Ez a Shadowrun kaland Magyarországon Játszódik. Nem akartuk
beszorítani a karaktereket egy telJesen soros rendszerbe, ahol
semmi mást nem tehetnek, mint ami a kalandban le van írva.
Ezért c.sak nagy vonalakban írjuk le a kaland folyását, részletesen
a
és a helyszíneket taglaljuk, valamint azt, hogy köeseményekre hogyan reagálnak ,az egyes
AJánlJuk, hogy a
a kalandba kezdene tanulmányozza az Arnyékmagyarország cikksorozat eddig megjelent részeit (Budapest 94/ 5 (t 8) , Zala 94/8 (2 t ), Dor Nathair 94/ U (25),
Szabad Vállalkozás 94/ fO (23)), mivel gyakran utalunk ezekre a szövegben. A kalandban végig a hamarosan
magyar Shadowrun fordítás terminológiáját használjuk.
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Háttér
A Renrakv Computer Systems egy teljesen újfajta Mótrix tec:hnikón kez.
dett el dolgozni. A kiinduló ötletet egy retardált ikerpór adto. Az ikrek IQ·
jo alig veri o 60-at, gondjaik vonnak o beszéddel, nem tudnak szorotni,
összeadni és kivonni, vistoni lontosuikus képességek birtokosai.
pil·
lontósro megmondjók hó ny darab gyulát tortalmoz egy doboz, lelismerik
primszómokot, megmondjók milyen nopro eseil egy dátum
o
40 OOO évvel
A megmagyo rózhatotion képességek oko, hogy Iéi·
jók o számokat. Ugyanúgy mint mi normális emberek o szfneket. Az ik·
rek nyugodton éldegéltek egy szonotóriumbcn, míg egy Renrakv kutotó
fel nem 1igyeh rójuk egy tridim

O tt természetesen esek mint

érdekes csodabogorak szerepeltek, csak o kutoló jött ró, hogy való·
bon lótiók o számokat. Azonnal elképzelte, mekkom áttörési jelentene,
ho nem o sz6mokot kellene úgy megvóltoztotni, hogy oz emberi ogy ér·
telmezhesse
hanem oz ogy lenne képes magukat o számokat és
odotokot lótni. A cég megszerette oz. ikrekel és ozonnol intenzív kutotó·
sokba fogott. Megpróbálták reprodukólni oz ikrek képességeit. Mivel ön·
kénles alanyok nem nagyon vállalkoztok ró, hogy oz ogyukat megpróbál·
jók oz ikrekéhex hasonlóan roncsolni, és féltek a szoglószó újsógírólctól,
akik esetleg megiudhotják milyen kísérletek folynak o Renroku loboroló·
riumokbon, teljesen biztonságos helyre kellett teleprteni o kutotósokat. Az
igazgatótanács úgy döntöH o szokásos területen
nem elég,
olyan helyen kell végezni o kfsérleteket, ahol egyóhalén nincsenek kfvóncsi szemek és fülek. A vólosxtós Magyorországra esett, hiszen ezt oz országot éppe r. exért .•ásóroltók" meg o tórsosógok Mór két hónapja foly·
tok o kísérlelek o fojosmilsei kulotóóllomóson, o hivatalos feljegyzések
szerint egy új zabfa jtót próbóhok
Sikernek még csak közelébe
lettek vagy
sem jutottak, a kisérleti alanyok vagy teljesen
meghaltok.
Természelesen semmit nem lehet teljesen titokbon tartani, több ma·
mvtcég is tudom6st szerzett a
megkörnyékezték o ReMO·
kut, hogy közösen folytossók o projektet. lnozo Aneki azonbon mereven
elzárkózott c gondolo!tól. .Ho nerr>meg y szép szóvol, próbáld
Sok nagy cégnek lehetne ez o jelmondata (o többinek o ,Ho nem megy
próbáld szép szávai."). Sokan döntöltek úgy, hogy megpróbáljók

Kenlshl Kobe

A fiotol, jó megjelenés G,
szórmozósv úrral mór o
lelve·
hetik o kapcsolotot telefonon. O egy belvárosi kávéházbon kínál nekik
randevút. A
szolgólhot: egy belépési kód o Renroku buda ·
pesti Mótrixóbo, melynek segflségével elég messzire el lehet jutni; egy
szerinte igen jó

Jerem y

címe; volamint oz oz infor·

móció, hogy már sokon keresik oz ikreket. Vörös f erenc neve hallotán ki·
csit elhúzza o száját, de ma odoni nem hajlondó semmit. {NNem
teném azon vrai, kivel még nem adódódoH szerenesém személyesen

találkozni. '1

Vörös Ferenc

Sajnos Mr. Johnson tévedet!. Vörös f erenc nem o legíobb, hanem o
legromabb
o városban. legendás képessége a helyi ismeret·
le l nem
árnyvadászok kizsákmányolása. A beszéigelés oloH
kulcst.ortójóvol jótszodozik, ho o korakterek legalább egy sikert elérnek
egy (Eszlelés)8 próbán, rá jönnek, hogy oz valójóban kome ra . Ho bármilyen felszerelési kérnek
30%
kér, de megígéri, hogy meg·
szerzi. 5 OOOY-ért e lcd nekik egy kódot, mely teljes lelhoHnólói jogokot
od o Renroku budapesti Mátrixóbon. Ezen lelül egy lakást is kfnól nekik
o béká smegyeri pusztulotbon 100 1'-ért. A koroktereknek gyanús lehet,
hegy
tvl könnyen belemegy mindenbe, nem adjo meg o telefonszámát, oz
Íirtató kérdésekre
válaszi od.
Jeremy M cl aughin

Jeremy Mcloughin o helybéli árnyvadászok egy kedvelt helyén, o Zöldség-Gyümölcs

kocsmában kíván találkozni velük. A magos, jó-

löltözöll orkot három troli
krséri el. A legmagosabb Karixmo szin.
IG korokternek legalább egy sikert kell elérnie egy {EtikeH (utco))S
próbán, hogy egyóltolón szábo 611jon velük. O is egy békásmegyeri la·
kést kínát 300 Y-ért, felszerelést o beszerzési
minimvmón, az utcai

megszeretni oz ikreket. Természetesen oz ilyen felodotra oz ámyvadószok

o legalkalmasabbak.
A játékosokot egy kisebb cég, oz lnewoko Technicol Research Corp.
béri i fel. (Ha Magyorország a bózisuk, ott, ho o világ bármely más pontja, ou.) Fixetségül 70 OOO lf.t o já nl fel, ezen felül fizeti oz ulozósi köhsé·
költségeket 30 OOO 1'-ig. Az utazás
gekel vofomint az egyéb
Béc>ig uuborbitólís járaton, onnan Budapesiig
foglalt magóngép·
pel fórlénik. Mr. Johnson még kél nevet is megad nekik, oz egyik o Yomotetsunól dolgozó Kenishi Kobe, oki régáto szalgóltot neki információ·
kat
o másik Vörös fe renc, oki Mr. Johnson szerin! o legjobb
o városbon és nagy segflségükre lehet.
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ár kétszereséM od. 300
elárulj<> ogy jó árnyklinika eiméi is. Az iko
semmit sem tud.
A b ék6si lakás
A lokós o pv sriulai közepén von, csak kocsivol vagy gyalog lehet meg·
közelite ni. Ho o koroleterek o V6r6•tc51 kopott eimre me nnek, éjnoko Ren·
rakv nomurájok 16modnak rójuk (3-on), oz ö•uekötó o 'Rolrutól is be·
zsebelt egy ki•ebb összeget. Ho o Mcloughinfól kopoHra, nyugodton
tökhetik oz
A lokó•bon von Mótrilt c50tlokozó. Ho a jótékmesler
akarjo, békó•on temetölidércek, ori< bondák támadhotjók meg o coopo·
fol, vegy mérges góz lelh6be kerülhetnek (85 kóbulós).
A Renroku budapesti M6trixa
A Renmkv budepesli Mátri> n1nduere o •london:! Mófrilt képeket hasz·
nóljo, eltOl cook néhány ponion ttlr ol. A RECS képe egy irodohóz, lelején
o
jelvényével. A Vörösl61 kopoHkódsz6 azonnali rioelót vólt ki.
l. Ez o küls6 RECS, mível o Ronrakv 16bbléle publikus szolgóltolóssol is
rendelkezik, oz iHeni JG aok o be épö uómlójól ellenörv. Terménefesen egy ügyes dekósnok nem jelent problémóf óljvlni rojto.
2. Ezek o Renrokv pvb1ikvs odotbázisoi, o tózsdeótfolyomoklól oz íd6j6·
ró• jelentésig mlndenféle odat lekérhet6.
3. Alprocesszor egység, o publikus odoriargolmof irónyolja.
4. A Renrakv belvárosbon felóllítoH K/8 egységei.
S. Al processzor egy•ég.
6.
RECS, közvetlen Ol nom hlvhaló. Egy kapv és egy gyilkos JG áll

7. A legkevé•bé fonfos adatok (o konyha költ•égvetése, o villanynóm·
Iók stb.) tóro.
8. Alprocesszor egység. A farmójo kellemes dahónyzószobo, egy Renra kv dekós óli iH
9. A Renrakv székhó• kevésbé fonto• nerkezeteil fliltekel, abloktiszmókot. klfmoberendezésl)
rondsw.
kapolt jelszóvol.
10. Alprocemor egység. ldóig lehet eljutni o
ll . Adollór. Az olocsonyobb rangú olkolmo•oflok személyí adatai.
12. A Renrakv nagy szómftógópteménok tomínóljoi.
13. A terminóiokol iróny'ÍIÓ olprocemor. Kép stómllógép terem. Egy
Renrakv dekás vigyóz o rendre.
14. A rendszergazdák lerminóljoi.
15. A leglcnfo50bb nemélyi odotok
16. Kevésbé fcn'os személy! adatok.
17. Kép: keleti kójlak. Egy kemény Renrakv dekós 611 ill
18. Lényegtelen kuto!ó5i és úzleti odolok.
19. Fontosebb kutotósi é• üzleti adatok.
fó1lok.
20. A leglon!o50bb 5lomélyr é•
21. CPU.
22. A legfontosabb kutotó•i eredmények.
23. Biztonsógi berendeté50k irónyító•o.
24.
berendo•ések irónyfló$0.
A hasmáiható odotok o 20-os es
odoHórban tolólholóok. A 20·
osban tolálható leljegyzés arról, hogy két szeméfyt két hónapja oz UCAS·
ból o Iajosmizse' telepre szóflltoHok. A 22-esben szó esik egy kél hónap·
ja vgyonoH indult zobnemeoí'é•i prog,romról Tolóiható még
egy
takasaolt fójl í•. Ev (Szómílógép)12 próbávof 32 óra oloH lehet feltörni,
o lcuto·ós kezdeli eredményeit tortolmono. (Ertéke 20 OOO Y.) Ho o dekós még negyed órán 61 kutokodik egyéb értékes odotok ulón, dobhot
(Dekóz6•)8 próbát. Ho von sikere, dobhot (Etikell(cég))ó vagy (Kózgoz.
dosóg)3 próbát, oz összenedell odotok értéke oz ebben o próbóban do·
beH sikerek szómo szarozvc 4 OOO Y-nel. Ho nincs sikere o kemény Renrakv dekós észreve Ho. Ho bármelyik 'Rakv dekó•nok •ikarul behotórolnío
a behotolót, l O perc múlvo 1O szomvrój fór rójuk.

22·••

A PESTI ÁRNYVIlÁG
Ho o korokterek •okot kvtokodnok o p05fi órnyvilóg után (o ZöldségGyümölcs jó kiindulópont lehet), dobhotnak (Etíkell(utco))S próbát.
Nincs siker Nem sikerüh kopcoolotbo lépniük o pesti árnyviióggal
1 siker
Megtudjók hol von jó koncort aznap este, valamint, hogy
Vörös nem éppen megbizhaló
2 siker
Míndenl megtudnak
é• egy mogblzhotó ömokö·
t6höz irónyfljók
3 siker
Mint feljebb és mogludjók, hogy legelóbb három csa pol
keresi oz ikreket
4 5ilcer
Minf feljebb és megludjói(. hogy oz ikrekel kél napja Sze·
gedre sz611rtott6k
5+ siker
Minl feljebb é• kapcsoloiba léphetnek Fekete Magdóval o
Szabod Vállalkozó• vezot6jével
Mogdo rófgér Mr. John50n ojónlotóro S OOO '11-t, ho elfogodjók nem
kell
szembeszállniuk o Szabod Vól'olkozós c50pal6vol (mivel ök
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azok). Azt is hajlandó elmondani nekik, hogy szeliniük mór nom Lojosmi·
zsén, hanem Szegeden vannak oz ikrek.
Lajosmizse
lojosmizsére cook autóvol vagy helikoplenol lehet eljutni, oz utóbbi
nem a jánlatos, mivel Fekete János hodúr kicsinyke (15 g6pb61 6116) 16gi·
flaffójc gyersan elbánik minden engedély nélküli repül6vel (mivel megörökölte o kotonosóg legnagyobb rodorállomó•ól, elég jól tudjo, Iok jór·
nak c légtérben). Az engedély 60 OOO Y·bo kerül. Budapesfon autót
bérelni nem lehet C$0k vósórolni. Az Órak o nekósosnak 120%-oi. A holó ron (ho ió howgsógot tolálnok ki, mi dolguk von) 2 OOO Y-ért vólt hol·
nak ideiglenes iClrlózkodósi engedélyt.
lojosmizsélöf (egy kis, jelentélctelen é• en'l50n szennyeztH várostól) 6
o Renrakv
oz
kózepén A cég
ugynoker h rul veftek, hogy többen os meg
szereznr oz ílcreket Két
nappol
Szegedre szóllitortók 6ket. A bázisnóf most a Renrokv ko·
lonosóg óllaoH kelepcét, megpróbáljók elfogni, ho oz nem megy, meg·
ölni vagy elijeszteni o tolvajoko•. A kotonák o
(4)6s oz amel·
leH ólló fókon (3)
A fákon
(Enlelé•)ó próbóvol lehet
észrevenni. Aoz!rólison nem lóthotók, mert eltakarjók 6kel o lombok. Az
épületben vórokozókot C$Ck osztrói" projekcióvol lehet megfigye ln.. El6·
ször norcojed fegyvereikkel veszik célba o behotolókot, oztón ho komo·
lyobbro fordul o helyzet,
oz éles fcgvwreket. JórmGvük egy
Ares Citymos!er, amível vígan
venik o csopolol. Ho o jótéko·
•oknak sikerül elkapniuk egy Renrakv céglogényt, oz tudjo, hogy o• ikre·
ket Szegedre vilfék.
Szeged
A korokterek több forrósból is megtvdhotjók, hogy oz ikrek S•egedre
kerültek: o Szabod Válfofkozós tud o dologról; egy Ronrakv olkolmozolf
elmondhatja nekik (ehhez (Etikell (cég))8 próbóra és legelóbb 7 OOO Ynyi megvesztegetésre esetleg nagyon komoly fenyegetésre von nükség);
Mcloughin 4 nap elolt szerzi meg nekik oz informóciót 3 OOO Y-ért; o
Renra kv Mótrixóbon o 20-os poninói 60 áro nap múlvo
erre
vtol6 odotok (ekkor o Kobe óItal odon jelszó mór nom hosznólhotó). Sze·
gedre legegyszerubben repülövel juthatnak, Ferihegyen mindig okod vóllolko•á
pilóta, oki potom l O OOO 'f-ért olviS7i 6kot Szegedre és
vissze is hono. A kvtotóbózís o Tisza túlportjón, Ujszegedon találhot6. Ho
o korokterek nem mentek lo josmi,.éro (rögtön ido jöttek), lll tolóljók oz
ikreket, ho onnan visnotérve rögtön ide jöHek, éppen okkor érkeznek,
amikor o Tiszta Hozo elrabolja
ha ké•óbb jönnek csak hOlt helyü.
ket toláljók. fz utóbbi esetbon o kérdez6sködés oz egyetlen lehelós6gOI\.
mindenki úgy tudja, Kola rnono villa el öket.
Ho ponl050n o Tiszto Hozo tómodósóvol
jönnek érdeke•
helyzet olokulhot ki, megvárhották
amíg o harcoló felek legyengít ik egy· r----------;:c,-.LJ
mást vagy beszólihatnak volamelyik
oldalon. Míndkét lé' nagyon vigyáz
ró, nehogy oz ikerpór bármelyik fogjo is megs.érülfön.
A KUTATÓBÁZIS
A kerítésben nincs ó rom és semmi
ha50nl6, o bázis területét hotelmos
rellektorok világítjók meg. A bózi• te.
egy 5-ös
légelemontál
jórórö>ik osztrólison. A betolokodókat azonnal megtómadjo. A bózioon
l O Renrakv kolono és kél bérmágus
tartózkodik. (A kvtctók nem vesznek
részt o harcban.)
l. Kopu IH m·nden pillonotboo 2
Renrcku kalono áll ilf
2. Garázs egy GMC 8oocherolt
Po!roller, kél Ford Arnoricor és
egy Yamaha Rapier 611 benne.
3. Roktór.
4. Kutotólobor.
'l
5. l.okóhóz (oloprojzót lósd külön).
6. Allothóz, potkónyokkol, tengerimalocokkal és emberi kisérleti
olonyokkol.
,,
7. Borokk, o kotonók sz6116so.
A lAKÓtPÚLH
l . Folyosó.
2.
mosdó.
3. Férfi mood6.
.( A bózisvezetö elószobójo.

.'
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5. Kutotói szállás.
6. Vendégszoba.
7. Kotonai szóllós.

8.
szobo .
9. Az ikrek szobójo.
1O. A mágusok S7.obójo.
11.
12. A
szobójo.
13.
A harc o
belátáso Sleríni folyhol le, o szabodbon vagy oz épü·
letben.
o fogva o kolond nagyon sokféleképpen olokulhot, ezért csak
o tész1vevóket, motivóciójukot és tetveike1 ftjuk le.
Az Aztechnology csapat

természetesen o
árért. Ho 01 ö csapatuk már lc:ö:el jór
o célhoz, vagy voloki jobbon megfizeti öket természetesen téves informó·
ciókot is adhatnak.
A Lúdvére

A Lúdvére számóra csak egy dolog fontos, nehogy Kolomono meg sze·
rezze oz ikreket. Hajlondó inlormóciókot adni,
még anyagi segítséget
is nyújthot azoknak, akik keresztbe tesznek o sórkónynok. Ho voloki Ko·
monckül, Zolóban menedéket lelhet. Neki nincs szüksége oz
lomono
ikrekre, ezért
nem is próbálják megszerezni
Helyszinek
A kolond sokfelé elviheti o karaktereket, Szegedet mór korábbon resz·
leteztük, Zola, Kolernono birodolma és Budapest leírósót korábbi számo·
inkbon tolólhotod meg. Talán érdemes egy pór szót szó!ni o paksi
szennyezett

Az Azlechnology állo\ bérelt escpot egy pontbon lényegesen különbö·
zik o
ök nem megszerezni akorjók oz ikreket, hanem elpuszlo·
toni. Tudnak o játékosok csapatóról is, rendelkeznek o szomélyleírásvk·
kol, Egy nappol
érketnek Mogyoro,.zágro, hogy o korokterek
Szegedre indulnak. Megkeresik Mclovghinl, Vörös!, o Szabod Vállolko·
zást, elrabolnek egy fontosabb beosztású Renrakv alkalmazottol is. Ho o
j61ékosok.nok sikeriil megszeretniiik oz ikreket, bizton számíthatnak o tá-

modósukro. Senkivel nem állnak jó kopcso!otbon. Esetleg megpróbólhot·
jók megkörnyékezni o jótékosckot, hogy m.Jködjenek együtt, de amint
megszarzik o kincset
ikerpárt, megpróbálnok végezni velük.

Az

kossógot. Az Ebredés után számtolon toxikus szellem jelent meg o vidé·
ken. Legendák már korábbon i.s száltok különös
akik oz el·
hogy
hagyo» omladozó hózokbon laknak. Mostonro már
toxikus sómónok loknak ott. Vonnak közlúk teljesen vadak, akik minden·
féle életel el akarnok pusztftoni, és okodnek mérsékeltebbek is, akik csak
o civilizációvol akornak végezni. Normális emberek csak különleges vé.
és
pirulókkal bírjók ki o magos rodiooktivitóst (o
ruha óra Budapesten 3 200 Y, o pírufók naponta 200 Y· be kerülnek). Az
osztrólis hótténoj o paksi vidéken 5.

STATISZliKAK

A Tiszta Haza

A Tistto Hozo o korábbon uralkodó Zöld Hozo mozgolom legrodikóli·
sebb szárnya. Szinte kizárá log toxikus sámánokból 611, okiket még nem
rogodoH teljesen magávol oz

von. Az utóbbi

BóUsuk o paksi szennyezett zónában

egyre kevesebb pénzhez jutottak, ezért ekorjók

megszerczni oz ikreket, hogy oz értük kopott
finanszírozhassók
tovább tevékenységüh t. Egy magos
Renroku alkalmazottat o

kvkbon tartanak,
tvdtok·oz ikrek elszállításáról. Ho már elkésve ér·
keznek Szegedre, pór nap múlvo újra megtvdjók, hol kell keresniük
Ho megszenik o párt, Poksro viszik
ohol toxikus S<ellemek védik bá·
zísvkot. Tárgyalni csak nogy cégekkel hajlandóak. Jó kapcsolotokot
ápolnak o Lúdvérccel, oki hajlondó segíteni
Kalamona
Kotomana oszfrom6trix lc:utotósoiho2 nagy segítségei

ufoznok. (A jÓ(mÚves ho(cnól úgy kell

taní, hogy o kissórkónyoknok lntelligenciájukkol

Ezekkel o stotisztikókkol nem akorjuk azt svgollni, hogy pl. o Renra kv ko·
tonéket klónozták es mindegyiknek azonosok o tvlojdonsógcik. Ezek o
stotisztik6k csak
értékek. Erdemes például minden társosági csa·
potbo legelóbb egy rigót is berokni.
Renraku katona

T: 3 GY: 2 E: 3 K: 2 1: 3 A: 3 R: 2 ESZ: 6
Szokértelmek:
4, Etikett (cég) 2
Felszerelés: Páncél dzseki, Browning Mox·Power, Norcoject Pista(
Veszély szint: l (here)
zsoldosok. Ho nagyon meleg o hely.
A Renroku olkolmozotloi
zel inkább o bórüket mentik
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ikrek. Nem véletlen, hogy
vel he
megszenésükre.
csapolo o pesti árnyvilágbon kufot. A szegedi
után két nappol meg·
próbálnok betörni o Renrakv pesti telepére, hogy megszerezzék 02 ikrek
DNS mintóját. Ehhez zsoldosokot keresnek, ho o korokterek o
bon tartózkodnak, megpróbáljók öket ís felbérelni oz okcióhoz. Szeretné·
nek ugyanisminél kevésbé ismert, de
portnerekkel dolgozni. A
korokterek o támodós sorón maguk is megszerezhetik a DNS mintót.
Ho o játékosok bármikor megszenik oz ·ikreket, számíiholnek hó rom kis·
sórkóny tómodásóro. Ezek legszívesebben okkor támadnak, ho o korok·
1erek volamilyen

robbonása utón evokuóltók o lo-

szintü

Renraku szamuráj

T: 5 (7) GY: 6 (7) E: 4 (5) K: 4 l: 5 A: 4 R: 5 (7) ESZ: 0,1
Szokértelmek: l úzfegyverek 6, Etikett (cég) 4, Közelharci fegyverek 4, La·
pokodós 5, HejHófegyverek 3, Autó 3,
4, Agyúk 3
Felszerelés: Páncél dzseki, Teljes teslpóncél, Ares Predater ll, Katona,
HK227, Ingrom Voliont,
készlet, Troumo toposz (10), Támadó
grónál (5)
Kiberver: Drótozott reflexek 2, Testpáncélzol 2, Izom helycHesllés l, Fogy·
verkapcsolot ll,
kiberszem
Veszély szint: 5 (harc)

j6(mÚi(Ónyí16 l'endszerük van, jórmlivezelé-s képességük pedig Esszenei6-

juk kol egyezik meg.)
nsza István gráf

Ho Mogyoro.rszógon volami zürös dolog történik, abból o gróf nem
maradhot ki. 0 is lelbérelt hát egy csopotot, hogy szerezzék meg 02 ik·
reket Sajnos a zonban onyogi fonósoi

me-gcsappantak 02

utóbbi
ezért oz általa alkalmazott árnyvadászok o legjobb indu·
lottol is csok
Tisza gróf bérencei bármikor felbukka nhotnek a kolond során, bór
nem volósz!nú, hogy puszta kényelmetlenségnéltöbb gondot okoznának
o koroktereknek.
Renraku

A Renroku legjobb szamurájait állOtoHa o felodofro. Mivel ök rendel·
keznek oz ikrek DNS minlójóvol, és i.smerik osztrólis lenyomctukat is, bór·
ki szeni meg
számOlhot ró, o Renrakv tudjo hol ,.annak és rituális
mágiával is zorgotjo
Ho líz stomurójnól több hol meg oz okció so·
rón, o Renroku beSlünleli o t6mod6sokot, mivel oz már nem
számára.
A Sza bad Vállalkozás

Bór o Szabod Vóllolkozós számóra nem
fontosságú oz ikrek megszerzése némiképp mégiscsak belefolynek oz ügybe (egy kis pénz
mindig jól jön). Egy dologgal nagyon jól el vonnak lótva, informócióvol.
lou Uppercvp
semmi nem maradhot titokbon o /<,1ótrixbon, Fekete
Mogdo pedig mindig tud jo mi történik oz óroyokbon. Ok is felbérelnek
egy kisebb csapatot (talán éppen o játékosokat). A kolond során bármi·
kor képesek információvol szolgólni o koroktereknek oz ikrek hollélét il·

..

HOL'm'OLTE

A Renroku híres vörös szomurójoi tökéletes gyilkológépeknek lettek ki·
!enyésztve. Nem tárgyalnak, nem kérdeznek,
Ren raku dekás

T: l GY: 5 E: 2 K: 3 l: 6 A: 4 R: 5 ESZ: 5,8
Szokértelmek: Dekázás 4, Számítógép elmélet 3, Etikett (cég) 1
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' Felszerelés: Wolther Polmpistol, Fvchi Cyber-4 [Tesi: 6 Elkerülés: 4 Alcá
zás: 3 Érzékelés: 5) Progromok: Támadás 5, Orvos 4, Pajzs 3, Keresés 4'
Kiberver: Adotjack
Vmély szint: 2 (Mátrix), l (harc)
' A keresés progrom o nyomozó és jelent6 JG-he2 hasonlóan mOködik. A
nyomo><!s megakadályozásához a dekós pernanájól kell
ni vagy Alhelyezö programot kell sikeresen használni.

renraku dekás
T: 2 GY: 6 E: 2 K: 3 1: 6 A: 4 R: 6 ESZ: 5,8
S2akértelmek: Dekázás 7, Számítógép elmélet 4, Mótrix programozás 2,
Etikett (cég) 2
Felszerelés: Bereita l OlT made\, Fvchí Cyber-6 [Test: 9 Elkerülés: 6 Álcázás: 3 Erzékelés: 6) Programok: Támadás 7, Orvos 5, Pajzs 3, Keresés 6•
Kiberver: Adotjack
Veszély Slint: 3 (Mátrix), l (harc)

Kemény renraku dekás
T: 2 GY: 6 E: 2 K: 4 1: 6 A: 5 R: 6 ESZ: 5,8
Szokértclmek: Dekázás l O, Számítógép elmélet 5, Mátrix programozás 4, Etikett [cég) 4
f elszerelés: Berella 101 T model, Fvchi Cyber-7 (Test: l l Elkerülés: 8
Alcózós: 5 Érzékelés: 6) Programok: T6madós 9, Orvos 6, Pajzs 5, Keresés 8'
Kiberver: Adotjack
Veszély szint: 4 [Mótrix), l [harc)
A Renrakv dekósoi biztosok abbon a fölényben, amit a cég technikója és o rends·zer ismerete

nekik. Ho boj von egymási értesftik.

Renra ku mágus
T: 3 GY: 5 E: l
K: 3 1: 6 A: 5 M: 6 R: 5 ESZ: 6
Szakértelmek: Idézés 5, Varázslás 6, Mágia elmélet 2, l azfegyverek 3,
Etikett (cég) 4
Felszerelés: Rvger Super Warhawk, Páncél me \lény, létisek, harci vo rózsIot lókvsz 2
Varázslotole Mana labda 4, Mana lövedék 6@,
lövedék 3, Ellenség
érzékelés 2' , T6vl6t6s 4, Gyógyítás 5·# , ReRex növelés 2 kocko 4@
Veszély színt: l (harc}, 3 (mágikus)
•
' Kizárólagos # EihaS2n6\ódó fétis @ Ujrohosznólhotó
..
A Renrakv mógvso mindent a cégnek köstönhel. Ok nevelték,
to nitották és
is pénte! ik, semmiért nem órvlnók el o céget.
AZ AZTECHNOLOGY CSAPAT

Es1rella Cabella
Mocsko sómón
T: 2 GY: 2 E: 3 (6) K: 5 1: 6 A: 5 M: 5 R: 5 ESZ: 5
Szakértelmek Idézés 6, Vo rózslás 5, Mágia elmélei 3, lapokadós 4, Tilzfegyverek 3, Elikell (utca) 4, Hajítófegyverek 3
f elszerelés: Remington Roomsweeper, Páncél
fétisek, Suriken (l 5)
Varázslatok: Káosz 5, f ejleS>tell lóthotallo nsóg 4#, Álca 3,
3,
Kezelés 5', Harci érzék 3@,
tüske 4@, Akoclóly 2
Kiberver: Kiberkor növelt
VeSlély szint: 1 (harc), 3 (mágikus)
,
'Kizárólagos # Elhasználódó fétis @ Ujraha sználható fétis
Sancho é s Pedro Orvieto di Ca rdagenda
[ikrek o>onos képességekkel}
T: 5 GY: 6 (8) E: 5 [7) K: l 1: 4 A: 2 R: 5 ESZ: 3,2
Srokértelmek:
6, Etikett [utco) 2, Kötelharci fegyverek 4, lopakodás 5, Hajítófegyverek 3
feiSlerelés: Páncél dzseki, Ares Preelotor li, Katona, Uri lll, Trauma lopost
(10),
Tómodó grónál (10),
grónót [10)
Kiberver: l2om helyellesítés 2, Fegyverkopcsolal, Kézpenge
Veszély szint: 3 (harc)
Daniel de Ma ro (tünde)
T: 3 GY: 4 E: 2 K: 3 1: 4 A: 3 R: 4 ESZ: 0,65
Szakértelmek
3, Autó 3, Repülö 4, Szórozlöldi jórmO UJ 3,
Dekázás 5, Számítógép elmélet 3, Ágyúk 3
Felszerelés: Páncél dzseki, Ares Predater ll,
JElR (2), NREIR
(3), Fuchi Cyber-4 (Test: 5 Elkerülés: 6 Alcázós: 4 Erzékelés: 3) Pr-ogromok: Támadás 4, Orvos 2, Pajzs 3, Áthelyezés 4, Álvógás 3, Válogatós
3, Analízis 4
Kiberver: Adotjack, Fegyverkapcsolat, J6rmvirónyít6 rendszer 1, Rádió,
Mem6rio l 00 Mp
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Veszély szinl: 2 [harc), 2 (rigó), 2 (dekós}
Az Aztechnology által bérelt csapot már
{kéles) hírnévvel
büszkélkedhet. Minclonnyian Aztlanból származna k. Az utóbbi kél évben
szinle kizárólag az Aztechnology·nok dolgoztok, de magukol szabodúszának tekintik. Az árnyokban híresek kegyetlenségükröl, gyakran ölnek
különösebb indok nélkül is, oz UCAS, o CAS és Q uébec kormánya vérdijet W>ött ki o fejükre. A csapot
Estrello, o többiek leltétel nélkül engedelmeskednek nekik.
TISZTA HAZA

Toxikus sámán
Lehetséges tetemek: Sos, Bagoly, Medve, f orkos
T: 4 GY: 3 E: 3 K: 1 1: 6 A: 6 M: 6 R: 4 ESZ: 6
Szokértelmek: Idézés 6, Vorózs\ós 6, Mágia elmélet 2, lúzfegyverek 3,
Etikett (cég) 4
felszerelés: Defio nce T· 250, Páncél mellény, létisek, idézés lókvsz 3
Varázslatok: Mono labda 4, Mana lövedék 6', Erö lövedék 3, Tvzlobda
4#, Távlátás 4' , Ellenség érzékelés 4#, l úzbomba 6#', Akadály 4@,
Gyújtós 3
Veszély szint: l (harc), 3 (mágikus)
' Kitár6\ogos # Elhosmól6dó fétis @ Újrahasználható fétis
A paksi Slennyezell
toxikus sómónjoi, akik o Tiszta Hozo
mozgalomhaz tartoznak kevésbé á llnak lóval oz általunk normólisnok
nevezeHOI. Bosszúóllók, de nem azonnal akorjók elpusztítani az egész
emberiséget. Ugy vélik elég, ho csak o civilizációvol végeznek. Még igy
is nehezükre esik civilizált emberekkel tárgyalni. Gyakro n
megmogyarózholatlo nvl dühbe gurulnak és gyilkolni kezdenek.
Számukra kín a civilizáció vívmányait használni, de minden eszközre
szübégük von o szent cél érdekében.

Kalamo na
Kata mana csapata összerakható orchetfpusokból, 2 utcai S<amvráj,
egy bérmógvs, egy rigó és egy lünde dekós. {Ha megvon 02 Utcai
szamurá j kato1ógus hosz.nólhotod oz ork és troli utcai szomuró j

archetípvsokot.) A mógvsnok von 5·ös erejG
há rom sxolgólottal tortalik neki. Ho okorod
lelszere léssei vagy magosabb szokértelmekkel.

oki még
jobb

Kissárkány
T: 8/6 GY: 6 x 3 (repülve 5) E: 20 K: 4 1: 4 A: 6 R: 9' ESZ: 10
Támadás: l OH
Képességek: FejleszicH é12ékek (Éjszakai lótás, H6\ót6s, Stéles spektrumú
hallás, láng projekció)
TISZA GRÓF CSAPATA

Félelmetes Béla
T: 2 GY: 2 E: 2 K: 1 1: 2 A: l R: 2 ESZ: 5,5
Szokértelmek:
2, Autó 1, Lopokoelás l, Pusztakezes harc 2
Felszerelés: Páncél mellény, Streetline Special, AK-97
Kiberver: Fegyverkapcsolot
Veszély szinl: l (horc)
Mlklós a technomágus (tünde)
T: 2 GY: 2 E: 2 K: 1 l: 2 A: l R: 2 ESZ: 5,8
Szokértelmek:
1, Dekázás 3
Felszerelés: Vosolt ko ból, Ares Predotor, Radio Shock PCD-1 00 (Test: 3
Elkerülés: l Akózás: l Erzékelés: l) Programok: Támadás 3, Áthelyetés
2, Álca 1, Analízis 2
Kiberver: Adotjack
Veszély szinl: 1 {harc), l (dekós)
Botond az elemek ura
T: l GY: 2 E: 1 K: 5 1: 3 A: 3 M: 3 R: 2 ESZ: 6
Szakértelmek:
l, Avló 2, Vorázslós 4
ruha, Streetline Special
Felszerelés:
Varázslatok: Mana tüske 4, Erö lövedék 2, Láthototlansóg 1, Gyógyítás 2
Veszély szint: l (harc}, l (mágikus}
Ennek oz .órnyvodósz" csapotnak ez oz
megbízása. Ennek ellenére biztosok benne, hogy o legkeményebb fickók és mindcnkivel eszerint is viselkednek.

Egy vlolsó megjegy>és: A tö rlénel magva valós, oz emlíicHikerpór valábon létezik. Bövebben Oliver Socks The Mon Who Mis!ook His Wile
For A Hol (Az ember, oki ko lopnak nézte a !eleségét)
könyvében lehel olvasni róluk.
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