Kedl'es Olflasó!
Az 'dlábbl cikk E\!fr lross.ubb soFOZdi
'l'écre. Magrdi'OJSZ.fgot
mutaJfa ·b e a Slurdo.wmn I'IJ.fgiíban. lgyekeziiínk ·m lndenben
követn/ a
lklbelpllnk) és a jdték hagyom.inya/t. Semmilyen
C1ktuáiJs célzást ·n em sz.indékoziunk elrejteni, senidnek a
személyes étzését '/lem akartuk megsérlenl. Ne feledjétek, ez csak
}Mék!
««Helló 6úk, moot találtam ezt a fájlt valahol
és gondoltam érdekelhet valakit. Minden kommentárt örötnlTicl fogadok.»»
-órn..gy (22:43:11/ll-()5-54)

Magyarország
Államforma:
Lakosság:

Köztírsaság
7 millió
Budapest
Hivatalos nyelv: Magyar
Pénznem:
Nuyen
Fajok:
Ember 42%
Tünde 5%
Törp15%
Ork (ogre) 20%
Troll10%
Egyéb 8%
Magyarország éghajlata kontinentális. Az évi
középhómérséklet ll "C. Legmelegebb hónap a
július, leghidegebb a január. Az évi átlagoo csapadékmennyiség 550 IJ\lTI.
Gondolom, nem sokan haUotlatok még
az országróL pedig báttan állithatom. hogy kevés
érdekesebb és veszélyesebb hely van a Földön.
Miután én nemrég tértem viss:z.1 onnan (egy különlegesen veszélyes, de
futásom
voll ott), úgy hiszem egyike vagyok azoknak,
akik a legtöbbet tudják róla.
El65zör röviden összefoglalnám az elmúlt néhány évtized eseményeit.

ellen is. A nagy cégekezért Magyarországra szállították szemctüket és itt épitették fel
az újabb atomerómúveiket.

nemelég, ha nem a
«<<Figyeljetek eJTe,
ti ors7..ágotok határain belül rakják le a szemetet! A szemé! az szemé! marad, akárhol
van>>>>
- Zöldbarát (12:32:21/15-05-54)
2011 Felépül a paksi atomkomplexum 13. blokkja. A magyar zöldck
tiltakoznak ellene, de
az embereket az új munkahelyek sokkal jobban
érdeklik a biztonsági szempontoknál. Ugyanebben az évben zárják le Napkor község
környékét, mivel a közeli szeméttelep életveszélyes s7.ennye-tést jelent. Ekkorra már az ország
80%-ában ihatatlan a vezelékes víz a szennyezés
miatt.
2013 Már !lz egészségügyi okokból lezárt zóna
van az országban. A zöldel< végrehajtják
szakos
elrabolják a környezetvédelmi
minisztert, majd miután követeléseiket nem teljesíti a kormány, kivégzik.
««Allítólag az akciót a nyugati zöld mozgal·
mak pénzelték.»»
- Zöldbarát (12:33:18/15.(15-54)

2014 Határvillongások Baranyában, a szerb paramilitáris ero1< megpróbálják elfoglalni a déli országrészt. Ebben az
kezdódött meg a
visszamocsa.rasodás Magyarországon. Korábban
lecsapolt területeken újra megjelent a vlz, hatal!999 Magyarország az Európai Közösség teljes mas
lápvidéket alakítva ki az Alfóljogú tagja lesz.
dön és a Dunántúlon. Kezdetben megpróbálták
Hiába lett tag, a várva várt gazdasági fe llen· megakadályozni a folyamatot, de a gátak núnd·
elmaradtegész Európa komoly gazdasági untalan átszakadtak,a szivattyúk csódöt mond·
gondokkal küszködött, nem volt kedvük és ere- tak. Csak a nagyobb vár050kal sikerült vízmenjük segíteni a hozzájuk képest elmaradott or- . tessé tenni.
sz.ígon. A
a térség bi7..onytalan helyzete is riasztotta.lpara fejletlen volt,
««A háborús helyzetet lelhasználva a kor·
sági termékekre pedig senkinek nem volt szük· mány hatalmas tisztogatást rendez a zöld mozsége akkoriban. Az egyetlen prosperáló gazda· galmak körében. több száz ember kerül börtönbe.
sági ág az energiaexport és a szeméthehozatal Ekkor alakul meg Zöld Haza mozgalom, mely il·
és több terrorcselekményt
volt. A nyugati zöld mozgalmak egyre jobban legalitásban
küzdötlek mindenféle veszélyes hulladék elhe- is
lyezése ellen és sikeres harcot folytattak az atom·
- Rózsa Sándor (20:32:55/14-{)5-54)
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«<<A Zöld Hazát állítólag nyugati zöldek és
s?.erb és román nacionolisták egyaránt pénzel·
ték>»>
-Zöldbarát (12:35:43/15.(15-54)
««Meg kell jegyeznem, hogy ez a mocsarasodás csak az eredeti helyzet visszaáUít,-\sa volt. A
középkorban az országnak több, núnt harmadát
boritották mocsarak.»»
-Figuráns (09:17:51/18-05-54)
2017 Felrobban a paksi atomkomplex um. Az elavult biztonsági rendszer nem tudja megállitani a
tüzet az össz.es blokk a
repül, bes7.enynyezve a fél Alföldet. A kormány lemondani
kényswül. A 2018-ban rendezett választásokat
többséggel (70%) nyeri a Zöld Hit:z.1. Raj·
tuk kívül még más szélsóséges csoportok (sovi·
niszták, kommunisták, anarchisták) jutnak be a
parlamentbe.
A Zöld miniszterelnök, Halm05 Tivadar radikális intézkedéseket hoz. Elsókénl értelmesnek és
egyenjogúnak nyilvárútanak minden fajt, mely
beszélni képes.

<«<Ez az állampolgársági törvény még ma is
érvényben van, az országban azért lakik olyan
sok metahumán, mert a kömyezö fajgyillöló rezsiJl1ek elói ide menekültek.»»
-MHA (17:04:47/16-{)5-54)
Ezek után azonban sokkal rosszabb törvényeket hoztak. Betiltottak núnden nem áUami gép·
vet, minden nem természetes (nap, szél)
energiaforrást núnden kemikáliát slb. Az ország
megfelelt a 7.öld álomnak. Sajnos ennek következ·
Iében a gazdaság teljesen tönkrement. A nagy társaságok elhagyták az országot, az ország nagy
része középkori szintre süllyedt.
2022-ben még újraválasztották a Zöld H.1zát (ekkor még nem teljesedett ki a gazdasági csód), bár
már csak néhány koallciós partnerrel együti volt
meg a szükséges 50"/o. Halmos miniszterelnökne.k
egyre több engedményt kellell tennie pártja illegalitásban
radikálisai felé. Még így
is megalakult az Igazi Zöld Haza lerrorcsoport,
mely robbantani kezdte az állami autókat. Megjelent az elsö sárkány is, Kalamona. A zöldek
nem írtak már ki további választásokat, a katonaságra támaszkodva vaskézzel irányitották az
országot.
2033-ban a Turul Szövetség nevú nacionalista
csoport elfoglalta a ParU.mentet, Halmost megölték. Elsö törvényükkel megfosztották az áUam·
polgárságtól a nem ember lényeket. Erre Kalamona saját birodalmának kiáltotta ki a Nyugati
me?.Sgyét. A bakonyi törpök is létrehozták saját
királyságukat A Turul sUivetség harcokba keveredett az új államokkal és a szomszédos országokkal.

Az Eure>-háborúk alatt a nagy társaságok igencsak sunvedtek a kontinensen, s:zükségük volt
egy biztos pontr•, ahol átvészelhetik a zavaros
idószal<ot. Választásuk Magyarországra esett.
Felbéreltek egy zsoldosvezér!, lónyai
aki
jól felszerelt seregével elfoglalta a fóvár05t és ki·
pucol ta a Turul Szövetséget az országból. Békét
kötött a sárkáMyal és a törpökkeL Ebben az
ben érkezett a legtöbb ogre és troli az országba.
(Mind Szerbiában, mind Romániában erósen üldözték öket.)
a terrorista mozgalA 40-es években
mak. mind a Zöld Haza, mind a Turulok robbantgattak Feltíintek az anarchisták és a kommunísták is. Újabb országrészek szakadtak e! . A volt
Szabolcs megyében a troUok kiáltották ki államukat, Zalában egy lúdvére vette át az uralmat.
204.5-ben az anarchisták megölték lónyait. Az új
miníszterelnök, Kiss Béla egyszeruen eladta az államot az Egyesült Társasági Tanácsnak. )elen pillanatban a miniszterclnökséget felváltva lálják cl
a nagy társaságok megbízottaL A Parlamentben
csak a társaságok által éves nyereségük arányában jelölt számú
ülnek. Ez a rendszer
nyújt a társaságoknak. Mivela teszámos
rületen kívüliség csak a telepeikre és azok fólött
20 km magasságban érvényes, máshol nem végezhetnek el bizonyos kísérleteket, melyeknelk
nagyobb hatása van a környezetre. Ebben az országban azonban, ahol 6k hozzák a törvényeket,
bármit megtehetnek. A legtöbb nagy társaságnak
van kutatóközponlja Magyarors?_ágon.
Természetesen ezt nem nézi mindenki jó szem·
mel. A terrorista mozgalmak szüntelen harcolnak
a Társasági Tanács ellen.

egy mCtészebb pilóta pár e2er nuyenért szívesen
átrepí\.
A város magját, a volt belvárost és a várat a

Társasági Tanács tarlja a kezében. Fegyveresjárminden
és gyalogost
a terrorista-gyanús személyeiket aZOIUlal letartóztalják. A Belvárosban taliilhatók a Társaságok ha·
talmas irodaházai, egy-két kutatólabor és a gazdag társasági allcalmazottak
palotái.Sok
helyen egy..,gy teljes bérházat egy család és személyzete lakik csak. A Várban találhatók a Tár·
A Parlament,
sasági Tanács igazgatási
miután az épületet megszáDták a
laka dan, az
a Várban székel.

evvel a mondásával minden hitelét elvesztette
A mi Pusztulatunknál nem lehet macskosabb hely a Földön>>»
-Lokálpatrióta (03: 17:21J14-05-54)
Az elhagyatott, összed61 t házak egy részében
a Shiawase társaság tárolja ideggáz-kísérleteinek melléktermékeit. A Neurostun-VU néha kitör egy-egy hordóból, elborí\va néhány tömböt.
A helybeli bandák nem késsel és pisztolyokkal,
hanem
felszerelkezve járnak.
««Lehet, hogy téved tem >»>
- Lokálpatrióta (03:1754/14-05-54)

«<<Nem alaptalan feltételezés, hogy egyes CSC>portokat maguk a társaságok pénzeinek, hogy
robbantsanak a rivális bázisán>»>
(23:01:14/11-05-54)

Magyarország ma:
A Társasági Tanács csak néhány nagyvárost tart
alatt, egész pontosan Budapest egy
részét,
Kecskeméte!, Pécset és Kaposvár!. Egyes területeket felébredt lények kontrollálnak, ilyen Zala, ahol a lúd vére, és a Nyugati
mezsgye, ahol Kalamona uralkodik. Más területeken sámánok vagy mágusok az urak, ilyen például a Hortobágy, ahol a ló sámánok gyakorolják
a hatalmat. Az ország nagy része laka dan, a paksi
és miskolc-ózd·kazincbarcikai mérgezett mez6n
csak a tox.ikus sze!.lemclc és
járnak.
Mindezek mcllett igaz, hogy az ország a korládan leheroségek hazája. Nem sok különbség
van az árnyfutárok és az egyszeri embereik között. Mindenki fegyverrel és
páncéle>zott autókban jár. A
nem különlegesség.az élet része. A hirtelen meggazdagodás
köMyú, de nagyon veszélyes.

Budapest
A továbbiakban kitérnék
a
le·
Irására - ez az a hely, ahová a legkönnyebb eljutni.
Elérés: Úton elég nehéz megközelítem a vár05t.
A vasúti síneke! felrobbantották, így vasúton eleve lehetetlen. A város egyi k
a Ferihegy ll nevezetú, még ma is múköd6képes állapolban van, bár heves hartok folynak érte. Menetrendszerinti gépet nem fogad, de Bécsb6l egy-

'
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A Belváros lakóira
a fényúzés. Az
ilyen veszélyes helyen dolgozó, magasan kvalifikált alkalmazottakat jól megfizetik. Egymás hegyén-hátán találhatók a IU><uscikkeket áruló boltok, az osztályon felüli éttermek és a kaszinók.
Ezek védelme mellett a legjobban védett Seattie-i
létesftrnényé is eltölpill. A bejáratnállegalább két
géppuskafészek található.
A budai hegyeket jelen pillanatban a
Haza
Mivel a mozgalom anyagi nehézségekkel küzcj,
összegért bárkit átengednek területükön. A pálvölgyi barlangokban állítólag egy manó (gobUn) csapat vert tanyát, piasmákkal ís gyakran találkozhat a kir.induló.
Az anarchisták jelenleg az északkelet-pesti
régiókat
Mindenkire lónek, aki nem
telszik nekik.
Érdemes még kúlön Iciemelni Mcásmegyert.
Ehhez képest a Seattie-i Pusztulat vidámpark.
«<<Idáig se nagyon hittem enneik a fickónak, de

A
bejelöltem a

számban mellékclt térképen
érdeksúérákat.

A budapesti mátrix
A pesti mátrix elég gyenge, zöld-3-as szintú.
Annál keményebbek viszont az egyes társaságok rendszerei. Itt már nem ritkák a vörös· 7 biztonságiszintek sem. A pesti mátrix különlegessége, hogy kevesebb benne az re, a társaságok
inkább decker jár6röket alkalmaznak, akik éjjel·
nappal figyelik a kényes helyeket.
Mágia Budapesten
Magyarországot er6sen érintette a felébredés.
Ennek következtében az átlagosnál valamivel
több a mágikus képességekkel megáldott személy. Talizmánárusok nagy számban találhatók
szinte minden városrészben. A zöldek
sámánokat, a turulistálc inkább hermetikus mágusokat alkalmaznak. A többi csoportban
számban találhatók a két utat járók.
ARNYmí I'IAOYARORSiÁO
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Gyógyulás Budapesten
Budap<!Sten csak egy kórház múködík, a volt
ORFI, a Margit híd budai hldf6jénél. A Társasági
Tanács tulajdonában van, és folyamatosan leg·
alább ötven fegyveres 6r vigyázza. Fekete klini·
kák különösebb nehézség nélkül találhatók majd·
nem mindegyik városrészben.

Akikkel találkozhatsz Budapesten:
l AHSASAl;J KA l ONA
"Én csak parancsot teljesíte l<, ameddig jól meg·

fizetnek, nem szólok egy szót sem:·

Idézetek:
"Úgy emlékszem, láttam már a pofád egy körö-

-'·· "
..".,n.

"Csa.k arra nem emlékszem anarchista vagy-e
vagy fúev6."
,,Adsz 100 nuyent és elfelejtem, hogy találkoztunk."
Megjegyzés:
A Társasági katona a Társasági Tanács szolgáJatában áll. Általában járórözési, védelmi felada·
tokat lát el. Megtanulta, hogy ne keresse magá·
nak a bajt, és hogy a megfelel 6 módszerekkel ki·
egészitheti keresetét.
Tulajdonságok:
Képességek:
Test: 3
Etikett (Társaság): 2
Túzfegyverek: 4
Gyorsaság: 4
Pusztakezes harc: 3
Er6 3
Karizma: 2
Els6segély: 2

Intelligencia: 2
3

Fssrencia: 55
Reakció: 3
Kiberstuff: Fegyverkapcsolat (Smartlink)
Professzió szint 2
./Ol

U

"Ezt az országot a társaságok tették tönkre. Ha
nem harcolunk ellenük, az egész hazánk méreg·
halmazzá változik. Nincsmás alternatíva, csak a
fegyveres harc. Ha kisöpörtük innen ezt a társasági szemetet, nekiláthatunk, hogy felépítsük
az igazi zöld hazát. Nem, nem olyat amilyet Halmos akart, ó túl engedékeny volt a társaságokkal
szemben."
Idézetek:
"Haver, azt ajánlom gyorsan száOj ki
a levegó·öló járgányodból, mert három perc múlva
szétlövöm."
"A fegyvergyártás az egyetlen hasznos ipari tevékenység."
"Azt ajánlom, edd meg azt a mfianyag zacskót.
Ha eldobod, lel ól ek."
Megjegyzés:
A Zöld Haza tagja hisz abban, hogy az országot
csak a zöld mozgalan mentheti meg. Véleménye
szerint meg kell tanulnunk autók és légszennyezés nélkül élni. Ha lovon kell járni, annyi baj legyen. Mivel az idó sürget, nem lehet megvámi,

amíg az emberek maguktól rájönnek erre. Rá kell
kényszeriteni
ha kell, fegyverrel.
Képességek:
Biológia: l
Túzfegyverek: 4
Pusztakezes harc: 3
segély: 3
Lopakodás: 2

Tulajdonságok:
Test: 4
Gyorsaság; 4
3
Karizma: 2
Intelligencia: 2
2
Esszencia: 6
Reakció: 3
Professzió szint. 2

A
.Itt már núnden

hatalmi rendszer
volt. Diktatúra, királyság. köztársaság. Múködött
valamelyik? Nem: A hatalmat el kell pusztítani.
Ha senkinél nint'S hatalom, nem lehet visszaélni
vele. Világos, nem?"

Idézetek:
,,semmi hatalmat senkinekr'
"Az els6 McDonald's-ot kellett volna fel robbantani. Akkor ez az amerikai mocsok meggondolta
volna, hogy betegye ide a lábát."
"A fegyver nem hatalom, csak eszköz, hogy
küzdj a hatalom ellen."'
Tulajdonságok:

Test 3
Gyorsaság: 3
3
Karizma: 3
Intelligencia:3

Kép<!SSégek:
Anarchista ideológia: 3
Túzfegyverek 4
Pusztakezes harc: 2
Etikett (utcai): 2

2

fsszencia: 55
Reakció: 3
Kiberstuff: Fegyverkapcsolat
Professzió szint. 2

IUWUSTA
.Ennek az országnak több mint ezeréves múltja
van. Szégyen, ami itt történik. Kiárusították az országot a társaságoknak. Of: mi
a
mocskot innen. a társaságokkal kezdjük. Aztán
jönnek a metahumánok, aztán a hígmagyarok.
Meglátod, amikor már csak mélymagyarok Jak·
nak itt, ez maga lesz az édenkert."
ldézet.:k:
"Hé, te magyar vagy?"
"Biztos, hogy igazi magyar vagy?"
"Egy idegennel kevesebb!"
Tulajdonságok:
Képességek:
Test. 4
Kézifegyverek: 2
Gyorsaság; 3
Túzfegyverelt:4
Pusztakezes harc: 4
Er6 4
Karizma: 2
segély: 2
IntelUgencia: l
2
Esszenda: 55
Reakció: 2
Kiberstuff: Fegyverkapcsolat
Professzió szint 2

