
M
ár negyvenkilenc év telt el azóta, hogy világunk szinte a felismerhetetlenségig meg-
változott.

És majd’ fél évszázaddal késõbb még mindig a zsarnokság, elõítéletek, pusztu-
lás és túlélés körhintájában ülünk. Mi, az emberiség csak pénzért építünk és terem-

tünk, nincs szükségünk arra az örömre, amit egy új dolog létrehozása jelent. Egyre inkább
hajlunk rá, hogy embertársaink hátán kapaszkodjunk fel a szemétdomb tetejére. Ahelyett,
hogy a fejlett technológiát az emberi faj javára használnánk, segítségével még nagyobb
szakadékokat nyitunk egymás közé. Ha valaha volt is aranykor, átsiklottunk rajta anélkül,
hogy bármi fontosat vagy maradandót kaptunk volna.

Káosz Kapitány vagyok, és átkozottul rossz napom van.
Akik esetleg nem ismernének, én vagyok a seattle-i új generációs BBS, a Shadowland

rendszeroperátora. Ha még ez sem segít, képzeld el a Shadowlandet a Denveri Adatkikö-
tõ – az információ, szolgáltatás és adatcsere észak-amerikai központja, amely mindenki
számára ingyenes, aki képes megtalálni – fiókkönyvtáraként.

Pont ez az én problémám is a mai napon. Éveket töltöttem el mások kalandjainak, tanácsa-
inak, anekdotáinak rendszerezésével és közlésével ezen a fórumon, és mondhatom, tanulsá-
gos és szórakoztató idõszak volt. Így vagy úgy kihúztuk jó néhány fickó seggét a pácból, és fe-
nemód kellemes érzés, ha ilyesmi fûzõdik a nevedhez. Sajnos nem mindenki érti meg, miért is
vagyunk itt, és azok közül, akiknek sikerül bejutniuk a központba, nem mindenki tudja, hogyan
kezelje az itt talált dolgokat. Ezért néha meg kell élned néhány zöldfülû szomorú végzetét, akik
tapasztaltabb társaik tanácsait figyelmen kívül hagyva megtalálják az öngyilkosság módját. Itt a
két balek példája – akik nem egészen két órája dobták fel a talpukat a Mátrixban – mutatja,
hogy mi történik azokkal, akiknek túl sok pénzük, és túl kevés tapasztalatuk van.

Így hát ma kihasználom a pozícióm kínálta elõnyöket, hogy a Shadowland révén zavar-
talanul elküldhessem saját kedvenc rizsámat. A téma: hogyan alakult ki az a világ, amely-
ben most élünk? Igaz a mondás, mely szerint aki nem tanul a történelembõl, arra rendelte-
tik, hogy újra átélje azt – én viszont fáradt vagyok ezt folyton saját oldalamon hirdetni.
Bocs a hozzáállásomért, de szeretek kihasználni minden kínálkozó elõnyt.

A Hatodik Világban multinacionális megatársaságok rángatják a szálakat a nagyobb ha-
szon reményében – az árnyvadászok, a hozzánk hasonló fickók pedig, akik a penge élén
egyensúlyoznak, fizetségért dolgoznak a cégeknek. Manapság a túlélés az árnyak közötti
munkát jelenti; hazudnod, lopnod és ölnöd kell, hogy életben maradhass. A technológiától
nagyban függünk, mégsem hoz közelebb minket egymáshoz. Világméretû kommunikációs
hálózat? Jó az elképzelés, de nem sok értelme van, amikor az emberek fele mûérzet chipe-
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ken él, és a többiek sem tudnak mûködõ kiberterminál kö-
zelébe jutni a csatornában, ahol élni kényszerülnek. A gaz-
dagok még gazdagabbak lesznek, a szegények száma pedig
egyre csak nõ; a tehetõsebbek fegyverrel védett enklávékba
tömörülnek, és hagynak minket megrohadni idekint. Boly-
gónk nagy része haldoklik, részben a terjeszkedõ városok-
nak, részben a környezetszennyezõ cégeknek köszönhetõ-
en. Léteznek még zöldellõ vadonok, melyek nagy részét
mágiával állították helyre – de innen, a város dzsungelébõl
nem láthatom, és a több százezer hozzám hasonló sem.

Azután itt van a mágia visszatérése, ami rendesen fel-
forgatott mindent. A Nagy Szellemtánc pusztító ereje, a
szeretteik szeme láttára trollokká alakuló emberek, az esti
trideón közvetített valódi sárkányok – ezek, és még jóval
több is a mindennapi életünk részévé vált.

Néhányan azt állítják, szépen lassan visszatérünk a régi
kerékvágásba, továbbra is boldogan fogjuk pusztítani önma-
gunkat és környezetünket. A nagy lószart! Elhitted volna a
múlt században, hogy az emberek neurális implantokat fog-
nak magukba ültetni a munkájuk jobb elvégzése érdekében,
vagy hogy amiatt fognak aggódni, meg ne süsse õket a szom-
szédjuk egy tûzlabdával valami parkolói összezördülés miatt?
Elgondolkodtál volna azon, mi lehet nagyobb megrázkódtatás
annál, mint amikor valaki goblinizálódik, és olyan lénnyé alakul
át, melyet a családja szörnyetegnek tart? Akkoriban aggódtak
volna olyasmik miatt, hogy megsülhet az agyuk, ha egy szá-
mítógépes rendszerben rossz helyre tévednek, vagy hogy va-
lami asztrális kukkoló bármikor meglátogathatja õket a háló-
szobában? Vagy megválasztottak volna egy sárkány elnöknek?

Sok minden megváltozott, de néhány dolog maradt a
régi. A nagy üzlet reménye még mindig lépre tud csalni, és
nekünk, akik nem a cégeknek dolgozunk, a bûnözés jelenti
a kenyerünket.

AZ APOKALIPSZIS FELÉ (1999-2010)
A kezdõrúgást a Legfelsõbb Bíróság két döntése jelentet-

te 1999-ben, illetve 2001-ben, mely lehetõvé tette a polip-
szerû megatársaságok számára, hogy kedvük szerint változ-
tassák színüket, és játékaikban bábukként használják fel az
árnyvadászokat. A mamutcégek felemelkedése az 1980-as
és ‘90-es években kezdõdött, a nagy egyesülési láz idején,
amikor minden cég – a bankoktól kezdve a biztonsági szol-
gálatokig – lázas tempóban kezdett összeolvadni egymás-
sal. De az elsõ valódi szögeket a régi világ koporsójába a
Seretech és a Shiawase határozatok verték. Az elsõ engedé-
lyezte a Seretech Corporation számára, hogy saját fegyveres
erõt tartson fent tulajdona és alkalmazottai védelmében, le-
gitimmé téve így a céges magánhadseregeket. A második
döntés még katasztrofálisabb következményekkel járt: teljes
területenkívüliséget adott a multinacionális társaságoknak,
vagyis ugyanolyan jogokkal és privilégiumokkal ruházta fel
õket, mint az idegen országok nagykövetségeit. (A Shiawase
Határozat megszületését egy, a Shiawase Inc. egyik atom-
erõmûve elleni elfuserált akciónak köszönheti, melyet a Ter-
rafirst! nevû radikális környezetvédõ csoport hajtott volna
végre. A Terrafirst! késõbb bizonyítékokat szerzett arról,
hogy a Shiawase számos más céggel összefogva úgy akadá-
lyozta meg a merényletet, hogy felrobbantotta a szervezet
kaliforniai fõhadiszállását, és megölt számos kulcsfontossá-

gú vezetõt. A pokolgépet talán egy árnyvadász helyezte el.
Így mennek a dolgok a Hatodik Világban.)

A NYERSANYAGHAJSZA ÉS A MAGÁNYOS SAS
A világ akkor kezdte igazán megérezni a cégek újonnan

nyert hatalmát és befolyását, amikor a tömeges földvásárlá-
sok miatt bennszülött amerikai törzsek váltak hontalanná, és
Észak-Amerika térképe átalakult. Alig egy évvel a Shiawase
Határozat aláírása után az Egyesült Államok útjára indította a
Nyersanyaghajszát, azaz a természeti erõforrások cégek általi
kitermelését az indián rezervátumokról és szövetségi terüle-
tekrõl. Nos, ez aztán nagy üzlet volt; az állam a legkiválóbb te-
rületeket saját ellenõrzése alá vonta, majd azokat felhaszná-
lásra átadta a társaságoknak. Ez a földrablás sok bennszülött
számára az utolsó csepp volt a pohárban; évszázadok alatt
szépen kifosztottuk õket, és a Nagy Fehér Atya most azt a ke-
veset is elveszi, ami megmaradt nekik. A radikálisabb gondol-
kodásúak megalapították a Független Amerikai Indián Moz-
galmat (FAIM), hogy küzdjenek a céges betolakodók ellen.

A FAIM jó ügyért harcolt, de nem tudtak versenyre kelni
a cégek anyagi erõforrásaival. 2009-ben, amikor az United
Oil Industries megszerezte a maradék rezervátumok terüle-
tén a petrolkémiai anyagok bányászati jogát, betelt a pohár.
A FAIM egy csapata behatolt az Egyesült Államok Légierejé-
nek Északnyugat-Montanában lévõ Shiloh Rakétatámasz-
pontjára, elfoglalt egy rakétasilót, és kilátásba helyezték a
rakéták kilövését, amennyiben a kormányzat és a társasá-
gok nem szolgáltatnak vissza minden indián földet.

Még csak meg sem próbálták felmérni a lehetséges kö-
vetkezményeket. Az USA fejesei ehelyett tíz napig tárgyal-
tak, majd bevetették a Delta Force antiterrorista osztagot. A
„jófiúk” visszaszerezték a silót, de közben valahogy kilövés-
re került egy Magányos Sas interkontinentális ballisztikus ra-
kéta, egyenesen az Orosz Köztársaság irányába. Küszöbön
állt a Harmadik Világháború – és akkor megtörtént a lehetet-
len. A robbanófejek sosem csapódtak be. Hogy miért, az a
mai napig nem derült ki. Az oroszok rakétavédelmi rendsze-
re mûködött, vagy valóban csoda történt? Lehet találgatni.

Amíg az események véget nem értek, a szabad világ ve-
zetõi titokban tartották választóik elõtt, hogy milyen közel
állnak bolygójuk teljes megsemmisüléséhez. Azonban amint
a veszély véget ért, a Magányos Sas „Incidens” (így nevez-
ték el – imádom, amikor alábecsülik a dolgokat) nagyszerû
táptalajként szolgált a cégeknek a FAIM elleni propaganda-
hadjáratukhoz. Ennek hatására az emberek szinte mindenért
a bennszülött amerikaiakat tették felelõssé. Már csak egy kis
hátszélre volt szükség a céges PR igazgatóságok és a fel-
piszkált nemzeti média részérõl, és máris az összes indián a
FAIM ügynökévé vált. Rövidesen országszerte mindenna-
possá váltak az indián-ellenes tüntetések.

A Kongresszus – mivel a közvélemény-kutatásokból ki-
derült, hogy az amerikaiak még az ügynököknél is jobban
rühellik az indiánokat – szintén hozzátette a magáét az ide-
genellenes hangulat fokozásához, mivel 2009-ben, csupán
hónapokkal a beterjesztés után, elfogadta az Átnevelési és
Áthelyezési Törvényt. Az új törvény szerint mindenki bûnö-
zõnek minõsült, aki bármilyen módon kapcsolatban állt a
FAIM-mal. Ugyanaznap fogadta el Kanada is a Nepean Tör-
vényt, amely legitimálta a bennszülött amerikaiak számára
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épült internálótáborokat. Természetesen mindkét törvény
nevében gyalázatos visszaéléseket követtek el. 2010 folya-
mán több ezer ártatlan bennszülött amerikait küldtek az
„átnevelõ központokba” (nagyszerû eufémizmus a kon-
centrációs táborokra). Sokan közülük sosem tértek vissza. 

Ebben az évben Texasban is történt egy érdekes dolog –
az egyetlen, amely az eseményeket irányító valódi bûnösö-
ket vette célba. Egy csapat munkanélküli, hajléktalan táma-
dó szállta meg az United Oil Industries dallasi központját
azt követelve, hogy a „fasiszta társaságokat” tegyék fele-
lõssé Dallas városának gazdasági és közbiztonsági problé-
máiért. Texas kormányzója a Texas Ranger Rohamcsapato-
kat hívta segítségül, és a lõporfüst eloszlása után Texas
állam törvényhozói testülete olyan törvényeket fogadott el,
melyek szabad kezet adtak a céges biztonsági erõknek a
fegyveres behatolókkal való találkozás esetére. (Tehát kö-
szönjétek meg minden texasi ismerõsötöknek, hogy segí-
tettek meghonosítani az „elõbb lõj, aztán kérdezz” mentali-
tást, mint teljesen törvényes eljárást.) Világszerte hasonló
jellegû törvények születtek, hozzájárulva a katonai fegyver-
zettel rohangáló városi rendfenntartó egységek létrejötté-
hez, és ahhoz, hogy magánemberek közösségeik védelmé-
re halálos tûzerõvel rendelkezõ magán biztonsági cégeket
bérelhessenek föl. Ennek hatására jöhetett létre a Lone Star
is, a profitorientált bérzsaruk szervezete, akiket minden
árnyvadász annyira szeret gyûlölni.

JAPÁN
Az új évszázad elsõ negyede Japán újbóli felemelkedését

hozta; a szigetország jelentõs hatalmi tényezõként tért vissza
hosszú ideig tartó recessziójából, fõként telhetetlen és gaz-
dag cégeinek köszönhetõen. (Igen, manapság is léteznek
rablólovagok.) 2005-ben a Japán társaságok által támogatott
Dél-Korea hadat üzent Észak-Koreának. 2006 végén Észak-
Korea nukleáris csapást mért Japánra, kétségbeesett kísérle-
tet téve rá, hogy a konfliktusból való kiszállásra kényszerítsék
õket. A rakéták azonban nem robbantak fel, és az év végére
Észak-Koreát lerohanták. A sikeren felbátorodva Japán kikiál-
totta a Japán Császári Birodalmat. Ezt követõen nemsokára
sor került az elsõ napelemes begyûjtõ mûholdak felbocsátá-
sára, melyek a Föld felszínén elhelyezett receptorok felé to-
vábbítottak mikrohullámú sugarakat. Ezzel a módszerrel
aránylag olcsón lehetett energiához juttatni bizonyos kivá-
lasztott területeket, ezért Japán (értsd: a japán cégek) gya-
korlatilag gazdasági hatalomátvételt hajtott végre a Harma-
dik Világban. Japán katonai felemelkedése sem váratott
sokáig magára, amint azt a Fülöp-szigetek, San Francisco és
más területek lakói nemsokára tapasztalhatták is. De erre
majd késõbb visszatérek.

VITAS – AZ ÚJ FEKETE HALÁL
Minden addig történt eseményt elhomályosított a VITAS

megjelenése. A Vírusosan Indukált Toxikus Allergia Szindró-
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ma elsõ esetét 2010-ben Újdelhiben jegyezték fel; év végére a vírus a világ népes-
ségének egynegyedét megfertõzte. Az emberek pánikba estek; még a gazdagok és
jómódúak sem voltak biztonságban a kórtól, az egészségesek pedig bármire képe-
sek voltak, hogy távol tartsák magukat tõle. Mexikóváros a legnagyobb csapást el-
szenvedõ városok között volt, a helyiek a „Terror Idejének” nevezték ezt az idõsza-
kot; a halottak egyre nagyobb számban hevertek az utcákon, az önjelölt Polgári
Válságbizottságok pedig „megelõzõ intézkedés” címszóval egész városrészeket
égettek porig.

2011 – A KÁOSZ ÉVE
A VITAS pusztítása után egy még fenyegetõbb veszély közeledett. A 2011-es év

– az õsi maja naptár szerint ez az év hozza el a jelenlegi világ végét, és egy új kez-
detét – több drasztikus változást szült, mint az elõtte és utána következõ évek
összesen. Egy teljesen szokványos eseménnyel kezdõdött – faji zavargások törtek ki
Texasban, mert a mexikói kormány januári összeomlása után menekültek ezrei ér-
keztek a határon keresztül. Aztán a történések felgyorsultak. A világ különbözõ
pontjain „normális” szülõk látszólag mutáns gyermekeknek adtak életet – tündék-
nek és törpéknek, az elsõ metahumánoknak. A tudósok a félelmetes jelenséget
Megmagyarázatlan Genetikai Kifejezõdésnek (MGK) nevezték el. Szerintem azt
gondolták, egy tudományosan hangzó név megnyugtatja az embereket („Nem, az
ön gyermeke nem torzszülött, csupán egy MGK-baba.”), vagy legalább elvonja a fi-
gyelmüket attól a ténytõl, hogy az orvosi társadalomnak lövése sincs róla, mi okoz-
hatja a változást. Természetesen senki sem ismerte föl, hogy az MGK a mágia meg-
jelenésének elsõ bizonyítéka – mivel senki nem is tudhatta, hogy a mágia létezik.

Újabb mágikus természetû incidensek következtek, mint ahogy egy országúti
balesetben az autók csúsznak egymásba. December 24-én a Fuji hegy elõtt suhanó
gyorsvasút utasai közül több százan látták Ryumyo, az óriássárkány elsõ megjelené-
sét. Ugyanebben a percben Daniel Vonyító Prérifarkas – a bennszülött amerikai sá-
mán, aki késõbb a Nagy Szellemtánc Prófétájaként, és az Egyesült Államok elleni
gerillaháború (mely a Bennszülött Amerikai Nemzetek (BAN) kialakulásához veze-
tett) vezetõjeként vált ismertté – kivezette követõit a texasi Abilene Átnevelõ Köz-
pontból. A tábor õreinek késõbbi tanúvallomása szerint a Vonyító Prérifarkasra cél-
zott lövések hatástalanok maradtak; némelyik õr arról számolt be, hogy a golyókat
az embereit a szabadság felé vezetõ sámánt körülvevõ „ragyogás” állította meg.

A mágia több helyen is átalakította az idõjárást és a domborzati viszonyokat.
Az Ausztrál síkságon átsüvítõ elsõ „manaviharokban” százak lelték halálukat. Íror-
szágban a nyugati erdõségek minden látható ok nélkül gyors növekedésnek indul-
tak, õsi Slighe-utak, tõzeglápok, kõhalmok-sorok emelkedtek ki a földbõl. Nagy-
Britanniában mindenhol kõkörök és obeliszkek jelentek meg, megszentelt helyek
hálózatát hozva létre az ismert ley-vonalak mentén.

Mi pedig csak 2017. január 27-én döbbentünk rá, mi is történik valójában, ami-
kor Dunkelzahn, az óriássárkány elõször bukkant fel a denveri Cherry Creek-tó
mellett. Riporterek rajzottak a helyszínre tudósítani a látványosságról, a katonaság
pedig megpróbálta lezárni a területet. A nyerõ végül Holly Brighton, egy kora esti
lap riporternõje lett. Az elkészült – 12 óra és 16 perc idõtartamú – interjú bepillan-
tást engedett az emberiség számára a mágia felemelkedésének mélységeibe, az
Ébredésnek elnevezett jelenségbe.

HA KEDD, AKKOR UCAS (2012-2018)
A világ még fel sem lélegezhetett, amikor elkezdõdött az elszakadási hullám. Az

elsõ, a kanadai és államokbeli emberek számára legnagyobb jelentõséggel bíró válto-
zás a Daniel Vonyító Prérifarkas által megalakított Bennszülött Amerikai Nemzetek
létrejötte volt 2014-ben. Nem maradt le sokkal Mexikó sem, melynek újonnan meg-
választott elnöke 2015-ben Aztlanra nevezte át az országot, és minden spanyol
anyanyelvû embert felszólított „dicsõséges kulturális örökségünk helyreállítására”.
Ezzel a szóvirággal leplezték a szomorú igazságot, miszerint Aztlan valójában az
ORO Corporation új játékszerévé vált, mert a cég markában tartotta az elnököt és az
egész mexikói kormányt. (Az ORO-ból lett késõbb az Aztechnology, napjaink egyik
legfélelmetesebb megatársasága, mely tulajdonának mondhatja egész Aztlant.)
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KKAATTAASSZZTTRRÓÓFFÁÁKK
Mi okozott eddig több kárt – az Ember vagy a Ter-
mészet? Lehet választani!

22000033:: Egy Németország északi-tengeri régiójában
bekövetkezõ árvíz hatására toxikus anyag terjed
szét mindenfelé. Hamburgot elönti a szennyvíz, és
jó néhány atomerõmûvet le kell állítani.
22000044::  Nagy-Britanniában, Kentben egy nukleáris
baleset hatására radioaktív zóna jön létre, az áldo-
zatok száma hatezer fölött van.
22000055::  Hatalmas földrengés rázza meg New York
városát, megölve kétszázezer embert; az anyagi kár
több milliárd nujen.
22000088::  Meteortalálat éri a MIR II ûrállomást (az
oroszoktól vásárolta a Harris-3M társaság), megölve
a legénység éppen kint tartózkodó két tagját. A töb-
biek késõbb halnak meg, mert a Harris-3M nem in-
dít mentõakciót. (Kedves srácok ezek a 3M-es fiúk.)
22000099::  A franciaországi Cattenom atomerõmûve (a
német határ közelében) baleset következtében
megfertõzi Luxemburgot, a Lorraine völgyét és a
Saar-vidéket.
22001111::  Kitüntetett év. A hurrikán erõsségû szélviha-
rok az Északi-tenger mérgezett vizét felnyomják az
Elba torkolatán, szétrombolva számos gátat és töl-
tést. Az árvíz elönti Hollandia nagy részét, de kiter-
jed Belgium, Németország és Dánia bizonyos terü-
leteire is, mérgezõ iszappal takarva be a vidéket.
Tavaszi áradások sújtják Nagy-Britannia nyugati
részét is, Walesben földcsuszamlások, Skócia köze-
pén pedig földrengések pusztítanak. A természeti
csapásokat toxikus szivárgás követi, a méreg a fo-
lyókba kerül. Betetõzésként két nukleáris katasztró-
fa is történik, a halottak száma több ezer.
22001166::  Terroristák által elõidézett olajömlés az
Északi-tengeren. A szennyezõdés kiterjedése húsz
mérföld, létrejön a Skót Parti Toxikus Zóna.
22002288::  Hatalmas földrengés Los Angelesben, meg-
semmisül a LAX.
22003399::  Kémiai szennyezõdés London Teeside öveze-
tében, az eredmény több mint hetvenezer halott.
22004422::  A Zeta-Impchem társaság Polydopa-botránya;
kiderül, hogy már négy éve idegméreggel szennyezik
Afrika középsõ részét. A végeredmény: négyezer ha-
lott és harmincötezer maradandó agykárosodott.
22005500::  Földrengés a San Francisco-öbölben.
22005533::  Egy United Oil tanker több millió gallon
petrolkémiai anyagot ereszt a bostoni kikötõ vizé-
be. A tengeri élõvilág nagy része kipusztul, a mara-
dék elképzelhetetlen mértékben mutálódik.



AZ INDIÁN HÁBORÚ ÉS A NAGY SZELLEMTÁNC
A független Törzsi Tanács által vezetett BAN törzsi koalí-

ciója bejelentette igényét egész Észak-Amerikára, és mági-
kus megtorlás kilátásba helyezésével minden angol távozá-
sát követelték. (Természetesen „angolok” alatt minden
európai, afrikai és ázsiai származású embert értettek. Gon-
dolom, számukra minden nem-õslakos egyformán néz ki...)
A sok mágikus lószar ellenére, amin a világ a közelmúltban
átesett, senki nem vette komolyan a fenyegetést... amíg az
új-mexikói Redondo Peak kitörése romba nem döntötte Los
Alamos városát. Ezt követõen Vonyító Prérifarkas televízióa-
dásban jelentkezett a közeli
Zuñi rezervátumból, és azt ál-
lította, õ idézte meg „Földa-
nyánkat, hogy megbüntesse
hûtlen fiait”. Egy órán belül a
texasi Fort Hoodból levegõbe
emelkedett a Hatodik Légi-
szállítású Zászlóalj, de nem
érhették el céljukat, mert a
hirtelen megjelenõ heves tor-
nádók megsemmisítették az
alakulatot. Ezzel az incidens-
sel vette kezdetét a BAN geril-
laháborúja.

A BAN konfliktus egyre na-
gyobb sebességgel vezetett a
mereven reagáló US kor-
mányzat bukásához. Garrety
elnök sem volt a bennszülött
amerikaiak barátja, de utódja
még rosszabbnak bizonyult.
2016-ban egy William Sprin-
ger nevû férfi meggyilkolta
Garretyt, és ezzel lehetõvé
tette helyettese, William Jar-
man számára, hogy a Nagy

Székbe helyezhesse a seggét. Jarman,
nem várt hivatalba kerülését megün-
neplendõ, rögtön kiadta a ma már hír-
hedtnek számító 17-321-es Elnöki
Rendeletet, amely az összes bennszü-
lött amerikai törzs kiirtására adott uta-
sítást. Egy hónappal késõbb a Kong-
resszus a 2016. Évi Megoldási
Törvény elfogadásával törvénybe ik-
tatta a rendeletet. A frontvonalakat
meghúzták, nem sok remény maradt
a konfliktus békés megoldására.

Vonyító Prérifarkas arzenáljának
leghatékonyabb fegyverével, a mági-
ával válaszolt. A következõ év folya-
mán Prérifarkas és követõi – és ké-
sõbb a kontinens összes indiánja –
belekezdtek a Nagy Szellemtáncnak
nevezett mágikus rituáléba. A tánc ha-
talmas mennyiségû mágikus energiát
szabadított fel, melyet a bennszülött
amerikaiak ellenségeik ellen fordítot-

tak. Amint a kormány belefogott a Megoldási Törvény vég-
rehajtásába, a tervhez kirendelt katonai egységeket és után-
pótlás-szállítmányokat kegyetlen idõjárás és más, szokatlan
események hátráltatták. A csúcspont 2017. augusztus 17-
én következett be, amikor is a Mount Hood, a Mount Raini-
er, a Mount St. Helens és a Mount Adams kataklizmikus erõ-
vel törtek ki. Az esemény hirtelen bekövetkezte és erõssége
láttán még a legszkeptikusabbak is meggyõzõdhettek a má-
gia létezésérõl, és az indiánok szándékainak komolyságáról.
Egy akkori mondás szerint: „Földanya kinyilvánította melyik
oldalon áll, és nem minket választott.”
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SSÁÁRRKKÁÁNNYYMMAANNÕÕVVEERREEKK
Íme egy rövid válogatás kedvenc sárkányaitok húzásaiból:

22001122::  Németországban felbukkan az óriássárkány Lofwyr, és megteszi elsõ lépéseit a céges fejessé válás felé vezetõ úton.

22002200::  Válaszképpen az iráni ajatollah által meghirdetett dzsihádra a felébredt fajok ellen, Aden lerombolja Teherán
városát.

22003399::  Lemond Dunkelzahn tolmácsa, helyét Nadia Daviar, egy addig ismeretlen kelet-európai tünde veszi át. (Való-
ban semmit nem lehet tudni róla. Pedig sokan keresgéltünk.)

22004411::  Az EuroAir Flight Londonból Atlantába tartó 329-es járata megsemmisül az Atlanti-óceán fölött. Az utolsó rádi-
óüzenet és a fekete dobozok felvételei alapján a repülõt egy sárkány támadhatta meg (a késõbbi azonosítás szerint
valószínûleg Sirrurg), de a gép egyik utasa mágiájával még percekig fel tudta tartani a lényt.

22004422::  Dunkelzahn útnak indítja a „Sárkánybeszéd!” címû videosorozatot. A mûsor témája a híres személyekkel forga-
tott interjúktól a kultúra és társadalom fontos kérdéseiig terjed. (A seattle-i 62-es csatornán megnézheted az ismétlést.)

22005533::  Tir Tairngire megpróbálja elfoglalni az észak-kaliforniai Shasta gátat, de Hestaby, az óriássárkány visszavonu-
lásra kényszeríti a tünde csapatokat. Hestaby birtokba veszi a gátat és a környezõ területeket.

EELLÕÕTTÉÉRRBBEENN  AA  MMÁÁGGIIAA
Néhány apróság, amit érdekesnek találtam:

22002211::  Sheila Blatavska létrehozza az Atlantisz Alapítványt, melynek célja „Atlantisz dicsõséges napjainak visszahozása” (akármit
is jelentsen ez).
22002255::  Az UCLA beindítja az elsõ okkult fõiskolai képzési programot. Három éven belül hasonló programok indulnak a texasi A&M-
en, a Chicagói Egyetemen, a MIT-en (át is nevezték MIT&M-re; a második M jelentése: „Mágia”), Oxfordban, az Edinburghi Egye-
temen, valamint számos németországi egyetemen is.
22003399::  A dél-karolinai Charlestonban elfognak egy sorozatgyilkost, miután a nyomozó-mágus tanulmányozta egyik áldozata szel-
lemét. A szellem cselekedetei olyan bizonyítékokkal szolgáltak, melyek a gyanúsított letartóztatásához és vád alá emeléséhez ve-
zettek. (És igen, a bíróság ezt elfogadta.)
22005533::  A legújabb mágiaelméleti publikációk révén elterjednek a rögzített varázslatok, melyek csak bizonyos feltétel bekövetkezé-
sekor aktiválódnak.
22005544  eellssõõ  ffeellee::  Bostonban egy kutatókból és régészekbõl álló csoport régészeti lelet felfedezésérõl számol be, 130 mérföldre Kréta
partjaitól. Az Atlantisz Alapítvány által támogatott expedíció a történelemben csak Theraként említett területen, amely talán a le-
gendás Atlantisszal egyezik meg (vagy csak egy elsüllyedt szikla az óceánban), ereklyékkel teli kincseskamrára bukkan. A kutatók
cáfolják a híresztelést, miszerint a mûtárgyak mágikus természetûek lennének.
22005544  mmáássooddiikk  ffeellee::  Mozgalmas év Tir Tairngire számára. Egy Lacrima nevû seggfej – valami önjelölt „varázsló-történész” – bejelen-
ti, hogy a tir tairngire-i Crater Lake-et kialakító vulkánkitörés pontos idõpontja I.E. 3454., július 22. Néhány héttel késõbb a Tir had-
sereg lezárja a Crater Lake-et. Egy sziú légibusz, amely betéved a területre, hajtómûhiba következtében lezuhan. Túlélõk nincsenek.



A DENVERI SZERZÕDÉS
Ezek után felvetõdött a kérdés: mit tegyenek most? Az

indiánok megsemmisítése hirtelen már nem látszott annyi-
ra egyszerûnek, ezért az Egyesült Államok és Kanada kor-
mánya más megoldást keresett – tárgyalásokba bocsátkoz-
tak. 2018-ban az US és Kanada kormánya kelletlenül bár,
de béketárgyalásokba kezdett a BAN vezetõivel Denverben.
A meghívott vendégek listáján szerepelt az aztlani delegá-
ció is, mivel kormányuk helyet kapott a Független Törzsi Ta-
nács irányításában, cserébe a BAN erõinek nyújtott mene-
dékért és segítségért.

Három hónap folyamatos munka után a résztvevõk for-
mába öntötték a Denveri Szerzõdést, melyben kinyilvánítot-
ták a BAN fennhatóságát Észak-Amerika nyugati területeinek
nagy része fölött. Rendelkeztek arról is, hogy rezervátumo-
kat hozzanak létre a nem törzsi lakosok és a társaságok szá-
mára, egyes városokat (mint például Seattlet) pedig a terü-
letüket korábban ellenõrzõ kormányzatok megtarthatták
területen kívüli birtokként. Kalifornia állam nagy része az
Egyesült Államok része maradt. Maga Denver, a „Szövetség
Városa” az aláíró felek közös felügyelete alá került. A Denve-
ri Szerzõdéssel senki nem lehetett elégedett, bár Denver az
elkövetkezõ évek folyamán a csempészek paradicsomává
vált. (A viharmadár-pilóták imádják a helyet. Rengeteg átlé-
pésre váró határ... kell ennél több?)

ÜDVÖZLÜNK AZ ÚJ VILÁGBAN
A tudományos kutatások elszigetelt laboratóriumaiba a

külvilágban zajló zûrzavar hangjai csak halk zsivajként jutot-
tak el. Miközben mindenki más csomagolt és másik állam-
ba költözött, vagy azzal a gondolattal barátkozott, hogy a
gyermeke egy Tolkien-regénybõl kilépett lényre emlékeztet,
a kutató-guruk olyan új dolgokat hoztak létre, melyek szin-
te minden másnál nagyobb hatást gyakoroltak a Hatodik Vi-
lágra. Ezek voltak: a mûérzet és a kiberver.

A Denveri Szerzõdés aláírásának évében Dr. Hosato Hi-
kita, a chicagói központú ESP Systems Inc. kutatója megal-
kotta az ASIST (Artificial Sensory Induction Systems = Mes-
terséges Érzékstimuláló Rendszerek) technológia elsõ
generációját. A szórakoztatóipar vadul rávetette magát a
mûérzet nyújtotta kereskedelmi lehetõségek kiaknázására,
elindítva minket egy olyan világ felé vezetõ úton, melyben
az emberek kémiai kábítószerek helyett mûérzet chipektõl
válnak függõvé. Más kutatók az adatrobbanás huszadik
század utolsó évtizedei óta fenyegetõ problémájának meg-
oldását látták a találmányban.

Nem egészen egy évvel késõbb a Transys Corporation
sikeres kibervégtag-beültetést hajtott végre emberi lényen –
egy hegedûmûvész bal kezét pótolták, aki egy vasúti bal-
eset során veszítette el valódi végtagját. A Transys ekkor
már egy új, különlegesen érzékeny kiberkézzel kísérletezett,
melynek elektronikus részei közvetlenül csatlakoztak az
idegrendszerhez, finomabb kontrollt téve így lehetõvé bár-
mely más mesterséges végtagnál. Két év sem telt el a bal-
eset után, és már újra Leonora Bartoli lett a koncertcsarno-
kok büszkesége. A kiberverek forradalma elkezdõdött.

Más jelentõs események is történtek ebben az idõszak-
ban: a Lone Star Security Services színre lépett a texasi Cor-
pus Christi városában, amely így az elsõ várossá vált, amely a
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városi rendfenntartói feladatok kizárólagos ellátására magán-
céggel kötött szerzõdést; a néhai Egyesült Államok Freedom
ûrállomását átalakították, létrehozva a Zürich-Orbital Ûrköz-
pontot; a Seattle Metroplexum hivatalosan is megalakult,
Charles T. Lindstrom polgármester kormányzósága alatt. Úgy
tûnt, a káosz és konfliktusok idõszaka elmúlt, és az évszázad
második negyedének hajnalán mindenki egy kicsit fellélegzett.

Nem is sejtettük, mi vár még ránk.

GOBLINIZÁCIÓ
2021. április 30-án a világon minden tizedik ember vá-

ratlanul félelmetes humanoid lénnyé változott át. Késõbb
az átalakulásnak már gyermekek is áldozatul estek; néhá-
nyan „szörnyetegekként” születtek, mások serdülõkorban
változtak meg. A média csalhatatlan érzéke a találó ragad-
ványnevek tekintetében ismét megmutatkozott, a folyama-
tot „goblinizációnak” nevezte el. Az áldozatokat rövidesen
már mindenki csak „orkoknak” és „trolloknak” nevezte, a
fantasy irodalom lényei után.

Az MGK elsõ hulláma döbbenetes hatású volt; a goblini-
záció eredményeképpen szinte mindenki páni félelmet,
vagy engesztelhetetlen gyûlöletet kezdett érezni az áldoza-
tok iránt. A tömeges pániktól való félelem hatására a kü-
lönbözõ kormányok összegyûjtötték a metahumánokat és
családtagjaikat. Észak-Amerikában a szerencsétlenek nagy
részét ugyanazokban a táborokban helyezték el, ahol egykor
a bennszülött amerikaiak laktak, és hasonló megrázkódtatá-
sokat kellett átélniük. A Japán Birodalom csak egy fokkal volt
jobb; a metahumánokat a Fülöp-szigetekhez tartozó, isten
háta mögötti Yomi szigetén gyûjtötték össze. Eközben világ-
szerte sosem látott mértékû faji összecsapások zajlottak le.
Az okosabb, vagy szerencsésebb metahumánok elrejtõztek
– a föld alá, az erdõségekbe, vagy saját fajuk közösségeibe.
A szerencsétlenebbeket egyszerûen meglincselték. Az Egye-
sült Államok kormánya hónapokra szükségállapotot rendelt
el, de a zavargások csak 2022-ben csitultak el, amikor a VI-
TAS új hulláma söpört végig a Földön. A járvány a bolygó la-
kosságának újabb tíz százalékát vitte el, de az embereket és
metahumánokat egyesítette a félelemben.

EGYÉB ÚJDONSÁGOK...
A nyugalom természetesen most sem tartott sokáig. So-

sem szokott. A Humanis Poliklub – a valaha élt legnagyobb
rasszista barmok ocsmány olvasztótégelye – 2023-as meg-
alakulása újabb figyelmeztetõ jel volt. Ugyanebben az évben
az Egyesült Államok Legfelsõbb Bírósága törvényben garan-
tálta a metahumán fajokat is megilletõ törvényi védelmet
(már amilyen védelem megillet egy pénztelen balekot).
2046-ra a Humanis óriási követõtáborra tett szert, és sajnos
azt kell mondanom, ez a tábor még ma is egyre erõsödik.
Egyelõre azonban a fajgyûlölet még csak a felszín alatt for-
rong, ezért inkább forduljunk az évszázad második negye-
dének egyéb csodálatos, vagy visszataszító eseményei felé.

2025-ben a Lone Star átvette a Seattle városa feletti
törvényi felügyeletet, miután a Seattle-i Rendõrhivatal
sztrájkba kezdett. A kormányzó törvénytelennek ítélte meg
a sztrájkot, mindenkit elbocsátott, és felbérelte a céges
zsarukat a rendfenntartói feladatok ellátására. Azóta is ott
vannak, és még Észak-Amerika tucatnyi másik városában,

megkeserítve a derék bûnözõk életét. Politikai fronton is
történtek változások: 2029-ben a szelis-sídi tündék a Mo-
unt Rainier közelében saját törzset hoztak létre – a Szinsze-
rákot. Ez az esemény a következõ évek folyamán számos
következménnyel járt, de ekkor még senki nem szentelt ko-
molyabb figyelmet az ügynek, legfeljebb örültek a metahu-
mánok elköltözésének. 

A technikai fejlõdés sem állt meg. A 20-as évek közepén
forgalomba kerültek az elsõ mûérzet készülékek, melyek kez-
detleges érzékszervi ingereket továbbítottak a használóknak.
Bevezették, és a 2024-es elnökválasztáson már alkalmazták
a kísérleti „táv-választó” rendszert, bár a hihetetlen módon
újraválasztott Jarman elnök ellenfelei megkérdõjelezték mû-
ködõképességét. A gyanúsítgatásoknak azonban senki nem
szentelt túl nagy figyelmet. Egyszerûen nem akartak róla hal-
lani; azok után, amiken átmentünk, mindenki csak nyugalmat
szeretett volna, és hogy rendben menjenek a dolgok.

Az áttörés azonban, amely létrehozta mai, feldrótozott
világunkat, 2026 és 2029 között következett be, amikor a
Sony Cybersystems, a Fuchi Industrial Electronics és az RCA-
Unisys egymástól függetlenül elõállt egy olyan kiberterminál
prototípusával, amely lehetõvé tette, hogy a felhasználó az
idegrendszerével kapcsolódjon az adathálózatra. Ti, mai
elektronikus cowboyok, akik akkora kiberdekkekkel suhan-
tok az adatfolyamok között, mint egy régi számítógép bil-
lentyûzete, el sem tudjátok képzelni, hogyan festettek ked-
venc játékszereitek õsei. Az elsõ kiberterminálok hatalmas
izolációs kamrák voltak, melyeket az operátorok számára
számtalan csatlakozó ponttal és bemenettel láttak el. Ter-
mészetesen katonai és hírszerzési célokat szolgáltak. A be-
rendezések elsõ használói megõrültek, melyet a cégek és
katonai szervezetek a kiképzésre költött dollárok elfecsérlé-
seként fogtak föl. A következõ évek folyamán a kutatók tö-
kéletesítették és biztonságosabbá tették a technológiát,
számos kormányügynökség legnagyobb örömére. A CIA, az
NSA és az IRS közös projektet indított, hogy kihasználják a
kutatások adta lehetõségeket. Echo Mirage fedõnévvel „ki-
ber-kommandót” toboroztak és képeztek ki.

Éppen idõben, mert ekkor újabb katasztrófa történt.
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AA  MMOODDEERRNN  ÉÉLLEETT
Néhány olyan technológiai áttörés, amely segített kialakítani a világ mai képét:

22000022:: Elkészül az elsõ, elektromágneses impulzusok fogadására képes optikai
chip. Isten hozott az adatforradalom hajnalán!
22002255:: A kiberverek betörnek a professzionális sport területére: Az NFL-ben megje-
lennek az elsõ kiberverrel felszerelt játékosok. (A csapatuk veszített. Kínos.)
22002266:: Piacra dobják a nerps-et. Kell ennél több?
22003377::  Az új, fejlesztett mûérzet felszerelések már érzelmeket is képesek továbbítani.
A chipezõk és JMÉ-kereskedõk kora. Ha Jobb, Mint az Élet, akkor valóban jó lehet!
22003377::  A Denveri Adatkikötõ beolvad az árnyakba. Errõl nem is mondunk többet,
mert esetleg elárulnánk valamit magunkról. Ez van.
22005522:: A Még-Újabb-És-Tökéletesebb-Mód-Önmagad-Megszívatására igazgatóság
piacra dobja az LX-IR-t – egy átlagos JMÉ-nél sokkal erõsebb és károsabb chipet.
Ez a szar az agyon keresztül a testet is megdolgozza. Mocskos dolog.



A ’29-ES ÖSSZEOMLÁS
2029. február 8-án a világ számítógéprendszereit vélet-

lenszerû helyeken egy soha nem látott erejû vírus támadta
meg. A rendszerek sorban omlottak össze. A vírus nemcsak
az adatokat törölte, de még a hardvereket is tönkretette. A
gyilkos vírus terjedésével kormányok buktak meg, a világ-
gazdaság pedig az összeomlás szélére került. A Hálózat, a
világot egyben tartó adatrendszer megsemmisült. Ismét el-
indultunk az apokalipszis felé vezetõ úton, ezúttal a virtuális
világban – hacsak valakinek nem sikerül megállítania a vírust.

Az Echo Mirage csoport elnöki utasításra szembeszállt a
vírussal, de a nagyrészt lineáris gondolkodású ügynökök
nem bírták a kibertéri harc pszichológiai következményeit.
A program vezetõi ezért összetoborozták a különféle cégek
és egyetemek legragyogóbb adatzsonglõr programozóit, és
brutális kiképzésnek vetették alá õket, melyet végül 32 férfi
és nõ fejezett be ép elmével.

Az azóta továbbfejlesztett kibertechno-
lógiával felfegyverzett új csapat augusztus-
ban kezdte meg összehangolt akcióját a
gyilkos program ellen. A vírus megtámadá-
sa után tizennyolc perccel az Echo Mirage
tagjai közül négyen már halottak voltak. Az
adatnapló késõbbi elemzése alapján két
dolog is világossá vált: a vírus a Mátrixban
halálos biovisszacsatolást képes produkál-
ni, valamint az, hogy a kiberterminált hasz-
náló személyeket semmilyen létezõ számí-
tógépes védelem nem képes még csak
lelassítani sem. Megdöbbenve attól, hogy
az Echo Mirage tagjai milyen könnyedén
hatoltak be a legjobban védett adatbázi-
sokba, a cégek megkezdték az új biztonsá-
gi szoftverek kidolgozását – közöttük ter-
mészetesen olyan programokét is, melyek
a vírus halálos mûködésén alapultak. Ezeknek a keményen
melózó cégrabszolgáknak köszönhetjük a mai Mátrix csodála-
tos világának létrejöttét... meg az olyan kis drágaságokat,
mint a szurokjég, amely saját programjaidból csinál használ-
hatatlan szemetet, valamint a gyilkos jelenlétgátlók („fekete
jegek”), melyek könnyen megpörkölhetik az elõvigyázatlanok
agyát.  (Hát igen, ez egy csodálatos virtuális világ.)

De térjünk vissza az Echo Mirage-hoz. A legújabb táma-
dó programokkal és kiberterminálokkal – melyek már író-
asztal méretûek voltak, és használatukhoz nem volt szük-
ség teljes izolációra sem – felszerelt csapat megkezdte a
Hálózat végleges megtisztítását. 2030 végére a vírus kódjá-
nak utolsó darabkáját is kisöpörték a rendszerbõl. A vírus
végsõ felszámolása után az Echo Mirage hét túlélõje közül
négyen a magánszektorban helyezkedtek el, és magukkal
vitték az új technológia titkát. Hollétükrõl a mai napig sincs
senkinek tudomása (bár gyanúink azért vannak).

ELSZAKADÁS ÉS HÁBORÚ (2030-2037)
Az Összeomlás hatására destabilizálódott országok az

egymással való kisebb-nagyobb összeolvadásban látták a ki-
utat. A következõ évtized ennek jegyében telt el. Az Egyesült
Államok-Kanada fúzió a többinél jóval simábban zajlott; az
Összeomlás által okozott gazdasági katasztrófa egyértelmû-

vé tette a szükséges lépést, az ellenkezõkkel pedig egyszerû-
en nem törõdtek. 2030. október 15-én az Egyesült Államok
és Kanada maradéka – a BAN által elszakított területeken kí-
vüli részek – összeolvadt, létrehozva a Kanado-Amerikai
Egyesült Államokat (UCAS). A tiltakozások egyedül Kaliforni-
ában találtak jelentõs visszhangra, amely azonnal népszava-
zást is írt ki az UCAS-tól való elszakadás érdekében. Az elsõt
a sorban, mint az késõbb kiderült. Az elszakadás-pártiaknak
nemsokára teljesült is a kívánságuk, bár nem egészen olyan
formában, ahogyan szerették volna. Egy dolog, ha saját erõd-
bõl lépsz le valahonnan, és egy egészen másik, ha a segge-
det rugdosva kergetnek el. (Rengeteg UCAS állampolgár
örömmel vette Kalifornia távozását; szerintük mindig is túl
sok baj volt velük. De azt hiszem, egy kicsit elõreszaladtam.)

A világ többi részén már nem mentek ilyen simán a dol-
gok. Az oroszok legnagyobb bosszúságára a Szibéria feletti

uralmat Felébredt erõk szerezték meg. A nyugati szomszé-
dok díjazták a manõvert, Belorusszia és Ukrajna pedig
2031-ben megpróbált függetlenné válni. Az oroszok, akiket
jól megfingattak a szibériai mágiával – ráadásul az erõforrá-
saikból is kezdtek kifogyni, – meg akarták õrizni nyugati ha-
táraikat, és elindították csapataikat. Jóformán elkerülhetet-
len volt Lengyelország bekapcsolódása, és amikor az orosz
seregek behatoltak az országba, más nemzetek is harcba
szálltak a támadóval. Így robbant ki a több, mint tizenkét
évig tartó, késõbb Euro-háborúk néven ismertté vált konflik-
tus. Az elkeseredett harcnak csak 2033-ban lett vége, ami-
kor is a század egyik legkülönösebb eseménye zajlott le.

2033. január 23-a fagyos éjszakáján a svéd légvédelem
Észak-Európa felett több olyan repülõgépet észlelt, melyek
brit Aerospace Nightwraith vadászbombázóknak tûntek. A
repülõk pillanatok alatt megsemmisítették mindkét harcoló
fél kulcsfontosságú kommunikációs és parancsnoki köz-
pontjait. Még ugyanazon az éjszakán ismeretlen orgyilko-
sok kinyírtak több mint egy tucat kulcspozíciót elfoglaló ka-
tonai vezetõt. A harcoló felek másnap tûzszünetet
hirdettek. (A Nightwraith-csapásért soha, egyetlen nemzet,
még a britek sem vállaltak felelõsséget; minden ország,
amely szóba jöhetett volna, nyilvánosan tagadta a tettet. Az
igazságot a mai napig homály fedi.)
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ÚÚJJ  NNEEMMZZEETTEEKK::  
A következõ események nagyban hozzájárultak a világ térképgyártással foglalkozó szakembereinek kollektív ide-
gösszeomlásához az évszázad közepén:

22001188::  A kínai polgárháború eredményeképpen új nemzetek jönnek létre: Mandzsúria, Xinjiang, Guangxi, a Kan-
toni Konföderáció, és még számos másik.
22002222::  Kuba, Jamaica, Grenada, Bermuda és a Virgin-szigetek egyesülnek, és megalakítják a Karib Ligát.
22003300::  Az afrikai temetõlidércek Ghána északi részén gyûlnek össze, és létrehozzák Asamandót, a temetõlidércek
országát. (Újabb egzotikum a turistáknak, nem igaz?)
22004400::  Dél-Afrika belenyugszik az Azániai Szövetség létrejöttébe, melynek tagjai: Cape Köztársaság, Oranje-
Vrystaat, Trans-Swazi Föderáció és a Zulu Nemzet.
22004455::  Az elszakadások és belharcok jellemezte évtizedek után több, mint tizennégy állam közremûködésével lét-
rejön a Germán Szövetség.



2034-ben ismét az amerikaiak következtek. Három óri-
ássárkány vezetésével felébredt lényekbõl és metahumá-
nokból álló sereg szállta meg az Amazonas medencéjét. A
rövid, de igen véres harcokban a brazil hadsereg végül fel-
adta az Amazonas medence nagyobb részét. Két nappal
késõbb Brazília területének nagy része az újonnan kikiáltott
Amazónia, az ökoszféra önjelölt védelmezõjének kezére ju-
tott. Azóta csend van arrafelé (gyanúsan nagy csend, ha
hinni lehet a BBS-re írogató embereknek). Az egyenlítõtõl
északra is kitört a zûrzavar, amikor Aztlan – megunva a ta-
gok közötti állandó belviszályt – kivált a Független Törzsi Ta-
nácsból. Ez a lépése nem talált barátságos fogadtatásra a
BAN országaiban, melyek eddig is kifogásolták Aztlan benn-
szülöttekkel való bánásmódját. Megérezve az összetûzés
nyújtotta lehetõséget, a texasi törvényhozás katonai akciót
követelt az elvesztett földek visszafoglalásáért.

Aztán ott voltak még a déliek. Sokan nem tudták elfeled-
ni a Dél független államként való rövid fennállását, és a
2030-as év újabb esélyt adott a Konföderáció híveinek a ré-
gi állapot visszaállítására. 2033-ban Alabama és Georgia ál-
lamok szenátorainak vezetésével a déli államok törvényho-
zó testületei tömeges munkabeszüntetés szervezésébe
fogtak, amely könnyen kisiklathatta volna a már jó úton ha-
ladó Egyesült Államok-Kanada egyesítést. A tíz déli állam kö-
vetsége összegyûlt, hogy tárgyaljon az elszakadásról, és bár
mindannyian ellene voksoltak, a magot sikerült elültetni. Egy
évvel késõbb az északi, sûrûbben lakott területek iránti ked-
vezményesebb bánásmód elleni tiltakozásképpen, a tíz ál-
lam kinyilvánította függetlenségét, és létrehozta az Amerikai
Szövetségi Államokat (CAS).

Sokan már egy második polgárháború kitörésétõl féltek,
de szerencsére megúsztuk a dolgot. Az indulatok mindkét
oldalon magasra szöktek, de a katonai egységek harc he-
lyett feloszlottak, és tagjaik választott új országukhoz csat-
lakoztak. Érdekes módon Független Dél-Florida állam a CAS
helyett a nemrég megalakult Karib Ligához társult.

Ám ne feledkezzünk meg a tünde nemzetekrõl sem – Tír
na nÓg és Tir Tairngire, Európában és Észak-Amerikában. Né-
hány más metahumán faj is megalakította a maga kis orszá-
gát, de a tündék voltak az elsõk és a legalaposabbak. (Csak
kérdezz meg néhány törpét, orkot, vagy trollt, milyen nehéz
látogatási engedélyt szerezni a két Tir területére; egy hétig
hallgathatod õket, és még mindig nem ismertették az összes
hivatali útakadályt.) Írország tündéi voltak az elsõk; a minisz-
terelnök – korrupciós botrány következtében történõ – levál-
tása után megalakították új nemzetüket. Egy 2034 karácsonyi
tévéadásban Seamus O’Kennedy bejelentette az addigi Íror-
szág helyén Tír na nÓg létrejöttét, az új tünde országét, ame-
lyet áthat „a mágia nagysága, kelta örökségünk, és sorsunk a
Hatodik Világban” (hogy szó szerint idézzem a beszélõt).

A Szinszerák tündék – ugye nem felejtettétek el õket? –
követték ír rokonaik példáját, és 2035-ben bejelentették Tir
Tairngire (az Ígéret Földje) létrejöttét. Ezzel egy idõben sza-
kítottak a BAN-nal. A Szelis-Síd csapatoktól való elszakadás
után az új ország vezetõi nekiláttak a tünde paradicsom ki-
alakításának. A Hercegek Tanácsa az irányító testület, élén
Biztoskezû Lugh Fõherceggel. A Tanács tagjai eredetileg
mind tündék voltak, de a következõ két év folyamán más
metahumánok, valamint a sárkány Lofwyr is hercegi címet

kapott. (Tekintve, hogy a tündék mennyire kedvelik a sárká-
nyokat, joggal kérdezhetitek, vajon Lofwyrnak hány rég el-
feledett hulla elõásásával kellet fenyegetõznie. De ez már
egy másik történet.)

Az elszakadási hullám 2037-ben ért véget, amikor Kali-
fornia akarata ellenére Kalifornia Szabadállammá vált. Ez a
tévedések vígjátéka 2036-ban kezdõdött, amikor McAlister
elnök elbocsátotta Kaliforniát az UCAS kötelékébõl, és a
legutóbbi elszakadási fenyegetések miatt kivonta a szövet-
ségi csapatokat az állam területérõl. Tir Tairngire nem habo-
zott váratlan támadást indítani Észak-Kalifornia ellen; gya-
logsági csapatokat, légitámogatást, paraállatokat, harci
varázslókat és legalább két sárkányt vetve harcba, dél felé
egészen Reddingig nyomultak elõre. A diadalmas tiri sereg
azt követelte, hogy minden nem-tünde harminc napon be-
lül hagyja el a megszállt területet, mire a kaliforniai emberek
csak ennyit válaszoltak: „Lószart.” Bozóttûzként lángolt fel
a gerillaháború, a tünde csapatoknak egészen Yrekáig kel-
lett visszavonulniuk. Az Yreka és Redding közötti terület üt-
közõzóna maradt, melyre mindkét fél igényt tartott.

De Kalifornia gondjai még korántsem értek véget. A tiri tá-
madással egy idõben Aztlan is támadást indított észak felé, és
elfoglalta San Diegót. Kalifornia kormányzója ekkor elkövette
azt a végzetes ballépést, hogy katonai segítséget kért Japántól
abban reménykedve, ezzel csapatok küldésére kényszeríti a
CAS-t vagy az UCAS-t. Szó se róla, a japánok küldték a segít-
séget – Japán Császári Tengerészgyalogosok formájában, akik
rögtön megszállták San Franciscót, hogy „megóvják a japán
emberek életét és a céges érdekeket” az Öböl Zónában. Nem
sokkal ezután a japán társaságok vezetõibõl álló tanács vette
át az irányítást, az Öböl Tokiójává változtatva San Franciscót.
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LLEEGGYYEENN  EEGGYY  SSZZAABBAADD  VVÁÁRROOSSOODD
A következõ városok önálló geopolitikai tényezõként tekintenek magukra. Néme-
lyiket anarchisták, másokat cégek irányítják:

HHaammbbuurrgg  SSzzaabbaadd  VVáárroossaa::  2011-ben árvíz öntötte el, de a cégek és a hajléktalan-
ná lett lakosok újjáépítették, és azóta is fenntartják.
HHoonngg  KKoonngg  SSzzaabbaadd  VVáállllaallkkoozzóó  ZZóónnaa::  2015-ben elnyerte függetlenségét Kínától,
köszönhetõen a triádoknak, valamint a céges hátszélnek.
SSeekkoonnddii  FFüüggggeettlleenn  VVáárroossaa::  2023-ban területenkívüli céges várossá vált, a Nyugat-
Afrikát kiaknázó cégek közös irányítása alatt.
KKrroonnssttaaddtt  SSzzaabbaadd  VVáárroossaa::  2034-ben az orosz város felett bûnözõkbõl, anarchisták-
ból és szökevény katonatisztekbõl álló szövetség vette át a hatalmat.
BBeerrlliinn::  A tüntetések miatt a kormány elmenekült; 2037 óta anarchista felügyelet
alatt áll.
NNeeww  YYoorrkk::  Föld Anyánk 2005-ös megmozdulásai után cégek építették újra cserébe
olyan koncessziókért, melyek gyakorlatilag az õ kezeikbe helyezték a várost.
KKoonniiggssbbeerrgg  SSzzaabbaaddáállllaamm::  Az Euro-háborúk káosza közepette a cégek valahogy vá-
sároltak maguknak egy várost, és elég földet ahhoz, hogy egy mini-országot hoz-
zanak létre, majd a balhé elcsitultával pofás kis menedékhellyé fejlesztették.
LLooss  AAnnggeelleess::  2046-ban Kalifornia Szabadállam és Los Angeles fejesei úgy határoz-
tak, nem óhajtanak tovább együttmûködni, így LA szólóban folytatta. Azóta kü-
lönbözõ kispályás vezetõk táncolnak a céges himnuszokra.



CÉGES LÉPÉSEK (2033-2048)
A negyvenes évek eljöttével a megatársaságok kezdtek

abba a formába rázódni, ahogyan ma ismerjük és szeretjük
õket. A mai nagypályások közül elsõként Damien Knight lé-
pett színre, aki 2033-ban megszerezte az Ares Industriest, az
azóta már híressé vált Nanoszekundumos Felvásárlásával. A
mûvelet elõtt még senki nem hallott a fickóról; utána pedig
másról sem tudtak beszélni – fõleg azt találgatták, hogyan
vitte véghez a mutatványt. Több ügyesen programozott szá-
mítógép segítségével Knight a svédországi Stockholmban
tranzakciók sorozatát hajtotta végre olyan bonyolult módon,
hogy azt csak egy másik számítógép volt képes megérteni.
Egy perccel késõbb, mire az egésznek vége lett, három cég
megszûnt létezni, két multimilliomos elvesztette a vagyonát,
három ember multimilliomossá vált, és Damien Knight lett az
Ares 22 százalékának tulajdonosa. Ezzel pedig õ is a felsõ li-
gába került, ugyanoda, ahol a vezérigazgató Leonard Aurelius
is játszott. A két férfi elsõ látásra megutálta a másikat, és az
Ares történelmének elmúlt 27 esztendeje annak dokumentá-
ciója, hogyan próbáltak egymás fölébe kerekedni.

Körülbelül ugyanekkor a cég, melybõl kialakult a Fuchi In-
dustrial Electronics Észak-Amerikai részlege, ugyancsak rejté-
lyes körülmények között rátette a kezét késõbbi birodalmá-
nak egy igen lényeges részére. 2034 májusában a bostoni
Matrix System Inc. kijött az elsõ „szürkepiaci” kiberterminál-
lal. Hat héttel késõbb a cég központi számítógépe tönkre-
ment, két alapítója pedig látszólag véletlen balesetekben éle-
tét vesztette. Éppen egy évvel elõtte Richard Villiers, egy
becstelenségérõl elhíresült társasági cápa 49 százalékos ré-
szesedést szerzett magának a Matrix Systemsnél. Azért csak
ekkorát, mert a tulajdonosok nem hagyták kivásárolni magu-
kat saját cégükbõl. Haláluk után Villiers bagóért szerezte meg
a céget. Egy hónappal a számítógép tönkremenetele után
nem más, mint Richard Villiers vette fel a kapcsolatot a Fuchi-
val – a társaság élén akkoriban két japán üzletember állt, – és
felajánlotta nekik az örökre elveszettnek hitt Matrix Systems
kutatási adatokat. Az adatok segítségével bevásárolta magát
a Fuchiba, és õ lett a céget irányító triumvirátus egyik tagja.

A céges nagypályások harmadik felemelkedettje Lofwyr
volt, az óriássárkány, aki 2037-ben a Seader-Krupp (a BMW
cégbirodalom gerince) részvények 63 százalékának megszer-
zésével mutatkozott be. A nagy féreg beszavaztatta magát az
igazgatótanácsba, majd kinevezte magát a BMW elnök-vezé-
rigazgatójának. A társaság nevét Seader-Krupp Corporationre
változtatta; a többi (ahogy mondani szokás) már történelem.

Az utolsó játékos a partiban a Yamatetsu Corporation lett,
amely csak 2041-ben csatlakozott a „Nagy Hét”-hez. Az
újonnan „felkapaszkodott” – ahogy némelyik nagyobb múltú
cég nevezte – egy évet töltött el azzal próbálkozva, hogy he-
lyet kapjon a Társasági Tanácsban és a Zürich-Orbital Geme-
inschaft Bankban. Az ezt megakadályozni kívánó erõfeszíté-
sek ellenére a Yamatetsu 2042-re elérte a célját, és ezzel a
Nagy Hét Nagy Nyolccá bõvült.

HUMÁNOK ÉS METÁK – ROSSZBÓL A MÉG ROSSZABBA
(2036-2046)

Miközben a fentebb leírt céges kavarások lezajlottak, a
hétköznapi emberek élete ismét pokollá vált. Az eddig sem túl
baráti humán-metahumán kapcsolatok a mélypontra süllyed-
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EELLÕÕ  AA  PPÉÉNNZZZZEELL
A 21. század történelme nem lehetne teljes a céges húzások bemutatása nélkül.
Íme – a jó, a rossz, és a csúf.

22000055:: A Keleti Parti Részvénytõzsde a New York-i földrengés miatt Bostonba költö-
zik. (Tulajdonképpen senkit nem érdekel a dolog, de Boston egy Richard Villiers
nevû cégcápa otthona...)

22001155--22001166::  A Freedom amerikai ûrállomás rohamos mértékben amortizálódik. A
tudósok szerint két éven belül elhamvad a Föld atmoszférájában. 2016-ban az
Ares megvásárolja a NASA-t a kormánytól, újra pályára állítja, és bõvíteni kezdi a
Freedomot. Ezenkívül társul a londoni Lloyds-szal, és begyûjtik a már nem funkci-
onáló mûholdakat.

22002200::  A Világbank pénzügyi válságba kerül, ezért felváltja egy zürich-i érdekeltsé-
gû cég, a Global Financial Services. (Itt a lényeg, csak figyeljetek tovább.)

22002200::  Az Ares Industries bemutatja új ûrállomását, az Apollót.

22003322--22003333::  A Társasági Tanács bekebelezi a Global Financial Servicest. A céget
felköltöztetik a Zürich-Orbital Állomásra, és új nevet kap: Zürich Orbital Gemeinsc-
haft Bank. (Na, errõl beszéltem.)

22003366::  A nagy cégek közül elsõként a Fuchi Industrial piacra dobja harmadik gene-
rációs asztali kiberdekkjét, a CDT-1000-et.

22003377::  A georgiai Atlantában megalakul a DocWagon. Bármelyik másik magán
egészségügyi szolgáltató cégnél jobb és gyorsabb kiszolgálást ígér. (A legjobb,
pénzért vásárolható egészség.)

22003399::  A Fuchi szponzorálja a Tokiói Egyetemes Mátrix Elõírások Konferenciáját.
Három hónap alatt több, mint 7.000 humán és metahumán tanulja meg a Mát-
rixprogramozás részleteit. (Innen származnak azok a dögunalmas képi megjelení-
tések.)

22004400::  Elkezdõdik a seattle-i Renraku Archológia építése.

22004466::  Három megatársaság – az Aztechnology, a Shiawase és az Universal Omni-
tech – bejelenti, hogy sikerült dekódolniuk a humán/metahumán gének nem má-
gikus részeit.

22004488::  A Társasági Tanács végre megdolgozik a pénzéért. Miután az Aztlan kormá-
nya államosítja az idegen érdekeltségû vállalkozásokat, a cégek a Reciprocitás
Hadmûvelettel válaszolnak, egyesült erõvel csapnak le az Ensenadánál gyülekezõ
Aztechnology csapatokra. Nem sokkal ezután Aztlan aláírja a Veracruz Szerzõdést,
mely kárpótolja a kárt szenvedett cégeket, és beengedi õket az Aztechnology ho-
mokozójába azzal a feltétellel, hogy az adott vállalkozások részvénytöbbsége azt-
lani kezekben van. Ugyanebben az évben a Panama-csatorna társasági területté
válik, az ellenõrzést a továbbiakban a Társasági Tanács látja el.

22005522::  A Yamana család megpróbál részvénytöbbséget szerezni a Fuchinál, ezért
minden ütõkártyájukat kijátsszák a részvények árainak csökkentése érdekében.
Azonban amint elkezdik lázas tempóban felvásárolni a részvényeket, Japánban a
chibai Virtuális Tõzsde a tranzakció közben összeomlik. A hatalomátvétel kudarcot
vall.

22005533::  A Proteus Corp Japánban befejezi két „archotorony” (vízi archológia) építé-
sét, melyet a következõ négy év folyamán újabb négy követ a szennyezett Északi-
tengeren.

22005577::  A Proteus ismét befejez egy archotornyot az Északi-tengeren, valamint meg-
épít egy ûrbe telepíthetõ archológiát is a francia guyanai Ördög-szigeten.



tek. A 2036-os év nyitányaképpen gyújtóbombák robbantak
Ohio egyik vidéki falujában, húsz ember – fõleg metahumá-
nok – életét követelve. Az akcióért az Alamos 20.000 neveze-
tû csoport vállalta magára a felelõsséget; az elkövetkezõ ti-
zenöt évben az Alamos több, mint ezer metahumánt és olyan
humánt gyilkolt meg, akik nem osztották beteges nézeteiket.

Hasonló, bár kevésbé véres konfliktusokat szült az UCAS
Alkotmányának 14. Módosítása. A még abban az évben el-
fogadott módosítás eredményeképpen bevezették a Rend-
szer Azonosító Számot (RASZ), és elkezdték az állampolgá-
rok nyilvántartásba vételét. A RASZ nélkülieket „ideiglenes
állampolgárnak” minõsítették, és durván megnyirbálták a jo-
gaikat. (Nos igen, Mr. Zöldfülû Árnyvadász-jelölt, te is ebbe
a kategóriába tartozol.) A módosítás a nem homo sapiensek
számára is csak – minõ meglepetés – ideiglenes állampol-
gárságot adott. Az ilyen „nem kívánatos” elemek csak a
Kongresszus külön engedélyével juthattak teljes állampol-
gársághoz. (Ilyen 2056-ban történt meg elõször, amikor a
szépemlékû Dunkelzahnból állampolgárt faragtak.)

A következõ három év folyamán a metahumánok ellen
elkövetett bûntények száma megsokszorozódott. A gyûlö-
let szülte erõszak 2039. február 7-én, a Harag Éjszakáján
érte el csúcspontját. A zavargások világszerte több ezer
metahumán, meta-barát, és metahumán-pozõr (Ah, a koz-
metikai sebészet csodái!) életét követelték. Számos város-
ban a metahumánokat összegyûjtötték, és fegyveres õrizet
alá helyezték, úgymond „saját érdekükben”. Seattle-ben, a
gyûjtõtáborokként igénybe vett kikötõi raktárakat megtá-
madta és felgyújtotta az Ötök Keze nevû terroristacsoport.
A Metroplexum Õrség semmit nem tett a tûz megállítása
érdekében, amely több száz ember életét követelte.

Három nappal késõbb az Alamos 20.000 emberei robba-
nóanyag és mágia együttes használatával felrobbantották a
chicagói Sears Toronyház támasztópilléreit, az épület pedig
éppen hétköznap ebédidõben az utcára zuhant. A ledõlt to-
rony számos háztömböt, utcát és járdát maga alá temetett,
megölt több ezer embert, és megsértette a gázvezetékeket.
A házóriást azóta sem építették újjá; a szóbeszéd szerint a
halottak szellemei kísértenek a romok között, a temetõlidér-
cek fokozott jelenléte miatt pedig kiérdemelte a „Romteme-
tõ” nevet. A Loop többi része is feledésbe merült, és hatal-
mas földalatti menedékhellyé vált.

Bostonban is gyilkosságok történtek a késõbb csak Véres
Keddként emlegetett napon. Miközben zajlott a Szent Pat-
rick Napi Körmenet, a Vörös Gally Lovagjai felrobbantottak
egy népszerû tünde éttermet a menet útvonala mentén, 24
halottat és többtucatnyi sebesültet hagyva maguk után. Az
ünnepség végül az egész bostoni metroplexumot elborító
faji zavargásokba torkollott. Mire a hatóságok valahogy úrrá
lettek a helyzeten, több százan sebesültek vagy haltak meg.

A 2040-es évek egyetlen bíztató jelensége (akkoriban
legalábbis azt hittük) az Egyetemes Testvériség feltûnése
volt; Kaliforniában 2042-ben, Seattle-ben 2045-ben jelen-
tek meg. A humanitárius szervezet a csoporttudat jelentõ-
ségét és embertársaink érzéseinek tiszteletét hirdette – le-
gyenek azok humánok, metahumánok, vagy bárki más; az
ET azon kevés hangok egyike volt, akik toleranciáról, kö-
nyörületrõl és más nemes érzésekrõl beszéltek. Egyesek
már csak a megszokás miatt is kapásból gyanakodva tekin-

tettek a szervezetre; mi, akik ebben a bátor, új Hatodik Vi-
lágban születtünk és nõttünk fel, már fiatalon megtanultunk
nem bízni senkiben. De a legtöbb ember számára a Testvé-
riség ártalmatlan jótevõk gyülekezete volt.

Természetesen õk tévedtek. De hogy mennyire, azt csak
több mint negyed évszázaddal a Testvériség megjelenése
után tudtuk meg.

PENGEÉLEN (2049-2060)
A 21. század feléhez érkezve minden, az új világ eljöve-

telét mutató jelenség egyre intenzívebbé vált. A technológiai
fejlõdéssel már lépést sem tudtunk tartani, háborúk robban-
tak ki világszerte, és új mágikus jelenségek tûntek fel akkor,
amikor már azt hittük, ez az egész mágia dolog lefutott ügy.

2049-ben a Renraku kifejlesztette az elsõ félautomata
következtetõ programot (KP), amely már kifinomult holog-
rafikus idegpályákkal rendelkezett. A kiber- és biotechnoló-
gia rohamosan fejlõdött az 50-es évek folyamán, amint
egyre több és több ember függetlenítette magát esendõ
hús-vér testétõl. 2052-re a bioverek – a kibervereknél ke-
vésbé megterhelõ organikus beültetések – is piacra kerül-
tek, és a megfelelõ mennyiségû pénzzel rendelkezõk szá-
mára hamar népszerûvé váltak. (A hozzátok hasonló utcai
vagányok, akiknek szükségük volt a különleges beültetések-
re az üzlet közben fellépõ veszélyek leküzdéséhez, de nem
tudták kifizetni a minõségi cuccokat, kénytelenek voltak
másodosztályú növesztett szerveket beszerezni, és viselni
a kellemetlen következményeket.)

Háborús fronton 2050 az aztlani campeche övezetbeli fel-
kelést hozta el. Az Aztechnology elhatározta, hogy móresre
tanítja a lázadókat, és a cég biztonsági erõi utasítást kaptak
fegyvertelen civilek százainak lemészárlására. A felkelõk való-
ban megtanultak valamit, de nem azt, amire a cég/kormány
számított. Az öldöklés hatására kiterjedt lázadás tört ki, amely
még ma is tart, vadászok tucatjainak kínálva jól jövedelmezõ
(ám felettébb veszélyes) zsoldos-szerzõdéseket. A kezdõrú-
gást 2050-ben végezték el a Yucatán-félszigeten, néhány stra-
tégiai fontosságú létesítmény elleni sikeres rajtaütéssel. A fél-
sziget azóta is a lázadók fõhadiszállásaként mûködik.

Azonban nem csak rossz dolgok történtek a világban.
2052-ben Seattle például igen szép jövedelemre tett szert,
amikor megegyezett Tir Tairngire-rel a város kikötõinek hasz-
nálatáról, a tündék pedig hatalmas mennyiségû árut szállítot-
tak keresztül a metroplexumon. Ugyanebben az évben Adams
elnök váratlanul meghalt, és az addigi alelnök, Thomas Steele
foglalta el a Nagy Irodát. Ez persze semmin nem változtatott,
de Steele Technokrata Pártja a gazdaság (a RASZ-szal rendel-
kezõk) támogatását élvezte. Az Egyetemes Testvériség pedig
– ugye még emlékeztek rá? – rohamos terjeszkedésnek indult,
világszerte nyitotta irodáit. Igen, a dolgok jobbra fordultak.

De nem sokáig.

ROVARVÁROS
Oké, ki nem hallott még a rovarszellemekrõl – ezekrõl az

undorító óriásbogarakról, melyek mágikus erejét mindannyi-
an egyformán ismerjük és gyûlöljük? Gyerünk fiúk, nyújtsá-
tok fel virtuális kezeiteket. Senki? Gondoltam. 2055-ben az
FBI rájött, hogy a rovarok a seattle-i ET szervezete mögé rej-
tõzve szerzik be áldozataikat, hogy általuk új szellemeket
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hozzanak létre. Mondanom
sem kell, a szövetségiek gyor-
sabban zárták be az ET irodáit,
mint ahogy egy feldrótozott ut-
cai szamuráj képes tüzet nyitni
kapcsolt Ceska Scorpionjával.
De vajon szóltak bárkinek is ar-
ról, amit megtudtak? Hát per-
sze, hogy nem. Állítólag nem
akartak pánikot kelteni. Ehelyett
a médián keresztül üzleti kor-
rupcióval vádolták meg az ET-t.
Egyre több nagyvárosban indí-
tottak eljárást a szervezet ellen,
az eltûnt nincstelenek nagy szá-
mát pedig már nem lehetett fi-
gyelmen kívül hagyni. A részle-
tesebb nyomozások során
kiderült, hogy a rovarszellemek
nem csak Seattle-ben alakítot-
tak ki maguknak fészkeket. A
hatóságok a nyilvánosság színe elõtt országszerte bûncse-
lekmények vádjával fogták el és tartóztatták le az ET vezetõ-
it, miközben titkos kommandós rajtaütésekkel pusztították
el a fészkeket. Az „indokolatlan terroristatámadás” jellegû
incidensek száma az ET ellen drasztikus mértékben meg-
nõtt, egészen 2056-ig, amikor a szervezet mûködését az
egész világon beszüntették.

Sajnos Chicago városának már ez is késõ volt. Egy Ares ku-
tatócsapat hatalmas fészket fedezett fel a városban, talán a
legnagyobbat egész Észak-Amerikában, a cég pedig beküldött
egy kisebb, a Knight Errant Security embereibõl álló alakulatot
a probléma megoldására. A KE elszúrta a dolgot, és a rovar-
szellemek invázióját szabadította a városra. Az UCAS vezetõi
fallal vetették körbe a késõbb Elkerített Zónaként ismertté vált
területet, és elterjesztettek egy ócska történetet valami új VI-
TAS járványról. Vad híresztelések kaptak szárnyra – mint ké-
sõbb kiderült, nem minden alap nélkül – arról, hogy az Ares
egyik fal mögött rekedt csapata felrobbantott egy taktikai nuk-
leáris töltetet a Cermak streeti fõfészek belsejében. A túlélõ
chicagóiak szerencséjére (vagy balszerencséjére – nézõpont
kérdése) a Cermaki Robbanás néven elhíresült detonáció ha-
tóereje rejtélyes módon igen kis területre korlátozódott. A kö-
vetkezõ három év folyamán Chicago sorsát titokban tartották.
Rovarszellemek hordái terrorizálták a lakosságot, miközben a
magukat haduraknak kinevezõ, nehézfegyverzetû szerencse-
vadászok felosztották egymás között a Zóna területeit.

A VÁLASZTÁSI LÁZ
A 2056-os választások során Steele elnök ismét beke-

rülhetett a Fehér Házba, de nem sokáig. 2057 elején napvi-
lágra került, hogy a választásokat manipulálták. A botrány
megrázta az UCAS-t, Steele-t és Booth alelnököt leváltot-
ták, és az ideiglenesen az elnöki posztot elfoglaló Betty Jo
Pritchard új választást írt ki. Mindezek az események telje-
sen érdektelenek lennének egy átlagos RASZ-talan árnyva-
dász számára, aki hamis azonosító nélkül el sem mehet
szavazni. De ekkor Dunkelzahn, az óriássárkány is beszállt a
versenybe, és a politika hirtelen nagyon lényeges dologgá

vált. A feszültség tovább fokozódott júliusban, amikor az
egyik jelöltet, Franklin Yeats tábornokot meggyilkolták saját
hotelszobájában. A nyomozók késõbb kiderítették, hogy a
gyilkos egy darázsszellem által megszállt FBI ügynök volt.

Nyolc hónapi intenzív kampány után Dunkelzahn meg-
nyerte a választást. Ezzel viszont nagyon keresztbetett va-
lakinek, aki rövidesen akcióba is lépett. Beiktatásának éj-
szakáján az új elnököt meggyilkolták, limóját elemésztette
egy tûzgolyó. A robbanás asztrális hasadékot hozott létre a
gyilkosság helyszíne fölött, amely a mai napig nem tûnt el.
A megvizsgálására tett minden kísérlet kudarcot vallott; a
próbálkozó varázslók meghaltak vagy megõrültek.

A sárkány halálának hírére tüntetések lángoltak fel szerte
az országban, az eset utóhatásai még ma is tartanak. Az el-
nöki eskü letétele után Kyle Haeffner (a volt alelnök-jelölt)
Nadia Daviart, azaz „Dunkelzahn hangját” kérte fel az alel-
nöki poszt betöltésére. Beiktatása után Daviar egy sajtótájé-
koztatón nyilvánosságra hozta Dunkelzahn végrendeletének
létezését és tartalmát. A végakarat a hagyaték rendezésére
a Draco Alapítvány létrehozását írta elõ, Nadia Daviarral az
igazgatótanács élén, valamint a Dunkelzahn Mágikus Kutató
Intézet megalapítását, melynek igazgatótanácsa a leghíre-
sebb mágikus szaktekintélyekbõl állt össze. Maga a végren-
delet annak a mintapéldája volt, hogyan kell az eseménye-
ket még a síron túlról is manipulálni; két vadonatúj, jól
finanszírozott játékos jelent meg a színen, és a hagyaték
egyes elemei felborították a régóta fennálló status quo-t.

Ezek egyike volt az a részvénycsomag, melyet egy céges
nagypályás nyert meg magának – Miles Lanier, a Fuchi Inter-
nal Security fõnöke. Az ajándékkal együtt Lanier egy helyet is
megkapott a Fuchi legnagyobb riválisa, a Renraku Corporati-
on igazgatótanácsában. A helyváltoztatás után azonnal talál-
gatások kezdõdtek, vajon melyik céget fogja elárulni. Mint
kiderült, Lanier lépése a közelgõ cégháború elsõ jele volt.

CÉGHÁBORÚ
Lanier 2058-as átállása csak kezdete volt a Renrakut és a

Fuchit érintõ problémáknak. A feszültség egyre fokozódott
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nem csak a két cég, de a Fuchi három belsõ pártja között is. A
belviszály még súlyosabbá vált, amikor Lanier távozása után
néhány hónappal a Renraku új techno-logikai fejlesztésekkel
rukkolt elõ. Mintha csak a Fuchi-Renraku konfliktus zöld lám-
pát mutatott volna, más cégek között is fellángoltak a nézet-
különbségek. A Nagy Nyolc
mindent megtett azért, hogy
lehetetlenné tegye a Dunkel-
zahn végakaratának morzsá-
iból részesülõ többi céget;
nem akarták, hogy még egy
Yamatetsu csatlakozzon zárt
körû klubjukhoz, és lépéseket
is tettek ennek megaka-
dályozása érdekében (ami
rengeteg munkát jelentett az
árnyvadászok számára). A
második vonalas társaságok
némelyike, mint például a
Cross Applied Technologies –
québeci nagypályás cég, az
UCAS-piac felé való törek-
véssel – hamar megtanulta,
milyen árat kell fizetnie, ha be
akar kerülni a felsõ ligába. Lu-
cien Cross, a CAT vezérigaz-
gatója csak 2058-ban három
gyilkossági kísérletet élt túl.

Tadamako Shibanokuji, a
Yamatetsu igazgatójának
2059-ben bekövetkezõ halá-
la még több problémát vont
maga után. Részvényeit fia, Yuri örökölte, aki történetesen
ork volt. Na már most, a japánok nincsenek túl nagy véle-
ménnyel a metahumánokról – tulajdonképpen a legtöbbjük
nem is veszi emberszámba õket. Tehát semmit nem tettek
azért, hogy segítsenek egy egyszerû orknak a cég élére állni.
A Yamatetsu igazgatótancsa, hogy lemondásra kényszerítse
Yurit, az oroszországi Vlagyivosztokba helyezte át a cég köz-
pontját.

Eközben a Fuchi-Renraku ügy kezdett eldurvulni. 2059
közepén a Fuchi nyilvánosan ipari kémkedéssel vádolta meg
a Renrakut, kémként pedig Miles Lenier-t jelölte meg. A vá-
dat elejtették, de Lenier még elõtte lelépett a Renrakutól, és
részvényeit eladta a Zürich-Orbital Banknak. Körülbelül ezzel
egy idõben a fuchis Richard Villiers megalakította a Novatech
részvénytársaságot, és azon keresztül szépen csendben el-
kezdte felvásárolni a Fuchi Észak-Amerika érdekeltségeit.
(Tudta, hogy a rivális pártok megpróbálják eltávolítani, ezért
igyekezett megelõzni õket.) És micsoda meglepetés, a biz-
tonsági fõnöki állást öreg cimborájának, Miles Lenier-nek
ajánlotta fel.

Ekkor harapott fûbe a Társasági Tanács két tagja is, egyik
egy repülõgép-szerencsétlenség következtében, a másik
pedig bombamerényletben. 2059-ben a Tokióból Seattle-be
tartó 1118-as számú járat lezuhant a Redmond Pusztulat-
ban, közel kétszáz ember halálát okozva, közöttük David
Hague-ét, a Fuchi Társasági Tanácsi Képviselõéét. A Nagy
Nyolc senkit nem nevezett ki a helyére, ez a megtiszteltetés

a Wuxing Incorporatedet érte – egy papa-mama féle családi
vállalkozást, mely Dunkelzahn végrendeletének köszönhette
feltörését. (Kíváncsi lennék, hol lettek elásva a hullák...)
2060-ban a Renraku is elveszítette Társasági Tanácsi képvi-
selõjét egy újdelhi pokolgépes terroristatámadás következ-

tében. Helyét a Cross Appli-
ed Technologies embere
foglalta el (amitõl Damien
Knight iszonyatosan bepi-
pulhatott). Ugyanebben az
évben megszületett a cég-
háború elsõ áldozata – a
Fuchi Industrial Electronics.
A cég azonnal darabokra
hullott, amint Richard Villiers
átmentette a részét a Nova-
techbe. A maradék két részt
felvásárolta a Renraku és a
Shiawase; a két nagy cég be-
kebelezte azt, ami még
megmaradt a Fuchi Industri-
al Electronicsból, míg végül a
Fuchi hivatalosan is meg-
szûnt létezni.

2060 ÉS UTÁNA
Megérkeztünk 2060-ba,

és a Hatodik Világ még min-
dig változik. A Nagy Nyolc
megatársaság Nagy-Ki-Tud-
ja-Hánnyá változott, és az
utcákon egymást érik az

árnyvadász-munkák. Az Ares feltételezhetõen megtisztítot-
ta Chicagót a rovarszellemektõl, a falat pedig lebontották...
de senki nem tudja biztosan, a bogarak tényleg eltûntek-e
Chicagóból és máshonnan. A mágia folyamatosan új trük-
kökkel bombáz minket, és nem tudni, mi zajlik a Mátrixban.
Csak annyi biztos, hogy valami történik, és az számunkra
valószínûleg nem jelent semmi jót.

Az otakuk már 2055-ben, elsõ megjelenésükkor is elég
furcsák voltak, fõleg a „Mély Rezonanciáról” és a „gépben
lakozó szellem”-rõl szóló szövegükkel. Még mindig nem
tiszta számunkra, kik is az otakuk, vagy honnan jöttek, de
egy dolog biztos – a legtöbbjük fiatal, sõt kölyök, és kiber-
dekk nélkül tudnak szörfözni a Mátrixban. Sõt nagyon, na-
gyon jól csinálják. Néhányan már kezdjük azt hinni, hogy a
szellemek, melyekrõl néha süketelnek, valóban léteznek.

2059. decemberében a seattle-i Renraku Archológia
minden látható ok nélkül bezáródott. A cég lezárta a hely-
színt, és semmilyen információt nem közöltek az esetrõl.
2060. januárjában az UCAS hadserege behatolt az épület-
be, mi pedig kíváncsian várjuk a fejleményeket.

Nem számít, milyen sötét titkok léteznek, néhány dolog
soha nem változik. A világ mindig is igazságtalan lesz, és
mindig a gazdagok diktálják a játékszabályokat. A hozzánk
hasonló fickók – árnyvadászok, akik bármit megtesznek,
hogy étel kerüljön az asztalra, tetõ a fejük fölé, és a legújabb
kiberverek a megfelelõ helyekre – pedig megszegik ezeket a
szabályokat. Mert mi megtehetjük. Ez a túlélésünk kulcsa.
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AA  CCSSAALLÁÁDDBBAANN  MMAARRAADD
A cégháborúktól a bandaháborúkig; néhány esemény az alvilág környékérõl, ahol
közülünk oly sokan élnek.

22003300::  Maffia-jakuza háború tör ki Seattle-ben, amikor mindkét szervezet vezetõjét
meggyilkolják. Hosszú ideig tartó harc után a két kimerült szindikátus fegyverszüne-
tet köt.
22003322::  A japáni Chibában a jakuza fõnöke, az oyabun koreai vezetõket küld a seatt-
le-i szervezet újjáépítéséhez.
22004422::  A Seattle-ben tartózkodó koreai jakuza-vezetõk között véres mészárlás veszi
kezdetét, miután a chibai oyabun úgy dönt, nem óvja tovább koreaiakkal a japán
érdekeket. A koreaiak többségét megölik; a túlélõk lesznek késõbb a szöulpa körök
alapítói.
22004444::  Hanzo Shotozumit választják a seattle-i jakuza élére. Határozott fellépésének
köszönhetõen kiújul az ellenségeskedés a maffia és a jakuza között. A maffia vissza-
vonult Donja, James O’Malley visszatér, hogy megküzdjön a jakuza jelentette fenye-
getéssel.
22005588:: Don O’Malleyt agyonlövik seattle-i otthona mellett, ennek következtében tel-
jes fronton bandaháború tör ki; a jakuza, a maffia, a szöulpa körök, és a triádok
egymás torkának ugranak. A kialakult káosz jó üzleti lehetõségeket kínál, de csak ha
elég ügyesen tudod a golyókat kerülgetni.


