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Az alábbi c.lkk egy hosszabb sorozat tagJa, melynek 
része a Bíborhold 94 májusi és augusztusi számaiban Jelent 
meg. A cikkek Magyarországot írják le a 2050-es években, a 
Shadowrun világában. Igyekeztünk szem tartani a játék 
világának stílusát. Nem akartuk megsérteni senki 

és semmilyen a jelen tett célzást nem volt 
szándékunkban elrejteni. Reméljük a Shadowrun játékosok 
érdekesnek találják az elképzelt Magyarországoti 

jártom Mogyo rországon, elég sok szó esett 
iH oz Atnyvilógbon o közefmúltbon, és elég érd•kes toposztolataim 
voltak. Úgy gondololll nem haszontalan, ho megosztom o többi 
órnyvodósszol is. A dolog elég ígérkezett, egy társo· 
sógi szivort kellett elkísérnem Budapestre. ahol volokivel találkozni 
akart, o feladot onnyí volt, hogy élve érjen vissza. Sajnos nem sike-
rül! végrehojtonom. A találkozóra három szellem és négy árnyva-
dász tört be (nem tudom, hogyan tudták meg, hogy hol lesz o talál-
kozó, mi is csak fél órával elöHe értesültünk o pontos 
Próbállom leszedni o HK-mmol, de nem sikerült még csak 
megscbezni sem Hirtelen fájdalmal éreztem o lejemben 
és elveszeHem oz eszméletemet. 

Mikor mogomhoztértem, egy Iekete hajó hojoh fö-
lém. Mellette egy alacsony, vékonydongájú srác ólit. 

- Üdvözöltek, Soskorom! - mondto o - Ez o vadászat most 
nem sikenJit, De ugye nincs horog? 

- Nincs - felettem, átérezve o helyzetemei. 
- Ho von kedved, dolgozhalsz velünk. 
Egy vadászaton veltem részt velük, közben sok izgalmas dolgot 

megtudtom o csoportról, akik Szabod Vállalkozásnak nevezik ma· 
gukot. Nem mondom azt, hogy órnyvodószokról von szó, mert en· 
nél sokkol többek. Nem lSoldosok, mert álta lában o saját céljaikért 
dolgoznak. Az oloti o három hét alaH. amíg egyült dolgoztom ve-
lük, elég sokat megtudtom arról, mi is oz, amiért harcolnak. Pór 
szóbon össze lehet foglalni: jobbá lenni oz országot, ohel élnek, és 
ezért mindenl megtennek. 
< < < < <(Szegény Soskorom, jól ismerem, oz egyik legjobb utcai 
szamuráj, oki Seattie árnyaibon jór. Mindig is tudtom, hogy o szo· 
mik elég szúkogyúok, de hogy volokit ilyen könnyen 61 lehessen 
verni, oz mégiscsak Ugyan egyikél sem lóttom még sze· 
mélyesen azoknak o lickóknok, akikról rit szó von, de kél hónapig 
dolgoztom rojto, hogy megtaláljam o pontjukot. No-
ponto húsz órát föltöttem o Mófrbtbon, és minden és efér· 
hetetlen forrási felkutotlom. pontot ugyan nem tolóltom, 
de elég sokat megtudtom róluk. Ez o legmacskosabb és legundorí. 
tóbb csapol, omi volaho is lélezeH. Nem érdekli semmi más, 
csok o maguk haszno, és vimotoszítóbb mádszereket hosznólnok, 
minl o társaságok (soha nem tudtom volna elképzelni, hogy ilyet 

nyójon profik voltok o moguk területén. Kezdetben bármilyen mun· 
elvólloltok, de elkezdlek válogatni o megbízósok között. 

Ugy gondolták, volokinek tennie kell valamit, hogy megvólloztosso 
ezt o világot. EHöl o pillonoHól fogva csak ozért dolgoztok, hogy 
Magyorország hellyé váljon. Kezdetben nem tudtok 
sokol tenni, de ügyesen jó Iszollók ki egymás ellen o különbözó csO· 
portokat. Nogy részük volt abbon, hogy o Társosági Tonács megvá · 
sárolto oz országol. Fontos szerepük volt abbon is, hogy o nagy 
tórsosógok közül egy sem kerekedett o többi fölé. 
< < < < <!Rem élem senki sem hiszi el ezt o lündérmesét. A Szobod 
Vóllolkozós soha nem lesell mást, minl o sojót használ. Egyszer(ien 
csak egy után egyre nogyobb lélekben kezdtek játszani. Az 
évek vodószotoi során mindig lecsippentettek volemilyen informóci4 

ót maguknak is. Ezekkel kezdték zsoro!ni o társaságok veze-
Abból, hogy segíteni okortók, hogy o Tonács megvásóroljo oz 

orstógot, terméslelesen egy szó sem igoz. M6dszereik alapjón 
szmte biztos, hogy robbontották fel oz lntercontinentol szólló ti-
zedik emeletét 204 5 március 7 ·én, ohol o Tonács volt. Se · 
hol nem tolóhom bizonyítékat orra, hogy bárki is megbizto volna 

evvel. Szerintem csok meg okonák okodályozní, 
hogy o helyzet egy kissé rendez6djön. Azóto t nomobb módszerek· 
kel dolgoznak, fegyverük o zsorolós és o riluális mó · 
gio.)> >>>> 

- Arwen (17: 15:27/09-29-54) 
Az eredeli öt log Fekete Mogdo, lue Uppercup, Mokroi János, 

Sziglolvi Szaniszló és Kedhegyi Dávid voltak. Közülük móro mór 
csak Mogdo és lue von o csoportban. Fekete Mogdo o Holló útját 

lue pedig o dekós, okit volaho is lóttam. Az 
kettetük szava szent o csoporton belül. Makroi es Kedhegyi utcai 

szamurájok voltak, harcbon estek el még o csapot 
napjaiban. Szigfelviról nem tudok semmit, csok o nevét. A Szo· 

bod Vóllolkozós köréhez jelen pillanotbon még négyen tor-
toznok. Gyula, o troli szamuráj, Vaker, o tünde dekós, Herzog Ka -
talin, oki jól ért o fegyverekhez és konyít volamennyit o mégiához 
is, volamint Soh, o fizikai adeptus. A csapolhoz kisebb-nagyobb 
mértékben még sokon tartoznak, szinfe mindenki1 ismernek, oki Bu· 
dopesten szómít valamit, és sok kapcsolotuk von az országon kivül 
is. 

mondok). A számlájuk o Orbitol bankbon voskosobb, minf < < << < !Helyesebb kifeje.és lenne, hogy mindenki o zsebükben 
pór kisebb tórsosógé. Az utóbbi tíz évben sikerült magukra horogí- •on, oki Budapesten szómíl, és sokon oz országon kivül 
toniuk oz összes nagyobb hotalmot o világon, o multinocionólis tó r- is.]>>>> > 
sos6gokt61 kezdve oz állomokon ót o Yokuzóig. Idáig még senkinek .. Arwen (17: 16:41/ 09-29-54) 
nem sikerült végeznie velük, de tudom, hogy nagyon sokon próbál- .. 
koznok vele. Remélem egy nap majd voloki véget vet mesterkedé- A csapot esze Mogdo. O fogjo össze akcióikat és irányítja tevé-
seiknek.)> > > > > kenységükel. lue elég titokzatos liguro, néha hetekre de 

_ Arwen (17: 12:34/09-29-54) ennek ellenére 6 o legjobb dekós, okit volaho l61tom. Néhány perc 
a laH tört be o Mrtsuhomo legtitkosabb adotbózisóba o szemern lót-

A Szabod Vállalkozást öt liotol á rnyvadász olopílotlo 2041 ·ben. lóra, és nemcsok elemelte egy litkos kutolós eredményeit, de o he-
Ebben oz Magyorország még egységes állom volt - popí· lyébe hamis odolakol ís tett, bizonyítva ezzel, hogy nem érdemes o 
ron. Az a narchia azonbon tombol!. A nagyobb városokbon külön- Mitsuhomónok újobb nukleáris hullodéklerokót lélesitenie Mogyo-
bözö {nocionolislo, kommunista, onorchisto, cso· rorszógon. Ez is iól példázza, hogyon és miért horoolnok o Szabod 
portok robbontgottok, o közbiztonság nem lélez6 fogolom volt. E1. Vóllolkozós togjoi. A többiek tulajdonképpen o csopol izomerejét 
oz öt ember oz ország össze. Mind- odjók. 

.. . . 
' BIBORHOLD Arnyékmagyarország 7 



8 

<<<<<[Ideje, hogy közbeszóljok egy kicsit. Fekete Magda egyike 
ozoknok, akik o legtöbbet tudjók o világ fontos .. Mo-
gyororszógon kezdte. Fenyegetéssel. zsarolással, rituális mágiával 
egyre több dolgot húzoH ki oz társoságak helyi amivel 
aztán már magosabbon személyeket zsorolhataH. 
Minclehhez persze elengedhetetlenül szükséges neki Uppercup, At 
o fickó igazi Mótrix-varózsló. Kétszer tolóhom idáig stembe magom 
vele, és mindkétszer boldog voltom, hogy sikerült kitépnem o fe-

o csatlakozó!. Uppercvp o másik Iontos inlormócióforrós 
Magda számára . Figyeli o tc5zsde vóhozósót, a nagy társoságak ak-
ciói!. Bámulotos ösztöne von, megsejti, hogy hova érdemes benéz-
ni, mindig tudja hol tároljók o fontos adatokat. At 

hogy idáig még egy nagy cégnek sem sikerüh kicsinól-
nia Volahogy mindig megszogohók, hogy volami készül elle-
nük. A csapot többi tagja valójóban csak oz utosftósakot hajtja vég-
re, o dolgok folyósóba semmilyen beleszólások nincs.)>>>>> 

- Arwen (17: 18:09/09-29-54) 

A Szabad Vóllolkozós tagjai nem ómyvadószok. Sokan 
értenek egyel céljaikkol, amolyan policlub szervezódöff köréjük. le-
galább százan gondolják úgy, hogy Magyorország többre hivoloH, 
nem kell felté tlenül apró óliomocskák ha lmozónak és o nagy társa-
ságok jólékszerének lennie. Atoknok o számo, akik egyetértenek 
velük, napról nopro n5. Mellékelem az egyik szórólopjukot, hogy 
mindenki láthassa, hogyan gondolkoznak. 

Ha elegod "''a nagy lónosógak packÓ'Iásaibálarurulillák 
lyolóoíbál, a zoldok öngyillc .. lilozóliójóbál, gyer> el houónk! 

Ha 6gygandalaá, hagy az anzóg, melyben élünk. lehelne jobb hely 
is, hallgan meg minbt! 

Ho '"''i is oiom hagy ne pasvónJI>on kellj"' él.eá, tsele· 
ledj velünk! 

M.i 11em Ql'Úlölünk senkil, mi nem akarunk leszámolni sei!kivel! 
S..cintönk mindonki.,k von helj! ebb .. a gyönyörti omdgban. 

Az orkoknok is, a lündétcnek is, o túrsmógoknak is, de senki sem te-
heti tön.\:re mósok életéti 

Gyere el, "'liga!d meg, ojónlo Szabad Yóllolkozós! 
Honol j velünk. hogy Mogymomóg új co régi fényében1iináoköttiin! 

11Jrtul!it núnlitJI liitlln l 6:00 M!lc..-a Jáoas,hegyen! 

<<<<<(A fenti kis írás tononyog lehetne o Hogyan hozodjunk 
gyorstalpaló tanfolyamon. A Szabod Vóllolkozós bonkszómlójo bi-
zonyftja, hogy ezeknek semmi sem szómfl o pénzen kfvül.)>>>>> 

- Arwen (17: 12:34/09-29-54) 
Tudom, hogy oz Arnyvilág olvasóit érdekli, miért nem nyirio még 

ki senki o Szabod Vóllolkozást. A válosz mert tudnak vi-
gyázni magukra. A bózisuk védettebb, mint oz Azt echnalogy kutotó-
bózisoi. At osztrólis védelemról nem tudok nyilatkozni, ahhoz nem 
értek. Loe elmondása szeríni o Mótrixuk keményebb, mint o Renro-
kué. Nyüzsögnek benne o fekete jegek, és tele von zsákutcókkol. 
<<<<<[Három napig próbóltom bejutni, de nem sike-
rüh.)>>>>> 

- Arwen (1 7:20:37/09-29-54) 

A Jónos-hegyi bázisukat oknomez<S veszi körbe, o folyosókon ov-
tomotizólt Vindicator miniógyúk várjók o betolakodókof. Ho kimen-
nek o városba, egy módosftoff Ares Londmostert hosznólnak. Az 
alatt az öt nap oloff, amíg off voltom, két csapal is megpróbálta ki-
nyírni Természetesen sikerlelenül. 
<<<<<[Néhány zórómegjegyzés: Oloki Tanowát, a Eleccorp el-
nökét három hete a Szabod Vóllolkozós gyilkolta meg Sudopesten. 
Ugró Joeket két hete halóira kfnoztók, mert ismerte egy pesti cég 
Mátrixánok belépési kódját. Egy hete pedig elrabolták Liso Bottalo-
nit, o híres hogy zsarolhassók szerelmét, Milánó her-
cegél. Ennyit arról. hogy milyen módszereket alkalmaznak. A céljuk 
semmi esetben nem volt más, mint o pénzncrzés. Mindenkinek 

a jánlom, hogy tortsa olyan tóval magát amennyire csak tud -
jo.)>>>>> 

- Arwen {17:22:07/09-29-54) 

<<<<<(Természetesen abból, amit ill Arwen elmondott, egy szó 
sem igaz.)>>>>> 

- Soskarom (04 :4 1 :54/09 ·30-54) 
. .. . 

A SZINFALAK MOGOIT 
A fenti írásból annak adhatsz igazol, okinek akarsz. Ha slcrinted 

Soskaromnak von igazo, o Szabod Vállalkozás segitheti o játékoso-
kat, ho Mogyororszógon járnak, esetleg okodólyozhotjo öket, ha 
valamelyik társaság megbízásóból levékenykedhetnek. A Szabod 
Vállalkotás is megbízhatja o játékosokot volamilyen felodat elvég-
zésével. Ho Arwennek adsz hitelt, o Szabod Vállalkozás remek el-
lenfél lehet. At órnyvodószokat sokon megbfzhatjók, hogy tegyenek 
keresztbe nekik. Nem lesz azonbon könny(! dolguk . Meglehet, hogy 
oz árnyvadászok tudnak volamit {bór lehet, hogy esetleg nincsenek 
is tudotóban ennek), amit a Szebad Vállalkozás is tudni akor. Az in-
formócióért bármit hajlandók meglenni. 
IJt> FEKETE MAGDA 

.TlJIAJOONSÁGOK 
Test: 3 
Gyorscsó g: 5 
K.orizmo: 5 
Intelligencia : 4 

7 
Esszencio: 5 
Mágia: 7 
Reokci6 : 4 
Kezdeményezés: 4 + l 06 
Beovotós szintje: 3 
SZAdltTElMEK 
Idézés: 7 
Varózslóo: 8 
Mágikus elmélet: 4 
Pusztolcezes horc: 3 

5 
Kézi fegyver: 4 
Etikett (utca): 5 
KOCKA 
Horci: 8 
Mágikus: 8 (l l) 
IOBERVER': 
Kiber jobb kéi, beépíteff sar-

kontyúvol 
KAI'CSOL:AT.OK: 
Sórmilyen kapcs<>lotol ol tud 

érni. 

IJl> LUE UPPERCUP 

Fekete Magda holló sómón, és 
kéletesen azonosul toteme jelle-
mével. Rovos1 és nagyon okos, de 
gyakron kiszámíthatotion is. Sze-
reti irányHoni oz embereket, meg -
tudni o titkoikat és fe lhoswáini el · 
lenük. Néha azonbon kedves, tré· 
lólkozó és Nagyon csi-
nos, jobb korjót 
kelleff cserélni egy különösen ke · 
mény csata után. 

FELSZE RELÉ: 
flhosznól6d6 lé!isek 1 S 

(vorózslo:onkénl) 
Erö fókusz 3 
Monipulóció vorózsJot 

fókusz 2 
Páncél dzseki 
Hordozható telefon 
Adóvev ö 
Ruger Super Womowk 
3 forgó!ór 

Ismeri oz össtes monipvlóció 
110rózslotot legalább 5-ös 
stinten 

Gyógyifós 6 • " 
Lóthctotlonsóg 4 ll 
Kóosz 3 "' 
Tüzlobdo 6 

lövodék 5 
Svlyos ellenméreg 3 
lgonóg észlelés 3 • 
Mono nyil 4 # 
• Kíf6r61ogos 
"' Ujrohosznólhotó fétis 
# E-lhounólódó fétis 
(A o dódó módosít6l: 
nincsenek belenómolvo o vo· 
rózsiotok ereiébe.} 

Bór csak egyvoloki tud róla (Magda), Lue Uppercup valójóban egy 
nyugoti sórkóny. Fizikai ereje o többi sárkányéhoz képest elég sze-
rény, de sokkol intelligensebb, minl o vele azonos képességúek. 
Hamar rájött, hogy igazón az emberek közölt érti jól mogól. Miu-
tán beköltözöff Budapestre, adotjoeket építteteti o fejébe, mert na-
gyon érdekelte o Mótrix. Nem sokkal találkoroff Magdóval 
és megalapítoffók o Szabad Vóllolkozóst. Uppercup bámulotos de-
kós. Reakciói, fogósai oz emberi ész számáro nagyon meglepóek, 
ezért míndenkinek (még a JG -knek is) +2 célszámo von, ho o Mót-
rixbon vele küzd. Mint o legtöbb sórkónyro, ró is hogy 
szerel minél nagyobb vegyont 0 o Mótrixot és a Szabad 
Vóllolkozósl hasznólja fel erre o célra. Hovonta egyszer visszavólto-
zik sórkónnyó és vadászni megy. Ezek azok oz amikor 
napokra eltJnik. 
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:ruwooNSAooK KOCKA fuchi Cyber-7 
Test: ll Harci: 12 (Vá loszsebeutg nevelés 2) 
Gyorsaság: 7 Dekás: 12 Progromok 
Karizma: 5 IGberv&r: l ómodós: 11 
Intelligencia: 7 Adatjack louítós: 7 

6 KNCSOLATOK: O rvos: 8 
Esszencia: 9 .8 Bármilyen kapcsolatat képes T.Ukör: 4 
Reakció: 5 elém i 
Kezdeményezés: 5 + 206 FELSZEREiá Füst: 6 

Sebzés: 90 +2 e lérés Colt Maohunter Anolizis: 8 
Tennénetes póncél: 6 Vosolt koból Válogatós: 6 
sM!mlMEI(; Hordozható telefon Megfejtés: 4 
Dekózós: 12 AdóvevéS Átvágás: 8 e ' ! l öfegyverek: 3 3 Trauma toposz Athe lyezés: l O 
Pusztakezes harc: 9 Poloska (5-ös nini) Ikonja o Motrixbon (milyen • 3 Elektronika : 5 Magzár á lkulcs (7 -es nini) egy neonsórkóny. 

A JZA.AD VALLALKOzAl AUTÓIA (módosilott Ares londmoster) 

A Szabad vallalkozjs 
PlAt r i x-rendszere 

1 RECS (Rendszer Elérési CSomópont LTG # 23-18661) 
Vörös-9; Belépési JG 8, Fekete JG 7, Nyomozó és 
JG 6 
Kép: hot6róllomás 

Adatbázis (használható adatok nélkül) 
Narancs-7; Belépési JG 5, Gyilkos JG 5 
Kép: V.segródí vár 

<t Adotbázis (hosznáfhotó adatak nélkül) 
Narancs-7; Belépési JG 5 , Gyilkos JG 5 
Kép: Jáki templo m 

Kezelés: 4/4 
Sebesség: 25/115 

Test: 7 
Páncél: 15 

Nyom: 3 
Autopilóta: 5 

Fogyasztás: 6 kmlliter 
Üz.emonyog: 

Folyékony/250 liter 
Rakéta-e lhórítós: 4 
Rakomány: l 50 kg 

Utasok: 8 
2 forgótorony, l Vindicator Miniógyú, l Gépógyú 

l rögznen á llású Jármüelháritá rakétákkol 
Páncélozatt terep abronesok 

- - -A SZABAD VALLALKOlAS MATRIX-RENDSZERE 
4 Adotbázis odatok tá rolása és átvizsgálása) 

Vörös-7; Akadály JG 7, Nyomozó és JG 7, Gyilkos 
JG 6 
Kép: Akadémia 

5 SPU 
Narancs -B; Szuro kgyerek JG 7, Nyo mozó és JG 6 
Kép: Lánchíd 

6 Kiszolgáló egység (o biztonsági manitorokhoz és rend szerek-
hez) 

Narancs-5; Akadály JG 4, Gyílkos JG 5 
Kép: Buzogány torony 

7 SPU 
Narancs-5 
Kép: Erzsébet-híd 

8 Bemeneli eg ység (védelmi berend ezések adatai) 
Narancs -5 ; Akadá ly JG 4, Gyilkos JG 5 
Kép: Gyulai vár 

9 SPU odotok válogatása) 
Vörös-8 ; Belépési JG 7, Gyílkos JG 8 
Kép: Szabadság-hid 

10 CPU 
Vörös- l O; Gát JG 9, Fekete JG 9 
Kép: Porlomeni 

ll Adotbázis (mínden fontos odat) 
Vörös-7; Zavaró JG 7 
Kép: Nemzeti Múzeum 

12 SPU 
No roncs-5; Gót JG 5, Nyomozó és jelenteS JG 4 
Kép: Erzsébet-hid 

13 Bemeneli egység (Lve Uppercup tenminá lja) 
No roncs-5 
Kép: Mátyás templo m Nadír Gdrgoyle 
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