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Az alább részletezett négy Shadowrun személylség az alaprendszer összeköttetés
(magy01rul contact) készletét hintott nl01melyest szélesíteni. Általánosságr01
'
törekedtünk; az új figurák tehát a Földnek nagyjából mlnden vidékén, az Ebredés
utáni
kor bármely
felbukUnhatnak
álcábOin; használhatjuk
az
árnyvadászok szokásos
Informátoraiként, esetleg semleges lóvülállók·
ellenfél vagy akár
ls, egyik
ként. Ha végképp nem marad más, lehet
másikból (pl. 01lldmlsta) persze csak szlgorú01n elméleti, nem pedig közvetlen (ld . • Ezt
kapd kl, te szamuráj!") értelemben.
Vadsámán

Képességek

.Voltom o vilógosl<igbon
és voltom o sötétségben,
lótlom o Földon)'ÓI és Föl·
<lopót o nagy ro gyökerénél

Idézetek

Idézés: S
Kizárólag
és Illúzió vorázslotok,
Voráulás: 3 összesen l Opontért
lopakodás: 2
Teológia (sajót): l
Guberólós: 3
Szónoklás: 4
A !<imén mág'kus képességei vadul változnak (talón éppen
vilógnézelétöl. vagy tómogat6i hozzóóllósótól
okór napanta duplázódhotnak
Toteme óItalóban nincs, homályos öm istenségekel (pL
Gaia) szakali imódnL
Felszerelés: Rongyos prólélaszerelés, kegytárgykészlet, kes, nagy halom kézírásos, zavoros röplap a vollós
egy az Asztrólsíkon léblóbaló, 3-as
Ember>lellem (Spirit ol·Mon) o hil bizonyítékoként

,. Zoroosz1 er1 riszmeg isz·
loszjehovollahbuddha loki

Alkimista

sajót reményc-ik sarjait róg
ni. Ami fent von, olyan, mi.nt
omi lent von, s ami lent von,
4

oz olyan, mintho középen
lenne, kicsil jobbco, A
cgyYerrc közeledik és távolodik, és ugyanou mocod,
Figyelj jobban!"

oz egyetfen igaz isten, de
ezer feje von."
.,.Szemem nem oz enyém.

fülemen 61 oz osztróltér sz elei fújnak."
. Ketelkedsz o
személyes szavában?-"
Az
holelmos forrodo1mónok átvészelésére nem mindekinek fuialla
oz
ki lestileg (pLgoblinok), ki lelkileg rokkant bele a világrend felfor·
dulósábo és o mágiaözön be. AVadsámán oz 1116bbi irányzol példája:
lében érzékeny,
lélek volt, de szellemi képességei oly mérlékben lemo·
rodtok o spiritu61isok16l, hogy nemhogy elképzelései
megfogolmazásóro, de gyakron még o normális beszédre is képtelenné leHék. Az Ebredéssei
aztán marodék iózon eszét is elvesztette, és régi míloszok lényeinek felbukkanósára az egyerlen, számóra elfogadható módon reagált: egY'zerúen hinni
kezdell minden, lóvalról vallása.nok
valamiben, amil oz emberiség eddigi pólyafuiása során lelholmozoll. Mindennek lelejébe
megjelenlek
benne bizonyos gyenge, (ki fud;a,
(kitö!?)) származó vorózsképességek,
és belekintést nyeri oz Aszirólsíkra is; azóta szinle egyiluzomban önkívületben

él.
A Vadsámánok manapsóg csak elmaradoltvidékeken lordulnak
(o VÓ·
rosokból egy
kisöpri
köznevelség vagy o vállalati
ahol
a hozzájuk hasonlóan IOvaradoH nép kiv616 terepel kínáL Nagy ritkán kisebb
szeldákai is sikerül maguk köré toborozniuk, még rilkóbban pedig (max. tíz
évenként egyszer) valós, dokumenlólhot6
közl megjelenhet
tük hitük lórgya, az Asztrálsík volamely antropamorf szellemének képében. Az
ilyen jelenések (mór ho bejelenlik
mindig nagy tömegeket vonwnak, és
leljes m6gioklllató bízafiságak négy éves munká jól képesek pillonotok olafl
romba dönteni.
TulaJdonsÁgok

Tesi: 2
Erö: 2
lnte!ligencia: 2 Esszencia: 6
Gyorsaság: 2 Karizma: 4
5 Mágia: 6

HOL'D.TÖL'm

Reakció: 2

\\lrázslatok

, Ez vicc voll. mi? Hát
bruhaha, Kezdem unni o
fiatalokat. Nem vagyok
Sainl-Germain grófja,
se o
reinkornócióm1 o Nagy
Transzformáció birtoká·

bon meg már régen o
Zürich Orbitalbon üdülnék, nem gondolod?

r

Egyszerúen arról von

szó, hogy jobbon szere- '
tek o
üldögélve füveket meg
orikalkumat
minl
valami régon takorítoH
sikáto rbon heverészni,
egy oszlogre való Az.
lech' cégiroll szöges
csizmatalpával o nyokomon. Nem, minJho nem

hajíthalnék
ho úgy lorlonó kedvem.
csok hól oz
nem kenyerem. Az ómyvodószot se. KOlönben is illegális...'
Idézetek

. Hát, nincs sze1encséd. A vorózsgéppisztoi)'Odhoz szükséges konslellóóó
paniosan 63 év múlva bukkan fol majd megint "
.A Bö!csek Kövo? Bolro o harmadik dunsztosüveg. Ró von írva ..:
.Tizenhét odog orikalkum,.. Meglesz. Kedd elölt semmiképpen!
k aikimisio a Hatodik Világ szinte lóthototlan, mindozonálial igen lonia.
oz, aki mind a
mind oz Utca máguslórsadalmánok
(folytotós o belsö borílón/

61

folyomotos fókusz-, fétis-, és rituális mágio -nyersonyog ellátósót biztosítja. A
valódi mógióhoz nem. vegy csak nogyon gyengén ért. Fö
o mondén
onyogok
és elvorózslóshoz voló
Az ómyvodószok közül leginkább o
aspiráló mágusok
és sámánok húzhotnek hasznot
o többiek
szerepelhet mint
érdekes kis mütyürkék ozonosíl6jo,
o vóllo!oti bérmágusok l$ebéböl
mint megbízó (ho mondjuk egy
sóri<óny hospikkelye, vagy egy ritko
virág felhajtósóra szervez éppen expedfciót). Viselkedése dömöh utcoi
seheseket idéz, de ez esek meste<Séges. oz üzlet kedvééri felveH hasonulás.
A modern olkímiónok egyébként nincs sok köze o régihez, negy céljcit már
felodto. A szokmo öregebb
ozérl von egy kél érdekes mondóso, és
o boltok sötét sorkoibon is különös dolgok szeldok néha felvillonni... Afejlelt XXL
$!Ózodbon ezeket természetesen mór mindenki o nerkék hatósónak tuloidoníljo.
Tul.-jdons.ok Sukértelmek
Test: 2
Varázslás: 2
Gyorsosóg: 3
Mógioelmélet: 5
l
(Enchonting):
Intelligencia: 5
Alkimío: 6
Akoroleró: 5
Etikett (utcoi): 3
Esszencia : 6
Alkudozás: 2
Mógio: 6
Vorózstórgy-becslés: 4
Reakció: 4
Felszerelés: Pecsétes kötény, olkimistobolt, Hermetikus Könyvtér (4), 1-6 odog
rituális mógionyersonyog.

DlKÁSKALÓZ
, Erre nem gondolt senki. Amiiholdokon nincs jég, o forgolomir6nyft6n61meg
szerencsétlen, bekorvgró cégkölkök üldögélnek. AzM még élnek, ne félj. Nekem is vonnak érzéseim, meg én
is voltom
... Szóvol nem figyelnek. Jövök én, Álcázó jobb·
ro,
bolro, begyágyulak o
központbo, átveszem oz irányi·
tóst, s mór el is 1\ínt o cirkó ló:
Idézetek
.,Hölgyeim és umim,

meg nyugolmukot. Horneroson
letériink o kiliizött útvonalról."
.Az énékekei majd portnereimnek adják át."

.Ennek semmi értelme, urom.
Kb. 140 kilométerról beszélek.'
A dekóskolóz o kolózkodós
legrégibb és legmodemebb vóltozotoit
egybe, igen jövedelmódon: o vólloloti Matrixrendszerek gyenge
kiÓivesz.i oz uralmat

egy-egy számfiágép vezérelte
fórsosági jórmü feleH, gyorsan
elillan vele, aztán egy jó
kijelölt tolólkozóponton földi
segíts.lgével kirómoljo. A
szómítógéphólózotokot nem kedveli (mivel rajtuk keresztiil viszonylog gyorsan nyomon lehetne követni), inkább o külvilágtól elszigetelt, csok
összeköttetéssel
bíró komplexumokbo jór (ilyenekben dúskóló terulet pl. o Szelis-síd tonács vagy
egész Magyorország).
A szckmo megoson specíolizóh, jó szervezést, biztos
igényel; mes!ere tehát kevés von. Adekóson
szüksége< még houó egy to posztolt, j611elszerelt fegyverforgató bondo, amelynek fogjai o célpont tulajdonképpeni megkoposztósót végzik; lehetnek o helyi szervezeHelvilóg követei, vegy rossz útro
tévedt ómyvodószok.
Akalózok legróletmeltebbjei nemzetközi
ök mór nem is o <okomónyro, hanem oz utazóközönség gozdogobb, hítesebb rétegeire. esetleg ma·
góro o
pólyóznok. Morgon, o 2049-es negy elrétftés hóse pL oz utcoi
szerint, egy egész óceór4órót odon olkol<észenként o világ sefteseinek.
Tulajdonságok Képességek
Te<t: 2
4
Oekózós: 7
Tóvirónyítós: 6
Gyorsosóg: 5
fsszencio: 4.6 Szómitógép elmélet: 3
2
Reakció: 5
Elektronika: 4
Korizmo: 2
t tikeH(ulcoij: 3
ln:elligencio: 5
Etikett (vólloloiij: l

Kiberver: Adotjock, Csipcsotlakozó, l 00 Mp Belsö Memório.
Felszerelés: Házilog összeóllítoH, egyedi kiberdeck
8, Védelem 4,
Mem6rio 200, Hóttértór 500, Töltés 50, VO 20. Test 4. Elkerülés 8, Álcózós
6, frzékelés 3), progromok (T6mod6 3, Orvos 4, Athelyezó 4, Atvógó 8. Vólogotó 3,
6).
Mótrix beli ikonja (mi mós is lehetne?) egy
ezüstkolóz,
..;Uán krómpopcgójjol.
Toxikus
(Xenom.ígus)
.A természet
Egyre inkább ozt kell hinnem, nem
egy, de számlalan arco von; s oz
orcok mindegyike újobb és
újobb világokot tór fel o túlsó oldalon. o mágio ismeretlen dimenzióit nyitja meg. Enékeink
fogyt>tékossógo
mi csok
élet egyik felét ismeljük, o többibonodunk: o sö!élséggel,
pusztulássol ozonosítjuk. Oe vojon tényleg ilyenek-e? Az idegenség nem gonoszság. Ho létrejöHek, nem lehetnek vol6sógellenesek."
Idéletek
, Asztráfison mór jórtom itt. Két
hét alaHegészen rendbe jöttem:
, Morodjonok o védökörön belüL•
, Micsodo intenzitás! Csernobil
A toxikus kutotó o vólloloti mágiatudomány egy új irányzolának
je. E felfogás, o xenomógio hívei oz elszennyezödöH, kipusztítoH vidékek oszt·
tólis vóllozolónok megfigyelésével kezdték; olyan területekkel, amelyekre még
omolórök sem terték soha o lóbukot. Az
néhány próbólkozó lelke
nyomtolonul
o vim elérök viszont hihetetlen híreket hoztok: oz ogyonbombózoH, gyt>korloiilog steril, holdbéli tójok oszlrólsilcjón nyüzsgött oz élet;
igoz, nem o legbo<ótsógosobb formáiban. A kutotók küszködtek egy ideig o
toxikus- és rovo<Szerlemek néven ismertté váli lényekkel, de mivel "ll ·
rozslotcik
leperegtek róluk, sokot nemigen kezdhettek velük. A hofelmos mágiaforrós azonbon oH volt, és nem hogyto nyugodni o mindig új
óhflozó vóllolotiok lontóziójót. Xenomágio néven egész
línót gyónoHok
ennek elgondolásai szeont o nyers vorózser6 meg szómlólhototlon formábon lordul
oz unívenumbon, igazi e15csologótósóhoz viszont igen negy; pozitív, ovogy negatív írónyú stimulólós szükséges. Mivel o pozitív (hermetikus) változot messze nem
világos, hogy oz iga zi
csokis o negatív (pusztító) forrósok rejlegethetik.
Mago o xenomágio még liotol , tudományág'; nem óli mósb61, mint tucatnyi, egymásnak ellentmondó, terjedelmes
és pór negatív észlelóvorázs!otból.
Chicog6tól o Bolti tengerig, Pokstól Csernobiiig jórjók ovilógol, kísédeteznek,
vadul kotegorizálnok. A toxikus vidékek szivébe kevesen jutoffok el,
viszeni furcsán megváltoztok, és egyre nogyobb
összegú támogotósokéri gyúrjók mokocsul o
Tulajdons.ígok
Tesi: 2
l
Esszencia: 5.4 Mógio: 5
Intelligencia: 6
Gyorsaság: 3 Korizmo : 3
3
Reakció: 4
Képzettsések
Idézés: 5
Akodóly 3
Vorózs!ós: 3
3
Mógioelmélet: 8
2
T
isztónlólós
Biológia: 3
l
Kémio: 4
Antropológia : 2
Számitógép: l
(vóllolotí): 4
Kíberver: Adotjock, Csipcsotlokozó.
Felszerelés: Teljes testpáncél (8/ 6) beépíteHvegyédelmi lunkciókkol, zsebszómitógép, kém:oi készlet, móguskord orikolkummol (Vorázslákusz +2).
A vál!oloti xenomágus álto1óbon 1-6
vogy hodimágussol jór, ritkán
omotör
o védelmére lelfogodoHámyvodászcsopoHol.
Nadír Gorgoyle

