folytatjuk a múlt számban megkezdett Sopron-leírást,
amely a Shadowrun Magyarország sorozat része.
Természetesen továbbra sem szándékoztunk semmilyen
aktuális célzást elrejteni. Ne feledjétek, ez csak játék!
< < < <(Szép jó estél, hOséges bérrobszolgók. Sikerölt öme·
rakni; pontosabbon összerakaini o hozzóértdkkel
id6 elölt holmi lélektelen megotórsosógi virvsoktól kifektetett
olvilógi c:somópontunkot, igy folytatódhat Boile Penóragon
{elfelejtend6 nevén : Sopron}. a nyugotmagyor csodovOros ki·

vesézése.
nem volt ró {honnan is lehetne?}; azok o
bitanyos houóértök sem voltok hajlandók o n ép szemeimén
dolgozni (Pedig gyönyöníek! Két extraezüst Zeiss, extrókkol,
leolvosóvol ... Hióbo , oz o sok bogorószós, é jszakai gúvosz.
nem múlhot el
tás, virradatig gömyedezés o
nyomtalanul. S mindett értetek!}, úgyhogy ennek oz egéSl. ké·
szülö hoblotyolósnok minden tulojdonjogól el kényszerültem
adni egy majdon o ",Hatodik Vi16g Ámyotloszo" címen meg.
összefoglaló mü jovóro . Mit szóhok? Ez lesz oz elsö ol·
világi könyv1 me/y valóbon napviiógot lót. Neustein o ner.
keszt6 ...) > > > >
-Anonymvs (02:29:09/20-SEP-54)

<<<<(Ne fóroszd magod, Polihisztor. Stnvsod, okór o viló·
g itótoro ny.)> > > >
- Ta lgilgolad (58:08: l 0/20-SEP-54)
bérrobszolgók, he? Ez a ztán az ó Ieó·
zós .... Okosobbnok gondoltolok.)> > > >
- Csöves (09:18: 15/20-SEP·54)

< < < <(Mimimimi? Térj magadhoz, Prolikóm, mert rögtön
róirak a RASZ-odra vogy negyven anyogyilkossógot. HÚ1d le
o gumifejedet, és ere.stkedj le közén'<.)> >> >
-Nevstein (25:56:09/20·SEP·54)
< < < <(Hrrrr! De kérem, nohót, azért ilyen homor mégse
járjo... Szóvol o nevezetességek :l>>>>
- Polihisztor (43:57:09/20-SEP-54)

ZETH-LANGER HÁZ
A Zt-HI-longer o Fobriciusokon kivül oz egyetlen nemesi
(legalábbis nogypolgóri) csof6d, omely oz vrolkodó Sótkóny
cso/ogotósóro visszatért, pontosabbon újra eföbújt. A Fobrici·
hasonlóan ök is házi múzeumot vezetnek, de jóval
földhözrogodtobbot: rustlikvs széklóbok, asztalok, szótte.ek,
köcsögö k két emelet vostog$Ógbon; sehol semmi sznobizmus
vagy keresett finomság, pedig helyenként jól jönne. A hely
hongulo tóhol illenkedó t§Hefem is müködik itt; neve Gou ·
losch; egyebként o gazdagon 6rod6 os%tr6k vtoz6seregek minél teljeiebb megvágósót
ki céljául o klasszikus .,e.chte6rnyungorische·poprikás" ·imóts kiépftésével. A
vodóst szintjére le fordítvo mi.ndez annyit jelent, hogy o túrós
csuszót is poprikóson tóloljók, és annyit, hogy e lrabolni vég ·
képp nem érdemes senkit: igaz, hogy
semmi, de oz 61·
logsógor minden d'ogodtsógo ellenére se képes négyszámje·
gy,jnél vostagabb vóltsógdíjokot kivemi o csolódjóból. Meg o
hagyományos fend6r6ég ról s.em illik megfeledkezni.
<<<<(Nem olyan rossz hely. én példá vl e lég jól kerestem
egy ideig, amikor beálltom originál
oz. ojtó
mellé, és o tulipános mGonyog.Voliontommol meg o lónyos
mosolyommol leokosztottam o sógorokról összes
gépeiket Nagyon tetszett mindenki.nek, egészen addig , amíg
ró nem jöttek, hogy t6volÓS ut6n se vagyok sehol megtolólho ·
.o .. ,) >>>>
- Troliagy (20:36:07/20-SEP-54)

..

..

.

NAGYKOVETSEGEK
Mivel ot ovolotlan szemlélö elött nem mutotnok nagy kü·
lönbséget, ezeket o titokzatos kis udvarházokot egy ka lap ofot1
ismertetjük.
o ke!io· vagy gótikus stílus a lig észre·
jegyeível épültek, de hogy mi célból, orr61 o la kosság
max. oz a lapok ki6s6sónok idején kickosnott plokótokból IÓ·
vtoljóro. Mivel elég hihetetlen, hogy tényleg .61-

2

lo mi
lennének, morod o má sik verzió, omelyte egyéb·
ként
sz6ml61got6s és összevet6s vezetle o kutotókot:
oz udvarhózokból pOflt ugyanonnyi VQn, mint
f e·
lebredt á llomokból és Nagy Sótkónyakból. o fentiek szerint le·
hól csak o nevezettek követségei lehetnek. Ezt Kolarnono Ebredés·megszóllc ttsógo is
Összesen öt kövelség von; o
sze.rint egy·egy Tir
Toimgire-nok, o brit Snowdoniónok, Tir no nOgnak, o
lyes mósik Sórl<ónyföldnek Wo/esben, és végül egy orientális,
diszkrét oronygyikokkol díszítert kokvkktojós. A leghozz6ért6b·
bek úgy tudj6k, hogy ez az utolsó Ryvmyóhoz, o keleli sórlcónyhoz tartozik, okinek emlékezeles röpte indHono be annak
idején oz Ebredési Tolcióbon.
Akórcsok o Vólloloti Komplexumnál, bórmiféle jövés-me·
nés, vagy ...o/ami csekély kis forgalom itt is csok nyomokbon
Még
sem lótni sehol, pedig - tekintve,
hogy ogy népes A2technology-kommond6 '49-ben nyomlola·
nvl elfüslölt o kömyéken - vola hol kell lenniük
egy negyed. Asztrólis
és oko·
dólyokottolóltom mór pór he lyen, de ezek
óthotof·
holotionok (legalábbis sz:ámomro, de hót - remélem - min·
denki tud jo mór, hogy nem vogyok egészen kispólyós) . Es fi.
gye
omeddig a szem ellót,)> > > >
-Aieister (06:20:09/20-SEP-54)

< < < <{Áthotolhototlonok? Nem mlndenkinek o teremtésben. Jórtom m6r bent o uellemek
o nagy sórkóny·
kirá ly azonbon eitakarto tekintetem, és a milco r visszatértem,
elnémftoHo ost.trólhongom.)> > > >
- Lótó (09:05: l 0/20-SEP-54)
< < < < (lenyomhotto volna o mondént is. (No, milyen szava·
kot tudok?))>>>>
- Troliogy (l O: ll : 12/20-SEP-54)

< < < <(C.sotlokozom, Egyébként nem tudjo voloki, minek cir.
kólnok mindenhol azok o mókós ó rí6ssünik1)> > > >
-Amerig6 (50:09:03/20-5EP-54)

<<<<(A követségek kertjében? Nos, a zok oz óriás tarajos
sül (Hyslrix soggitarivs)
mógióvol t6v;rónyftotl pél·
dónyoi. Hogy minek cirkó/nak, olt egy alulinform6/t turistocso·
port o soj61 kórón (ponlosobbon hóts6 felén) tonvita meg:
épp csak meg akorták simogotni o .,prospeldusbon feltünte·
ten"' aranyos kis poroóllotokot, nem tudvón, hogy oz aranyos
kis tüskéilcet ki is lehet
J6 20 méterre. Sok film fogyott oz.
nap délután, annyi bizonyos ...}>>>>
-Polihisztor (59:09: l 0/20-SEP-54)

DARÁLÓ (NAGY BÁR)
A klossz.lkus. ork.troll hogycm6nyok ma•imólis liszteletben
tortó5ávol épült borlongkocsma oz Als6vórosbon. Trogok po ·
radicsomo : itt megtolálnok bórmit, legyen vógyuk tórgyo okór
sima beöntés, a kór ausztrál Dworfbull·sör, friss kigyósolóto,
pitypongzobóló-fejjel ékes(tell célbaboksz-gép, testvéri tótsa·
sóg, vagy o tésztopofójú embernép összes hibóinok kitcfegc.
tése. A bármixer (meg fogod ismemi,
visel;
és rejtélyes okokból szintén Dorólónok hívjók) segttségedre
lesz; kolouzol, ellát o földolotti vilóg hireivel, vagy, ho elöször
jórsz iH, majd bevezet a z el6kel6 t6rsos6gbo. (A beavalós kü ·
lönleges óll6képességi próbát je lent; hogy milyet, oz marad·
jon csak (némely esetben valósi) bollodoi homólybon. Prób61jótok meg bátran; ké:t percnél tov6bb még úgysem birto sen·
ki.)
A kocsma felkeresése. sojnos, nehézségekbe ütközik. föld rajzilog ugyan oz Al.sóvóros közelebbi szélén fekstlk, de o bor·
longlakók vgy elrejtették egy kb. 3 kilométeres, kacska ringós
ofogútfotyom végére, hogy külön erre o cé/ro fizelett útiko!o.
uzok segaségével lehet csok odotolólni. Nincs felirat, neon,
cégér, vagy bármifo jto egyéb eiigjelzés sem, o helybeliek en·

HOtOO'ÖLTE

nek ellenérc tévedhetetlen, mór-mór féle lmetes érzátc.kel
el nyílegyesen a kiiszöbéig, abban o
p;llonotbon, om; nt föld elott tudjók delormófi lej v·
ket.

< < < <(l évedhetetlen étzák? Egyszeruen ió oz orruk.)>>>>
- Kori (09:05:23f20.SEP·54)
<<<<(Pontosan.
minek neon, ho o szag hét
határra s.zól?}> > > >
-Tolg;lgolod (25:08:06J2 1.SfP.S4}

< < < < (lóthoHótok, trollogyúok. MH tehetnék
hou6? To/ón csak annyit: kedden és
sörakció (o
nemrég jutott hozzó volami
régi .. Balatoni V4fógos"' -lerokothoz; korsója 1 nujen, oz ízet meg meg lehet swkni), minden pénteken, este 11-töl pedig olcsó tridbemutató o Hec:kler & Koch új fe jJesziéseinek Humonis-poliklubtogokra gyakorolt hot6s6r61. El ne szolomó·
tok!) >>>>
-Grishnók (52:30:07 :20·SEP.S4)

CHARNE-GHASH
(Közepes bár)
A:z.
princípium
o Belváros
szélén efszivárgó turistoözön Cdkolondvógyóbb fe lét megcélzó bór holmi ólork-ólprimiHv,
a lvilági a rc;vlortol. A központi
tüské i
gumiból vannak, nem betonból (nem is tisztességes trollglodiátorok, hanem bioc;vcc;okkol kifo ra go!f óltünde hölgyek iszopbirkóznok benne szembot esténkénf), or. innivaló rossz és drógo, oz..
szagot ped;g (b;zonyitél:óul annak, hogy oz Ebre.
dés többek közölt még oz ;llotszeripomok ;s hasz.
nólt valamit) mestersAgesen permetezik be. Egyellen tekintetben siketúli csak
mCnt minden
normális ttog lakóhelyet, ezt is pincé-be süllyosttetfék; ebben oz
nyilvón otérl, hogy o holvónyzöld viJ6gítósér1 is külön dijo t szedhessenek,
meg hogy o hongulatos lélhomóllyol szoporclbb
fogyoszfásto serkentsék a vendéglc:ör
rendszerét.
<<<<(Ho nagyon unod mór o m-osóporreklómokot. né:tz be. Senici sem reogóf olyan
en o klosS11:"kus órnyvadón-gesztusokro (pl. mág ikus folroh6nyós.;llúz;6), m;nt o hely; és külföld; lel·
oly magobiztos
Az örség
külónben is csak csak dísz.nek von.)>>>>
-Andor {20: 15 :06f20.SEP· 54)
< < << (llltJzi6? Kérem, cn o mógio még élefeket
menthet! Az én módszerem sokkol egys.ze rübb :
dönhetek be egyet o NPinot Noir Excellence" vagy
mi francból (oz. ilyen édeigések iránt soha nem volt
érzékem), ozf6n vessetek egy Iota pilla ntást oz árlapra. Goront61t eredmény (ösztonzésképpen e ló ·
rulom: nekem 4 méferre sikerült)!)> > > >
-Grishnók (09: 15:23/20.SEP·54)

NEONPATKÁNY (KIS BÁR)
A he lyi, igazi ómyvadósz-közösség apró és e lkülönült szigete; hogy miért pont itt tvdott csak kialakulni, anna k magyorózola oz uralkodó sárkány
sk,mpossógóbon
A gyík annak tele jén
teljes á talokításna k vetette a ló majdnem az. egést
vórost. csak mokot o
kímélte meg, melyeket turisztikai szempontból teljesen reménytetenne-k ílélt; közéjük tortotott o mai Sopronbán is.
Ahol nincsenek külföld:ek, oU nincs pénz sem,
és ahol pénz sincs, olt rendörség, tehót fels6 ellen·
sem létezik túlsá gosa n. A
ifjoknak így volt hol gyüleke7,.niük, eszmét aerélniük
e sténként,· mór-mór jelentös
ottón felligyeff egy bokonyi törpdisszidens - telies nevén
Ede - . és neonpatkónyes cégér a latt kocsmát nyitolt számukra.
Az itteni vendégkör igazón egycdOk)l!6 : kizórólog elkeseredett 6mypotk6nypol6ntókból 611, ok;k
hosszú, nemegyszer évtizedes vórokozósuk a la tt
rongyosra néztek minden, o témához mindegymilyen-tóvolról kop<:sol6dó tridvideót meg
{emioH néha efég óllkopocskiakosztó dolgokot olvash-atnak o fejedre). emellett minden vágyuk,
hogy végre beléphessenek egy igazi, krómos sikó ..
tor órnyoibo. Valós tapotttolotok terén persze
nincs sok dicsekednivolójuk, de annál lelkesebbek.
<<<<(Aranyos gyerekek. Nekem nem o büszke
ó -sopronia k, hanem
adjá k visszo o Felébredt
világ
vetett hifemet. Meg ného fizetnek
is.)>>>>
- Csöves (05:52: 12/20.SEP.54)
<<<<(Az lehet. Annál o bizonyos Komplel(vm·
vodószotnól már o keritesnél lekoptok.) > > > >
- Troliogy (l 0 :06:23/20·SEP·54)

'
VAROSI
KORHAZ
Közönséges, nyárspolgóri kórház, hasonifi
azokra o nyugothoni tórsoiro, amelyek szolg61tot6soit mindenkinek oly jó alkolma nyílt megcsodálni
molg gyerekkorába n, egy közel; kuko reklómcédu·
k;holószo« röplopon. Ellótós (o
normális ór 10%-óért) csak okkor jór, ho o beteg
stemé-lyi csekkrúdjó110l vagy okmányaivol bizonyl·
toni tvd ja betegbiztositott óllompolgór-mivoltót,
míndenki más o teljes 100%-ot
ho képes ró
(ho nem, köz.hos<nú mvnkón ledolgothotjo, de
csak okkor, ha egészségi óllopolo ezt már
vé teszi - tralloknak éppen ezért nem a jánljuk oz.
itt-tor16zkodóst). Szimvlólni nern érdemes, és jobb,
ha m6r mos! lelkestültök az olyan kijelente.sekre,
mint pl. ..,Uramisten, százhúSl p6ncéltörö golyóvol
o testében nem ugrálhot csak így!", vagy ..De kérem, o Polgóri liörványkönyv 231 . porogrofusónok
C. bekezdése alapjón ön f<zetn; köteles!' . A
helyek számo 200.

KRÍZIS GYORSKLINIKA
A helyi ómykultúto sajnálotos á llapotól !ük(özö

gyorsklinika. A város egyellen ilyen létesi:ménveként gyámolitic mindozokot, kik reggeli kocogól<örútjukon, esetleg gombászás közben volahogy
kísé-rJeli Ares-repesz.töltényekkel szedték tele végtag joikoi. Az. ó rok a sroros
és oz alkotrészhiány következtében o stonelord kél-hóromszorosoi, és o nevezetes
Ákos - o topa sztoltabba k csak Krómerirtónok hívjók - sem o
fi nomabb kiberek irónti houóér"sésr61 ismert.
l ególis ókájo o .. Robvster Szépségnolon'"; ezt keressétek.
<<<<(Az öreg rontópóiból tényleg max. egy Icisdabos egészség6r-vizsg6t nétek csok ki. Egyszer
pl. kitépte o gerinc-idegcsotlokozómot, de ufóno
legolóbb bOnbónóon pislogott. és nekem adto o
fél boltot (nem is volt soha ennyi
egy
rokósonl).)> > > >
- Tro llogy (10:05:23!20·SEP.S4}

<<<<(Az olko:részellótás tényleg rossz, úgyhogy
o gyakrobbon elhas:.tnólódó e lemekbal (ilyen
mondjvk o befsö póncél) honotok megotokkol
annyit, amennyit csak tvdtok. Ne tudjá tok meg.
mifyen kínos nélküle ...)>>>>
-Karl (06: 12:09/20·SEP·54}

-

ASZKLEPIOSZ
Törnény ork miszticitmus egy alsóvórosi bor·
longban; leJöhelyét csok o beavotoftck (meg per ·
sze o nagyon gazdagok) ismerik. l akója, egy mo ·
gót Kréro anyó néven
ork vé-nság iciönk-é nt e lképesztéS tehetségröl.
mindössze
totólis efme2:ovorról tanúskodó vor6tstitu61ékkol
gyógyílio o rástorultokot; cserébe hol oz orks.óg
érdeke it
küldetések teljesítését, hol
nagy rokós pénzeket, hol pusztán eléSodósoinok
végigha l!gotósót ké ri
Tekinthetünk ró úgy is,
mint o modern eszközókkel m6r menthe!etlen
6 rnylok6k legvtolsó (tényleg legutolsó!} esélyére.
<<<<{Ne hogyjátok magotokot megtéve52:feni o
lótszattóL Ha elértek idá ig, legyetek udvartosarc és
körültekintök; oz öreglóny ugyanis igencsak érti o
dalgót. (Hogy
Fogolmam sincs. Biztos o
szellamefc ... No j6, ezt én is csak úgy olvaslom volohol.})>>>>
-Gr;shnók {19:52:20/20.SEP.S4}
< < < <(Kréro ony6
bómulotbo ejt. Ho
akár egyszer is hollod beszélnj
nagy-nagy kedved tómod, hogy kopostro nyirosd o fejed, és ké ·
zen óllvo elhelyezkedj o legközelebb; fo odvóbon.
Komolyon beszélek.}>>>>
- N euste;n {15:05:22/20.$fP.54)

LILA ALOM
(MULATO)
Pontoson olyan, mint o Chorne-G hosh pór órnyolottol magosabban és köllségesebben. Rossz.
éjszakai lakói; elöadósain ..o nemzetközi árnyvadósz.tórsodolom ha ló Ios, kr6m ás ezüst rnélyságeibe"' merülhetnek oz orra vógyók. Mago o por1tolon unalom, geppvskós mocók es ondolitó 6ruh6 ·
zi zene méltó kiséretében.
<<<<(Nagyon igot. Többek közölt itt volt sze·
renesém megtudni, hogy oz igazi órnyvodósz pl.
cópcbór bíkí.nit ölt. mieJött lelövetné mogót az
üldözö cégtrollokkol. Bór, ho komolyabbon bele·
gondolok, o troUok stimmelnek...)> > > >
- Csöves (l5;09,20/20·SEP.S4}
<<<<(És termész.etesen Trog Appeolo dezadort
használ.}>>>>
- He.Troll (06: 19:20/20.SEP.54}

HOL'DTÖLTE
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egystetú rendörkapitányságnak
de
ho beljebb haladunk, o folokto véseit (lóthotólog
nem csak dekoróciós célokot szolgóló) pentog-

rommók,
mógikus térképek és kijelo
- s5t, o honó nem értö ló elóH is felfedik igazi funkciój61. Kolarnono osztról-rend&ségének nékhelye ez; olkofmozoHoi legelóbb 3.. fokozatú hermetikus beavC>toHak, ós
óUitólog m: ATB rohommógusoi is - innen vizsiof-

iók a Iéi otsz6g osztrólis lógterét, hogy o kóbor
nellemek, spontán
(meg persze
oz illególis behotolók) megjelenésósnek legapróbb
jetere elöszógutd jonok, mint cég-dekós o jég mö-

gül, hogy megvédiék o
óllompolgórl a Hatodik V<lóg
Sokkol többet
nem tvdok - o.z erövis.zonyok megítéléséhez, azt
hiszem, elég oooyit mondonom. hogy o Negoteeh
úi lejlentéseit a hirek nerint ill próbóljók ki é lesben .. .
<<<<(Nem egénen értem, mil képzel ez o gyík,
legyen bór akármekkoro uralkodó. A Mótrix védel·
me még rendben von. de hogy voloki vólloloti
cse.ndört jótsszon cn. As1lrólslkon? Törvényellenes!)>>>>
- Grendel (02:50: 11 /20-SEP-54)

<<<<(A jónlom figyelmedbe o múhkor Ame rigó.
nak dmzetl megiegyzésemet.)> > > >
- Csöves (15:45: 12/20-SEP-54)
<<<<(Pontosan. Kolomonónok o Ne gatech miott hihetetlenül fontos, hogy sanki se üsse bele oz
orrót -oz osztróisíkról sem - privót mógikvs kuto·
tósoibo. Ezér1 is figyelteli annyira oz Angyolpotikó·
bo meg a Potikohózbo
és tünteti el o
hatórokon lelbukkanó (egyebirónt teljesen ór1olmotlon}, peches nork6sokot. Kicsikét paranoiás,
mindenkiben
Álomjóról lót.)>>>>
-Aieister (15:5ó:19/20-SEP-54)

SILVANUS (NAGY ÉTTEREM)
Boile igazi luxusétterme, eredeti o rganikus spe·
ciolilósokkol. elit nemélyzettel, és még olyanabb
vendégekkel. A Koronázó-domb festói oldalóbon
terV! el; e lscSsorbon azért, hogy teroszairól egyo·
rónt éfvezheiÖ legyen o vóros ponorómójo, volomint - a lkonyet utón - oz omfiteótnJm romjaiból
ótn0rc5d6
visszotúhözódés,. (o vendég·
kör többségének ugya n fogo lma sincs arról,
hogy ezen közö nséges lidércfény-jóték
de
o té-ny nem nagyon lótstik megbontonj O(d:rfeiezé ·
sük
Oélutón
reggel nyolcig
tort nyitva, ami ómypotkóny-szemszögböl ideólis
célponHó tenné, ho nem
volna fel virtigli
ltoll-test5tökkel és durva b>IIonsógi berendezésekkel (úgy mondjók, góz is von).
f
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Ami Nemesisi illeti: ho von kedved lovecroftió·
nus ihlelésO Shodowrun.meséket mesélni (sötét
fá jloktól
dekósakkol, eltemeteH rémstlgekkel, meg oz összes szükséges kellékkel), iH o
nagy a lkalom; csok oz istenséget kell megtenned
volami egészen durva, ugyonokkor mégis bebörtömöti. elvetemüh sta bad szellemnek, oki stünte·
lenül ö nmaga kinobodítósón munkólkodik. Ho
nincs kedved ehhez, oz egészet lefokozhatod o
.,.sima... szellemek vagy oz. üres mendemondók
szintjére.
• Al Asztrálrend&ség hotalma valós (vagy ho
nem oz (lehetöleg ozór1 mégis legyen), oz ólcózó son igen nehéz ótlótni). VolószínVIeg oz ATB, vola ·
mint o Negotech között is szeros oz együttmVkö·
dés, tagjaik idejük nagy részében egymós oldolón
koszólhotjók oz osztrólis behotolókot, és kutothotiók o metosíkokot. Talán (nogyon tolón) mór egész.
Helyeket, vogy o síkok
tei'Üieteit tudhotjók
urolmuk ala tt. Ho ez igaz.. mindenképpen gondol·
kozz el o hosszútóvú következményeken (o helyekel
esetleg mágikus információk tórol6sóro, fejlesztésére is fellehet hounólni, esetleg o síkok lakói sol<·
kol gazdogabb voró-zserö·forrósl je lentenek, minl
azt bórki hiHe volna - gyakorlotilog egy második
Mótrix, oz Aszt:omótrix u ületéséröl von szó).
e Kréro anyó, ot ork mótriórko valójóban minden lótszatot felülmúlóan teh-etséges. 5. szintü SÓ·
món-beovo!ott, oki szintén mélyen be lebonyolódoH mór o Metosik<>k megfigyelésébe, és pontoson ezért segíti o Negotech -elleni vodószotokbo
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A SZINFALAK MOGOTI
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o Polihisztor ó Ital
emlegetatt Pusztutotlexikon ter·
mészet&sen o Sprowl Sites. Ho
.
ez o
o birtokodbon
1'
"---··
von, o leg!öbb helyszín térképét
simón kimósolhatod onnan; hi-6 nyóbon kitalólhatod magadtól, hogyan is nézhet ki egy Nagy Etterem vagy Közepes
Bór (o különlegesebbeket (pl.
mindenképpen neked kell kiinodnod, ho lényleg
kivóncsi rójuk).
Kolondötleteket nem köztünk (kevés o hely, és
különben is, amelyik meséfö o fenti sziporkoözön·
nem tud &gy épkézláb története l k:ibónyószni,
szerintem nyugodton kidobhatja oz Qblokon o
Shodowrun- könyvét, és vtónaugorhot!!!); o·z elej·
legetett re jtélyek megoldósaiból is csak keveset. Ez
és o
lustosógó·
o mesáló
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nak ügyét egyorónt szolgóljo . Annyit azért
lunk - bór, ho belegondolok,
mogótól is - ,
hogy (lévén Boile erösen mágikus hely), oz a lóbb
közöltek elég nogy hónyodo C$Ok o Grimoire ismeröi elöH bfr volamennyi &ne/emmel. A többiek
nyugodton próbólkozhotnok kedvenc hózi varázs.
szobóly·n'•ódosítósoikkol, vagy. ho nincsenek ilyen
magos ambícióik. minden mesélöi szodiz.mvsukkol
("Mi oz, hogy mó' o tizedik helibiosztot nyomja
drén né lkül?" Válasz: . Negote<:h·fejlesztés.j .
e Az amfiteátrum o.sttrólis hóHérzaja 3. Ez oz
ér1ék minden .pozitiv" (pl. gyógyitó, vagy nem
&gyértelmüen pusztító) mógio ÖSSZe$ d lszómóhO%
houóodódik. o negatívokéból pedig levonódik. A
régi gladiátorok szellemeit is fel lehet hívni o kör·
nyéken Emberstellemek (Spirits ol Mon) formó jó ban; rosszindulotuk mioH o zonbon o megfékez(\.
sükre végzett dobósnól oz
Korizmójónok fe.

belebukott 6rnypotkónyokot. Nézetei szerint o kül.
sö slkok oz istenek, de legalábbis oz e létben elér·
legmélyebb igazságok lokhelyei, és mint ilye nek, nem kerülhe tnek holmi olon,os, onyogios vól·
la lotok kormai közé. Ennek megokodólyozósóro
szet'Vez lossocskón volamiféle Kolomono·ellenes
osztrólportizón-csopotot, metynek népreményV vagy ho nem
még bevotoHok.
- tagja i lehetnek o parti vorózstudó vodószoi.
• A gyakron emlegeleH Álomjórók o különle ges, ómagyar ..tóncos -dobos-révülös'" sómónmó·
gia
Al egész Felébredt vilógbon
(egy-két sz.ibérioi ol'k-médiumot és a meriodión ló·
tót lenómitvo) egyedül itt fordulnak csak
bük·
ki kommunóik mélyén szivogotjók szigonion természetes oloponyogú norkóikot, volamint szopo·
ritgatjók tonondétszómukot o környék tudotlan ifjús6g6b61. Hitük szerint (mórpedig o XXI. szá1od·
bon gyako rlotilog bórk.i hite igaznak bizonyulhat)
nem oz anyagi, hanem oz osztrólsik rejli magóban
oz emberi nem felemelkedésének egyetlen
ségél, meg úgy ólialóbon ot éveuedek folyamán
felha lmozódott nagy kérdésekre - istenek, szellemek, o világok ,.vol6disógc"'. azaz rongsoro - od·
ható vóloszokot.
osztrólis te...ékenységükkel oztón szinle
vontók magukra Kolomono ellenszenvét A sórl<óny nyilván nem s.zenvedhetné. ho
monopóliumótól holmi korikós
kenütnék el; ez okból tehót szoroson e llen·
orszógo osztrólis hotóroit, es újabbon ke ·
ményen megtorol mlndenfojto k6bft6szerhostnólotot (ti. ez oz Alomjá rók egyetlen, óltolo ismert po·
rometere - egyben o hatórokon felbukkant pór ór·
tolmotlon, ..,civil" norkóssol, volamint több máktergozdóvol szemben ta núsítou tUlkopásainak
oko is}. Komoly hóborúskod6sr61 még nincs nó,
de oz utóbbi
o megszokottnól valamWel
több kiberzso!dos kóvólycg oz. ország ltszokkeleti
csücskében, és o magos rongli Negotech-olkol·
mozottok közül ts sol<on pononkodnok rossz 61mokra.
Jótékkörülmények köz.t ot Alomjárók oz odeptu·
sok speciólis vótfojónok
A monclén vi.
lógbon ugyan hijón vonnok o voró:zslósnok, oz
osztróiférben - Mógioponfokból bevósórolhotó
kt!pess&geik: mondjuk o szabad szellemekéhez
hasonló Antrólkopu-nyitós, fe jlesztelt Alc6zós
(Masking), vagy o Metosikak közti szabad jóráskelés - segitségével vi$zont onnól keményebbeJc.
AdoHsógoik további tópolósóhoz különbözö kábitófüveket szednek; ezek effektjeit leginkább még o
dekósok óltol használt Mótrix-progromokéhoz lehetne hasonlítani. Egészen p9ntos információkol o
ma jd oz
Atnyékmogyororszóg ·
bon tolóitok róluk.
e A Löw Gólemszalonnal kapcsolotbon min·
den igo1. Gazdog és hülye mondénoknok dekoratív, de nem tVl teliesft8U-pes minigólemeket árul
(ezek képességei max. o körbe-körbe manetelolsig
vagy o szomszéd gyerekének ije-sztgetéséig terjed nincs, o lejle#ebb
nek; óruk 1O OOO V,
verziók hótrónyoif viszont hiónytolonul prezentál·
jók}, o valódi beavatottoknak igoziok'OI. A ,.beovotoHsóg' 611apatót Jehuvónok, o bolt titkos
nek oz
óliond6oo fenntortoff Figyeié i

(Wotchers)
A
gó!emek o Grimoire -bon megadott
módon kénülnek A Szalon sz.olgóltatóso annyi,
hogy o mógus gólemteremtésre fordítondó Kat·
momennyiségét nagybon lecsökkenti (jótéknyelven
fogalmazva: o Kormát pontonként 2000 V-ért le
lehet nyomni mcx. 01 eredeti 6r feléig}. A képlelet
(Formula)
így is minclenk,ppen o meg rende·
Idnek kell lemutotnio . A gólemek további hótr6nyo, hogy o Kóbulós-skólo
fokáteltüntetik
(magyarul az új moldmum 9 lesz), és o gozdójuk
ellen irónyuló mindenféle os.:ztrólis kvtotódobós
célszómót is lejjebb ütilc.
o
csak
ezekkel o lelorogósokkol ér1ék el, hogy o soíóf
Konnoköltségük mioH ne folyjon ki ogyvelejük oz
orrukon keres-ztül.
feMr lószf6
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