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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
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ALIEN VERSENY JANUÁR 21-én
Uraim!

Bizonyították, hogy alkalmasak arra, amiről mások csak álmodnak. Be-
bizonyították saját maguk és parancsnokaik, bajtársaik számára, hogy 
maguk valóban azok, akik lenni akartak, maguk valódi tengerészgya-
logosok. mi pedig büszkék lehetünk magukra és a helytállásukra. éppen 
ezért megérdemelnek egy kis pihenőt és a sikeres “Arachnodi” rajkép-
zés miatt, a teljes omega szakasz kollektív eltávot kap az Arcturusra, 
ahol leengedhetik a fáradt gőzt a bordélyházakban és elkölthetik az 
eddig összekuporgatott zsoldjukat, piára, nőre, meg amire jól esik! 
Mindenkinek nagyon jó pihenést kívánok és felhívom a figyelmüket, 
hogy önök mindig, mindenhol a USCmC katonái és semmilyen körül-
mény között ne hozzanak erre szégyent!

Jim Marshall százados, a Crusader század parancsnoka.

Bővebb információ: cantinaclub.com

kéthetente keddenként este 6 órától - 8 óráig ra-
jzszakkört tartunk a Cantina-ban.

egyaránt jöhetnek azok, akik már sokat rajzoltak, 
és van gyakorlatuk a képalakítás terén, és azok is, 
akik még csak a pálcikaembert rajzolták le eddig 
nagy örömmel.

A rajzszakkör lényege, hogy minden alkalommal 
egy adott témát gyakorlunk, és dolgozunk ki. Az 
alkalmak elején mindig átvesszük az tanulnivaló 
részleteit, utána begyakoroljuk, hogy nekünk is 
menjen.

Az eszközök terén főleg első körben a papír, grafit 
és fekete toll hármasát fogjuk használni- ha szeret-
nél jönni, akkor ezeket hozzd magaddal.

A rajzszakkörön való részvétel feltételei- A Cantina 
Klub napidíja ami 300 Ft, ha bérletes vagy, szá-
modra ingyenes.

2012-ben folytatódik 
a rajzszakkör

Bondo a Hutt ajánlásával
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WARGAME WARGAME

Sokan tűnődhetnek azon, hogyan fér meg két klub egymásban? Most akkor a Cantinások járnak a Deep Strike Klubba vagy 
fordítva? A helyzet tisztázása végett került sor a nevünk „teljessé” tételére ez év elejétől kezdődően, de hogy hogyan is 
jutottunk el idáig, azt nem árt felidézni.

A klub réges-régen, Észak-Pesten, konkrétabban Újpesten született meg Dante jóvoltából, aki időt, pénzt és energiát nem 
kímélve vetette bele magát a terepasztalos stratégiai játékos hobbi népszerűsítésének gyötrelmes teendőibe, ám tette 
sokakat sarkallt arra, hogy ne csak játszani, hanem magyarázni, tanítani jöjjenek el, ezzel vonva be másokat is ebbe a re-
mek és szórakoztató tevékenységbe.

Az évek múlásával a klub helye először csak pár utcányit, aztán több kerületet változott és a belvárosba költözött, ahol 
először esett meg, hogy egy másik klub „keretein belül” léteztünk a továbbiakban. Az együttműködésnek sok előnye volt és 
hála a kis összetartó csapatnak tovább öregbíthettük a hobbi hírnevét. Bemutató repertoárunk között szerepelt már ekkor 
a games Day, a Holdfénycon, tagot delegáltunk az mmS (moson model Show) bemutatójára, valamint tiszteletünket tettük 
a Baba-mama expo-n is. Jól hallottátok, semmi sem állhatott az utunkba, ha új tagok toborzása volt a cél, nem számított, 
hogy a többségük pelenkás volt!

Újabb kalandos költözéseket követően most itt vagyunk és bár több évet öregedtünk, lelkünk mélyén még mindig hóbortos, 
vicces fazonok vagyunk, akik a jó barátok, az örömteli szórakozás és a kellemes kikapcsolódás miatt szinte heti rendszeres-
séggel összegyűlünk, hogy hódoljunk szenvedélyünknek a terepasztalon, ám az utóbbi években a társasjátékozás is komoly 
szerepet kapott a klubnapokon, ezért ezt is meg kell említeni. ezek volnánk mi. 

Aki tehát érdeklődik legfőképpen a Battletech, a War of the Ring vagy szinte bármely történelmi terepasztalos játék iránt 
keressen meg minket, de ha esetleg a fentieken kívül esik az érdeklődés tárgya, akkor se legyen rest kérdezni, hiszen tag-
jaink között nagy valószínűséggel találunk olyat, aki a segítségére lehet, többek között festési vagy modellezési kérdések-
ben is. 

A Deep Strike klub Baráti társaság hóbortos, vicces fazon tagjai

A legtöbb felállított ingyenes kipróbálható Xbox 360…

A legjobb Cosplay és Anime jelmezes csajok…

Valamint pár gyengeelméjű, aki kifestett ólomkatonákat tologat a felső szinten…

Az újság olvasóiról van egy tippem melyiket választanák a három közül, ha csak egyet kívánhatnának, de mi, szerencsés 
halandók egyenesen meghívással juthattunk be 2011. december 17-én a millenárison megrendezett playit-Holdfénycon 
rendezvény együttesre, ahol igazi bazári forgatagba cseppentünk.

Volt itt konzolos bemutató, játék előzetes vetítés (Diablo III), Magic the Gathering© kártyaverseny, Origami oktatás, 
rengeteg jelmezes mind az anime kultúrkörökből, mind a híres sci-fi és fantasy világokból, valamint egy kisebb terepasztalos 
stratégia játékos kontingens, Geridevil gyűjteményének legszebb darabjaiból álló kiállításával kiegészülve. 

Bemutatásra kerültek a warhammer fantasy Battles egy impozáns ostrom tematikájú terepasztalon, a warhammer 40000, 
a War of the Ring, valamint a Warmachine/Hordes, az Infinity és a Battletech.
Ami rettentő izgalmas volt, az látni azt a forgatagot, azt a pezsgést és válaszolni az arra járó teljesen laikus érdeklődők kér-
déseire, mindezt egyszerre. A nap végére több ezren láttak minket, több százaknak mutattuk meg a játékok alapmechaniz-
musait, valamint számos potenciális új játékost igazítottunk útba vásárlási források, festési technikák és játéklehetőségek 
tekintetében egyaránt.

A kint bemutatót tartók és az azt lehetővé tevő szervezők mindannyian elégedetten vághatták zsebre a dobókockákat, 
hiszen nagy volumenű rendezvényen sikerült sok embernek megmutatni kifélék, mifélék vagyunk valójában, ami azt hiszen 
tekintve, hogy volt olyan is, aki először hallott rólunk és a hobbinkról rettentő hasznos is volt egyben.
Jövőre sem hagyjuk ki!
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WARGAME

War of the Ring sarok
Hogyan fogjak hozzá?

Ez a War of the Ring-es cikksorozat első része. Itt elsősorban 
azokat szeretném megszólítani, akik érdeklődnek a Gyűrűk 
Ura témakör iránt, illetve azokat akiket megfogott a Gyűrűk 
Ura filmek képi világa, de nem tudják hogyan fogjanak hozzá 
egy ilyen terepasztalos stratégiai játékhoz.

Mindenek előtt nézzük általánosságban mi kell a játékhoz.

A játékhoz egyaránt kaphatók műanyag és fém figurák. 
Előbbieket dobozos kiszerelésben (6-24 figura) lehet meg-
venni, utóbbiakat többnyire blisterben (1-3 figura). A 
műanyag figurák egy adott sereg a közkatonáit (melyekből 
sok kell) vagy a szörnyeket, míg a fém figurák a külön-
legesebb egységeket, a közkatonák parancsnoki részlegeit, 
a tüzérséget, illetve a nevesített karaktereket ölelik fel.

A worglovas orkok támadásban

A minimális létszám egy kezdő sereghez: két doboz műanyag 
közkatona, és egy blister parancsnoki részleg vagy nevesített 
karakter, ami a mai árakat figyelembe véve kb. 15000 forint. 
Ebből kihozható egy kb. 300 pontos sereg. (Itt a játékszabá-
lyokat már ismerő 
olvasóknak megj-
egyezném, hogy 
600 pontos sereg 
alatt nyugodtan 
figyelmen kívül 
lehet hagyni a 
kötelező Epikus 
hős vagy Leg-
endás alakult 
megkötést, mert 
ritka kivételektől 
eltekintve, alac-
sony pontszámba 
úgysem férnek be 
ilyen egységek.)
 

Szauron szól: feküdj!

A műanyag figurák legtöbbje egybe van fröccsentve. Ami 
több darabból áll, az pedig a sorjázás után jól illeszkedik, 
műanyag ragasztóval kiválóan ragasztható.

A fém figurák legtöbbje szintén egybe van öntve. Ami 
több darabból áll, ott előfordulhat hézag az illesztéseknél, 
mely ragasztás után is megmarad, így azokat valamily-
en tömítő anyaggal (putty vagy modelling filler) célszerű 
eltüntetni. Viszont a gyárilag a modelleken lévő csapolási 
bütykök jól illeszkednek a helyükre, így alap esetben külön 
csapolás nem szükséges.

A figurák alapvető tartozékai a tálcák, melyeken a seregein-
ket mozgatjuk. Ezekből is lehet vásárolni szép műanyagot, 
de kezdetben a kivágott kartonlap is tökéletesen megfelel a 
célnak. 

A játék fontos része a terepasztal, ezért érdemes erről is 
megejteni néhány szót. Kisebb csatáknál (500 pontig) 
elegendő egy 4’x4’-es, nagyobb pontszámnál már szükség-
es a 6’x4’-es asztal. 3-4 tereptárgynál több sosem kell egy 
asztalra, mert játéktechnikai okokból nem lesz elég hely a 
seregekkel manőverezni.

Elsőre ennyit szerettem volna elmondani “érdeklődés 
felkeltő”-nek. A következő cikkekben egy Rohani és egy 
Isengardi minimál kezdő sereg lesz bemutatva.

Az entek háborúba mennek...

D.S.K.B.T

AJÁNLÓ
manapság már elég sok fajta és 
féle szerepjáték forog a rpg-s tár- 
sadalom kezén, és a számuk egyre 
csak bővül. Újabb és újabb, sem-
mitmondó művek látnak napvi-
lágot, melyeket talán kinyomtat-
nak, ám a hivatalos megjelenésig 
eljutni, s onnan a köztudatba benőni  
szinte semmi esélyük sincsen. ennek 
legfőbb okai természetesen a kop-
pintás, bonyolultság, kidolgozatlan-
ság, kiegyensúlyozatlan rendszer és 
legfőképp az, hogy csupán maroknyi 
a célközönség, akiknek szánják, vagy 
akiket érdekel a téma. 

vannak viszont olyanok –igaz nagyon 
kevesen – akik elérték az ismert-
séget. magyarország jelenlegi legismertebb ilyen szerepjá-
téka a m.A.g.U.S. . Bárki bármit is mond a világról, vagy a 
készítőkről, a konfliktusaikról, ez az egyedüli, ami úgy jelent 
meg és maradtak fent, hogy fantáziavilágát minden hazai já-
tékos ismeri. Ám van itt még valami, egy olyan szerepjáték, 
amely előtt nagyon sok lehetőség van…

Az Aranykor 
Legendája 

 
(Avagy Pengék és Harisnyák )

„Szóval lehetek kalózkapitány? Olyan, mint az a szuper 
csávó? És van ez olyan mókás?” és még rengeteg hasonló 
kérdés merült fel bennem, miközben kitöltöttem életem első 

Aranykor karakterlapját és végigbön-
gésztem a még igencsak fejlesztés 
alatt álló rendszert. Bár kövezzetek 
meg érte, a szabályok ismerete alól 
én mindig felmentem magam. 

A hangulatot akaroooom, a kardo-
mat! … vagy na, szóval értitek. 
A félig-meddig történelmi-mitoló-
giai háttér biztosít mindent, amit ez 
a sáros-vizenyős planéta elénk tud 
dobni. De pontosan mi is ez?

1600-at írunk. A történelmi eu-
rópa romokban hever. Az angolok a 
franciákat ütik, közben a hátukban 
kis Britanniájuk tépi a nadrágszáru-
kat. Az írek részegen üvöltik a jo-
gaikat, a skótok sértéseket ordítva 

lengetik a szoknyás hátsójukat, és a többiekről még szót 
sem ejtettünk. A német-római birodalom hanyatlásban van. 
talán az utolsókat rúgja, hisz az eretnekek mocska teljesen 
körbe veszi. A pápa hiába küldi szét az inkvizítorokat, akik 
tűzzel-vassal irtják, purgálják a világot, van ahova nem ér el 
a kezük. A hegységek falvait vérfarkasok fenyegetik, az ősi 
városok romjai alatt vámpírurak szövögetik világmegváltó 
terveiket, miközben egy Habsburg hercegnő vértelenül, elfe-
héredett testtel fekszik a trónusuk mellett. A széthullott ma- 
gyar királyság újraépül, és egy rég halott dinasztia állítólagos 
túlélője újrakovácsolja erejüket. Lehet, hogy boszorkányság 
van a dologban? Vagy mágia? Talán a lengyel wiedzminek, a 
hírhedt witcherek tudják a választ. 

Ám az is biztos, hogy a cári oroszországot, vagy az év-
századok óta egymással háborúzó Kínát, vagy a Felkelő Nap 
Birodalmát ez nem érdekli. Még kevésbé az ősi Egyiptomot, 
és a Helléneket. fáraók emelkednek fel, Spárta újra hadba 
vonul a mórok ellen, s talán nem is sejtik, hogy valahol a 
távolban az ősi Atlantisz rég elfeledett világa felé felfedezők 
indultak. Hajósok, kutatók, kalandorok, kik már az új vi-
lágot, Amerikát is bejárták (legalább is egy részét), hisz 
mint az kiderült, az Azték Birodalom nem nézte jó szem-
mel a harcias idegeneket, és a beljebb merészkedők nyom 
nélkül eltűntek. Akiknek eszük volt, a part menti városok-
ban letelepedtek, és imádkoznak, hogy a következő kalóztá-
madás ne őket érje… 

Sok, sok, ez már túl sok. Hogyan is van ez úgy ösz- 
szerakva, hogy egységet alkosson? Ne essen szanaszét, ne 
hulljon a darabjaira, és temetkezzen a káosz romjai alá?  
A válasz: egyszerűen. Nincs itt túlbonyolítva semmi. A népek 
tökéletesen egyensúlyban vannak, mindenkinek megvan a 
saját kis problémája, vagy világmegváltó terve, amit igyek-
szik véghezvinni. Nekünk csupán annyi dolgunk van, hogy 
eldöntsük, hősünk kinek a szolgálatába áll, s melyik nép le-
gendája szülessen újjá belőle.

A szabályrendszer elég egyszerűnek, rengeteg lehe-
tőséget biztosít a szerepjátékra és a filmes jelenetekre. 
Legyen szó itt egy várost egymaga átverő, csóró kalózka-
pitányról, aki a semmiből a királyi flotta felével hajózik ki a 
kikötőből, vagy egy egyszerű ír bunyósról, aki a testőrség 
felét megalázva, sátáni kacajjal fut végig a mólón, hogy a 
menekülő barátja után vesse magát, akiről még azt sem 
tudja, hogy az illető egy vérfarkas, és fél nap múlva telihold-
kor, az ő alsóját fogja cincálni a sarokban… 

persze említhetnék még ezer és ezer vicces jelenetet és 
hangulati elemet, de nem teszem, mert túl hosszú lesz a 
cikk, és meg leszek rendszabályozva miatta…
Úgyhogy csak annyit fűznék a végére, hogy mindenkinek 
ajánlom figyelmébe Az Aranykor Legendáját, mert én mon-
dom, ez a következő játék, mely a boltok polcairól fog 
fogyni. ez tuti biztos, mivel valójában egy egyiptomi 
jövendőmondó karakterem is van…

A Cantina berkein belül szinte bármikor le-
hetőség van a játék kipróbálására, amikor annak 
nagymestere, Szalay úr éppen ráér. ;)
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MESTERKURZUS MESTERKURZUS

Bár több cikk született már a középkori várakról, mégis van-
nak olyan területek, amikről kevesebb szó esik. Ebben a cikk-
ben a várakkal és azok bevételével összefüggő információkat 
gyűjtöttem össze, ami segítség lehet a mesélőknek, hogy 
megtervezzenek egy korhű várostromot.

Kezdjük a legegyszerűbb és legrégebbi formával, a pa-
lánkvárral. (1.kép) ezt általában egy kör (vagy ovális) alak-
ban levert, kissé kifelé hajló cölöpsor, amely falként állja 
útját a betolakodóknak. gyakran két párhuzamos palánk is 
húzódik egymástól 1-2 méterre, melynek közét földdel és 
agyaggal töltik ki, így jóval erősebb lesz a fal. Ha lehetőség 
van rá, valamilyen dombra szokták építeni, mert egyrészt 
felfelé mindig nehezebb rohamozni, másrészt jobb kilátást 
biztosít. Ezt gyakran - 20 és 250 (!) méter közötti széles-
ségben - eleven sövénygát is védheti, melyet galagonya, 
szeder, szömörce és más szúrós bokrok és kúszónövények 
sűrű összefonódása alkotja. Ember legyen a talpán, aki ezen 
átverekszi magát! A palánkvár pusztákon (gyepű) gyakorta 
fordul elő; olcsó és viszonylag rövid idő alatt felépíthető.

A következő fajta az ún. “motte”, (2. kép) ami egy árok-
kal és töltéssel körülvett 2-3 emeletes, megerősített geren-
daház. Erődítménynek nem igazán nevezhető, de a kisebb 
falvak és városok esetén ez töltötte be a védelmi funkciót, 
ide vonulhatott vissza a nép, ha támadás érte őket.

Az öregtorony/lakótorony (3.kép) már kőből épült, tipi-
kus felépítése: pincében börtön, fölötte éléstár, fegyver-
tár, majd cselédség, aztán az urak, végül legfelül az őrség.  
A bejárat mindig az emeleten, több méter magasban volt, 
a feljutás létra vagy daru segítségével történt. Átlagos ma-
gasságuk 30-50m közöttre tehető, falvastagságuk 2-3 mé-
ter volt. Szegényebb helyeken ezt használták kővár helyett, 
de megfigyelő/őrhelynek is gyakran használták. Érdekes-
ségképpen megemlíteném, hogy ha a vár nem kiemelke-
désre (domb, hegy) épült, akkor ún. őrfáról vigyázta az 
őrség a környező vidéket. Ez egy nagyobb fa szokott lenni, 
melyre deszkákból emeltek kilátót, ahonnan be lehetett látni 

a környéket.

különleges várfajta a barlangvár, (4.kép) ami egy 
természetes barlangot felhasználva épült. ebben 
az esetben sok munkát meg lehetett spórolni 
azzal, hogy csak a bejárat védelmére emelt épít-
ményeket kellett felhúzni egy komplett vár he-
lyett, viszont nagyon kevés olyan helyszín volt, 

amely a megfelelt vol- 
na a követelmények-
nek, ezért igen ritka ez 
a várfajta. lássuk, 
milyen is a klasszi-
kusnak tekinthető 
várak felépítése. 
Kezdjük kívülről a 
felsorolást: a külső 
védművek körül 
minimum 100 mé-
teres körben le-
taroltak mindent, 
hogy a közeledő el-
lenséget egyrészt 
hamarabb észrevegyék, másrészt megfosszák őket a ter-
mészetes védelemtől. A vár felé vezető utat általában úgy 
tervezték, hogy az odafelé tartó ember jobb keze felé essen a 
vár, mivel a bal kézben szokta mindenki tartani a pajzsot, így 
a jobb oldala védtelenebb. Általános megoldás volt a szer- 
pentin típusú út, ami vár felé emelkedve jobbra-balra ka-
nyargott, így több ideig tudták az ostromlókat lőni a védők. 
A várárok általában 10-15m széles, 4-8m mély szokott len-
ni, az alján kihegyezett karókkal; ha lehetőség volt rá, akkor 
vízzel is elárasztották. felette általában felvonóhíd szokott 
lenni, amely néha több részből is állt. A főkapu előtt néha 
az ún. kaputöltést is alkalmazták, ami egy fedezéket nyújtó 
meredek, kb. 2-3 méter magas, kapuszélességű dombocska 
volt a főkapu előtt pár méterrel, így nem lehetett egyenes 
vonalban a kapunak rontani faltörőkossal, továbbá a kapun 
kitörő védőket is védte szemből, a kaputoronyból viszont el 
lehetett felette látni. 

A barbakán (5.kép) tulajdonképpen a kaputorony, melyen 
általában a tulajdonos család címere is meg szokott jelenni. 
A kapu egy 2-3.5m x 3-4m nagyságú bejárat volt, melyet 
csapórács (10-15 cm vastag rudak, 20-30 cm távolságban) 
védett, emellett szokott lenni egy ún. gyalogkapu, ahol 
a személyforgalom zajott. A kapuszárnyak általában le-
mezeltek, melyet ke- 
resztlánc és geren-
dák erősítettek belül- 
ről, az ostromlók el-
len pedig a magas-
ból öntőlyukakon át  
lehetett a forró szur-
kot, vagy más kel-
lemetlen anyagot le- 
juttatni. Ha volt felvo- 
nóhíd, akkor hármas 
akadályon kellett ke- 
resztülküzdeniük ma- 
gukat a támadónak: 
először a felvont hí- 
don, aztán a csapó-
rácson, végül a mege- 
rősített kapuszárnya-
kon - és mindezt űgy, 
hogy közben fentről a 
védők folyamatosan 
tűz alatt tudták őket 
tartani. 
A többszörös védelem azonban nem csak a kapunál volt 
megtalálható: a falköz vagy más néven sikátor 6-20 méter-
rel a főfal előtt, azzal párhuzamosan húzódó alacsonyabb 
fal volt, mindkettőről lőhették a védők az ellenséget, akinek 
mindkét falat át kellett törnie a behatoláshoz. ismert olyan 
vár is, amely három, vagy több fallal is el volt látva. 

A várfalon és a tornyokon az ablakokat és lőréseket 
csapódeszkák - (6.kép) (csuklópánton rögzített vasalt fa-
táblák) takarták, hogy ne lehessen könnyen belőni, a 

helységet kintről folyamatos tűz alatt tartani. A bentiek 
kilövéskor megemelték, lőttek, majd visszacsukták.  A log-
gia vagy kerengő a várbeli épületek közötti közlekedést szol-
gálta, ezek tetővel ellátott közlekedőfolyosók voltak, fából 
vagy kőből épültek. Ostrom esetén ez bizonyos védelmet 
nyújthatott a kintről belőtt lövedékek ellen is. Egy vár ese-
tében az egyik legfontosabb dolog a víz volt. mivel sokuk 
nagyon magasra épült, ezért még fúrt kutakból sem mindig 
tudták megoldani a vízellátást - arról nem is beszélve, hogy 
egy magasabban fekvő vár esetén a kút fúrása hosszabb 
időt és több pénzt emésztett fel, mint magának a várnak a 
felépítése! Ezért szinte mindenhol alkalmaztak vízgyűjtőket, 
melyek az épületekről lecsorgó vizet 3-5m mély, 5-10m 
átmérőjű sziklába vájt ciszternákba gyűjtötték, melyek 
aljára kavicsot terítettek, mellyel a víz tisztítását végezték. 
Ezeket értelemszerűen rendszeresen takarították, hiszen egy 
ostrom esetén az életük múlt rajta. Ha volt is kút, akkor is 

(tartalékként) voltak vízgyűjtők, hiszen egyrészt szárazabb 
idő esetén a kutak gyakran kiapadtak, másrészt ostrom ese-
tén bevett módszernek számított a kutak megmérgezése.
A vár épületei: kezdjük a gazdasági résszel. A vár föld- 
szintjén szokott helyet foglalni a konyha, fölötte helyez-
kedik el a füstölőkamra, alatta pedig a jégverem és a pincék 
(elsősorban a “tartós” élelmek számára: füstölt hús, hüvelye- 
sek, gabona, sajt, bor, sör). A közelben található a várkút, a 
konyhakert, a baromudvar, a méhröpde és a sütőház, egyes 
helyeken még szélmalom is volt a várban. Szintén a kony-
ha közelében volt megtalálható az ebédlő (refektórium); a 
cselédszállás, a laktanya, és a hálóterem (dormitórium), 
valamint a fürdőház és a latrinák. Szinte minden várban 
megtalálható volt a kápolna az oratóriummal; alatta helyez-
kedett el a kripta. említésre méltó még a paplak, a levéltár, 
a kincstár, különböző műhelyek, a szertár, és a kiképzésre és 
gyakorlásra használt vívóudvar is. 

A lovagterem a központi épület emeletén volt megtalálható 
(átlagos alapterülete 50-100m2), díszteremként, valamint 
páncél- és fegyvertárként is funkcionált. gazdagon díszített 
boltozatos vagy gerendázatos plafonnal volt ellátva, be-
rendezését hosszú asztalok és lócák alkották. A várbörtön 
az öregtorony aljában, vagy más erős épület pincéjében 
szokott lenni; sok helyen nincs ajtaja, hanem a plafonba 
vágott résen eresztik le a rabot. A közelben szokott lenni 
a kínzókamra is. Szinte minden várban vannak alagutak, 
ezek a főtoronyból, pincékből, de leggyakrabban a kútból 
indulnak ki. Méretükre jellemző, hogy legtöbbször csak 
meggörnyedve lehetett bennük közlekedni, és két ember 
csak nehezen fért el benne egymás mellett, viszont hosszú 
kilométerekre nyúltak el a vártól.

A nagyobb várak esetén ún. belső vár is kialakításra került 
(vár a várban), ennek általában csak egy, jól védhető be-
járata volt, ha a külső vár elesett, akkor ide húzódtak visz-
sza a védők utolsó menedékként. Az ilyen váraknál a külső 
erődöt úgy alakították ki, hogy onnan (ha elfoglalta az el-
lenség) a belső várat lehetőleg ne lehessen támadni; ez 
azt jelentette, hogy a külső vár tornyainak és mellvédeinek 

belső vár felőli oldalai voltak a leggyengébbek és ott nyújtot-
ták a legkevesebb fedezéket, az ostromgépeket pedig úgy 
helyezték el, hogy ne lehessen a belső vár felé fordítani. 
  

minden várnak voltak gyenge pontjai, ez jórészt abból adó-
dott, hogy szinte lehetetlen volt úgy felépíteni egy ilyen 
erődítményt, hogy ne kelljen kompromisszumokat kötni. 
A fizikai környezet volt az egyik legfontosabb befolyásoló 
tényező. Ha egy fontos kereskedelmi utat kellett hogy véd-
jen a vár, vagy mondjuk egy gazdag érckitermelő bányát, 
akkor ott helyben kellett keresni olyan helyet, ahova egy 
erődítményt fel lehet húzni, még akkor is, ha nem volt ideá-
lis a hely. De előfordult az is, hogy a megrendelő ragaszko-
dott egy bizonyos helyszínhez (pl. álmot látott, hogy oda 
kell építeni a várat, vagy ott történt valami fontos esemény, 
pl. csata), holott az merőben alkalmatlan volt ilyen célra. 
Ne felejtsük azt se ki, hogy egy ilyen erődítmény felépítése 
rengeteg pénzbe és időbe került (hosszú évek, évtizedek), 
és időközben elfogyott a pénz, és nem épült ki teljesen a 
védmű, esetleg költséghatékonysági célzattal egy kevésbé 
híres és kevésbé tehetséges építőmester végezte a munkát, 
így nem lett tökéletes az építmény. olyanról is lehetett 
hallani, hogy az építtető ellenlábasa megvesztegette a 
kőművesmestert, hogy szándékosan gyengére építse a vár 
egy bizonyos részét; hisz nyilván sokkal egyszerűbb és ol-
csóbb elfoglalni egy kész várat, mint mindezt felépíttetni. 

Télen a várakat, kőtornyokat lehetetlen volt befűteni, jó eset- 
ben 12-15 fok volt a hőmérséklet, így a bundák és köd-
mönök beltérben is használatban voltak, gyakori betegség 
volt a hideg miatt kialakult köszvény. Idővel a kandallónál 
jobb fűtőteljesítményű cserépkályhákat kezdték használni, 
mert a megnövelt fűtőfelület (homorú és domború csempék 
használata) több hőt volt képes leadni; a kőfalak hidegét pe-
dig faliszőnyegekkel és faburkolattal próbálták enyhíteni. Az 
ablakokon üveg helyett (ami túlságosan drága és törékeny 
volt) olajos vásznat, bélhártyát, vékony bőrt, szarulemezt, 
ritkán ólomüveget használ-
tak, melyet kívülről lemez-
elt deszka, szalma vagy 
vesszőfonat zárt. A vasalt 
ajtók a rozsda miatt ónozott 
vaslemezzel vannak bev-
onva, vaspántok tartották és 
falba csúsztatható reteszek-
kel voltak zárhatóak. Nyáron 
már kellemesen hűvös volt 
a kőerődökben, az udvaron 
hársfák adták az árnyékot; 
ekkor töltötték fel a rak-
tárakat élelemmel, ilyenkor 
végezték a legtöbb munkát 
(főleg az építkezéseket és 
erődítéseket), ilyenkor ele-
venedett meg igazán a vár. 
Sok helyen volt beépített 
daru a magasabb épületek felső részén építőanyagok és 
egyebek mozgatására, de gyakran vízkiemelésre is használ-
ták, akár a falon kívülről is. Volt olyan vár, amihez olyan 
keskeny út vezetett, hogy azon szekerek nem tudtak közle-
kedni, így az élelmet és minden más terhet ilyen darukkal 
húztak fel. érdekesség: a középkori hiedelem azt tar-
totta, hogy ha egy gyermeket falaznak a vár falába, 
akkor az bevehetetlen lesz...

   tengerSAM

6.
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2215. decemberében a küszöbön álló ICC - weyland-yutani háború miatt a tengerészgyalogság fel- 
állított egy különleges századot. A század lényege, hogy önálló feladatokat tudjon ellátni bármi-
lyen körülmények között. Gyors, mozgékony és bárhol hatékonyan bevethető alakulatot akart 
létrehozni a USCMC és ennek érdekében mindegyik szakaszát a századnak első osztályú 
őrmesterekkel képeztették ki, illetve a kiképzést végző őrmesterek lettek a rajok parancs-
nokai is. A század vezetésére egy kétes hírű gyalogos tisztet Jim Marshall századost nevezték 
ki, aki legkedvesebb szakaszával, az Omegával, a kiképzést követően maximálisan készen 
áll, bármilyen feladat végrehajtására. 

Ez a cikk a Crusader század főparancsnokát, és az Omega szakasz rajparancsnokait mutatja 
be, hátterüket meséli el, ami érdekes lehet, nem csak a Cantinában hónapról-hónapra zajló 
Alien versenysorozat résztvevői számára, de mindazoknak is, akik szeretik ezt az általunk 
készített játékot, és szívesen merítenének néhány NpC erejéig ötletet. 

ELSO RÉSZ“

JIM
 M

A
R

SH
A

LL

SZOLGÁLATI KARTON

NÉV: Jim mARSHAll

SZÜLETÉSI IDŐ: 2181.03.20. 

SZÜLETÉSI HELY: fÖlD, SAlt-lAke City mARADvÁNyA

BESOROZVA: 2205.11.30. MOSCOW

ALAKULAT: USCmC - CRUSADeR

RENDFOKOZAT: SzÁzADoS

Jim marshall 2181.-ben született a föld egyik romvárosában Salt-lake-Cityben, egy Jonna wy-

der Marshall nevezetű prostituált sokadik gyermekeként. Azonban sokat nem kapott az anyai 

szeretettből, hiszen anyja hamar túladott rajta, egy környékbéli gyerek dealernél, aki a kölykökből 

szervezett tolvajbandát. Az idősebbek, mint verőlegények és a banda védelmezői, a kisebbek, 

mint tolvajok dolgoztak a fickónak. Erről az időszakról nincs túl sok adat, azon kívül, hogy a fiatal 

Jimi hamar megtanult túlélni.  

Jim felnőve, fiatalon kitűnt társai közül szívósságával és ösztönös érzékével, ami a bunyóhoz 

volt, úgyhogy 16 évesen tovább is adták és rövidesen a koszos föld, legsötétebb helyeire került, 

ahol illegális bunyóst neveltek belőle. Meccs-meccs után harcolt és minden idejét annak szen-

telte, hogy egyre jobb legyen, és így életben maradjon. Viszont végig szabadulni akart ettől az 

élettől, és mindazok ellenére, hogy idővel profiként már a Hálózat nevű orosz maffia egyik buk-

mékere mellett dolgozott, gyűlölte az egészet és csak a lehetőséget kereste, hogy visszavágjon. 

Végül hatévnyi bunyó után, adódott egy lehetőség, és ő élt is vele. 

Az iCC marsall szolgálata felkereste és felajánlották neki, hogy amennyiben kitálal és még 

több infót szerezz, akkor kihozzák. Jim nem hezitált, és még további két évig segítette az iCC-t, 

hogy végül egy komolyabb rajtaütés alkalmával felszámolják a Hálózat egyik fontosabb cso-

portját. Jiminek köszönhetően közel kétszáz embert varrtak be és kaptak életfogytiglanit, illetve 

egy tucatnyian halálbüntetést, köztük néhány kis főnök is. 

marshall minden vád alól felmentést kapott és felajánlották neki, hogy tanúvédelmi prog-

ramban eltüntetik, de Jim nem akart élni ezzel a lehetőséggel, azonban nagyon szemezett a 

tengerészettel. A tengerészgyalogságnál elvégezte az alap és az elit kiképzést, végül egy speciá-

lis felszámoló századba, a Dead Corpsba vezényelték, ahol kiváló teljesítménye miatt tiszti kép-

zésre küldték. Hibátlanul elvégezte a tiszti képzést és visszakerült régi osztagához, de már, mint 

parancsnok, ezt követően nem mindennapi karriert futott be, aminek a végén őrnagyi ranggal, 

több alkalommal is bizonyította bátorságát és emberei iránti hűségét. 

Sajnos azonban rossz háttere miatt, többször is gondja akadt a fegyelemmel, különösen 

az aktatisztekkel. Ennek köszönhetően, nem is egy ügye volt a hadbíróságon. Egy alkalom-

mal viszont túllépet minden határt és egy bevetés alkalmával közel a tartarus rendszerhez, 

fizikálisan is fellépett a közvetlen parancsnokával szemben, aki súlyos sérüléseket szenvedett. 

ennek folyományaként lefokozták és kis híján még a gyalogságtól is elbocsátották, de végül 

néhány jóakarójának köszönhetően, csak átvezényelték az újonnan alakuló Crusader századhoz, 

parancsnoknak.

A Dead Copssal folytatott bevetései során egy alkalommal egy súlyosan drogos és felfegyver-

zett kolónián, több mint hússzoros túlerővel szemben helyt állt az emberivel, és egyetlen em-

berét sem hagyta hátra, innen származik a Bolyharcos hírneve. Állítólag csak ő egymaga húsz 

embert ölt meg, egy bozótvágóval.  

STÁTUSZ: AKTÍV

ALIEN 2179.

Név: tulajdonságok kezdeményezés

Jim marshall
Erő 3 Ügy+ész 6

fizikum 4 + mod: 0

Rendfokozat: Ügyesség 4 - málha: -1

Százados észlelés 2 Összes: 5

karaktertípus: intelligencia 2 Cool:

Túlélő Hidegvér 3

Jim mARSHAll SzÁzADoS - kARAkteRlAp

Előnyök + Hátrányok -

Rang 2 Balhés 1

elit képzés 3 Lefokozott (őrnagy) 1

késspecialista 1 fóbia 2

Hírnév (bolyharcos) 1 Rémálmok 3

parancsnok 1 ellenség (A Hálózat) 4

Szerzett előnyök + Szerzett hátrányok -

Szenvedélybetegség
(kés és kardgyűjtés)

1

képzettségek tul: Szint: mod: Összes:

Rohampuskák 4 5 -1 8

Harcművészet (f) 4 4 0 8

Atlétika 4 2 0 6

irányítás 3 3 3 9

Harcászat 2 3 3 8

túlélés 2 1 0 3

kitérés 4 4 -1 7

éberség 3 3 0 6

Hajítófegyverek 3 4 2 9

Akaraterő 3 2 0 5

Jogtudomány 2 1 0 3

Alvilág ismerete 2 1 0 3

etikett 2 1 0 3

SZOLGÁLATI KARTONNÉV: teD Smile (teDDy)SZÜLETÉSI IDŐ: 2172.12.04. SZÜLETÉSI HELY: StARpoiNt ÁllomÁS
BESOROZVA: 2191.08.01. StARpoiNt ÁllomÁS

ALAKULAT: USCMC - CRUSADER - OMEGA 3 RAJ

RENDFOKOZAT: TÖRZSŐRMESTER

TED
 SM

ILE

Ted a Starpointon látta meg a napvilágot. Édesapja, Roger Smile a Kalapács ezred őrmestere volt, míg édes- 

anyja, Mrs. Katarina Baron-Smile ugyanezen ezred felderítője. Jelenleg mindketten békés nyugállományu-

kat töltik. 

Ted világéletében szülei nyomdokaiba akart lépni, így mikor elérte a megfelelő kort, azonnal jelentkezett a 

seregbe.

Élete elég egyszerűen, már-már átlagosan telt. Csatából csatába vezényelték, s ő minden mást eldobva 

magától, ennek szentelte életét. A sereg lett a családja, a barátja.

Társait testvéreként kezelte, s a maga egyszerű és kedves módján igyekezett segíteni mindenkinek, ha 

lehetősége volt rá. Lehet egyszerűsége miatt, de lelki békéjét az átélt borzalmak sem borították fel. Pedig 

azokból akadt bőven…

STÁTUSZ: AKTÍV

AKTA: LEZÁRATLAN
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ALIEN 2179.
TED SMILE TÖRZSŐRMESTER - KARAKTERLAP
Név: tulajdonságok kezdeményezés

ted “teddy” Smile
Erő 4 Ügy+ész 5

fizikum 4 + mod: 0

Rendfokozat: Ügyesség 4 - málha: 1

Törzsőrmester észlelés 2 Összes: 4

karaktertípus: intelligencia 2 Cool: 3

Túlélő Hidegvér 2

Előnyök + Hátrányok -

veterán 5 Babonás 1

Rang 1 Rendes arc 2

kedvelt alkalmazott 1 Hadbírósági tárgyalás 1

parancsnok 1 technika ördöge 1

Berzerker (Ne szídd az 
USmC-t !!!)

3

Szerzett előnyök + Szerzett hátrányok -

- -

képzettségek tul: Szint: mod: Összes:

Nehézfegyverek 4 5 4 13

közelharc 3 4 7

kitérés 3 3 6

Atlétika 4 2 2 8

irányítás 2 5 3 10

Harcászat 3 1 4

Akaraterő 2 2 2 6

túlélés 3 2 5

éberség 2 3 5

zéró-g mozgás 3 2 5

Rábeszélés 2 2 2 6

Művészet 2 3 2 7

tanítás 3 2 5

Robbantás 3 2 5

vezetés 3 1 4

pszichológia 2 2 2 6

Elsősegély 3 2 5

SZOLGÁLATI KARTON
NÉV: williAm RoDeRiCk giBSoN (giBoNS)
SZÜLETÉSI IDŐ: iSmeRetleN (kb 2181)
SZÜLETÉSI HELY: fÖlD, gAtewAy ÁllomÁS
BESOROZVA: 2203.05.20. - GATEWAY ÁLLOMÁS
ALAKULAT: USCmC - CRUSADeR - omegA 2 RAJ
RENDFOKOZAT: ŐRMESTER

William a Gateway űrállomáson született, jómódú család fiaként. Igazi szüleit nem ismerte. Apja a tengerészetnél 
szolgált, anyja a szülést követően elhunyt. Apai ági rokonok nevelték fel, s iskoláztatták. Will, remekül értett az elekt-
rotechnikához és a fizikához, ezért első jelentős állásként bolygómérnökökkel dolgozott a St. John-on, az atmoszféra-
processzorban, mint mérnöki asszisztens, később a reaktor felügyeleti részleg vezetője.

William mindig is nagyravágyó volt, s legbelül valami más is hajtotta. Olybá tűnt nem elégítette ki az, amit a 
munkájától kapott, s ebből kifolyólag következett, hogy rossz körökbe keveredett. Könnyebb és jövedelmezőbb üzleti 
útjai az alvilág felé sodorták, ahol számos csempésszel és maffiózóval megismerkedett, s a mai napig üzletel. Ám nem 
ment mindig minden olyan simán, mint ahogy William azt hitte. Sok esetben szállítottak árut a nagyobb cégektől, 
beleértve a Waylendet is, és a tengerészetet is. Gyakori árucikkek voltak az új fejlesztésű stimuláló-szerek és harci-
drogok. Nem kevés alkalommal csempésztek méregdrága alkatrészeket, melyek terraformáló fúziós reaktormaghoz 
kellenek, vagy fegyvereket, és egyetlen egyszer, amibe bele is buktak „nyers” android alanyokat, amiknek még nem 
töltötték fel az MI-t. (mellesleg ezen akció során bukkant olyan adatokra, mely ugyan nem bizonyíték, de sejtetőleg 
hatott a harci androidok létezsére) 

ez utóbbi alakalommal, amikor a weylandes szajrét csempésztek ki az alsó szektorokból, egy elég komoly 
ellenőrzés során forró lett a talaj, és lövöldözésre került sor. A csempészbandának, akikkel utazott menekülnie kellett, 
de végül elfogták őket, Williamet, Johnathan Martinezt és Ali Muzamba-t az összekötőt kivéve. William sokáig próbált 
rejtőzködni, de tudta a Waylendesek a nyomában vannak, így egyetlen egy módon próbálta megmenteni magát: belé-
pett a tengerészgyalogságba. Apja egyébként is gyalogos volt, s az ő rokoni ága szintén ide vezettek. Ígyhát, felvette 
a kapcsolatot biz. Cooper vezérezredessel, és elintéztette, hogy töröljék a körözöttek listájáról, valamint hogy a cég 
(akik szemében továbbra is körözött személy a mai napig), ide ne kövesse. 

Szóval, minthogy a seregben menedéket lelt, Cooper további ajándékai közé tartozott hogy williamet a mélyvízbe 
vetette. Az elmúl 4 év alatt a lehető legkeményebb kiképzést és feladatokat kapta. Természetesen az alapkiképzésen 
kiderült, hogy remek szakértője a biztonságtechnikának, robbantásnak valamint a szerelésnek. Szakértői feladatait 
csupán az befolyásolta, hogy mindig veszélyes helyzetekbe rendelték, ahol nem ritkán nehéztüzérekkel együtt harcolva 
kellett boldogulnia. Így került össze néhány igen tökös legénnyel a Tartaruson...

Ők lettek a Mortar Team. Aaron Pripjaty, a szerb mesterlövész. Tokumo Yokama, a felderítő. Diego De-Moris, spa-
nyol nehéztüzér. Jamael „Orpheus” Ali, a robbantási szakértő és bokorugró. ...és William Roderick Gibson, a technikus. 
Valójában mindegyikük kedvelt taktikája lévén aggatták magukra a Mortar Team nevet, miszerint mint egy „ütős” 
bomba, módjára hatolnak be és semlegesítik a célt.

4 év elteltével, sajnálatos módon áthelyezték a Starpointra, ahol valamivel nyugalmasabbá lett a szolgálata, 
tekintve hogy nem szerelt le. 4 évnyi igen jó teljesítése során újra Cooperhez fordult, ha már meg kellett válnia a 
kedvenc csapatától és még csak le sem szerelhetett. Őrmesterré „emeltette” magát, ami részéről lehet egy hatalmas 
baklövés volt, hiszen vezetői tapasztalatai híján kemény diónak kezdi érezni mindössze néhány hetes kinevezését...

W
ILLIA

M
 R

. G
IB

SO
N

A CRUSADER SZÁZAD ZÁSZLÓSHAJÓJA_

ADATKÉRÉS: COOPER VEZÉREZREDES
JELSZÓ: ***-*-****-*_

Név: tulajdonságok kezdeményezés

william Roderick 
gibson

Erő 2 Ügy+ész 6

fizikum 3 + mod: 0

Rendfokozat: Ügyesség 3 - málha: 0

Őrmester észlelés 4 Összes: 6

karaktertípus: intelligencia 3 Cool: 4

Túlélő Hidegvér 3

képzettségek tul: Szint: mod: Összes:

Rohamfegyver 3 4 0 7

túlélés 4 2 0 6

Atlétika 3 3 0 6

közelharc 3 2 0 5

Nehézfegyverek 3 3 0 6

éberség 3 2 0 5

kitérés 3 4 0 7

lopakodás 3 2 0 5

Robbantás 4 3 2 9

Biztonságtechnika 4 4 2 10

Szerelés 3 2 2 7

Alivlágismeret 3 2 0 5

programozás 4 1 0 5

Üzlet 3 3 0 6

etikett (katonai) 4 0 0 4

irányítás 3 2 0 5

Harcászat 1 0 0

Elsősegély 4 1 0 5

Előnyök + Hátrányok -

mérnök zseni 2 Szadista 2

Jóképű 1 Üldözött (weyland) 3

Hátszeles 3 tartozás (Csempészek) 1

kapcsolatok 2 Seggfej 2

Szerzett előnyök + Szerzett hátrányok -

- -

WILLIAM R. GIBSON ŐRMESTER - KARAKTERLAP

STÁTUSZ: AKTÍV

ALIEN 2179.

G E R I



14 15

VAMPIRE

   
 Öreg szörfös az egykori herceg gyermekének, gyermeke.
A Cantina “Mon Krieg” krónikájának egyik jelentős Brujah szereplője.

Klán: Brujah 
Nemző: Cortinius  
Kor: 49 éves (1962 Mon Krieg)
Generáció: 8. 
Magasság: 1.89 méter.

Természet: Szenvedélyes. Mindene a szörfözés és a szabad élet.
Viselkedés: Ugyanaz, mint a természete. 

Háttér: Az eredetileg San Franciscoban élő fiatal fiú az 1950-es évek végén jött át 
szüleivel Mon Kriegbe. Itt gondtalan életet élt, felmenői hátterének köszönhetően, 
semmi mással sem foglalkozva, mint a tenger és kedvenc sportja a hullámlovaglás. Rengeteg barátja 
volt a parton és éjjel-nappal ott lógott. Mindenben benne volt, ami, akár csak kicsit is veszélyes volt, 
legyen az viharban való szörfözés, a környékbéli rendőrök idegesítése, kisebb-nagyobb csempészés, 
könnyű drogok stb. Több csetepatéja is volt, más parti bandákkal, azonban hihetetlen vagányságának 
és félelmet nem ismerő vakmerőségének köszönhetően, mindig ő jött ki nyertesként minden húzós 
helyzetből.  Itt talált rá későbbi atyja az egykori város hercegének, Eriknek a gyermeke Cortinius. Az 
atya feladata volt, a környéken egyre súlyosabb gondot jelentő vérfarkasok problémájának megoldása 
és Cortinius fantáziát látott a balhés és sokakat ismerő Surfben, úgyhogy először, mint a ghoulja, 
később pedig a végső játékban már mint gyermeke vette hasznát. 

Cortiniussal soha nem találta igazán a hangot, figyelembe véve, hogy közel kétszáz év korkülönb-
ség volt köztük és a tény, hogy az őt teremtő vámpír a francia forradalom ideje óta itta az emberek vé-
rét, Surfnek pedig, annyira nem feküdt a komolyabb vérengzés. Azonban a vele egy időben ölelt másik 
gyermekével atyjának a kocsi tolvaj Dorissal nagyon jól kijött és szinte testvérként szerették egymást. 
Közel négy évtizedet töltöttek együtt így hármasban, idővel pedig már inkább csak testvérével Doris-
sal kettesben, aki sajnos Mon Krieg utolsó csatájában elpusztult. Surf ekkor magára maradt 
és bár atyja Cortinius felajánlotta, hogy tartson vele az óvilágba, ő inkább választotta a 
romhalmazzá vált várost és maradt Mon Kriegben. Visszatért a tengerpartra és azóta is 
ott él, fenn tartva egy viskót, egy kutyát és segítve a környékbéli szerencsétleneket, 
legyen akár Senkiházi, vagy Anarch vámpír, akár csak egy bajba keveredett halandó. 
Nem folyik bele a város politikájába, viszont mindig lehet rá számítani, ha nagyobb 
balhé van. 

A 2000-ben lévő káoszban törvénytelenül, és saját akarata ellenére, véletlen 
te-remtett egy gyermeket, akiért a felelőséget csak kilenc évvel később vette fel, 
amikor néhány szolgálatáért cserébe engedélyt kapott Don Banderostól a terem-
tésre. Sajnos azonban nem volt jó teremtő és a gyermeke, képzése hiánya miatt, 
súlyos galibákba keveredett, ami miatt meggyűlölte a lányt. 

Fizikai:          Szociális:           Mentális: 
Erő:4 
(baromi kemény fogás)           Karizma: 3         Észlelés: 2
Ügyesség: 4             Manipuláció: 2  Intelligencia: 2
(egyensúlyérzék)

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

Adottságok: Kézitusa - (bunyó) 4, Atlétika – (szörfözés) 4, Rászedés - (csábítás) 3, Kitérés - 
(elugrás) 4, Éberség 3, Helyismeret 3.
Képzettségek: Lőfegyverek - (shotgun) 4, Szakma - (deszkakarbantartás) 3, Állatsze-
lidítés 2, Lopakodás 2,  
Vezetés 2, Túlélés - (vadon) 4.
Ismeretek: Nyelvismeret - (spanyol) 2, Nyelvismeret - (francia) 2 
 
Diszciplínák: Őserő 4, Gyorsaság 4, Jelenlét 2
Háttér: Kapcsolatok 3, Anyagi háttér 2, Gyermek gyűlölete -2, Rej-
tett menedék - (tengerparti viskó alatti bunker) +3, Csatlós - (Sharka a ghoul 

pitbull) 2
Erények: Lelkiismeret 4, Önuralom 3, Bátorság 4. 

Emberség: 5   

Akaraterő: 6    

Vérpont: 15/3

MON 

KRIEG  

galaxis szerte terjed egy félelmetes legenda a birodalom 
és a császár ellenségeinek körében. ezek a legendák egy 
különleges halálkommandóról szólnak, ami képes akárkit, 
akárhol, akármikor meglepni és likvidálni. A kommandó 
állítólagos ereje két dologban van, egyrészt abban, hogy a 
legfejlettebb birodalmi álcatechnológiát használják, aminek 
köszönhetően a közvetlen támadás pillanatáig teljesen 
láthatatlanok. A másik pedig, hogy a kommandó tagjait 
műtétek egész során keresztül alakították át arra, hogy egy 
nagyon ritka és értékes kábítószert ne csak betudjon fogadni 
a szervezetük, de alkalmassá tegye őket arra, hogy kapcso-
latot létesítsenek az élő erővel, aminek köszönhetően szinte 
legyőzhetetlen harcosokká vállnak. 

A kommandó felépítését és kialakítását egy primitív és 
igen agresszív fajon hajtották végre a Hekrineken. keveset 
lehet tudni erről a fajról és még kevesebbet a kommandóról 
és annak működéséről, azonban tört birodalmi hírszerzési 
adatok alapján a következőket sikerült kideríteni: 

A Hekrinek az esztnega szektor marses rendszerében 
található bolygóról származnak. Az alapvetően harci tör-
zsekbe élő fajt, egy birodalom csillagromboló parancsnok, 
bizonyos lead emprie fedezett fel és vezetésével, alig egy 
évvel az endori csatát követően, meg is kezdték az  „át-
alakításukat”. emprie egy különleges eljárást fejlesztettet ki, 
ami átalakítja a DNS láncát a kiválasztott példányoknak és 
különleges képességekkel ruházza fel, illetve a többszörö-
sére növeli testi tulajdonságaikat. A Hekrinek tökéletesen 
alkalmasnak bizonyultak a feladatra, hiszen számuk több 
milliónyi, és semmi kár nem éri a birodalmat, ha a kísér-

 
 

Egység: Különleges Herkrin csapásmérő kommandó
Faj: Hekrin. 
Magasság: 2.2 méter.
Erő-érzékeny: Nem.

Ügyesség: 4k+2
Közelharc 9k+1, Közelharc védelem 7k, Kitérés 5k+1. 

Érzékelés: 3k+1
lopakodás 6k, fürkészés 4k+2.

Erő: 5k+1
Pusztakezes harc 6k+2, Mászás 7k+1, Súlyemelés 5k+1,
Kitartás 5k+1. 

Felszerelés: Különleges Hekrin kommandós vért (+1k Erő 
minden támadás ellen), Hekrin kobon csont biópenge (Ne-
hézség:13, Sebzés: Erő+3k maximum 7k.), Álcázó pajzs 
(Bekapcsolásakor +4k-t ad a lopakodás próbákra, bármilyen 
támadó mozdulat azonnal felfedi a használóját)

Karakter pont: 1-3
Erő Pont: 1
Mozgás: 13
 
Különleges képességek: A fűszernek és a biológiai át-
alakításaiknak köszönhetően szervezetük teljesen ellenálló 
mindenféle sérülés ellen. Nem hat rájuk semmilyen sebzés 
negatívum és addig küzdenek, amíg meg nem halnak. ezek-
nek az átalakításoknak másik hatása az, hogy kitágult az 
érzékelésük és képesek ideiglenesen befogadni az erőt, min-
den ilyen Hekrin 1 erőponttal rendelkezik.

letek, vagy maguk a műtétek alatt átlagosan 10-ből 8-9 
példány elpusztul. A Hekrin halálkommandók tűrőképessége 
felülmúlhatatlan lett az átalakításoknak köszönhetően, és 
harci moráljuk illetve fajukból fakadó ösztönös érzékük a 
gyilkolásra, félelmetes ellenféllé tette őket. A megváltozott 
szervezetük egyik legfőbb jele, hogy kéken izzik a szemük a 
különleges szertől és az egyedüli ismertetőjel, még mielőtt 
lecsapnának a különleges kobon csont pengéik az-az átható 
fahéj illat, amit ugyancsak a szer miatt lehet érezni. 

Hekrin harcos: Ugye nem szeretnél vele találkozni egy 
sötét sikátorban?

Hekrin bolygó a Marses rendszerben

STAR WARS

GERI
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Paklitípusok 
(második rész) 

Breed-Boon paklik

Kinek ajánlom: mindenkinek
Költségigény: nagyon változó
 
A Breed – Boon paklitípus egyidős a 
v:tes-sel, mégsem nevezhetjük unalmas 
őskövületnek, hiszen újra és újra megújult. 
manapság már rengeteg klánnal lehet 
játszani és mindegyik paklinak megvannak 
a saját jellegzetességei, erősségei és gyen-
géi. De mit is nevezünk Breed – Boon pakli-
nak? A név magáért beszél: a breed annyit 
jelent, hogy szaporodni; a boon pedig egy lapra, a Consan-
guineous Boon-ra utal.

Ebből már nem is nehéz kitalálni a pakli alapstratégiáját.  
A cél minél több vámpír irányítása egy adott klánból, miköz-
ben egyre több pool-t nyerünk, hogy még több vámpírt 
hozhassunk játékba. A végén pedig, ha minden jól ment, 
lesz 10+ vámpírunk, amikkel meg szépen besöpörhetjük az 
asztalt. ez a közös vonása mindegyik paklinak, különbség 
csak abban van, hogy mit kezdünk majd ezekkel a vámpírok-
kal és hogyan szavazzuk meg a Consanguineous Boon-okat.

1. A stealth csoport

ebben a verzióban az a cél, hogy 
akcióinkat ne tudják megblok-
kolni. Szinte kizárólag az obfus-
cate diszciplínára támaszkodnak 
ezek a paklik, bár elképzelhető 
Chimerstry-s illetve obtenebra-
tion-es vagy protean-os verzió 
is. Az obfuscate-es verzió talán 
a legköltséghatékonyabb, egy 
ilyen paklit fillérekből összedob-
hatunk. Nem kell bele más, csak 
kis vámpírt csináló lap (third 
tradition: progeny vagy Creation 
Rites), Boon-ok és sok stealth. 

Hozzuk le a vámpírokat, hívjunk Boon-okat és ha már ele-
gen vagyunk bleedeljük ki a prédánkat psychic veil és veil 
the legions segítségével. természetesen szavazhatunk kine 
Resources Contested-eket is meg bármi mást, amit fontos-
nak vélünk.

Ajánlott klánok: Nosferatu, Nosferatu antitribu, malkavian, 
malkavian antitribu és gangrel antitribu, Assamite. minde-
gyik klánnak megvannak a saját előnyei és hátrányai, nem 
akarom elvenni a felfedezés örömét: kísérletezzetek bátran!

2. A + bleed csoport 

ezeknél a pakliknál a stealth helyett a nagyobb bleed-re 
tesszük a hangsúlyt. mivel a lopakodásban nem jelesked-
nek, ezért fontosak az olyan kiegészítő mesterlapok mint az 

Anarch troublemaker és a pentex Subversion. 

A Toreador antitribu rögtön két nagyon erős mes-
terlappal tud előrukkolni: a Foundation Exhibit 
segít nekünk átvinni a szavazásainkat, míg a 
palla grande biztosítja számunkra a +bleed-et. 
mivel ezt a paklit embrace-ekkel érdemes játsza-

ni, ezért ez a jóval drágább árkategóriába 
esik mint az obfuscate-es verziók.
     
A Ravnos talán az egyik legerősebbnek 
tűnő verzió: ingyen teremti a kis-
vámpírokat a Ravnos Carnival segítsé-
gével, +bleed és +strength-el rendel-
kezik hála a week of Nightmares-nek és 
remekül tud szavazni az the eldest Are 
kholo segítségével. Nem elhanyagol-
ható tény az sem, hogy stealth opciók-
kal is rendelkezik. Nagy hátránya, hogy 
anyagilag nézve, messze ez a legdrágább 
verzió.
   

Talán a leggyengébb láncszemnek tűnhet 
a Brujah antitribu-k köré épített pakli, 
de ne essünk abba a hibába, hogy le- 

becsüljük. wittmann Dávid ezzel a verzióval mindhárom asz-
talát megnyerte az egyik európa Bajnokság szombati nap-
ján és első helyen került döntőbe! E pakli nagy erőssége 
két vámpírban valamint egy könyvtár lapban keresendő: 
Shawnda Dorrit, miguel Santo Domingo és az Unexpected 
Coalition. Shawnda csupán 6-os kapacitású és mégis 3 
szavazattal segíti az ügyünket, ezzel egyedülálló vámpír a 
v:tes-ben. miguel adja a szükséges +bleed-eket és az Un-
expected Coalition fogja nekünk átvinni a szavazatainkat.
     
Nem felejthető ki a felsorolásból a Brujah klán sem, hiszen a 
Keepers of Tradition óta talán az egyik legerősebb versenyző 
lett ebben a mezőnyben. Amellett, hogy nevetségesen 
erős vámpírokkal rendelkeznek 
(Carlak, karen Suadela, tara, 
stb.) megkapták a játék egyik 
legerősebb mesterlapját is: 
a New Carthage-et. A New 
Carthage +bleed-et és +vote-ot 
is add, mi kell még? Mindenkép-
pen ki kell emelni karen Suade-
la-t, aki alapból +stealth-en hoz-
za a vámpírokat és hívja össze a 
szavazatokat, de ráadásul ren-
delkezik egy kis obfuscate-tel 
is! Joker lapként meg mindig ott 
van a Carthage Remembered is. 
A Brujah Debate-ről külön cikket 
fogok írni, ezért ezzel itt most ne 
foglalkozzunk.
   
Egyéb lehetőségek és végszó

tulajdonképpen már szinte mindennel lehet breed-boon-t 
játszani. Aki nem elsősorban versenypaklikra gondol, hanem 
szereti a kihívásokat játszhat akár follower of Set-tel, vagy 
Baali-val is. Nagyon erős még a Daughter of Cacophony is, 
hiszen a Conductor és a Madrigal nagyon erős lapok, ráadá-
sul a Benefit Performance segít nekik kivédeni a Delaying 
tactics-et. ez a felsorolás szándékosan a teljesség igénye 
nélkül készült. Csupán ízelítő szeretne lenni, betekintés a 
lehetőségek végtelen tárházába. Az alapmechanizmus ad-
ott, hogy ki mit akar és tud belőle kihozni egy érdekes és 
izgalmas kérdés. Játszunk bátran ezzel a régi és egyben 
örökkön új pakli típussal! A végén még szereplejen egy kis 
tanács: a Cryptic Rider nem csak azért fontos lap, mert nem 
tudják leszavazni a Boon-t, hanem azért is, mert a Cryptic 
Rider-es szavazást nem lehet megakadályozni a Delaying 
Tactics-szel, ami ennek a pakli típusnak az ősellensége. 

Major „Mephistopheles” Martin

SOROZATGYILKOS

A kislánynak senki sem szólt, hogy a dinoszau-
ruszok etetése tilos?

Balról jobbra: Maddy Shannon, Zoe Shannon, Dr. Elisabeth 
Shannon, Josh Shannon, Jim Shannon, Skye, Guzman had-
nagy, Nathaniel Taylor parancsnok, Mira a Hatosok vezetője

Alig ért véget a Falling Skies sorozat első évada, máris 
kezdődött Spielberg papa (itt is producerként) újabb sci-fi 
nyalánksága a terra Nova. A trailerek alapján nagy vára-
kozásokkal ültem neki a sorozatnak, és nem is kellett 
csalódjak. Ha külön-külön veszem a sorozat toposz-elemeit, 
akkor nagy újdonságot nem hoz, hiszen van benne: ökoló- 
giai összeomlás szélén álló világ, időutazás, dinoszauruszok, 
lázadók, bűnbe esett rendőr, családi viszályok és családi 
kötelékek  - ám ennek a sajátos vegyítése mégis egy jel-
legzetes ízvilágot ad. A történet elejéről röviden: Adott 
egy haldokló, szénné szennyezett föld, amely az utolsókat 
rúgja. mindenütt hatalmi terror, embertelen törvények, ám 

ekkor egy váratlan felfedezés kapcsán reménysugár csillan. 
Rátalálnak egy téridő törésre, amely a távoli múltba vezet, 
pontosan 85 millió évvel korábbra a Kréta kor közepébe.  
A kormány előreküld egy felderítőt, majd a sikeres út 
után, kiválasztott civilekből úgynevezett „zarándokla-
tokat” szervez és indít útnak a múltba, hogy az emberi-
ség egy második esélyt kapjon. Ha ismerjük Ray Bradbury 
„Mennydörgő robaj” című novelláját, akkor tudhatjuk, hogy 
ez nem feltétlen jó ötlet a jövőre nézve a „pillangó hatás” 
miatt, ám ezt az írók egy huszáros vágással úgy oldották 
meg, hogy a múltba utazással egy alternatív idővonal is lét-
rejön, így a múltban eltaposott pillangók – vagy még an-
nál is csúnyább dolgok – mit sem számítanak a jövőben. 
A történetbe a 10. zarándoklatnál kapcsolódunk be, ahol 
is egy a törvényt megszegő, de mégis jó szándékú, rendőr 
Jim Shannon és családja (Dr. elisabeth Shannon, Josh, 
maddy és zoe) némi viszontagság után sikeresen átkel a 
múltba, ahol már egy kellemes kis vidékies kolónia várja 
az új életre áhítozókat. Persze az élet ott sem egyszerű, 
hiszen 85 millió éve még hemzsegtek dinoszauruszok, is-
meretlen betegségek, és még a levegő is egészen más volt, 
mint amit addig megszoktak. természetesen Nathaniel tay-
lor parancsnok (Stephen Lang – Avatar ) minden kemény, 
de következetes jó szándéka ellenére az emberi gyarlóság 
ebbe a „Szép, új világba” is beszivárgott, így azok is fel-
bukkannak (A Hatosok), akik nem annyira értenek egyet az 
új irányelvekkel, és óhatatlan az összetűzés a kolóniával.  
A családi kapcsolatok bonyolódnak, fény derül néhány titokra, 
így az epizódok kellően izgalmasak. A feszültség folyama- 
tosan eszkalálódik az évad utolsó 12. részéig. A soroza-
tot mindazoknak ajánlom, akik szerették a Jurassic park 
feelinget, vagy akik sajnálják, hogy a brit „Outcasts” című 
sorozatot idő előtt elkaszálták, mert van egy olyan kósza 
érzésem, hogy az alkotók egy csomó elemet mintha egyen-
esen abból, az amúgy jobb sorsra érdemes sorozatból 
emeltek volna át. A látványvilág klassz, eléggé ügyeltek az 

apróságokra is, bár a Cgi-s dínók persze nem érik egy a 
nagy mozik szintjét, de a hitelesség határain belül mozog-
nak. A szokásos értékelés szerint: 8/10

Cpt.N.

Mindig is mérsékeltnek mondható sci-fi-fantasy-thriller-hor-
ror rajongó voltam, anyukám kiképzésében hamar túlestem 
a Star Warson és a Triffidek napján is. A sorozatokra viszont 
becses vőlegényem, Gábor, fedőnevén Norris szoktatott rá.
Az angol outcast és az amerikai falling Skies után a terra 
Nova volt a következő várva várt sorozat a listánkon. Habár 
engem a sci-fi történetekkel könnyű lenyűgözni, mert nem 
vagyok akkora szakértő, hogy tudományos szempontból 
bármibe bele akarjak kötni, azért kritikus tudok lenni.

A Terra Nova 2149-ben kezdődik, amikor a Föld már 
szinte lakhatatlanná vált a szennyeződéstől. Egy véletlen 
folytán lehetőség nyílik egy időrésen keresztül egy megha-
tározott időbe, 85 millió évvel korábbra költözni, így megin-
dul a múltban egy új kolónia kialakítása. A történetet eleve 
roppant érdekesnek találtam, annak ellenére, vagy inkább 
pont azért, mert az általam kedvelt föld 2 és az outcast is 
hasonló témával foglalkozott.

A főszereplők magja, Jim Shannon és családja bizonyos 
szempontból archetipikus figurák. A férfi rendőr, az erő és a 
védelem megtestesítője, a feleség orvos, és az egyértelmű 
összetartó energia, a három gyerekük között pedig meg-
találjuk az okostojást, a lázadót és a világra épp csak rá-
csodálkozót – mindezt úgy, hogy nem érezzük jellemüket se 
szájbarágósnak, se sablonosnak.

Ugyan a család nem épp a legillegálisabb módon 
került teljes létszámában a kolóniába, taylor parancsnok 
mindegyikőjüket befogadja, és megkezdődik az ismerke-
dés az új világgal. A dinoszauruszok mellett a kolóniába 
valamivel korábban érkező és később leszakadó „Hatodik 
zarándokcsoport” is komoly veszéllyel fenyeget.

Néhány főbb karakter mellett nem mehetek el szó 
nélkül. A parancsnok figurája a bölcs harcos, kemény de 
igazságos katona karaktere. A Hatosok vezére, mira, mint-
ha Taylor sötét női párja volna. Nagy kedvencemmé vált a 
buzgó, ám naiv tudós, malcolm, valamint a húsbavágóan 
skót akcentussal köpködő kocsmáros, Boylan alakja. Persze 
ne higgyük, hogy itt senki nem tartogat csontvázt a szekré-
nyében…

Tetszik, hogy senki nem válik mindent legyőzni 
képes, kizárólag helyesen döntő szuperhőssé. Időnként a 
főszereplők is földre kerülnek, indulnak rossz irányba, ettől 
válik a sorozat emberivé. tetszik, hogy nem tudom meg-
különböztetni a számítógépes grafikát az eredetitől, és 
az is tetszik, hogy hiába próbálom, gyakran nem tudom 
kiszámítani a következő fordulatot. Ezért válik számomra 
izgalmassá ez az első széria, amelyet bátran ajánlok minden 
korosztálynak, sci-fi-függőknek és laikusoknak egyaránt, ha 
háromnegyed óra kellemes szórakozásra vágynak.
             Szilvi

A laikus szemével
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INSTANT NPC

Mesterlövész / Bérgyilkos
A szerkesztőtársakkal sokat agyaltunk az Instant NPC rovat 
kapcsán. Felmerült olyan érv, hogy a rovatnak egyszerűen 
csak a gyakran megjelenő NPC-k archetípusait kell bemu-
tatnia, de ellenérvként megfogalmazódott, hogy nem ér-
demes csak a klisészerű megoldásokat szajkózni, helyette 
változzon a rovat akként, hogy egy kicsit több lehetőséget is 
megvillantson, mint egy-egy NpC sztereotípia bemutatása. 
Csavartunk hát egy kicsit a dolgon, és az új anyag, már en-
nek a szellemében íródott, reméljük megelégedésetekre. e 
havi figuránk a: MESTERLÖVÉSZ / BÉRGYILKOS

A karaktereknek négy attribútumát határoztuk meg - ki-
nézet, Személyiség, viselkedés és Háttér - és ezek alá ren-
deltünk különféle jellemvonásokat.
Az alábbi táblázatok csak néhány kiragadott példát tar-
talmaznak, a mesélő maga is kitalálhat vagy hozzátehet 
bármit, valójában csak gondolatébresztőnek szánjuk.

Kinézet : A karakter megjelenése, külső tulajdonságia, 
amelyek bárki számára láthatóak. A legjobb bérgyilkos 
persze az, akiről nem látszik, vagy nem hiszik el, hogy bér-
gyilkos lehet. 
 

1. Hétköznapi, (Mindennapi viselet, semmi kirívó.)

2. Szürke Egér, (A tömegben észre sem vennéd.)

3. Kövér úr / hölgy, (Nagy pocak, tekintélyes toka.)

4. Öreg hölgy / úr, (Ősz haj, avitt ruhák, retikül / sétapálca.)

5. A katona, (Baltával metszett rideg vonások, terepruha.)

6. A sportos (Ruganyos izomzat, napbarnított bőr, trendi öltözet.)

Személyiség: Amilyen a karakter valójában, a legbelsőbb 
énje.

1. Joviális, vidám (Mosoly, nevetés, viccek, életöröm.)

2. Csendes, szófukar, (Sejtelmes nézés, szavát sem hallani.)

3. Beszédes (közvetlen stílus, olykor már-már tolakodó.)

4. Szociopata (egyedül a világ ellen, pusztuljon a férgese.)

5. Átlagos, szürke (Egyszerű tőmondatok, hétköznapi témák.)

6. Rideg, cinikus (A levegő is megfagy a jelenlétében.)

 
Viselkedés: Ahogyan a karakter megnyilvánul a külvilág 
felé, amilyen arcát mutatja. ez lehet ugyanolyan is, mint a 
személyisége, de teljesen eltérő is lehet.

1. Öntörvényű (Úgy csinálom, ahogy én akarom, nekem nem pa- 
r ancsol senki.)

2. Fanatikus (A feladatának megszállottja, mindenáron végrehajtja.)

3. Magányos farkas  (Egyedül él, egyedül dolgozik, egyedül hal 
meg.)

4. Tökéletesség megszállottja (Minden energiája a feladaté, 
csak a siker elfogadható.)

5. Hagyománytisztelő (Ha az elődöknek megfelelt, nekem is jó 
lesz.)

6. Szörnyeteg (Az áldozatát élvezettel öli meg. Senki se kerüljön 
a keze közé.)

 
Háttér: A karakter személyes és/vagy anyagi háttere, a vi-
lág amelyből érkezett.

1. Gazdag, jómódú (Nagy bankszámla, nincsenek anyagi gondok.)

2. Átlagos életvitelű (Kis lakás, kis kocsi, kis kereset)

3. Csóró, szegényes (Bérelt lakás / szoba, gyenge felszerelés)

4. Elkötelezett valaki / valami felé (hivatásos) – 
(Valamilyen szervezet tagja.)

5. Amatőr (Majdhogynem „kedvtelésből” öl.)

6. Hírhedt (Nagy név a szakmában, legendás és nagyon drá-
ga.)

Példakarakter:  la maestro

Kövér úr (3) 
Joviális személyiség, (1)  
tökéletesség megszállottja (4) 
Amatőr (5)

gianluca moretti egy tisztes 
termetű olasz úriember, aki a 
Római filhamrmonikusok ze-
nekarában játszik negyedik 
brácsásként. közel két mé-
ter magas, 130 kiló. Imádja a 
fekete, hosszú szövetkabátokat, 
a fehér sálat és kesztyűt, illetve a 
csontgombos sétapálcákat. Sö-
tét, göndör haja van, apró, közel 
ülő malacszemei, és pufók arcát 
bozontos körszakáll keretezi. 

Gyakran hord kalapot és lakkcipőt, és eredeti hivatása miatt 
brácsát egy tokban. Emellett pizzaszakértő és pizzériakriti-
kus – amely érdeklődése meg is látszik testalkatán. Egészen 
40 éves koráig tisztes agglegény életet élt, macskájával fell-
inivel, amíg egy nap kezébe nem akadt egy regény, melynek 
címe: Egy bérgyilkos naplója volt. gianluca elolvasta a re- 
gényt, majd ötször egymás után újra. Azután pedig a 
könyvből készült filmet nézte meg nagyon sokszor.

Ezt követően furcsa elhatározásra jutott: mivel ze-
nészként elért a karrierje csúcsára, ezért inkább bér-
gyilkos lesz. Ráadásul a legjobb, legtökéletesebb 
bérgyilkossá szeretne válni. A pizzériás (aka: maf-
fia) kapcsolatait latba vetve – pontosabban egy köz- 
ismert maffiavezér étterméről írt kiváló pizzéria- 
kritikáért cserébe hozzájutott a szükséges   felszereléshez, 
mint (távcsöves 
puska, hangtompító, 
állvány, lőszerek 
nagy mennyiség-
ben.), majd lelkes 
amatőrként nekiállt 
a „munkának”. Most 
még nem  nagy név 
a szakmában, de 
a gyanún felül álló 
személyisége miatt 
mégis ígéretes te-
hetségnek tartják. 
A fegyverét rend-
szerint a brácsa tok- 
jába rejti el. A tö-
kéletesség megszál- 
lottja, és minden  
akciót a lehető leg-
nagyobb gondosság- 
gal tervez meg, és  
hajt végre. A szemé-
lyisége kevéssé gya- 
nús, ezért lehet ideá- 
lis orvlövész (bár a 
tetőkre egy kicsit 
szuszogva tud csak 
felmászni.)

Cpt.N.

A jó öreg “puska a hegedűtokban” trükk. 
Ki gondol már manapság erre?

Nézzünk akkor egy példakaraktert:

KALANDÖTLETEK

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 ot-
thon olyan könyvet, ami nem fér már el a polcon, avagy meguntad mi szívesen 
fogadjuk.

Becsületkönyvtár

A halál rezgésszáma Ajánlott rendszer: Call of Cthulu (de bármilyen más horror rendszer is megfelel)

Megmagyarázhatatlan dolgok történnek egy nagyvárosban. A rendőrség már négy gyermeket holtan talált, mind-
egyikük ugyanolyan furcsán távozott: arcán angyali mosoly, miközben a fülükből vérpatak csordogál, és az agyuk 
tulajdonképpen kásává robban. A rendőrség tehetetlen ezért felkérik a különlegesen misztikus ügyekkel foglalkozó 
szakértő nyomozókat, - akár egyszerre, akár egymás ellen külön-külön -, hogy segítsenek megoldani az esetet. Az 
elhalálozott személyek között egyetlen közös pont, hogy gyerekek, van köztük fiú, lány, szegény sorú és gazdag is. 
A másik közös a városban felbukkant vándorcirkusz, amelynek az előadását mindan-
nyian látták. Ráadásul a cirkusz - mint a legtöbb cirkusz - igen csak megdöbbentő és 
különös figurákból áll. Különösen gyanús Elena, a cigány jósnő, aki feltűnően gyűlöli a 
gyerekeket...Vajon közük van a halálesetekhez, vagy valami más áll a háttérben? 
Igen. Egészen más áll. Egy átkozott hanszer, amely meglepő módon hasonló utat járt be 
véletlenül, mint a cirkusz. Vagy mégsem véletlenül? A hangszert egy őrült hanszerkészítő,  
Otto von Liedmeister készítette, aki egyben zenész is. Valamikor sok-sok évvel ezelőtt Ele-
na, a cirkuszi jósnő megátkozta a hangszerkészítő lányát, aki meghalt. A hanszerkészítő 
bosszút esküdött, és készített egy hangszert, amelyen ha játszik, - történetesen minden 
esetben - akkor gyerekek halnak meg. A zenészt nem érdeklik, hogy vannak ártatlan 
áldozatok. Utazik a cirkusszal, és játszik, amit ha 4 és 8 év közötti gyerek hall, akkor 
angyali mosollyal arcán, de meghal. Ha nem jönnek rá a csapat tagjai a zenész ördögi 
tettére, akkor még két áldozat után be fogja csempészni a hangszert elena lakókocsijába, 
és ír egy névtelen feljelentő levelet a nyomozók számára. Onnantól már igen nehéz lesz 
rábizonyítani otto-ra, hogy köze van az esetekhez. vajon sikerül megállítani, vagy sikerül 
rábizonyítani szörnyű tetteit?

Kilenc csepp nemesi vér (Ajánlott rendszer: Call of Cthulu vagy más horror)

Valamikor régen élt egy nagyon szép hercegnő, egy nemesi családban, de élete sajnos 
nem volt hosszú. 20 éves korában meghalt, ám egy öreg varázslómester, aki titkon sze-
relmes volt a lányba, halála előtt készített egy tükröt, amely csodás és egyben rémisztő 
tulajdonsággal bír. A lány szépsége beleégett, és a lelkét is csapdába ejtette, így a lélek 
csak arra vár, hogy újra testet ölthessen. ehhez azonban kilenc nemesi áldozatra van 
szüksége. A törénelem folyamán a tükör több családon is átvándorolt, és mindenhol el-
ragadott egy-egy lányt, a 20. születésnapja után kicsivel úgy, hogy másnap az ágyukon 
csak egy szárazra aszott múmiát talátak, és a tükrön lévő díszítő gyöngyök közül pedig 
egy újabb vált vérvörössé, de ez nem tűnt fel eddig senkinek. Ám az idők változnak, és 
a felvilágosodás kora után az igazi nemesi családok vére felhígult, és szét is szóródtak 
a világban, így a tükörnek az utolsó két áldozat még hiányzik. illetve egészen pontosan 

már csak egy, mivel a tükör megszerzi a nyolcadik csepp nemesi vért is, mikor a nizzai otthonában holtan találják - 
ugyanilyen körülmények közt - Elisa di Grimaldit, az olasz nemes Grimaldi család egyik oldalágának képviselőjét. A 
csapatot, mint nyomozó szakértőt felkéri a család, hogy derítse ki mi történhetett, s közben a lány holmijait - az apró 
személyes tágyakon kívül - a Christies aukciós ház útján árverésre bocsátják. Ha nem jönnek rá az eredetére, akkor 
a tükör is elkerül onnan, és balszerencséjükre egy svéd előkelő család nőtagja, Emma von Lindholm veszi meg lánya 
közelgő 20. születésnapjára. Ha nem sikerül a nyomára akadni, akkor hamarosan meg lesz a kilencedik áldozat, és a 
lány szelleme a testet ölt. és a tükör sem véletlenül kerül ide vagy oda...hiszen az egykori mágus, magát igen-igen 
hosszú életűvé téve irányítja a sorsát. Jelenleg az akuciós ház brókereként, de korábban is felfedezhetők nyomok az 
alakjára nézve, hogy köze lehetett a tükörhöz. várja, hogy végre beteljesüljön egykori szerelme a lánnyal. vajon be 
fog? Ha a csapat tesz az ellen, hogy ne történjen meg, a mágus igen komoly haragra gerjed ellenük...



Hétfő kedd Szerda Csütörtök péntek Szombat vasárnap

1
Cantina wargame klub

2 3 4 5 6 7 8

zÁRvA Rajzszakkör Cantina wargame klub
vampire kártya

warhammer 40k 
kampány / m.A.g.U.S
kiválasztottak kártyaklub

Cantina wargame klub

9 10 11 12 13 14 15

zÁRvA Cantina wargame klub
vampire kártya

warhammer 40k 
kampány / m.A.g.U.S
kiválasztottak kártyaklub

mozi
Aranykor szerepjáték
bemutató és játék
tekken bajnokság

Cantina wargame klub

16 17 18 19 20 21 22

zÁRvA Rajzszakkör Cantina wargame klub
vampire kártya

warhammer 40k 
kampány / m.A.g.U.S
kiválasztottak kártyaklub

Star wars miniatures
Alien 2179 verseny

Cantina wargame klub

23 24 25 26 27 28 29

zÁRvA Cantina wargame klub
vampire kártya

warhammer 40k 
kampány / m.A.g.U.S
kiválasztottak kártyaklub

Négykapu m.A.g.U.S
verseny

Cantina wargame klub

30 31

zÁRvA Rajzszakkör

Cantina naptár/január


