Monsfra Unlversales, azaz ,,UnlverlUills Szömyetegelc"
cikkünk a 94/ 1-es Bíborholdban megjelent
Kastélyhoz hasonlóan egy adoH játékelemet - ezúHal két szörnyet - ültet át a
jcítékkörnyezetekbe, jelen esetben a SIJaflowrvn, az fartlulawn, az AD&D és a MIRP rendszerébe.

SHADOWRUN
>>>>>)Tetszik? KJvonar a Paterson-féle parabiológiai összefoglaló titkos. katonai állományaból:

SÁRKÁNY
AZONOSÍTÁS
A kifejlett sárl<ány telje.s testhossza 50 métet. 20 métert ls
nyugati fajtársaiéhoz hasonló alakú és
4 méter vállmagasságú törzse a pikkelyeket is
csontkinövésekkel s rendkívül
izomzattal bíró
induló kér. nagyjából
hosszúságú - egyenként 7 méteres - nyakban
folytatódik. A majd 3 méteres fejek csupán igen
apró
eltéréseket mutatnak egymáshoz képest. a variancia gyakorlatilag
az egypetéju ikreknél
Asárkány tesrsúlya 2500 kilogramm körül mowg. Négy végtagja van. melyek közül a két
szembefordítható ujjakkal rendelkezik, ellenben
a lábszerü hátsókkaLSzárnyal a háton találhatóak. nem messze a
Színei a Nyugati
Sárkányokéval
mintával a két nyak találkozásánál.
HASONLÓ FAJOK
Nincsenek regísztrálva.
LAKÓHELY
forró égöv.
MÁGIKUS KÉPESSÉGEK
Mágikusan aktívak. általában a sámánizmus
tradícióit követik. akárcsak a többi sárkány.
SZOKÁSOK
A fejek váltoll alvása mlatt aktivitási ciklusuk az egész napot átfogja. ám hajnalra és alko·
nyatra koncentrálódik - ekkor mindkét fej ébren
van. Vadászni ritkán, ám rendkívüli hatkékonysággal járnak. i.smételten a fejek között megoszló feladatmegoldásnak
Megjegya két fej az esetek 99%-ában tökéletes
összhangban viselkedik - ez alól kivételt a kivüldurva fizikai (kábítószer.
stb) illetve
mágikus úton felidézett esetek jelentenek. melyelr során a normális esetben csoporttudatba
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olvadó ám egyedül. teljes. kifejlett indiVidumokként is helyrAIIó fejek között megbomlik a harmónia.

> > > > >(Szerinted az elsö rundékel ki szulte. drilteriJ<<<<<
- Axiom {20:20:22/ 3-25-54)

IVADÉKOK

>>> >>(Hm.
En úgy tudom o Shiowose
volamelyik afrikai bioloborotóriumóbon szü!elell
oz
néhány gyanús sómónomony bá·
bóskodósóvol. Axiomlj< < < < <
- Noga {20:25:45/ 3-25-54}

tojásokkal szaporodnak. épp
úgy. ahogy a többi sárkány - bár bizonyíték még
azon állítás igazolására sincs.
GAZDASÁGI ÉRTÉKE
Ismeretlen.

ELTERJEDÉSE
Világszerte (kedvelt lakóhelyet ld. fent).
MEGJEGYlÉS EK
Röpképesek. s bírnak a többi sárkánynál
megfigyelt,
ám azzal nem
is. A
közr is
akadhat Nagy Sárkány (ez esetben Draco sapiens lnfernalls}

ÁLTALÁNOS KÉPESSÉGEK
Klflnomult trzékszervek (Enhanced Senses}
(Hallás (Wide Band Hearing). Alacsony Fényhatárú Látás (Low Light V/Sion}.
{Ther·
m.tl Sense))

INDIVIDUÁLIS KÉPESSÉGEK
Állatok lrányfrása (Animai Control}
Befolyásolás (lnfluence). Lángprojekció (Flame
Projection).
lehelet (Noxious Breath).
Méreg (Venom}. rélelem {fear). Kutatás {Search)!<<<<<

- Hollwyan (1 9:02:02/3-25-54)
> > > > > (Mekkara marhaság! Honnét veszik
mindeztl Megbízheló forrósokból tudom, hogy
esek egyelfen ilyen sórkóny Iért vimo
ébredezé Földanyónkhoz ... Az pedig éppesok 7
méler hosszú és még senki nem vizsgállo meg
ilyen alaposan. Nemrég kelt ki o tajósbói!J< < < < <
- Axiom {20: 15:22/3-25-54)
>> >>>)Es minek o tojósóból,talán Kalombuszéb61? Hol vonnak o szülei, he?)< <<<<
- dr. lf1er (20: 18:31/3-25-54)

>>>>> )Én pedig úgy lóttam, és o Sony optikébon igazón megbízhatlak, hogy o furgonunk
hótuljóbon. Nem vicc. Semmi Shiowose, semmi
természeles evolúció. Tojásbiotech
ból.! < <<<<
- Axiom (20:26:01/3-25-54)
>>>>>(Nem okorak túl ironikus lenni, de ... oz
lolóltótok o lojósl, Axiom?J< < < < <
- Nogo (20:27 :01 /3-25-54)
>>>>>(Ez is lehet mogyorózot, Nogo, bór nem
úgy, ahogy le gondolod. Szomorú, óm lehet hogy
még o kikelés elöH kopoH sugórfertózést. Neked
hóny fejed von, Axioml)< < < < <
- Gorou (20:30:01/3-25-54)
>>>>>(Egy. Gorou, o feltételezést sajnos nem
zárhalom ki leljesen - bór kevés esélyt odok neki.
De okkor sem 50 méter meg mifene. Mellesleg
lényleg oz
találtuk, Nago.) < < < < <
- Axiom (20:35: 12/ 3-25-54)
>>>>>(Ugye ez iH mind csak viccl Ugye nern
gondoljólak komolyon? Ugyn ez o fenli felrós is
csok rémes ogyszüleményl Nem, nem akarom ...)<<<<<
- belépésregisztráció törölve >>>>> (Semmi pánik. Olvostad, Axiom szeríni
csok egy von ...J< < < < <
- dr.lher {20:40: 14/3-25-54)
>> >>>(Tudjátok,
suHognak felénk az árnyékok? lofwyr azért hallgal mostonóbon, mert
valami bajo von. Egy holalmas, csontos, tüskés kinövés éktelenkedik a nyokszinjén, minlho ... Senkinek nem engedi, hogy megvizsgóljo.j<<<< <
- belépésregisztráció törölve -
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>>>>>jNo igen, o Vóltozós örök. Végül is nem
kell, hogy újonnon szüleletl egyed legyen o löbbfeju... akár o goblinizóció... j < < « <
-Axiom (20:47:34/3-25-54)
>>>>>!Stop! Ezt nem gondoltom komolyoni A
pokolba, ugye ez csak szóbeszéd!]< < < < <
- Axiom (20:50:21/3-25-54)
>>> >>lA lémól, azt hiszem, jobb lezártnak tekinteni.
Nagyon Bölcs
söktöl. Nem kelleff volna. Nem mondok semmit.
Toló n jobb, ho mindenki oz! hisz, omil akor, s nem
tudjo o valóságot. Kiléplem, ne keressetek.)<<<<<
- Axiom (04 :01:13/3· 26-54)
>>>>>IMi von? Mosl természetes dolog, biolech, m6gio, vagy
Csak egyetlen
apró kérieju von, vagy mór l ofwyr is oz? Vagy
esetleg mór nem csak kél
TöbbZ Ti még hisz·
lek o mesékben? Sok naiv...)<<<<<
- dr.Iker (04:04:04/3-26-54)
>>>>>[Nahát, mik vannak... Mintha egy rossz
horrorfilm lenne a századvégröU No mindegy. köz·

readom. ha már elloptam a katonaságtóL Hátha
érdekel valakit. trdekel valaklt? Íme:

(A

/Nem adtak neki latin nevet. furcsa, nem? - Scope/

AZONOSÍTÁS
Az eredeti alakjában mutatl<ozó tauS<:her megl<ö·
két meter rmgas. Slilya t40 kg köriilí. Humanoid. Lábal rövidek és természetfelettien
mlg kez.ei hosszúak. de viszonylag gyengék. Nincs elfeje és törzse.
e
hib!ld·
je - nyak nélkül - alkotja a törzset, akárha az embernek a mellkasa lenne a koponyája, a medencéje pedig a kígyókéhoz hasonló, szinte teljesen független
állkapcsa. Gyomra n)ilt. egyenes összeköttetésllen ál
a külvilággal: enyhén kifelé hajló.
három
sorba rendezett agyarOli (96 darab) zárják csak el a két
teriiletet egymástól. Ez az oka annak is, hogy az ese·
tek többségében
széttépl zsákmányát, s csak
ezután juttatja be a tápl.ilél<ot a gyomrába (máskülön·
ben minden harap.\sn.ll visszaömlene
tpp csak
lenyelt). A jóllakoM tauscher nem harcol. inkább menekül: nem Akar megválni a már majdnem mege·
mésllett tápláléktól. Testét feketés, bíborba játszó.
réteg (nagy
elkérgesedett
bontja. Eredete ismeretlen, egyes parablológu·
sok (pl. prof. Edgar Kasmundson) szerint kial.\kutása sajnálatos módon - a HMHW vírus vatamely Ismeret·
len mutációj.\nak erecménye. !Mek ellentmondani
látszik az a tény. hogy tOjasokkal szaporodik.
Nincs regisztrálva.

távol)

MÁGIKUS KÉPESSÉGEK
'kleszületettek (ld. képességek)
SZOKÁSOK
Aktív didusa éjszakára e.slk. ám ez.
csak alkamazkod.\si képessége miatt van így: megtanulta. hogy ekkor nagyobb a ttilélési eselye.
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Sárl<.iny,
18/9
7x3
42

Név
Test (Body)
Gyorsaság (Quickness)
(Strength)

(mindkét fejnek külön)
(mlndkét fejnek külön)
(mindkét fejnek külön)

4

Karizma
Intelligencia (lntelligence)
Akaraterö (Wil/po wer)
Esszencia (lssence)
Reakció
Támadások

6

9
(Zd6+Z)

7•
lSD. +3 elérés (reach)

('t Zd6 Kezdeményezés)
(mlndkét fejnek külön}

Specl.ílis Képeuégek: Lásd fent a szövegben
Me!legyzés: Ha a sárkány fejei bármilyen okból
egymás ellen fo rdulnak:
- Fizikailag sosem fognak ártani a másiknak.
-A test (melybe nem számít bele a másik fej és
annak a nyaka) feletti uralomért egy egyszeru
akciót igénybe
kell tenniük minden körben (célszám a másik fej aka·
ratereje, több siker

bár elvérve eszik OOvényi
táplálé-o
kot is (mint pl. fakéreg), emésztésének javítására.
Képes azt a látszatot kelteni, mintha egy körülbelül
nyolcéves ember kislány lenne: ezt
kiRnomuk és fókuszált Illuzió képességével éri el. s áldo·
tatanak elkülönítes<re, így csapdaba csalásara
használia: ami
ösztönösen alkalmazott
zsákmányszerzö technikája. \\szonylag magas in·
telligenciájuk miatt az
kort megért táusc.
herek - kevesen vannak - mór inkább a
meglepetésre alapuló taktikát választják: megtanulták, hogy ez eU illúziÓ a kibernetikUS érzékszervek·
re nem hat. ts az sem biztos. hogy egy gettóban
senki nem t.\mad meg éj.szaka egy .\rtatlan kislányt
IVADÉKOK
Tojásokkal szaporodik. melyeket kikelésükig a
gyomrában hord. Költési Idejük nyolc hónap, ezen
alatt a tauscher sokkal kevésbe aktív, mint más·
kor. Az életben maradó utódok száma igen ala·
csony. egy vagy
az átlag hat tojásbóL
GAZDAS.\GI ÉRTÉKE
Nincs.

_,

"

"

llTERJEDÉ.SE
J<ontine!ltális vagy annál metegebb égha:tari
MEGJEGYZiSEK
A tauscherek a világ minden áRamában töNé·
nyen kivüliek. jogaik nincsenek. Szörnyetegeknek te·
kintik
vérszomjas természetük mlatt - jogosan.
Vadászatuk legális. hivatatos fejpénz j.\r értük. E.gyes
t.\rsaságok
feladatokra tartanak fent kl·
sebb tauscher kolóniákat (biofegyver), valamilyen
más címszó alatt (mint pl. kisérleti példányok az an·
ti-vírus kifejlesztéséhez stb).
KÉPESSÉGEK
llhlzió Od alább). Rejt6zködés (Concealmenr).
Mozgásérzékelés (MoHon DetecHon/fnhdllced Senses). Betegség d enállás (lmmunity to
Méreg (Venom). Ungvédelem (ld. alább)
GYENGÉK
Átlagos allergia (hideg: + !SC alatt) (MIId allergy to cold).
(+! SC alatti
anyagok) (Vu/nerability)] < < < < <
-Scope (18:18:18/4-02-54)

_,

JATEKINFORMACIO
Név
Test (Body)
Gyorsaság (Qulckness)
(Strengtt>)

Karizma
Intelligencia (lnte/Ngence)
(Willpower)
Esszencia (E.ssence)
Reakció (Reaction)

Támadások

HASONLÓ FAJOK
LAKÓHELY
Bárhol (ipari

JÁTÉKINFORMÁCIÓ

Tauscher
8/5
3x 3
7

2
3
3

(4)
4'
SS. + l elérés (reach)

(' +2d6 Kezdeményezés)

Sped.ill.s Képességek: lelsO<olva lent. a tauS<:her letrásnál az új képességek meghatározásai:
Illúzió: Az aiU Jmazó tetszésszerinti fiz.ikai alak képét vehe·
ti fel. Minden rá irányuló érzékelés-dobás célszáma egyenaz alkalmazó kétszeres esszenclájával. (!elen esetben ez
8 lenne, ám mivel a tliuscher /ókusz·alakja a kislány - más
képet ntm tud elöidéz.ni - . +2 bónusz,t kap, így a végs6
eredmény: lO-es cél.szám.)
Unsvécklem: Minden
alapú támadás sebzéS·Szintje
eggyel alacsonyabb (pL 70 helyett 75).
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>>>> >!Azt kérdezed, Scope, érdekel-e volokit1
Hót tudd meg: nem érdekel senkit!)<<<<<
- Ki>lóny (20: 13:23/4·02-54)
>>>>>(Ezentúl minden kislónyt lelövök...] < < < < <
- Szárnyas Fejvadász (20:14:01/4-02·54)

> > > > >1Poronoio!1 CsiXs et oz érzés! Gyeriink Tir
No·nÓgbo!]< << < <
- Reklómember (20:37:24/4-02-54)

>>>>>lfV.eg onyádot is, nem15zivj
- Kislány {20: 16:55/4-02-54)
>>>> >(Tényleg olyon, minl egy rom horror. Kór
hogy nem oz. Sokkor orra még nem is gondoltatok,
mi lesz, ho o mégioszint ennyira

>>>>>(Nem vogy te egy kócsil túl paranoid! Me:t
ha igen, nyugodj meg, jogos 01 érzés. Úgy tudom o
vilógon móris vonnak olyan helyek, ahol igen
o mágio·vonolok. Régi jó Tír No-nÓg ... (<<<<<
- Axiom (20:34:32/4-02-54)

hogy oz

illúzió-képessége helyeH, tudomisén, ólrendezi o ro·
hodi molekuláit...)< < < < <
- Azték (20:30:45/ 4-02-54)

>>>>>jEn a helyedben kétszer is meggondo!nám.
Nem neked tolállók ki: ml kemény hely.)<<< < <
- Axiom (20:39:32/4·02-54)
>> >> >(Magasabb mógioszint. veszélyesebb lé·
nye.k? Nem, nem hiszem. Ez már tényleg túlzott po·

EARTHDAWN
hányan csak voltak a világon. Álmod·
KtUtJO
tak, talán egész évszázadokon. talán
csok éveken
ez volt a Sárká·
)ÁRKANY
nyok Álmának Kora. Vészterhes kor·
16 Senme Vennn, dfflga 1mokn/níKom!
5zivtscn ttljcsítem
íme t1nnnk 11
k<l felj<gyzisnelc n riUÍsolnta, mcly<l m<g
azoklMn nz id6kbt!11 írlttm, mikoron gyer·
mctkarom kései évtinck mtiltiSlitvd imnuir
mi! sem t/Jr&ivc az örtg Holl1Vyon Mestcr·
nét
itt, a Rien
húzódó <'Td<Wen, próbáloo ellesni a t<'nség<$ tilnde tudiiSIInnk s Mlcs.ssé:(énrk l'i(a·
lt.bb c.<<ppnyi n'szél. Újra le kellelt írnom
ókcl, miV<l az idónek enylsulból a/ríhul/ó
pora már igencsn.k vastagon borította aum
mtlycken riZ oly r<g dhmrg·
zolt sznvrtknl Z/Írtam réges·rég abetrlk
n lapok 01U1jd' lelj&n 1/Jnkremen·
tek mttr. doctim 01: apróbb oorázsokmrk,
amiket m<g annak ideftn r6juk bocsájtot·
tam. Sok (!rn/ék bukkant isméi dó. Erzisr!k.
A dobbtuet, amellyel el kellett fogadnom a
tényt, /rogy CS/lk n lildns adilaló nt: a
!sessig nem. Úgy tttnt, nktírlln ismét ott
gu!Tbosztauék a mcster lábáiUÍl a llp<s6n, s
hallAnám csomdes sznwil és Olof Jadmil·
nak, kardole legendás mtSitrlnelc tisztelet·
leljes kérdéseit...
Csak rem<lni tudom. hogy
nem
sodor brljba arrm tudás, minck most birlo·
lalbn jrrlsz. CW rtmélni tudmrr, /rogy bölcs
mgy már n sorok közti oloosáshoz €s a ieltelc köz li gondclkodflslroz. CSIIk
lrr·
dom, hogy milmmnrnbb VISZontlátjuk egymást.
Alkon!Jllli Nfmitrn
Ríen Torn0nak Hetedik Urn s Kilen·
cedik Mestac

Az Elsó Feljegyzés, a Csopás
id6kbói,Most. Most már beszélhetünk er·
ról Már nem emlékszenek semmire, s
nem hiszem, hogy maradt volna akár
egy is közülük, akire ne hatolt volna oz
Álom. Ha pedig igen ... Nos, akkor hall·
gatnak s hallgotni fognak. Egykoron,
ahogy arról apáim apáinak legendái
szóltak, Pengehmos jodmil, a sárká·
nyok aludni tértek.Nem, nem egyszer·
re - egyenként, egymás után, m.inda·
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szak volt noha ezt csok ök tudták. Mi
még tán csak az ó álmaik voltunk - túl
elmosódon volt az
köde ohhoz,
hogy mi átláthassuk Ám • Változás
már gyorsulóban volt - a világ káprá·
zota elnyugodni látszott.
Ez azt jeltnli,
lro,cy rgyn: fagyolt
a mágia, mint nllojty mcst egyn! niiveksz.ik
surint?
Igen. bár a Változás soha nem
ugyanazt hou.a, még ha hasonlítanak
is egymásra a kerék visszatérni látszó
szegei: minden
ugyanolyan, ám soha nem ugyonazok a levelek hullanak
le, mint egy évvel korábban. A világ·
nak az az
sok száz évig tartott, s
volt a feledéssei - az emlékezetnek csak ritkán maradt.;k eleven
forrásai.

ASárkányok ekkor meg változtak:
belepte öket az idó pora. A létezés
Szenvedélyek utáni leghatalmasabb lé·
nyei lehanyatlottak- immáron nem ók
voltak a legnagyobbak s legeróseb""k,
már nem tudtak e földek s vizek igaz
és mesterel morodni. Még mindig
tombolt bell nük a világol
má·
gia vihara, ám már csak hatalmasok,
már csak sárkányok voltak, olyanok,
amilyennek mi ismerjük
a leg·
többen el is feledték milyenek voltak
valaha. Csak a legöregebook emlékez·
tek s emlékeznek közülük, ók pedig
hallgatásbo burkolózva gyászolták a
vesztesége!, s gyászolják mind a mai
napig. A sárkányok lassan
Otof
túl gyenge a viilíg hullám·
verese ahhoz. hogymost sokáig ittma·
radhassanok. Elfeledik önmagukat s •
világ is elfeledi öket. Eltúnnek, m.iköz·
ben Álmodnak. Ez az Álom, melyból
egy más világba ébred oz álmodó, s
már nem tudja hol tért nyugovóra.
De !Ját... - n lllernink úgy mondják n
miÍgin erósödik. Miérl túnnlnek d nyom·
tnlanrrl?
Ne saját életedbell mérd oz
Otof jadmil. A mágia most
de még sokáig nem lesz olyan
mínt amilyen a Sárkányok Álma

ranaio. Vicc nélkül. legleljebb a furcsaságok szómo
nó. Ne féljetek.)<<<<<
- Techmon (20:41 : 18/4-02-54)
>>>>>1'/ogy csak te nem ismered o világot.)<<<<<
- Arték (20:43:30/4 -02-54)
> > > > >(Fiúk, én már tolólkoztom ilyen kedves kis·
lánnyol. Sárga Sünt csak több apró dorabbon tudluk
kirángatni o fogoi közüLJ< < < < <
- Feketeláb (21: 17:08/4-02-54)
>>>>>IMi nem tudtuk kirángatni o komónkot.
Azóta nem vagyok
... ]<< <<<
- Porondroid (22:24:30/ 4-02-54)

volt. Ez a dagálynak csak egy kisebb
hulláma, hamoreiül majd • korok vég·
telen tengerén, s utána még nagyobb
lesz az apály. Ám meglehet mi már
nem logjuk megem i ezt az id öt. Atherai prófétának igaza lehet: súlyos csa·
pás vár ránk - s már nincsenek olyan
sárkányok, akik megvédhetnék
sem Barsai
sem • világ más szeg·
letelt. Ezek a sárkányok, a mcstaní na·
gyok és az
kicsik, át fogják vészelni az éjszakát, de mi már nem

m.ithotunk rájuk. Maguk<lt kell majd
védeniük s nehéz dolguk lesz, sokan
elh ulianak mojd.
Mi törlént n Srírkiínyéj
nevez/cd) alnll, Holl11'Y"n? Mi leli wliik?
Hisz mondtam - legyengültek, el·
feledtek magukból sokat. A tudás pedig
a létezésset Elég arra gon·
dolni, hogy az Álom
a !eg többnek
még nem egy feje volt, hanem több ...
Mint n me!oékbtn.. amiklt npiiink mr·
sélt<k?
Igen. Látod. már te is csak mesenek hívod, képzeletszülte dolognak nem kell sok idó, s már te is csak az leszel, Otof, és én is, a sárkányokkal
együtt - noha e>. az
hullám
bizonyoson eltart néhány száz évig.
Mrlyenck wltnk ék, HollWYJln?
Fenséges, méltóságteljes lények.
Nem ismered Innlan S.lladáját, ugye?
Igaz, nem a te nyelveden íródott... nem
ismerheted. Talán... Sz.ínesek, mint az
Nyugodtak, m.int a folyók. Für·
ge elméj
mint a hegyipatakok. Böl·
esek, mint a sziklák némasága . Csen·
desek, mint a fenyvesek hallgatiso.
mínt a legnagyobb viharok. jltt
a Mester elgondolkozva bámult maga
elé a tllzbe s hossz•í percekig hallga·
tot!. Otof jadmil, a troli
nem
megzavarni, mint ahogy
én, Néméan, az írnok sem.)
Aztán elaludtak. S álmukban elfeledték hogy több fejük volt, elfeledték
hogy egyedül is többen voltak m.int kö·
zülünk sokon együtt - s mire felébred·
tek, már nem is emlékezte.k, az álom
imaginációja pedig valóra vált Nekik
is egy fejük maradt: mind az any•g
kristálytiszta töl\•ényei, mind a lélek fi.
nom,
hálója szerint. Ö. milyen

fájdalmasan sötét, m.ilyen fájdalmasan
mulatságoonal< tünö dolog ez - mégis
így volt. Ezul végük volt, végük oz
iga1j sárkányoknak. Egy fejjel nem tud·
tok ugyanazok maradni. Egy lejjel túl·
zollan . énné" váltak. {A Mester ismét
hallgotott. Sokáig csendben ültünk,
csak a túz ropogott halkan.) Talán egy·
szer visszolérnek majd. Talán egyszer.
Ntm bizom nbtmu, llogy mindcnt
megértetftm nz utolsó mo11d1111Tidból,
Ia... Dc au hiszem, n lényeget siktriíll fd ·
fognom . S2omortí. Szomorú mindnz, muit
(lmondltíl.
Igen, Otof jadmil, én is úgy érzern
hogy érted a lényeget. De nem s7.0morú. Ne feledd, a Változás örök. Eljön
mojd az ó idejük ismét. Hát immár
megtudtad, amit akartál.
Honnét tudod mindtzt, Hollwyrm
Mcstcr, /tn szav.1id surint maguk sem
emlékszenek már?
(AMester boijára támaszkodva fel·
állt székéb6!, s Otof jadmil meUett el·
nézve oz alkonyi
homályát figyel"' - avagy csak elgondolkodott?! Fáradt
vagyok, Otof jadmil. Pihennom kell. Fá·
radt vagyok - oki öreg, hamar famd.
(Elmosolyodott.) Én pedig nagyon öreg
vagyok. jó éjt Kardmúvés>.."

)ZABALYOK

A sárkányok közt rendkivül ritka
a
most a Csapás után még az a
kevés is
lassan, amelyek eddig
átvészelték a Sárkányok Álmának Korál követö idóket les;v
nek ók is, akár a többiek. Mégis elófor·
dulhat, hogy a karakterek találkoznak
eggyel közülük, hiszen a rendkívül rit·
ka nem jelenti azt hogy egy sem léte·
zik már. Belebotolhatnak egy szw1nya·
dó ósöreg (Crcr/1 DrngonJ lészkéb<,
ovagy találkozhatnak v.on néhány ki·
sebb, közönséges (Common Drngon)
sárkány egyikével is, omi aCsopás
gikus áradása alatt olyan helyen tar·
tózkodott, ohol a környezet fókuszálú
hatására és bizonyos
együttállá·
sok bekövetkeztekor újra materiolizá·
lódott a második lej. amit a sárkány •
legkíst<bb jele nélkül fogo·
dott - hisz olyan volt. mintt.. cs.1k
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=>rAmZTKAK
Tulajdonságok:
DEX: +3 STR: +O
PER: +5 WIL: +5

TOU: +2
CHA: +l

Kezdtmónyezés: +3
Támadósok száma: +l (n mlisik !Jnmpás)
Tómadás: +0
Sebzés: még egy harapás
szima: x2 l• mflsai.ikfej minll)
Varázsló.s: +l
Effekt: ld. alább

Fi:tik•i védettség: +2
Varázsvédettség: +2
Társad.védetlség: +2
Páncél: +O
Vará:zspincél: +2
Ltütés: +O
Gy6gyuUsteszt: +0

Halil határ: +40
Seb ha úr. +3
Eszméletvesztés:+ 10

Hard mozgis: +0

Ttijes mozgás: +0

K•nn• pontok: +5

Kuma sz.int: +2

Speciális Képességek: Nagyjából megegyeznek at alapkönyvben
megadotta kkal. Akiilönbség: Kötönséges KétfejG12-es
Asztrállátással bir, rrúg n Öreg
ez az érték 28.
Ezen módosítókat a kiválasztott sárkányfaj
hoz kell hoztáadn í.
Az új,
sárkányokért járó legendapontok:
Öreg

felébredne. Mindenesetre nem valószínú ezen találkozás bekövetkezte, s ha
mégis, akkor is c:sak magas köröket elért, s>..erepjátékra
nem üsdvágd-nem-apád stJ1usban játszó csapatnak mesélje be a játékmester lehetóleg
esetbE!3l kénytelen lest
kihastnálni az ink.ibb titokzatos misz·
tériumn.1k mintsem gyilkológépnek
hlrveutt
sárk.iny cseppel sem
szerény képességeit.
sárkány csak ".gy (great)
avagy
(wmnwnJ
ból IJ!het, kínaiból (Úithny) sooem. A
statis7.tikáinak kis>.ámítísáhot
a módosítókat a Statisztikák rovat alatt
kötöljük: ereket kell az olzpkönyvben

találhatóakhoz hozzáadni. Ne (eledjük,
hogy a sárkánynak két feje van, melyek
rendkívül össuhangoltan, mégis külön
cseleksunek - és sohasem egymás ellen: ez még mágikus úton sem
el
a Földhajnal világában.
Külsóre majdnem teljesen mege·
gyetnek az alapkönyvben !ein egyfejú
változatokkal - bár van még egy nya·
kuk és fejük, valamint némileg nagyobbak is...

TAU.SCHtR

Arrian, Fai us úmóje Caés fenyveseiben találkozott
a sötétség
iszonytató alakot öltött megtestesüléséveL S1..embeszállt vele, ám az általa
Toroknak nevetett rémség
bizonyult nála, noha ez alkalommal
nem végzetesen: Anian mágiája feltartóztatta a lényt aki azonban a sok sebból
varázsiónó nyomába eredt.
Bonís napokon s fagyos éjeken keresz·
tül hajszolta, át a hallgatag fenyveseken s a hófödte fennsikon, egésun Fai us tornyáig, Arrian otthonáig. Ám mi·
re Torok odaért az ösi toronyhoz, Ani·
an immár felkészülten várta. Csapd.it
állitott a
Csapdát,
amellyel úgy ejthetlll fogságba hatalmas ellenfelét, hogy az soha többé nem
szabadulhatott
Csapdát, melyén fel kellett áldoznia saját életét.
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Sárk.iny (eredetije a Great
l 910 OOO
Sárk.lny Common Dragonj: 265 OOO

tettet vismek véghez egy sárkány se·
gítségével. Adiadai után a sárkány úgy
dönt, megbíúk apró társaiban annyira,
hogy bemutassa
a sárkányok
egyik visszavonultan
mesterének...
egy öreg, hatalmas
Ez a változat a szerepjátékra ad nagyon sok lt!hetóseget, ha ügyesen hasmálják.
2. A karakterek, akik már Barsaive
legnagyobb
valahol a dzsungelben találkoznak egy közönséges sár·
kányból újraébredt
tenné·
szetesen nem véletlenül. Lijhannion, a
KALANDOTUT(tKJ
sárkány, a k•rakterek segítseget kéri.
1. A karakterek immáron ig!!3\ ma· Tudomására jutott ugyanis, hogy bar·
gas legenda-státusszal bírnak s vala· langjánál csapda várja -három kozönmely úljuk során újabb megrázó hós- séges sárkány áll lesben, hogy vége?.·

A Második Feljegyzés, a Csapás elótti
idókból ,.lgen, egyre több a jel, s már itt vaMak
is, J•dmil. Nem, nem tagadhatom
meg tóled a bizonyosság tudását, mínt
ahogy nem tagadhatom meg Arrian
kedves ernlékétól a dicsóséget sem,
ami csendes
megilleti - tet·
tének tovább kell élnie Bars•ive lakói·
nak ajkán, a legendák örök életét adva
ezul neki, Faius varázslón6jének. De
tudnod kell, kard múvész: ezek a gon·
dolatok, erek az emlékek fájdalmasak
nekem, hát rövid leszek. Nem jó elveszni a múlt ködének árnyalakjai kö·
zött, hacsak azért nem, hogy a
fenyegetést elkeriilhessük. Tanulunk, Otof jadmil. Én s>..embMézni a
A \•arcizs, melyet Arrian szótt,
világgal, te szembeszállni a világgal. pókhálóként fonódott a rémre, összeMindke!tónknek szüksége van a má.•ik zúzta, legyengilette s mozgásképtelen·
segftségére.
né tette. A pókháló evilági része, a

DEX:S
PER: 6

statisztik.ii-

SIR: 8
WIL: 5

Kezdeményezfs: 5
Tl.mad.isok szóma: 3
Támadás: 15
Sebzés:
Harapás: 22
Kumok: (x 2) 8
Varhsok száma.: Varázslás: Effekt -

Halál határ. 46
Seb hatiir: 13
Eszméletvesztés: 39

zenek vele, talán sértett büszkeségbúl
vagy irigységbúl (mik vannak ...). Nem
teheti meg, hogy sokáig húzza a ha ta·
térést, mert akkor 01.0k gyanút fognak
s Igy elvestoc az a kis elóny is, am• a
viszont-meglepetésen alapul (azok o:t
nem tudják, hogy Lijhannion tud róluk). Ez a változat a harcorientáltabb
partiknak is jó szórakozási
nyújt- ha pedig ráuntak volna az ütés·
re, kiderüll1et, hogy a támadókat Vestrivon küldte au!rt, hogy elvigyék neki
a kétfejút, s ó rájohessen "- ébredés tit·
kára.

(Vestrivan, a sötét sárkány megt.1·
!álható a Creatures of Barsaive kiegé96. oldalán.)

TOU: 8
CHA: 4

Fiúicai védtHség: l O
ll

Társad.
5
Pónrel: 5
Varáz.•pánrel: 3
Leütés: 14
Gyógyulásteszt 3

Harci mozgás: 27
Teljes mozgás: 54

Legmda·pont enék: 1100
hluertlés: nincs
Vagyon: nincs

HOLDTÖLTE

csapda ... a ketrec, ami a rém örök bör·
töne lett-Arrian teste lett. A varázs örvénylésével Arrian teste magáb" 1.árta
a rémét, ös.c;zeolvadt vele, s közben
megfiatalodott elvesztette tapasztala·
tát, elvesztette éveit. Mire elnyugodtok
a mágia eróinek felkorbácsolódott hul·
lámai, Arrian alig volt
mint egy
nyolc éves kislány. Egy kislány, akinek
egy magateheteden Rém
lakott. Egy kislány, aki örök életre (télletett egy varázsiónó-önmaga- által,
azért hogy az egyik legerósebbet távol
tartsa a világtól. Egy kislány, aki örök·
kön örökké nyolc éves lesz már.
Mindezt ó maga mondta el nekem.
Itt járt, nem is olyan régen. ltt járt, hogy
vegyen. Emlékei a vará>.s hatá·
sára egyre gyorsabban homályosultak
el - már rám, gyennekkori baraljára is
aüg emléke'.ett. Rettenetes volt l;ítni öt.
Egy nyolc éves kislány. Tudnod kell,
Otof jadmiL hogy Arrian félt. Rettegett
attól. hogy a varázs meggyengül, és a
Rém elszabadul. Épp annyira rettegett,
mint amikot elószöt talalkotott vele.
rajta a mágiát. Nem tehettem mást. (gy most már nem lehet

baj. Akkora semmiképpen sem, amek·
korát Torok jelentett. Akkor.:> semmi·
képpen sem. De nem tudom. hogyan
birja majd a vará1.sbörtön az
pró·
báját. Nem tudom, mi történik, ha Arri·
ant valami elpusztítaná, vagy csak
megpróbálná megtenni. Nem tudom
mi van most Arriannal. Ennek már kí·
len< éve. Lassan már kilenc éve.
Sírtam, amikor elment, Otof jad·
rnil. Sírtam.•

:>ZABAIYOK
Abban az esetben, ha a kísl;íny
alakban járó tauschert megtámadják, a
lény azonnal visszaalak ul: a varázsiónó
mágiája ez esetben
meg·
gyengül s a rém. bár rendkívül legyen·
gülve, mégis hatalmat nyerArrian aka·
rata felett . Ugyanez megtörténhet máskor is, ám ekkor a tiiusd>emek az átala·
kuláshoz sikeres, módositatlan aka rate·
ro
dobást kell tennie 6-os cél·
számr.:>. Ezek után addig maradhat ebben az alakban, amig jónak l;ítja.
Az, hogy tiiuscherból több van,
vagy csak egyetlenegy, nehez.en el·

kérdés, még akkor is, ha éppen
áll egymás mellett mindez
nagy
Arrian örökké
múködó, ám változó, világhoz igazodó, igen bonyolult mágiájának ered·
ménye. lia több van, akkor az minden
bizonnyal annak tudható be, hogy a fémet - valójában koncentrálódott nega·
tiv asztrális energiát - a varázs defókus?.álta, szétszórta, azért, hogy ne kell·
jen egy helyen, az igazi, eredetiArrian
testében féken tartani a>. összes en.; ct.

KALANDOTI.tnf:Kl

l. A parti tagjai egy fogadóban
száUnak meg. hosszú ut s nehoa fela·
da tok után. Jól esik hát a bor és a sör,
nem kimélik magukat. Mór
jár,
amikor egyikük, nyugovóra terni készülve a fogadó egyik folyosóján tanú·
ja lesz, amint egy részeg ork valamifé.
Je ki tisztítatlan bakancs miatt hatalmas
pofont ad egy nagyon álmos kislány·
nak, aki erre megremeg. szömyúséges
alakot s szinte egy az egyben lenyeli az orkot .. A játékos karakter ekkor
rájön, hogy nagyon nészeg. vagy vala·

mi nagy baj van, s valós1.ínúleg 31..
dönt, a többit majd meg·
lálja reggel, ébredés után. mi után ro r·
gyalt az esetról a többiekkel ... S lám
csak, reggel a kislány - aki cseléd a fogadóban - ébres>.ri
friss tejjel és
kenyérrel.
2. A parti megtudhat valamit Arri·
anról s a róla szóló legendából (ami
nem túl
mert egyébkrot a
szokásosnál is sokkal nehezebb lenne a
nyolc éves kislányok dolga Barsai·
ve-en) s elhatározhatja, hogy kiS?.aba·
dílja a
a var.izs fogságából
s végez a rémmel... Okok lehetnek: Ar·
rian igen magas szlntú Nethermancer
vagy Varázsló, akitól lehet tanulni,
mellesleg. ha sikerülne végezni a Rémme!. az öss1.es r.iuscher egyszerre eltíinne (hisz a Rém szétszóródott tes·
tének darabjai). javasolt, hogy a siker,
mely bár
csak
legyen: a varázs nem sz:anik meg.. mivel
a Rémek földi halálukkor nem pusztul·
nak el (?)csak visszakényszerülnek az
asttrálsíkra. Arrian egy ideig újra a ré·

gi, aztán hirtelen ismét fiatalodní
kezd...
Glibor

AD&D
&árkány,
KHma:
Gyakoriság:
Aktív ciklus:
Táplálko:á.s:
lotdligencia:
Kincs:
jellem:
u ám:
Mo<gis:
Védekezés (AC):
Hit kotka CHDJ:
ACO ütése:
Támadások s:áma:
Sebzés:
(ámadá!iok:
Speciálís védekeresek:
Varáularellenállás:
Méret:
Morál:
Tp érték:
sárkál\y

Váh(lió
N"b'Y"n ritka
Magányos
Bármikor

Változó
Bármilyen
Törvénytelen gonost
l
14,
Vr.lcozó
Válcozú
Változú
4 + spedilis
1-10/ 1- lOIJ- 30/3- }0
Lí.sd a leírást
lásd a le!r.lst
Változó
VMtozó
Változó
Változó

kevés(lhtf a világon.
teremtették
egy máig ismeretlen,

talmú
nagy
szenartá.s segitségével (le!rását talán egy ké·
s<Jbbi számoon oh·<lsllawdJ . Kér sórkánytojást egybeoJ.
val1!anak (M<'lt·W8). majd kikeltil A tojásból
jó lény mindkét sárkány erejével rendelkezik. Srinél a
dominánsabb,
faj határozza meg. de a másik
sdn ládwó (egy Hér és egy kék keveredése teh.ít
egy fehér h.sú kék sárkányt eredrnértyez egy fehér és
egy kék lejjel). Harci és egyéb tulajcloiiS;\gai a két alap·
lajta átlagértékei lesznek. Az intelligenciát a domináns
egyed határozza meg. de mentális stabilitás.1. nem a leg·
jobb. Amikor kikel, még""'"'"
liijok kereszte·
zése esetén is van 10% alapesély arra, hogy a fióka tel·
jesen skiwfrén len, és rövid
belül elpusztítja ma·
g;\ t. Ha a jellemek n<m egyeznek, ez ru esély különbsé·

HOLDTÖLTE

genként (semleges jó, törvén1•cs semltges} további
10-10%-kal nö (egy lc.1otikus jó és egy
go·
nc.lSi tojás elegyítése esctén tehát m.í.r 50%).
Ha ez a dobás sikeres, a kér S1>!mélyiség eggyé válik, <ie
mindig a gemoszabb és a lrnc>rikusabb
urnlko·
dik el. A lappangó második személyiség miatt az agyrn
h.11ó varátslatok kev6bé haulllk rá, ezért +4-er kap
mentáli.s m.:ígia ellen.
HARC: A kétfej as;írkány legveszedelmesebb fegyvere
a l<he!et, meet ez akár kérfajta ís lehet. Ok0<011 hasz·
nálja, sa két fej felváltva kioldi ru áldást a botor bim>·
dorok nynkába. A Ichdés szaMi)·ai mindkét fejre vo·
nmko:mak, cu<lz
fej csak minden harmadik kör·
ben lehelhet (de kér fej v.n!). Te.11i adorrs.ígai (man·
CS<ok, harapás stblése) nem fü!:llcntk attól, hogy Illi·
lye1)
honal ilssze-ezércis aJhacúk meg
az: értékek tábJán'l.tolian.
ÉUTMÓD: A v;uóz.<l<lt hatására a sárilány stinte
mir\dig hií szolgólójl'l
(d10nn, dorttiuation}.
Ennek clleni re: (az e varáz.l!atoknál szokásoo feltételek
melleu) el6fortlulhat, hog1• ellene fordul. Ha a varázs.
ló - akire anyjaként tekint - onegl.al, vagy ellmgyja, a
sárkány még évekig \Ini otthonát, mik0zben egyre 1111·
gyobb és nagy·obb terülereker pulttit végig. Elóbb·
utóbb azcín mlál magának valami testre szabott stállás·
helyet, és - ahogy ez már sárlcinyéknál szok:ís - neki·
Jár
kincsei fe!halmoz:\sának.
KÖRNYEZET: A
sárkány fiaral korában szen·
vedélye.set) pustttr s.time min.denr és mindenkit. ami/aki
csak él és mOKlg. Egész mctományokat mnhar rettegés,
ben, tehet adófi2etGivé. T:lnyája
a föld több
elsivatagC$XIik, merthogy érvágya
fcnekctkn, ts a: azért nem ritka eset, hogy míg at egyik
fej az állari, a másik a
táphílékor kedveli job·
ban. ldtlSebb
Mtán, anúkor vimahúzódik VllC•
kám, a növényzet újra benG mindent, &.zcgubancoló·
dou, OOzonros ösvadonr alakítva kL Nagy megtepeté$t
okozillitunk az ide behatolók számarn end a lénnyel, de
vigyáttunk, men n;lgyon er(l$.

Természetes
csak a riszra vérG s.írkányok, akik, ha egy ilytn lénnyel mLllkoznak, azr min·
denképp megpn\bálják clpusuíraní, mert
meg·
re.kimik
a korcsokat. Még az is elflfürdulhat, hog)• külöllbflzli stínü
rrt·
ják ki a terenuményt s léuehozílj5l. (Egy tn(lgányos r.irkánynak., ugyanis alígiL1 sikerulne.) Egy· ilyen cél ér·
.!ekében akár még a1 is megeshet, hogy egy g<>nosz sár·
kóny egy r<lkéletesen jó
csapornak
kínáljon szövetséget'
Allítólag vannak oly:m togyének, akik nem
hm-.em több
cgybeolvnsz.tásávnl próhálkozm1k. c.le
errúlmég csak kósza StúbeszéJeket hallo11unk.

Kl!ma:
Gyakoriság:
Aktív ciklus:
Táplálko :ás:
lntelligentía;
jellem:
nám:
Védekc:és (AC):
Mosgás:
Hir kocka (HD):
ACO Otése:
Támadások száma:
Seb<és:
Specíáli< támadások:
Speciális védeke:ések:
Var.iularellenállás:
Méret:
Morál:
Tp értélc:
A

Mirsékelr öv
Nagyon ritk."!
Magányos
B.írmikor
Húsev6
M!llia'
Go-IU.lS%

l

10/2
IZ/ 24
8
20/ 13
0 V<lgy}
Ovagy 2di!ld4/ld8
Lásd a leírnst
Lisd a ltlrnsr
SP"ciális

SIM

ll
20.."<)

!léh• csal, s sokan hisznek a
az embereknek pom e:u <l
h•mnálja ki. s így künnyedén jut élelemhez :u

A

9

nok közü\. Lítsmtra egy
védlelen
(s mind1g ktslánynak!) néz ki,
aki
Vag}' valami h.wmló m6drm s.egít.Ségre s1orul. Mikor
tát csábos hangjávul és
hawlm:\00 kerítette s elcs<\ha a töhl,itkt{'ll, nk·
kor mutaqa meg
arcát, a Rémét.

HARC: A Megtévmt<\

de

bocsátko!ik horcba emberi

•

bon.

Kit (ámadhmrm meg egy nyolc éves kislány! ÁldtlZatair
kedvességével,
h.mgjáva) te'SZI t)vat!ann.á. Ha métédes hnngján be.siél, n hallgatónak sikeres men,

kell Jobnia bavi>lés ellen (-2
és ha ez sikertelen, elveszett. A
hi'Stn:ílhatja ezt a kC:pességét, s áhalálmn nlinJig a
legg't·eng:ébheket váhls.uja. Ha egyedlll marad a vé.tltden <iltlozom<ll, átváhouk ere..
deti formájába, és tl'\mac..l. Aránylag kio; mérttéhtz
iswnyú \-'érengzést tud
réghez vinni. Számralan
mis:rlikbe $Z;lgg:;uja akár a t;tlpig vasba öltözön
knwnát is., s harahmma tátható s!jj:in
fél lehenet is le tuti
a
Kmm<tiw.ll 2d4,
2d8 sehu!st
BPre vast:.1g és kemé1w.

cs"k +

jobl>

!d><t ócv:ígni. A liíool kéSlült fegyverek viszont

simán áthacolnttk r;,tjt;,l, ak:ír a vajon (AC10) .
érzékeny :1
ezért
at tlyen v;tr:h.sl.ttvk + 2 Hll-l sebeznek kod:.<1nként. A I'Üz-visront cstlk fele hat-ás·

sal vnn rá.
Ha lchl'c, csaki'i

áMmarob-a Vl!ti rá magár, ;;tz

rt nem.

kenili a vórosok•4 inkább a kevé.<bé lakorr vidékeket
SZlimm•lsa « i<ély,
Kire: :senuni <1dat nem áll rendelke-zésünkre. Többen ttémely kltisa slkobt emle·
gl'tnl'k. Eddig csupón négy
tudunk, :c a lény mindig meglógott (lehet, hogy
ugyannz volt!). Várjuk a
infonnádékat. Most saj11<1s
kell h<tsrynnm,
bi.lOnl <17 nblnkon ;í[, hogy ct:)' kisMny elesett a JárJán, kiswb1dok segítt'ni .. .
(LEAXE)

ez

-

MERP
sárhány
Kózépfölde egyik leghacalmasabb és
legádázabb fenevadjai a sárkányok
Az óidók háborúinak végén megrit·
kultak. észak puszcaságaiba menc·
kültek, s manapság már csak ritkán
fordulnak el6 (a világ népeonek nagy
szerencséjére). Azoknál a népeknél,
ahol a sárkányok a mesék világához

tartoznak, ezek a lények csak a vic·
cek és tréfák közdet fordulnak el6. A
nagy fergck egyik legalattomosabbi·
ka és leggonoszabbika pedig még a
szárnyas sárkányoknál os ntkább.
A
sárkányok eredete homályba vész, az óidók tünde-regéiben
nem szerepelnek. Egyes böksek sze·
rint Angband osuomakor még nem
fejlódtek ki eléggé, hogy harcba me nje·
nek, igy rejtve maradtak a világ szeme
elói. Szárnyuk nincs, repülni nem tud·

Szerepjátékverseny

"
VEGZET

programole
- live
- AD&D verseny
kiállítás
- közönségtalálkozó (Holdtölte)
- játékbemutató (Cyberpunk, Blood Wars;
Warhammer 40K, Magic, Shadowrun)
- vldeovetítés stb.
Részvétell dlj: 500
Szállás: 500
A rendezvény id
n$: t 9
':'Jevezésl határ' ':
lsi(et:.. _ V'

-

10

nak. Testük akkora mint a cobbi ,hét·
köznapi' sárkányé, dc egész alakjuk
robosztusa bb,
A színük többnyire csillogó fekete vagy sötétkék.
pikkelyeok nem nagyok és szöglctesek,
hanem kicsik és rugalmasak, bórszerú·
en kapcsolódnak egymáshoz. A lehele·
tük sem tüzes, hanem s.avas, maró
nyálukat ellenfelükre tudják köpni
(egyszerre 20-25 liter<}. Ez a fegyver
a barapásukkor is hatékony; minden
sebzés mellé +5 tP-t, kritikus mellé
pedig egy Hó másodlag<J$ kricikust is
sebez. A két fejjel egyszerre két irányba tud harapni Minden más cámadási
Iehetásége megegyezik a többi sárkányévaL Igazán veszélyesebbé a cöbbi
sárkánynál az teszi, hogy btányzik be·
!óle az azokra
hiúság és ön·
teltség.

jában gyáva, így a mérhewlenül súrú
erd6kben, egyedül, lassabba" hatott
rá a Rontás.
A vándorokat elveszett kislány
alakjában keresi majd a gyanútlan
csapatot
valódi
alakjában megtárnadja. Az alakváltás
l kör alatt megy végbe, s a látvány n\1·
att mindenkinek 18. szincú kapcsolat
elleni mentódobást kell dobnia, vagy
két körre megbénul a rémülettól, így
Taurogh cámadhac
(az áldoza·
tOt kábultként kell kezel no).
Harcmederára IS az alattomosság
szereti megvárni az éj·
szakát. Az áldozatait megpróbálja ál·
mukban, kábultan megölni. Ha ez
nem sikeriil, a csata ötödik köre után
elmenekül A legyózött (vagy
zöttnek vélt} ellenféllel azonban sze·
mr játszani mint macska az egérrel.
Szint:
25
Az intelligenciája az évezredek alatt
Sebesség:
Nagyon gyors
elkorcsosult, szinte állati szintre
ÉP:
250
süllyedt. Az ölés
élvezet,
Páncél:
Lemezvért,
+20 VB szórakozás neki, s nem is fogja fel
cetteit, vagy cselekedeteit. Áldozatait
VB:
50
nem rejti el, s nem veszi el semmijüTB:
!85Ha
ket, kivéve egy-egy nagyon szép,
Támadás mérete: Hatalmas
vagy erósen mágikus tárgyat, de ezt
Kritikus:
Hatalmas
os csak búvóhelyen, badaogjában
órizgeti Ez a búvóhely is többnyire
csak egy barlang, vagy odú. s semmiKözépfölde ósi erdejeiben bujkáló, is· képpen sem egy ainuhoz méltó hely.
meretlen lény ó, ki gyilkos veszélyt Szint:
35
jelene az útjába kerülókre.
Sebesség:
Nagyon gyors
Senki sem tudja pontosan, mi ez ÉP:
350
Páncél:
Nehéz bór,
a lény; ám a bölcsek szerint bukott
+lS VB
maia, aki valaha Yavannát szolgáha,
ám Morgorh elcsábítocta, mint oly VB:
65
TB:
180 Karom
sokakat. Azóta elérte Ó! a bukottak
végzete, h.Jralma a cesréhez kötött; Támadás mérete: Hacalmas
Hatalmas
egyetlen alakot képes még viselni: egy Kritikus:
©Meglivern M
kislányét. Ezt is csak azért, mert való-

Taurogh

HOLOTÖLTE

SHADOWRUN SZEREPJÁTÉK- MAGYAR KIADÁS
te ls h6se lehetsz annak a világnak, amit a Shadowrun
megismerhettét Lehetsz dek's,
alatt hatol be az órláscégek adatbázisaiba, vagy utcai szamuráj, Seattie utcáinak legfélelmetesebb
vagy sámán. aki saját akarata szerint formálja a Földet
mágikus energiákat. Tölkéh!te!lllll!l.'
és halálosnak kell lenned, ha sikeresen akarod végrehajtani a küldetéseket ...
A l'tékrendszert összefogjaló kötet ára l 780 Ft, de ha
esekken a Beholder Bt.·töl rendeled mes
(elm: 1680 Budapest. pf_ 134.). akkor180Ft kedvezményt kapsz. fgy kötetenként csak 1600 ft·Ot kell elkOidenl.
az eddig megjelent Shadowrun regények (Sose kezdj sárkánnyal; Jól válaszd meg az ellenséseldet:
Keresd a magad igazát; Sose bízz a tündékben) is
a fenti címen. 398 fl·os áron.
A csekk hátuljára írjátok rá a megrendelt kötetek nevét és mennyiségét.

