




A tiír/'f lassiÍ, ""'Xfiml!•lt haladt t•lch a rosszulmtgvil6gfl<•ll fi>lyt>s6u. 
Tuti! a, l11>gy fletr lesVt'slilyesel>f> teljesíti. Már t>wuagáb<m 11z is csa<ln volt, 
l•>gy iMig eljul<>tt. A jutalom, amit ígé•·tek lltki,fi·lmé!>b vo11zJ !X>It. Ha sikmtl jár, 
élete wgéig 11e111 piszkos iigyekkel fitglalkt>zuia, nem kel/meg· 
bízJi kív6usd.gnitteljesíteuie. fi•gom, gt>lltltllla, surdiem a zS<>Itlcs !letti. Az 
í11jraviirös s,.·ktrumra is >'Umei hirielm kiol nl,•kot és:leltek" távolba ll. Rt>-
lx>sztusfolipM<iii<Ml rögtiin Mttn. ht>gy<>rk<t. Nem surette az Qrkt>kal. Megmarklilla 
fi•gyvt•n'l. Az t>rk Mik ",,,/lett kí11yflt egy ajt6lsti{'j lmrmadík alak ki. Magasab/• 
oolt ruiluk rs egy bo tm ttÍmaszkod,>tt. Az ,"k,\k mt<ly mtglhl}?tÍSS<II 
E: lrsz a s.írmíujuk, gtmrloltn a l''· aza/akat, a gytllgt•finy-
bell is sikt>rttlt kiv.•múe: VtlriiÍi<ltif . A Pathíuy wfó! A Patkány lthlf.>if kii· 
/iínii!'fn gytüötlt-, a/oi!Qni()Stlk V<> /tak t's Stlllyik, ><•s.•mlrl••trtt ""'Sbízni [.,rmiilc. EJj<)ll 
n cselekvés id,•je. EJ,írálll!>lta a jegyVI'rt, a tránmr alak fel•' tiizel11i keuiftt. A 

:tJJja hangosan ver&1iíll vissza a fakrir6/. A SIÍIIUÍII 
ktÍ11/tÍ/11i kmiell, d.? lltmlutiltll,'foj<':wi varázsiatát. !Progyt>lt, s rögtii11 vörös l!frtt5csa 
ke'llfPII 11iiv<kt•d11i lflalla. Az ork<lk éT'f'fll <"-'k.l"'ó'Y már lhllt>lt 
Vt>lt. EJ,íkapták pisztolyaikat és lliut 11_vilt>ttak az iivöllw felijük rt>l>11ró törpire. A 
törpe cikk-cakkl11111 szaladt, ""'g így is eltaláita egy gt>ly6, ám drtalllhlllanul paliallt le 
a Mrtalá iilt•ktt Megfrtt•ozt a !5,000 '"!!""''az t>Pfrdtí6. Kit riivid 
5t>rt>Zallal véguti az orh•kkal. 81'/uízta a /rárm11 11111/tÍt a szo/>6/>a, (s l•"sukta az ojt 61. 
Felw'ull n plafollra. lge11, alwgy a llaogl>ízó 11al/1dtn, egy fh>klrt>llhlgrwtiktts Jallal &-
dell sulltÍZifrács. Azt'trríjám pillalllt>ll, id6 surilli 03:14':35". Ha a meg-
bízV igaztJt mtllltWII, fil ptrc uuílva kikapcS<JI az elt•ktrtlm.ag",tikus Ntm 
tudta, l1<>gya11 <'ri ezl ,•/ a megl>íz6. Va/6szímíle,tfi•llirl'lt <'S!f ka/6zt is, aki a M6tril1m 
keresztiil j11t el a fol Vt'Ztrlókt•mputn'i/rez. Lassa11 lt'ltek a 11ufsa<ipercek, aztáll lomgvs 
k,ltlat/IÍS lml/atsu>tt, és t'ltrí11t a Mrgá><111 vi/>r<í&l l'rólt'r. tíz perc is kelibe11 lesz a 
A1AskQUI'-C.>gsttm TdrS11ság titkos databoxa. 

Meg k•ll v .U l anom, mindig is úgy hogy a fantasy ós a sci-fi t-sak 
olyan jól i«?v•redik egym.1>'Sal, mint a és a rörköltszaft. Enyhe elóítél<" 
tekkel v•ttem ez.?Jt kezembe • Shadowrun (Arnyfutás} cimú játékot. A játék· 
nak már a nwísodik j•l•nt meg tavaly a FASA gondozásában. Biztos 
sok olvasó hallott miÍr a ki borpunk (cyh•rpunk, rogónyekról. Az 
ískola ten>mtó darab, Willíam Gibson Neurománca magyarul is megjelent. A 
kibt>rpunk a sci-fi egy t.ívoli, hanem a viszonylag közeli 

Az igazi hatalom az óriási multinacionális Társaságok k'2Phen van, 
az emh•rek hatalmas, zsúfolt és mocskos városokban t•ngeti ol•tPt. A 

minden mértéket meghaladóan nagy. Ennek ellenhe a tudomány ha· 
talmas léptekkel fejlód ik. A biogenetikusok képt>Sek az emh•ri testtot és a ti'Ch-
nikai szerkezeteket <>sszekapcsolni. A múszervek mindennaposak, a katonák 
acéksontokat, hidraulikus izomzatot hordanak. A suírrútásted>nika továbbra 
is vezet6 tudomány. Nincs már szüksóg biUentyúzetn>, egón·e és hasonló el· 
maradott szerkentyúkre, a gópet közvetlenül kapcsolják az agyhoz. A progra· 
mozók és a kalózok adatok, sz.erkl'Zetek és múveletek vizuális 

a végzik munkájukat. Ez az a világ, ahol néhány 
gazdag ernbeJtól dtekintve, mindenkinek n»gyon rossz. 

Kellemes resszimizmusa lehet az egyik oka, hogy a kibt>rpunk 
újabban sokkal nóp;-zerúbbek, núnt a szokásos sd-fik, melyekbt>n csillogó 

biítor harcosok vágrntk n•ki a2 ismeretlennek. A kibt>rpunkban 
Sffi\mi St>m csillog. mindt-n mocskos és büdös. A Szárnyas ft>jvadász címú film 
is j ocskán tartalmaz kibt>rpunk elemeket. 

A Shadowrun elóg különleges ki borpunk kömyezet. A megszekott elemt'-
ken (kibertér, anorganikus implant<lciók, hatahnas Társaságok, stb.) va-
rázslókkal, orkokkal. és ,·ámpírokkal is találkozhatunk bt>nne. Ho-
gyan lett ilyen a világ? A válasz Felébredt. A XX. szilzad végén kez· 
<lód tek a problémák, a T;írsasi\gok egyre nagyobb hatalomra tettek szeJt. 8 -
kezdtek fegyveres egységeket ta11ani, m•lyek !999-bon, New 
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Yorkban össze az éhes tömeggel. 11:1. ál- gek igen tágak, számítógépek, ájulni). A varázslók kép.,...k átlépni az asztrális 
Iam a Társaságok oldalára állt. 11:1. amerikai in- ver-ek, biológia, stb. Ezeken belül lehefkjs.!bb síkra . Külön •zabályok vonatkoznak az asztrális 
diánokat táborokba kényszerítették, a Tár· részteruls ta<re koncentrálni, . síkon történ.1 harcra. A sámánok és a mágusok 
saságoknak szüksége volt a vemcen belül a piszt!Jlypkra, Il)ég·tó..iáht! is l · azonos varázslatokat használnak, bár teljesen 
természeti erófonásokra. móndjuk aj más úton jutnak el hozzájuk. A fó különbség 
sok, éhsóg és háborúk tizedelték A éS a nl>- "'Tdézó varázslataikban van. A sámánok szelleme· 
Egyre szaporodl<!k a gen•tikai torzszülÖ!fiik, az · · veli az-aaott d!'logban a (pl. aziAres k•t tudnak idézni, melyek valamdyen helyh01. 
újságok törpóknek és tündéknek nevezték á"fur· Predator -használatában), de csökkenti a· többi kötöttek hegy, város, <>tthon, stb.), • mágu-
csa gyerekeke!. Egyre több jel utalt árra, rogy a (pl. a . többi pisffblyok· használa tá- sok el ementálokat tudnak hí\"!Ú. Minden varáZS· 
világ változóban van. 2011 december-24.-é:l k& J\>i")• éS tulajdó"nságok lat változtatható, ettól függ a varázslat 
vetkezett be az Ebredés. A Fudzsi hegy felett fel· érdekesen, minden más szerepjáték'tól hatóereje, de a varázsJón okozott sebzés is. Az 
túnt egy sárkány és Vonyító Coyotte ezen a na- a Sha3owrunban. Ahányas·a ké- adeptusok nm> képesek szellemet vagy 
pon vezette ki híveit az abilene-i átn•veló·tábo • hatoldalú léell dobru táJtidézni néhány más toh'en is gyengébbek a 
ból. Az indián vezér harcot indítótfTaz:EgY,esiílt (csak··hafoldalú kockákra van valódi varázslóknál. A varázslóknak ,;gy ázni uk 
Államok visszakövt>telte i\ lian)·egy mPS!jatáiuzott A celszám a kell a kibemffikus stuffokkal. Minél többet épí· 
hadsereg tehetetlen volt, a Természet\ az indiá- .: nehhs függ, ádagos · t,;nek be t.stükbe. illlnál jobban az esz-
nok oldalán állt. A raj t torná· fel_!!datoknál négy: Ahány kodiávala célszámnál szenciájuk és a mágikus kép-sségeik is. 
dók pusztitott.ík el, a katonai táborokon láva fc>. nagyobbat, vagy azzal egyenlót_dobíÜnk, annyi Van mégegy helyszín, ahol a játékosok járhat-
lyamok söpörtek végig. Mikor 2018-ban 'öt, rég · sikert több·a 'sikei,annál jobban nak, a kibertér, más név.n a Mátrix. Ez a szánú-
kihunytnak hitt vulkán tört ki ugyanazon·• na- . sikerült adOlog. Vannak'feladatok, amelyeknek tógépes kalózok vadászterülete. A Mátrixha b ... 
pon, számtalan várost hamu és láva alá, · a Cl!lszánía\,6-nál nagyobb. Ezekre is van esé- lópó kalóz valód i testewl van jelen. Külön-
a korrnány beismerte Az Államok, lyünk, minden hatost újra dobhatunlc, ha az így böz6 tulajdonságait programok helyettesítik. 
Kanada Mexikó nyugati és középs6 területei a dóbott szám, plusz 6 ó, sikenel jártunk. F.gyjó program beszerúSt', amelyik például ma· 
Független I O..zsi Tanács irányítása alá kerültek. Nyilvánvaló, hogy a síker ésely• a célszá_mtól é. gas védettséget ad a kalóz nak, nem olc-só dolog. 
Ezzel még nem ért véget a c;apiisok sora, a dobott kockák számától (tehát a (Pt!rsze lopni a jövóhen is lehet.) A kalózoknak 
2021-ben az emberiség tíz különös tól) hogy valaki voldekezik,-ilyenkor ó nagyon fontos sZt>repe van a világban, a jöv6ben 
változáson A goblinizá- is dob a megtelel ó kép<'SSégóre {ha meg uk az in!oll)láció rnég fontosabb, mínt napjainkban. 
ciónak nevezték •l a jelenséget. Két lij faj gy&rii valami ról, akkor például az Akaraterl!jé- Nem csak, hogy könnyeMn ál lehet ir.\ nyitani 
meg az eddigi három mellett, az orkok és ·a re), aki több sikert dob, az a nyer6. tíz-húszeur neyuant a saját hankszámlánkra, 
trollok. Az emberek megrettentek, sok helyen A-harc forduJókra van osztva, a fordulók!'<'" ilyet c:sak a kezdók csinálnak. !Ogy Társaság leg· 
megpróháltdk elpusztítani az összes· metahu· dig"' fázisokra. A fá:cisok· száma megegyezik a adatai milliókat érhetnek a ri v.\· 
mánt (törpék, tünd,>k, orkok és trollok gyújt6no>- résztvev6k' által dobott legru.gyobb kt"ldemé- Iisnak.A Mátri>: ban egysurú az élet, • fon-
ve). N.n> maradt el a reakció sem, egy tran.Z· nyezéssel. (A kezd.mény<zés a Cyorsaságffil és tos adatokat, nem is beszélve a CPU-ról, B.hato-
kontinenti\lis repülógépet tenorista sárkány mindenféle kibemPtikus stuffoktól függ.) Egy· h\svédó Programokkal el (lntrusi<m 
semmisített meg. A világon egyre több függet· egy,fázisban egy szabad, valamint. ket egr.szerú, Counte1measw·e, IC). Ezek ellen folyik a harc ál· 
lenségi mozgalom söpilrt végig. a déli vagy egy kompl-.x·akdót lehet végr<!hajtani. Sza- talába n. A kalóz fegywrei anwlyek 
élszakadtak a szövetségi k01mányzattól, a Füg· bad akaö:peldául.hasra v.lgódni \'agy egy szót támadják vagy becsapják az IC-t. A harc sza-
getlen Törzsi Tani\cs is problémákkal küzdött.. kimondani,szimpla akció egyet l611i vagy beht'- bályai hasonlitanak a többi har-
2035-h.n a volt Washington állam területón lyezni egy új tárat,komplexakdóelmondani egy c<'ra. 
megalakult a rundék állan,., Ti r Egyr• ·va gr. használni egy kepl'Sséget. A szabálykönyvben tahíiiMtó egy nagyon 
többen váltak járatossá az új tudományban, a Minderllli cselekei:lhet abban a fázisban, am•ny· hasznosfejezel melynek d nw A 
mágiában. A hatalmas · nyi a kezdemmyezése, majd ezután minden ti- f.hbensokjótanácsot talólhata melyeket 
rá1.sl6kat foglalkoztatni. A dátum udikben. (Akinek 28 cs.-. minden sztrepját.;kban ft) lehet használni. 
szonylagos nyugalom uralkodik. az lel<edhéf a 28., a 18. és a 8. fázisban.) A sebzésnek Gyors szabályokat találhatunk NPC-k és számí· 
sokhan, a metropl•x.kb,•n sokan meg félig négy fokozata ,·an: Könnyú. Közepes, Súlyos és tógépes hál6?.atok gl'J\erálására . Itt 
leg<ílis és illeg<ílis l•"ék•nyS<!gekból. ZSoldosok;> .Halálos. A ·n-gyv..-ek S<!bzését •gy Sl'ám és a Karmáról is. A Kanna d w ván at<>nOS • Ta· 
hérvar1Ízsl6k, számítógépes kaló-wk, ók az.. b\!1\1 a rnértéke (Könnyú, Kö- pnntt•l. mínden sik•res küldetésélt 
Ámyfutók (Shadowrunnff). zepes, sth.), a szám az a c-él szám, amí ellen a ka· kaphatunK. Segíts.'gükk•l it>jlesztheljük tulai-

Ehben a kömyeutben játszódil< a1. ÁrnyfutáS rakter annyi kock!val, ahányas a donságainkat. képességeinket Egy részét fel· 
(Shadowrun) su•-.pjáték. A játókosok emberek T est tulajdonsága: Ha a voldekez6 dob több si- dobásaink ja,·itá,ára is. Ha a ka-
vagy metahumánok. Minden karaktemek nyoJc kert, .nem seözócfik, ha a támadó, rakterek csoportot alakítanak, összeönthetik 
tulajdonsága van. Ezek: Test (a fizikai felépítés), . áldozatát. Ahányszor több si- Karmajuk ezen részét, melyet aztán bánn•lvil< 
Gyorsaság, Intelligencia, Etó, Kariz- ken> van a tlmaaónak, annyival növeli a sebzés t. tag használhat. Az alapkönyv a szabályokon fe-
ma, Esszencia (a test harmóniája a terrnészettel) Kótfé!e varázsló van a Shadowruril:ian, a sá· liíl'J<öiöl még egy csokornyi szörnyt>l ós NPC-t 
és Mágia (ilyen csak mágusoknak.és sámánok· mánok· és a heonetikus mágu.wk. A sámánok a is,-F.zeri Se•ttlo>-t, az •gyik 
nak van). A karakterek generálásakor Öl kateg& nak szoros llapcsolatban. Min· metroplexet és környéket. 
ria közöltkell fontossági sorrendel féfállítantuik, . den sámánnak van egy; Tofeme, ez valamilyen };tindent össz•vetve, o'rdekes játék a 
ezek a köve!kez<'ik: F-.j, Tulajdonság, KéResseg. állat. A · Shadownm. Aki hagyományos tantasyre vá-
Mágia, Pénz. Minél Mgyobl-o p lioritast ral( unk 'sámánoknál d lehet a Medve Yagy a gyik. gyorsan rakja le. Aki a Gibsen regényekh<ll 
valamir<!, annál több pontból, pénzból gazdái· Coyotte. Valahol a város is ierrnészetes'képz6d· hangulatot vá•ja, csalódni fog. Am 
kodhatunk. Aki met•humán karaktemh akar n1ény, is megvannak tehát· a sá· aki szereti a különleges h;ítran pró-
jiÍtszani, annak az A prioritást a fajr• kell raknía. · mánjai. 'Ezek Toleme lehet póldátd a ' Patkó ny bálja Ici. A játok technikai megoldásai 
A fajnak mós sunope nincs, .zert v. ember ka· vagya.Macska:Asámánokhasonulnaka:Totem- érdekesek. ig•zi rsemegél jelentenek az 
rakterek ide é-t raknak. Akí varázsl6 akar lenni.- hez, vonása.ik kissé emlékeztetnek az iíllafér•. A világ igen jól kidolgozott n.m 
annak a Mágiára keU raknia -az A·t (metohumá- Minde11 T.otem'más és más lajta varázslatokhoz véletl.n, hogy ,.., már a nuísoclik kiadás. Ha 
noknaka B-t), ha B-t rak rá (met.thumánokC· t), ad bónuszt.és különb&6 tulajdonságokkal ru· már let•ttük a szabálykönywt, akkor ,.. 
nem telji'S értókú mágus, csa kadeptus lesz.A 'tu: -házza fel a sám.ínt. A mágusok a világot felejtsük, ha hat év múlva éhséglázadás tör ki 
lajdonságoknálós képességeknél a prioritdsnal< folyó mágikus erohól nyerik varázsl<ttaikat. New Yorkban, nemsokára m•gjelennek azorkok 

számú pontot oszthatunk szót. A · Mindké!'.fajfa ·varázslónak tartania kell attól, is. 
pénznoH a mennyiségú pénzból vásá- hogy a varázslatok elmondásakor ..-bzódik. Ez A játék kapható a Sárkl1nyfé5<'ekben. 
relhatunk magunknak felszerelést. A képessé- nem fizikai sebzPs, csak kábulás is el lehet Nadír C<.rg\Jl/1•• 
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