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Az alábbi cikk egy hosszabb sorozat része, amely Magyaror-
szágot mutatJa be a Shadowrun világában. Igyekeztünk mln-
denben követni a (kiberpunk) és a Játék hagyományait. 
Semmilyen Aktuális célzást nem szándékoztunk elrejteni. Ne 
feledjétek, ez csak Játék! 
IJd.. 6mrlo1<01< ln -"" megonl, .. - bá< eml némOitg .. o 
1'9 ... - m6g O fo;om is mog<on. tiogJ móirt, NOCS .ot. eJ. 
IMidom ("'"' eiig mego1616); !dehel6.n .. ról..,. 2 ó, fogy omol; o bi· 
,...,.. fo;,l;glot bcu5bun-ol o mcls>lc, ol""" folében mégsem.....,.. olyan 
1o- onlorm6c:o61<, nM'Jii o Mwg,e·bWodolom bizloosógóf, 
voi-t ÓUW lol<l•noJ. 41.161 fs "'9Y(>n6tl.nyegelrló!t. sterinl 
o uen6 sem -. h ogósl •!lll.lb;g lot! • ..op·-eo.. 
IM.<ltiolouw .... t, ooolan .....,_.". ... dgi<>IOl 
6tuts rdtój6ool. amit..._., dupo Kotol>.<gor - aolt óou.8mod-
hot Dor Nofloorr61 meg oz Mndctd< melett pór ponton 

tol616; od hil.tem, e:ek egy mog6ny<>s, ismeretion hozm· 
irt6 egy nó1 ktMt61 u6rmoznolt. MiYel o:onbon oz: onrog - i szkl szóndé· 
koim n:trl.nt - o nogybetüs a nem hotrri Wdoloz:oft körutmóshoz 
kiuiil (oljOIIehlvhollol okórhol), bl>.on vclgom belóle; oz enesem Slerint 
vo1om.,,..ol6 onyaool:at odtt m.g\ímefve. Így jött létre oz olóbbi, k4si 
tlcltkókus 6sz:t611ftós Bollo P.ndrogonról, Dor Nalhair fenyes f6.órosór61. 
J6 mlrol<oróstl 

Jo, ozt ozirt tortslr!ok szem .&61, hogy T4glopoiónynok még mindlg 
nem síh rUh o s6rk6nynelf.emel nem egy ilyen 
szedie u6t oz tk1t6 rnformólort, hótom lrollol egyVttl, ped1g nekicresztet· 
to minden lsmédem, o fenti tolófgotósokon kivút még mindig 
14!1'1\ITIÍ biztos 16mponion ninca orr61, miéft i$ vogyok meg még min..dig, 
Mógus.ismer6seim steiini o iobb ta!pnm pentogrommo·orr,.ojegyének kö· 

or eg,u..t, Polkón.y suu;nt o rohadt ue-renoémnek, AJeisler 
utrint meg Ozyo.nno\, o hlf)fllrbóroo! ÓYOróul6nok, oki velem egy nopon 
s:Oioton, Igy v6d6ouró,a kupaloklnt borul fölém. Remelem, föl<tek is. Ol· 

gyonon. 
Polihintor (4 , ló: 12/4-AUG-5•) 

< < < < E a o lkkó poronolós,, KIO$nikus eset > > > > 
Jungfreud (34:4 l: 

< < < < Te to\ón nomi El•g bo,. Hún ..tu:zo m 6myokb61 bereln6moló-
"""· >>>> 

Csöves (54:23:14/4-AUG-54) 
<<<<Hd fogolmom Jina,ld 01 o Oz:ron, de onól rMg ill 
Ol Ing ro"' \\>rontom. Eddig beíó•· » > > 

Trolo!Tt (43: 12:03/S.AUG-54) 
« < < Btoo666flll lm6dom ed o ..S.OSO. h egyoilen hely, ahol még mu· 
to""'k oodol>ogy o lelftlóvosiló firlo6im "'*""'- o .ot. gy<Sny6nl iiVtió-
meg ....,lal .. Csal< o sz(AI.ot. "1"9tolc'"'tonol< nfloo k.oo,..."-lóbom-
bon. >>>> 

Voigél (23: 12: 16/5.NJG.54l 

TÖmNIT 

El&t& nol<ós Rww .W.otoló.....,.. Tudom. ookok szemébeo enne!< nem 
le R >ol. "'"i• · oz:on leveseUbon fts:onl, olik felismerik o 10011 je ... f&é. 

onnól ónkóbb. A ..,..,.lom ugjOI'is nemrég'-"' le o teljes 
lr&t, nopjoin\bon tehót uembé51 jöft vissto. 

A körny41c ICrMneo. o rómaiol-g nyúl il, pantoool>bon m6g lóvolobó· 
10. eg""" o kt'tóklg 6s ilórtkig. N 6 ,....,k alapjón la>pto o ,.lep;)· 
lfs o .S<orbontio' nevet (aminok Usóbb Mégiosz nómö ,,.,.po Kolomo-
no hiiiOtizóló ólnt..w6sein,l), ot úi lolóktól meg 03. Otl"fi leólrumol, o t4gi 
b új voró!Siók kedvelt icU,a,eiytt A magyor honfoglolóstól kudvo o VÓ· 
... n6p r ..... nyor1, v6kOOy.de ... .,. polgórrtlegel nö· 
vtszNitt, 84a kó1tbége meQ"6cee o puuftós161, omefy oz orszóg közepét 
6rte. Altón, o vigetl6vel. o uokod6.s idején ií5tt o oogy kér· 
.Us, dt 1921-btn o lokól (elnyerve .,,.r SoP<onnok - okkor még Igy fVv. 
Iók - o ,Civitas Fldell"lmo", .ogyls o .loghiis6gosebb vóro•' o Mo-

morodós mcllett uovottok. 

< < < < ts Cl óta ts et6tt veri le lofbo o fejüht ... '> > '> '> 
Csöves (1 2:23: l 0/5-AUG-54) 

< < < < lnkóbb o tiédet, mocsok k.is.ontontos. Tényleg, ahogy 
o horo6rul6k. kwt.u\il.61tt-k, 6s o mvlómok len· 
gerén, aok o soproniolthot hasonló ritlco, igaz: lelkek ozok,. o\ik visszood. 
;ók o jtW6be és oz embttfiJ.llg 'Ideit h temet.'>'>>'> 

Kopo" (07:1 2:11/5-AUG.$4) 

A XX. u6zodbon - rrór o méfve - két vilóghóbOtún lc i-
v()f nem 1/ltli'll .,.,..,; jeleni<!• A nagy IIO"dolc oz Ébredbsd 
ahogy ot om6g lööbi vidéke """1:1 !Miyobbre merült o kuulisto ts tóld 

-.....00. úgy sroporodoO o bidonsógoo nyugoti Mongye 
menelo.Uit6llom6nro; kVlónilsen o lúrodil<é, oRol:i Ól m6s feliindtod 
- még ...... volna o '""" O.s:oomlós, mogjolcot Kdomono, .. 
gotyóbo ródo o ... o. •• elég ..".., 

< < < < lgot. fogy egyOitolli ls JOiclilom, dt m6g ..o-eiig lobó tiO 1 ... 
jó>lot!nok """· ...... srobod éhenho!troolc. > > > > c-. (32·07-()9/S.NJG.s.c) 

< < < < 14..,., """'o&k o gyll pr0f>090ndo. Te tahodi nem:tigylllool H6t 
nem 16lod. fogy to, meg o '""QocHc,.tól< odo or OI1Z6gol. ahol 
voni >>>> 

KDpoll (1 1·20-o9/S.AUG-541 

< < < < Miht, hol von? Megvollom1 jn ICI YOg'fOk odo o t.oludtoUrt, dt 
ve!vk fenyegesen jobbon óllun\ Alogho· 
nem kasrónllelúk. Meg porve o sórkónyoiOflynol<, o sógorok ,..,. 
ge.teg peruenek meg lvristonttWecM!yének. > > > > 

106:2 1: 10/5·AUG·541 

Ami m!nket érdtkel. 01 az urolkod6 SM:óny Ntm megle· 
pó, hogy tortomónyo legtört6nelm<bb •Orolót lt"e oneg Sl!l<holy. 
nek, hiuen o gyikok1 mint tudiuk, voflokipp nom egytbek !Vtfttlott O'lfú 
dinos:rourvszoknól, kik volamilyen véle!ltft folytó.n 6tcsúsrtof< 01 evolúció 
hóna oiotl, o éves elrórós ololl 6holo'IOf'tul felholmt»:6d6 
szenilít6s jegyeit is elég hotékonyon 6!cóu6\. 

< < < < o > > > > 
Neu>tein ( 12:45·11/S·AUG· 54} 

< < < < Nem egészen, korlótolt holond6. Stk61vc• nóm6ro Iti · 
jességgel lelloghototlon molveket kovócsolnok. s o ""'id 
wmotémel< jogos •16gul<bo. Ród o hot6ron. > > > > 

O.okolol (ll :08· 12/S.AUG-54) 

< < < < Hogyani Mwtelc lépook olyan kclyre, ahol m6g o hojorMiömol st 
dugilotom hovcll >>>> 

Ntusttön (30,09 11/S.AIJG.S.C) 

< « < E111 hojsrOriót még lcf.ttllt, dt boni'Qiultobb dolgoo 
....,;ge.,. No sért6dj meg, NOMiei•. magom ls A091"' tollom o lo.btrtettt, 
voltom ös benne, meg min<!..,, dt m6g mlndlg nem lótom bt, mi6rt olyan 
oéllciilözf>e.,ilen *D h4zom, o lormóroyolt és lolról<clllogto\ e...t 
m egósz wdón"""kkof. Lekopaolni m6r ..." W.... o kol6!ot. meg benne 
'II(JI'ln(Jl. > > > > 

1i1o1óg1.o (20 10 11/S.AUG.$4) 

« < < Nern véleien, hogy Kdomono klhogyto. a ... tOrl<ónr: -
rirta. mt nem lehet belertami. > > > > 

lotgilgood (23.10.11/S·AUG..S• l 
< < < < (G.111Jór61ooGoj). & egy ae ld<.,; d hóny k6161>1o1 > > > > 

Ntusltin (11:56:14/5·AUG-54} 

< < < < Dor Nohlir o vilóg azon ornógolrok egylb, ahol rMg si· 
ma nóntógepdcen is ellehet kormányozni kb. og.,..,mi6 1e1ttt. S.mml-..1 
sem kezelhetetlenebb, mínt o popfr \'OQ'Y o Mólril. > >> > 

Pro11per6 (30·12·15/5-AUG-54} 

< < < < Alclor mOr értem, mit lettet o uón'46mon o' tg6u ntmtt1i óssz· 
termes ... 8ruhoho. >>>> 

Neuolein (12: 13:15/5-AUG-54) 

< < < < Khm. Ho .,.oklki m6g o a61kdnyok 
tof'lottunk. Tehót ... > > > > 

Polihintor (l 0:06: 17/S·AUG-54) 

Mi.nt ilyenek, hogy or emberi hlllorlkum (egy 
ide:g rn6g legolóbbi>) h""lobb fel6ne\ dinletolhOl, 1 ho lehat, körtVI< ren· 
dezkednek be ul6n Kolomono is Kle helyelle oz61klmi M-ot<:llo· 
k.ot. o rtndftnntortó szervek, VOióulósteNezetek egyólltll6n 
mindent, omit orsz6g6bon aok volomhvolónok lt61L 

< < < < Jellemz&. hogy o vid6k tg)'tlten M6hia ... 16r•si po".ro tG ot.· 
bofnon krviil) Gy&ben von. Oe otl it von r6 o Negotech ml· 
an. >>>> 

p,.".,..ó (ll 45:23/s..AUG-54) 

HOLOO'OLTE 



< < < < Annyira azilrt egy gyik $em tud, hogy m6glkU$ (!} ku· 
totósolbon mindenestVIIemondjon o M6t.rix 
rol... lltuhoho. » » 

Ne.,tein (09:51 :23/5.AlJG.54) 

<<<< Kukocoskodni Jogok, srócok. Emlékeztei: orroo to. 
volyi, sojnólotos boiesetre o Mótrlx-turi;tóskodó Allectmo· 
logy-cégene-l me-g az ogyóvol? Nos, e-gy olyan 
Ne-gatech-egyedurolom oloff si$terg6 tor1omónyon 6t, minJ 
o gyQrl, épirMiú biziOson nem cserkérule be 

óldozotot. Merre menne teh6t? Volami 
ismert, obskurvs l'f.G-n keres:tfiil. melynek sysopjoi és fel· 
h01.2n6lói olyannyira jórotloook o vitóg dolgoibon, hogy 
még egy lóndúrészes, metólkék Freddy·ikonnok is 
holmi bérlL6mre-jt6i uóodékokol tuloidonítoni. A. környi'i:en 
emellett hórom érdeme-s hely von; kö-
zUtük kett6 Gyór és Golebom. Hogy melyik o hormodik? 
No, ert mót inodjótok ki mogotoldól... > > > > 

(45: 18:09/ó·AUG.54) 

< < < < Mmde-n t.iszteletem o tiéd, Killer. i:s o U p ze· 
16er6cfétt, mósoduor hihetetlen er6feszitéseidétt: egy gyen-
ge ór\:otósni egymagodbon az európai fö-
h61ózottól Boiléig, meg peme megfelel6 k6belt is szervólni 
bele bizony nem semmi! Mert eze\: nélkül mo•itT14.1m o Jóis-
ten segedelmével juthaHól eJ idóig , AbsJurdum. > > > > 

Neu>ttin (12:58: J0/6.JIUG.54) 

< < < < Igen, igen. Mind'"tg is hogy o Tonócs iH se 
lehet meg nagygépek nélkül. Killer ért hon6, nem l > > > > 

Jung&evd (10:25: ll/ó.AUG·54) 

< < < < Fogolmam sinc.s. Kolomonóra visnoférve ... 
>>>> 

Polihintor )09:07: 12/6.AUG·54) 

A fM2ke nem at van, pedig ideólisebb he-
lyet \ 6l.el-tóvol nem tolólhotno, A nogy ti:kol6zós o\o lthei 
sima egémege.s mónio, 
eserieg o k.onkurensek (k&1Uk von lofwvr1 egy ismeretlen ke· 
!eli Wkóny, o toloi ritvólis mógiójó.nok kicsde· 
zése. Az ó szint(ükön o mógio nyilvéln lehet volomi, ho rno· 
90 Kolarnono io ilyen lelkesedéml bujdokol el61e. 

A k(;.ellcet6, 2033·tó1 '53·ig teqed6 id6nok ...,ménye· 
it61 ovotós, wole$i druidók bea6dülése, Boile ki-
csksó2Ó.SO TolkJen.turistobirodolommó) m6r minden· 
ki; nem i$ t!l'\ink ki egyikre u. . .AJr.i akor, tigris nézhet pont 
elég idiólo reklómot o kedden b péntoken o Do/los: Eb.,. 
<Msc.k"" ei6H, vtón, meg kö2ben, pecltg o beaOletes Ótn'(YO· 
dósznok olyonkor mór (égen v61'8$ mógtula.rd"tótJ\Iroifoso-
dott grónótv616jét filene lisrtogotrio o mocijo mellett. 

BEUTAZÁS 

8oile Pendrogonbo ulatni lehet, o iólnevelt 
... ogy j6 biró '6togolóook mégis o B!csb61 
vogy FeJihegyr61 btet6 repül6j6roloi<ot, o vosulol, vogy a 
Srnódo szakonót (et a Negotechnek és a Tórsosógi To· 
nócsnok köuönhetöen ojónljvk. O()( Naihair 
CJ6bltóon nyugodt, g01dog, nogy mógikus er6fo"6•ol<kol 
megéldoh hely, de mive( oz efzó.rkózott Nyugot· és 01 elme· 
beteg Kelet-Eur6po hotór6n fekszik, sokat, nogyon·nogyon 
soko1 költ honvéde-lemre. A holótt - o stóm szef.nt hórom, 
'"'" hórom óllcelónely kNetelével - teljes hosstóbon 

ped".g oz edd"tgi sok e.zet pr6bólkozób61 nem sok 
c.wnpé.s:f meg diuzidenst kSflok 'lislonf (vog,- ho igen, nem 
YOlt benne sok köszöneij, gvonfthotóon elég jól. 

<< << No persze.llye.t már hollottom pór helye.n. Higg.".!· 
tek el von iff anyag böven: orikolkum, mógio, fegyvet lejórt 
wrázsköny"Yek, Ó(1.1ldoz6 cégesek. .. Bizsereg o eim. 
A Szelis-Síd l:özül mór úgyis mindegyil: visszaköszön ... 
>>>> 

lhnyét (07: l l : 11/6.AUG-5-4) 

<<<<Ne bizseregjeneki Nincs nogy toposztolatom o ho-
t6r6tl6g6sbon; onno-k omogót pengének hNó légicse-mpész-
nek, okihez csop6dtom egy menet ereféig, ól:lfólog volt, de 
omi utóno nehm o:6ta (effoghofoflon. Hól' Pot. 
kónynok nem ernleksum sokro {ólmoimbon uol:-
tom); oz utolsó képem sterinl egy égett erd6b61 húztom ki· 
fele, magom utón hüzvo o ronggyó olvadt vadonatúj liber· 
16bomot. Azl6n o stómy<$0pltod6s. 

Rosnobb, minl o 'RI' hofóron. Ott humónuson kimos· 
sók o bGnös cgyól; itt klíolyatíók. Nyomó! nem lalóltom 
senkinek, pedig kerestem . .Alighanem én maradtom eg)'e· 
dGI, >>>> 

Csöves fl l : 12:2 1 :/ó.AUG-54) 

HOLOO'ÖLTE 

< < < < maradj otthon 
szójoropogtotni. fn értem o dolgo-
mal. >>>> 

Menyót (05:34:21/6.AUG.54) 

< < < < Al. o móslk ls é-r1ene. V.gyól· 
zotok: oml móshof tnelldoót'lgei6s, oz 
itt löbbnyim igaL Te vigyél magod-
do!, Menyél, sok kiben, egy '!fO'· 
son lekapható slsokot, meg egy 
tölt revolvert. Es Vgyetj ró, f..ogy le. 
g,en o fejpói\Célodon Jegelóbb e-gy 
könnyen 6dóh.et6 pont. > > > > 

Hesoler (34 : 12:21/ó.AUG·54) 

< < < < Ó, pot\:ónycsöves, hót te 
voltól o• o kis Ug) .. ! Majd köriilné· 
tek meg egyster o tetthelyen. C.Ok 
\:ell ott lenni eg.,...két lernorodt 
foclónynak, hojnólno\: . .. > > > > 

Drakofil (05:33:22/6-AUG·54) 

< < < < Mlnden bizonnyal. Nos, o 
lentiek tolón igozok oz éuoki, keleti 
ós déli hotórokro, o nyu!JOfi, "''"ók 
fél.re vlpont blrto$0n nem tgénen. 
Nem tvdom, ésuevettétel-e mór, de 
o helyi orkok egyébként teljesen 

hegyeikbe-n is fehGn6en jóJ 
élr.ek, és egyl<ll .. sórkónyfej•• 
pólókban rohongólno1c Hou6te· 
szem, hogy oz ottoni borlongole sem 
tennészete.s eredetGek. > > > > 

Talgi"go!od (20:25:06/7·AUG-54) 

< << < No jo. Nekem i$ feltVnt, 
hogy az öreg Vjobbon hetente kró· 
moztofjo o fogsorót, cseréli oz autóif, 
meg (om• egyben minden mósnól 
perdöntöbb bizanyilikl éjjel.noppol 
fmlroki Szuperstójót lóbzik zobólni, 

' ' It 

pedig onnok 29 nuyen zocsk6fo. Amikor errót foggot6zt<:m, 
csak annyit mondott, hogy nagron jó o fVrógépe, meg hogy 
sok o borótjo, i!s o tetejébe rejiélyesen vigyorgoH. Kis id6 
múlYo oztón túrózfotni kezdte o f-lidrour.kvs öklét, és et OL 6 
eoselében nagyon meggrfu6 tud lenni. > > > > 

G<ishnók (23:09:08/7 .JIUG.54) 

A Boiiéba érke16 utos el6ször o vóros univen:6fis 
Póg>-szárotföldi) pólyoudvorón megy ól, vogr o Stlródo le-
ógozóso melleffi IH g'(Orl vómviugó!ok>n 
e-sik ót, mojd regisztról;ók. és ho s:z.Oksége:s, megéSrzésbe ve· 
n ik kiberbeép:táseit, m6gikus 16rgyoit vogy képességeit. Vól· 
Iaioii védnöbég oloH 6116knok még ennyi lr.ényelmetlenstg· 
re stm uómítoniuk. 

<<<< Miíii1 >>>> 
Kopost, Kigyótojós, Tolgilgolod (23:27:23/6-

AUG·541 

<<<< Khm, nos. Izé, legelóbb 02 el.s6 
tVl vogrunk. o .Rendfennlor1ós• 
alatt ... >>>> 

PolihiSllar (23:59:23/6-AUG.54) 

< < < < .,Vólloloti Yédnöks.ég" olott perue c.sok Negotech-
féfe éttend6. A To6nas6gi Tonóa még különblil 
meghojtiók1 minf o mtzei ómyvodónt. lgoz.s6guolgóltot6s, 
he; >>>> 

c,o.,., fl 1 :35:23:/6.JIUG . .S4) 

A vórw tetülelén o stonelord európai RASZ-szol tortjók 
szómon o lótogotókot Csekbudc*ot (minden 
kel, tehót hitellel, azonosítóval, jogo$itv6nnyol együtt) 
d•nhol elfogodnol, o kéupéntból függóen 5-
l leYOnnok, ".ketelési cime.n. 

<<<< MogrorU RASZ·iolon:. nem ligurók még o 
puszta je,..,Miiildool is .Orlenek. Sok cwesznyét, 
csOveseL. >>>> 

Pronper6 (22:45:23/6-AUG·54) 

RENDFENNTARTÁS 

Nos, 6mypotk6nyok, ez itt nagyon YOn. 161egy,"tr 
illeg6$s. Bótmilyen, 16YOir6t veszéfye.snek besorolhot6 kibtr. 
ver (még o reszel6 ist ilfególis. Bórmilyen tudotm6dosít6 ner, 
be nem jegytell vOIÓulépe.ség, póncól, 30 em.nél no· 
gyobb pengehosszús6gú kézifegyve-r, vogy megvosolt nem· 
fog illególi•. 

< < < < Mégisöok o 
Mgi Nyilotlcozot IJión vagyunk e-"g sold,ol, könyörgöm! 
>>>> 

Amerig6 (58:05:06/7 ·AUG·54) 

< < < < lehet, hogy odo61 igen, de i:tt nem volt semmi ilyes· 
mi. nem lótom b., hogy ot urolkodó gy;k helyé· 
ben mett ne ttnném i!n is pont ugyanezt. Ho meg'IOnnok a 
lehel&égel, vilógos, hogy kiviif lalfja Ot ómyvodónckat, 
kóbor rrógwokot, minclenJéle ol:livis.Skot, éi oz Amnesly ln· 
temarianoh is b«zony f.e, mogosr6t vostogon. Kinek jók 
ozoH Ez. itt oz omógo. > > > > 

Csöv., (l L1Uló/7·AUG·54) 

< < < < Anyám, iÓe fövök seft8$llek. Behazok egy rokom6ny 
léten meg dezod011, és helyból megvoologodok belOle. 
>>>> 

Meny!t f23:30:08/7.AUG.S4) 

<<<< Ezt mór csin6Jják egypóron, Nem sokon, 
petUe. hiszen helyen ogy, j6zons6g és önmeg!ortózto· 
tós hozz6. Neveket nem rnondok, mert tudjuk, mi· 
léle sórkónymónolc rohodnak itt köllVnk, de Otért báom 
benne, hogy ayen ügyes Fiúk maid csak egymósro to161nok. 
Vigyónolok o vósórfió<O. Jo, és Menyétl Ho o hat6rönég 
nem kopno el. majd elkapunk mf. > > > > 

Don (11:32: 10/7·AUG..S4) 

< < < < Oe mi les:" ho mór odohegesztt-ttem o karomhOl o 
> > > > 

T<ollogy (05: 19: 11/7-AUG·541 

<<<< Moid uépen lemGfik, nyilvónk:u•.6sbo vasrlk" beje· 
gellk, 6:s tóvo26sodl:or visuooCtók. Ebben o :el:intelben 
megbízhatók. > > > > 

Örnogy 123:43: II/7.AlJG.S4) 

< << < M!gis, hogyan .Q'(Vjfik be" mondfuk o tVzgoJ,.óho· 
jigóló > > > > 

Aleis"r (15:43: l 9/7.JIUG.S4) 

< « < nem be. Egyner\ien lelopogotjók ot 
ósszts lókuSlodot, ritu61ls m6glo·CIIOl)Onyognok V"estnek egy 
ki$ bórfoszlóny! meg egy hojs:ólot, oztón utónod néz.nek o 
könyvolkben, !s ha mór elegel robbontoffQI, egyóltolón be 
se engednek. Ho törlénelesen beket'Oinél. és egy Mo· 
gitech-hrités oldaJón egyszer csak sisteregni kezd oz 
ogyod o fülodon kortirtVI, tudni fo!JOd. mit61 von > > > > 

Prouperó (31 :52:19/7 .AUG·54) 
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A rend6nég négyes-horos &jórotokbon, jól meg.ülótl-
böz:tethetó, loYOgp6ncélt ulóntó (de annál olétt goly661-
16bbt ldl: egrenruhóbon cirl:ót, o kVIs6 kerúfet11kben éppen 
hogy sd'tObbe.n, min.t o kózponJbon. fegyvenehJic: (mór oz: o 
fele, omil o fvri1t6kno\ rnutogolnok} gumigolyós lhi lU, o 
létnám legelóbb fele viSl.Onl oklív, proktiz616 mógus. T ómo· 
dós elölt megod6w ke!l felszólítoniuk. 

< < < < No jo. ltyet is holfottom mór pórnor. i41jkezkefelt--
zof!gyelmelöv6s$SSSSs:tBAMMI• > > > > 

{23:50: 19/7 -AUG-54) 

VÁROSIÚZEK 

Ezeht hi ... otoloson nem kVIönböztetik meg, nincsenek .kerV· 
letek• vagy de métt fel!pitésVl:ben, o lakókbon é1 
feSleg o lehetsége.s d:lpontol:bon, vtszélyessegi fokokbon 
teznek nogyon jelenJ6s (mondjuk életbevóg6) ehiréw:k. A 
negyedel: o l:övetl ez6k: 

Óváros: Arel6!1 híYtók, de o név "olószfnUieg nem 
felell meg Kolo.mono s:znobizmus6nok. Nyugodton mond. 

hogy ez o kic.s.inyke trilet fogrofio magóban boly· 
gónk legnagyobb ódonósz gi<csgyVjfeményét, ugt'(lnokkor 
(ahogy oz élszont ólmGvóozekn61 szokó•) legt&nényebb 61-
cózoH, illúz.iókeh5 high-tech koncentróciójót ls. 

< < < < Nem ismerlek, Prolihisz.tor. Üvölt rólad, hogy 
•ólósl o lwllopelyhes m<lonyoggo/tódbon 161161 Ró 
se néu semmi mOv&letre. > > > > 

Yvonne il 0:45:12/7 -AUG-54) 

< < < < A koredrólisok tényleg jók, (.'Sole otOkból itt ni f'M:s 
egy se. A Tú,tomyol mé:g meghagyták, azon kivül oz összes 
régi lldVOihólol kicsics6zt6k, és eeleoggal16k 
nobrolkol. Bent meg tele vonnol: Nem ám kí· 
vVl, mert ott tilos o f'!'kt6m. Belül uobod. > >> > 

Csö,., t11:35: 14/7-AUG-54) 

Szuventrboholc, füve.selc, meslerséges müemlékek, 
ameddig o szem ellót (nem lót el túl $0k61g, me-rt o sikólo· 
rak direkte kocskoringósok). Jo, és le«e(éhék egy utca ne-
vét is, amelynek pedig levegöjéhez semmi kétség 
Mm o Stent Györgyét. Mostonlól Szm6g. 5ért6d'· 
keny sórS:óny, hehehe ... 

lefvóros: Az 6. ttgí1ott YÖito,olo, A müpotinót itt kezdi 
felvóltani o sima, és 16thoi61og o tec.hniko ts ótö,özik p6r 
h.elyen. M.inlhogy innt nt51 ketd6dnelc o lokónegyedek... o 

még ritkán jórnok-, és ól noktok lógni o köz· 
ponti ATB-m&gbizottok. Ott ezért nincs n ükség külön rend· 
órökre .. . 

Kilnegyecl: KVlpolitik<i fvnkcí6i mton hívjók így. Kicsi és 
el:nigelelt; o vt16g majdnem minden Felébred! ólfomónok 
kÖ\-elségei terülnek el itt. l-entebb. 

Scarbantla : Tulajdonképpen kötönséges vólloloti el6v6· 
ros, legoogyobb1ént Negatech-G!kolmozottokkol teletömve. 
A névne-k Ot égvilágon semmi köte hozzó. Kolo· 
mana ocho neki o régi, kelta eredetV olopjón, A stondord 

érvényesek: koc:loh6zok, beton, MIÍO· 
nyog, hórom emeltinél magosabb tiltoltok. Kék· 
p6nc61ok teljes 

Alsóváros: A múlt sz6zodi, lövérek dombos vi\. 
Ionegyed 02 Ébredé$ idejtn elpvsZ1uft, o o rokon· 
szenves lerepte idegyúló orl: menekü!tek fúrták {óllomi fó . 
magolósson ezt o komplen kis földolotti vórosr, Összkomfor. 
tos, Ofk mMékkel mérve kényelmes is, de o nyugoti turistók-
b61 if csok o keményvonolas .rvs:Jikum'" ·buzik bfrjót 
óróig. 

< < < < KUiönösen, ho ott o finom kis szel. 
15z6·meghibósod6sl, ami k:Jvofy kitakontoHa ('o'Olno) oz. 
egén csürflét. Sajnos, o trogok túl jól ólltók tVd&.<el... 
>>>> 

Kopasz (14 :21: 14/7-AUG-54) 

<<<< nem annyira. Holott nem "olt, de leg· 
alább negyven e.svnélatlen dögöl \'Oruloltol: el6, és több 
biltosílótórsosóg hö&yére fitette mogót. A mindozo· 
nóffol tg( é--ig felére go1dosóg ;s megrendüh 
egy ptcit. Nem mondo«<, hogy o s6&óny o legjobb, de ho 
kevesled o o zovort, 10megménórf6sokot. poro-
vodokot, sz:obod meregnellemeket, meg ilye.neket, hót ok· 
k01 csal: fletgeld tovóbb o mélymogyarokot. > > > > 

Csö><s (54: 12:40/7 -AUG-54) 
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Sopronb6n: A:el6n o YÓroshoz tartozó, m6ro lm:okoch 
amely o ltömyék szinte egyellen n01m6ns 

ként úszto meg o Kolomono ·féle terüle-tfej!entéf.t, U..ofrnos, 
lemorodt hongvlotú hely, o múh szózodl Mogyoror· 
sz:óg uokodt gulyás..t6Us romontikójó! idézi. Rend&ség 
még 'IOn. 

Vállalati komp'-.xum; A T&-sosógi lon6cs (Ate1, 
ku, Soedo,·Krupj>) 61tol f.Mlw.-clltenilet; tolón o lehetó Jeg. 
te-ljesebb helykihOSUiólós, tolón o s6rl:ónybosnont6s ked'lil· 
ét1 mioden tolpolol1n-,1 h-elyét teleszórtök ezüst és fekete 
króm-Vveg épitméoyekkel, melyeknelc funkciója (vogy egyól-

.,.ofó okukJ nem egészen ..,jlógos. 
16, hogy o N•gotech helyi ecejé..,el szemben még o Tonács 
sem ugrólhol, igy m egész l:omplexum volószinüleg o prt$1· 
tíu {o ..Csok Azért fs Jelen leslÜnk, Ho Semmi bielme 
Sincs•.·szemlél;eit A létnóm bizkison nem nogy. 

< < < < olulpén,elt hely. Ösne-vis:szo hórom 
{Q, meg egy turbózodon l:utyán kellett 

nom mogom, és m6r bent is voltom. Durvóra nem tolOltom 
semmit, csak egy csomó múonyogh.ordót (sd: leli volna), 
meg egy rokós ordibóló ember(!) titkómól, akik közül el-
hoz.1om httót o hónom okltt, hogy legalább o sz.okodt 
iol:óm óra beiöjjön, Mil ekkoról (ogyOstlói tór$Q-o 
dalombon én még t"ie'm csoMdtom. A l:viyo u kereste 
6ket! >>>> 

T•ollogy (45:21 :03/7-AUG -54) 

MEGKÜLÖNBÖmTm HELYEK 

lv. olóbbiokbon - o mezei vodón volomelyts je· 
bf<6 - hel)e;J so•oljuk fel 

szems:tagb61; otért éppen abból, me.rt hülye turistanöveget 
tal6hok okórhol, meg küfönben is ki nl YOgyvnk mór oz élet 
iskolójóbon. Ahol lehet, o 1\mfulotlexi:kon meg(elelö rTinto· 
oloproizott is megernlítjülc. 

Ópalota 

A< e<edet;Jeg Szécheny;.poloto tpüle:éb61 olokótotl6k k; ezt 
Ol. Ó.t, nem sokkol Kolarnono hatolomra jutésa utón. AHé· 
le lobogónk" -múzeum lett beldle; termeiben o ma· 
gyor (kOzelebbról o nyugot·hotórvégij történelem 
'11igig onlmált OO&ogromokon, egy neJénytelen 
öni'!'6datóook róuosDn fe.Mjén ól, At 
oz Ebredéssei és o mógio csod6s visnotéré.sé\-.1 zórul, vl6· 
no meg leha-t menni oz utofs6 
n:r-szobóbo, és bev6s6rolni sok-sok 
gumisórkónyt meg oikimistót. 

Az ólró Széchenyi-srob1o1 
fleltehet6en oz &i b;<1okóból k;pote· 
roll magyor lol oss6g megnyvgtoS6· 
•ónok dr,6ból) moghogylók; o 
emellelt o turulizmus lóthofotlan 
.amegdemonsfr6ci6r.nok és lronszpo. 
rens-okosúgatósoniok sztnhelyéúl is 
szo1g61. 

Idegonforgalmi hóvatal 

Kolomono-gónyórodot o legjobb ho· 
gyomónyol: szerint. Eleg6ns lós oo. 
vorhóz, benne orgoni. 
kus luris-to-útbaigazitók, csóbitó kép-· 
sorokat villódzó lridfolal: o kömyek 

podi0$161 o 
Vonnak benM megszok.olt, 

kék p6ncélos Órök is, oz: 6f.ogosnól 
csics6sobb. s600Snyfejet formázó si· 
sokban. Nem moz:ognok sokat, 

< < < < Egyszer vélerlenül meg•ök· 
!em oz egyiket. mire fe[bofult, és ezer 
pici dorobro tört, > > > > 

Vo•ongy 154:45: 12/6-AUG-54) 

< < < < Polkónyok, ne hányja tea: ref. 
lexbOI o lé.,.éfolro. Nétlo o nyil ... ónos 
inf6 o leghosznosobb. Egy oormólis 
v6rostér\ép pL. oll lttntm, iti 
nemhogy cégeseket robafgotni, de 
még o legközelebb; v6cél megkllálnó 
se nagyon lehel. > > > > 

n1ológus (48:29: 14/6-AUG-54) 

Légipályaudvar 

Közlebdési csom6pon1 Boile észoki v6gén; o bel sa, csiric.só· 
•é negyedek ielséges nyugolm6nok meg&zé>ééO helyedék 
ide. A .,légi"' ne.,.et o HFSZ-IeszóllóhefyrOI koplo, 
Ug-t néz ld, minl volami degenerólt betongombo-erd6; 
egyébként ide fvt be o Sztr6do és egy csomó \'OS· 

út...onol is. Kúl& "6móllom6.s torto1ik mellé (hogy ho valoki 
véle!lenül óksúnott volna oz orsz:ógho16ron, at még egyszer 
kivesén ék). 

Jo, ho mór in lor1vnk: oz Ö...á.rosbo csak g)'Oiog lehet 
belépn;, mogóngépekkel o ><l'o' légtt•ébe meg egyólto16n 
.e hogy. 

< < < < Egyner úgy;s ide egy tiprol6nc"""l.. . 
>>>> 

Amerigó (19:30: 19/6.AUG-54) 

< < < < A:1J lehe-t, de a :ur\stók belei egy pillono1 olon elho· 
mólyosítoOOk o nélvid6d, o $ik6torl:onyorok.bon bclemen· 
nél o falba, meg nyolc·tiz meg légvédelmi 
elemen1óh. Topantalaiból mondom. > > > > 

Kos.le• (1 4: 18:0917-WG-54) 

Palikaház (Tol;zmóobol:) 

Évstózodokkol ezei6H múl:ödöH iH, mosl 
megini oz von. Al olkimislomesttrség. és Oltalóbon 01 egész 
modern m6gio mtgcsúfolóso: htlltofészQ fúvtszel hveril: 
benne oz enyhe, m6gikYs ,.ellenórzölt holloönációs effek-tek· 
kel· ható iOkeverél:eket dogodt lurist6kook. Vo-nnok sima fi.i. 
"ek, ezek teljesen hot6stolonol:, de o loposak ko-
lond><lg-,ót. 

< < < < Némelyitt egésze"' m6kós. > > > > 
G<ishn6k {20:45:09/6-AUG-54) 

< < « A IV>tk, •ogy o ,.ndégek? Az egyik •ényleg oz YOII, 
amikor eiMHem o múonyog Aresomo1, {hóh6hó, 
l6kJt és rámollom o bohol. Csak ul6no senkinek ne-m todlom 
.semmi l kwóbbposszolni. > > > > 

Troliogy (12:54: 10/6-AUG-54) 

< < < < Nem csodólom, ezek ugyanis mógilanon tényft.g 
teljeSen értéldtlen YOd:ok. Kb. okl:or volna ugyon-
eU:oro boltot. ho egy pocsuliütlelel fosztogotu . >>>> 

?roszpe•ó (23: l l : 11/6-AUG-54) 

J ·. . ' 1 
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Vlzk6p6 (Kis st6'1odo) 

Régen et;, "'ll, m.lghonó o Feh6r Lóhot clmuH A 
név megint nem ftfth meg vo1olcintlt, 
Y;zl<öp&e, fe'újftotlól<, ts odob;gyen ttHek o h..Nolaolón> 
hot gip!l-"'ti<öpót. ForgoiMos, dt nyugodt sojót •off, 
Ó!$éggol. 

Ala "1 Agya r (ICöutpo> .. ólloclo) 

Mig egy lefút'iolt. meglehei6s<n jó logodó o S.t.ón>sbon, 
., ertdeti!tg Alany s .... - ..... s.; ........ , ........ - · 
omofo,ot Inem ack o ..... "...., nogr uómbon f610go1nol< 
""""'· b eg'féb J....sbb .. k Álllcllo!i '.VIol· 
nös =fg61nok lel 

< < < < Ot mjg .. t,etl Woltwl iMen '" ti'Om o lovJobb 
p;.ópörl<o&emet. H6hóh6, ack poén! Ot rénylt;. Beauó· 
ro. >>>> 

Wology (12.09.1 4/6-NJG-54) 
Thlnp-palola 

No., 6fnw>oll.ónyol. •• •• o ,.",., hoodó Kalomono oonó· 
<SOd6 tts!VIe,..,.k, o Só<kónynogyufOk tonóaónol 
t6helye, mógilcvsan .. mondln módll .. r .... elegóns 
géppusl<o6116s.olc érlend&) meg•6sr..o o rógo Vó.,shótón. 
Sok.ot soii'IOS nem mondholol: 1ólo ;nem o:ért, mert nem 
hogynónolc, honem me<ttényleg 'Ogyoi<); de mini· 
mólis IOpoS<tolotoHol biró 6rnylol<ó mogó1611s l itolólhotjo, 
mi meg( Jt.legyen el"sJ annyl, hogy minden beiótotnól húu 
felturbótOll fdoi odoplus óaotog k61< sórkón'IJ)Óndlbon, 
Ó> még to./Jbbi UÓI clrkóf kilrllen. /q ilyen kötilnsiges 
izomvJIIogtot6t pedig nem tnt:fel,, 
h ombiciózvs potkóny lehettbgtt c61ponijol, o S6r· 
kónynogl""ak ide9"itóen eklektikus id6kötókbon jönnek· 
mennek, óltolóbon ,.lomilyon tetó" SJóllóltgijórmJ>6n. 

Angyalpotlka !Tolnmónbolt) 

ez is, de o Poti\of'Óuoltlltnt41btn G mesttrsig 
sö!étebb vonósoivol dolgoz1k, A hongvlotos 
(tort. tk terméuelll!s cseaem6·koftekció 
luubon) o kMil mós.oi<Dt ls "'"'• és D környeloen 
at 6-logosnól •ola""..t tobb tótog6, at D!l•ólsilt ö"'nvo'· 
be vesuH norkósmógvstlól he .... :nl 01. tmbtr. Al. Ilyenek 
.;d klón belül bme«Hen tii'OlnDk 

<<<< Aue:.ltmelt jannek 11tónul >>>> 
1616(14:$4: 10/ 6-AI.IG-54) 

< < < < Sterintem o Miltvli». fgynt tü•n on61 van uó. 
hogy oz utolkodó gyík nem k•ctv.ll oz Álomt6fókot, 
!Mg a poltnc.6Juokot at. Ulti 16liik o dr6go Antro• 
mótriJ:Ót. > > > > 

l'tw.pri (S8:20: 11/ó.NJG-54) 

Fabricius-háx 

Kolamona .".,.,. idej6n - m<At.mónicljóool: -
megp<Öb61t haurlolepi",. mindon t.ltihtlc! r6gi ..",..; 
adódol. de ack a Fobriclus..,..,.tbéggol""" ,,.. ....... 
o lObbi smuóoódaa, "'VV' t(j lrdtldtltnné -ölt o aolódhk-
tótö (mtg o •tit jóró pici góggeQ 

ellenben >isno!l".k, & kwltibt "'"" o hó· 
zukbon m.:ilc6d6, eddig óllomi tvloldanbon IM múzoumot, 
a benne elf.b6 maklnc..l:i:el 'V!útl· & jóféut bonokl< 1114-
lórgyokból, rómoi kómOtOd'llnyokból 611, dt lljobbon egó" 
rakakó "oboberendezéseket is '""•t lótni lor-
mój6bon Hein tt)i lgllo)tl uóp1tlktkntk o(ónlo• 

KHske .. ttmplom 

&edellog a bencések! •olt, do mog· 
lelelöen mór <sok Kecsk6nt k i111k Ami mlottltt mtg· 
omlítjíik, oz D honó kapoolód6 mendemondoköo ;; tomel-
ték el oz otnógro {és nerint 01 ut6d6llomok•o ls} 
oly nagy holórt gyokO<olt Sziohtnyi-GI<IIód több toglót, és 
óllílólog G vltköp6k ís MOtogM k, Ez t ls6rt J>e-1518 rif(o nogy 
botomsógook hongtik, de oki cn !bred6> u!ón stm knltH 
!inni o vómpi•o&ibcm, onnok m61o bizony o 
nyoko .. 

<< << Hollottom &et. Hollottom. sajnos rníg nem 
tislto. de o legna!II'Jl>b magyor vt>.l<le""tl ' IlY"" mjg 
megmtljuk ot OB&6got. > > > > 

Ko!>ost !14·2H)9/ó.ALJG-54) 

HOL'DTÖLTE 

< < < < Pae. Én olt is lóttom. amikor 
SzJ1 M6tlo Elvis ntllemévoel vitotko· 
zott o tanósd.jr61. >> > > 

Neust.in (35: 19:1 0/6-Al!G-54) 
< < < < Nagyon vicces. lótszik. hogy 
nem móS>Icóltól még éjnek idejé<l ri· 
gi hóztetólón, e. - szembe 
pitos uttnpóroklol, mögö". meg j6 
nogr, dent,.",órnyos kóloss.kkol. 
Ntlcm 6ppen surenesém volt: csak 
úllolt " de tilOl is ponl 
tligg4 kiti!mj bórmelyik616let a 
fnlu, ...,_k. VégVI hog,tol tl-

Lehet, hogy ól ijeóltl meg 
IObban >>>> 

Grulonólt (IS:S4:19/6.NJG-S4) 

Lackner·h6z 

Walltmttln (KottpOJ bót) 

A hely m lleméhe:r 11fenke· 
d6, 1cuhvrólt koamo, finom, tztist.fe. 
kete, enyhén dekoróóóvol 
(pojuok, legyvtrek. ujgo· 
rilan 400 évon Meglepó, de 
ide i6r o lok61c omo csekély h6nyodo, 

.. 

o X:O. uózodbon is helyt611ó ho•ci képenégeklcel, é:s 
megfefel6, nem feftünó l:íberekJ.:el 

< < < < Tényleg at e't tolólkoróhefve. A profik sajnos olyon 
cHndestk, hogy nel>ót lövólostloni ólet o köt6Mégb61. 
logjobbon temtelc, ho rrindig a legnyugocltabbalnól kerdó-
tek, >>>> 

Neonkille< (15:5 1: 10/6.ALJG-S4) 

Trtsuneginton leol égium 

Rejletyts Nnl<ci6jo csak pór lövóiosoloN i<ct· 
m6not.....,.IMI: elölt ismerl, ho ismett egyóltolón./wtri l:i-
ton,os, hoor lb. 200, mindtn bitannyolnómo, 14 ........ 
nem id6wbb gyetek lal<ja, alik csak rGgt rilbln -ognok _ 
eló foloi mögijl. és """' ...., """"nek. Né .... l,.k szem 
".... mós ot eges., minl simo (onnol< elég é<de!ces 
lenne). mósol Slerino ICafamono Negosoch-hodsotege RÓ-

gyVitóselep. sel>etsége. h 
ATB (AIIomi Tehehéggondotó 8izolsóg) kommondói rnin· 
dtnt ..... iMen stolool< liöú;nleoi, öle pe&g SUibodos lo-
bor.ómódntteil:r6! L!to,.l 

u tit ... motol !Xi• nólodo) 

Vlkany, mogos, boi..Srosi hótbon berendete• .!<tito' -16m6-
ÍÚ stóllo, tele növenyeHel ils forogyónyokkol. lOcsi, kényel-
mes, visz:onylog ola6. o kedvence. Neho o 
loj • .eteles póldónyoi fértsd: 6mypa!k6nyolc) is meglotdul· 
nok fola1 1cozt, 

L6w Gólomnalon 

Igazi, elkipent6 <rttrokció, nem úgy, rrint oly sok m6s ebben 
G larokotvórosbon. leguemb6ntóbb rokokó udvorón, 
cn fldódy·pololóbon 611 ez o lis rémbok, m*nek ionn<l:ei 
egyorónt o .goth"-ólmokot turista-do· 
godókok 6s a ><lllolati felsóontóly l &oibon: nem mósok 
e2ek, minl kiai, korlótolotl, d;& eleYen, izgó·motgÓ1 o meg· 
rendef6 aniY61tes*hel k.oJ)(Soh 01gonihn gótemel l 

< < < < 8oeee ... Engem soha nem vonzan, hogy aranyos 
kis fronkeMteínek ugr6fionok o ny<1lomban. Dekadens kor. 
bon > > >> 

y",_., (14:25: 

< < < < 1(, nem ilolion még rNnidroid-ól'? > > > > 
Neullein !21 :54: 

< < < < Példó-A in. holt INg igenaok kis!tlei stódlvmbon 
Y'tlnno&c, ha vonnot Ezek vbtont ipiol; o góle.mtudomóny 
fogújabb eredménye.t ...,;k honnólotbo dt o t.htt6 
legolanlosabb, mandhotni megolót6 <il Rolgólotóban. Xo-
boi..WI)Vtko\1 Mtg .. send6. A dogodo sógorolt eg.,obl<!nt 
megkopjók, omit étdtmolnelc: igot, hoor o gólom ot "'"' 
..;vl<nelc uok nagyon ku ré.,.t bounó' o ti, de o omi 
a ,.,......,;n,lott lóncol,o ól<oo, at Ollf1111.tlbon ,ofc;oóggol 
izdc. Ha ... ner.. >6gyod. hoor DRioólbon olvv oopodp nol< 
tód a szelltmok, mint o ttlol:oorra, gólo. 
m.eu c.solt lXIron > > > > 

(16:50 20/S.NJG-54) 
< < « Att moncljólo; nom cSA>k >ÓIÓri log. 
lo&OU'ICil Kern.s.ételt Jelw.ról. > > > > 

Aleister (10:10 21fS.IIJG·S4) 

Fónnn (Kos b6rl 
......_ltloopoll, modtm bór. tó-· 

b !ltl, mindtn jó,of, tlegóns noog6l itóm.,otttbon. A Dor 
Nat.a;,t,.o lltndó -St6•st pengelis holyolt ";bo OO· 

"'""" "'"' ot •!ven kOlonlogos tslthn tok r ...... ""'· 
loAbós 6<61áij0, mjg pór 6mylokó • e161ordul>ol. 

MJtlkv.s Milenium 

KolomoncHM'ílnl&ttl; offtsle lenn6s:eltudom6n,; mú· 
reum·uenls!g cn !bttdés 6tök dcs6sf9ért. Ho onnok ide· 
jén elstolosttottod "'Ono eu. m011 
megnetheled, milyen tóli.sok.on megy 61 G onyja 
m!h!bon, ho mór • " elkvdi, meg hogy rnikinl bón'l o bor· 
g<W. tn mór mogholodtom. 

< < < < AJ 6n lttdvencem 0 1 01 Gfonyos, körbenem" 
kis hollkölök o ,Hatodik Vilóg Mostohogyormekol·. 
b61. .. >>» 

Tolgllgo1od (14 :25: 10/ó.ALJG-54) 

« < < Úgy bolloHam, o tiindt·t61fot(6>1!tt nyllil<. > » > 
frollogy (4S:OS:09/ó.Jo.UG·S4) 

COHar !Kötep11 bór) 

Sú9 zöld, mJmohas, r!gimódl botpiodtusóntó LongolalOs 
bór. A kólöns!g nem o legmodemobb WésG. úgyhogy ne 
..."... o földre, ls fO<dltsd btf.U a Mot6tf>tod.jokódat, 
-t• bdob61eGb>!elc 
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Szt. Patrick temploma 

K&öns6ges, múködó kotolil:U'S lempklm; SzJ. Jó4 

f'lOSé votl, de oz. új \:elfo divothullóm ezt sem így lett 
beJOJe $:t Potrü (5 irornóg Egyébkent ehhez. 
is kötödnek legerldók o helyi johonnikJ lovagokkol kapcso· 
latban, de ezek meg tlegjobb :udom6som nem fej· 
lódlek túl o jól ne,.lt legendók 

Amflteértrum 

Ez u \ b. 125m ótmérójó, romos, földbe k6gyú· 
rO egyike or.nok: o sok hasonló hel'{l'lek" amit o rómoiok Pol'\-
nónio·s:erte eluóriolc. A boifel nem volt nínhelye különO· 
sebben véres vogy híres jó•ékok:nok, de uzérf onnyt negat{v 
osz.tr61is energia ös.n.ejöll be-nne, omeMyi tópot odhatotl o 
helyi lisMeijóróuól szóló körépkor; mendemondóknok. A 
Q)'Ür0 eMekellenére nép lossen ehemetódötl, köveit majd-
nem oz utolsó nól;g uéJnordlók. 

A XX. szózod vége felé merül5ek e16szöt fel gondolotok 
o de oz Ébeedésig - egy Nemesis-
uen•é!y feltóró"Sór. kivül' - nemi'9@n jutott o dolog, 
vtó:no meg sokóig o régészek is gvberólóuol vollak elfoglal· 
vo. Az. má9ikos kvtotók l:ésöbb igow!tól: o legencló\:ot: 
o helynek némi sö!él h6H6rzojo o régi mészórlósokbót. 
de ennél et&sebben érzékelték egy i5metetlet1 ent:lú$, 
offéte c:Srlróh ,.nyomós ... jelen&étét . .Amint eMek hire ment, 
megjefenl Kolcmono, hivo'lol010n lezórto o környéket, és o 
Negote<h-öröket óUrtoff oz 

A helyzet o:z61ó se nagyon v6ftozolt. 6gy..eg·t független 
rnógvs néha sikeresen be.szivórog, de o topos:tolota!ról holl· 
gol, még ho ki is jut. A Noegotechesek minden-
es1re egyre jór&öznek. 

< <- < < Hollot1om mór sok ökötséget o vág6hidol: meg 
disznóölések oszlrót.s hótlérzoioiról, de ez igoznok fgy 
om5iteótrvm ugyón lél'l·tleg nem tól de ho elegel ló· 
meggyilkoltok benne rnogosrendú lényeket, 
mondjtJk embertilényleg kioloh.thal volami lenyomal ben-

l 
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ne, omi zovol)o o vorónlósl. Oe ho jól 'leHem onnok o 
m6s'& .nyomós" -nak egészen mósmi'lrennek lennie. At-
tól tottok.. régen itt egyfojto dskodens, l:ésórómoi kvllvsz 
fotyt lüggelfen toxikus- vogy 
javóro, oki az. egyébkén! b6ré· 
be b\iit. >>>> AJe;ste< (10·54, l l/6-AUG·54) 

< < < <- A gyC( itt f\it nagy fóbo vógto o iejuéjét. 
A.nnyiro ozért ó sem tud, hogy ekkoro ereiü s.tObod s.tellemet 
- tvdom, mit61 beszélei_ kikoloHom, és amikor ránéztem, 
vagy egy hót'lópig .,.megvokv!tom" ot osztr618rz:ékei-mre - oz 
uro!mo ció vOf'lioo. > > > > 

P<osrperó (09,52,06/ 7.AUG.54) 

<<<< Nem i:nlcóbb kiszobodítson? Nem sokatkonyítok o 
máglóhoz, de ho ot oz. ir6 ;ttobod" l-enne, mór régen 
szoH volno, nem? > > > > 

Thorin (ll :45:20/6-AUG.S4) 

« « Néha mógvsl<ölykök be•oppolnok - >..djótok, o 
sztójlo$ok; úgy lóts:zik, még nem lógnok ló o sövény 

A TERKEPE N SZEREPlO HEL\'SZINEK: 
l. ÓPAlOTA 
2. IDEGENFORGAlMI HIVATAl 
3. lÉGIPÁlYAUDVAR 
4. PATlKA!iÁZ 
5. viZKÖPÓ 
ó. ARANY AGYAR 
7. THlNGf.PAlOTA 
8. ANGYALPATIKA 
9. FABRIOUS-HÁZ 

t O. KECSKE-TEMPlOM 
l l . IACKNER-HÁZ 
12. WAllENSTEIN BÁR 
13. TRISSZMEGISZTOSZ 
14. UTHER MOTEl 
15. MIIIKUS Mll ENNIUM 
16. FÓRUM 
17. l ÖV GÓlEMSZALON 

" • .... 
l 

Mtw ·S 

l 

gíil - és h!!lblosztokkol pórbojoz.nok. Ölcgelhl!toék egymást 
iobb helven is. > > > > 
Visualérve ko .... err 412.5020.'512 . .'74643-066 
....... Gr Ped;lotion 41 2 octói"# .•.• S.&% ••. 1 #"S 0996 ..... 
451$#% ••.••. PRIVATEER STRIKES AGAIN .... 05980 .. 
5805 ..... Mirw::lig mondtom, hogy ezl o borom Killert 
neeng .. osdokjm . .. PURGE .... OS 510 845 ló ... 
NUKE V22.2 ACTIVATEO .... . .foilvro165 163.6 .... SYSTEM 
SHUTOOWN. 

< < < < Hól ez oz, potkónyok. A nemzetköti ogym0$6-Q. 
m6r megln1 beütött, vég$6 $Oron peflte ered-

m6ny1e!e.n\iJ; de etre majd úgyis rójörmek. Aktiwilom 
{óltolóbon egy hónop olofl szokiók östte· 

dobni). Addig is bócsúzom, merl pustkl kézzel egybetorto-
ni egy szérofvod't hótideck bel$ösegeit biz.ony nogyon meg. 
er61tetplóépk,él5 ... > > > > 

Nevste;. (HIDEG VIZET! HOEG VlZHI) 

Fehér lóWó - ----·---. 
l 18. CAESAR 

19. SZT. PATRICK n MPLOMA 
20. AMFITEÁTRUM 
21 . ZEITl-lANGER·HÁZ • 
22. TIR TAIRNGIRE-1 NAGYKÖVETSÉG 
23. SNOWDONlAl NAGYKÖVHSÉG 
24. TIR NA NOG-1 NAGYKÖVETSH; 
25. SÁRKÁNYFÖlDI NAGYKÖVETSÉG 
26. TÁ\101-KELETI N:AGYl<ÖVUslG 
27. DARÁlÓ 
28. 
29. UtAÁlOM 
30. NEONPATKÁNY 
31. VÁROSI KÓRHÁZ 
32. !(R[ZIS GYORSKLINIKA 
33. ASZKLÉPIOSZ 
34. ASZTRÁlÖRSÉG·FÓHAOISZÁUÁS 
35. SilVANUS 

HOLDTÖL111 


