 0 0 0 0
K Bonanza 72 0 0 0 0 0 0 0 1 1 19 19 25 7 0
K Con Cornix 72 0 0 0 0 5 19 18 14 14 0 2 0 0 0
K Egy Isten 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 13 21 17 0
K Antares 69 0 0 10 21 22 4 12 0 0 0 0 0 0 0
K Yvorl 67 0 0 0 2 18 19 9 4 15 0 0 0 0 0
K Kígyó Gralla 66 0 0 0 0 0 0 0 0 9 33 10 14 0 0
K Jade Rawen 65 0 0 0 7 22 7 7 10 12 0 0 0 0 0
K Ragnar 64 0 1 2 1 0 5 23 0 23 2 7 0 0 0
K Mnémoszüné 62 0 0 7 11 14 11 8 1 10 0 0 0 0 0
K Pal’brzm-szzt 61 0 0 0 3 18 10 5 12 13 0 0 0 0 0
K God’s Warrior 61 0 0 0 0 0 19 10 14 10 6 2 0 0 0
K Chaar-Lee 61 0 0 0 9 15 8 11 1 12 5 0 0 0 0
K Kaqxar 61 0 0 0 7 13 10 10 11 10 0 0 0 0 0
K Ellor Drang 60 0 0 2 1 6 9 20 10 12 0 0 0 0 0
K Pok Olly-Molly 59 0 0 12 8 10 5 10 5 9 0 0 0 0 0
K Gáldor 57 0 0 0 0 24 12 7 8 6 0 0 0 0 0
K Thym Bonecrusher 57 0 0 0 0 6 13 19 12 7 0 0 0 0 0
K Malvern 57 0 0 0 0 0 0 0 0 20 17 15 5 0 0
K Akire Solkin 56 0 0 0 16 8 17 6 1 8 0 0 0 0 0
K Erbol 56 0 0 1 0 0 2 8 17 15 13 0 0 0 0
K Dinen Ithildin 56 0 10 8 9 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Géppuskin 54 0 0 0 0 14 11 9 6 14 0 0 0 0 0
K Thoir el Gard 54 0 0 0 13 7 13 8 0 13 0 0 0 0 0
K Megváltó Junior 52 0 0 0 0 5 12 11 16 7 1 0 0 0 0
K Worm 50 0 2 1 0 0 0 2 1 0 13 14 17 0 0
K Mefisztó 49 0 0 6 6 16 7 5 3 6 0 0 0 0 0
K Gorrt Kosugi 47 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 13 6 0 0
K Jaq Ramun 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 1 17 12 0
K Rhea Doaron 46 0 0 0 6 19 5 5 8 3 0 0 0 0 0
K Thor a Mjölnir Ura 46 0 0 0 0 0 0 0 1 5 18 9 13 0 0
K Abantiades 44 0 0 8 10 10 3 2 7 4 0 0 0 0 0
K Trebor Yascorab 42 0 0 0 0 0 7 11 10 14 0 0 0 0 0
K Tobzódó Nünüke 42 0 0 11 12 16 1 0 1 1 0 0 0 0 0
K Kíharcos 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 13 8 0 0
K El Campeador 40 0 0 2 6 9 9 7 1 6 0 0 0 0 0
K Birka 39 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 7 9 6 0
K Skie 39 0 0 4 2 0 0 3 0 0 6 6 11 7 0
K Rettegett Iván 39 0 0 0 0 4 10 8 8 8 1 0 0 0 0
K Tojás Tóbiás 39 0 7 5 3 7 3 7 7 0 0 0 0 0 0
K Dess 38 0 0 0 0 13 13 6 3 3 0 0 0 0 0
K Árva Tûzcsillag 38 0 1 1 3 2 4 8 6 9 2 2 0 0 0
K Otoaak 38 0 0 3 4 0 0 7 10 5 3 6 0 0 0
K Calhoun Mooney 38 0 1 1 3 8 5 8 6 4 2 0 0 0 0
K Sir Criminal 37 0 0 0 0 0 4 7 7 11 3 5 0 0 0
K Westy 36 0 0 1 9 12 1 2 9 2 0 0 0 0 0
K Axillon 36 0 0 0 0 8 9 9 5 4 1 0 0 0 0
K Thoron - Laure 36 0 0 0 0 0 4 6 12 14 0 0 0 0 0
K Intruder 35 0 0 1 0 4 3 8 6 9 4 0 0 0 0
K Théla Phó 35 0 1 0 6 8 8 7 2 3 0 0 0 0 0
K Wolfheart 33 0 0 1 0 2 8 4 6 12 0 0 0 0 0
K Caelum 33 0 0 1 0 0 8 2 7 7 7 1 0 0 0
K Tarascus 33 0 0 0 0 0 7 11 0 11 4 0 0 0 0
K John Lenin 33 0 0 0 0 3 9 7 7 7 0 0 0 0 0
K Kinca Degamera 32 2 0 4 3 6 6 5 4 2 0 0 0 0 0
K Gordon Marlo 32 0 0 0 4 7 4 3 5 8 1 0 0 0 0
K Lady Hammerstrike 31 0 0 0 0 0 9 6 6 5 0 4 1 0 0
K Quadrilia 31 0 0 1 0 4 9 9 0 8 0 0 0 0 0
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ÁLOMVIRÁG ÜLTETÉSE (135. KT KÉPESSÉG)
Pontérték: 9
Használati költség: 2 TU, 10 TVP
Fejlesztheti: speciális
Hatás: Elfogyasztója álmodik, táborozás alatt plusz
13-17 ÉP-t gyógyul, ezenkívül lopás és kalandozóra
kiadott támadás parancsai törlõdnek, agressziója 3
lesz. Az álomõrzõk plusz TU regenerációt kapnak a
befejlesztett TU függvényében.

Enciklopédia: Tudatotok az idõ során elég erõ-
re tett szert, hogy ha kis mértékben is, de képesek
legyetek beavatkozni a természet folyamataiba. En-
nek elsõ lépéseként most megismerheted egy apró
növény, az Álomvirág létének és születésének titkait.

Mostantól, ha megfelelõ terepen vagy (síkság,
bozót vagy erdõ), akkor 2 TU és 10 TVP árán egy ap-
ró magot ültethetsz a földbe, melybõl Álomvirág fog
kinõni. Ehhez az EK 135 parancsot kell kiadnod.

Ennek a virágnak a pora jótékony hatással van
mindazokra, akik este elalvás elõtt belélegzik. A vi-
rág porát mindenki automatikusan gyujti be, ha ép-
pen van virág a növényen.

Megjegyzés: Bár nagyrészt érdekes és szerepjá-
tékos képesség, mégis, az a bizonyos része, ami mi-
att 9 pontos lett, alappillére volt a KT képességek
rendszerét és eredeti célját tönkretevõ folyamatnak.
TU regeneráló képességet soha nem lett volna sza-
bad megengedni, legalábbis nem ebben a formá-
ban. Ezzel a képességgel indult meg a lavina, érték-
telenedett el a TU és az MXTU, és gyorsultak fel
irreálisan a KT képességek fejlesztései.

A HALÁL ÉRINTÉSE (136. TUDATI KÉPESSÉG)
Pontérték: 2
Használati költség: 1 TU
Fejlesztheti: speciális
Hatás: Más játékossal való találkozáskor a KT tag D8
ÉP-t gyógyul, míg a másik játékos D8 ÉP-t sebzõdik.

Enciklopédia: A Próféták elsõ KT képességével
elérheted azt, hogy más kalandozó életenergiáját el-
szívd, és ezt az életerõt sebeid gyógyítására fordítsd.
1 TU felhasználásával a következõ kör elejéig egy
dermesztõ hideg-aurát gerjesztesz magad köré a túl-
világ energiáinak felhasználásával. Ez a hideg-aura
sötét ködként gomolyog a tested körül, aki a köze-
ledbe kerül, az már nem tud védekezni ellene. Ami-
kor találkozol egy kalandozóval – tehát egyikõtök
sem bújik el a másik elõl – , az aurád miatt fagyási sé-
rüléseket szenved, ezzel is közelebb kerülve Leah bi-
rodalmához. Az elillanó életenergiáját felfogva, gyó-
gyulni fogsz. A sebzés mértéke D8, nem lehet
megölni vele senkit, és nem gyógyulhatsz max. élet-
pont fölé. A képesség épületben és labirintusban,
valamint más Leah hívõkkel szemben nem mûködik.

Megjegyzés: A Pusztítás Prófétáihoz kiválóan il-
lõ, szerepjátékos, kiegyensúlyozott képesség.

ILLÚZIÓ TRÓFEA (137. TUDATI KÉPESSÉG)
Pontérték: 0
Használati költség: 1 TU, 10 TVP
Fejlesztheti: speciális
Hatás: A játékos szabadon meghatározhatja trófeáit.

Enciklopédia: A TRO <trófea1> <trófea2>
<trófea3> parancs kiadásával, 10 TVP és 1 TU árán
megváltoztathatod a trófeáidat egy illúzió segítségé-
vel: azaz, rajtad kívül mindenki ezt az ál-trófeát fog-
ja látni, az igazi helyett. Csak olyan illúziótrófeát
hordhatsz, amelyik enciklopédiáját már megkaptad.
Ha valamelyik trófeádat változatlanul akarod hagy-
ni, illetve az arra vonatkozó illúziót törölni szeret-
néd, oda paraméterként 0-t írj. Így, értelemszerûen,
az üres TRO parancs az összes illúziót törli. Ez is 1
TU-ba kerül.

Példa: TRO 10 11 12 parancs hatására trófeáid
vadász tatu, lila brekk, szárnyas gömböc lesznek. Ha
ezután kiadsz egy TRO 13 parancsot, akkor a vadász

TIHOR MIKLÓS:

KKÖÖZZÖÖSS  TTUUDDAATTII  KKÉÉPPEESSSSÉÉGGEEKK
A Közös Tudati képességek leírását folyamatosan közöljük a 2001. szeptemberi Krónikától kezdve,
a bevezetõt és az ezzel kapcsolatos tudnivalókat ld. ott. Amennyiben valakinek saját megjegyzése
van egy még nem közölt KT képességhez, írja meg címünkre, a „Megjegyzés” rovatban nem csak
a saját kommentárjaimat szeretném látni, hanem a játékosokét is!
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a bevezetõt és az ezzel kapcsolatos tudnivalókat ld. ott. Amennyiben valakinek saját megjegyzése
van egy még nem közölt KT képességhez, írja meg címünkre, a „Megjegyzés” rovatban nem csak
a saját kommentárjaimat szeretném látni, hanem a játékosokét is!
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tatu helyett gonyolék lesz az elsõ illúziótrófeád, a
másik két illúziótrófeád pedig törlõdik.

Megjegyzés: Eredeti, szerepjátékos képesség, a
képességek rendszerét eredetileg az ilyenek kedvé-
ért hoztuk létre. A használati költség sem a képesség
„erejét” jellemzi, inkább csak arra való, hogy azért az
illuzionista ne váltogassa lépten-nyomon a trófeáit.

A FALKA EREJE (138. TUDATI KÉPESSÉG)
Pontérték: 5
Használati költség: 1-3 TU, 5-15 TVP
Fejlesztheti: egyedi
Hatás: +1/+1 és +9/+9 támadás/sebzés közötti bó-
nusz egy körre, attól függõen, hány KT társad van
azon a mezõn.

Enciklopédia: Hatalmas tettet vittetek véghez,
amikor szembeszálltatok Sistergõ Pumpa hódító sere-
gével. Ám ne feledjétek, hogy egy harcos, ha mégoly
hatalmas is, veszíthet, ha magára marad a küzdelem-
ben. Ne becsüljétek le hát azt a tudást és segítséget,
amit egymásnak adhattok. Mostantól – még ha rövid
idõre is – képesek vagytok egyesíteni harci tudásoto-
kat. Az EK 138 <TU> parancs hatására kicseréled a
tapasztalataidat a veled egy mezõn álló KT társaiddal.
Minden egyes TU pont után, amit a 2. paraméterben
megadsz, 3 újabb társaddal beszélgethetsz el (de max.
3 TU-t költhetsz így el). Minden egyes sikeres beszél-
getés +1 támadást és +1 védekezést ad a fordulód vé-
géig. A parancs költsége TU pontonként 5 TVP. Meg-
jegyzés: ha senkit sem találsz, a parancs költsége
mindössze 5 TVP. [A KT képesség használatának felté-
tele, hogy viseld a Hófarkas tetoválást. A tetoválás fel-
rakásához az EK 138 parancsot kell kiadnod, 1 TU és
5 TVP árán. Attól fogva, hogy a tetoválást viseled, el-
kötelezett tagja vagy a KT-nak, és a KT-ból való kilépés
sokkal, de sokkal fájdalmasabb lesz, mint egyébként.]
A KT képesség Olimpián nem mûködik.

Megjegyzés: Bár elméletben nagyobb bónusz ér-
hetõ el vele, mint a Közösség erejével, a gyakorlatban
ezt a képességet nehéz rendszeresen kihasználni,
sok szervezést igényel. Elõnye, hogy igencsak közös-
ségformáló hatása van, hiszen ha a KT tagok gyakran
találkoznak és együtt táboroznak, jól fog mûködni a
dolog. A késõbb kifejlesztett totemmel, amely lehetõ-
vé teszi, hogy a KT tagok gyakorlatilag mindig egy
mezõn táborozzanak, gyilkos kombinációt alkot. Sze-
rencsére, ezt még mindig ellensúlyozza a használati
költség (ami más ilyen képességeknél nincs).

A BAJNOKOK KORONÁJA (139. TUDATI KÉPES-
SÉG)
Pontérték: 0
Használati költség: -
Fejlesztheti: egyedi
Hatás: E képesség segítségével VI. Borax a KT tisz-
teletbeli tagjává vált.

Enciklopédia: A Bajnokok Koronája egy látszat-
ra skarlátezüst szálakból álló, könnyû fejék. Valójá-
ban mentális fonalak bonyolult szövedéke, a Koro-
na Bajnokai fejlõdõ szellemi erejének esszenciája.
Viselõje idõlegesen a Közös Tudat tagjává válik és
élvezheti az ezzel járó elõnyöket. Használhatja a kö-
zösség képességeit, láthat a szemükkel, hallhat a fü-
lükkel, és megoszthatja velük gondolatait. A Korona
7 MXTU-t és néggyel jobb mentõdobást biztosít
automatikusan tulajdonosa számára.

Megjegyzés: Kevés ilyen eredeti és ötletes KT
képesség született. Tápot nem ad a KT-nak, viszont
alapja volt több szerepjátékos megmozdulásnak,
mint például látogatás Borax udvarába, vagy Borax
felkutatása. Az utóbbi idõben, amióta a kalandozók
elözönlötték a királyságot, helyreállt a rend, és Bo-
rax a nyugdíjas uralkodók csendes életét éli, keve-
sebb szerephez jut.

AURAPOLLÁTOR IDÉZÉSE (140. TUDATI KÉPES-
SÉG)
Pontérték: 8
Használati költség: 6 TU, 5 TVP
Fejlesztheti: egyedi
Hatás: A Serény Múmiák hátasa, a szokásos 10 lé-
pés 7 TVP-ért mellett +1 védekezést ad, és 3 lépé-
senként 1 gonoszságpontot.

Enciklopédia: Most, hogy már kellõképpen meg-
ismerted a kasztroplanáris csatornák felépítését, ké-
pes vagy más létsík számodra eddig ismeretlen lényé-
vel, az aurapollátorral kapcsolatba lépni (megidézni).
A megidézés csak akkor lehet sikeres, ha aurád már
elég fekete (min. 66-os gonosz). 6 TU és 5 TVP elköl-
tésével megidézhetsz egy aurapollátort. Az idézés
után be kell idomítanod. Ez a lény kiváló hátasállat (7
TVP/lépés, 10 lépés/kör) sõt, csekély mértékben javít-
ja a védettségedet is (+1 védekezés). Az aurapollátor
furcsa módon fejezi ki hûségét irántad: 1. Amíg hátas
állatként használod, bizonyos idõközönként (3 lépé-
senként) torzít egy kicsit az aurádon (+1 gonoszság);



2. Ha találkozol valakivel, akkor a lény azt a valakit le-
köpi, vagy lehányja, vagy egyéb módon benedvesíti.
Nem valami nagy étkû, körönként mindössze 2 kaját
eszik meg. Ha nincs nálad kaja, akkor elõfordulhat,
hogy a tudati csatornán keresztül, a Te életerõdbõl
táplálkozik (de csak akkor, ha ezzel nem öl meg té-
ged). Megölni (SZM) és elengedni (SZE) nem lehet.
Ha ilyennel próbálkozol, a aurapollátor elhagy, és
visszatér saját létsíkjára.

Megjegyzés: A tûzfõnixhez (#114) és a trikor-
nishoz (#118) hasonló, KT specifikus hátas képes-
ség, a megfelelõ szerepjátékos fûszerezéssel és egy
kis egyedi táppal.

CSONTSZERVEZET (141. TUDATI KÉPESSÉG)
Pontérték: 1
Használati költség: -
Fejlesztheti: egyedi
Hatás: Permanens vasszervezet (kevesebb étel és ital
fogyasztása), valamint szerepjátékos leírás kiegészítõ.

Enciklopédia: A Csontbrigád KT tagjai a hosszú
sivatagi élet alatt megedzették szervezetüket, hozzá-
szoktak a mostoha körülményekhez, miáltal egy kö-
zönséges halandónál kevesebb táplálékkal és folya-
dékkal is beérik. Ez sajnos rányomta bélyegét
külsejükre, soványabbak, szikárabbak lettek. [A ké-
pesség a vasszervezet varázslatnál leírt hatást váltja ki,
permanensen. Emellett ha valaki találkozik a KT egy
tagjával, a leírásban szerepel egy további jelzõ – pl.
Találkozol egy .... iszonyatosan sovány gnóm férfival.]

Megjegyzés: Sok KT következetesen próbálja az
általuk megálmodott arculatot a KT képességeken
keresztül visszaadni, ilyen a Csontbrigád is.

ISTENI SEGÍTSÉG (142. TUDATI KÉPESSÉG)
Pontérték: 9
Használati költség: -
Fejlesztheti: bármely vallásos
Hatás: Imádkozásonként 30 TVP-nyi szerencse fej-
lõdés, illetve papi hit/4 +D3, de maximum 30+D8
VP regeneráció.

Enciklopédia: A vallásos közös tudatok tagjai
sokat fordítanak energiájukból arra, hogy istenük-
kel szorosabb, úgymond bizalmasabb kapcsolatot
tudjanak létrehozni mint más hívõ kalandozók. A
buzgó imák és a küldetések szorgos teljesítése per-
sze ehhez kevés. A KT az összegyûjtött tudati ener-

giát istenének fölajánlva érdemli ki azt a kegyet amit
ezek után gyakorolhat.

Mostantól fogva ha oltárnál vagy templomban
IMádkozol és azzal nem küldetést teljesítesz, akkor a
szokásos gyógyulás, varázspont vagy szerencse növe-
kedés mellett valamelyik másik kegyben is részesülsz.
Tehát ha eddig az üres imádkozáskor gyógyultál, ak-
kor mellette mostantól még a szerencséd is fejlõdni
fog. Persze akinek eddig a szerencséje fejlõdött az
nem biztos, hogy a gyógyulás kegyét fogja megkapni.
Hogy mi az a második kegy, amiben a közös tudat ré-
szesül, nagyban függ az általuk követendõ istentõl és
attól, hogy mit kaptak eddig imádkozáskor. E képes-
ség használata tudatpontba nem kerül.

Megjegyzés: Egy „nyerstáp” KT képesség, ez
azonban nem okozott akkora felfordulást mint a TU
regeneráló és támadást, sebzést növelõ képességek.
Azt, hogy az adott KT mely bónuszt kapja meg, a já-
tékvezetõ határozza meg a KT vallása alapján.

A MESTER HÍVÁSA (143. TUDATI KÉPESSÉG)
Pontérték: 4
Használati költség: 2 TU, 50 TVP
Fejlesztheti: speciális
Hatás: A 20 feletti ökölvívás fejleszthetõ anélkül,
hogy fegyvermestert kellene látogatni.

Enciklopédia: Ha egy csata, vagy az ökölharc
gyakorlásának végén hirtelen erõs késztetést érzel,
hogy meglátogass egy városi fegyvermestert, mostan-
tól nem feltétlenül kell az ösztöneidre hallgatnod. A
fegyvermester ugyanis gyakran messze van Tõled, és
segítségéért mindig borsos árat kér. Sokkal elegán-
sabb megoldás, ha megidézed a Tûzvihar idején el-
hunyt mestered szellemét, aki annak idején az ököl-
vívás és harcmûvészetek alapjaira tanított Téged. Õ
megmutatja neked azokat az apró trükköket, ame-
lyek az általad óhajtott +1 ökölvíváshoz szükségesek.

Ehhez az EK 143 parancsot kell kiadnod, mely
50 TVP-be és 2 TU-ba kerül. Ennek hatására, ha az
ökölvívás szakértelmed mellett már megjelent a csil-
lag, ökölvívásod azonnal megnõ eggyel. Ha nincs
csillag, a parancs nem hajtódik végre. A Mester tu-
dása végtelen nagy, bármilyen magas szinten képes
megnövelni ökölvívásodat.

Megjegyzés: Egy jelentõs erõforrás növelõ ké-
pesség: eljutni a fegyvermesterhez és vissza erõfor-
rásba kerül, nem beszélve az arany költségrõl, ezt a
költséget spórolja meg ez a képesség. Korrekt, ki-
egyensúlyozott képesség.
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APRÓHIRDETÉSEK  •  APRÓHIRDETÉSEK
Az Alanori Krónikában minden TF 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 vagy ÕV 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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EGY HELY, AHOL:
találkozhatsz a barátaiddal, ha játszani akarsz 
(de akkor is, ha nem),
nem néznek bolondnak, ha a karaktered élményeirôl
mesélsz,
nem hívják a zsarukat, ha Shadowrunozni kezdesz,
újat vehetsz a kockád helyett, ha cserbenhagyott,
csereberélheted, kiegészítheted, eladhatod, 
de leginkább használhatod kártyagyûjteményedet,
TF-es és KG-s infók között keresgélhetsz (legújabb HYPER, MAP),
bejelölheted táborhelyed a gigantikus Ghalla-térképen,
rendszeres KT-találkozók, versenyek, jelmezbálok és író-olvasó találkozók vannak,
szerdánként a Star Wars kártyások találkoznak (minden hónap 3. vasárnapján hivatalos
verseny!),
szinte mindent megtalálsz, ami a jó játékhoz kell.

EEGGYY  HHEELLYY,,  AAHHOOVVÁÁ  ÉÉRRDDEEMMEESS  BBEENNÉÉZZNNII..

Ezen hirdetés felmutatójának
10% kedvezményt adunk
a Beholder Kft.
termékeinek áraiból!
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TÚLÉLÕK FÖLDJE
KAPCSOLAT, KONTAKT

Megjöttem, és lehet, hogy túl korán kap-
csolódom bele a buliba, de keresem a jelen-
legi kezdõk (0-5. szint) kapcsolatát, akik elõ-
reláthatólag nem fognak heteket kihagyni.
Szívesen fogadok infókat a semleges és jó is-
tenekrõl, az alakváltó-képességekrõl, a túl-
élésrõl, egyszóval mindenrõl. Szintén örülnék
Székesfehérvár környéki emberek jelentkezé-
sének. Elérhetõségeim: 8000 Székesfehérvár,
Prohászka Ottokár u. 13., vemhesgup-
pi@freemail.hu, tel.: 20-424-1243. Búcsú-
zóul csak annyit, hogy éljen, aki tud.

Vemhes Guppi
Keresem azt a fekete bõrû, vörös, hosszú

hajú, árnymanó férfit, aki a remetelak köze-
lében megtámadott. Legközelebb szállj le a
pókodról! Troll Veremharcos

SZERELEM
Te szépséges, vörös, göndör hajú, barna

szemû leányzó, aki meg akartál lopni (októ-
ber 10. körül). Ismerkedjünk össze, és akkor
mindenem a tiéd!

Zsebfelmetszõ Jack (#5404)

SEGÍTSÉG
Ciao mindenkinek! Nemrég érkeztem kö-

zétek a kiégett földrõl. Kérem, küldjetek in-
formációkat (fegyverek, tárgyak, helyi törté-
nelem stb.)! Néhány infóm már nekem is
van, ezért lehet, hogy az újabbaknak én is tu-
dok picit segíteni. Jól jönne, ha egy leahos és
egy chara-dinos írna az istenérõl pár sort! To-
vábbá örülnék, ha írna egy (lehetõleg gonosz
vagy semleges) KT-ügyekben jártas kalando-
zó. Milyen KT-k vannak, mely KT-k ellensége-
sek egymással, kinek van érezhetõ hatalma?
Cserébe nagyjából csak a barátságom tudom
adni a tapasztalatlanoknak. Mert bár gonosz
az elf, a barát azért mégis csak barát. Várom
leveleiteket: Marsal Tamás, 6723 Szatymaz,
Ady E. u. 27., a@mt.vasvari.hu. Elõre is kö-
szi mindent! Udj Ys En Nyerok (#2493)

Egy kérdés az ordítás szakértelemmel ren-
delkezõknek: Hogy az isten túrós hózentróge-
rében lehet ezt a szakértelmet megtanulni?

Troll Veremharcos
Khayness Dieur vagyok, a pusztító tûzvi-

har egyik ember fajú túlélõje. Hozzátok szó-
lok most, kik a jók útját, vagy a semlegesek
ösvényét járjátok, és a segítségeteket kérem.
Szükségem lenne a (#1363) számú kalan-
dozóról minél frisesbb EF infóra, melyért
bárhova elmennék. Aki segíteni tud (akar),
kérem írjon az alábbi mentálra, vagy hívjon
telefonon (30-286-7745) bármely napon 20

óra után! A segítséget elõre is köszönöm! Ra-
ia kísérjen utadon! (#3775)

Üdv tapasztaltabb Leah papok! Ha valaki
van köztetek, aki nem lusta írni (létezik ilyen
kalandozó Ghallán), az megírhatná, hogy Le-
ah miben segít hozzá a halhatatlansághoz.

Fistandantilus (#1079)
Üdvözletem! Vyergas vagyok, lenne pár

kérdésem. Például érdekelne, hogy hogyan
tudom meg a tárgyak súlyát. Jól tudom, hogy
van valami mérleg nevû tárgy, ami segíthet
ebben? Gatinban járva láttam egy monumen-
tális építményt: egy erõdöt. Valaki elmondaná
nekem, hogy mi a szerepe ennek? A leírás
alapján elég nagy, így akár inváziók ellen is
hatásos lehet. Ezt a királyság építette? Csak
érdekelne, mi a szerepe, mire jó. Az õrök azt
mondták, csak a helytartóság emberi léphet-
nek be. Kalandozó beléphet a seregbe? A má-
sik oldal: láttam egy harcost, amint egymagá-
ban berohant, és megtámadta az erõdöt. Mire
jó az, ha megtámadok egy ilyen építményt?
Egyáltalán, ez gonosz cselekedetnek minõ-
sül? Más. Legutóbbi írásom óta még hárman
írtak nekem: Sasaki Saburo, Dorian Gray,
O”li. Köszönöm nekik is fáradozásukat! Még
mindig keresek ragasztót Gatin környékén.
További eredményes kalandozást:

Vyergas (#5962)
SZÖVETSÉGEK, KT-K

Várom azon gonosz, illetve gonosszá válni
akaró, kezdõ, KT-éretlen kalandozótársaim
jelentkezését, akik velem együtt úgy érzik,
hogy rövidebb-hosszabb távra mi is létre tu-
dunk hozni egy életképes, és fõleg hasznos
csapatot, szövetséget. Északi területeken já-
rók elõnyben. Thragan (#3109)

Vérszívó férgek! Tényleg ennyire finom
lenne a vérem? Ha igen, kérlek benneteket,
próbálkozzatok még egyszer. Esküszöm, átvá-
gott torokkal fogtok könyörögni a gyors halá-
lért! Nos, hol találkozzunk?

Belor, Ködök Lánya (#2007)
VERS

ÁRNYAK TÁNCOSA

Hallom hangodat, arcodat
Bár elnyelték sötét ködök

Azért hallom néha
Szelekkel üvöltõ éjjelen

Hallom még

Hallom ahogy dalol
Ereidben a vér, a tiéd
S az enyém, hallom
A lelked sikoltását

Hallom még

Hallom a szavakat, miket
Sosem mondtunk el

De tudtam, s tudtad te is,
Örökletes õsi titkaink.

Hallasz még?

Hallom a démon nevetését
Õsidõbõl támadt rémség
Vérben fürdõ végzetúr

Felfalván a lelked testvér
Hallasz még?

A legnagyobb úr
Óvja lépted
Látlak még?

M. Bill (#2398)

EGYÉB

„Úton lenni boldogság, megérkezni a ha-
lál!” Hosszas pihenõ után társaságunk elér-
kezettnek látta az idõt, hogy új kalandok után
nézzen. Bõ egy év után megélezzük fegyvere-
inket, kifényesítjük páncéljainkat, és nekiin-
dulunk a végtelennek. Vrandol Sayn Karad
(#4620) és Ruthin El Enoure (#5628) az
Összhangzat KT-ból, illetve Wambal Quahm
(#1372) és Azatel Mashed (#5534) az Illú-
ziók Mesteritõl.

Vrandol Sayn Karad (#4620)

A (139, 28)-as mezõn épülõ Dornodon
templomba 340 TVP-t építettem. Hiányzik kb.
2000 TVP. Nem lehet igaz, hogy a nyugati ol-
dalon csak nekem hiányzik a küldetés. Ha
kell, egyedül is befejezem, de a szenteléshez
akkor is kellenek még négyen. Hittársak, je-
lentkezzetek, ne maradjunk szégyenben! To-
vábbra is várom a nyomtatott infókat, térké-
pet a csatorna nyugati oldaláról, és a változó
minoszkúpokról. Jó kalandozást mindenki-
nek! Nikolaus, a Vándor (#4849)

Dornodon templom épül a (90,60)-as ko-
ordinátán, az építéshez és a szenteléshez tár-
sakat keresek. Érdeklõdni lehet a 30-237-
7651-es telefonszámon vagy az (#5882)-es
mentálszámon. (#5882)

Hosszas egyeztetés után holtpontra jutott a
Bárdmágia fejlesztése. Az ok egyszerû. Bár a
rendszerrõl születtek megállapodások, kevés
ideillõ varázslatot tudtunk összehozni, amit
Miklós is támogatott volna. Kérek mindenkit,



55GN – 96.

aki nem bírja ötleteit visszatartani, jelentkez-
zen nálam. Elsõsorban varázslatötleteket vá-
runk. Vrandol Sayn Karad (#4620)

Hukk… Jó ez a… Hukk… sörsátor!
Hukk… azannya!

Zsebfelmetszõ Jack (#5404)
Kalandorok! Vyergas (#5962) vagyok,

Sheran új követõje. Teljesen egyetértek az
elõttem felszólalókkal, miszerint a GN terje-
delme (színvonala) esik. Régen ez nem így
volt. Szóval írjatok! Bármit. Írjátok ki maga-
tokból örömötöket, fájdalmatokat, gondjaito-
kat, érzéseiteket! A másik aggasztó dolog a
mentális levelezés. Eddig 18 kalandozóval ta-
lálkoztam személyesen, aki barátságos volt
velem. Mindenkinek küldtem egy üdvöz-
lõ/bemutatkozó levelet, de csak egy válaszolt!
Lehet, hogy én vagyok hülye, mert elvárom,
hogy ha írok valakinek, az válaszoljon. De
nem csak õk. Írtam más pár személynek,
akiket az AK-ból ismertem meg, sõt KT-knak
is, érdeklõdésképp. De õk sem válaszoltak.
Szóval köszönöm nektek, kik eddig írtak ne-
kem: Fhail Khaler (legjobb barátom), Othar,
Metam Orepheus, Dulmina, Trickster, Mep-
histo (aki Allaisnak írtál)! Más. Ragasztóra
lenne szükségem sürgõsen. Valaki írja meg,
hogy hol tudok ilyet szerezni! Még jobb, ha
Fhail Khalernek (#2741) küldi el, hisz az õ
beáldozásához kellene. Elenios hívei! Remé-
lem, ti segíteni fogtok ebben, egy új hittárs ér-
dekében. Majd még jelentkezem írásokkal,
legalábbis remélem. Köszönöm, hogy meg-
hallgattatok: Vyergas (#5962)

Kobuderák! Emlékeztek még azokra a
szent iratokra, amik elvesztek a világégésben?
Esetleg le is tudná írni, amire emlékszik? Ha
értelmét látjátok az õsi tanoknak, fogjunk
össze! Ne aggódjatok, nem KT-alapításra gon-
dolok. Csak úgy. No, sosem tudtam jó befeje-
zést írni. Su (#2566)

Likas gyerekek! Hova lett a GN 93-ból a Mu-
táns hordó (#9143) KT? Nekik sikerült elõ-
ször megszûnni? Na nem mintha annyira za-
varna… Ezt az Othar havert meg elvonóra
kéne vinni, mert olyan víziói vannak, hogy az
már közveszélyes! Lehet, hogy csak azért nem
értem, mer troll vagyok. Megjegyzés: ez a cikk
a növeljük a GN színvonalát/tartalmát/hosszát
törekvés jegyében készült. K. d. M. (#2828)

Matyi vagyok, 23 éves kalandozó. Mun-
kám során sokszor találkozom vérszomjas
szörnyekkel, és bugyuta varázslókkal. Ezért
használok én mindig óriáserõt. Az óriáserõvel
egy perc alatt fáradtság nélkül sikerül eltaka-
rítanom az ilyen kellemetlenségeket. És
mennyi VP-t megspórolok vele! Most ajándék

vámpirizációt adunk hozzá, hogy használata
még egészségét is megóvja. „Me’ énis tró va-
gyuk.” K.I.M. (#2828)

Sziasztok! Nem tudom, hogy egyes kalando-
zók, illetve játékosok miért próbálják meg meg-
szabni, hogy ki mit írjon az AK-ba. Ha akarom,
azt írom meg, hogy a kalandozóm esténként
maga alá csinál, ha nem érdekel, ne olvasd to-
vább! (Persze ez nem igaz, szobatiszta!) Ez csu-
pán egy megjegyzés Mároki Róbert játékostár-
sam októberi megjegyzésérõl. Mert most ott
tartunk kb., hogy már ilyen hirdetések sem je-
lennek meg. Még olyanok sem, mint amelyet
M. R. az októberi AK-ban írt, mert a sok köteke-
dõ alak lehurrogja. Szerintem ezen hirdetések
még mindig jobbak, mint a kritizálóké. De kö-
nyörgöm, hogy ez sem a GN-be való, az sem,
meg amaz sem, akkor mi kerüljön ebbe az is-
tenverte Gála Nyúzzba? Olyan legyen, mint az
utóbbi idõkben? Se vers, se vicc, se vita, se nyá-
vogás, semmi. A vicc rovat is azért pusztult ki,
mert néhány kötekedõ személy „a földi viccet
nem kéne átültetni a TF-re, meg ha ilyet aka-
rok olvasni, hahotát veszek, nem Alanori Kró-
nikát” címmel lázongtak. De azért még mindig
szívesebben olvasom a 3-4 évvel ezelõtti AK-t,
mint a mostanit. Mert most láthatjátok mi lett
az eredménye a sok, mindenben hibát keresõ,
kekeckedõ játékos ellenérvének, láthatjátok, jó
munkát végeztek. Kérek mindenkit, akinek az
ideje megengedi, és van hozzá kedve, írjon a
GN-be viccet, verset, bármit!
Fistandantilus (#1079), a cenzúra ellenes

Tudjátok, szerintem akik az trollokat pocs-
kondiázzák, ostobábbak, mint maguk a trol-
lok. Mert akik azt állítják, hogy a trollok gya-
gyások, csak azért, mert alacsonyabb IQ-val
indulnak mint a többi faj, nincs igazuk. Hiába
kezdünk, akarom mondani kezdenek kisebb
értelemmel mint mások, nem õk a leggyen-
gébb faj, hisz minden fajnak meg vannak a
hátrányai. Lehet, hogy sokan az alacsony IQ-t
tartjátok a legnagyobb hátránynak, de ez közel-
rõl sem így van. Én például rengeteg tárgyat ta-
láltam fel (bár elismerem, volt amikor a prog-
ram magasabb IQ-t követelt), tehát szerintem
a fajok elõnyei és hátárnyai kiegyenlítik egy-
mást. Ha úgy vesszük, a trolloknál a magas kör
eleji regenerálódás kárpótolja a karaktert az
alacsony IQ-ért. Másrészt, amikor elnézeget-
tem a legutóbb kezembe került TF statisztiká-
kat, azt vettem észre, hogy a legkevesebb az
okostojás fajú kalandozó, és a trollok nem az
utolsó elõtti helyért versenyeztek, hanem hár-
man is mögöttünk vannak. A trollok egyébként
bõségesen kárpótolnak a kevés észért. Vegyük
például a gyorsan fejlõdõ harci szakértelmeket

(nekem már csak a viziharc hiányzik). Ha ütõs
karaktert szeretnél, ez egy igen jó képesség. De
ha inkább elmélkedõ kalandort szeretnél, ez a
képesség akkor is jó, mert békés mivoltod el-
lenére nem fog minden arra járó, 2. szintû ka-
landozó péppé verni, és gyakorlásra sem kell
TVP-t áldoznod. De ha arra gondolsz, hogy egy
elf mit tehet az ügyességével a nyers erõ ellen,
akkor beláthatod, hogy hacsak az elf nem ma-
gas szintû, akkor a küzdelem elég egyoldalú.
Mára ennyit kellett kibírnotok a bölcselkedése-
imbõl. A tanulság: ha trollokat akarsz piszkál-
ni, elõbb gyere hozzám, legfeljebb elfutok.

Troll Veremharcos
Üdvözletem kalandozók! Visszatértem.

Közel 4 hónapnyi táborozás után újra aktív
kalandozással töltöm az idõm. Más téma. Egy
új KT-t szeretnék alapítani. (Már vagy egy
éve..) Na mindegy. Tehát, akit érdekel egy új
mágus szövetség, az írjon! A KT-ba bárki be-
léphetne, akinek meg van a kellõ szakértelme
és eltökéltsége. Valamit azért az elvekrõl:
nem olyan KT-t szeretnék, mint ami(k) már
van(nak), hanem egy merõben új, érdekes
szövetséget. Elképzelések már vannak, de a
tökéleteset csak mások segítségével lehet al-
kotni. Tehát mágustanoncok, képzett varázs-
lók, lehet jelentkezni ide: Orosz Gyula, 2091
Etyek, Mester u. 76. (sajnos jelenleg nincs
net elérhetõségem… de lesz). A tomboló jég-
vihar: Berogurgi Titusz (#2735)

ÕSÖK VÁROSA
BUNYÓ, FENYEGETÉS

Bölcsek! Totális háborút hirdetek meg el-
lenetek! Az okát kérditek? Hát jó, csak!

Magmatikus Bûzfelhõszáj (#8506)

KALAND
Immár a 2. szinten keresek társakat az

FC-hez és a többszemélyes kalandokhoz.
Sötét Angyal (#4080)

Rax Dzakar, egy zöld bõrû, zöldvérû kere-
si társait FC céljából. Elsõsorban zöldvérûek
jelentkezését várom. Akit érdekel, hívja hét-
köznap 4 és 5 között a 375-2480-as számot,
és kérd Ferit! Ave! Rax Dzakar (#3947)

Üdv galetkik! A 3. szinten tartózkodom, és
társakat keresek az 53. kalandhoz. Én tûzle-
helettel és pici elektromos lehelettel rendel-
kezem, amit esetleg kifejleszthetek, ha szük-
ség lenne rá. Sav, jég, mérgezõ és elektromos
lehelettel rendelkezõ galetkik jelentkezését
várom egy közös kalandhoz. Igree-Ynaldine-
Moa! (#5930)

SZÖVETSÉGEK
Galetki társaim! Nem tudom, hogy észre-

vettétek-e már, hogy a fényangyalka szövetség
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néhány tagja intenzív IQ fejlesztésbe kezdett,
eltérve a nagy többség orgling disznókra jel-
lemzõ IQ-jától. Erre úgy jöttem rá, hogy hal-
lottam, hogy egyes tagoknak végre megjött az
eszük, és rájöttek, hogy Leanthil mennyire
ocsmány módon becsapta és kihasználta
õket. A kilépõk sorát Dhojaktra kezdte, de az-
óta már többen elhagyták a szánalmas társu-
latot. Lassan már ott tartanak, hogy új tago-
kat kizárólag a lárva szinten tudnak
toborozni, mivel a hegybe 3-as IQ-val érkezõ
galetkiket könnyû behülyíteni. Remélem,
hogy hamarosan eljön az az idõ, amikor min-
den fényangyalka kinövi ezeket a gyerekkori
téveszméket, és Samilka magára marad. Leg-
feljebb majd kimegy a felszínre… (ha-ha!)
Rebel Extravaganza (#7007), Ében Légió

Tisztelt galetkik! Ováció a Kankurencia
szövetség csatlakozik a hegyet betöltõ öröm-
ünnephez. Köszönjük Terrasini, hogy felköl-
töztél. Várunk a 3. szinten! A híveid üdvözlet-
tel: Hajnalszárny (#2484), 

Rémálom (#9935)
VERS

Már halott a föld és vöröslik az ég
S a felszínt elpusztította az ellenség

Mert ez a semmibõl jött idegen rettenet
Elsöpört törpét, trollt, embert és elfeket
De a hegyek mélyén egy új faj született
S a galetkik majd legyõzik az Ellenséget

Bár most szorítja õket, ha kell hát harcolva
A hegyek megtisztítását el is kezdtük már

S legyõzzünk minden johtukult és ichinedárt
Mert halál vár azokra kik gátolják harcunk

Õket ha kell, egyenként is levadásszuk
S ha biztonság lesz, hát jöhet az ellenség

Akik miatt most halott a föld és ég
Mert fogunk mi még mulatni a felszínen
Ahol megint lesznek rétek és fák zölden
Addig is ezen képek éltessenek bennünk

Hitet és erõt ezekbõl merítsünk
Dorth (#2974), a nyomkeresõ

SZIKLA-DARAB

Egyszerû vagyok, szikla-darab,
Levetettek, s mondták: „már várnak”

Ott, hol rút mohatelepeken
Éhes lények ezrei járnak.

Mondták: „légy kemény, légy kõszikla,
És ne feled bölcs tanításunk!”
Csak azt nem tanították soha,

Hogy õrültek közt miképp járjunk.

Apám azt mondta: „harc az élet!”
S még: „az álmodozás nem való!”

De az álomvesztett galetki,
Mint haló milgandfény, oly fakó.

Faragatlan vagyok, egy szikla,
Olyan, ki sok más szikla közt él,

Kinek számtalan álma-vágya
A hegymélytõl, a kék égig ér.

Gevura (#7551)

EGYÉB
A mikropoidokról senki nem tudja megál-

lapítani, hogyan tájékozódnak. Egyszer furcsa
zöld tapadókorongokat véltem fölfedezni a lá-
bukon. Valószínûleg ezek nagyon érzékeny
receptorok, amivel a rezgéseket érzékelik.
Egy legenda szerint két õsi isten, Dornodon
és Fairlight harca közben lehullott a verejté-
kük, és ennek a keveredésébõl lettek a mik-
ropoidok. Ezzel magyarázzák a tûzzel és elek-
tromossággal szembeni ellenállásukat. –
Részlet Eleven Éjszaka-Rax Bestiárium c.
munkájából. (#3454)

Egyre-másra jelennek meg a hirdetések,
melyek tudtunkra adják: „Esik a Ghlla News
színvonala. Bezzeg a régi szép idõkben!” Nos,
bizonyára van benne valami. Csakhogy elfe-
lejtkeztek arról, hogy nyavalygással és sóha-
jokkal semmire sem megyünk. Attól nem lesz
jobb az újság, ha a jajgatásoktól hangos. Ha
tehát ha ez zavar benneteket, akkor elég a sza-
vakból, lássuk a tetteket! Megmondtam! Ezzel
kapcsolatban legutóbb azt olvashatta a nagy-
érdemû, hogy a mostaniak meg sem közelítik
Morholt, Setét Patkány vagy Yasmina színvo-
nalát. Nos, az lehet, hogy Leanthil, Nyafogó
Nefelejcs vagy éppen Dart Mahul túlontúl ap-
rók a „régi nagyokhoz” képest, de nem annyi-
ra, hogy mégis meg ne tegyenek minden tõlük
telhetõt a jó példa mutatásáért. S ha nem is
aratnak olyan nagy elismerést, mint a régiek,
arra azonban képesek, hogy cselekedjenek,
mikor tettekre, s nem üres szavakra van szük-
ség. Sajnálom, hogy ezzel a hirdetéssel is to-
vább esett a színvonal, de talán ez megelõzhe-
ti a késõbbi zuhanást. Így hát a válaszokat
ezzel kapcsolatban szigorúan magánban vá-
rom. Jó játékot! Címem: mahul@freema-
il.hu Tisztelettel: Bartleby (#4786)

Hello mindenki, van egy pár gondolat, amit
mindenképpen meg kell osztanom veletek,
drága galetki társaimmal. 1. Azon gondolkod-
tam, hogy mi van akkor, ha Avvocato Terrasini
nem is létezõ személy, hanem csak a játék ter-
vezõi alkották meg, hogy mindenkibõl kivált-
son bizonyos érzéseket. Bár az is lehet, hogy
tévedek, ebben az esetben elnézést kérek min-
den érintettõl. 2. Most pedig a tolvajokról szól-
nék néhány szót. Én jelenleg katonának ké-
szülök itt a puhány szinten, ezért már csak a

leendõ klánom miatt sem szeretem õket, de
azért most próbálok objektívan írni (ha ez
nem sikerülne, akkor ismételten elnézést ké-
rek). Ha egy tolvaj lop, akkor fenn áll az esélye,
hogy nem sikerül neki (szegénykém). Ez nö-
veli az éberséget, ezzel nehezebbé téve a többi
tolvaj dolgát. Következhet a harc, ez a harci
képzettséget növeli, és még lélekenergiát is ad,
vagyis ismételten nehezebbé teszi ezzel a többi
tolvaj dolgát. Na most tegyük fel, hogy az, akit
ki akar rabolni, az katona. Ilyenkor ugyanis
tolvaj barátunk segíti esküdt ellenségét annak
klánküldetéseinek megoldásában, pl. csípj fü-
lön x tolvajt, vagy érj el x galetki gyõzelmet stb.
Így növekszik a katona rangpontjainak a szá-
ma, ezzel egyenes arányban nõ az éberség és a
támadás. Így hát megint ott tartunk, ahol az
elõbb, vagyis nehezebbé válik a többi tolvaj
dolga. A következtetést mindenki vonja le ma-
gának! Remélem, senki nem utál meg az álta-
lam imént papírra vetett gondolatok miatt, bár
ha jobban meggondolom, nem igazán érdekel.
Éljen a KANkurencia! Tisztelettel:

Bartleby (#4786)

Helló! Egy ötlet: ha egy tolvaj lebukik, ak-
kor a felzavart galetki bármikor felkeresheti a
tolvajt, és „lerendezheti” az ügyet. Szóval ki
ad valamilyen parancsot, oda megy a tolvaj-
hoz, és ha legyõzi harcban, akkor megszerzi
tõle azt, amit egy tolvaj szerezhet, plusz még
a zavarásért annyi aranyat, amennyit a játék-
vezetõ enged. Persze ezt a galetki akkor teszi
meg, amikor pihen, tehát max. ÉP-vel megy
az ellenfélhez. Más. Ha valakinek van egy jó
lõfegyvere, és nem kell, az adja el nekem.
Küldj egy mentált, és abban megbeszéljük a
dolgokat. Én a második szinten vagyok. Üdv:

Saint De-Vil Moskörte (#8571)

Üdv galetkik! Az arénában két fajta párviadal
van. Szerintem, lehetne egy harmadik is. Itt a
befogott torzszülöttjeink harcolnának, és lehet-
ne tét is, amit a gyõztes torzszülött gazdája kap-
na meg. Várom a reagálásotokat! Cím: Hamvai
Bence, 6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 30. tel.:
30-359-9422. Eleven Éjszaka-Rax (#3454)

Üdv galetkik! Minap kapott egy levelet szö-
vitársam (#8506) a homokozóból. Lemélem
lájöttetek, hogy ki az. Abban a bizonyos levél-
ben megemlíti, hogy csak egy galetkit ismer a
Kankurencia szövetségbõl. Ezennel bemutat-
koznék: Cy Bon Tom (#5928). Üdvözlöm
Dalt Mahult, a Megbékélés kollégiumának
képviselõjét. Én is részt vettem abban a levél-
ílásban, ami megfeküdte a gyomrodat. Csat-
lakozom barátomhoz, Magmatikus Bûzfelhõ-
szájhoz a totális „béke” megteremtéséhez.

Cy Bon Tom (#5928)


