


ROBERT N. CHARRETTE 

Az alábbi rövid részlet a Sose kezdj sárk.innyal cím ú 
Shadowrun A könyv. a Hatlom tit.kdi trilógia része. 

Reméljük sokak sikerül felkelteni az árnyvadászok kalandos élete Iránt. 
- az tdól 
-Nem. 
-Pedig. kezdek lhes lenni- A kijelentés hangzott 
- Nemsokára. Tessien. 
Szivárványszínú tollak zizzentek színtelenúl Hart sötétben is látó szemel 

A kígyó lassan összetekeredett. Szárnyait összehúzta. haulmas fogak· 
kal teli állkapcsát pedig bal szárnytollal mögé dugta. így nemsokára különös 
alakú tollkupacra emlékeztetett Nem éppen áka. A United Oil 
társaság Puget-öbölbeli dokképületei közölt egy nagy rakás toll még fel· 
túnóbb látványt nyújtott mint egy sárkányféle. 

Nem türelmetlenségével együtt Tessten sárkányféle volt. egyike 
azon lényeknek. aklk a legendás sárkányok hatalmára tartotuk igényt. A 
lény - Hart nem tudta. hím-e vagy faja szeríni a tollas kígyókhoz 
tartozott. a nyugati félteke legnépesebb sárkányféle fajába. Ha kinyújtázott 
a lény nem volt más. mlnt tíz méternyl tollal fedett izomzat és szárnyainak 
fesztávja is megfelelt ennek. Tesslen veszélyes bestia volt és már vagy négy 
éve Hart társaként mtíködött különféle árnyvadászataik során. 

A nó stlnte már megbízott benne. 
A dzsekijének zsebéb61 felcsendúló halk csipogás arra figyelmeztette. 

hogy valaki átlépett az általa korábban gondosan elhelyezett suga· 
rak egyi kén. Egy más hangú második csipogás azt is tuda tU. merre mozog az 

Benyúlt a zsebébe. hogy eksöndesítse a rádióvev6t. A csipogó hang le-
leplezhet! rohamra lendülnének Az által nyújtott 
esetleges plusz információ már nem ért volna ennyit. 

Az út fölé függesztett tükörre pillantott. A tükör jó rál.itást biztosított a 
raktárépületre. Négy alak rohant az épület felOl egyenesen Ha rt és Tesslen 
irányába. Körvonalaik alapján árnyvadászoknak ítélte Három férfi és 
egy nó. Halk csilingelés hallatszott a nyakában hintázó amulettek 
és talizmának felól. A fickó vagy mágus vagy nagyon gigerli. 

A halk hangok elfulladuk. amikor egy csoport United Oil biztonsági em-
ber bukkant eló az egyik raktárépületbóL Csizmáik kopogása a betonon el· 
nyomta a által keltett zajokat. de az dobhanások is csak-
hamar elhalványultak az ég felOl felhangzó rikácsolás hangjai ra. Egy csapat 

jelent meg a hogy lecsapjanak áldozata ikra. 
A szárnyas lények voltak. aklket gyakran alkalmaztak bizton· 

sági feladatokra. hiszen érintésük sokkolta az áldozat idegrendszerét. mely· 
nek hatására azok mozdulatlanná dermedtek ef3 idóre. A paraállat gardáfá· 

nak pedig csak oda kellett sétálni és megbilincseini az Persze a gazdá· 
nak ügyelnie kellett arra. hogy visszahúzza a a tiízkakast. mielótt az éhesen 
beleássa magát a megdermedt áldozat húsába. de hát a multicégek nem na· 
gyon tör6dtek azzal. ha néhány illetéktelen behatoló véletlenül elpatkol. Ez 
is csak elr!asztásul szolgált mások számára. Ezek a mostani 
élénk rikoltozással száguldottak az árnyvadászok felé. rövidke szárnyalkkal 
hevesen csapkodva. lábalkkal kalimpálva igyekeztek elvágni az útjukat. 

A vezet6 beérte az elöl rohanó vadászi. Rárontott és hirtelen fel-
húzott. hogy hosszú. pikkelyes farkát a férfi felé lendíthesse. Egyetlen érin· 
téselég volt ahhoz. hogy megbénítsa áldozatát. A vadász futtában félreug-
rott így a farok ártalmatlanul elzúgott mellette. 

Ha rt úgy tippelt. hogy az illet6 egy bicskás lehet. egyike azoknak a kiber· 
netikusan felturházott punkoknak. akik utcai szamurájnak nevezték magu· 
kat. Álulában izomfiúkként szalgáltak az árnyvadász csapatokban. A férfi 
villámgyors mozdulatai elektronikusan megtámogatott reflexekr61 árulkod· 
tak. 

A holdfényben acél csillant. ahogy a fér& alkarj.iböl pengék ugrottak 
Ez is csak Hart feltételezését. A szamuráj oldalt fordult. pen· 
gél végighasították az állat húsát. Az síkohozva a földre zuhant. 

A második egy másik vadászt támadott. aki kétségbeesetten 
Igyekezett elhárítani a veszélyes farok támadását egy maga elé emelt négy· 
szögletes tárggyal. Hatt felismerte. hogy egy kiberdekk az. Elég furcsa módja 
a költséges technológia felhasználásának. 

De mielótt a áthatolhatott volna a kétségbeesett vadász heve· 
nyészett pajzsán. a szamuráj ismét akcióba lépett. Beleeresztett néhány so-
rozatot a lénybe. majd visszafordult. hogy végezzen a földról felrepülni pró-
báló els6 áldozatával. 

Hart észrevette. hogy a szamuráj nem találta el a társát. am ikor arrafelé 
tüzelt. Fegyverkapcsolat gondolta. 

- Ez fickó. Tesslen - jegyezte meg Ha rt és az utcai szamurájra muta· 
tott. - Ot kapd el 

- Túl sok fém. N•m /•sz j6 íu. 
- Nem kapod el a többieket. ha a bicskás pasi felnyársal. Amíg el intézed. 

addig én gondjaimba veszern a mágust. Ha a tüzérség és a páncélzat elpusz, 
tult. a gyalogsággal már könnyú dolgunk lesz. 

- Igaz - El6relátás. - }6 szemed van a rakrlkához. apró lény. 
Hart kezét becsúsztatu a tollak alá és megvakargalla az ízületei Tesslen 

nyaka és feje találkozásánál. - Igazán értesz hozzá. hogyan bókolj egy lány· 
nak. barátom. És most kapd el 

Tesslen a emelkedett és harsány morduUsokkal adott hangot 
harci kedvének. Aztán hangos üvöltéssel az árnyvad.iszok felé iramlott. 
Azok megtorpantak egy pillanatra. majd akcióba kezdtek, mlntha el6re szá-
mítottak volna ilyen fejleményre is. Hatt rájött. hogy ez valóstlnúleg így ls 
volt. Elég sokat tudtak róla. hogy a United Oil seatdei Ha-
essllch. egy nyugati sárkány. 

Hart érezte. amint az eneigiák gyúlni kezdenek a mágus körül. A vadá· 
szak az ó varázslataira támaszkodtak a sárkányféle elleni küzdelemben. Pon· 
tosan. ahogy Hart eltervette. 

Bíborszín ú lángok robajlottak a m.igus kinyújtott kezeib61 és célba vet· 
ték a tollas kígyót. Hart szeme sarkából látta. hogy a United Oli biztonsági 
emberei fedezékbe bújnak. 

Tessien teste egy pillanatra kiegyenesedett és Ha rt látta. hogy a mágus vi· 
gyorogni kezd. De hamar az arcára fagyott a mosoly. amikor a lángok egy 
utolsót villantak és kihunytak. a kígyó pedig sértetlenül bukkant eló mögú· 
!ük. A sárk.iny magasabbra röppent Harta Tesslent mágia erején felbá-
torodva hogy szembeszálljon a mágussaL 

- Valami gond van1 
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A férfi szemel összeszl!kültek és b61lnron. mlnt akt meg<'rtette. ml tör· 
tént. Egyik amulettje felé nyúlt. 

Hart három tövedéket pumpált a férfi gyomr.lba ArchiS<Jn gyártrmny6 
fegyverébóL A hitrazuhant. testéb61 vér. belek. bór· és ruhafonlányok 
fröcsköltek szerteszét. 

A levegót megtölté ktsernyés szagot azonban elsöpörte a felhevíten légfu-
vallat. ahogy Tesslen kltáron tarkiból tílzes lehe.let szlsszent eló. Az utcai 
szamuráj testében rejló vb a törtrésze alatt felforrt és elpárol· 
gott. A fidcóból nem maradt rrús. mlnt egy ra kis gózölgó. összeolvadt fém-. 
múanyag· és húshalom. 

Tessten körözni ktzdett a h11relen messzeppent túlelo1c feje fölött. Hart 
odakiáltott nekik. 

- Dobj.itok ela fegyvere.tektr és ne.m esti bántódúocok. 
csörömpölés volt a viia sz. 

Tessten leszállt a földre Ha rt Kigyófejt v.!delmnóen a ign· 
kodott. A United Od bizlonsigi 6rök el6bújtak fedezékü\ból és idtgi'Sen 
szemiéiték öket c!s u trnyvadiszok.lt. Inkább öket. Körbeálltak. ujjuk 
fegyverült ravasún. 

- Kl i vagytokl-krrdezte a vezet6jílk. 
Ha rt leo !vasra a fbfl névtibUját. F\Jhl!o ómagy. So h . Haesslich helyette-

se. -önöket fedeztük. órnagy. 
- Nem informáltak an61. hogy különleges ügynökök 1$ közre fognak mú· 

ködnt. Szeontern U ls behatolók vagytok. ts surintem igen nagy bajba ke· 
rültetek. 

Szárnyak lobbanrak az Sirkinysúmyak. Hart felnézett és 
megpillantotta az ismerós alakot. Megnyugodott. Most már nem lesz gond· 
juk a fegyverek ravaszal elóit görbedó. Izgatott ujjakkal. 

- Mla gondi-bömbölte a nyugati sárkány. amint földet ért. 
Fuhlto meghajolt a sárkány felé. - Haessllch·sama, ezt a két árnyvadáSZI 

azon kaptuk. hogy összetúzésbe keveredtek azokkal. akik behatoltak az épú· 
letbe. Azt hogy valamiféle támogatást nyújtottak az emberelmnek. 
de az ön által adon ellgazCtásl parancsokban nem szerepe l t háttértámogatás. 

kétségbeesett vadászokról van szó. akik a sajátjaik ellen fordul· 
tak. hogy mentsék az lrhájukat. Clürhe. 

- Fuhito. elgondolkozom azon. mtért ts ftzetlek. Paran(S(Jié,l!issza 
az embereldec és vtgyécek magarokka l az Igazt behacol6kac. 

- Tehát a ldgyó és a nó valdb.ln önnek dolgoznak - mondta F\Jhito fe-
szengve. 

- Tudc•m a beharolni készüllf.vadiszokról. Azc ls wdcam. 
hogy meglehelÓSen lapilsztale CSJpiJCról lesz sz6. aklk ta14n kisiklanak a mar· 
kodból. Meg kellett .fllfcanl 6kec ts nem lehettem bizcos abban. hogy én ls 
jelen leszek. hogy m•gam el 6kec. 

- ErnUrhette volna. 
A sárkány kimutiita megvetését 
- Követem az urasltáult. Haessllch-sama - gyors;on, szögletesen 

meghajolt. Aztán megfordult is odaltpett a deUs elc!. alti egész tdó alatt jóí· 
zúen vígyorgott a kárlra. Lekevert a nönek <SY pofont. mlre az a kövezetre 
zuhant. - Behatoló vagy és btlnözó. Hamarosan kevés okod ksz a mulatság-
ra. 

- A tiéd tiíl nagy a súrnom ta - motyogta a nó vc!rzó ajbival. - Igazt b· 
kiba f0!1$z kerülnia cc!ged fónökeinil. Mr B.ldoglemez. majd <SY je· 
lentési a brutalitisodról. 

- jogaidról már akkor lemondtál. amikor beléptél a United Oil terüleréte 
- sziszegte F\Jhtto. Nehéz fejberúgta a nót. mlre az ájultan terült 
el. Társa váratlan elóreugrl.Qt két nagydarabór féktzte meg. 

- Vigyétek a vallatóköz pontba. 
Miután az órök eltávoztak. Haessllch elismeróen nézett végig a huiUkon. 
- Dicséretes harékonysig. Rm. 
- ön kapja a számlát. Ez a fajta meló nem szerepelt a szerzödésben. 
- l reJ a számlához- javasolta Hae.ssllch. Hangjából élvezet ki.- A 

United 011 fizeeni fos. 
- Rendben - bólintott Hart. Ezt amúgy ls megtette volna: a szerzódése 

meglehet6sen részletesen kltért a .k6lön szolgalatokkal" kapcsolatos fizet· 
ségekre. 

A sárkány leült a hátsó lábaira. - És ml van azzal. amire fel/Jireleeleki 
Mindent elrendeztéli 

- Úgy fest. A galamb még mindlg röpköd. de biztos vagyok benne. hogy 
utunkba akad. 

- Azc !ól ls ceszl. Nem akarom. hogy felborulfon az ücemretv. - A határo-
zottság alig takarta a bestia hansjából klcsendüló fenyegetést. 

Tesslen felszlsszent. de Hart gyorsan kinyúlt és Most nem 
lett volna megvereked nl. 

- Mlnden munkánkra garancia áll - biztosította Haesslichet. 
Fordfcotta' Serflek Szabolcs 
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