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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

KELLEMES KARÁCSONYT ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

EGY

ÉVES

A 

CANTINA
KLUB
BOLDOG 

SZÜLETÉSNAPOT!!
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Decemberi számunk kifestésre váró figurája akár a Hortuga bolyógért dúló ütközet 
egyik rejtőzkődő elda katonája is lehetne. Fessük ki tehát szépen együtt, a következő 
menetrend szerint...

1.kép: Ha lesorjáztuk és lealapoztuk a fi-
gurát, ki is festhetjük a fém részeit a „száraz 
ecsetelés” technikával, amelyet az előző 
számban mutattunk be.

2-3.kép: Azután ugyanezzel a technikával készítsük el az alapot 
(base), először egy sötétebb, majd egy világosabb barnával.

4.kép: Jöhetnek a szemek. 
A szem egész területe feket, 
majd fehérrel 2-2 apró pöty-
työt teszünk a két szélére és 
máris kész vannak a tökéletes 
szemek.

5. kép: Ha elda bőrszínt akarunk elérni, 
akkor a sötétebb dwarf flesh színt kell ve-
gyítenünk a világosabb elf flesh színnel 2:1 
arányban. Az aprólékos freehand techikát 
először gyakoroljuk be például egy kupakon.

6. kép: Ha már jól megy, akkor jöhetnek 
az apró részletek, például a figura szeme 
alatti törzsi tetoválás.

7.kép: Ez után fessük be a figura köpenyét, 
mondjuk zöld színűre. Az kivló rejtőszín egy 

felderítőnek. Erdőben legalább is az. :)

8.kép: Ha ezzel megvagyunk, akkor, a zöld színhez keverjünk egy kis világosabb zöl-
det (3:1 arányban), és fessük be vele azokat a területeket, ahol fény érheti a felületet.

1.

2.

3.

4. 5. 6.

7.

8.

ECSETELŐ
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9.kép: Majd ugyanezt még egyszer egy még világosabb 
(1:1 arányú) árnyalattal.

10.kép: És végül keverjünk össze egy világoszöldet fe-
hérrel, amivel már csak az éleket húzzuk ki, és már fest-
hetjük is a bőrszíjakat és a bőrpáncélt. (5:1 arányban)

11.kép: Azután, hogy a bőrszíjakat és a bőrpáncélt 
különböző barna árnyalatokkal festettük be, hogy ne 
olvadjanak egybe a felületeik, tintázzuk be egy sötét 
barnával a bőr részeket.

12.kép: A térd és a könyökvédők fehér színűek lesznek 
az alábbi módon: először kékre festjük a felületeket...

13.kép: Majd keverjünk egy kevés fehéret a kékbe (1:1 
arányban, és vigyük fel a felületre.

14.kép: A legvégén pedig tegyünk sok (1:5 arány-
ban) fehéret a kékbe.

9. 10.

11. 12.

13. 14.

ECSETELŐ

Dávid
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A 41. évezred hajnalán a Numerius szektorban 
található Hortuga bolygó lakói véres hajnalra 
ébredtek. Néhány óra leforgása alatt a bolygó 
orbitális védelmét áttörve ork inváziós 

csapatok ereszkedtek le a pla-
néta felszínére. Hatalmas 
hordákban támadták meg 

a nagyobb városokat és  
védelmi létesítménye- 
ket. Azon a néhány el-
szigetelt helyen, ahol 
a Birodalmi Gárdának 
sikerült megállásra 
kényszeríteni a go-
nosz zöldbőrű lények 

hordáit, volt ideje az embereknek tiszavirág életű győzelmüket megün-
nepelni. Néhány nap múlva azonban ezeket az elszigetelt ellenállási pontokat 

az invázió hátterében eddig meghúzódó káosz erők csaptak le. Az áruló űrgárdista rendek legbrutálisabb 
és legkegyetlenebb erői intéztek támadást a védelmi gócok ellen. A Világfalók rohamát a kiváló ostrom-
stratégiákról hírhedt Vasharcosok és a Fekete Légió gárdistái támogatták. A Birodalmi Gárda alakulatai 
órák alatt felmorzsolódtak.
 Az inváziós erők győzelmüket már a markukban érezve azonban 
hamar egymás ellen fordultak. Az orkok gátlástalan fosztogatása és mé-
szárlásai nem kímélték a városok káosz kultisták által ellenőrzött részeit 
sem. Sok kultistát hánytak kardélre a nagyobb zsákmány reményében. 
A hipertér démonai, és a véráldozatra váró Világfalók berzerker har-
cosai sem tettek különbséget a felszínen fosztogató orkok és 
elszigetelt birodalmi erők között. Orkok 
százai estek áldozatul Khorne vérszomjas 
démonjainak és gárdistáinak.
 Az egymás torkát szorongató 
erők azonban hamar újabb és félel-
metesebb ellenféllel találták szem-
ben magukat. A Hortuga felszínén ed-
dig rejtőzködő és figyelő eldák a tettek 
mezejére léptek. Egyre másra csaptak le 
az orkok és káosz erők utánpótlásaira. Sor- 
ban számolták fel a főerőktől leszakadó fosztogató 
csapatokat. Az általuk oly sikeresen alkalmazott „Üss 
és Fuss” taktikának köszönhetően harcoló egységeik mé-
retét sem lehetett megállapítani, mígnem rejtőzködő erőik 
jelentősebb méretű harcoló alakulatra mértek csapást.
 A szövetségesek acsarkodásai, majd a hirtelen 
felbukkanó eldák lélegzetvételhez juttatták a megmaradt 
birodalmi erőket. Ez a lélegzetvétel elegendő idő volt 
a közelben tartózkodó 3. Ultramarine hadtestnek  
a bolygó blokádjának áttörésére és egy szá-
mottevő felszíni hadtest lejuttatására. 
A megmaradt birodalmi erők így az 
űrgárdisták által szilárdan ellenőrzött 
Metvez város köré összpontosították 
megmaradt erőiket.

 A Hortuga bolygóért folyó 
harc az utolsó fejezetéhez kö-
zeledett. 

   „Vulture”

wargame
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alien 2179.

Köztudott, hogy a Hyperdyne System a világegyetem robotika központja. Minden, amit a 
robotokról tudni kell, az mind megtalálható ebben a cégben. A vállalat megalakítása óta, 
közel százötven éve foglalkozik szintetikusok, azaz mesterséges személyek előállításával. 
A vállalat kutatói csak arra törekednek, hogy minél tökéletesebb ember, illetve az utóbbi 
időkben állat replikákat gyártsanak, illetve olyan robotokat, amik teljesen kielégítik azt a 
feladatkört, amire készítik, vagy megvenni fogják. Azonban a kezdetleges robot funkciókat 
ellátó feladatokat, már rég tovább nőtték a fejlesztések és mostanra már teljes értékű 
embermás robotokat állít elő a Hyperdyne. Olyanokat, amik nem csak kinézetben, de 
személyiségben, gondolatokban is azonosak teremtőikkel, sőt sok tekintetben és típustól 
függő módon, túl is növik őket. Idővel azonban a vállalatnak szembe kellett néznie, 
azokkal a problémákkal, amiket a robotok okoztak. Mert bár természetesen a vállalat 
nem vállal felelőséget a meghibásodott szintetikusokért, amiket átadtak, ugyanakkor 
mégis komoly presztízsvesztésnek számít egy-egy magát függetlenítő darab, ami utána 
komoly károkat tud okozni. Ennek a gondnak a kezelésére hozta létre a Hyperdyne, a 
Vállalati Fejvadász Szekciót (VFSZ), amit mindenki a régi huszadik századi Ridley Scott 

film után csak Blade Runnereknek, vagy Szárnyas Fejvadászoknak hív. 

A vállalat ezen speciális csoportjának felállítására, aminek elsődleges és szinte 
egyedüli feladata a szökött és gazdátlan androidok felkutatása és megsemmisí-
tése, egy kiszolgált kommandó parancsnokot kértek fel, Phil Walsh nyomozótiszt 

személyében. Phil a megbízatásának elfogadását követően nem vacakolt sokat 
a formalitásokkal, olyan jogokat harcolt ki a robotgyártól, amivel szinte szabad 

kezet kapott ő és a csoportja. Ezt követően, magánzókat keresett meg, akiket már 
régről ismert és tudta, hogy jó pénzért, jó melót végeznek, és nem válogatnak az 

eszközökben. Rövid előkészítő munkát követően 2151-ben felállt és hivatalossá vált 
a VFSZ és Walsh és az első huszonkét embere megkezdte a munkát.

Az első bevetések nem voltak túl könnyűek, hiszen, ekkor még maga a szinte-
tikus technológia is elég kezdetleges volt, és sok olyan szerkezet volt, ami sok-
kal veszélyesebb volt meghibásodva, mint akár egy egész felfegyverzett és jól 
kiképzett zsoldos szakasz. Ezenfelül Walshéknak nem egyszer meg kell küzdeniük 
az egyes területi rendvédelmi szervekkel, akik nem akarták elismerni a VFSZ le-
gitimitását és beengedni őket saját területükre. Amerre csak mentek Phil android 
vadászai, mindenhol azt hitték, hogy a Hyperdyne kémei és galibát akarnak csi-
nálni. Pont ezért kezdett kialakulni a VFSZ-ben egy idő után, hogy olyan módon 
mozogjanak, hogy még véletlenül se lehessen rájuk ismerni és, ekkor a Hyperdyne 

beleegyezésével az android vadászok elhagytak minden uniformizált kinézetett. 
Eleinte azért, hogy könnyebben tudjanak az emberi planétákon tevékenykedni, és 
ha nem szükséges, akkor ne jöjjenek rá, arra, hogy kik is ők valójában, később pe-
dig azért is mert ahogy fejlődtek a szintetikusok és egyre jobbak lettek az érzékelő 
rendszereik számukra is jobban rejtve maradhassanak. 

Mostanra a Vállalati Fejvadász Szekció, vagy ahogy magukat hívják a Szár-
nyas Fejvadászok, világok szerte ismert, de kevéssé ismert szervezett, 
aminek vadászai mindenfelé megtalálhatóak, ahol minimális esélye is van füg-

getlen, hibás, vagy szökött adnroidok jelenlétének. A megbízatásaik kilencven 
százalékát maga az anyacég adja ki a számukra, a hozzá befutott jelzések alap-
ján, de időnként előfordulnak külsős megrendelések is. A vadászok többnyire na- 
gyon körültekintően, hatékonyan és pontosan dolgoznak, de alapvetően tesznek 
minden szabályra, ami nehezítené a munkájukat, már pedig, ha az ember, egy 
emberfeletti képességekkel bíró, szívós mesterséges intelligenciát akar le- 
nyomni, akkor szinte minden ember alkotta szabály csak nehezíti, az amúgy 
se egyszerű dolgát. Walsh többlépcsős kiképzési tervébe csak olyan személyek 
kerülhetnek be, akik már bizonyítottan alkalmasak a nem mindennapi veszélyek- 

kel rendelkező feladat ellátására. Tehát, többnyire, volt kommandósok, veterán ka-
tonák, jó fizikális képességekkel rendelkező szintetikus mérnökök, nyomozók és olyan személyek kerülnek be a szervezetbe, 
akik némi képzést követően képesek megállni a helyüket. A vadászok kiképzése a vállalati anyabolygón a Hilón történik, 
de rövid időt töltenek csak szimulációval, mert a valódi képzés, mindig az utcán van. A vadászok általában párban, vagy 
hármasban mennek rá egy megbízatásra, kivéve speciális eseteket, mert, akkor vannak egyéni munkák is. 

Összességében elmondható, hogy a Szárnyas fejvadászok olyanok akár a rossz huszadik századi filmekből megismert kiégett 
magánnyomozók, vagy egy-egy régi cowboy filmből ismert hosszúpuskás öreg párbajhősök, de van közöttük hibátlan céges 
kinézettel rendelkező mestergyilkos is. Ami viszont nagy általánosságban elmondható, az-az, hogy minden hiedelem 
ellenére a VFSZ vadászainak nagy többségének semmi baja nincs a szintetikusokkal, csak egyszerűen munkaként 
fogja fel a dolgot. Persze ettől merőben eltérnek azok a kevesek, akiknek egy-egy megbolondult darab okozta 
mészárlás utáni nyomokon kell végig menni és likvidálnia, egy sérült harci, vagy beszivárgó osztályú robotot.
A VFSZ-ben szolgáló fejvadászok pontos számáról nincs nyilvános adat és a szervezett meg is tartja minden 
erejével emberinek identitásának titkát, de becslések szerint maximum 2-3 ezer fő szolgál a szervezetben. 

          Geri
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Star warS

“ - Hé Corr, hát te meg mi a brixet keresel itt?
- Ne is kérdezd. Hiába olajoztam meg a szervómotort a kikötőifelügyeletnél, a fehérkalaposok mégis rám szálltak. Most éppen 
menekülőben vagyok.
- Mekkora egy di’kut vagy! Azt hitted csak úgy behozhatod a fűszert? Mondtam, hogy hiába rejted el a gyógydzsúsz közé, ak-
kor is kiszúrják.
- Nem kell a mynock muffin te poodoo! Inkább keríts nekem egy fraknó madarat, ami elvisz innen.
- Majd ha a jawák úsznak! Na én húztam, vár a yum yum-om.
- Tudod mit? Akkor szüljél zakkeget the shag! “
         - Két csempész beszélget a Cantinában.

Akár csak a valós élet “sötétebbik oldalán”, a Star Wars világában is megtalálható a különféle csoportokra és szubkultúrákra 
jellemzó szleng, vagy más néven tolvajnyelv, az argó. Mivel a Galaxis hatalmas ez nem csak szubkultúránként, de akár terüle-
tenként, sőt fajonként is változhat. Ám mivel a legelterjedtebb közvetítő nyelv a galaktikus standard, a “közös” nyelv, ezért 
most ennek a szlengszavairól beszéljünk kicsit.

Külön kell választanunk, az egyes szavakat, amelyek vagy önálló jelentéssel bírnak, vagy pedig csak helyettesítenek más 
kifejezéseket. Például: A fűszer szó bír önálló, hagyományos jelentéssel, ám a szlengben ez nem a sót, borsost és paprikát 
jelenti, hanem a “kábítószer” kifejezést jelenti, annak széles értelmezésében. Azaz nem minden fűszer kábítószer, de minden 
kábítószer fűszer. A teljesség igénye nélkül összeállítottam egy kis gyűjteményt, a Galaxis legismertebb szlengszavaiból. Íme:

STAR WARS

Jól van srácok!
Ide a ruháimmal...

MÁR HÁROM NAPJA
hogy megmentettetek!

Asztrál!  Körülbelük, a cool-nak, vagy a “zsír”  
  galaktikus megfelelője.
Brix:  Töltelékszó. “Mi a brixet keresel itt?”
Cheeka:  (Hutt) Nő, csaj.
Di’kut:  (Mandalor): hülye, bolond
E chu ta!: (Hutt) Lefordíthatatlan hutt sértés
Fehérkalapos: Birodalmi rohamosztagos
Fűszer:  A kábítószerek gyűjtőkifejezése
Gyáva-béka: Gungan sértés, a magyar megfelelője   
  a gyáva nyúl.
Gyógydzsúsz: A bakta és a kolto elnevezése.
Hut’uun:  (Mandalor) gyáva
Hold-gazt evett: Örültséget művelt.
Húskonzerv: (Katonai) Testpáncél
Húszacskó: Az orgyilkos droidok megalázó kife  
  jezése biológiai lényekre.
Impek:  Birodalmiak
Jawa dzsúsz: Olcsó sör. (általában olcsó) “Annyit ér  
  mint egy hordó jawa dzsúsz.”
Jeedai:  Különböző kultúrákban használt   
  gúnynév a jedikre.
Klick:  (Katonai) kifejezés a kilométerre
Koochoo: (Hutt) hülye, idióta, bolond
Lemegy a fűszer-
bányába és fel-
jön a sensostim: Borzalmasan ronda.
Lézeragy: (Koréliai) sértő kifejezés “Hogy le-  
  hetsz ekkora lézeragy?”
Madárka: Űrhajó
Majd ha jawák
úsznak:  Jelentése: soha a büdös életben.
Majd ha a
Geonozis befagy: Jelentése: Soha.
Megolajozni a
szervomotort: Lefizetni valakit.
Mopak:  (Ansioni) Ürülék, szar. “Nyakig ülünk  
  a mopakban.”
Mynock muffin: Süketelés, mellébeszélés, üres duma.
Nerfpársztor: (Alderaani) paraszt, alacsony   
  származású, buta.
Noob:  Kezdő, zöldfülű
Ootman:  (Hutt) idegen, más fajú
Pazaakcápa: A kezdőket, tapasztalatlanokat át-  
  vágó illető.

Peedunky (Hutt) huligán, csavargó
Polipfejű: A quarrenek gúnyneve.
Poodoo: (Hutt) Jeletése: abrak, de átvitt   
 értelemben az ürülékre    
 használják.
Raim: Átkozott

Roddi:  A rodiánok gúnyos elnevezése.
Roller:   A guruló IG-277-es harci droidok   
  elnevezése.
Sikamlós
mint egy dug: Megbízhatatlan.
Shag:  (Hutt) rabszolga, csicska.
Sithcsula: Megvető kifejezés. Fene. Francba.
Szőrcsomó: Birodalmi kifejezés a vukikra.
Szüljél zakkeget: Dögölj meg. Kb a “Szüljél sünt”   
  megfelelője.
Tiszta eget: Űrhajós jókívánság. A “Jó utat”   
  megfelelője.
Yum-yum: (Devaroni) barátnő, szerető, csaj

Forrás: http://swdecay.hu
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Star warS

STAR WARS
Kreditek

“- Szóval innen fúj a szél! Ez kicsit megdrágítja a műsort. 10.000. Előre.
 - 10.000? Annyiért saját hajót is vehetnénk.” - Luke és Han párbeszéde a 
Mos Eisley-i kantinban.

A Csillagok Háborúja világában a pénznek két fajtája van: digitális és fém-
pénz. Mindkettõt kreditnek hívjuk, ám értékük más és más, attól függõen, hol 
akarod felhasználni. Hát lássuk, hogy is mûködik a dolog.

Valaha köztársasági váltót használtak a galaxisban, amit dachtarin 
néven ismertek. A dachtarin kizárólagosan digitális formájú volt, így a perem-
vidéken, ahogy a Tatooine homoktengerein sem fogadták el. Emlékezzünk 
csak Watto szavaira! “A köztársasági váltó fabatkát sem ér!”, mondta õ. Ám 
lássuk, mi a helyzet az Erõ Alkonya szerepjáték idején. A dachtarint eltöröl-
ték, éppúgy, mint minden más pénznemet, ami a peremvilágokon elõfordult, 
helyettük kétfajta új váltó jött ki az úgynevezett Analóg kredit és a Digitális 
kredit.

Lássuk az analóg kreditet. Egy, kettõ, négy, nyolc, tíz, húsz, negyven, nyolc-
van, száz, kétszáz, ötszáz és ezer kredites létezik. Ezek mind-mind fémpénzek. Körülbelül akkorák, mint nálunk egy ötven 
forintos, és olyan vastag, mint egy százas. “Számos” felén a következõ felirat díszeleg: Kredit: és a kredit értéke. Másik 
oldalán Palpatine császár arcképe látható. Oldalán vésett felirat látszik: “A Császárért és a Birodalomért, már X éve!” Az X 
helyére mindig a birodalom megalakulásától számított szám van. Namármost, mi akadályozza meg a hamisítását? A követ-
kezõ tényezõ. A vésetbe egy aprócska szenzort helyeznek, ami éppcsak annyira elég, 
hogy a boltosok, akik bejegyeztetik az üzletüket, ellenõrizni tudják az érme eredetisé-
gét. Ez aképpen mûködik, hogy a szenzor érzékeli, ha elhúzzák az ellenõrzõ gép elõtt 
(amit a bejegyzés pillanatában kap a boltos), és a hátoldalon a Palpatine képmás “fel-
izzik”. A szenzor titkos birodalmi kódot használ, külön a másolhatatlanság érdekében.
 
Most nézzük a digitális krediteket. A digitális kredit egy szám, melyet a magvilágban 
található bankban tartanak számon, és a megfelelõ mennyiségben rendelnek hozzá a 
birodalomtól arany és platinamennyiséget. Amennyiben digitális kreditváltás jön, azaz 
valamit vásárolnak ezzel a valutával, akkor a kreditchip vagy kredpen lejelzi a bank-
nak a tranzakciót, a bank az aranykészletet átteszi a “leadandó” részlegbe, és lehúzza 
a vásárló mennyiségébõl a kreditmennyiséget. Ezen mûvelet tükörképe jön létre, ha 
valamit eladnak.
 

Hogy is mûködnek a váltóhelyek? A peremvidékek 
váltóhelyein két analóg kredit három digitálist ér. 
Viszont a magvilágokban két analóg kredit egy digitálist ér.
                     
Forrás: http://swdecay.hu
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Sokak fantáziájában úgy él, hogy a középkorban díszes tollú kulcsok-
kal nyitották és zárták a maihoz hasonló lakatokat és zárakat. Érdemes 
azonban tudni, hogy a most közismert zárak csak a XVIII. századtól jöt-
tek divatba, előtte bizony más - sokkal “egyszerűbb” mechanikájú, bár 
hasonló elven működő - szerkezetek voltak elterjedve.
 Már az ókori görögök és rómaiak korától ismertek képek és ábrázo-
lások, melyek kulcsok, illetve zárak tűnnek fel; sőt ekkoriban a kulcs 
olyan státusszimbólum volt, mint a ‘90-es évesben a mobiltelefon: ak-
koriban a nyíltan, övön vagy nyakban hordott kulcs egyszerre jelképez-
te a tulajdonos gazdagságát, és jelezte azt, hogy “hozzám felesleges 
betörni, az értékeim védve vannak”. Akkoriban igen drága mulatságnak, 
sőt egyenesen fényűzésnek számított az ilyesmi, és az akkor lakatos 
szakma inkább hasonított egy mechanikai mérnök tevékenységére, mint 
egyszerű iparos munkára.
 A középkorban a kulccsal nyitható 
lakatok és zárak jobban elterjedtek, 
egyre díszesebbek és egyre bonyolultabb 
szerkezetűek lettek, a kulcsok tollai is 
egyre bonyolultabb formákat öltöttek, 

és elkezdődött a miniatürizáció is: a tenyérnyi nagyságúaktól az egészen 
apró, pár milliméteres darabokig mindenféle formájú kulccsal találkozhatunk. 
A zárkészítés titka azonban csak a beavatottak számára volt hozzáférhető, 
szigorú céhes szabályok - és a mesterek szakmai féltékenysége - miatt csak 
kevesek kiváltsága volt ezek megismerése. Persze akkoriban is ismert volt a 
“reverse engineering”, azaz a kész termékből, annak szétszerelésével, alkat-
részekre bontásával a felépítés tanulmányozása, a “know-how” kinyerése, 
így akit nem fogadott maga mellé egy mester, vagy esetleg az ellentábort 
(lásd: tolvajok) erősítette, annak más módja nem volt arra, hogy elsajátítsa 
a szakma fortélyait. Csak hát ugye egy már beépített zárat tanulmányozni 
igen nehéz volt, és egy esetleges betörés esetén sem volt túl sok idő az ilyen 
aprólékos műveletre.

Azonban a jól ismert kulcsok (és a hozzájuk tartozó zárak) mellett bizony alternatív eszközök is voltak, ami 
megnehezít(h)ette a hozzájuk férkőzni vágyók dolgát, mivel teljesen más mechanikai módszerrel történt a nyi- 
tás és a zárás. Egyesek igen primitívek voltak (nem volt pénz a drága zárak megvásárlására), mások viszont 
kifejezetten azért készültek, hogy egy eltérő technológiával még jobban védjék az értékeket.

 Az előbbiek egyik példája a római korra jellemző ka-
punyitáshoz használt zár, (1. ábra) mely igen egyszerű 
volt: az ajtó belső részén végigfutó keresztrudat lehe-
tett vele nyitni: a csáklyához hasonló “kulcsot” az ajtó 
felületébe vágott keskeny résen bedugva, majd 90 fokkal 
elfordítva a “villáit” a keresztrúd megfelelő lyukaiba be-
leakasztva lehetett elhúzni a toló-zárat. 

Ennek a to- 
vábbfejlesz-
tett változa-

ta, (2. ábra) ahol a zár elcsúsztatását laprugók akadályozták meg, 
melyeket a kulcs fogai nyom-tak az ajtóhoz, így lehetővé vált 
a keresztrúd elmozdítása. Ez ez előzőhöz képest sokkal bizton-
ságosabb, ám bonyolultabb, éppen ezért drágább, és az elkészí-
tést tekintve pedig több hozzáértést igénylő megoldás volt.

A középkorban is számtalan elmés megoldás született, 
ezekből - a teljesség igénye nélkül - bemutatnék párat. Az 
ábrán látható lakat (3. ábra) szintén hasonló elven működik: 
a “kulcs” fogaival emelik meg a laprugókat, amik alaphely- 

zetben megakadályozzák a lakat kinyitását. A kulcsot a 
lakat alján található résen kellett bedugni, a kulcs fo-

gai az alsó lemezen vágott lyukakon át  emelték meg a  
A laprugókat, így már szét lehetett húzni a zártestet és 
a kengyelt. A másik lakat esetében egy “lyukas” kulcs 

1.

2.

Különleges zárak és lakatok a középkorban
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nyitja a zárat: a kör alakú kulcsfejen látható rések közül a felsőbe a 
vezetőrúd illeszkedik (és egyben ez a vezetőrúd takarja a zárnyílás 
felől a nyíl alakú kettős laprugót, megnehezítve a zár feltörését), 
míg az alsó nyílás szolgál arra, hogy  a vezetőrúdon elmozgatva a 
laprugókat összeszorítsa, melyek a nyitott (alap)állapotban meg-
akadályozzák a lakat nyitását.
 
Ezeknél a lakatoknál (4-5. áb-
ra) maga a zártest és az U 
alakú kengyel - a ma ismert 
lakatokról eltérően - nyitás 
után két külön darabot alko-
tott. A következő lakatnál már 
nyitás után is “egyben marad” 
a külső vázszerkezet (zártest 
és kengyel), melynek kialakí-
tása hasonlít az előbbiekhez, 
de előrevetíti a ma is ismert 
lakatok külső formavilágát. 
Érdekesség azonban, hogy itt  
a “zárbetét” az, ami nyitás 
után kivehető, lehetővé téve 
a kengyel kifordítását. Itt két 
nyílhegy alakú kettős laprugó 

alkotja az effektív zárószerkezetet, megnehezítve ezzel a feltörést, nyi-
tási mechanizmusa a már korábban ismertetett darabokéhoz hason-
ló. Az ilyen zárak feltörésénél bizony vagy igen pontos (a kor szintjén 
“precíziósnak” számító) eszközökre volt szükség, hiszen akár tizedmil-

liméteres méretbeli eltérés is 
elég volt arra, hogy a laprugók 
összezárása (ami a nyitás fel-
tétele volt) sikertelen legyen. 
Bár ezek viszonylag bonyolult 
zárak voltak, de a “brute force” 
jellegű (gyk. puszta erővel le-
verés, vagy korrozív anyag /
sav/) ellen ezek sem adtak sok 
védelmet. Manapság a lakóte-
lepi lakások velejárója a több 
ponton záródó ajtó. Bizony 
ez sem mai találmány,  már 

a középkorban készítettek olyan zárat, melyeknél egy kulcs- 
csal több zárnyelv is működtethető volt. Íme egy középkori vasláda tete-
jének zárszerkezete (középre kellett a kulcsot rakni, ami két tolórudat 
működtetett, melyekhez összesen 14 zárnyelv kapcsolódott - (6. ábra)

Végül következzen zárszerkezetek közül a személyes kedvencem, amely 
a fúrószárra hasonlító központi vezetőrúdon található fémlapocskát csa-
varással mozgatta, mely a nyíl alakú kettős laprugót szorította ilyenkor 
össze, így nyitva ki a zárat. Itt ugye nem volt mindegy, hogy milyen a kulcs nyelébe mart furat csavarmene-
tének profilszöge, a menet-tő és menet-él mélysége, illetve magassága stb., tehát igen pontos (tizedmillimé-
teres) egyezésre volt szükség az álkulcsnál a nyitáshoz. (7. ábra)

E cikk jó kiinduló alap lehet a fantasy szerepjátékok mesélőinek 
az “így szívassuk meg a magas szintű tolvajt” operatív 
hadművelethez, hiszen attól, hogy valaki profin ért az álta-
lánosan elterjedt zárakhoz, nem biztos, hogy ugyanolyan köny-
nyen kinyit egy ismeretlen konstrukciójú szerkezetet. Főleg, ha 
az még némi csapdát is rejt az óvatlanok számára... ;) 
Másik felhasználási terület lehet, hogy a csapat talál egy furcsa 
eszközt (furcsa villa, vagy miniatűr szigony-szerűség, stb.), ami 
egy speciális kulcs, ami a fentiekhez hasonló zárat nyitna - 
ha rájönnek a játékosok...
(Köszönet Dr. Raine Borg professzor úrnak a háttér-
anyagért és az illusztrációkért)
     

     tengerSAM

6.

7.

3.
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Az alábbiakban, és a következőkben Ordan – mint az ará-
nyaiban legnagyobb mágikus potenciállal rendelkező, és 
legmilitánsabb ország – hadseregének összefoglalóját írom 
le, különös tekintettel a kiképzésre, az alkalmazott esz-
közökre, és módszerekre. Ahhoz, hogy a kiképzésről beszél-
hessünk, előbb meg kell ismerni azt a terepet, azokat a fe-
ladatokat, vagyis a tágabb értelemben vett környezetet, 
melyben egy reguláris hadsereget alkalmazni kívánunk.  
E tágabban értelmezett környezetbe pedig természetesen bele 
kell érteni a gazdasági környezetet is, hiszen az erőforrások 
mennyisége döntően befolyásolja a hadseregszervezetet.

Földrajzi környezet

Ordan maga egy nagyjából egymillió fős városállam, amely a 
Nyugat Sheral egyetlen átkelésre alkalmas hágójában fekszik, 
összekötve Észak-, és Dél-Ynevet. Az irdatlan völgyvágatban 
hatalmas a forgalom, hiszen más szállítási lehetőség nem sok 
van: a Kapu hálózat rendkívül drága, a Nyugati-óceánon Krán, 
a Keleti-óceánon pedig a Gorviki kalózok miatt miatt veszélyes 
az utazás. Így Ordan marad a tömegek számára is elérhető 
egyetlen útvonal. 

Habár Ordan létezését nem ez a tény garantálja, de nagy-
ságát, és politikai befolyását mindenképpen. Nem lenne ez más- 
képp akkor sem, ha nem birtokolná a város, gyakorlatilag egye- 
düliként a kontinensen a tűzmágiát. E hatalom birtokában azon- 
ban, és a tűzvarázslók vasmarkú vezetése mellett Ordan poli-
tikai befolyását könnyedén képes ráerőltetni másokra. Tehát 
beszélhetünk Ordanról, mint önálló városállamról, valamint 
egy központi akarat által összetartott államszövetségről.  
A Sogronita rendszeretet, az egyedülállóan kiképzett hadse-
reg, a tűzmágia, a gazdasági erő miatt azonban szó sem lehet 
demokratikus szervezetről, hiszen az isteni akaratnak minden-
hol meg kell valósulnia.

Tehát, ha valaki Or- 
dant említi, és nem  
kifejezetten a tó part-
ján fekvő gyönyörű vá- 
rosra gondol, érdemes 
Ynev térképen egy na- 
gyobb területet besa-
tírozni gondolatban.  
E területnek termé-
szetes határai nem na- 
gyon vannak. Északon  
gyakorlatilag az Orda- 
ni-hágó északi lankái-
tól Godora végelátha-
tatlan síksága húzódik 
egészen a tengerpar-
tig, mely feleltt Erion 
hercege az úr. Észa-
kon az Ordani Állam-
szövetség határát egy 

alig fél mérföld hosszú és harminc láb magas fal jelenti.
Délen már más képet mutat a „birodalom”. A Kie-Lyron 

folyó lassan tekereg a Gályák tengeréig, a legforgalmasabb 
kereskedelmi útvonalként Dél-Ynev nagy birodalmai felé, a 
kereskedők legfontosabb uticéljaihoz. E folyót főként két állam 
felügyeli: Ordan, és a Hat Város Szövetsége. A két befolyási 
övezet bár nem találkozik, de majdnem félútig kinyúlik mind-
két irányból. A fennmaradó résen halad át egyébként az úgy 

nevezett Fű útja, összekötve a sivatagot Kránnal. Ordan 
legfontosabb feladata tehát e dél felé hosszan elnyúló 

befolyási övezet biztosítása. Ebben mindkét oldal-
ról ellenféllel, alkalmanként ellenséggel találkozik. 
Keleten ugyanis nem messze a Taba-el Ibara siva- 
taga fekszik, ahol az újszülött nagyhatalom a Hradzs 

felemelkedése óta, hol fegyver- 
rel, hol a vallás erejével, hol csu-
pán politikai nyomásgyakorlással, 
de gyengíteni igyekszik Ordan 

befolyását a területen, ezzel is újabb adóbevételeket remélve.

A nyugati oldalon ott áll messze, a fekete felhőkkel koroná-
zott  hegyek mögé bújva Krán, a Kosfejes Úr sötét, intrikus, ám 
egyáltalán nem passzív birodalma. Szintén hatalmas feladat 
ezzel az erővel dacolni, hiszen a Manifesztációs háború során 
a hegyek mögül kitörve, igencsak megerősítette pozícióját ha-
tárain kívül is. 

Krán azonban nem csak a folyó mentén fenyeget, hiszen 
a Hatreggas-hegységet is nagyjából fele-fele arányban 
birtokolják. Itt a vazallus államok között több fegyveres konf-
liktus is kialakult, még a P. sz. 3690-es évek közepén is, mikor 
a két nagy birodalom elvileg szövetségesként harcolt.

Ez tehát az a földrajzi környezet, melyben az Ordani had-
seregnek helyt kell állni. A térképre rápillantva látszik, hogy a 
terület nagy része hegyvidék, de a folyó mentén síkság, sőt, 
a délebbi szakaszain kifejezetten szavanna jellegű területek is 
előfordulnak. 

A Lángőrség feladatai

Ordan

A városon belül több hatalamas piac, és raktárház is található, 
Ynev majd’ minden bankháza képviselteti magát. Hatalmas 
tőke, rengeteg áru, és pénz van jelen a városban szinte állandó 
jelleggel. Ordan kereskedelmi központként való szereplésének 
alapvető feltétele, hogy garantálni tudja e rengeteg érték biz-
tonságát. Éppen ezért elvárható, hogy ez gyakorlatilag az is-
mert világ egyik legjobban őrzött városa legyen. Rengeteg a 
mágiahasználó, és a katona a városban, szinte minden sarkon 
áll egy-két őr, és a törvények is vasszigorral sújtanak le az akár 
csak aprót vétőkre is, különösen ha az a várost, vagy annak 
biztonságát veszélyezteti. Fontos még a város környékén ta-
lálható kisebb, kevésbé biztonságos hágók felügyelete, hiszen 
ha ezek szabadon átjárhatóak lennének, a város jelentős 
vámbevételektől esne el, és a különböző illegális áruk szállítása 
is megvalósulhatna.

Krán

Krán, valamint a befolyási övezetébe tartozó vazallusai állandó 
veszélyt jelentenek Ordan számára. Nem lehet egyértelműen 
kijelenteni, hogy ez a veszély csakis az árnyékháborúra korlá-
tozódik, tehát nem csak kémekről, orvgyilkosokról, politikai, és 
gazdasági játszadozásról van szó, hiszen egy-egy kisebb ország 
ténylegesen is fenyegeti Ordan hasonló kiterjedésű vazallusait. 
Egyfajta hidegháború van a két nagyhatalom között. Kránban 
azonban egyrészt nincs meg az akarat, vagy az elhatározás, 
hogy ténylegesen is támadást indítson Ordan ellen – arról nem 
ejtve szót, hogy vajon mennyi eséllyel szállna szembe Sogron 
országa Ranagol országával. Ordan pedig attól tart, hogy ön-
magában gyenge a Fekete országgal szemben, ha a háborút 
pedig ő robbantja ki, akkor sem Pyarron, sem dél Ynev más 
hatalma nem áll mellé, vagy nem idejében raeagál. E helyzet-
nek a következménye egy pattanásig feszült status quo.

Hradzs

A Manifesztációs háború lezárását, és az amundok vereségét 
követően létrejött a Taba-el Ibarában egy rendkívül agresszív 
állam, mely csakhamar rákoppintott Gorvik orrára, megtar-
totta azokat a területeket, melyeket Amhe Ramun híveitől 
felszabadítottak, és nyugat felé is terjeszkedni kíván. E terjesz-
kedés egyik első példája volt Nil városának, egy kis, semmit-
mondó városka bevétele volt, mely korábban Ordanhoz tarto-
zott. A periférián lévő város elvesztésével Ordan úgy gondolta, 
hogy a Hradzs letudta terjeszkedési vágyát, de sajnálatos mó-

ORDANI HAdMUVÉSZET

“
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Ordan, mint Kyria 
örökségének egyik  
letéteményese félt- 
ve őrzi az egykor  
volt Birodalom ha- 
gyományait. Azon-
ban az ősi vér talán 
már túlságosan fel-
hígult az ősi nem-
esi családok sar- 
jaiban, így azok 
kissé kevésbé he- 
ves vérmérséklet-
ről tanúbizonysá-

got téve idővel egyre kisebb számban igyekeztek részt vállalni 
a seregek vezetéséből. A kisszámú nemesi család érdeklődése 
a város alapítása után a hadtudományokról a kereskedelem, 
a diplomácia, a vallás, és a mágia felé fordult. A Belső Tanács 
elvárása azonban egy ütőképes haderő létrehozása volt, ennek 
szellemében hozta létre a Tábornokok Tanácsa a Sogron Lelke 
Lovagrendet. Bár nevében lovagrend, lényegében inkább egy 
hadi iskola, mely szellemiségében, és oktatási módszereiben a 
régi kyr tisztiiskolákra hasonlít. Sogron a tudás istene, nem csak 
a tűzé, nagyon jól tudják ezt Ordanban is, és sokan vannak, 
akik igyekeznek minnél több tudást összegyűjteni, majdnem 
oly elhivatottan, mint Krad hívei. Az évszázadok alatt a sogroni- 
ták összeállították a régi Birodalom elveszett tankönyveit, és 
új tudással is megtöltötték a kódexeket, bejárták Ynev majd 
minden akadémiáját, és az onnan eltanult taktikákat, és stra-
tégiákat felhasználták a sajátjaik kialakításához. A lovagokat 
eleinte általánosan tanítják, de az öt éves képzés második 
évének végétől szakosodnak, és érdeklődésük függvényében 
választanak maguknak egy mentort, a Lángőrség valamelyik 
egységénél, akitől a következő három évben tanulnak. Ők a 
Lángőrség alhadnagyai, más e rendfokozatot nem kapja meg. 
Az iskolába a nemesi, és gazdag kereskedőcsaládok ide vágyó 
gyerekeit, valamint a már kiképzett Lángőröket várják. Az ok-
tatás évekig tart, és igen emberpróbáló, de az elismerés, és az 
így a jelölt előtt megnyíló lehetőségek bőségesen kárpótolnak 
mindenkit a szenvedésekért. A lovagrendben végzettek had-
nagyi rendfokozatot, és általában szakaszparancsnoki beosz-
tást kapnak a Lángőrségben, vagy elkerülnek a Lovagrend vala- 
melyik páholyába. (A páholy elnevezés csak nevében egyezik 
a Főnix rend páholyaival.) A rendtagsággal még nem, de a 
magas pozícióval automatikusan jár nemesi rang is (századosi 
rendfokozattól fölfelé).

don nem ez történt. Az új birodalom lassítva ugyan, főként 
politikai, és vallási eszközökkel, de folytatta a terjeszkedést. 
Az egyetlen válasz erre, ami nem váltott ki azonnal háborút 
a katonai jelenlét megerősítése, és a vallás erőszakosabb 
terjesztése volt. Ez egyes városokban negatív hatást váltott ki, 
így egy-két másik, periférián lévő város önként (értsd: véres 
lázadások után) önként csatlakozott a Hradzshoz.

Sogron egyházának védelme

Délen egyértelműen, és észak bizonyos részein is, Sogron egy-
háza az Ordani irányvonalat követi, így a templomok, hitköz-
ségek védelmét is Ordannak kell ellátnia. Ez bár fontos feladat, 
de nem igényel akkora katonai erőt. E feladat mellé csatlakozik 
még az ordani elit, a politikusok, diplomaták, nagykövetek 
védelme, melyet szintén a hadseregnek kell ellátnia.

A válasz

A különböző – sokrétű – feladatokra nem létezik egyértelmű 
válasz. Sok megoldási javaslat született az évszázadok során, 
de vagy túlságosan elrugaszkodottak voltak az elvárások terén, 

vagy túlságosan erőforrás igényes lett volna a megvalósítás.
A jelenleg használatos rendszer a kihívásokhoz igazodva rend-
kívül sokrétű, alapja pedig a kis létszámú – legalábbis az (poten-
ciális) ellenség erejéhez mérten kis létszámú,- de professzio- 
nálisan képzett, változó körülmények között is hathatósan 
bevethető, és akár más típusú hadseregbe is beilleszkedni tudó 
hadsereg. Ez a hadsereg a  Lángőrök, Ynev szerte ismert, és 
félve tisztelt rendje. 

A Lángőrségben együtt harcol a született nemes, a városi 
kereskedő gyermeke, és az Ordanban letelepedni kívánó kül-
világi. Bár a katonák nem veszítik el a rangjukat, de a hadse-
regben betöltött szerepe, a tapasztalatai, és a képességei ad-
ják egy-egy katona értékét, és ennek megfelelően a társadalmi 
helyzetét is. Ordan kereskedőváros, de a kereskedelemből élő 
gazdag nemesnél nagyobb tisztelet övezi a katonaviselt em-
bert, vagyis azt, akinek a vállán ott díszeleg a kardos-kígyós 
címer. A hadseregben természetesen nem csupán a különböző 
kasztokból származók harcolnak, hanem a különböző iskolák is 
adnak tanítványokat. 

Sogron Lelke Lovagrend: 6 pontos iskola

Oktatott képzettségek:
Fegyverhasználat 3. fok         
Fegyverhasználat 2. fok       
Fegyverismeret 1. fok     
Harctéri gyakorlat 2. fok     
Fájdalomtűrés 2. fok     
Vértviselet 3. fok        
Hadvezetés 3. fok     
Lélektan 1. fok         
Térképészet 1.fok      
Udvari etikett 2. fok       
Lovaglás 3. fok       
Állatismeret (hátas állatok) 2. fok     
Történelem 2. fok       
Írás/olvasás 2. fok    
Taktika 2. fok        
Pajzshasználat 2. fok       
Vallásismeret (Sogron) 2. fok 
Tapasztalati Mágia (Tűzmágia) 2. fok
Pusztakezes harc 2. fok

Oktatott képzettségek:
Fegyverhasználat, Fegyverismeret, Harctéri gyakorlat, Vért-
viselet, Hadvezetés, Lélektan, Térképészet, Udvari etikett, 
Lovaglás, Állatismeret, Történelem ismeret, Írás/olvasás, Pajzs- 
használat, Pusztítás, Taktika, Hajózás, Időjóslás, Élettan, Épí-
tészet, Jog, Oktatás, Számtan, Ékesszólás, Heraldika, Nyelv-
tudás, Politika, Udvari etikett, Tapasztalati Mágia (Tűzmágia), 
Úszás, Futás, Esés, Fájdalomtűrés

A lovagrend különleges előnyei:
A lovagrend tagja automatikusan megkapják a Rang 1 (had-
nagy), Vagyon 1 Háttereket.
A Sogron Lelke Lovagrend a Főnix Lovagrend világi rend-
je. Sokukra a kiképzés alatt figyel fel Sogron, és ezeket a 
jelölteket az clerikus lovagok ki is szokták emelni a többiek 
közül. A másik lehetősége a már felavatott lovagoknak be-
kerülni a Főnix rendbe, csak később, már tapasztaltabb 
korukban adódik, amikor felajánlják nekik a Páholyhoz 
való csatlakozás, és egyúttal Sogronnal, vagy vala-
mely alárendeltjével való szerafista alku kötésének 
lehetőségét. (Ez a lehetőség egyébként Sogron ke-
gyelt lovagjainak, a Főnixeknek is adott, ha rászol-
gálnak.)
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vampire

   
 Volt ostorozó, a brujah primogén szárnysegédje. 
A Cantina “Mon Krieg” krónikájának egyik jelentős Brujah szereplője.

Klán: Brujah 
Nemző: Fehér sas Morgen  
Kor: 121 éves (1879 New York)
Generáció: 10. 
Magasság: 1.58 méter.

Természet: Magányos. Teremtője elvesztése óta magára maradt és soha nem heverte ezt ki. 
Viselkedés: Cinikus. 

Háttér: Hell, vagyis Ellena Fisher 1851-ben született Nyugat Amerika egyik porlepte kisvárosában. A Fisher 
család igen szegény volt és rajta kívül további hat testvért kellet még eltartani, úgyhogy szülei más válasz-
tást nem látva Ellenát hatévesen eladták egy átutazó kereskedőnek. A kislány élete onnantól vált pokollá. 
A minden hájjal megkent kalmár egy örömlányokkal foglalkozó New York-i banda beszerzője volt és a fiatal 
Ellen hamar a bűzös sikátorok és nyomortanyák örökös vendége lett, ahol a testét árulták. 
Kurva lett belőle, akinek kíméletlen és undorító élete volt. Mocskos cowboyok és unat-
kozó férjek legvisszataszítóbb fajtái szórakoztak el vele éjszakáról-éjszakára, miköz-
ben abban reménykedett, hogy mielőbb vége lesz ennek, és élete végre meg-
szakad egy részeg kuncsaft keze által. De az élete nem múlt el, sőt teljesen 
megváltozott. 
 Egyik állandó kuncsaftja egy Morgen nevű különös indián egyre több- 
ször és többször járt fel a lányhoz. Ellen pedig minél többet látta annál 
inkább a befolyása alá került. A férfi nem volt sem durva, sem részeges és 
ő volt az egyetlen, akinek érintése finom és menedéket nyújtó volt. Morgen 
megsajnálta a lányt és lassan a szokásos szolgálatai mellett egyebet is kért. 
Kémmé és később ghoullá tette, hogy erős legyen. Sok mindent tanult ek-
kor a lány, a különböző gyilkos és más e munkákhoz hasznos praktikákról. 
Hasznos szolgálataiért cserébe kapta meg az ölelés kegyét. 
Mon Kriegbe a húszas években érkezett teremtőjével, aki a Szabbatisták 
utolsó nagy ostrománál elpusztult. A nőt ez olyan haragra gerjesztette, 
hogy a visszavonuló szektatagok után vetette magát, és pokoli csatát 
vívott velük. A városba visszatérve pusztán egy zsák volt nála, amiben 
egy tucatnyi vámpír feje volt. Eric az akkori herceg elismerése jelekép-
pen adományozta a lánynak a Helll nevet és tette ostorozóvá. A meg-
bízatás igencsak ínyére volt az atya vesztett vámpírnak, mert az elpusz-
tításukon kívül nem igazán akart többet a vértestvéreivel.
 Mon Krieg végső csatájánál ő is ott volt és a pusztulásban a fél 
teste el is égett, amit később Bilie közbenjárásával a Tremere Adam 
Cromwell helyrehozott. Amin újra kiszépült vonzódni kezdett a bru-
jahoz, aki nem hagyta elrohadni és elsőként hosszú évtizedek óta 
törődött vele.

Fizikai:          Szociális:           Mentális: 
Erő: 3             Karizma: 3         Észlelés: 3
Ügyesség: 5             Manipuláció: 2  Intelligencia: 2
(macskaügyesség, villámreflex)

Állóképesség: 4            Megjelenés: 3  Érzék: 2 
(szívósság)

Adottságok: Kézitusa - (rúgások) 4, Éberség – (rajtaütés) 4, Meg-
félemlítés 3, Kitérés - (fedezék) 4, Atlétika - (futás) 4, Helyismeret 
– (pletykák) 4.
Képzettségek: Lőfegyverek 2, Vezetés 1, Közelharc – egyenes 
pengék 4, Lopakodás 2.
Ismeretek: Nyomozás 3, Okkultizmus 2, Szabbat taktika 2, Kama-
rillás taktika 3.

Diszciplínák: Őserő 3, Gyorsaság 5, Jelenlét 2, Ezer arc 1, Szívósság 2.

Háttér: Kapcsolatok 2, Kamarilla státusz - szárnysegéd 2.
Erények: Lelkiismeret 1, Önuralom 3, Bátorság 4. 

Emberség: 4   

Akaraterő: 9    

Vérpont: 13/1
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inStant npC

Kocsmáros „Ahogy megközelíted a pultot, látod, hogy egy 
nagydarab, kopaszodó férfi áll mögötte. Kezé-
ben egy korsót szorongat, amelyet egy kétes 
tisztaságú gyolcsdarabbal tisztogat. Zsírpecsétes 
bőrkötényt visel melynek zsebében ezüst és réz-
pénzek  zörögnek. Darócingének ujja feltűrve, 

alóla kivillan vastag, szőrös, tetovált karja. Amint feléd fordul, sebhelyes, kemény arca kissé megenyhül, s így szól:
- Innál valamit, utazó? Akkor jó helyen jársz. A város legkiválóbb mézsörét mérem.”

Aki valaha játszott már bármilyen szerepjátékot, az óhatatlanul találkozott már a fantasy illetve sci-fi világok eme 
meghatározó figurájával: a kocsmárossal. Mivel a fantáziavilág eseményeinek egyik gyakori helyszíne a kocsma / 
fogadó, taverna, kantin, ezért a kocsmáros kiemelt szerepet visz: személye az információk tárháza, szóljon az helyi 
pletykákról, eseményekről, távoli helyek történéseiről, vagy bármi egyébről, amit a kocsmáros füle elcsíphet. Mivel 
ezekért az információkért vagy pénzt, vagy újabb információkat kérnek rendszerint, ezért elemi érdekük, hogy 
nyitva tartsák fülüket.

Felmerül a kérdés, hogy ennek a személynek kocsmáros vagy fogadós a titulusa? Elsőnek így tisztázzuk mi is az 
alapvető különbség a kocsma és a fogadó közt. A kocsmában leginkább italt mérnek, és az italok mellé hozzájutha-
tunk némi ételhez is, míg a fogadóban ugyanezeket megkaphatjuk, ám itt szállást is bérelhetünk magunknak. 
Mindösszesen ennyi a különbség a kettő között, ám a vezető személyét ez nem érinti; nevezhetjük fogadósnak 
vagy kocsmárosnak is.

Személyiség és háttér

De milyen ember (vagy egyéb szerzet) is a kocsmáros? Gyakran igazi „vendéglátós” család sarja, akinek már az 
apja és annak az apja is az volt, és immáron ő viszi tovább a családi üzletet. Általában ilyenkor a családtagjai is ott 
dolgoznak. A feleség főz, a gyerekek a lovakkal foglalkoznak, vagy a vendégek csomagjait cipelik, őket kísérgetik, 
vagy apróbb üzenetvivői munkákat vállalnak. Az ilyen típusú fogadó foggal-körömmel védi üzletét, hiszen ez a 
megélhetése.
Gyakran lesz fogadós olyan kiszolgált katonákból / kalandozókból is, akik ráuntak az utazgatásra és az életük 
kockáztatására holmi bizonytalan kincskért, ezért a biztos megélhetés felé fordultak. Az ilyen szerzetek kocsmái / 
fogadói általában az igazán „sűrű” helyek, hiszen ha valaki, akkor ők igazán képesek fenntartani a rendet. A legko-
molyabb információkat az ilyen helyeken kaphatjuk.
Olykor egy-egy kocsma / fogadó a helyi alvilág tulajdonában van, és inkább szolgál a gyanútlanul betérők minden 

téren való kifosztására, mintsem a valódi szolgáltatásra. Az ilyen helyek 
inkább a nagyvárosok zűrös negyedeire jellemzők.

Információk és feladatok
- Mindig ismeri a település vagy környék hétköznapi eseményeit, plety-
káit.
- Ismerik a kereskedőket, iparosokat.
- Ismeri a helység meghatározó szereplői, potentájait.
- Tudja, mit hol lehet beszerezni.
- A hely jellegének megfelelő kapcsolatokkal tud összehozni jó pénzért.

- Jó italokat mér és finom ételeket ad.
- Embereivel szinte bárkinek üzeneteket lehet eljuttatni.

- Kísérőket tud biztosítani a településen belül szinte bárhová.

Idézetek:
- Mi kéne, ha vóna?

- Sört, bort, vagy pálinkát? Ebben a sorrendben?
- Hé te, ne farigcsáld azt az asztalt!

- Abbahagyni a verekedést, vagy hívom a 
városőrséget!

- Uram…jó pénzért bármit el tudok intézni.
- Kiváló szobáink vannak, ha nem zavarja 

magukat a szag.
- Vaddisznósült rendel!

Cpt.N.
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VAMPIRE KOMBÓ

Pakli típusok 
(első rész) 

Ventrue Antitribu Grinder

Kinek ajánlom: türelmes játékosoknak
Költségigény: alacsony

A Ventrue Antitribu Grinder egy rendkívül stabil 
és hosszú évek óta bevált pakli típus. Nemzet-
közi szinten is rendkívüli eredményeket ért el, de 
a hazai versenyeken is gyakran találkozhatunk 
vele. Hozzáértő kezekben, de akár már néhány 
tesztjáték után is, közel kiejthetetlen tud lenni. 
Egyetlen igazi hátránya, hogy türelem híján ne-
héz vele igazán jó eredményeket elérni. Ezzel 
a paklival nem lehet igazán látványosan halad-
ni, inkább szépen, lassan de biztosan felőröli a 
prédánkat. Innen fakad a neve is.

Az elérhető diszciplínáink: Auspex – Domi-
nate – Fortitude. Azonnal feltűnik a stealth 
lehetőségek teljes hiánya. Ebből kifolyólag 
más módokon kell elérni, hogy akcióink sike-
resek legyenek, erről később bővebben írok 
még.  A pakli működésének bemutatását talán a 
legcélszerűbb lépésről lépesre bemutatni.

Első lépés: Govern the Unaligned!

Ez a pakli igazi mo-
torja. Az úgynevezett 
hátrapakolás nagyon 
sok különböző pak- 
li részét képezi, de  
talán sehol sem  
olyan fontos, mint a 
Grinderben. Ne érde-
keljen, ha a prédád-
ba tudnál bleedelni 
az elején egy jó ha-
tosat. Inkább hasz- 
náld a Govern-t hát-
ratöltésre! Ez nem  
csak az elsőre igaz, 
hanem a játék elején tulajdonképpen az ösz-
szesre! Kimondott célunk akár öt-hat vámpír 
irányítása és mondjuk öt hátratöltésre kijátszott 
Govern esetén ez tizenöt pool. Az életünk fele!  
A sikeres akció érdekében ne legyünk restek 

alkudozni. Engedjük el prédánkat vagy 
predátorunkat cserébe más akciókra, 
vagy ígérjük meg a prédánknak, hogy x 
ideig nem megyünk előre csak esetleg 
egy egyes bleedre.
 

Második lépés: Sok kicsi sokra megy!

Ahogy már fent is írtam: menjünk el egyes 
bleedekre. Amikor már kint van három-négy 
vámpírunk kezdjük el felőrölni a prédánkat. 
Ezt leginkább úgy tudjuk elérni, ha folyama-
tosan bleedeljük egyesével. Az első egy-két 
vámpír bleedet általában meg sem próbálják 
fogni, hiszen a „nagy bleedre” tartogatják a fel- 
álló lapot vagy a továbbküldést. Ne tegyük meg 
prédánknak ezt a szívességet a játék elején. 
Nyelje be a kis bleedeket és adjuk tovább a kört. 
Előbb utóbb már ezek a folyamatos kis bleedek 
is zavarni fogják és ekkor már ezekre is ki fogja 
játszani a továbbküldéseket vagy blokkolni fogja 
őket.

Harmadik lépés: A combat szekció.

Nem csak a prédánk 
poolját szeretnénk fo-
lyamatosan felőrölni, 
hanem a vámpír-
jain lévő vért is. Erre 
kiválóan alkalmas az 
olyan „permanens” 
sebzésforrás, mint 
ami a Weighted Walk-
ing Stick nyújt. Mivel 
nincs stealthünk és 
így gyakran fogunk 
harcba keveredni, ez-
ért fontos a vámpír-
jaink egészségének védelme. Erre a Fortitude 
remek lapokat nyújt; a Hidden Strength, Indomi- 
tability és Rolling with the Punches a három leg-
jobb. Az első kettő press opcióval is rendelkezik, 
ami a sétapálcával együtt remek módja az el-
lenfél megleckéztetésére.     
A prevent másik nagy előnye, hogy így az el-
lenfél nem tud gyógyulni a Taste of Vitae nevű 
lapból. Egyes pakli típusokat ezzel a harci felál-
lással akár torporig verhetünk! 

Mindeközben: az reakciólapok csodálatos ereje.

Ez a pakli második nagy erőssége. Rengeteg 
továbbküldés áll rendelkezésünkre: Deflection, My 
Enemies enemy és Telepathic Misdirection. Utób-
bi kettő egyben intercept forrás is. Még pár darab 
lappal érdemes kiegészíteni a reakciórészleget: 
Eagle’s Sight, Enhanced Senses és természetes 
a felálló lapok: On the Qui Vive és Eyes of Argus. 
Amennyiben az Eyes of Argus beszerzése komoly 
problémát jelentene, nyugodtan játszunk Wake 
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with the Evenings 
Freshnessel. Nem a  
legjobb ugyan, de 
megteszi. A folyama- 
tosan továbbküldött  
bleedek csak tovább  
fogják őrölni prédán- 
kat, de egyben lehető- 
ség nyílik is a gyógyu-
ló akcióit megblok-
kolni. Természetesen 
nem maradhat ki a 
Delaying Tactics sem 
a pakliból, az egyet-
len lap, amivel eredményesen tudunk védekezni 
a szavazókkal szemben.

Mesterkedjünk okosan!

A mesterlapokat alapból két részre bonthatjuk: 
amik a saját játékunkat erősítik és amivel kiejt-
jük prédáinkat. Utóbbi tulajdonképpen három 

lapból áll: Anarch 
Troublemaker, Misdi- 
rection és Pentex Sub- 
version. Ezeket a lapo-
kat nem érdemes el-
pazarolni. Csak akkor 
játsszuk ki őket, il-
letve csak akkor ad-
juk tovább a Trouble-
makert, amikor biztos 
vagyunk benne, hogy 
abban a körben ki is 
ejtjük a prédánkat. 
Személy szerint én 
erőteljesen javaslom 

a Wash vagy a Sudden Reversal használatát. 
A jelenlegi paklik nagy része már nagyobb ka-
pacitású vámpírokra és a Villein-re épül. Egy jól 
időzített Sudden a prédánk Villein-jére szinte biz- 
tos siker! A mesterlapok másik csoportja olyan 
lapokból áll, amivel saját magunkat erősítjük: 
Vessel, Dreams of the Sphinx, Hunting Ground, 
stb.
   
Időzítés

Ez a pakli igazi kihívása. Tudni kell, hogy mikor 
érdemes ténylegesen nekilódulni. Jól kell 
időzíteni a nagy bleedet, amivel végül is kiejtjük 
a prédánkat! Ezt természetesen a Conditio-
ning nevű lappal érjük el. Az egy vs. egy elleni 
szituációk koronázatlan királya, a Daring the 
Dawn sem maradhat ki természetesen a pakliból. 

Ehhez igazán jó tanácsot nem tudok adni, de 
tény, hogy ezzel a paklival a türelem a legfonto-
sabb erény, amivel rendelkeznünk kell. Játszunk 
vele sokat és minden játék után értékeljük ki, 
hogy túl korán vagy 
túl későn indultunk 
el. Vonjuk le a ta-
nulságokat és legkö-
zelebb csináljuk job-
ban!

A kripta

Ventrue Antitribu 
Grinder paklit igazá-
ból csak és kizárólag 
egy fix kriptára érde- 
mes összerakni. A leg- 
fontosabb vámpírok 
olyan erős képessé-
gekkel rendelkeznek, 
melyek a párjukat 
keresik, (és nem na-
gyon találják) a V:tES 
világában: Owain Ev-
ans, Blackhorse Tan-
ner és Neighbor John 
kihagyhatatlanok!
   
Záró gondolat: ho-
gyan játszunk ellene.

Emlékezzünk vizsza  
mit mondtam koráb-
ban: a pakli igazi 
motorja a Govern Su- 
perior. Ha meg tud-
juk fogni ezeket, ak-
kor tegyük meg! Le- 
het, ez rövidtávon  
azzal jár, hogy a Grin- 
der játékos bosszúból 
nekünk jön vagy min- 
dent blokkol, de hosz-
szútávon csak így le-
het igazán megállítani 
a paklit. Ne engedjük 
kiépülni. Ha Grinder pakli ül mögöttünk, akkor 
óvatosan költsük pooljainkat is és ragadjunk 
meg minden lehetőséget, hogy kevesebb 
vámpír legyen mögöttünk! 
És még egyszer: ne engedjük a Govern-t 
superiorba!
            
          Mephistopheles 

VAMPIRE KOMBÓ
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Falling sky

tCg-CCg-lCg

“A “KIVÁLASZTOTTAK, a M.A.G.U.S. kártyajáték” Ma- 
gyarország népszerű stratégiai, gyűjtögetős kártyajátéka. A kár-

tyajáték már több mint 10 éve töretlen népszerűségnek örvend. 
A kártyajátékot általában ketten játsszák. Te és ellenfeled, mint két nagy-

hatalmú mágus, a kártyalapok segítségével megidézett hősöket, varázslókat, fegy- 
verforgatókat - a M.A.G.U.S. világ kiválasztottjait - irányítjátok varázslótornyaitokból, egymás elleni küzdelmükben.  
A cél: ellenfeled varázslótornyának elfoglalása.
 
Mi az a M.A.G.U.S.?
 
Egy magyar írók által létrehozott fantasy világ, melynek hősei, varázslói, fegyverforgatói -e világ kiválasztottjai-, vívják 
egymással évezredes küzdelmüket. Ebben a fantáziavilágban játszódik a KIVÁLASZTOTTAK kártya.

Mi az a gyűjtögetős kártyajáték?
 
Ebben a játékban minden kártyalap különbözik a másiktól, a lapok mindegyike eltérő funkcióval, képességgel rendelkezik. 
Minden játékos a pakliját - különböző stratégiák alapján, saját elképzelése szerint - a saját lapjaiból állítja össze.

Hogyan jutok lapokhoz?   

A lapokat különböző paklik vásárlásával és más kártyajátékosoktól cserével lehet beszerezni. A megvásárolt paklik 
véletlenszerűen tartalmaznak lapokat, így meglepetés, hogy milyen kártyalapokhoz jutsz hozzá.

Mire jó a csere?  

A pakli vásárlása után elképzelhető, hogy egy lapra másik játékosnak nagyobb szüksége van, mint neked. Ő pedig olyan 
kártya-lappal rendelkezik, ami neked hiányzik; tehát cseréltek. Minden lap más-más értékkel bír, azaz csereértékük külön-
bözik, melyet a játékosok határoznak meg. A fentiek adják a kártyajáték gyűjtögetős jellegét, a paklibontás izgalmát.

Mitől népszerű a játék?

1.,  Egyrészt, a kreativitásodra épít: Szemben más kártyajátékokkal, itt Te állítod össze saját kártyalapjaidból, saját kon-
cepciód szerint a paklidat. Ezzel a paklival játszol. Az ellenfeled is összeállít egy saját paklit, tehát a két kártyapakli játszik 
egymás ellen, két nagyhatalmú mágus - Te és az ellenfeled - irányításával. A jobb stratéga győz. A kombinációk száma 
pedig korlátlan.

2., Másrészt a játék közösségi jellegétől: A játékosok gyakran gyűlnek össze az Internetes Fórumokon,  klubokban, otthon, 
vagy versenyeken, hogy játszanak, kipróbálják újabb ötleteiket, kártyalapokat cseréljenek.

Közvetlen a kapcsolat a kiadó, a tesztelők, a játék alkotói és a játékosok között. Így első kézből juthatsz információhoz, 
kaphatsz kérdéseidre választ. Te is tervezhetsz kártyalapot - a megvalósult tervek alkotói a megjelent lapokból tisztelet-
példányokat kapnak. A folyamatosan megjelenő újabb és újabb kiegészítők (lapok) biztosítják a kártyajáték változatosságát. 
Magyar nyelvű, magyarok találták ki, magyar logikára, kreativitásra épít.

A játékot megtanulni legkönnyebben úgy lehet, 
ha azt egy gyakorló “mágus” megmutatja, sza-
bályait elmagyarázza. Ebben tudunk segíteni, ha 
írsz egy levelet nekünk az  info@ketmagus.
hu címre, vagy felkeresel egy versenyen, vagy 
olyan, ezt forgalmazó szaküzletben, mint a 
Cantina klub. Velünk tarthatod a kapcsolatot, 
de értesülhetsz a boltosoktól is, hogy leg-
közelebb hol találkozhatsz olyan játékosok-
kal, akik segítenek az elindulásban. Ők, 
és a versenyszervezők is biztosan ren-
delkeznek olyan kártyalapokkal, melyek 
segítségével a játék alapjai gyorsan 
elsajátíthatók. Próbáld ki a Kiválasz-
tottak kártyajátékot, tegyél szert 
új barátokra, és egy szórakoztató  
hobbira!”

Gergő
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SorozatgyilkoS

A katedrális vagy eredeti címén: The Pillars of the Earth, 
Ken Follett nagysikerű műve alapján készült sorozat, 
aminek több részben is van magyar érdekeltsége például 
az, hogy Etyeken forgatták és magyar kaszkadőrök mel-
lett, minimális magyar színészi részvétel is volt benne. 

Összességében sokan kritizálják, hogy nem ér az eredeti 
és nagy sikerű könyv nyomába, azonban véleményem  
szerint továbbra is közel lehetetlen egy ezer oldalas 
könyvet filmre vinni, úgy hogy mindenkinek öröme legyen 
benne. Azonban, ha az ember ettől elvonatkoztat, és csak 
úgy leül megnézi, akkor egy izgalmas, hangulatos sorozat 
vár rá, ami minden tekintettben alátámasztja mindazokat 
a legendákat, amiket lehet hallani a sötétközépkorról. 

A történet a XII. századi Angliában játszódik és I. Hen-
rik király halálát követő trónviszályokról szól. Azonban a 
főszerep egy Kingsbride-i nevű községé, ahol egy tisz-
ta szívű szerzetes, Fülöp perjel, eltökélt szándéka egy 
nagy templom építése, ami egy másik szereplő, Tamás 
az építőmester rábeszélésének hála végül nem is csak 
egy nagy templom lesz, hanem egy katedrális. A so-
rozat bemutatja a kor szellemiségét, hitvilágát és azt, 
hogy micsoda óriási munka volt egy ilyen jellegű épüle- 
tet elkészíteni. A történetben található igazságtalanul 
elűzött erdei boszorka, minden hájjal megkent egyházi 
méltóság, aki bármit megtessz a hatalomért, tisztessé-
ges báró, aki hamar meghal, tisztességtelen báró, akit 
a felesége öl meg, erőszak, szerelem, családon belüli  
szerelem, csata és nagyon, nagyon, nagyon sok szenve-
dés. Ez persze csak a fő vonulat, azonban e köré a téma 
köré szerveződik a kor különböző társadalmi szintjeinek 
problémái és intrikái. A sorozat az egészen alacsony tár-
sadalmi rétegek gondjai és ügyeskedéseinek a bemuta-
tásától, egészen a király elleni összesküvésig érint min-
dent. Jó képi világgal és hangulattal varázsolják elénk 
azt a középkort, amire minden értelmes huszonegyedik 
századi ember csak annyit mond, hogy mekkora mák, 
hogy nem, akkor élek. A sorozat nézésével felértékelődik 
a mobiltelefon, a forró fürdő és a kajarendelés épp any-
nyira, mint a tény, hogy már nem kell világgá vonulni, ha 
kicsit másak a világi nézeteink mint a nagy többségnek. 
A nők más stílusú szerepét is érzékletesen mutatja be a 
sorozat, a vagy fiatalon anyuka leszel, vagy nehéz idők 

jönnek rád. Szórakoztató sorozat, amiben minden benne 
van, amit a középkorról rebesgetni szokás. Egyrészt, min-
denki baromira éhezik, másrészt mindenki nagyon koszos, 
harmadrészt mindenki nagyon vallásos, vagy legalább is 
úgy tesz. Persze mint minden ilyen mesében, vannak jó 
és rossz szereplők is akikért lehet izgulni és lehet nekik 
szurkolni. Az egész évad egyik legnagyobb hibája, hogy 
az egyik legfontosabb főszereplőnek, Jankónak sikerült 
egy igazán csúnya, valódi angolszerű szereplőt találni, aki 
nem csak a nő nem számára okozz komoly csalódást, de 
még a férfiember is azt mondja rá, hogy uuuhhhhh. Maga 
a sorozat, jól van felépítve, és nagyszerűen mutatja be az 
idő múlását is és azt, ahogy nő az épület, öregszenek a 
szereplők és változnak a viszonyok.  

Összességében nagyon jó sorozat és mindenkinek csak 
erősen ajánlani tudom a figyelmébe. Még annyi, hogy az 
egyik legszebb benne, amikor Fülöp perjel kijelenti, hogy 
az ilyen monumentális építményeket, mint a katedrális 
nem maguknak készítik, hanem csak a hittük számára 
építik, hogy majd hosszú-hosszú évtizedek múlva, ta-
lán az unokák idejére elkészüljön. Igazán szimpatikus és 
teljesen szokatlan hozzáállás a mai korunk viszonyaihoz 
és vágyaihoz képest.

Geri
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KALANDÖTLETEK

Az elrabolt lány

A kalandozók éppen átutazóban vannak egy kis tengerparti halász és kereskedőfaluban, amikor a foga-
dóban csetepaté támad. Egy részeg ember handabandázik és beleköt mindenkibe. Hamar kiderül, hogy egy 
módos helyi kereskedőről van szó, aki azért részegedett le embertelenül, mivel két napja eltűnt a féltve 
őrzött lánya Familla, és sehol sem találja. A birtokukra betörtek, feldúlták a szobáját, és azóta hírét sem 
halotta. Tisztességes nagy jutalmat ajánl fel azoknak, akik segítenek megtalálni a lányt, és visszaszerzik 
az emberrabólóktól. A csapat átnézheti a birtokot, kihallgathatja az ott élőket, a birtok intézőjét, a lány 
dadáját, és kérdezősködhetnek a faluban is. A hírek szerint a közelben valóban van egy rablóbanda, ame-
lyik borsot tör a helyiek orra alá, ám a birtokon talált nyomok nem egyértelműek. Vannak köztünk olyanok, 
amelyek “nem illenek a képbe”. További pletykák, hogy a város körül a tengerparton az elmúlt évben több 
eltűnés is volt. Állítólag egy rém lakik a tengerparti sziklabarlangokban, aki embert eszik. A csapat némi 
kis nyomozással kideríthető, hogy a lányt apja el akarta küldeni egy varázslóiskolába, mivel tehetséges 
ezen a területen, és a szomszéd halálszfaluból volt egy fiú, Ekter, akivel szerelmesek voltak egymásba, 
és aki az apja eltiltott tőle. Famillát valójában nem rabolták el, 
hanem egyszerűen megszökött szerelmével, a dada segítségé-
vel emberrablásnak állították be az esetet. Most pedig a szom-
széd faluban rejtőzik egy az Ekter házából nyíló vizes barlang-
rendszerben, amely a tengerparti mészkősziklában található. 

A csapat feladata, hogy vagy “visszarabolja” a lányt - amit 
Ekter és barátai nem hagynak -, vagy valamilyen módon 
meggyőzze a hazatérésről. Esetleg szemet is húnyhatnak 
a szerelmesek akciója felett, és az apját győzhetik meg 
Familla boldogságáról? A lehetőségek számosak.

CSAK MESÉLŐKNEK! HA JÁTÉKOS VAGY, NE OLVASD EL!

(D&D, AD&D, M.A.G.U.S.)

Visszatérés Risulba

A csapat egyik harcos vagy varászló tagja  üzenetet kap a céhének / iskolájának egy magasabb rangú tagjától 
Ishon Udaru-tól, amelyben találkozót kér tőle egy Rilsul nevű kisváros melletti erdőben. A találkozóra egy 
tisztáson került sor egy keresztútnál. Ishon egy megbízólevelt nyújt át a céh/iskola nagymesterétől, amely- 
ben a következő feladat áll. A közeli Rilsulban az elmúlt évek folyamán furcsa dolgok történtek. Számos 
váratlan haláleset, de ami még nyugtalanítóbb, hogy megszentségtelenítették városka templomát, és 
több alkalommal is feldúlták a temetőt. Sírrablókra gyanakodnak, de a templomból egy kisebb varázs-
tárgyat is eltulajdonítottak, ezért a városka vezetői komolyabb erőt is sejtenek a háttérben. A felkérés 
arra szól, hogy a csapat járjon utána a Rilsulban történő eseményeknek. A városkában az esemény nyo-
masztja a lakosságot. Pletykák terjengenek átokról, járványról, és arról, hogy a városban éjszakánként 
élőholtak jelennek meg, és rabolnak el immár élő embereket is. A pletykák csak részben igazak, és a 
nyomozás alatt a csapat valóban fusson össze kisebbrendű élőholtakkal, mint zombik  vagy csontvázak.  
A háttérben egy harminc évvel ezelőtti történet áll, melynek központjában egy Kytard nevű fiatal de őrült 
nekromanta áll, akit száműztek a városból sötét praktikái miatt. Akkor bosszút esküdött, hogy visszatér, 

és elpusztítja az őt száműzőket és tönkreteszi a várost. A törté-
net oly régi, hogy feledésbe is merült, ám Kytard mégis vissza-
tért, és a közeli dimbesdombos erdő egy régi bányájában alakí-
totta ki két éve búvóhelyét, és a temetőből szerzett tetemekből 
- illetve néhány gyanútlan utazóból kezdett magának élőholt 
sereget felállítani, hogy majdan lerohanja a várost. Mostanra 
erősödött meg annyira, hogy már merészebb támadásokat hajt-
son végre. A csapat feladata, hogy kifüstölje Kytardot és sere-
gét a búvóhelyéről, és visszaszerezzék tőle a templomi ereklyét, 
hogy újra felszentelhessék a helyet. Ha nem sikerült elkapni vagy 
megölni, akkor Kytard elmenekül és bosszút esküszik...

(D&D, AD&D, M.A.G.U.S.)
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A cantina klub megnyitása óta nagyon sok kedves barátunk ajánlotta fel ott-
honi 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

(D&D, AD&D, M.A.G.U.S.)

A fehér farkas legendája

A kalandozók egy téli ünnepségre utaznak egy kikötővárosból a szárazföldön 
beljebb található városba. Az élelmiszert és bort szállító karaván, amely elviszi 
őket, szánokból áll. Menet közben a fenyvesek közt megállnak egy kisebb, 
5-600 lakosú faluban, ahol a helyi „Óriásfenyőhöz” címzett fogadóban szállnak meg. A fogadóban az 
este, a kandalló tüzénél egy bárd arról dalol, hogy ismét eljött a „Fehér farkas ”napja. Legtöbben le-
gyintenek rá, de éjfél körül, amikor már csak a legkitartóbbak vannak ébren, a fogadóval szemközti 
istálló tetején a telihold fényében tényleg megjelenik egy hatalmas, ezüstfehér worg farkas, és „dalolni” 
kezd. Az egyik játékos karakter a dal hatására öntudatlanul is követni kezdi az állatot a vadonba, ahol 
egy a dombok között megbúvó apró barlanghoz vezeti az gyanútlan utazót. A barlang mélyén pedig – ha 
bemerészkednek – egy öregembert találnak, akik borzalmasan retteg mindentől. Az öreg (aki valójában 
nem is annyira öreg), egy varázsló, aki egy súlyos átok alatt áll. Állandó félelemvarázslat hatása alatt 
szenved, (átokként), amelyet megtörni csak az év egyetlen napján (ma) lehet. Ilyenkor, az emberben 
lévő megmarad tiszta lélek „fehér farkasként” manifesztálódik, és megpróbál valakit idecsalogatni, hogy 
megtörjék az átkot. Ha ez nem sikerül neki(k) hajnalhasadtáig, akkor a fehér farkas dühe lecsap rájuk, 
és végez velük. Ha egyedül nem menne, akkor képes megidézni még pár normál farkast is. Ha sikerül 
megtörni az átkot, a farkas eltűnik, és az öreg ismét visszaváltozik az egykori kb 40 éves önmagává.  
A dühe viszont afelé fordul, aki egykor megátkozta őt, és ebben a kalandozók akár segíthetnek is neki…

(D&D, AD&D, M.A.G.U.S.)

Vaedderen hajnala

A város, amelyben az utazóink megérkeznek, láthatóan éhezik. A települést körülvevő 
mezőkön kiégett a termés, a silók üresek. Az emberek a lázadás szélén, ráadásul egy 
rég elfeledett ősi vallás is újraéledőben van, amely azt hirdeti, hogy azért sújtja a 
várost ez a csapás, mert az emberek elfordultak az egykori hitüktől. A vallási vezetők 
bátorítják a népet, hogy térjenek vissza a régebbi áldozati valláshoz, Vaedderen isten-
ség tiszteletéhez. Ebből természetesen kitör egy kisebb vallási villongás a régi és 

az új hívei közt. Szomszéd támad szomszédra, és az idegeneket sem kímélik. A város fiatal vezetője, egy 
kereskedő herceg, nincs felkészülve rá, hogy katonai erővel verje le a lázadást, ezért bajba kerül. Kalan-
dozókat bérel, hogy keressenek megoldást a problémára. Rövid nyomozás után kideríthetik, hogy a várost 
érő csapások mögött valójában az egykori vallás megmaradt papjai állnak. A vallásuk szent könyvön alapul, 
amelyet egy a városhoz közeli rejtekhelyen őriznek a kultusz hívei. A rejtekhely egy vízesés mögötti barlang-
rendszerben, egy ősi törpe településen van, ahová a szekta tagjai bevették magukat. Ha a bronzlapokra 
vésett szent könyv megsemmisül, akkor a szekta is feloszlatható lesz. A kalandorok segíthetnek a város 
urának felszámolni a szektát. De sajnos útközben a rejtek felé rabszolgavadászokba botlanak, akiknél éppen 
az új, leendő vezérük beavatási szertartása zajlik, amely nem más, mint a kalandozóink elfogása, így nem 
csak a szekta tagjaival, hanem a rabszolgavadászokkal is meg kell küzdeni, akik egy elhagyott őrtoronyban 
és környékén táboroznak, nem messze a vízeséstől.

Ezek a kalandok csak vázlatok. A részletek kidolgozása és a történet további bonyolítása a mesélők feladata.



Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

1 2 3 4
Warhammer 40k 
kampány/ M.A.G.U.S. 
kiválasztottak kártya klub

Cantina Wargame klub

5 6 7 8 9 10 11

Zárva Rajzszakkör
Nemundír nap

Cantina Wargame klub
Vampire kártya

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

Nemzetközi Vampire 
Kártyaverseny

Cantina Wargame klub
Star Wars miniatures
Gyöngyszakkör

12 13 14 15 16 17 18

Zárva Cantina Wargame klub
Vampire kártya

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

Alien 2216 szerepjáték 
verseny III.
Malifaux verseny

Cantina Wargame klub
Gyöngyszakkör

19 20 21 22 23 24 25

Zárva Rajzszakkör Cantina Wargame klub
Vampire kártya

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

Karácsonyi szünnap Karácsonyi szünnap

26 27 28 29 30 31

Karácsonyi 
szünnap

Cantina Wargame klub
Vampire kártya

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

Szünnap
Boldog újévet 
mindenkinek!

 naptár/december

Bondo!
Miért ilyen szomorú Kisgenyó?

Fenség! Szerintem...

Hüpp, hüpp! Hmm?

Meglepetés!

Oh, igen baby!

Ez az!
Gyerünk, még!

EGY HÉT MÚLVA

Oáááá!

KÉT HÉT MÚLVA

Na chuba?

FÉL ÉV MÚLVA

Basta moroja
Te chuda vaa! Ho ho ho ho!

Brühühüüü!

WOW!


