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CANTINA NEWS

klubunk szeretettel vár minden szerepjátékost, kár-
tyajátékost,	 társasjátékost,	 war	 game-est	 és	 azokat	
is, akik csak egy kellemes környezetre vágynak, ahol 
beszélgethetnek. 
A	Cantina-ban	hetente	több	rendezvény	is	van,	a	hon-
lapon az események menüben meg tudod nézni, hogy 
milyen napra milyen programok esnek.

A	helyszín	kétszintes,	60	fő	befogadására	képes.

Mindenkitől,	aki	betér	hozzánk	játszani,	300	Ft	napidí-
jat	kérünk	el.	A	napidíj	lehetőséget	ad	arra,	hogy	egész	
nap	a	nyitvatartási	időben	játsszál	nálunk,	használd	a	
wifinket,	 továbbá	 a	 klub	 társasjátékait,	 és	 wargame	
asztalait.

A	 Piatnik	 felajánlásából	 a	 következő	 társasjátékok	
találhatóak nálunk: Metro, Catan, alhambra, Carcas-
sone,	Maffia,	Bagdadi	tolvaj,	

További	 használható	 társasjátékaink:	 Activity,	 Acti- 
---vity	18	+,	Rúnamester,	Tabu,	Arkham	társasjáték,	
200	játékgyűjtemény,	Pókerszett

a klubot a Rúna tábor Szerepjátékos, kulturális és 
Hagyományőrző	Egyesület	tartja	fenn.	
Az egyesület és a klub vezetője: Szalay gergely
Címünk:	1074	Budapest,	Alsó	erdősor	utca	3.	
Telefonszám:	20/913-1641	
Honlap: www.cantinaklub.com
Email: info@cantinaklub.com

Nyitva tartásunk:
	Hétfő:	zárva

	Kedd:	14:00-22:00
	Szerda:	14:00-22:00
	Csütörtök:	14:00-22:00
	Péntek:	14:00-23:00
	Szombat:	11:00-23:00
	Vasárnap:	11:00-22:00

cantina klub

Baráti társaságunk közös szenvedélye a terepasz-
talon játszható stratégiai játékok. a legrégebbi 
klubtagok még a kilencvenes évek elején kezdték a 
játékot	és	a	festést,	de	a	társaság	zöme	2006-ban	
kovácsolódott egybe. Végre megtaláltuk az ideális 
helyet, ahol gyökeret verhetünk!

Bár a klasszikusnak számító warhammer és war-
hammer 40000 játékok is képviseltetik magu-
kat,	 klubunkban	 leginkább	 a	 kisebb	 léptékű,	 10-
20	 figurával	 játszható	 ún.	 „skirmish”	 játékok	 a	
legnépszerűbbek.	Ezek	a	steampunk	környezetben	
játszódó	 „Warmachine”	 és	 testvére	 a	 „Hordes”,	
valamint	 a	 „Malifaux”.	 Utóbbit	 leginkább	 „Viktoriá-
nuswesternhorrorpunk” játékként lehetne jelle-
mezni,	de	inkább	ki	kell	próbálni!	Fantasy	és	Sci-fi	
játékok	esetében	említésre	méltó	még	az	„Infinity”,	
illetve	a	kisebb	 léptékű	„Warmaster”	és	„EPIC”	 já-
tékok	 is.	 Jelentős	 azonban	 a	 történelmi	 játékok	
iránti elkötelezettségünk is! Mind a 2. világháború 
(„Flames	 of	 War”),	 mind	 a	 klasszikus	 történelmi	
érában játszódó rendszerek (warhammer ancient 
Battle)	is	előfordulnak	klubnapjainkon.

terepasztalaink és tereptárgyaink kialakításakor 
igyekeztünk	 a	 minőségre,	 a	 használhatóságra	 és	
a látványosságra egyaránt törekedni. Minden já-
tékrendszerhez külön szett tereptárgy várja játéko-
sainkat!	 Jelenleg	 6	 db	 nagyméretű	 (6’*4’),	 és	 két	
kisebb	(4’*4’)	terepasztallal	rendelkezik	klubunk.

klubnapjaink minden héten kedden és vasárnap 
vannak, 14 órától kifulladásig!

további információért a játékokról érdemes felk-
eresni az alábbi linkeket:
Honlapunk: www.geistwald.blog.hu
Warmachine/Hordes: www.privateerpress.com
Malifaux:	www.wyrd-games.net
Warhammer/Warhammer40k/EPIC/Warmaster: 
www.games-workshop.com
Flames of War:	www.flamesofwar.com

CANTINA WARGAME KLUB

Új város indul a Cantina 
Vampire Krónikában!

Örömmel	 jelentjük,	 hogy	 október	 7.-én	 folytatódik	
tovább a Cantina Vampire krónika és sok szeretettel 
várunk rá minden régi prágai és Mon kriegi játékost, 
illetve Új játékosok jelentkezését is várjuk az újonnan 
induló Budapesti városba!

Tehát	október	7.-én	17:00-tol	 ismét	Vampire	Króni-
ka prágában, Mon kriegben és Budapesten. Minden 
résztvevőt	kérünk,	hogy	jelezze	előre,	hogy	jön	az:	

info@cantinaklub.com címen.
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WARGAME

BELFÖLDI WARGAME TURIZMUS
Azaz	a	H.É.T.	-en	voltunk	a	Cantina	Wargame	csapattal.	De	mi	is	az	a	H.É.T.,	merülhet	fel	
a kedves olvasóban! a cikk a Hadvezérek És Taktikák	elnevezésű,	most	ötödik	
alkalommal	megrendezésre	kerülő	székesfehérvári	wargame	versenyről	fog	
szólni.	Mivel	a	versenyeredményeket	mindenki	megtekintheti	on-line,	
ezért igyekszem inkább a rendezvény hangulatáról, a mellékes 
eseményekről	írni,	hátha	így	még	többen	kedvet	kapnak	
az utazós versenyekhez.

Miért	 is	 jó	 dolog	 nem	 a	 szűk	 körben	 megren-
dezett	 eseményekre	 eljárni?	 Ha	 valaki	 nagyon	
penge egy játékrendszerben, akkor rámehet a dí-
jak	 lecápázására.	Simán	megéri,	mert	a	szervezők	
egész jó kis nyereményeket ajánlottak fel. Esetleg 
ha a mindennapi játékhoz túl elfoglalt az ember, ak-
kor egy hétvégi napot azért még a családi vendetta 
kikerülésével is rá tud szánni kedvenc hobbijára. 
(azt már csak így merem megjegyezni, hogy a fe-
leség-gyerek-anyós	háromszögbe	szorult	„Elbándik”	
részére meg remek indok egy napra kikapcsolódni.) 
Számomra	mindezek	mellett	 a	 „visszapunkosodás”,	
a	 kollégiumi	 bulik	 nosztalgiája	 jelenti	 a	 legfőbb	
vonzerőt.

a rendezvény a teljes hétvégét kitöltötte. Mindegyik 
napon	valamelyik	„Nagy	testvér”	mellé	voltak	beszo-
rítva kedvenc játékrendszereim. ám mostanában 
egyre	nagyobb	népszerűségnek	örvendenek	mind	a	
gőzrobotos,	mind	a	zombiqrvás	játékok,	így	meglepő	
módon	fele-fele	arányban	voltak	Warmachine	és	Mali- 
faux	 játékosok	a	már	bejáratott	 játékrendszerek,	a	
Warhammer	Fantasy	és	40k	rajongóival.	Hazai	viszony- 
latban	szép,	20	fős	mezőny	jött	össze.	A	fehérvári	verseny	hangulatát	dicséri,	hogy	nagyon	erős	a	
pesti vendégtábor, ám pár új sráccal mindig össze lehet futni.

Szombaton	a	betegebb	játék	kedvelői	ültek	asztalhoz.	Malifauxban	egyetlen	csapatom	van,	az	“ír-
nekromanta-hasfelmetszőjack-pimp”	 által	 vezetett	 lányok	 csapata.	 Ezáltal	 mindenki	 tudja	 mire	
számítson	tőlem,	viszont	legalább	nagyon	jól	muzsikál	együtt	a	kis	csapat,	legalábbis	papíron.

Első	ellenfelem	Csipi	Tanárúr	volt.	Régről	ismerem	és	
becsülöm, rengeteget tett a hobbi hazai fellendítésé-
ben. játszani még nem sikerült ellene, így örömmel 
pakoltam fel a bandát. aztán a meccs már a stra-
tégiák	és	sémák	kihirdetésénél	eldőlt	a	javamra,	a	
bandámnak nagyon kedvezett az összes feladat. 
Ráadásul ellenfelem a totememre jelentett be 
sémát,	ami	egy	lelkiismerettel	nem	rendelkező	
írrel szemben nem bizonyult túl jó döntésnek. 
Seamus	első	akciójával	fejbe	lőtte	a	mellette	
sertepertélő	 kiscsávót,	 majd	 a	 másodikból	
vissza	 is	 teremtette	zombiqrvaként.	Tipiku-
san olyan meccs volt, amikor nekem min-
den bejön ellenfelemnek meg semmi.

Második	meccsemre	 a	 „Helyi	 Erő”	 képviseletében	
Josh	jelentkezett.	A	versenyen	nagyon	divatos	Viki-Viktória-

Von Schill (Barcelona helyett) bandával érkezett. Mivel a lányokkal 
nem	kevés	meccsem	volt	már,	tudtam	mire	képesek	ők,	és	mire	Seamus.	

Vezércsalival	behúztam	őket	bízva	az	ír	strigó	túlélő	képességében.	Ezzel	nem	is	
volt gond, a két csaj gyorsan kimúlt. ám közben a seregem borzalmas veszteséget szenve-
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WARGAME
dett és ez a végjátékra már nem volt elég a rendkívül agilis 
Von Schillel szemben. Borzalmas volt a kártyajárásom, a 
kezemben nem volt nagyobb lap egy hatosnál.

Szépítésre a közben Budapestre igazolt Snow ellen nyílt 
lehetőségem.	Nem	hallottam	róla	a	pletykákat,	így	nagyon	
könnyen beleszaladtam egy mészárlásba. a csávó olyan 
szerencsés	volt,	hogy	a	meccs	végén	leszámoltam	a	pak-
liját,	nem	lehet-e,	hogy	Rodolfó	örököse.	Öröm	lesz	néz-
ni,	amikor	a	mi	Carlosunk	ellen	fog	játszani.	Azt	a	mecs-
cset	kb.	úgy	tudom	elképzelni,	mint	a	nagyfeszültségű	
trafóállomásokat.	 Kívülről	 minden	 rendben	 lévőnek	
tűnik,	de	a	 tudat	peremén	az	ember	érzi	a	zúgást	és	
a	vibrálást,	ahogy	a	két	szerencseistennő	egymásnak	
feszül.
 
Most,	 hogy	 az	 első	 versenynapon	 túl	 voltunk	 jöhetett	 a	 „szociá-
lis	esemény”.	A	szervezőkkel	az	élen	megindultunk	Fehérvár	sokat	 látott	 törté-
nelmi belvárosába. Egy rendkívül kellemes kerthelységbe vettük be magunkat, majd a tanult 
és	 szofisztikált	wargamer	 rétegre	 jellemző	 kulturált	 viselkedéssel	 vezettük	 le	 a	 napközben	 felgyülemlett	
stresszt.	A	képek	önmagukért	beszélnek.	Azt	meg	már	csak	a	rossznyelvek	terjeszthetik,	hogy	a	rendőrség	
kétszer jött ki, hogy összeállt az igazi Coriphee Duett, hogy Xor nem tud pózolni, hogy Carlos mégsem iszik 
meg	mindent,	hogy	az	„Emberi	százlábú”	című	film	remekből	idézve	volt,	illetve,	hogy	a	WHFB	néhány	meg-
becsült híve éjszakai autós városnézést rendezett.

Nem is csoda, hogy a második nap kicsit nehezen indult. Szerencsére a nevezett két listám közül egyik sem 
volt	a	legtrükkösebb.	Mivel	a	pontszám	kedvezett,	ezért	az	egyik	kedvenc	listámat,	a	„berzerker	őrülteket”	
vittem minden csatába.
Első	ellenfelem	friss	hús	volt,	Pattison	a	KCS	színeiben.	Mivel	ellenfelemnek	nem	igazán	volt	játéktapaszta-
lata, én meg kicsit még szédültem az esti balett miatt, nem vettem túl szigorúan a meccset. Ráadásként el-
lenfelem	seregét	nagyon	jól	ismertem,	régebben	a	Searforge-Khador	örökrangadó	volt	a	Cantinában.	Ennek	
megfelelően	papírforma	eredmény	született.

Második ellenfelem Sys volt, és Cygnart hozta. Mivel kedvenc ellenfelem szintén a liba híve, ezt a listát is 
ismertem, nem tudott nagy meglepetést okozni. itt végre megint bejött a szerencsétlenségem, és a khador 
anyaföld átka. Mivel nem voltam képes egy épkézlábat dobni ellenfelem megúszta a casterkillt, és volt még 

egy	köre,	ahol	nagyon	közel	került	ő	is	a	matthoz.	De	a	sors	igazságot	
tett,	és	behúztam	ezt	a	meccset	is.	Mivel	a	kockajárásom	olyan-ami-
lyen	nem	mertem	megkockáztatni	a	győzelem	odázását,	ez	később	
persze visszaütött.
Harmadik	ellenfelem	az	EB-n	csapattárs	AKCS,	és	élőhalott	bandá-
ja	volt.	A	küldetés	objektíva	pusztítás,	amire	neki	kimaxolt	listája	
volt. igen ám, csakhogy elbukta a kezdeményezést, ami azt je-
lentette,	hogy	az	első	körben	a	nyakán	voltam	a	teljes	seregem-
mel.	A	stratégia	megdőlt,	csak	a	tisztes	helytállás	maradt.

Három	 győzelemmel	 már	 csak	 az	 esélylatolgatás	 maradt.	
Minden	 a	 szomszédos	 asztalon	 dőlt	 el.	 Ha	 Nosfi	 elkeni	
Roli száját, akkor kill pontokkal bemasírozok a dobogó 
legfelső	 fokára.	 Azonban	 Nosfinak	 sikerült	 egy	 hatal-
mas	lehetőséget	elszalasztania,	így	Roli	megérdemelten	 
nyert.	A	szervezőktől	még	Juhász	Tamás	is	3	győzelmet	
szerzett,	 ami	 dobogóra	 állította,	 azonban	 szervező	
lévén visszalépett.
a hazafelé út már csendesebben telt, az egyetlen 
említésre méltó esemény az volt, amikor pattison 
Gárdony	magasságában	leelőzött	bennünket.
Remélem, ez a kis beszámoló meghozza a kedvét 
mindazoknak,	akik	nem	szeretnek	kimozdulni	ott- 
honról, és nekik is sikerül átélni hasonló iz-
galmakat!

Wolfi
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Ahhoz,	hogy	elkezdjük	ezt	a	gyönyörű	és	részletekben	gazdag	hobbit	először	hozzá,	kell	jutni	a	megfelelő	eszközökhöz,	amikből	nem,	muszáj	
megvenni	mindenből	a	legdrágábbat,	legmárkásabbat,	hogy	elkerüljünk	olyan	dolgokat,	mint	például,	hogy	ne	adjisten	nem	tetszik	a	hobbi	vagy	
más egyéb dolog miatt, nem tudod folytatni ezt a tevékenységet.
 
Dolgok ami ehhez a figurához szükséges:

•	  
Egy	figura

•	 Festékek	(fekete,	fehér,	fém	szín,	piros,	sötétbarna,	világosbarna,	bőr	szín,	barna	tinta,	sötétkék,	világoskék)
•	 Egy éles kés, szike vagy snitzer
•	 Ragasztó
•	 Kupak	és	bluetack	(a	figura	alá	hogy	ne	a	figurát	fogjuk	festés	közben)
•	 Ecsetek	(egy	5/0,	egy	1-es	és	egy	nem	túl	drága	ecset	aminek	nem	baj	hogy	ha	esetleg	tönkremegy	az	ecset	használat	után	és	ez	legyen	most	

egy	5-ös	vagy	nagyobb	ecset)
•	 Egy rongy és egy szivacs
•	 Víz
•	 Idő.

Gyürük Ura - Törpe Harcos
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Hogyan fessünk  

figurát?

1. lépés: Sorjázás
 
Amikor	 a	 figurát	 megvesszük,	 akkor	
általában találunk rajta öntési vagy 
fröccsentési	mellékterméket.	Ezt	„sor-
jának” nevezzük.  (1. kép)
Ezt egy snicerrel vagy szikévvel el 
kell	 távolítani	 de,	 figyeljünk	 arra	 is,	
hogy csak ezt a fölösleges anyagot 
távolítsuk el, mert ha véletlenül bele 
vágunk,	akkor	elronthatjuk	a	figura	a	
különböző	részleteit.

2. lépés: Alapozás
 
Miután	 lesorjázok	 a	 figurát	 és	 meg	
győződtünk	 róla,	 hogy	minden	 felesle- 
get	eltávolítottuk,	akkor	jöhet	az	alapo-
zás. (2. kép)
Ezt lehet fekete vagy fehér festékkel  
csinálni, jelen esettben fekete. a fes-
téket mindig hígítsuk egy kevés vízzel, 
mert ha ezt nem tesszük meg, akkor 
könnyen	eltűnhetnek	a	 legkisebb	 rész-
letek!

1. 2.

3. lépés: Száraz ecsetelés
  
Ez	 a	 technika	 egy	 könnyű	 alap	 tech- 
nika,	 amit	 általában	 először	 kell	 elké- 
szíteni a páciensen a technika lépései: 

1-vigyünk	 fel	 egy	 kevés	 festéket	 egy	
száraz ecsetre (3. kép)

2	-	Azután	töröljük	meg	egy	szivacs-
ban vagy rongyban (4. kép)

3	-	Ha	hasonló	képpen	néz	ki	az	ecse-
tünk akkor jó munkát, végeztünk  
(5. kép)

Ez	 után	 véletlenszerű	 mozdulatok-
kal fessük le a fém részeket.Ha jó 
munkát	 végeztünk	 akkor	 a	 mélye- 
désekbe nem kerül festék. (6. kép)

3.

4. 5. 6.

4. lépés: Tintázás. 
 
Ez	 egy	 nagyon	 egyszerű	 művelet	
a	 figurakészítésénél.	 Az	 első	 lé-
pés,	 hogy	 a	 kívánt	 felületet	 (ese- 
tünkben	 a	 szakállat	 és	 a	 bőrvértet)	
pirosra és világos barnára festjük.  
(7. kép)

Miután megszáradt, a két felületet egy 
sötétbarna tintával (a tintát is hígítani 
kell	kb.	1-1	arányban)	bemossuk,	hogy	
a folyadék megüljön a mélyedésekben.  
(8. kép)

amikor a tinta megszárad, akkor csak a 
mélyedésekben fog megmaradni a fes-
ték. (9. kép)

7. 8. 9.

gyuruk ura torpe harcos

ECSETELŐ
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és a végén egy világos fém színnel 
lefestjük	 a	 szegecseket	 a	 bőrvérten.	 
(15. kép)

5. lépés: Blending (Átmenetezés)
 
Ez az egyik leglassabb és a legszebb 
technika,	 ha	 jól	 készítjük	 el	 a	 figurán.	
Ehhez a lépéshez sötétkékre és egy vi-
lágoskékre (világoskék helyet nyugodtan 
használhatunk fehér színt is) lesz szük-
ségünk.	Először	 lefestjük	a	kívánt	 felül-
etet sötétkékre. (10. kép)

a sötétkékbe keverünk egy kevés vi-
lágoskéket	 (körülbelül	 3:1	 arányban)	
(11. kép) és ezt a keveréket is felvis-
szük a kabátjára, de ügyeljünk arra, hogy 
a mélyedésekbe ne kerüljön be! 

Miközben megszárad ez a réteg, már ke-
verhetjük	 is	a	következő	keveréket	 (2:2	
arányban	keverd	a	két	színt),	ezt	az	ár- 
nyalatot még kisebb területen, kell felvin-
ni körülbelül így. (12. kép)

Ha ezzel is megvagyunk, akkor felvi-
hetjük	 az	 utolsó	 előtti	 réteget	 is.	 (ke-
verék	1:3	arányban)	Itt	már	csak	tényleg	
már csak a kabát éleit kell kifestenünk. 
(13.kép) 

és most következik az utolsó festék ré-
teg,	 amit	 úgy	 hívunk,	 hogy	 „highlight”	
(a keverék, ha fehérrel dolgozunk 1:5, 
vagy ha világoskékkel dolgoztunk, akkor 
csak világoskéket használjunk.) ide már 
vékony ecset kell, mert épp, hogy csak  
annyi festéket kell felvinni hogy látszod-
jon	hogy	hol	gyűrődik	meg	a	ruha	anya-
ga. az övvel és az övtáskával is ugyanez 
az eljárás csak sötétbarnával és világos-
barnával kell elkészíteni. (14. kép)

6. lépés: Szem/Arc festés 

Ez	egy	olyan	rész	a	festésnél,	amitől	sok	
új hobbitárs fél, és jogosan,  mert ez egy 
nehéz rész mivel nagyon kis területen 
kell	 dolgozni.	 Első	 lépésnek	 fessük	 ki	 a	
törpe	szemeit	a	következő	módon:
1. fessük fehére a szempárt. (16. kép)

2.	húzzunk	egy-egy	feketecsíkot	a	 fehér	
pöttyök közepére és kész is a szemünk! 
(17. kép)

Ezután lefesthetjük az arcot és a kezeket 
egy világosbarna színnel. Mikor festjük 
nyugodtan, befedhetjük a szembogárból 
kilógó részt is. (18. kép)

A	 bőrt	 is	 layer	 technikával	 készítsük	
el annyi különbéggel, hogy most vi-
lágosbarnával	 és	 bőrszínnel	 dolgozunk.	 
(19. kép)

Először	 3:1,	 2:2	 majd	 0:1-es	 keveré-
si aránnyal kenjük fel a rétegeket.  
(20. kép)

És	készen	is	lennénk	a	figura	festéssel.
(21. kép)

A	kifestett	móriai	törpe	harcos	figurát	a	 
KRISTÁLYCSARNOK  

ajánlotta fel számunkra. köszönjük!

Dávid

10. 11. 12.

13. 14. 15.

16. 17. 18.

19. 20. 21.

ECSETELŐ
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PREDATORS
Van egy ismeretlen idegen életforma, egy faj, ami az emberiség megjelenése és 
felvirágzása óta vadászik. Egy azonosítatlan, magas intelligenciájú és technológiájú 
faj,	ami	évezredek	óta	járja	az	ismert	és	ismeretlen	űrt,	hogy	legkedvesebb	szen-
vedélyének	a	vadászatnak	szentelje	életét,	figyelmét,	erejét	és	technológiáját.	

A	 lények	 létezéséről,	 a	 huszadik	 század	 második	 felében	 szerzett	
először	 tudomást,	 az	 akkor	 még	 csak	 a	 földön	 élő	 emberiség.	
Egy	 forró	 nyáron	 Guatemalában	 súlyos	 összetűzések	 robban-
tak	ki,	amikben	az	egykori	USA	bevetett	több	speciális	egységet.	 
Az	 összetűzések	 vérzivatarában	 azonban	 kiderült,	 hogy	 nem	
csak		az	emberek	vettek	részt,	hanem	egy	különleges	nem	földi	eredetű	lény.	 
A	regisztrált	találkozás	hátborzongató	volt.	A	„vadász”	után	nem	maradt	semmi	
életben. a beszámoló szerint, csak megnyúzott és lefejezett holtesteket ta-
láltak.	Az	esőerdőben	tevékenykedő	ragadozó	felderítésre	küldött	két	kom-
mandó	is	eltűnt	és	egyedül	a	második	csapat	őrnagya,	Alan	Dutch	élte	túl	
a	 bevetést	 és	 a	 lénnyel	 való	 találkozást.	 Az	 őrnagy	beszámolója	 volt	 az	
összes, ami alátámasztotta, a hihetetlen képességekkel és fegyverzettel 
rendelkező	 idegen	 létét.	Semmi	más	nyomát	nem	találták,	sem	akkor,	
sem	az	azt	követő	évszázadok	során,	úgyhogy	lassan	el	is	felejtkeztek	
arról, hogy egyáltalán van ilyen. 

a lények azonban igenis léteznek és intenzív jelenlétükre leginkább ab-
ban	 az	 időszakban	 lehetett	 számolni,	 amikor	 az	 emberiség	 még	 nem	
hagyta	 el	 a	 földet.	 Egyes	 elképesztő	 feltételezések	 szerint	 a	 Predatorok	 
(ahogy a témával foglalkozó kevesek hívják, ezeket a szörnyeket) már a ko-
rai	 kiemelkedő	 földi	 civilizációk	 idején	 is	 felfedezhetőek	 voltak	 az	 emberiség	 
anyabolygóján. Mind az azték, mind az Egyiptomi ásatások, és leletek között találni 
lehet	rájuk	utaló	jeleket.	Azonban	a	nagy	űrhódítás	idejével,	ezek	a	találkozások	szinte	teljesen	megszűntek.	
S	bár	korábban	is	szinte	lehetetlen	volt	tényszerűen	bizonyítani	a	találkozásokat,	az	elmúlt	másfél	évszázad	
alatt senki és semmi nem tudta bizonyítani, hogy valaha is találkozott volna, újra ezzel a fejlett vadász fajjal. 
Egészen	2234.-ig,	amikor	a	Ryushi	rendszer	egyik	kolóniáján	közel	kétszázötven	évvel	az	utolsó	regisztrált	találkozás	után,	
újra	feltűntek,	és	könnyedén	lemészárolták	az	egész	kolóniát.	

Az	ICC	és	a	Yutani	az	esetett	követően,	szigorúan	titkos	keretek	között	felállított	egy	külön	nyomozó	csoportot,	amiknek	
feladata	 lett,	hogy	kiderítse	és	regisztrálja	a	Ragadozókhoz	köthető	esetek	helyét,	 idejét	és	mikéntjét,	akár	a	jelenben,	
akár	a	múltban	történt.	A	csoportok,	azonnal	munkához	is	láttak	és	igyekeztek	előásni	és	megtalálni	a	huszadik	század-
ban regisztrált eseményeket. azonban minden próbálkozás ellenére, a predatorok még mindig rejtve vannak az emberi 
faj	szeme	elől.	Különlegesen	kifinomult	álcázó	rendszerük,	aminek	létéről	már	1987-ben	tudomást	szerzett	az	emberiség,	
tökéletesen	elrejti	minden	mozgásukat,	akár	a	legsűrűbben	lakott	emberi	kolóniákon	is.	Nyomaikat	úgy	nyeli	el	a	némaság,	
akár ha csillagközi démonok lennének. 

Ami	szinte	bizonyosra	vehető	eddig,	hogy	a	lények	feltűnése	 mindig	extrém	felmelegedéshez	köthető,	és	sem-
mi kézzel fogható nyom és indok nem marad a pusz- títás után. és akkor lássunk néhány eseményt, 
aminek körülményei gyaníthatóan a Predatorok	tevékenységéhez	köthető:	

2183.-ban	 egy	 Yutanis	 kísérleti	 labor	 megtá-
madása és teljes megsemmisítése, ami a Bulas-
kana dzsungelholdján volt. 

2187.-ben	egy	Life	Transportos	szállítóhajó,	azo-
nosítatlan	űrobjektumot	fedezett	fel,	az	Atlas	kö-

zelében, aminek röppályáját rögzítette még, azon-
ban	 azt	 követően	megsemmisült	 és	 csak	 a	 fekete	
doboz információi maradtak meg. 

2216.-egy	 teljes	 Yutanis	 zsoldos	 csapat	
eltűnése	New	Chicago	térségében.	

2234.-	Ryushi	rendszer	egyik	holdján	ta-
lálható kolónia megsemmisülése. 

2241.-	a	Rise	kolónia	teljes	lakosságának	
és magának a bolygónak is a megsem-

misülése.  

Geri

ALIEN 2179.



9

Sokszor	 felmerül	 különféle	 sci-fi	 filmek	 és	 saga-k	 kapcsán,	 hogy	 vajon	 a	 bennük	 szereplő	 hősök	mit	 tesznek	 a	 hét-
köznapokban?	 Hogyan	 viselkednek,	 hol	 laknak,	 de	 legfőképpen,	 hogy	 mit	 esznek,	 vagy	 isznak?	 A	 Star	 Wars	 uni-
verzum	 ebből	 a	 szempontból	 bőséges	 tárháza	 a	 példáknak,	 ami	 az	 ételeket	 és	 italokat	 illeti.	 Ha	 alaposabban	
megfigyeltük	a	Star	Wars	filmsorozatot,	ott	 is	 jó	pár	 jelenet	utal	 ilyesmire,	és	a	kibővített	univerzum,	pedig	egyene- 
sen tobzódik a forrásokban. internetes oldalakról több száz étel és ital nevét és leírását szerezhetjük meg, ha a 
fantáziánk	 végképp	 csődöt	 mondana.	 Ezekből	 állítottuk	 össze	 egy	 kis	 csokrot,	 tényleg	 a	 teljesség	 igénye	 nélkül.		 
 
Dorka & Cpt.N.

STAR WARS

STAR WARS

HIT-BURGER HIT-BURGER

Főételek:

“Éhes  Hutt” - burger.

találó nevén nem kis adag reggeli szendvics. 

Népszerűsége	a
	Nar	Shaddaa-n

,	és	az	alvilági	

kifőzdékben	 a	
legnagyobb.	 Ös

szetevőiben	 is	

igen ízletes: buggyantott gorg tojás, klatooi-

nei béka kolbász, jerba sajt szelet, nagy adag 

szósz	és	mindez
t	egy	hatalmas	f

riss	muffinszerű
	

zsemlébe rakják......................
.....................

Adder moha:

Eredetileg	a	Da
gobah-n	találha

tó	moha,	amely
	

kiegészítőként	s
zolgál	a	főételek

	mellé.	Mostan-

ra	már	számos	
más	világon,	m

int	a	Naboo-n	is
	

tenyésztik.	Ezek
et	kiszárítva,	fű

szerezve	eszik,	

mint egy chipszet. a gungen büfék állandó fa-

voritja......................
......................

............

Ahrisa:
Szójából	 és	 zö

ldfűszerekből	 k
észült	 gombóc.

	 

a Coruscanton sok kávézó kínálatában található 

meg,	ugyanúgy	
mint	a	Mos	Espa

-i	piacon	a	Tatoo
-

ine-on.............
......................

.....................

Acid-Beet:

Egyfajta	 cukor
répa,	 amelybő

l	 sokféle	 ételt
	

készítenek.	 Sütik,	 főzik,	 mint	 köretet,	

tölteléknek is használják akár palacsináthoz. 

Édeskés	íze	meg
határozó	jellegű

.....................

Fűszeres sült bantha borda:

Legális,	csípős	f
űszerben	és	mé

zben	sült	bantha
	

bordák,	krízssel
,	vegyes	tatooin

e-i	édeskömény
	

salátával.....................
......................

..........

Főtt, füstölt nerfhús:

füstölt nerfhús, borsos, zöldséges lében 

párolva, yggiai mustárszósszal ls friss haroun  

kenyérrel.....................
......................

.........

Calamari tengeri saláta:

Minden jó, amit csak a Mon Calamari végtelen 

óceánjaiból ki lehetett fogni. a fogás értelmes fa-

jokat nem tartalmaz!...................
.................

Csípős ahrisa, lamtával vagy sidi tökkel és 

haroun kenyérrel:

tüzes zöldséggolyók, sült sidi tökkel, lamtával és 

haroun kenyérrel.....................
.....................

Gorg:
Nyers	gorg	kété

ltű	kizárólag	íny
enceknek.	Em-

berre	mérgező!
......................

......................

Sütemények, desszertek:

Mandula-Kwevvu: rágcsálni való apró kis 

gyümölcspéppel töltött sütemény....................

Aric nyelv:	Nyelvből	készü
lt	fűszeres	csem

ege,	

amelyben	erős	
festékanyag	van

,	így	evés	után	

kékes árnyalatú lesz az ember szája................

Corelliai légtorta:.....................
.................

A Ryshcate süti: Ez egy nagyon különleges ko-

réliai édesség, amit kizárólag nagyon különleges 

alkalmakkor, ünnepekkor sütnek a corelliai em-

berek. a lényeg, hogy egyetlen darabot sütnek 

az adott alkalomra, azt pedig az érintett felek 

elosztják egymás között, majd elfogyasztják. 

Ez egy rituáléként is felfogható. a Ryshcate süti 

fontos alkotóelemei többek közt egy kis adag 

tört vweliu dió, és egy fél üveg corelliai whis-

key....................
......................

..................

Sörök:
Agaric: Neimoidi Világos sör.....................

......................
...............

Andoan: zöld alkoholos világos sör.....................
......................

......

Coréliai sör:	A	legelterjedt
ebb	sör	a	galaxi

sban,	a	fűszeres
	fajtája	volt	

Han Solo kedvence söre. ....................
......................

.....................

Forvish:	Erős	világos	sö
r	fura	kesernyés

	szaggal	(Thraw
n	kedvence)....

Fug sör:	A	Gamorr	bol
ygón	termő	szü

rkés,	irtó	büdös
,	áporodott	szag

ú	

gombából készül világos sör. (gamorreaiak kedvence)....................
.....

Geillian: Csillagközi világos sör.....................
......................

............

Gizer: Erjesztett kék világos sör.....................
......................

...........

Ebla:	Főzött	alkohol
os	sör..............

......................
......................

....

Fox: kevert sör.....................
......................

......................
...........

Jawa sör:	A	jawák	készít
ik.	Olcsó	gyorsa

n	főzött	sör.......
.....................

Whiskyk:

Korelliai Whisky:	Nagyon	erős	a
lkohol	tartalmú,

	fűszeres	ízű	ita
l	a	Ko-

réliáról. Elkészítése, és érlelése több évet vesz igénybe. különleges al-

kalmakra szokták fogyasztani a ritkasága, és az ára miatt is................

Dodbri Whisky:	Félelmetesen	e
rős	és	olcsó	ital.

......................
.........

Johrian Whisky: Kékes-zöldes	g
abonaszesz	érle

lt	ital.	.............
..........

Menkooro Whisky:	a	piros	színérő
l	ismert	ital	nép

eszrű	a	csempé
szek	

körében, mert egy régi mondás szerint ha egy problémára keresel me-

goldást a Menkooro után megleled. ....................
......................

.......

Egyéb alkoholos italok:

Abrax:	Akvamarin	szí
nű,	füstölgő	fűs

zeres	konyak....
......................

..

Gamorreai szenteltvíz: Az	alvilági	szu
bkultúra	próbat

étele,	ki	meny-

nyit	 tud	 inni	 be
lőle.	 Ezek	 általá

ban	halállal	 vég
ződnek.	 Iszony

atosan	

erős	 pálinka	 sz
erű	 ital,	 ami	 e

redetileg	 a	 gam
orreai	 gyomorr

a	 volt	

tervezve,	ezért	
emberi	fogyaszt

ásra	nem	alkalm
as.	3cl	szenteltv

íz	elfo-

gyasztása 4k sebzést okoz....................
......................

...................

Aludium Pu-36:	Különös	zöldes
	színű,	világító	a

lkoholos	ital.....
..........

Accarrgm:	A	Kashyyyk	fáin
	élősködő	gombá

ból	főzik	le,	erős	
likőr-	a	Vukik	

nagy kedvence......................
......................

......................
............

Nabooi virágbor:	könnyed	ízes
	nőknek	való	bo

r.....................
..........

Mezon aranya: egy nagyon ritka fa gyantájából készült testes édes 

bor,	közepesen	
erős	alkoholtart

alommal.	A	gal
axis	egyik	 legd

rágább,	

legelitebb itala......................
......................

......................
............

Koktélok:

Csillagromboló koktél:	Fekete	színeze
tű	alap	alkoholo

s	italban,	ehető	

apró csillámporral megszórt ital, amelyben a jégkocka csillagromboló  

formájú......................
......................

......................
......................

Jezzy-mezzy:	feles	pohárba
n	felszolgált	tes

tes	piros-rózsas
zínű	kok-

tél,	amelynek	b
ántóan	édes	íze

	elviszi	a	figyelm
et	az	alkoholos	

erejéről.

Üdítők:
Altha protein ital:		Igen	jóízű,	fe

hér,	protein-dús
	ital.	Sportolók,

	atlé-

tikus lények kedvelik. általában forrón szolgálják fel.....................
......

Belariai gyümölcs juice: gyümölcsös ital.....................
..................

Neriani gyümölcsital: frissen facsart, enyhén világító gyümölcsital, 

amelynek	élénk
ítő	és	afrodiziák

um	hatása	is	va
n....................

...........

Alcoari:	Gyümölcstej
,	a	Vukik	isszák	

és	főzik...........
......................

...

Juri lé: a juri gyümölcs édes, musthoz hasonló leve......................
....

Ruby Bliel:	Édes,	gyümöl
csökből	készült	

ital,	gyermekek
	körében	igen	

népszerű.	Főleg
	a	Tatooine-on	t

erjedt	el..........
......................

...........

Arkaniai édes tej:...................
......................

......................
........

Nerftej:....................
......................

......................
......................

.

Teák:
Dianogan tea:	A	Dianogan	lé

péből	készült	fo
rró	ital,	amely	f

esték-an-

yaga	fogyasztás
	után	fekete-lilá

sra	festi	az	ajka
kat	és	a	fogaka

t.	Eny-

hén narkotikus hatású......................
......................

......................
.

Calamari tea:	Az	óceán	hínár
jaiból	főzött	tea

......................
.............

Chandrilai növény tea:	Nagy	levélből	
főzött,nyugtató

	hatású	ital......
.

Kopi tea: Telített,	Sötét	
narancs	színű	it

al...................
.....................

Naris  bimbó tea: Serkentő	ital,	L
eia	kedvence....

......................
..........

H’Kak bab tea:	Illatos	narancs
	színű	tea	a	Tatt

ooine-ról.........
...........

3 cr
2 cr

3 cr
5 cr

1 cr
2 cr
3 cr
3 cr
2 cr
0.5 cr

30 cr
5 cr
8 cr

10 cr

8 cr

5 cr
8 cr

12 cr
10 cr

50 cr

15 cr

10 cr

5 cr
2 cr

8 cr
10 cr
1 cr

1 cr
2 cr
0.5 cr

10 cr
12 cr
8 cr
5 cr
8 cr
3 cr

6.5 cr

3 cr

3 cr/d

5 cr

20 cr

15 cr

45 cr

10 cr

8 cr/d

0.2 cr

5 cr
12 cr

15 cr

étElEk
italOk

STAR WARS
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VAMPIRE
PRÁGA BY NIGHT
Ha	meg	akarod	érteni	az	Arany	Várost,	akkor	először	meg	kell	ért-
ened a velejét – az aranyat, a mágiát és a vért. 
 
	 Prága	 mindig	 is	 tehetős	 város	 volt,	 hasznot	 sze-
dett	 a	 vámokból	 és	 kereskedőkből,	 híres	 volt	 kézműveseiről	 és	
mesterembereiről,	kincstárai	tele	voltak,	de	az	arany	ennél	többet	
jelent. prága maga egy aranyozott kincs, melynek birtoklása hatal-
massá tette urait, s akik cserébe csodálatossá varázsolták a várost, 
még több arannyal halmozva el. ahogy a pénz, úgy a mágia is az 
első	pillanatoktól	jelent	volt	a	város	életében,	s	el	fogja	kísérni	utolsó	
napjaiig.	Legendák	szólnak	a	várost	alapító	bölcs	Libuse	hercegnőről	
és	testvéreiről,	a	gyógyító	Kazi	és	a	varázsló	Teta	hercegnőkről,	a	
Libuse	nászából	született	hét	misztikus	hercegről,	akik	a	hét	napjait	
jelképezik,	és	a	városra	támadó	ősi,	gonosz	erőkről,	szellemekről,	
ártó	 démonokról,	 lidércekről,	 farkasokról	 és	 sárkányokról,	 akiket	
a	három	nővér	vert	vissza.	A	középkorban	alkimisták,	csillagjósok	
és	zsidó	kabbalisták	kutatták	a	város	ősi	erejét,	itt	készült	el	a	le-
gendás gólem, az isteni igével életre keltett szobor, és itt dolgozott 
Kepler,	mikor	a	bolygók	és	csillagok	együttállásait	figyelte.	Számos	
erővonal	találkozik	itt,	az	erdők,	hegyek	és	folyók	szent	helyei	kö-
zelében, és a középkori vándorvarázslóktól kezdve korunk misztikus 
gurujaiig sok ezren keresték ezek titkait. az arany és a mágia jelké-
pezik	a	világi	hatalmat	és	a	titkos	tudást,	ám	az	emberek	lelke	vá- 
gyakozik	 a	 vér	 után.	 Erőszakosak,	 szenvedélyesek,	 féltékenyek	
és büszkék, ölni és szeretni akarnak. Vérrel szentelték meg prága 
falait, vérrel hozott áldozatot adalbert püspök, vérrel locsolták az 
utcákat	a	vallásháborúk	korában,	vérrel	fizettek	a	Nagy	Háborúban,	
és véres adót szedtek a nácik és szovjetek.
 
	 Minden	 értéket,	művészetet,	 fejlődést	 és	 haladást	 ez	 a	
három	erő	mozgatott,	és	mikor	ez	a	három	egyszerre	érte	csúcspont- 
ját, akkor történtek az igazán nagy dolgok prágában – mint károly 
császár idejében, aki valódi arany Várossá tette prágát, megtöltötte 
termeit	 tudósokkal	 és	 misztikusokkal,	 s	 bő	 vérrel	 adta	meg	 árát	
mindennek. S amennyire igaz mindez a halandók világára, oly sok-
szorosan igaz ránk, az éjszaka gyermekeire, az átkozottakra, káin 
fiaira és leányaira, a Vámpírokra. persze, manapság kényesek ezek 
a nevek, nevezz hát minket Vértestvérnek. Minket is az arany, a 
mágia,	 és	mindenek	 előtt,	 a	 vér,	 a	 friss,	 forró	 vér	mozgat.	 Nem	
véletlen, hogy épp károly császár ideje alatt lettünk prága igazi urai.
 
 Ha meg akarod érteni az arany Várost, akkor másodszor 
meg kell értened sötét történelmét – a háborút, az árulást és a 
kegyetlen	alkukat.	Nem	a	halandók	történelméről	beszélek,	a	hódí-
tásokról,	a	vallásháborúkról	és	merényletekről	–	hanem	az	éjszaka	
históriájáról, a krónikáról, melyet láthatatlan kezek írnak és látha-
tatlan	 lények	 élnek	 meg.	 Itt	 voltak	 őseink	 a	 városban	 a	 legelső	
napok	óta,	hisz	a	 legendák	szerint	Libuse	hercegnő	mögött	 is	állt	
egy	 Vámpír.	 Bárki	 is	 volt,	 hatalmas	 erőt	 gyűjtött	 össze,	 de	 nem	
lehetett	elég	erős,	hogy	el	ne	pusztuljon	a	következő	évszázadok	
során,	mert	ahogy	Prága	mind	nagyobb	lett,	mind	jobban	vonzot- 
ta a hatalomra, misztikumra és vérre éhes Vámpírokat, akik ha kel-
lett,	erővel	vették	el	részüket.	Prága	igen	hamar	a	keleti	erdők	sö-
tétjében démonokkal és lidércekkel lepaktáló Vajdák birtoka lett, 
akik mindent megtettek, hogy akadályozzák a kereszténység ter-
jedését	és	a	német	telepesek	beáramlását	–	mindkettőtől	féltették	
hatalmukat, joggal. ahhoz azonban túl messzi és túl önálló volt a 
város, hogy a maradi, keleti kastélyaikba zárkózó szörnyetegek 
tökéletesen uralják, így mind több déli és nyugati Vámpír költözött 
be, s a Vajdák hatalma mind jelképesebb lett. a Vajdák és a prágai 
Vámpírok	véres,	mocskos	harcai	visszatükröződnek	Prága	és	Cseh-
ország történelmében, a királygyilkosságokban, mint Szent Vencel 
halála, a papok megölésében, mint Szent adalbert vízbe vesztése, a 
Német-Római	Császársággal	való	felemás,	mindig	forrongó	viszony-
ban, a hercegi és királyi hatalom váltakozó erejében.
 
	 A	XIII.	századra	készen	állt	a	játéktér	–	eljött	a	mi	időnk.	
Fiatalok	 voltunk,	 tettre	 készek,	 erősek	 és	 hitbuzgók,	 s	mindenek	
előtt,	mind	gyűlöltük	a	szörnyetegeket.	Gyűlöltük	őket	elnyomó	ke-
gyetlenségük miatt, hitetlen pogány eretnekségükért, szentségtelen 
kísérleteikért,	személyes	okokból	és	fennhéjázó	felsőbbségtudatból.	
Minden, amit most látsz prága éjszakájában, az Elíziumban 
és azon kívül, erre az	 időre	 vezethető	 vissza.	 Mi	 hatan	

megtettük,	amit	a	nálunk	öregebbek	és	tapasztaltabbak	félelemből,	
lomhaságból, de leginkább az egymással való viszálykodásból ki-
folyólag	képtelenek	voltak.	Ők	azon	vitatkoztak,	kié	legyen	a	város,	
ha	 a	 szörnyetegektől	 elvették	 –	mi	 pedig	 elvettük,	 és	magunkévá	
tettük. Nem volt többé helye sem a Vajdáknak, sem a nálunk öregeb-
beknek, atyáinknak és mentorainknak. a kápolna és a Herceg ellen-
téte mögött ott van az egykori félelem, ami arra sarkalta az akkori 
Régenst, a mai Régens atyját, hogy kivárjon, és csak akkor lépjen be 
a	harcba,	mikor	az	már	eldőlt.	A	tébolyultak	és	a	Herceg	kibékíthetet-
len harca is ekkor indult, mert a Hold gyermekeinek legöregebbje a 
szörnyetegeket támogatta és fegyvert fogott ellenünk. Nem felejtjük 
el,	hogy	a	Céhek	el	akarták	ragadni	tőlünk	győzelmünket	és	maguké-
nak vallani azt, sem azt, hogy a Vadak a szörnyetegek bábjai voltak, 
sem az iszonyú döbbenetet, mikor megtudtuk, hogy a patrícius dé-
monokkal paktál, és földi pokollá akarja változtatni prágát, sem a 
hálát,	amit	az	Őrzők	iránt	érzünk,	akik	megtisztították	templomain-
kat,	sem	a	szolgálatot,	amit	Arábia	vérszagra	gyűlő	mestergyilkosai	
tettek, mikor elhozták egy démon fejét. az, hogy a Herceg öregebb, 
s régebb óta a város ura, mint hogy a Nagy Szekták léteznének, sok 
bosszantó ellentétet megmagyaráz. Ha ezeket nem látod és érted, 
akkor nem fogod érteni azt, hogy ma, a huszonegyedik század hajna-
lán mi történik prágában.
 
 Ha meg akarod érteni az arany Várost, akkor harmadszor 
meg	kell	értened	a	kor	és	a	föld	szavát.	Prága	földje	egykor	a	ször-
nyetegek	földje	volt,	s	ők	örökké	ragaszkodni	fognak	hozzá.	Bármibe	
is kerül, akarni fogják, s ezt fogják akarni, még ha más városokat 
könnyedén elragadhatnának is. prága földje most a miénk, itt nyug-
szanak	őseink,	itt	állnak	birtokunk	dicső	épületei,	paloták	és	temp-
lomok, s erre a földre tettünk esküt, ezt a földet öntöztük vérünkkel. 
pontosabban azt, ami ma prága belvárosa, az öt régi negyed, a Vár, 
a kisoldal, az Óváros, az Újváros és a zsidóváros, az évszázados 
kőhidak	és	ódon	épületek.	Minden,	ami	ezen	kívül	van,	a	külvárosok	
és	csatolt	területek,	számunkra	nem	ér	sokat	–	olyan,	mint	a	gyepű,	
a	fal,	ami	megvédi	valódi	birtokunkat.	Legyenek	ezek	a	külső	részek	
az	 ifjaké,	 legyen	az	ő	 földjük,	védjék	meg,	a	
mi	nevünkben.	Végső	soron	persze	minden	
a	 Hercegé,	 és	 ő	 egész	 Prágára	 igényt	
tart,	nem	csak	belső	részeire,	de	a	valódi	
hatalom	és	erő	mégis	odabent	összpon-
tosul.	 A	 média,	 a	 tőzsde,	 a	 nagy	 vál-
lalatok	 és	 a	 friss	művészeti	 irányzatok,	
mind-mind	 mulandó,	 pillanatnyi	 erők,	
melyek jönnek s mennek, ahogy a szél a 
Morava fölött. Minden kornak megvannak a 
maga	varázserejűnek	hitt	pozíciói	és	hatalmi	
elemei – uraljuk ezeket, de tudjuk, hogy ezek is 
csak eszközök, mert a valódi hatalom a földben és a hagyományban 
van.
 a kor szent. azok, akik értik és érzik egymás korát, ter-
mészetes szövetségesei lesznek egymásnak – vagy véres ellenfe-
lei. Mert az ellenséges éjszakában, ahol mindenki mindenki farkasa, 
ahol a Vámpírok vére a legédesebb eledel, ott csak attól remélhetsz 
segítséget, aki érti a gondolkodásodat, az elveidet, a múltadat.  
a társadalom és a technika változik, és nincs Vámpír, aki sokáig tud-
ná követni. gyermekeink és szolgáink segítenek, de nem gondolkod-
hatnak és dönthetnek helyettünk. Mi, prága régi urai feudálisak 
vagyunk, s mélyen vallásosak. a mai Vámpírok liberálisak, demokra-
tikusak és agnosztikusak. Sosem fogjuk megérteni egymást, s ha 
nem keressük saját fajtánkat, egyedül maradunk, s akkor biztosan 
eltipor az áradat. Ha elmúlik néhány évtized, akkor a kicsinyes ve-
télkedések	 eltűnnek,	 és	 szükséged	 lesz	 a	 kortársaid	 segítségére.	 
Ha	pedig	nem	tudsz	túllépni	az	első	ellenszenven,	nincs,	akit	jobban	
tudnál	gyűlölni,	mint	azt,	aki	olyan,	mint	te.	Mert	mit	számít	a	nyelv,	
a	nép,	a	vallási	irányzat,	a	politikai	meggyőződés	vagy	a	személyes	
ellentétek,	ha	végső	soron	ezek	mind	korotok	viszonylagos	fogalmai.	
Ha	meg	akarod	érteni	az	Arany	Várost,	akkor	végső	soron	meg	kell	
értened az érzelmeit	 –	 a	 félelmet,	 a	 gyűlöletet,	 a	 kapzsiságot,	
a bosszút, a vágyat és a végtelen, mardosó éhséget. Mert akárki 

is az úr, akárki az ellenség, vérre szomjazunk 
mindannyian, és azért harcolunk, dolgo-
zunk, építünk összeesküvéseket, hogy mi-
nél	több	emberről	mondhassuk	el,	csak	a	

miénk. a lelkük, a sorsuk, a 
birtokuk, de leginkább is – a 
vérük.

Alew
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Koldus
INSTANT NPC

„Látsz az utca szélén egy görnyedt, rongyokba bugyolált fickót. Az arcát vastag, koszos szakáll borítja, ebből a pofából 

villannak elő rég szétszuvasodott fogai. Kezében egy bögreszerűséget tart, és megszólít: 

- Hé főnök? Van egy kis aprója, egy magamfajta szerencsevadász szá
mára?”
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kedves olvasó!

Ebben a cikkben azzal a kérdéssel foglalkozom, hogy miként lehet 
egy	stealth-bleed	pakli	ellen	védekezni,	ha	nem	kimondott	fal	paklival	
játszunk.	Sajnos	vannak	kötelező	körök,	amiket	úgy	tűnik,	mindig	le	
kell futni. Szóval: amit itt olvasol az nekem bevált, de nem egy uni-
verzális igazság. Egy cikk elolvasása sohasem helyettesítheti az önálló 
gondolkodást. az itt felsorolt ötletek csupán eszközök, melyek egy  
adott szituációban használhatók lehetnek.

1. Szabály: A blokkolás teljes megtagadása

Furcsán	hangzik	 talán	elsőre,	de	nekem	bevált.	Egy	 jó	stealth-bleed	
(mostantól röviden sb) paklit úgyse tudunk megfogni (emlékezzünk: 
nem fal paklival játszunk!). Ha mindig próbálkozunk a blokkolással, 
akkor csak annyit érünk el, hogy jobban megpörgetjük a kezét így a 
ragadozónk újabb bleed módosítókat fog húzni. amikor látjuk, hogy 
végre	beragadtak	a	stealth	lapok	a	kezébe	igyekezzünk	meggyőzni	a	
ragadozónk raga- dozóját, hogy ne próbálja meg megfogni az sb 

undirected, vagy kamu akcióit (vadászat, el-
venni a Montreált, stb.). Ez életbevágóan fon-
tos,	 ugyanis	 ilyenkor	 az	 sb	 valószínűleg	még	
egy jó falat is át tudna lopakodni és csak jól 
megpörgetné a kezét. tehát a célünk az, hogy 
az sb keze beragadjon!

2. Szabály: Szedjük le a laphúzó mester 
lapokat

amennyiben játszunk wash vagy Sudden 
Reversal	 nevű	 lapokkal,	 azokat	 érdemes	 a	
ragadozónk ellen tartogatni. Ne pazaroljuk 
el olyan lapok ellen, mint egy Vessel vagy 
Hunting ground. amit mindenképpen le 
kell szednünk azok az olyan lapok, mint a 

Dreams	of	the	Sphinx,	The	Barrens	vagy	The	Ad-
monitions. Ezekkel a lapokkal tudná a ragadozónk pörgetni a kezét és 
mi ugye pont ezt nem akarjuk!

3. Szabály: Győzzük meg a ragadozónk ragadozóját, hogy ne 
bleedeljen

Ez persze csak akkor fontos, ha a mi ragadozónk továbbküldéssel 
játszik.	 Egy	 obfuscate-dominate,	 vagy	 közepes	 vámpírokkal	 játszó	
obfuscate-dementation-auspex	 sb	 szinte	 biztosan	 játszik	 továbbkül-
désekkel.	 Egy	 nyümi	 obfuscate-dementation	 viszont	 általában	 nem.	
a stealth lapok mellett így a reakció lapok egy része is beragadhat 
a ragadozónk kezébe. Ráadásul egy ránk továbbküldött bleed kétsz-
eresen	 fájhat	 (a	pool	veszteség	+	 lappörgetés	miatt)!	Néha	szükség	
lehet,	hogy	cserébe	adjunk	valamit	a	nem-bleedelésért.	Ebbe	nyugod-
tan	menjünk	bele.	Ilyesmi	lehet:	hátraosztunk	a	KRC-ből,	kihozzuk	a	
ragadozónk ragadozóját torporból, stb.

4. Szabály: Ha verekedő paklival játszunk, 
mindig üssünk hátra, méghozzá azonnal 

Ez	egy	nagyon	fontos	szabály	és	az	esetek	99%-
ban ez a helyes döntés (ilyen szituációban, 
amikor sb ül mögöttünk). Rövid példa: Mögöt-
tünk kijön egy vámpír nagy Obfuscate és 
nagy	 Dominate-tel.	 Mi	 hátra	 akarunk	 ütni,	
de	a	ragadozónk	megígéri,	hogy	x	körig	nem	
jön	 előre.	 Ne	 menjünk	 bele!	 Ugyanis	 ily-
enkor	 jön	 a	 kötelező	 hátrapakolás	 és	mire	
észbe	 kapunk	 már	 3	 vámpír	 lesz	 mögöt-
tünk.	 Az	 esetleges	 védekező	 lapjai	 miatt	
eléggé	 valószínű,	 hogy	 a	 játék	 e	 korai	
szakaszában csak 1 vámpírját tudjuk lev-
erni. a másik két vámpír meg vígan blee-
delhet	12-t!	Mutassunk	erőt	és	üssük	le	egyből.	
Ilyenkor	 egy	 csomó	 időt	 nyerünk,	 hiszen	 neki	 pool-ból	
kell	kihoznia	újabb	vámpírt.	Általában	 ilyenkor	először	ki	akarja	
hozni	a	topor-ban	lévő	vámpírját,	amelyikkel	elmegy	vadászni.	Jobban	
hangzik,	nem?

5. Szabály: Használjuk ki az asztal erőforrásait

Egy sb pakli az esetek többségében az egész asztal ellenszenvét bírja. 
Mivel	mi	vagyunk	az	„áldozata”,	minket	valószínűleg	sajnálni	fognak.	

Ezt	használjuk	ki!	Rengeteg	erőforrás	lehet	egy	asztalon,	amiből	
részesedhetünk:	kérhetünk	pool-t	egy	elcsattanó	Parity	Shift-
ből,	kérhetünk	magunkra	egy	Consanguineous	Boon-t,	elké-
rhetjük	 a	 Powerbase:	 Montreal-t,	 vagy	 akár	 rávehetünk	
valakit,	hogy	támadja	meg	az	sb-t,	esetleg	hívjon	rá	Ban-
ishment-et.	Gyakran	még	a	saját	prédánktól	is	számítha-
tunk segítségre!

Végszó:
Ha	miden	jól	megy,	akkor	túlélhetjük	az	sb	első	rohamát	és	miután	az	
kifulladt, elkezdhetünk visszakapaszkodni a játékba. Ellentmondásosnak 
tűnik,	de	néha	előfordulhat,	hogy	még	jól	jövünk	ki	belőle,	ugyanis	ga-
rantáltan	nem	mi	leszünk	az	asztal	veszélye.	Két	óra	játékidőbe	bőven	
belefér,	 hogy	az	első	1	órát	 csak	a	 túléléssel	 és	a	 visszakapaszkodás-
sal	 töltsük.	 Mire	 újra	 elkezdhetünk	 végre	 előrefelé	 gondolkodni	 már	
valószínűleg	 kiesett	 1	 játékos,	 ami	 nem	 baj.	 A	maradék	 4	 játékosból	
nem	mi	 leszünk	 a	 közutálat	 célpontja,	 ebből	 előnyt	 kovácsolhatunk	 jó	
dealek-kel.	Nem	mondom,	hogy	minden	ilyen	asztalt	megnyerhetünk,	de	
az utolsó 1 órában akár harcolhatunk is a vépé(ink)ért.
itt is, mint mindig, rengeteget számít a hozzáállás! Ne adjuk fel és ne 
keseredjünk	el	az	első	6-os	bleed	után,	amit	benyeltünk!	Harcoljunk	és	
küzdjünk, akarjuk a túlélést!

Példák:
két példát szeretnék itt felsorolni, melyek valós, megtörtént esetek és 
szerintem roppant tanulságosak.
Első	példa:	Angliában	 játszottam	a	Burton-upon-Trent-i	 ECQ-n.	Dmitra	
Ilyanovás	Alastor	paklival	indultam.	Mögöttem	egy	Kyasid	stealth-bleed	
ült.	Balszerencsémre	nem	húztam	Alastor-t	akármennyire	is	pörgettem,	
így	sajnos	nem	tudtam	időben	hátratámadni.	Szerencsére	azonban	húz-
tam	Grooming	the	Protage-eket	és	Parity	Shift-eket,	így	egészen	jól	el-
voltam	az	elején.	A	ragadozóm	ragadozója	egy	Animalism	falszerűséggel	
játszott	Deep	Song-okkal.	Próbáltam	rábeszélni,	hogy	ne	bleedeljen,	ah-
ogyan	azt	feljebb	írtam.	Sajnos	a	srácot	nem	lehetett	meggyőzni.	Próbál-
tam	 rábeszélni,	 hogy	 inkább	 támadja	meg	 a	 Kyasid-ot,	 de	 ő	 ezt	
válaszolta:	„ki	akarom	ejteni,	nem	megverni”.	Termé-
szetesen	a	Kyasid	a	 játék	alatt	 rámenő	
7	 bleed	 akcióból	 5-öt	
továbbküldött. amikor 
a	 Kyasid-nek	 a	 Lasom-
bra nyümi vámpírokkal 
együtt már 5 vámpírja volt 
mögöttem, akkor nekem 
pont 5 Second tradition volt 
a	kezemben	(2	 intercept-et	
ad, felállással együtt). itt 
követtem én el a végzetes 
hibát. Úgy gondoltam, hogy 
ha	az	első	1-2	bleed-jét	nem,	
a többit már meg fogom fogni. 
tévedtem és ez lett a vesz-
tem.	A	folyamatos	2	intercept-
tel való blokkolás csak jó ütem-
ben pörgette a kyasid kezét, 
szinte	 végig	 a	 pakli	 tetejéről	
játszott.	 14+	 poolról	 kiejtett.	
Ha ebben a körben egyáltalán 
nem próbálom megfogni (és nem 
gyűjtöm	 a	 kezembe	 a	 Second	
Tradition-eket),	 akkor	 (utólagos	
elmondása alapján) nem tudott 
volna kibleedelni. lett volna még 

egy körömben, amelyben biztos 
vp-t	csináltam	volna	és	kb.	8-10	poolt	kaphattam	volna!

Második	példa:	Idén	a	NAC-on	a	First	Chance	Qualifier-en	történt,	ug-
yanazzal	a	Dmitra	Alastor	paklival	 játszottam.	Négy	 fős	asztal	volt,	a	
következő	leüléssel:	Dmitra	Alastor	(Brad	Cashdollar)	–	Dmitra	Alastor	
(én)	–	Kyasid	sb	–	Dementation&Obfuscate&Auspex	sb.	Na	remek,	nem	
csak,	hogy	2	sb	van	az	asztalon	még	kontesztálhatom	a	fő	vámpíromat!	
Volt egy szituáció, amikor el kellett dönteni, hogy lekontesztálom e Dmi-
tra-t	vagy	sem.	Mivel	az	egész	paklim	ő	rá	épül	bevállaltam	a	kontesztet.	
Brad	ugye	mondani	sem	kell	1-2	körön	belül	kiesett.	Mivel	azonban	Brad-
nek	nem	volt	vámpírja	az	sb	nem	tudott	stealth-et	pörgetni.	Én	közben	
felajánlottam	a	Kyasid-nak,	hogy	ha	semmit	nem	megy	előre	bleedelni,	
akkor	én	hálából	segítek	neki	kiejteni	a	prédáját	(a	másik	sb-t).	Szerenc-
sére belement. Brad kiesése után nekem visszajött Dmitra. grooming the 
Protage-el	ki	tudtam	hozni	még	1	herceget	és	közben	a	hátrafelé	kihívott	
Parity	Shift-ek	 (3	 poolért)	+	Voter	Captivation-ek	 (amikor	 éppen	 volt)	
3-5	pool-t	hoztak	a	konyhára.	Közben	minden	egyes	körben	eldobtam	
a	kezemből	 egy	Second	Tradition-t.	Soha	nem	próbáltam	megfogni	 az	
sb-t	és	annak	nagyon	hamar	beragadt	a	keze	(stealth-el	és	reakcióval).	
Végre	hívhattam	egy	Alastor-t	és	elkezdtem	magam	mögül	leverni	a	nagy	
Auspex-es	vámpírokat,	hogy	ne	tudjon	továbbküldeni.	Miután	az	utolsó	
nagy	Auspex-es	vámpír	is	lement	torporban	mondtam	a	Kyasid-nak,	hogy	
most	már	bleedelhet,	aki	ki	is	ejtette	az	sb-t.	De!	Ezzel	ugyebár	kipör-
gette	a	kezéből	a	bleed	módosítókat	és	így	az	1	az	1	elleni	játékban	neki	
is	 beragadt	 a	 keze	 továbbküldésekkel	 és	 stealth-el.	 Természetesen	 őt	
sem próbáltam megfogni ellenben körönként levertem egy vámpírját. 2 
Victory	 Point-tal	 az	 enyém	 lett	 a	Game	Win.	 Itt	 természetesen	 rögtön	
hozzá kell tennem, hogy azért is tudtam nyerni, mert a többiek hibáztak, 
de ugye bárki nyer, az mindig azt jelenti, hogy a többiek hibáztak vala-
hol. Ezt a példát majd egy másik, játékelméleti szempontból még fogom 
elemezni. Mára ennyi, remélem hasznosnak véltétek a cikkemet.

Major “Mephistopheles” Martin

Hogyan éljünk túl egy stealth-bleed ragadozót?

VAMPIRE KOMBÓ
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“A Lannister always pays his debts.”

Van	valami	felemelő	abban,	ha	ezt	kellemes	félmosollyal	közlöd	a	veled	szemben	ülő	játékossal,	
majd Eddard Stark elhagyja a pástot és a holtak között végzi. Szomorú csend, összeszorított ajkak, 
dráma és valaki veszíteni fog. Ennél jobban nehezen tudom megfogalmazni a játékélményt, amit a 
trónok Harca kártyajáték nyújt, de meg fogom próbálni. Megéri.
A	játék	során	lapok	formájában	megelevenedik	a	Jég	és	Tűz	dalának	minden	szereplője,	mondata,	
eseménye és ikonikus kijelentése, ezért már az elkezdése is csak azoknak javasolt, akik legalább 
a	Varjak	Lakomájánál	tartanak,	különben	masszív	meglepetések	várják	őket	egy-egy	idézet,	vagy	
akár	a	játékmechanizmus	tekintetében.	Akik	kevésbé	félősek	vagy	G.R.R.	Martin	(rém)látomásának	
minden aspektusával tisztában vannak, azok az ún. alapcsomag megvásárlásával fogják kezdeni 
a játékot, amiben a Baratheon, targaryen, lannister és Stark házak paklijait találja a kedves 
érdeklődő.	A	szabálykönyv	elolvasása	és	a	viták	 lezárulta	után,	hogy	ki	melyik	házzal	 fogja	el-
foglalni a világot és feltörölni a többiekkel a padlót, már el is lehet kezdeni a játékot. a kiadás lCg 
formátuma	garantálja,	hogy	mind	az	alapcsomagban,	mind	a	kiegészítőkben	pontosan	lehet	tudni,	
hogy milyen lapok találhatóak meg. Semmiféle lutri nincs abban, hogy mit vásárolsz, nincs heves 
imádkozás a bontatlan csomagok felett.
	 A	 különböző	 játékmódoktól	 függően	 ketten,	 hárman	 vagy	 négyen	 is	 egymásnak	 eshet-
nek	a	különböző	házak	színeiben	és	a	játékmenet	egyik	legnagyobb	erőssége,	hogy	nem	csak	a	
lapok elnevezéseiben, hanem a magában a szabályrendszerben is követi Martin világának felépí-
tését. a nemesi házak (játékosok), kiépülnek az asztalon, akár a regényekben, helyszínekkel és 
szereplőkkel	bővül	a	játéktér.	A	konfliktus	fő	forrása	természetesen	az,	hogy	ki	szerez	több	hatal-
mat,	ami	pontjelzők	formájában	kerül	az	általad	választott	ház	kártyájára.	Három	különböző	típusú	
kihívásban	mérheted	össze	az	erődet	az	ellenfeleiddel,	 ezért	a	győzelem	összetett	 tervezést	és	
többszintű	gondolkozást	igényel.	Jó	ötletnek	tűnhet	baltával	szétverni	az	összes	ellenfél	fejét,	de	
ha az intrikában vagy a puszta hatalomgyakorlásban nem vagy a szeren, pillanatok alatt véget ér a 
játékod.	Minden	ház	másban	jeleskedik	és	a	regények	világából	visszaköszönő	képességeik	segítsé-
gével vágják át magukat a többieken. Míg a targaryen családé a meglepetés ereje és a sárkányok 
hatalma,	a	Greyjoyok	arany	krákenjétől	mindenki	retteg,	a	Starkok	pedig	kitartanak,	még	akkor	is,	
ha már minden bukni látszik.
	 Főleg	azoknak	javaslom	a	játékot,	akik	jól	bírják	a	feszültséget,	mert	mint	minden	összetett	
fantasy	kártyajáték,	ez	is	erősen	épít	arra	az	elvre,	hogy	nem	elég,	ha	te	győzöl,	fontos,	hogy	a	
másiknak	se	sikerüljön.	Kombinációk	végtelen	száma,	meglepetés	akciók,	egész	játékteret	letörlő	
lapok	 tarkítják	 a	 széles	 kínálatot.	 A	 kétszemélyes	 játék	 a	 paklik	 nyers	 erejének	mér- 
céje inkább, de amikor hárman vagy négyen esnek egymásnak a kontinens 
feletti	uralomért,	megváltoznak	a	prioritások.	A	szereplők	királyvári	
pozicíókat foglalnak és egy egészen új, diplomáciai dimenzió 
nyílik meg, ahol a paklik hatalma csökken és a fondorla-
tos,	játékos-játékos	közti	interakció	és	kapcsolat-
rendszer legalább olyan fontossá válik, mint 
hogy milyen kombinációk vannak fent a 
páston. 
 Ha kíváncsi vagy a já-
tékra, akkor gyere le bátran 
a Cantinába szerdánként, 
ahol	 komoly	 úriembe-
rek játsszák a trónok 
Harcának történetét újra 
és újra, és szívesen bea-
vatnak a részletekbe. De 
ne feledd: “When you play 
the Game of Thrones you win 
or you die. There is no middle 
ground.”

Alpha

TCG-CCG-LCG
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Falling sky

A	 nyár	 a	 filmsorozatok	 világában	 is	
gyakran	 uborkaszezonnak	 számít,	 hi- 
szen	 a	 sorozatokat	 előszeretettel	
kezdik	 az	 év	 első	 felében,	 minek	 ha-
tására	 az	 általában	 12-24	 epizódból	
álló évadok május végére, június ele-
jére véget érnek, hogy ha nézettsé-
gi	 adatok	 mögött	 álló	 nézőközönség	
kegyes	 volt	 hozzájuk,	 a	 következő	
évben újabb részekkel térjenek vis-
sza.	 Persze	 mindig	 akadnak	 ki- 
vételek.  ilyen kivétel volt az idei  
nyár egyik kellemes szórakozást 
nyújtó sorozata, a tNt csatornán  
futó	 Falling	 Skies	 is.	 A	 szériát	 egye- 
lőre	 ne	 is	 keressük	 a	 magyar	 adók	
kínálatában,	 hiszen	 még	 nem	 ke-
rült	 a	 hazai	 közönség	 elé,	 így	 ma- 
gyar	címe	sincs.	Talán	az	„Égszakadás”	
frappáns fordítása volna számára. 
Viszont a világhálón könnyen megtalál-
hatjuk az április elején indult, szerény, 
10 epizódot tartalmazó évadot, amely 
augusztus	 7-én	 ért	 véget.	 	 A	 sorozat	
producereként	az	Oscar-díjas	rendező,	
Steven Spielberg neve bukkan fel, 
így ez némi garanciát nyújthat szá-
munkra	 a	 sorozat	 minőségét	 illetően.	 
No, persze ez is ízlés dolga. Spiel-
berg	 már	 nem	 először	 nyúl	 hozzá	 a	
földönkívüli témához, hiszen ez mindig 
is foglalkoztatta az embereket.
  
Az	idegenek	toposzához	ügyesen	hozzá- 
kevertek	egy	jó	adag	poszt-apokalipti-
kus	hátteret,	megfűszerezték	némi	pat-
riotizmussal, és a végén, nyakon öntöt-
ték nem kevés érzelmes, családi szállal. 
Ebből	 a	 keverékből	 áll	 össze	 a	 Falling	

Skies ízvilága. a történet alapját képezi, 
hogy egy szép – vagy tán nem is olyan 
szép – napon az idegenek megérkeztek 
a	 Földre.	 Az	 emberek	 kibújva	 ösztön-
bőrükből	 nem	 üdvözlő	 lövések- 

kel, hanem barátként fogad-
ták	 őket,	 „hátha	 nem	 akar-

nak rosszat.” Na, most ezt 
csúnyán benézték, mert 
az idegenek ebben az es-
etben konkrétan rosszat 
akartak. Egy hatalmas 

EMp (elektromágneses impulzus) fe-
gyverrel tönkrevágták a föld elek-
tronikai infrastruktúráját, a kommu-
nikációt és minden egyebet, majd 
seregeikkel lerohanták a bolygót. 
a hadsereget pillanatok alatt semlege-
sítették, emberek millióit ölték meg az 

első	időkben,	majd	egy	éven	belül	látva,	
hogy az emberi faj mennyire tehetet-
len	 velük	 szemben,	 a	 fő	 erőikkel	 gya- 
korlatilag tovább álltak, csak egy bi-
zonyos	 nagyságú	 helyőrséget	 hagytak	
hátra.	 A	 történet	 az	 USA-ban,	 azon	 
belül is Boston környékén játszódik, így  
a	világ	többi	részéről	vajmi	kevés	infor- 
máció áll rendelkezésre. az idegenek 
több városban is, hatalmas, lábakon 
álló bázisokat építettek, és robotjaik-
kal,	 illetve	 repülő	 szerkezeteikkel	 in-
nen	 uralják	 a	 vidéket.	 A	 pókszerű,	
hatlábú,	 kétkarú	 lények	 és	 segítőik,	 a	 
félelmetes	 tűzerővel	 rendelkező	 gé-
peik,	a	„mechák”	folyamatosan	a	meg-
maradt, szétkergetett kis embercsopor-
tokra	 vadásznak.	 Köztük	 is	 elsősorban	
a	gyerekekre,	akiket,	egy	„harness”-nek	
(béklyó)	 nevezett	 biomechanikus	 be- 
rendezéssel tartanak rabszolgaságban, 
és	 dolgoztatják	 őket	 homályos	 céljaik	
érdekében.  a lények és a robotok ter-
mészetesen	CGI	termékek,	de	a	készítők	
figyeltek	rá,	hogy	minőségi	munkát	ad-
janak	ki	a	kezükből,	így	a	megjelenésük	
és	mozgásuk	hihető,	nem	”válik	el”	az	
összképtől.

A	 sorozat	 a	 „2.	 Massachuetts	 csoport”	 
életét	és	kalandjait	járja	körbe,	amely- 
et egy furcsa tandem, tom Mason 
(Noah wyle, a Vészhelyzet Carter  
dokija) a megfontolt egyetemi törté-
nelem professzor, és weaver százados 
(Will	Patton)	a	„morcos	katona”	vezet-
nek.	A	civil	kontra	hadsereg	ellentétből	
persze nem kevés feszültség származik, 
és a sorozatban hangsúlyos helyet kap 
az érzelmi / családi szál is. a falling 
Skies-al	 kapcsolatos	 internetes	 viták	
egyébként leggyakrabban ennek a mér-

téke és milyensége körül robbannak ki, 
illetve	akörül,	hogy	a	szereplők	egy-egy	
szituációban helyesen vagy helytelenül 
döntöttek-e.	A	személyes	véleményem	
erről	 az,	 hogy	 a	 történet	 karakterei	 is	
emberek.	Nem	szuperhősök,	nem	min-
dent tudó kiválóságok, hanem gyarló 

és	gyakran	hibázó,	hétköznapi	figurák,	
s	 talán	 ez	 a	 sorozat	 egyik	 erőssége	
is.	 Ebből	 a	 tökéletlenségből	 egyedül	
talán csak Mason professzor lóg ki, 
akinek nem voltak hibás döntései, ám 
hiába	 ő	 az	 egyik	 főszereplő,	 a	 töb- 
biek tévedései valahogy egyensúlyban 
tartják	 a	 történet	 hihetőségét.	 Kima-
gasló	figurának	egyedül	csak	John	Pope	
karakterét	tartom.	Hogy	miért?	Nézzé-
tek meg a sorozatot, és megtudjátok.

Mivel	ez	volt	az	első	évad,	így	egyelőre	
az egész történet kimenetelét még csak 
sejteni	 lehet,	 de	 a	 készítők	 egészen	
tűrhető	ritmusban	csepegtették	a	plusz	 
információkat.	A	 rutinos	 sci-fi	és	 soro-
zatnézők	 persze	 hamar	 felállíthatták	 a	 
maguk	elméleteit,	de	ez	így	helyes.	Vár-
ják	 csak	 a	 remélhetőleg	 ősszel,	 vagy	
jövő	év	elején	érkező	második	évadot,	
hogy	beigazolódnak-e	elképzeléseik.	
  
A	filmsorozathoz	készítettek	egy	16	ré-
szes Dark Horse 

“
webcomics” sorozatot, 

amelynek	fejezeteit	a	TNT	csatorna	hon- 
lapján lehet megtekinteni. a képregé-
nyekben plusz információkat szerez-
hetünk	 a	 karakterekről,	 hátterükről	 és	
egymással való kapcsolatukról is.
a falling Skies biztosan nem minden 
idők	 legjobb	 és	 legcsavarosabb	 soro-
zata – bár ezt egy évad után még nem 
jelenthetjük ki – de az biztos, hogy aki 
szereti	 az	 életszerű	 ám	 mégis	 fikciós	
sorozatokat, az kellemes 450 percet 
tölthet el az évad végignézésével.  Ha 
1-10-es,	klasszikus	skálán	pontoznám,	
akkor	7/10-et	adnék	rá.
    

Cpt.N.
 

Egy ici-pici pók...

Balról jobbra: Weaver százados, Hal, Ben, Tom Mason, Matt és Dr. Anne Glass.

FALLING SKIES

SOROZATGYILKOS
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Alien 2179. 
Háttér: 
 
A	Bargoosa	egy	ritka	kopár	és	nagyon	lakatlan	hely,	amin	egy	alig	háromszáz	fős	kolónia	található.	Állandó	sötétség	jellemzi	a	bolygót	és	az,	
hogy a kolónia körül mohatelepek vannak, amiken kísérleteznek, betakarítják és a nagyjából tucatnyi helyi tudós elemzi és kísérletezik rajta. 
A	telepre	három-négy	havonta	érkezik	egy	hajó,	ami	ellátmányt,	alkatrészeket	és	időnként	új	lakókat	hozz.	A	karakterek	ezen	az	Isten	háta	
mögötti	helyen	tengetik	életüket,	amit	vagy	büntetés,	vagy	véletlen,	vagy	a	sors	fintora	miatt	kell	itt	átvészelniük.	Van	egy	gyalogos	raktár,	
ahol	két	katona	teljesít	(büntető)	szolgálatot	és	felügyeli	a	telepet.	Ezen	kívül	van	még	egy	irányító	központ,	és	egyetlen	kantin.	

Ezt	az	idilli	és	teljesen	passzív	állapotot	bontja	fel	egy	Jim	Nijmegen	nevű	Yutanis	személy	és	
“
bazi-joe”	testőre	Morris,	akik	az	utolsó	szállít-

mánnyal	együtt	érkeznek	a	telepre	és	Mr.	Nijmegen	rövidesen	expedícióhoz	toboroz	a	kolónián	jó	fizetés	ellenébe.	A	valóság	viszont	az,	hogy	
Mr.	Nijmegen	egy	a	Yutanitól	nem	rég	kilépett,	egyébként	körözött	személy,	aki	nyugdíjalapnak	gondolta	néhány	éve	eltérített	egy	xeno- 
morph	tojásokat	tartalmazó	hajót	és	itt	rejtette	el	a	kolóniától	háromszáz	kilométerre.	Most	pedig	jön,	hogy	Morris	nevű	testőr-szintetikusával	
magához	vegye	a	hajót	és	tartalmát.	Azonban	persze	eddigre	már	kikeltek	a	kicsi	tojások	és	kezdődnek	a	nehézségek…	

Jelenetek: 
1. Bargossa semmit mondó halálos unalmának leírása és a 
karakterek belehelyezése
2. érkezik a szállítmány! fedélzetén a pökhendi és gazdag Mr. 
Nijmegennel. 
3.	Nijmegen	toborzása.	
4.	A	sikertelen	expedíció	a	Fortmin	hegynél	a	rejtett	hajónál.	

Főszereplők: 
1. Mr. jim Nijmegen a szökött yutanis. 
2.	Mr.	Morris	testőr-szintetikus,	dagadt	állat.	
3.	Mr.	Comt	Stuart	Rosewelt	a	helyi	kantin	kövérkés,	
férfiakkal	nagyon	kedves	tulaja.	
4.	Mr.	Hugh	Johnson	telepvezető.	
5.	Dr.	Maria	Rosenstart,	a	moha	kutatók	vezetője.	
6.	Irina	Skolowitz	tizedes	a	raktárban	szolgáló	egyik	
gyalogos.  

KALANDÖTLETEK

Star Wars 
Háttér
 
A	történet	egy	kivételesen	jó	fej	huttról	szól,	akinek	egy	ízletes	kifőzdéje	van	a	Tatooine-on,	aminek	neve	Hit-Burger.	A	huttot	Mubodnak	
hívják és azzal bízza meg a karaktereket, hogy segítsenek neki, mert az egyik utolsó szállítmányát, amiben ízletes 

“
bantha-szaftos fagyasz-

tott, pörkölt alap” és egy különleges recept alapján készített édesség volt, megfújták. Megadja a hajójának az érkezési pontját és azt, hogy 
négy	nap	múlva	egy	nagyobb	partira	készül,	úgyhogy	annyi	idejük	van	a	hajót	és	a	szállítmányt	megtalálni,	amiért	jó	pénzt	hajlandó	fizetni.	

Amit	nem	oszt	meg	a	felbérelt	személyekkel	az,	az,	hogy	a	szállítmányba	rejtve	egy	közel	százezer	kreditnyi	kesseli	fűszert	csempészett	be,	
amit	a	négy	nap	múlva	esedékes	banketten	kéne	átadnia	a	megbízójának	egy	Twi’lek	klán	vezérnek	Karlo	Cabetnek.	A	hutt	egyik	csendes	
társa	egy	Ceepo	Delican	nevű	rodiai	piti	alak	viszont	meggyőzte	a	pilótát,	hogy	neki	szállítsa	 le	és	ő	rejtette	el,	hogy	Mubod	 felsülését	
követően	ő	vehesse	át	az	üzletet.	

Jelenetek:
 
1.	Találkozás	Muboddal	a	kifőzdéjében,	igazi	éttermi	hangulat.	
2. az üres hangár átkutatása és egy nyom megtalálása, ami 
alapján kiderül, hogy valaki a közeli kantin pilótái közül le-
hetet. 
3.	Nyomozás	a	kikötőben.	
4. a tolvaj megtalálása és a hajó visszajuttatása a huttnak. 

Főszereplők: 
 
1.	Mubod	a	hutt	–	a	tatooine-i	Hit-Burger	kifőzde	tulaja	
és	a	Csendes	Árny	csempész	klán	vezetője.	
2. Ceepo Delican a rodiai csendes társ, aki korábban 
fejvadász volt. Sunyi, gyáva alak, aki telhetetlen. 
3.	Karlo	Cabet	a	távoli	Ryloth	egyik	maffia	donja.	

a cantina klub megnyitása óta nagyon sok kedves barátunk ajánlotta fel ot-
thoni	 megunt	 könyveit	 nekünk,	 hogy	 nálunk	 lehessen	 őket	 olvasni.	 Az	 idők	 folya- 
mán	fantasy,	sci-fi,	szerepjátékos	és	egyéb	témában	is	hoztak	be	könyveket.

A	Klub	kialakította	azt	a	lehetőséget,	hogy	név	és	telefonszám	megadásával	maximum	egy	
hónapra	ki	lehessen	kölcsönözni	tőlünk	ingyen	a	könyveket.

a könyvlista nemsokára felkerül a honlapunkra, ahonnan megnézheted, hogy van e 
olyan olvasmány, ami érdekes lehet a számodra.

Tovább	szeretnénk	bővíteni	a	becsületkönyvtár	listáját,	így	ha	esetleg	találsz	otthon	
olyan könyvet, ami nem fér már el a polcon, avagy meguntad mi szívesen fogadjuk.

Becsületkönyvtár
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1 2 3 4 5 6
szünnap Cantina wargame klub

Vampire kártya
warhammer 40k 
kampány/	M.A.G.U.S.	
kiválasztottak kártya klub

Cantina szülinap Cantina wargame klub

7 8 9 10 11 12 13

Rajzszakkör Cantina wargame klub
Vampire kártya

warhammer 40k 
kampány/	M.A.G.U.S.	
kiválasztottak kártya klub

Magus krónika
alien verseny

Cantina wargame klub
1. warmachine verseny

14 15 16 17 18 19 20

Cantina wargame klub
Vampire kártya

warhammer 40k 
kampány/	M.A.G.U.S.	
kiválasztottak kártya klub

Mondo meet
Star wars miniatures

Cantina wargame klub
Dávid

21 22 23 24 25 26 27

Rajzszakkör Cantina wargame klub
Vampire kártya

warhammer 40k 
kampány/	M.A.G.U.S.	
kiválasztottak kártya klub

lord of the Ring live Cantina wargame klub

28 29 30

Cantina wargame klub
Vampire kártya

Cantina naptár/november


