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Ezt oz Irást azon keveseknek szánom, akik igazón oz árnyakbon élnek.
Az utóbbi
oz Amyvilóg kezd teljesen megvóltomi, egyre több 61·
ámyvodóu, elkénJ$tletet1 komosz és hotzó nem
tökfej ketd el irlcálni
iH. AHól, hogy voloki
kél
még nem lesz ómyvodóst, ett jó ho
iH mindenki. fgoz6n n.eretném, ho ellokorodn6nok innen azok,
akiknek semmi kötük sincs o valósághoz, és csak o kalóz trid adóktól

oz 6rnvokat.

-;:<<<Nem tudom, ki vagy, haver, de vimologhotnál o stílusodb611 Az
Amyvilóg uobod hely, senkinek sina jogo mósokot birólni. Szállj le o
magos lóról,
leszállhanak róla!>>>>
Norton (13:24:1 1/01·06-54)
< < < <AH61 tartok, ho o Wuk.Chon név nem mond semmit neked, okkor
csak azt bizonyfiod, mennyire igazo von. Csak hogy tudd, o 30·os évek
legnagyobb
von szó. Egyesek szenni mioHa tolóliák ki a lekele
JG·I. Tudomásom uerint, 4l.ben eltGnl volahol Kelet·Európóbon.
Mindenki ozt hiHe, jégre teHék. de amit etutón olvoshotn, mósl sugall.
Gondold meg, hogy beszélsz egy igari mesterrel! > > > >
Öreg (17:02:53/02·06·54)
< < < <Wuk-Chon? Rólo nevetlék el o Wuk virustb > > >
Norton( l 7:4 4:34/02 ·06.54)
<<<<Ó Irto ot elsól.> >>>
Öreg (17:45:06/02.06.54)
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<<<<Fiúk, ló hoSUlól mo már Wuk vírusll> >>>
103:26:02103·06·54)
<<<<Ma mór senki, de 34-ben o Fuchi teltes rerlduerét megbénftotlo
2
!>>>>
Öreg (l 0:41 :27/03.06-54)

Sokóig nem akortom uólni egy szót sem, de o legutóbb volt ifl egy lójl,
omi nagyon felbosszontoft. Az _Eietünk és o felébredt ltnyekról_ von nó.
Annyi marhasógot irlcóltok össte benne, hogy belefójduh o fejem. PerSie
Dunkelzohnr61loly1 o fecsegés, egymós után olvashottom o nagyobb·
nól nagyobb boromségokot Aki.k ott locsogtok, ozoknok logolma sem volt
o lelébredt lényekról, nemhogy arról, milyen sterepük von életünkben.
<<<<Hé, oz oz egyik legérdekesebb dolog volt, amit életemben olvas·
tom l Teljesen ledöbbentern töle. > > > >
Superrnon (17:39:10/02.06.54)
<<<<Olvass tovóbb, és még jobbon ledöbbensz mojdl>> > >
Öreg (17:59:37/02·06·54)
Úgy döntönem, feltórok néhány dolgot, amit oz utóbbi é""kben meg·
tudtom. Egy lelébredt lényról lesz benne stó, és arról, hagyon von jelen oz
életünkben. Pór hónapja volt iH egy lójl Mogyoro<stógról, jobbóra pontos
inforrn6d6kkol. Ajánlom,
ozl olvos.so el mindenki. A lény,
uó lesz abbon oz onzágbon él, Európa egy eldugoh zugóbon. A neve
és aok kevesek tol6lkot1ok vele személyesen. Sokon hiszik,
hogy hétköznapi macséri uellem, mások volami
szömynek
jók, megint mósok különösen
uobod szellemnek vélik. Nincs igazuk.
Én nem tudom megmondani mi o Lúdvérc, de azt tudom, mi nem. Hol
anyagi, hol onyogtolon, egyszerre von jelen birtoko minden ponljón, és
nagyobb mógióro képes, minl b6rmiiJ$n ismert vorónló. Volt, oki azt
mondto, o lúdvére sómón, de önmogo o toteme. Tudom, ez elég
hangzik, de tolón ez von legköreiebb o valósághoz.
<<<<Nem silvese n szólok közbe, de oton kevesek egyike vagyok iH o
mótrixbon,

von ni:mi mógikus tehetsége. Amit ill

ot tel-

jes vodbo•omsóg. Micsodo képtelenség oz, hogy volokinek önmogo o
toteme?>>>>

Keb Coyote (23 :09: 19/02.06·54)
Mago o vidék, ahol o LiJdvórc uralkodik, semmilyen kOlönösebb ter·
méueti
nem rendelketik. A dimbes·dombos vidék magábon
foglaljo o volaho Zola megyének nevezell teriiletet A domboógot keleN
végén o Boialon nevú tó, nyugaton ot Alpok
le. A szózod elején to·
Iéitok itt némi k6olojol, de eteket o mezóket o németek u inle az utolsó
cseppekig kifocsortók o mósodik vilóghóbol\lbon. Afolvak o dombok tet..
jén épültek, nem o völgyekben. Már korobbon is olyan nedves volt o vidék, hogy
o sór lokholallonnó teHe o völgj$kel. A nagyobb települ&.
sek: Zalaegerszeg, Keszthely, SzentgoHhórd és Körrnend. A történelem hoj·
nolón kelfók, avarok is loktok ezen o vidéken, o magyorak aok
o
X. százodban telepedtek meg iH. Magukkol hozták viszont
sómóniszfi.

kus vollósukot, mely o macsoros
kissé ótolokult. A sikség 16- és
sosisteneinek helyét furcsa, mocsóri hotalmok foglalták el. Bór o keresztény
uralkodók sokot küzdöHek o pogány hitek ellen, tökéletesen sosem siketült
kiirtaniuk ozt. Csak kevesen tudtok rólo, de oz eldugoHzugokban még o
liX. sZ<ízodbon is folytolfák prolctikóikot o tóltosok, o magyorak sómónjoi. A
nép széles körében
volt o vojókossóg, o vorózsfózetekkel ás
róolvosósokkol történó gyógyaös. A Felébredés idején o terület nagy része
elmocsorosodott. A Kis-Balatonnak nevezeU
losson, de mególtetjedi o nvocsár, mig móro már csak dombok emelkednek ki

o nódrengetegbóL Télen-nyáron folyomoloson pára lep; be o vidéket, ezért
o Homály Földjének is nevezik.
<<<<Al elnevezés különösen találó. AJ. állondó pára és köd oz osztrólis
térhez teszi hasonlotossá o vidéket, késöbb még lesz szó rólo, milyon etós
oz osztrólis befolyás errefelé.>>>>
Varangy (Ol: 17:48/05-JUN-54)
A 40· es évek elején egyre több monó (goblin) !Ont fel o vidéken. A
megye központjóbon, Zalaegerszegen elszoporodtok o vómpirok, és o
lidércek (wroith). Nem csoda, hogy o lakosság
menekült.
2046-bon oz Egyesült Társosági Tonács ötszázlós kommandó bevetésável
kisérelte meg elfoglelni o vátesi. Egy túltllö sem volt. levelet koptok viszont
o lúdvérctóf, melyben bejelenlelfe, hogy ezennel visszofoglolio
birtokát
ás hodbenóll6nek lekinti me gót o Tenóccsol. A többi, felébredtlények által
kontrollált birodolom (Kolomono kivételéven nyilotkozolokbon üdvözölte oz
új birodolmol. A
o Tonács semmilyon ellenléptlsl nem !eH o
l údvére ellen.
< < < <Tennészetos, hogy nem. lepoktóltok vele. Bizonyos kisérleteket o
területén folytatnak, amiért még fizetnek is neki.>> > >
Turul (05:39:03/06-JUN-54)
Bór o többi új birodolombo (o bokonyi Törp kirólyságbo, o Trollok
állomóbo) sokon költöztek, cicikel o kömyez6 országokbon üldöztek,
Zolába nem jóHek. A lúdvére nem is fogodoH senlót szivesen. 2048-bon
felóllílollo tanóC$0d6 tettületét, mely minden polgárt megvizsgóli és minlegy 20%-ukol kiutositoHo oz országból. Senki nem tudto, mi o válogatós
olopjo. Móro már nyilvónvolá, hogy esek azokol hogyták meg, okikben
legalább szikrónyi lehelség volt o m6gio irón!. Ennek o vólogotósnok
mo mór mindenki legelábbis edeplus o mágiában. Móro
már szüleló gyermekek l00%-o rendeikerik volamilyen fokú mágikus
kápességeknek legelóbb o fehetóségével, bór sokon nem vesrik o fórodságol moguknok, hogy lejlesszék ezirányú képességeiket.
<<<<Senki ne mondjo ezek után, hogy o mágikus lehetség nem
genetikus meghatározottságú.>>>>
Keb Coyote (00:05:42/03-06-54)
<<< < Nem akorlak kiábróndítoni, de tudomósom sze.rint o csecsem6k
legelóbb negyede titokzatos köriilmények közóH
lehet, hogy mo
mór így vól09otnok?> > > >
Varangy (Ol :27:51 /05-JUN-54)

VlAMA
A lakosság 50%-o ember, 20%-o lünde, 15%-o tötp, 7%-o otk, 2%-o
troli, o többit mindenféle felébredt lények, manók, lópi emberek, lidércek
alkotják, o kik leljes jog ú állompolgárok.
is o teljes jog nem jelent volami sokat o lúdvére birodalmában, másodszor ezeknek o lényeknek gyakron sokkol több joguk
von, mint oz embereknek.>>>>
Szebod
(20:3 1:28/07 · JUN-54)
A hivoteles nyelv o magyar, bór sokon mondjók, hogy o lelébedt lények
egymós közöt\ volami i$meretlen nyelven lórsolognok.
<<<<Nem nehéz rájönni, hogy o sperclhiolröl von szó.>>>>
Filológus (15:05:33/03 -06-54)
<<<<Több dolgok vonnek földön és egen Horotio, mintsem bölcs elmetek álmodni képes.>>>>
Homlet (09:48:03/05-06-54)
Hivolalos pénznem nincs, de oz arnetikai _popfr_ dollótt elég
hosznóljók. Elektronikus pénz slinie egyóltolán nem létezik.
< << <Micsodo primitív \'idékJ> > > >
Norton (13:35:46/0 1-06-54)

A hatolom o lúdvére ketében von. Ennek ellenére aok keve• ek
tokJikoznok vele stemélyesen. Utosíl6soit o Tonácsadó Testülelen ót juHolio
el o világhaL A Tonácsadó Testület logjei gyorsen a erélödnek. A legtovább egy Topol lio Ungur nevú ..Jmón volt o testületben, majdnem kél
ávig. Senki nem tudjo, mi olopjón vólogotjo o l údvére o tonócsodókol,
nem mindegyik rendelkezik mágikus potenciállal, vonnak akik o vidéket
sem ismerik Ugyanilven titok, hogy mi alapjón váltja le
vonnak
köztük olyanok, olók
olkolmotlonok, mégis hónapokig morodnok, míg néha oz igazón nogyszefÚ emberek is csak pór napig maradnak.
A levóhoHok egy részét egyszerilen elengedi o lúdvérc, míg másoknakcsak
nyomo vés:. Azonbon mindenkit teljes titoktortós.ro kölelez, senki nem be·
szélhet arról, amit loposztolt.
<<<<Gondolkodtotok már azon, honnon tud ennyit Wuk Chen o
l údvércról?> > > >
•
Ornogy (19:41:51/03-06-54)
<<<<Csak nem orra akarsz célozni, hogy volaki mcgszegte ell o titok-

Öreg (10:43:24/03-06-54)
lroH törvények nem léteznek, o tonócsodók bórkit helóirc ftélhetnek, és
oz 6teued azonnal végre is hajlio oz ítéletet.
Mint már említeHem, Zola nem rendelkezik külö nöscbb
er5·
forrósokkal, o halónot viszonylog ielentós és némi búzoexpor1 is létezik. Az
élelmiszereket
o szomszédos törp királyság v6sóroljo lel. Cserébe
orikolkumol szóllftonok o lúdvércnek.
< < <<Mi az az otikolkum???>> >>
Norton (1 3:52:08/01-06-54)

<< < <A legériékesebb fém, omi lálezik o Földön. Bizonyos emelkede«
mógikus ceremániákhoz, idézésekhez és büverejOtárgyak kész\téséhez nél·
külözhetetlen.> > > >
Keb Coyote (00:09:51/03-06-54)
A Bakony hegység kölönösen gezdog otikolkumbon, de o törpók mindenl
elkövetnek, hogy ed litkol jók. Zola igazi
o mágusok és sómónok
olctotósóból származik. Senki nem tudjo oz olcót, de ezen o vidéken sokkol
könn1.ebb bármilyen mágikus levákenystlgel végrehojloni, minl bórhol mós·
hol. Ugy tOnik Zola sokkol szerosebb koposoloiban von az osztrólis létre!,
minl o Föld többi része. Ennek követkellében ill sokkol könnyebb mógikl7S
lonulmónyokot és lelsérieteket folytatni, minl bórhol máshol.
<<<<A lórsosógok nem tudnek
Miért nem ekorjók elfoglelni ell o
csodo·vidéket?> > > >
Bakunyin (0 l :38: 17/03-06-54)
<<<<Olvoss lovóbb!>>>>
Öreg (1 0:44:06/03-06-54)
A Keszthelyi Mógikus Akadémia, bór nem tortozik o vilógszerte ismert
egyelemek közé, mégis o lehetó legmegosabb szintú képzési odjo. Sokon
ponoszkodnak tó ozonbon, hogy túi..Jgoson morodio k. Nem hajlandók
például ozzol o témávol foglolkozni, omi oz MIT&M legnegyebb lejeit iz.
goija, o mótrix és az osz.tt61 összekopcsol6.so. Nem tartonak semmilyen
odotol szómft6gépen, minden informóciót könyvekben óriznek.
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FONTOWil HB.YCK
KESZTHELY
Ez a Mágikus Akadémia vórosa. Nem s:ómít különlege.s eseménynek,
ho egy elszoboduh
vagy tennészeli szellem zúg végig oz
utcákon. A tolizmónórvsok leülönösen, j6 min6ségú árut kínólnok, nem
ritkán o szokósos ár 80
Allaólag létezik egy sámánokból és
mágusokból 6116 titkos szeNezet is, o Halál KöveleL Bérgyilkostágokot vóllalnok, melyet ritvólis mágiával haitonak végre. Gyakron alkolmaznak
árnyvadászokot is, hogy megszerezzék nekik o kiszemelt ófdozot volamilyen
személyes tórgyót, vagy esteleg o hajszólót, netalán szövetmintáját.
ZALAEGERSZEG
Ebben o velaho virágzó városban ma már csak alig ezren laknak. A
város egy részél e!órosztoHo o moc:sár, nyüzsögnek benne o vómp;rok és
mós kellemetlen lények. Erre a városra von a legkisebb befalyóso o l údvércnek. Itt megtörlénhetnek olyan dolgok, amiról 6 sem tud. Eppen ezért,
o lúdvére s.zómtolon informótor1 és kémet tort o romos hózok kö1öH.
SZENTGOTTHÁRD
40 OOO lakosóval Szentgotthárd o vidék legnagyobb városo. A nagy
metrop!exvmokhoz képest azonbon igazi porfészek. Néhány ipari üzem
tartja el o lakókat, o
közülük o hoHeldalgoz6 üzem.
ZALAVÁR
Ez oz apró falu o Kis-Balatonnak nevezett mocsór közep.!n fekszik. T61e
mintegy 5 kilométerre toló!hot6 o lúdvére kastélya. Nehéz megmondani,
hagy épilmény vagy természeti
Hotelmos kastély, melyet
teljesen
o mocsór, vagy o fók1 o nád és o hín6r n6tt-e úgy, hogy
kastélyt formáz. A Lúdvére ntkón tartózkodik itt, de itt folytotic megbeszéléseit tonócsnokoivol.
<<< <legendák keringenek o kastély alatti hatalmas pincere.ndszerról,
mely foglyokat, kínzókomrókot és hatalmas orikalkum tortolékokot
rejt.>>>>
Szebod Zalóli (20:36:4 1/07-JUN-54)

KATONAS.';G
Bór Zolo nem rendeikerik hodsereggel, korántsem védtelen. A lúdvére
öreuede (1700
oz egyik
harci er5 Mogyoro"zógon.
Minden tagja fizikai adeptus, de o lófegyverek kezeléséhez is
< < < <Any6m! Mág o lit toimgire-i lovagok kö:zött sem mindegyik odep·
fusi Most már értem hovó
o Térsosági tonács serege és miért nem
próbálkeztak újobb tómodássol.> > > >
(19:47:18/03-06-54)
Ezeken
számtalon sámán óli o Lúdvere szolgálotóbon, bizonyított,
hogy mocsóri szellemek is horcolfok már oz oldelán és tudatt, hogy manók
is 61fnak a szolgálatóbon. Ez Igy együtt ielentósebb
mint bármi, amivef o környezö birodalmak rendelkeznek. Mégis, o lúdvére még egy
támadó akciót sem hajtott végre senki ellen. A legnagyobb csatót fekete
János hcdúr ellen vivla, oki Koszthelyet próbálta efloglolni, de csúfos
vereséget szenvedett. Az utóbbi pór hónapbon sz6beszéd kering o törpök
és o Lúdvére
volamint úgy mondják Kalamonával
sem (e-lh611en o viszonyo.

MÁTRIX ZA1JBAN

Egységes számítógépes hólázot nem létezik Zolábon, ezért nincs elektronikus pénz sem. Egyes cégeknek vonnak kisebb rendszereik, melyek
múholdas
állnak a
(óltolábon o német
leónyvóllolotokévoQ, de ezek nem kapcsolódnek össze helyi hálózattá.

A LÚDVáC
ismertetés esek háttér volt ahhoz,
volóban szólni oko rlom. Most már mindenkinek nyilvánval-6, hogy hogyan uralja birodalmát o
lúdvérc. Mondtam, hogy
nem tudja pontoson miaoda. Kevesen
ven nak, akik lóttók,, és semmilyen adot nem uto1 ró, hogy volaho is elhagy·
to volna birodalmát. Gyakron más és mós alakbon jelenik meg, ottól lügmilyen hatást akor elérni. Von, hagy csak lángokból álló emberofok,
von hogy többhetes vizihullónak tOnik. Mégis könnyen felismemet6 oz er6
ami mindig körbelengL Akikkel baszóhem és cszlrólison is látták,
azt mondiák, osztrólis képe mindig oz oktvólis megjelenési formájót
tükrözi. Nem o szokvónyos olo.kváltósról von tehát sz6. Annyi bizonyos,
hogy jóval
mint bármilyen szellem, vogy felébredt lény. Vonnek
sómónok, akik oz útját iórjók. Mégsem lehetne totemnek nevezni.
ozért, mert nem esek osztrólison léteuk, o vo ló világbon is megielenik,
ezért, mort túlságoson kéuefloghot6 céljei is vonnok
(mágikus kulolósok, vogyonszerzés), amik nem vaflanok egy igazi tolemce.
Bár csak kevesek tvdjók, de o Lúdvére kapcsolotban óli oz összes no•
gyobb fársos6ggol. A tórsosógok mindent meglesznek, hogy mágikus
kisérleteiket Zolóban folytathassák. Ezért cserébe o lúdvére furcsa dolgokot
kér. Né ho oz!, hogy csökkentsék volamelyik részvény órfolyamát, vagy hogy
likvidáljók volamelyik seoulpo gyúr(i
A dolog azért érdekes, mert
Az
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senki nem tud rólo, hogy o lúdvére rendelkezne részvényekkel, vogy kapcsolotbon állna o koreai maHiávol. Nem tudok
aki meg tudná
mondoni, mi o Lúdvére célja.
<<<<Szávai oz o tanulság, hogy nem csak emiatt kell ogg6dnom, hogy
pór mérföldre egy sárkány uralkodik és szomszédombon egy vámpír lokil<.
honern amiolt hogy volahol o világ végén egy kvrlo lidérc poronesol o
hirto tórsosógoknok. > > > >
(1 4:02:25/01-06-54)
< < < < Nem szerelern ismételni magom.>>>>
Homlet (09:57:23/05-06-54)
<<<<Néhány tonács azoknak o me rész árnyvodánoknok, okik Zolába
készülnek: Vor6zsl6 nélkül ne induljotak ell Minél több vor6zsl6t vigyetek
mcgalokkol! Zoloegerszegen keressélek Dokit, megbízható! Keszthelyen
kerüljétek e.l oz Akadémia
is, ueretik elrokni o gyanús egyének
DNS mint6í6t. Akinek bármilyen kiberstuff von a testében, kerülje o ton6csnokokot és oz 6rezredet!> > > >
Varangy (0 l :33:41/05-JUN-54)

.
..
..
A SZINIALAK MOGOTT

Zolo küfönleges körülményeiból od6d6an, minden mágikus tevékenységre (varázslás, kimerülés, tanulás, vorózstárgy készítés, idézés, oszirális
·2 dlsz6m von (o minimális céluóm természelesen itt ;s 2).
A Lödvérc, mlnt lolam
Jellemdc lúdvére birodoimának teljes ura. Mindent tud és tudni ekor,
ami ott történik. lúdvére nem bízik meg senkiben, többéves ;smeretség
utón sem tekint senkit boróljónok. l údvére hos.szon tervez, stereti irónyítani
oz embereket. Amit megszerze,., azt nem szeretJ megosztani senkivel.
Lúdvére szerel rejk5z.ködni és o háliérben maradni.
Kadvelf
Macsár
El6ny01c A lúdvére sámánok +2 kockát kopnok ir6nyít6 manipulációlao
és +l-et macsár szellemek idózésére.
H6tr6nyclc A lúdvére sámán csak o Lúdvére birodoimában érzi
ouhonosan magát, a birodalmon kívül minden mágikus tevékenységre +2
célsz6mo von. A lúdvére sámán engedelme•kedik
o Lúdvércnek. A
lúdvére sómón nem szerel segiteni másokon, Gy6gyí1ások.ro ·2 kockója
von.
(A lúdvére sámánt csak nem-játékos koroktomek a jánljuk.)

AKIKKEL TAlÁLKOZHATSZ ZAlÁBAN
ÖREZRED TAG
,En vagyok itt o rend és o biztonság
Ez o vidék nem o
miénk, örülnünk kell, hogy o Lúdvére megengedi, hogy itt éljünk. Mindent
meg kell tennünk,, amit parancsol, histen ez oz földje. Neki köszön.
hetem, hogy képességeim meme felülmóljók oz átlogcmberét "

ldketek
"Mit akarsz iH?'
,Idegenek csak két hétig
oz országbon és nem viselhetnek kibernefikus beépaéseket."
,Megmondtam, hogy engedelm."kedj.'

Megjegyús
k 6reued tagjábon korón lelismerték o fizikai adeptus lehetóségét.
fiatol kor616f tonfioHók mágikus
kíhosznólósóro és o horcro.
Feltétlenül engedelmeskedik o tanócsnokoknak, hiszen tudjo, hogy
a
lódvére akarotót
Nem lehet megve<Ziegetni, hiszen oz 8reued
mindent megkap.
Puntakezes harc: 6
Tula!donJCSgok
Test: 5
Oob6fegyverek: 5
Gyorsaság: 5
lopakodás: 4
4
Karizma: 3
4
lntelligenóo: 3
Mágikus elmélet: 3
5
Esszencia: 6
ElikoH (utca): 2
Mágia : 6
Vollotós: 3
Reakció: 4
I(Apeoo6gek
Profeiszi6 súnt: 3

M6gJa
Gyilkos kéz (komoly) (/(j/fing honels (SJ), Fójdolomhlrés (5) (Poin resis·
tonce (5)), Növolt reflexok (1) (Jncreosed reffexes (1 )), Pusztokezes harc {1)

(Unormed combot (1)) (Ezeket o halósokat o fenti statisztikókbo nem

számítoHuk bele!)

FeiD..Iú
HK227, Kés, 3
Póncél mellény
Zoloi hermetikus adeptus
, Igen, nagyon furcsa hely ez, ahol élek. De valójóban nem jelent túl
nagy különbséget. Pen ze mlndenki konyh volamennyire o mógióhoz, de o
MASYMország a 2050·•• években

legtöbben nem fórödnek vele, hogy kifejlesszék. Nekem szerenesém volt,
lelvenek Ke<zthelyre, persze oz els8 év után kítettek. kért jól jön, ho o
ellen nem csak o kezeimmelkell védekeznem."

ld6ztlek
,Hol o sör?"
,Ne pofózz, mert szélrobbontom o fejed!'
.Most lótom csak oz ouródat! Nem gondoltom komolyon, amit oz elóbb
mondtam, elnézésf!"
A hermetikus odeptu•bon sok koseniség gyúlt fel. Miutón lelismerte a
mogóbon, arról ólmodoH, hogy nagy vcrózsló, esetleg tanács.
nok le<z. Nem volt elég kitortása ahhoz, hogy végigvigye terteít, ezért
egynerü íroeloi munkós len. Ami kevesel tanult, otl nem felejteHe el, de
nagyon
azokat, o kik nálo jobbon értenek o mógíóhoz.

Tulafd01116gok

Test: 2
Gyorsaság: 2
3
Karizma: 4
lntellígenóo: 3
3
Essz:enc:ia : 6
Mágia: 6
Reakció: 2

3
Vorózslós: 4
EtikeH (utca): 4
Pusztakezes harc: 3
Mágikus elmélet: 2

Profemíó szint: 2

Mógla
Alvás (3) (Sleep (3)),

(2) (lnvisibilty (2)), Bú< (4) (Stink (4))

A16Mrc adeptus
,Nekem o macsár oz oKhonom, iH élek. Nem vagyok egy vele, de befogodoHés elhlr, és e< nekem elég.'

ld...k
.Mesélj mogoclr611'
.Megtehetnél nekem egy szívességet.'
,Ne felejtsd el, hogy ill én vagyok oHhon, te csak engedelmeskedhetsz
nekem!"

...........

• · Ar"_, _ _

Meg!e;yzú
A
adeptus korón megérezle o macsár hívósót, de elleneuegült.
Sokáig élt SzenlgoHhórdon, de végül megadto mog6t. Nem tudolt O<On·
bon tökéletesen rólépni oz útro. Most remeteként él o macsárbon és
reméli, hogy kedvében jórhot o l údvércnek.

Tula!dono6;olc
Test: 3
Gyor>osóg: 3
Er6: 2

TGzhorc: 1
Vorózslós: 4
Idézés: 3
EtíkeH (mocsór): 4

Karizma: 2

Pusztakezes harc: 4

Intelligencia: 4
4
Esszencia: 6
Mógio: 6
Reakció: 3

Mágikus elmélet: 3
Biológia: 2

K6pea6gelc

Professzió sz:int: 2

M6gJa
Érzelem írónyitós (4) (Control emolions (4)), Hibernálás (3) (Hibernote
(3)), Cselekedet írányBóo (3) (Control oclions (3))

.... KALANDÖTLETEK ZALÁBAN
l . Tó11016golc. Mínthogy szinte minden nagyobb tár>osóg jelen von Zo·
lóban, o szekésos tónosógokkol kapcsololas vodószotolcra
nyílik
(Szobotázs, kémkedés, odotlopós, tudós szöktotés stb.)
2. h oril:alkum. Mínthogy oz orikolkum o legértékesebb lóm o földön,
és o bokonyi b6ny6k termelésének íó rém áthalad ezen o vidéken, ez is
b6ven odhot alkoimat o vadószatokra.
3. Vat6z1161c. A varózslók számóra Irulönösen fontos Zola. Egy mógus
felbérelheti o vcd65Zokot, hogy védjék meg, amíg kfsérleteít folytatja, vagy
elküldhen öket volamilyen különlegeo mágikus tárgyért.
Noclír Gorgoyle

•
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