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Katasztrófa-
kalendárium
2001 – 2015
Soha nem látott mértékben dúl a világméretű terro-
rizmus. A politikai célok elérését szolgáló erőszak-
hullám mögött a HAVOC névre hallgató nemzetközi 
bűnszövetkezet áll. (HAVOC = Hijack, Assassination 
and Violent Opposition Consortium, azaz Ellenzéki 
konzorcium gépeltérítés, merényletek és erőszakos 
cselekedetek végrehajtására.)

2011 – 2016
A HAVOC ellenőrzése alá vonja több kisebb, illetve 
szegény sorsú ország kormányszerveit. A szervezet 
terroristái fegyvereket, kiképzést és szükség esetén 
menedéket kapnak ezekben az „Elátkozott” orszá-
gokban.

2016 – 2021 
A fejlett világ országainak behódoltatása érdekében a 
HAVOC nap nap után hajt végre gyilkos merénylete-
ket, rabol el befolyásos államférfiakat, robbant pokol-
gépeket olaj- és gázfinomítók területén. A világ vezető 
hatalmai az egyre feszültebbé váló nemzetközi helyzet 
és a felháborodott közvélemény nyomása ellenére szi-
lárdan kitartanak elveik mellett, nem hajlandók telje-
síteni a HAVOC követeléseit.

Katasztrófa-kalendárium
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2021
Egy rendkívüli csúcstalálkozón merénylet áldozatául 
esik az Egyesült Államok elnöke és a kínai miniszter-
elnök. Az USA, Kína és több, gazdaságilag fejlettebb 
európai nemzet létrehozza a Világ Véderőinek Szö-
vetségét (VVSZ), és hadat üzen a HAVOC-nak. Az 
„Elátkozottak” területeit megszállás alá helyezik, több 
ezer HAVOC-ügynököt ejtenek foglyul.

2022
A HAVOC életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélt 
főkolomposait az ún. „sötét tömlöcökbe”, föld alá te-
lepített, szökésbiztos börtönökbe szállítják, hogy meg-
hiúsítsák esetleges szökési kísérleteiket, illetve elejét 
vegyék a még mindig szabadlábon lévő HAVOC-
ügynökök szöktetési terveinek.

2023
Új alvilági vezetés alakul ki a szervezet szétszórt ma-
radványainak egyesítésére, a HAVOC bosszújának ki-
tervelésére.

2024
HAVOC-ügynökök támadást intéznek egy VVSZ-
szerelvény ellen, amelynek rakományát tizenhét, meg-
semmisítésre szánt, egyenként 100 kilotonnás nukle-
áris robbanófej képezi. A vonatot működésképtelenné 
teszik, halált hozó terhét elrabolják.

2025. január 1.
A bűnszövetkezet megkaparint egy, a VVSZ tulajdonát 
képező műsorszóró műholdat, amelynek segítségével 
aztán dermesztő ultimátumot tesz közzé. A tizenhét 
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darab nukleáris robbanófejet elrejtették az USA, Kína 
és Európa fejlett országainak nagyvárosaiban. A szer-
vezet a „sötét tömlöcökben” fogva tartott valamennyi 
HAVOC-ügynök haladéktalan elengedését, valamint 
2000 milliárd dollár értékű aranyrúd átadását köve-
teli. Amennyiben ezt nem teljesítik, készek egyesével 
felrobbantani az atomtölteteket, egészen addig, amíg 
követelésüket hiánytalanul meg nem kapják. Huszon-
négy órás türelmi időt szabnak meg. A VVSZ vezetők 
kihirdetik a rendkívüli állapotot, és a határidő enyhí-
téséért folyamodnak. A HAVOC elutasítja a kérést.

január 2.
Franciaországban, a Párizstól tíz mérföldre délre fek-
vő Brie atomerőművében felrobban az első atomtöl-
tet. A nukleáris kataklizmának és az azt követő sugár-
fertőzésnek több milliónyi áldozata van. A HAVOC 
megismétli feltételeit, és újabb huszonnégy óra hala-
dékot ad.

január 3. Az „Utolsó Nap”. 
A Világ Véderőinek Szövetsége ügynökei egy csendes-
óceáni szigeten rábukkannak a HAVOC főhadiszál-
lásra. Villámgyorsan érkezik a parancs: a létesítményt 
megszállni, majd személyzetével együtt elpusztítani. 
A támadás gyors és hatékony, az épületkomplexumot 
rövid időn belül lerohanják, a HAVOC-ügynököket 
felkoncolják. Ugyanakkor, a sors fintoraként, miköz-
ben a VVSZ a győzelem hírének szétkürtölésén fá-
radozik, a HAVOC útjára indítja végső bosszújának 
gépezetét. Működésbe lép egy, a szigeten elrejtett, 
időzített adóvevő. A berendezés nagyfrekvenciájú rá-
diójeleket küld a Föld körül keringő telekommuni-
kációs műhold felé, mely aztán a felerősített jeleket 
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visszairányítja a Föld felszínére, ahol is a rádióhul-
lámok aktiválják a még meglevő robbanófejeket. Az 
első detonációk hatására végzetes láncreakció indul 
be, sorra lobbannak lángra az északi félteke katonai 
és polgári célokat szolgáló nukleáris létesítményei. 
Néhány napon belül több száz milliónyi ember veszti 
életét. A visszamaradó sugárzó anyagok és a Föld ég-
hajlatában bekövetkező drasztikus változások hatásá-
ra még ennél is több áldozattal járnak a katasztrófát 
követő évek.

2025 – 2032
A bolygón dúló szélviharok hatalmas mennyiségű fi-
nom port visznek magukkal a légkörbe, minek követ-
keztében csak igen kevés napfény éri el a földfelszínt. 
Az átlaghőmérséklet drámai lecsökkenésének hatásá-
ra a túlélők föld alá kényszerülnek. A távközlési rend-
szerek működését gamma sugárzás teszi lehetetlenné, 
sem rádióhullámok, se műholdak vagy kábelek révén 
sincs mód kapcsolatot teremteni. A sötétség évei alatt 
a túlélők egymástól teljesen elszigetelt csoportjai ko-
lóniákat hoznak létre.

2032 – 2033
A porfellegeket szállító viharok lassacskán megszelí-
dülnek, a nap sugarai ismét képesek áthatolni a lég-
körön, így felolvadhat az átfagyott földfelszín. A ra-
dioaktív sugárzás mértéke elviselhető szintre áll be, 
felbukkannak a túlélők, hogy újra birtokba vegyék azt 
a keveset, ami az általuk egykor ismert világból fenn-
maradt.

Katasztrófa-kalendárium
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Cal története
A neved Cal Phoenix, 2012-ben születtél hálaadás 
napján. A túlélők egyike vagy. Az Utolsó Nap előtt két 
fiú- és egy lánytestvéred volt, a szüleitek házában élte-
tek Kaliforniában. A nyári szünetekben a kék Csendes-
óceánon, Catalina Island környékén vitorláztatok apád 
hajóján. Ezek a legkedvesebb emlékeid, de ugyanilyen 
élénken élnek emlékeidben a téli vakációk is, amikor 
a család Dallasba hajtott, hogy Jonas nagybátyáddal 
és Betty-Ann nagynénéddel töltsétek a karácsonyt. A 
texasi karácsonyok közül a 2024-es volt a legemléke-
zetesebb. Ez volt az utolsó alkalom is, hogy élve láttad 
a családodat.

A szüleid lemondták az az évi dallasi utat. Az olaj-
hiány felnyomta a benzin árát literenként 8 dollárra, 
és már csak a gazdagok engedhettek meg hosszabb 
utazásokat, még napelemekkel felszerelt autók esetén 
is. Olyan csalódott voltál a hírektől, hogy gyalog vágtál 
neki az 1300 mérföldes dallasi útnak, de szerencsére 
apád három mérföld után utolért. Amikor Jonas bá-
csikád és Betty-Ann nénikéd megtudták, mit csinál-
tál, meggyőzték a szüleidet, hogy legalább te hadd 
töltsd velük a karácsonyt a Denton melletti farmju-
kon.

Cal története
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Amikor megláttad őket az Addison reptéren lando-
lás után, tudtad, hogy emlékezetes szünidő lesz. Jonas 
bácsikád olajjal üzletelt. Ezt csinálta, mióta ’08-ban 
lediplomázott a Texasi Egyetemen geológus végzett-
séggel. Azután nyáron főmérnök lett az Austin mellett 
épülő olajbányánál. Egész Texasban nem akadt párja, 
és karácsonyi ajándékként elintézte, hogy körbevezet-
hessen téged az egész föld alatti létesítményben.

Újév napján korán útra keltetek a bányához, mely 
200 mérföldre délre feküdt Dallastól. Az út két napot 
vett igénybe, egy éjszakai megállóval Wacóban, mivel 
a kormány sebességkorlátozást vezetett be az üzem-
anyag-megtakarítás érdekében, így az autópályákon 
is legfeljebb óránként 15 mérfölddel lehetett haladni. 
Lassú utazás volt, a rádióban folyamatosan a HAVOC 
legutóbbi gaztetteiről jelentettek, de téged mégis az 
tartott izgalomban, hogy milyen lesz felfedezni a végte-
len hosszú föld alatti alagutakat.

A bánya bejáratánál egy VVSZ-osztag járőrözött. 
Esetleges szabotázst akartak megelőzni, mert az olaj-
bányák és olajkutak mindenhol a HAVOC elsődleges 
célpontjainak számítottak. Hivatalosan az ünnep miatt 
zárva volt a bánya, de Jonas bácsi bármikor beléphe-
tett, így a papírok ellenőrzése után beengedtek. Hatal-
mas komplexum volt, biztonsági okokból teljesen ön-
ellátó. Egy központi liftakna vitt számos munkaszintre, 
amiken voltak laboratóriumok, szerelőműhelyek, sőt 
még finomítók is, hogy azonnal fel lehessen dolgozni 
a kőből kinyert drága folyadék egy részét. Jonas bácsi 
épp a finomítók működését magyarázta 100 méterrel 
a föld alatt, amikor megtörtént.

Cal története
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A föld rázkódott, ahogy ez első távoli robbanások lö-
késhulláma elérte a bányát. Arra is jól emlékszel, először 
azt hitted, egy földrengésnek vagy tanúja, mint ahogy 
az oly sokszor megesett veled kaliforniai gyermekkorod 
során. De ahogy sorra omlottak be a felszínhez köze-
lebb eső szintek, rádöbbentél a szörnyű valóságra. Az 
elképzelhetetlen megtörtént.

Kezdetben nem lehetett tudni, mekkora pusztítás 
ment végbe a felszínen. A föld mélyében a vészgene-
rátorok automatikusan beindultak, amikor elment az 
áram. A rengések hamar csillapodtak, ezért bácsikád és 
nénikéd azt hitte, csak kisebb kár lehetett odafenn. Jo-
nas bácsi biztosra vette, hogy a hadsereg mentőexpedí-
ciót küld utánatok, és pár nap, legfeljebb egy hét múlva 
kivisznek titeket. Betty-Ann nénikéd is bizakodó volt. 
Elvégre 200 ember egy teljes havi ellátására elegendő 
élelmiszerkészlet állt a rendelkezésetekre. Nem is sej-
tette, hogy ti hárman végül az utolsó morzsáig felélitek 
majd a tartalékokat, mint ahogy azt sem, hogy a bánya 
lesz az otthonotok, menedéketek és egyben börtönötök 
is életetek elkövetkező nyolc évében.

Egy hónappal az Utolsó Nap után elfogadtátok, hogy 
nem lesz mentőakció. Napokig ültetek csendben, re-
ménykedve és imádkozva ásatás hangjaira vagy a rá-
dió megszólalására várva. Ám kizárólag a földet elta-
karó gamma sugárzás statikus recsegése volt hallható. 
Nagybátyád azt mondta, ha ki akartok jutni a felszínre, 
ásnotok kell a központi liftaknában. Nagyon veszélyes 
volt felfelé haladni az összetömörödött betontörmelé-
ken és görbe acélgerendákon keresztül, de remény sem 
volt arra, hogy ezen kívül más úton kijuthatnátok. Fáj-
dalmasan lassan haladtatok, de céltudatosan, bár félte-
tek attól, mi várhat rátok a felszínen.

Cal története
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A bányában töltött idő alatt hasznos túlélési leckéket 
tanultál. Bácsikád megmutatta, hogyan lehet az olaj-
ból benzint finomítani, hogy futhassanak a generáto-
rok; hogyan lehet friss vizet nyerni a porózus kőből; 
hogyan lehet tartalék alkatrészeket készíteni, hogy a 
létfontosságú gépeket megjavíthassátok. Betty-Ann 
nénikéd régen ápolónő, aztán gimnáziumi tanár volt 
Dentonban, így nem csak folytatta az oktatásodat, de 
fitten és egészségesen is tartott. Szeretetük és támoga-
tásuk mellett cseperedtél a sötét föld alatti tömlöcben, 
de óriási súlyként nehezedett rád szüleid és testvére-
id elvesztése. Megfogadtad, hogy egy napon valahogy 
visszafizeted kedvességüket azzal, hogy vigyázol majd 
rájuk.

2032. szeptemberének elején végre-valahára sikerült 
kitörnötök a felszínre. Nagynénéd biztos volt benne, 
hogy még veszélyesen magas a radioaktivitás szintje, 
ezért nehezen hagyta ott a bányát. Az utolsó hónapok-
ban viszont a statikus rádiózaj egyre tisztább lett, ezzel 
Jonas bácsikád meggyőzte, hogy most már biztonságo-
san lehet odafenn élni.

Cal története
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A környező vidék úgy festett, mintha egy idegen boly-
gón lennétek. Ez nem lehet a Föld, ugye?! Csak néhány 
építmény vészelte át az Utolsó Nap utáni években a 
világot legyaluló hóviharokat és kegyetlen hideget, 
most pedig, ahogy a por leülepedett és a nap vissza-
tért, Austin egykor termékeny mezői napégette kősi-
vatagra emlékeztettek, megszórva a letűnt civilizáció 
emlékeivel. Az első néhány nap során, amikor neki-
vágtatok a vad világ felfedezésének, könnyűszerrel hi-
hettétek, hogy ti hárman vagytok az egyedüli túlélők. 
De az ötödik nap reggelén nagybátyád sikeres rádió-
kapcsolatot létesített egy Ewell nevű családdal, akik 
McKinney romjai közelében, Dallastól harminc mér-
földnyire északra éltek. Ők elmesélték, hogy másokkal 
is rádiókapcsolatban állnak, akik valahogy túlélték a 
világméretű katasztrófát. Többségük elszigetelve élt, 
helyhez kötötte őket az üzemanyag, víz és élelmiszer 
hiánya. Akik tudtak mozogni, azokat arra kérték, köl-
tözzenek hozzájuk McKinneybe, és építsenek közös-
séget. Sokan már el is indultak, nagybátyád és nagy-
nénéd úgyszintén elfogadták a meghívást. McKinney 
nincs messze Dentontól, kíváncsiak voltak, vajon mi 
maradt meg a farmjukból. Haza akartak menni, ösz-
szeszedni minden használhatót, aztán McKinneybe 
költözni. Ewellék lelkesek voltak, de figyelmeztettek 
titeket, hogy nem minden túlélőnek célja az újjáépítés. 
Dallas és Fort Worth romjait bűnbandák irányították, 
akik nem csak egymással csatároztak, de mindenkit fé-
lelemben tartottak, aki a törvény és rend visszaállításán 
fáradozott. Azt tanácsolták, hogy északra utazva min-
denképp kerüljétek el őket.

Cal története
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A 35-ös autópálya maradt csak épen a bánya körü-
li pusztulatban. Egyenesen Denton felé vezetett, csak 
járművet kellett találni, mert nagybátyád szerint túl 
veszélyes lenne gyalog egy ilyen hosszú út. Több mint 
egyheti kutatás után találtatok egy vén iskolabuszt, ami 
még valamennyire működőképes volt – egy föld alatti 
parkolóban vészelte át az eltelt évek fagyos hóviharait. 
Néhány alkatrészt kicserélve, tankját feltöltve, sok órai 
munkával végül életre keltettétek.

Felvittétek a buszra a maradék élelmiszert és egy kis 
generátort a bányából, aztán megkezdtétek az utat a 
tanyára. Portengeren és az útra szóródott kavicsokon át 
haladt a zajos öreg járgány – szívszaggató látvány volt. 
Az egykor nyüzsgő élettel, emberekkel teli Temple és 
Waco városai már csak üres és romos épülethalmok 
voltak.

Fort Worth előtt nem is találkoztatok élet nyomaival. 
Ott viszont roncsok állták el az utat, közeledtetekre ko-
mor arcú férfiak és nők bukkantak elő a barikád mö-
gül, bőrbe és szegecselt acélba öltözve. Jonas bácsikád 
bajtól tartva lassított a busszal. Hirtelen kézifegyverek 
és puskák kerültek elő, és megcélozták a szélvédőt – itt 
aztán nem volt érdemes megállni útbaigazítást kérni! 
Ti lebuktatok, ő pedig a gázra lépve nekiszáguldott az 
autóknak. A punkok félreugráltak, és bár számos lövést 
eresztettek az áttörő busz oldalába és farába, de sike-
rült elmenekülnötök a romos városból, mielőtt üldöző-
be vettek volna.

Cal története
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Dentonhoz érve konstatáltátok, hogy a tanya, akár-
csak az összes közeli lakóhely, törött téglákra és szakadt 
gerendákra redukálódott. Nénikédet eléggé felzaklatta 
a látvány, ezért meg sem álltatok, hanem mentetek to-
vább McKinney felé. Könnyű volt megtalálni az Ewell 
család házát, mert ez volt az egyetlen hely, ami még 
állt. Inkább hasonlított erődre, mint tanyára, a megerő-
sített kőfalakkal, lőrésekkel és karókkal teli vizesárok-
kal. Fort Worth után már nem igényelt magyarázatot, 
hogy miért van szükség ezekre az óvintézkedésekre.

Pop Ewell, egy hetvenéves nagypapa állt a túlélők 
maroknyi csapatának élén; ő sürgette Jonas bácsiká-
dat, hogy csatlakozzatok. Amikor megérkeztetek, még 
egy tucatnyian sem voltak, de aztán érkeztek mások is, 
így lettetek huszonöten. Ideje volt nevet adni a telepü-
lésnek. A Dallas Kolónia 1, azaz DK1 lakói onnantól 
keményen dolgoztak, hogy a hely biztonságot nyújt-
son a fosztogató városi bandák és a pusztaság veszélyei 
ellen.

Cal története
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Cutter Jacks is itt talált menedéket. Azelőtt vezető 
szerelő volt a Lake Dallas melletti Forma-1 versenypá-
lyán. Hihetetlen tudása és tapasztalata a motorok terén 
hamar nélkülözhetetlenné tette nálatok. Ő tanított meg 
vezetni; egy kupac autóroncsból építettetek közösen 
egy erős, spéci sportkocsit. Ezzel járőröztél a várostól 
északra, hogy időben megtudjátok, ha közeleg egy csa-
pat városi punk, akik folyton a DK1 készleteit akarták 
megszerezni vagy elpusztítani. Cutter tanított meg lőni 
is. Természet adta lövésztehetséged és a volánnál tanú-
sított ügyességed révén harcoltad ki magadnak ellen-
feleid irigykedő tiszteletét, akik hamarosan „Száguldó 
Harcos”-ként emlegettek.

Hat hónappal azután, hogy megérkeztetek a DK1-be, 
a kolóniának komoly veszéllyel kellett szembenéznie. A 
hőhullám okozta aszály az élelmiszer-utánpótlás meg-
szakadásával fenyegetett. Gyenge gabonatermés mu-
tatkozott, a kolónia artézi kútja – az egyetlen forrás, 
amelyből sugárfertőzés által nem érintett vizet lehetett 
nyerni – pedig kezdett kiszáradni. A szárazság ráadásul 
egyre több támadást provokált, mert a városi banditák 
elkeseredetten próbáltak ételt és vizet szerezni. A közös 
nélkülözés egyesítette őket, így most már igencsak va-
lós veszélyt jelentettek a DK1 számára.

2033. májusának utolsó napján Pop Ewell egy má-
sik kolóniával vette fel a kapcsolatot rádión keresztül. 
Big Springben éltek, ami 300 mérföldre van nyu-
gatra McKinneytől. Náluk a fordítottja volt a hely-
zet: volt elég vizük és élelmiszerük, de nagyon kevés 
volt az üzemanyaguk. Ismertek túlélőket az arizonai 

Cal története
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Tucsonban lévő kolóniából is, akiknél ugyancsak nem 
volt több benzin. Utóbbiak beszámolóiból az derült ki, 
hogy a Sierra Nevada hegyvonulatától nyugatra fekvő 
területeket megkímélték a radioaktív viharok, így cso-
dával határos módon Kalifornia déli része továbbra is 
sűrűn lakott; gyakorlatilag sértetlenül megúszta az el-
múlt 8 évet. Alig akartál hinni a fülednek, mert lehet, 
hogy a családod még életben van, és egy napon újra 
együtt lesztek!

Pop Ewell tanácsot hívott össze arra, hogyan kezeljé-
tek a DK1 helyzetét. Abban mindenki egyetért, hogy 
McKinneyben maradni az öngyilkossággal egyenlő, 
akár lassan az éhezéstől, akár gyorsan egy vérengző vá-
rosi banda keze által. Egy lehetőség maradt nyitva a 
DK1 előtt: elérni Kaliforniát, ahol valós jövőt remélhet 
a kolónia. Döntéseteket megüzenitek Big Springbe, és 
egy közeli találkozást beszéltek meg. A DK1 benzinjé-
nek egy részét cserélitek ételre és vízre, aztán velük és 
a tucsoniakkal együtt utaztok tovább Kalifornia felé.

Azonnal elkezdődnek az előkészületek. Mindenki bi-
zakodva tekint a jövőre, egy nagy kalandként gondolva 
az útra. Csak kevesek sejtik, mennyi veszéllyel fog járni 
ez az utazás.

Cal története
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játékszabályok
Mielőtt belevágsz a kalandba, meg kell határoznod, 
milyen képességekkel, fegyverekkel és tárgyakkal in-
dulsz el. Az Akciótáblázatodon rögzítheted ezeket, 
aztán a kaland során az értékeket folyamatosan mó-
dosítanod kell. Ezért tanácsos ezekről az oldalakról 
fénymásolatot készíteni, vagy ceruzával írni.

Személyes képességeid két alapvető kategóriába es-
nek: HARCÉRTÉK és KONDÍCIÓ. Kezdeti HARCÉRTÉK 
pontodhoz dobj egy tízoldalú dobókockával. A dobott 
számhoz adj 10-et, és írd be az Akciótáblázatod HARC-
ÉRTÉK rovatába. (Ha például az ötös számot sikerült 
dobnod, akkor a HARCÉRTÉKED 15 lesz.) Amikor közel-
harcba keveredsz egy ellenféllel, a HARCÉRTÉKEDET kell 
majd az övéhez hasonlítani, ezért itt a magas érték 
számít jónak.

A KONDÍCIÓ meghatározása ugyanígy történik, de 
itt a dobott számhoz 20-at kell adni. (Ha például a 
nyolcas számot dobtad, akkor a KONDÍCIÓ rovatba 
28-at kell írnod.) Ha megsebesülsz egy harcban vagy 
bármikor máskor kaland közben, KONDÍCIÓ pontokat 
fogsz veszíteni. Ha ez 0-ra vagy az alá csökken, ak-
kor meghaltál, kalandod pedig véget ér. Vissza is lehet 
nyerni KONDÍCIÓ pontokat a kaland folyamán, de a 
kezdeti szintet sosem haladhatja meg.

játékszabályok
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Túlélő képességek
Mióta visszatértél a felszínre, azon dolgozol, hogy a 
saját magad és a kolónia megvédésének érdekében 
minél tökéletesebbre csiszold képességeidet és termé-
szetes ösztöneidet. 

Az Akciótáblázatodon megtalálod az öt alapvető KÉ-
PESSÉGEDET:

AUTÓVEZETÉS
Képesség arra, hogy irányíts gépjárműveket, úgymint 
autók, motorkerékpárok vagy teherautók.

CÉLLÖVÉS
Ismeret és gyakorlat lőfegyverek használatában, mint 
pisztolyok, géppisztolyok, golyós és sörétes puskák.

TALPRAESETTSÉG
A természetben való életben maradás, tudás és ta-
pasztalat együtt.

Túlélő képességek
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ÜGYESSÉG
Fizikai állóképesség, re� exeid gyorsasága és kézügyes-
séged tartozik ide.

TALÁLÉKONYSÁG
Intelligenciaszinted, az információk feldolgozásának 
képessége, műveltséged és mentális éberséged.

KÉPESSÉG PONTOK
A felsorolt öt KÉPESSÉGET szintén pontokban mérjük. 
Kezdetben mindegyikhez 3-3 pontot könyvelhetsz el, 
de van még 9 pontod, amit bárhogyan szétoszthatsz 
az öt KÉPESSÉG között. A kaland során mindegyik KÉ-
PESSÉGED komolyan próbára lesz téve, ezért minél 
nagyobbak az értékek, annál nagyobb az esélyed a 
túlélésre. A 9 extra pont szétosztása teljesen rád van 
bízva.

Ha sikerült eldöntened, milyen arányban osztod szét, 
írd be őket az Akciótáblázatodra. (Ellenőrzésképp: Az 
öt KÉPESSÉGED pontjainak összege 24 kell legyen.)

Amennyiben sikeresen végigjátszod ezt a küldetést 
az első Száguldó Harcos könyvben, a következő, má-
sodik kötetben újabb 4 pontot oszthatsz majd szét, va-
lamint az itt szerzett felszerelést is átviheted a követ-
kező kalandkönyvbe, melynek címe Slaughter hegyi 
futam.

Túlélő képességek



Felszerelés
A ruházatodat nem számolva, van néhány alapvető 
felszerelési tárgyad: hátizsák, egy öv, rajta tártáska, el-
sősegélycsomagok, vizes kulacs és egy vadászkés. Van 
még egy térképed Közép-Texasról a bőrdzsekid belső 
zsebébe dugva.

HÁTIZSÁK
A hátizsákban egyszerre legfeljebb 10 tárgyad lehet. 
Viszont, ha több, mint négy tárgyad van beírva, akkor 
1 pontot le kell vonnod az ÜGYESSÉG értékedből. Ha 
pedig tele van a hátizsák, azaz tíz tárgyad van, akkor 2 
ponttal csökken az ÜGYESSÉGED.

A rád váró feladat elvégzéséhez az alábbi tárgyak kö-
zül kiválaszthatsz legfeljebb négyet:

napelemes zseblámpa
kézigránát
messzelátó
iránytű
CB-rádió
jelzőrakéta
3 adag étel (mindegyik 1-1 helyet foglal a hátizsákban)
rugalmas fűrész
Geiger-számláló

A kiszemelt tárgyakat írd fel az Akciótáblázatodra. 
Ne feledd, ahogy négy tárgynál több lesz a hátizsá-
kodban, akkor ÜGYESSÉGED máris csökken 1 ponttal! 
Kalandod során lehetőséged lesz hasznos tárgyakat 
begyűjteni. Ezeket a tárgyakat mindig félkövér sze-
déssel jelöli a szöveg. Ha nincs másképp jelezve, akkor 
elrakhatod őket a hátizsákodba.

Felszerelés
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ÉLELEM
Rendszeresen kell táplálkoznod. Ha a történet szerint 
enned kell, de nincs mit, akkor veszítesz 3 KONDÍCIÓ 
pontot.

TÁRTÁSKA
A tártáskában tartod a lőfegyverekhez való tartalék 
lőszert. Maximum ennyi fér bele:

• 40 darab 9 mm-es pisztoly/géppisztoly lőszer
vagy

• 20 darab 7,62 mm-es puskagolyó
vagy

• 10 darab 12-es sörétes patron

Tarthatsz a táskában többféle lőszert is, ehhez az 
alábbi képletet használhatod: 

4 db 9 mm-es lőszer = 2 db 7,62 mm-es lőszer = 1 db 12-es patron 

Vagyis például a 8 darab patron mellé még befér a 
tártáskába 8 darab 9 mm-es lőszer is vagy 4 darab 
7,62 mm-es.

Lőszert tehetsz akár a hátizsákba is, amiben egy 
tártáskányi lőszer 1 helyet foglal el, függetlenül attól, 
hogy például csak 1 darab vagy 40 darab 9 mm-es 
töltényről van szó. De 41 darab 9 mm-es lőszer már 
2 helyet foglal.

felszerelés
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ELSŐSEGÉLYCSOMAG
Egy jól összeállított gyógyszerkészlet létfontosságú le-
het a túlélés szempontjából, ha megsérülsz valamilyen 
balesetben vagy harcban. Tartalmaz kötszereket, seb-
hintőport, antibiotikumokat, vízfertőtlenítő tablettá-
kat, szulfonamidokat, fájdalomcsillapítókat, kálium-
jodidot (sugárfertőzés késleltetésére) és sebészcérnát.

Az egyszerűség érdekében ezek egységekbe vannak 
osztva. Hogy megtudd, hány egységgel kezded a ka-
landot, dobj egy kockával (a 0 most 10-et jelent), és 
adj hozzá 2-t. Ennyit karikázz be az Akciótáblázatod 
Elsősegélycsomag részén. Tehát 3-12 között lesz indu-
láskor a száma. 12-nél többet nem tarthatsz magad-
nál később sem.

Minden elsősegélycsomag 3 pontot ad vissza el-
vesztett KONDÍCIÓ pontjaidból, melyeket harcon kívül 
bármikor használhatsz. Nem pótolja viszont az éhe-
zés vagy szomjúság okán elszenvedett KONDÍCIÓ pont 
vesztést!

VIZES KULACS
A víz alapvető az életben, így életed azon is múlhat, 
van-e nálad elég szennyezetlen ivóvíz. A kaland so-
rán rendszeresen kell majd innod. A teli kulacsban 4 
adag víz van, ez általában egy napra elég egy felnőtt 
férfinak. Ha innod kell, akkor ikszelj ki egy sort az 
Akciótáblázatod Kulacs részén. Ha nem tudsz inni, azt 
3 KONDÍCIÓ pontod bánja. A kaland kezdetekor tele 
van a kulacsod.

felszerelés
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FEGYVEREK
KÖZELHARCI FEGYVEREK
Ezek a fegyverek a kézitusában segítenek. A kaland 
kezdetén egy vadászkésed van, mely harcban 2 pont-
tal növeli a HARCÉRTÉKEDET. Írd be a vadászkést a 
Közelharci fegyverek részbe az Akciótáblázatodon!

Ha a kaland során közelharci fegyvert találsz, az a 
szövegben félkövér szedéssel lesz, akárcsak a felsze-
relési tárgyak, de mellette zárójelben lesz egy szám – 
hogy hány ponttal növeli közelharcban a HARCÉRTÉ-
KEDET; például így: machete (+3).

Az ilyen tárgyakat nem a Hátizsák, hanem a Közel-
harci fegyverek részre kell beírnod. Egy időben leg-
feljebb kettő közelharci fegyvered lehet, de használni 
mindig csak egyet tudsz.

LŐFEGYVEREK
Négyféle lőfegyvert tudsz használni:

fegyverek
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A kalandod kezdetén egy lőfegyvered van, amit a 
fenti listából választhatsz ki. Ha döntöttél, jelöld be az 
Akciótáblázatodon a Lőfegyverek résznél, a hozzá tarto-
zó alapellátmányt pedig jelöld a Tártáskádban.

Hogy a lőfegyvert használni tudd, megfelelő méretű 
és mennyiségű lőszer is kell hozzá. Az alábbi táblázat 
mutatja, hogy melyik fegyver milyen kaliberű, hány 
lőszert fogyaszt, amikor tüzelsz vele, és hogy a kaland 
kezdetén hány lőszert kapsz hozzá:

FEGYVEREK ÉS KALIBEREK
fegyver kaliber tűzgyorsaság. alapellátmány.

Pisztoly 9 mm 1 8

Géppisztoly 9 mm 6 30

Sörétes puska 12-es 1 4

karabély 7,62 mm 1 4

Egyszerre maximum három lőfegyver lehet nálad, 
azonban ha két vagy három lőfegyver van nálad, 
ÜGYESSÉGED le kell csökkentened 1-gyel, illetve 2-vel.

Géppisztolyodat csak akkor használhatod a szokott 
módon, ha legalább 6 darab 9 mm-es lőszered van. 
Amennyiben lőszereid mennyisége ezen érték alá 
csökken, csupán közönséges pisztolyként használha-
tod.

fegyverek
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A KÖZELHARC SZABÁLYAI
Megesik majd, hogy kézitusába kell bocsátkoznod az 
ellenséggel, akinek HARCÉRTÉK és KONDÍCIÓ pontja fel 
lesz tüntetve a szövegben. Közelharc során a célod az, 
hogy legyőzd ellenfeled azáltal, hogy KONDÍCIÓ pont-
ját nullára vagy az alá csökkented, s közben saját KON-
DÍCIÓ pontjaidból a lehető legkevesebbet veszítsd el.

Közelharc esetén írd be mindkettőtök KONDÍCIÓ 
pontját az Akciótáblázatodon a Közelharc táblázatának 
egy üres részére. Utána kövesd az alábbi eljárást:

1. Add hozzá a HARCÉRTÉKEDHEZ a fegyvered által
szerzett extra pontokat.

2. Ebből az összegből vond ki ellenfeled HARCÉRTÉ-
KÉT. Az eredmény a KÜZDŐÉRTÉK, amit írj be az Akció-
táblázatod megfelelő helyére.

PÉLDA: Cal Phoenixet (HARCÉRTÉK 17) megtámadja
egy renegát bandatag (HARCÉRTÉK 18). Már nem tud 
kitérni a kézitusa elől, ki kell állnia, és meg kell ve-
rekednie ellenfelével. Cal Phoenix fegyvere egy va-
dászkés (+2), így a jelenlegi HARCÉRTÉKE 19. Ebből 
levonjuk a renegát bandatag HARCÉRTÉKÉT, így jön ki 
a +1 KÜZDŐÉRTÉK (19 - 18 = +1). Ezt kell beírni az 
Akciótáblázatodba.

3. Ha megvan a KÜZDŐÉRTÉK, dobj egy kockával!

4. Lapozz a könyv végén lévő Harci Eredmények
Táblázat részhez. A felső sorban vannak a KÜZDŐÉR-
TÉK pontszámok, az első oszlopban a dobott számok.

közelharc
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Keresd meg a KÜZDŐÉRTÉKNEK megfelelő oszlop és a 
dobott számnak megfelelő sor metszetében lévő cel-
lát. Itt találod, hogy hány KONDÍCIÓ pontot veszített 
Cal Phoenix (CP) és hányat az ellenfele (E). Ha érték 
helyett egy „H” betű van ott, az azonnali halált jelent.

PÉLDA: A KÜZDŐÉRTÉK +1, a dobott szám pedig a 4-es. 
Ekkor az első összecsapás eredménye:
• Cal Phoenix veszít 2 KONDÍCIÓ pontot.
• A renegát bandatag veszít 5 KONDÍCIÓ pontot.

5. A Közelharc részen jelöld be a résztvevők KONDÍ-
CIÓ pontjainak változásait.

6. Ha mindannyian éltek, a történet nem utasít más-
képp, és a harcból sem tudsz elmenekülni, el kell kez-
dened a következő harci kört.

7. Ismételd meg az eljárást a 3-as ponttól.

Az eljárás egészen addig folytatódik, amíg vagy az el-
lenfél vagy Cal Phoenix KONDÍCIÓ pontjai nullára vagy 
az alá nem csökkennek – ez jelzi, hogy az illető meghalt.
Ha te leheled ki a lelked, akkor a kaland véget ér. Ha az 
ellenfél, akkor jelezd az Akciótáblázatodon az új KONDÍ-
CIÓ értékedet (ha csökkent), és folytathatod az utadat.

A HARC ELKERÜLÉSE
A szöveg esetleg megengedi, hogy elmenekülj a harc-
ból. Ehhez végezd el a számításokat a szokott módon, 
de az ellenféltől nem kell levonnod KONDÍCIÓ pontokat, 
csak Cal Phoenixtől – ez az ára a megfutamodásnak. 
Ne feledd, csak akkor menekülhetsz el, ha a történet 
felkínálja számodra ezt a lehetőséget!

közelharc
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Egyheti figyelmes előkészület után a kolónia készen 
áll a Big Springbe vezető hosszú útra. Három jármű 
lett kiválasztva a konvojhoz: az iskolabusz, a te átala-
kított sportkocsid és egy benzinszállító, amit a közeli 
greenville-i régi olajkútról mentettetek ki. Cutter és a 
bácsikád egy szögletes ponyvát feszítettek ki rá, hogy 
jobban elrejtse a tartály hengeres testét, ami több, 
mint 20000 liter benzint tartalmaz, amit az Ewell ta-
nya föld alatti tárolóiból szivattyúztatok ki. Ebben az 
üzemanyagszegény világban a benzin a legértékesebb 
árucikk. Ha a városi bandák felfedeznék, hogy milyen 
értékes holmit szállít a DK1, semmi sem állítaná meg 
őket, hogy meg ne szerezzék.

A kolónia nagy része a buszon fog utazni, amit a bá-
csikád vezet. Cutter vezeti majd a benzinszállítót, te 
pedig, mint egy felderítő, a konvoj élén mész a sport-
kocsiddal. Mivel a busz tele van emberekkel, csak a 
legszükségesebb holmik férnek el; minden mást el-
pusztítotok McKinney elhagyása előtt. Az indulás 
előtti hajnalon alaposan átnéztek minden járművet és 
élelmiszert. Elég étel és víz van, hogy elérjétek a célt, 
de a személyes fegyvereiden kívül nagyon kevés do-
loggal tudjátok megvédeni magatokat.

Long Jake Bannerman, aki ezelőtt munkás volt 
Gainesville-ben, vállalja, hogy északnak hajt fegyvert 
és lőszert keresni. A bátyjának volt egyszer egy vaske-
reskedése Shermanben, és a pincében elzárva sport-
fegyvereket is tartott. Még ha ásni is kell érte, jó esély 
van arra, hogy épségben megtalálják. Mindenki egyet-
ért, hogy érdemes megpróbálni, ezért Jake CB-rádiót, 
ásót és egy rozsdás revolvert ragadva elindul Sherman 
felé viharvert teherautóján.

1



Két órával később bejelentkezik Shermanből. Pus-
kákat és lőszert talált, de a teherautója lerobbant a 
városban. Talált egy túlélőt is – egy tinédzser lányt –, s 
kéri, hogy vedd fel őket minél hamarabb. Jonas bácsi 
egyetért. Megüzeni, hogy maradjon a helyén, és vár-
jon téged.

– Naná, hogy egy csajjal rekedt ott az a lókötő Jake – 
morog nagybátyád kényszeredetten. – Cal, kapd össze 
magad, és szedd fel őket Shermanből. Aztán ne szóra-
kozz utcai vandálokkal, hallod-e!

– Reggelire itt vagyunk – válaszolod vidáman, ahogy 
becsusszansz a volán mögé, és beröffented a vad V8-as 
motort. Búcsút intesz, majd kihajtasz McKinneyből, s 
a kátyús 75-ös főúton északnak fordulsz.

• Lapozz a 204-re.

1
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Arcodat a géppisztolyhoz nyomva gondosan célzol a 
szemben lévő épületen tanyát vert orvlövészre, aztán 
meghúzod a ravaszt.

Dobj egy kockával, és add hozzá az aktuális CÉLLÖ-
VÉS képességedhez!

• Ha az összeg 10 vagy kevesebb, lapozz a 349-re.
• Ha az összeg 11 vagy több, lapozz a 229-re.

- 3 =
Épp át akarod vizsgálni a testeket, hátha találsz hasz-
nálható dolgot, amikor hallod, hogy a csőcselék elin-
dul felfelé a lépcsőn. Azonnal félbehagyod a kutatást, 
és a menekülésre koncentrálsz. A folyosó végén van 
egy nyitott ablak. Alatta egy sikátor vezet el a bár mö-
gött. Pillanatnyi hezitálás nélkül kimászol a perem-
re, majd leugrasz a talajra, de olyat ütődsz, hogy alig 
kapsz levegőt. Nagyokat lélegezve elhagyod a sikátort, 
és kilépsz az üres utcára. Az ugrástól elfáradtál, de 
legalább csontod nem tört.

Kétségbeesetten keresel valami búvóhelyet, ahol 
kifújhatnád magad. Egy vén panzió lehet a válasz az 
imáidra, úgyhogy átvágsz oda az úton, mielőtt vissza-
tér a jónép.

• Lapozz a 86-ra.

2–3



- 4 =
Rájössz, hogy a betűk a nátrium-klorid nevű kémi-
ai anyagot jelölik – ami a közönséges só. Egy nagy 
kupac olyan anyagra bukkantál, ami nélkülözhetetlen 
a túléléshez, és napról-napra nehezebb megszerezni. 
Izgalmadban kurjantasz egyet, és alig állod meg, hogy 
ne táncold körül a ládát jókedvedben.

Felmarkolsz annyit, amennyit csak bírsz, majd késle-
kedés nélkül visszatérsz a konvojhoz.

• Lapozz a 29-re.

- 5 =
Gyorsan felhúzod a G-12-es reteszét, és az ugrásra 
kész vezérkutyára irányítod a csövet. A kicsapó tűz 
átmarja a mellkasát, és a társai mögé repíti a testét. 
Testvérük halála és a fegyver zaja és dühe megállásra 
készteti őket.

Húzz le 6 darab 9 mm-es lőszert a Tártáskádból!

• Lapozz a 90-re.

4–5



- 6 =
Egy golyó eltalál, bíborvörös vonalat rajzolva a jobb 
alkarodon (veszítesz 2 KONDÍCIÓ pontot), aztán lepat-
tan a kormányról.

Összerezzensz a fájdalomtól, és átkozod láthatatlan 
támadódat, de nem veszíted el az uralmat a sportko-
csid fölött. Elállítod a vérzést, aztán tovább vezeted a 
konvojt a westbrooki kerülőúton.

• Lapozz a 347-re.

- 7 =
A tetőn lévő nagy lyukon beragyog a hold fénye, meg-
világítva a boltot. A padlón szétszórt romokból ítélve 
ez egy italbolt lehetett. A Koponyák elfogyaszthatták 
a készlet nagyját, amikor először elfoglalták a várost, 
de alapos keresés után találsz egy érintetlen üveg 
bourbont.

Ha elrakod, ennek megfelelően módosítsd az Akció-
táblázatodat!

• Elhagyod a boltot – lapozz a 273-ra.

- 8 =
Pisztolyt rántasz, és megcélzod a klántag mellkasát. 
Visszatartod a lélegzeted.

Add össze a CÉLLÖVÉS és KONDÍCIÓ pontjaidat.

• Ha az összeg 15 vagy kevesebb, lapozz a 96-ra.
• Ha az összeg 16 vagy több, lapozz a 344-re.

6–8



- 9 =
A golyó célba talál, a géppuskás mellkasának szélén, 
a lövés ereje elpörgeti az ablaktól. Kissé könnyebben 
lélegzel. Aztán egy hosszú sorozat hallatszik ki az épü-
letből, úgyhogy automatikusan lebuksz. De nem vagy 
veszélyben. Lövésed halálos volt, és ellenfeled csak 
haláltusájában lőtte szét a bolt falait és töredékes pla-
fonját.

Ne feledj lehúzni egy 9 mm-es lőszert a Tártáskádból!

• Lapozz a 251-re.

- 10 =
Rosszul érkezel, és lecsúszol. Kétségbeesetten vetődsz, 
hogy karoddal megállítsd magad, sikerül is megra-
gadni az ajtót, de a lábaid lelógnak az útra, és von-
szolódnak 40 mérföldes sebesség mellett. Veszítesz 3 
KONDÍCIÓ pontot.

Dobj egy kockával (a 0 most 10-et jelent), majd add 
hozzá a módosított KONDÍCIÓ pontszámodat!

• Ha az összeg 14 vagy kevesebb, lapozz a 148-ra.
• Ha az összeg 15 vagy több, lapozz a 272-re.

9–10



- 11 =
Jó, hogy óvatos voltál. Ahogy áttekinted a várost, több, 
mint húsz motorbiciklit látsz mindenfelé parkolni az 
országúton. A motorosok a közeli épületeket és bolto-
kat fosztogatják, minden eddig talált holmi a motor-
jaik mellé van leszórva. Hirtelen egy fénysugár tör az 
égnek, majd felrobbanva vakító fehérséggel világítja 
meg a környező tájat.

– Ez meg mi lehet? – kérded, amikor Cutter és Kate 
odaérnek hozzád.

– Jelzőfény – válaszolja Kate. – Szerintem megláttak 
minket.

• Lapozz a 170-re.

- 12 =
A mászás nehéz és meredek, de egyben felérsz a víz-
mosás tetejére. Óvatosan lépkedsz körbe a szélén, 
amíg egy ösvényre nem bukkansz, ami felfelé tart a 
hegyoldalon. Fényt látsz, és jobban megnézve rájössz, 
hogy egy barlang bejáratánál van egy kisebb tábortűz. 
Vigyázva közelítesz. Ahogy felérsz a barlanghoz, külö-
nös és érdekes látvány fogad.

• Lapozz a 305-re.

11–12



- 13 =
Elgémberedett kezeddel nehézkesen megy a hátizsák 
kinyitása. Összeszorítod a fogaidat, hogy elbírj az uj-
jaidból áradó fájdalommal, melyek a jelzőrakéta után 
kutatnak. Amikor megvan, óvatosan kihúzod és be-
dugod a köteleid közé, próbálva arra figyelni, hogy ha 
meggyújtod, majd ne égessen meg téged.

Legfeljebb tucatnyi törzsi nő és gyermek van az ut-
cán, amikor úgy döntesz, eljött az idő. Amint a jel-
zőfény életre kel, vörösség ragyog be, utána viszont 
fullasztó füstfelhő borít el. A nők észreveszik ezt, és 
azonnal riadót fújnak. Te még mindig a köteleiddel 
küzdesz.

Dobj egy kockával!

• Ha a szám 0–4, lapozz a 91-re.
• Ha a szám 5–9, lapozz a 30-ra.

13



- 14 =
Felemeled a kezed és megálljt intesz. A benzinszállító 
és a busz lassan megáll. Te is félreállsz, leállítod a mo-
tort, majd előveszed a fegyvered.

• Ha pisztolyod van, lapozz a 101-re.
• Ha géppisztolyod van, lapozz a 131-re.
• Ha sörétes puskád van, lapozz a 72-re.
• Ha karabélyt használsz, lapozz a 233-ra.

- 15 =
Ahogy beviszed a gyilkos ütést, felnézel. Arra számí-
tasz, hogy a másik bandatag épp újratölt, de ehelyett 
azt látod, hogy eldobja az üres tárat, és visszaszalad a 
motorjához. Elfogyott a lőszere, és inkább elmenekül, 
mielőtt viszonoznád a tüzet. Ahogy elhajt, Kate is fel-
ér a lejtő tetejére, és azt javasolja, kutasd át a legyőzött 
ellenfeledet.

• Lapozz a 175-re.

14–15





- 16 =
Közelharci fegyverért nyúlsz, amikor a falka eléri a 
főutat, és feléd rohan.

Találkoztál már veszett kutyákkal korábban, nagyon 
jól tudod, hogy elég egy karcolás, hogy véged legyen. 
Gyorsan és ügyesen kell küzdened, ha túl akarod élni 
ezt a halálos támadást.

Veszett kutya
HARCÉRTÉK 12   KONDÍCIÓ 32

• Ha három vagy kevesebb kör alatt győzöl, lapozz a
 113-ra.
• Ha legalább négy kör kellett a győzelemhez, la-
 pozz a 291-re.

- 17 =
Csak négy másodperc kell a klántagnak ahhoz, hogy 
úgy harminc golyót pumpáljon a sportkocsid oldalá-
ba. A különleges páncéltörő lőszerek némelyike átjut 
a vékony fémen, megzáporozva az utastért és téged 
csípőtől vállig. Olyan erővel ütnek meg, hogy átesel a 
másik ülésre, közben úgy markolva a kormányt, hogy 
a jármű vadul kikerül az irányításod alól. Az autó letér 
az útról, és többször átpördül az oldalán, míg végül 
egy hatalmas robbanásban megsemmisül.

Utad és életed itt ért véget a 20-as autópályán.

16–17



- 18 =
Ahogy előugrasz, azonnal puskaropogás hallatszik 
minden irányból. Hogy nehezebb célpontot nyújts, 
cik-cakkban szaladsz az ajtó felé, de mozgásod mégis 
kiszámítható, és vészesen közel csapódnak be a go-
lyók előtted. Long Jake bátorítóan kiált, s már csak 
pár lépésnyire vagy az ajtónyílástól, amikor éles fáj-
dalom hasít a jobb alkarodba. Veszítesz 4 KONDÍCIÓ 
pontot.

Összeszorított fogakkal bezuhansz az ajtón, a kín ki-
bírhatatlan.

• Lapozz a 329-re.

- 19 =
Hirtelen felfoghatatlan fájdalom robban az agyadban, 
szád pedig megtelik sűrű, forró folyadékkal. Egy orv-
lövész arcon lőtt az út túloldalán lévő büféből. A seb 
végzetes. A halál azonnali.

Utad és életed itt ért véget Westbrookban.

18–19



- 20 =
Amint beütöd a 20-at a billentyűzeten, éles kattanás-
sal az ajtó befelé kinyílik, feltárva előtted a titkát. Elé-
gedetten mosolyogsz, hogy sikerült feltörni a kódot: 
Minden sor utolsó oszlopa az első két oszlop összege, 
mínusz a harmadik oszlop.

Kíváncsian, hogy mit találsz odabenn, belépsz a 
poros polcok közé. Ez a betonbunker kísérletek do-
kumentumait és a múlt értékes fémjeit őrzi: aranyat, 
platinát, ezüstöt, titánt. Alapos kutatás után három 
használható tárgyat találsz:

Geiger számláló
magasságmérő
röntgen védőruha (két helyet foglal a hátizsákban)

Ha elviszel valamit, ne felejtsd el megfelelően módo-
sítani az Akciótáblázatodat!

• Elhagyod a bunkert, és visszamész a konvojhoz – 
 lapozz a 29-re.

20



- 21 =
Gyorsan reagálva a veszélyre, balra rántod a kormányt, 
és csúszva kikanyarodsz az országútra. Egy pillanattal 
később hallod a fémes csattanást, ahogy gellert kap 
egy golyó a szélvédőd szélén. Kis fémforgács szóródik 
a fejtámlára, de te sértetlenül megúszod a támadást. 
Gyorsan egyenesbe fordítod a kocsit, és jelzel a többi-
eknek, hogy gyorsítsanak. Mire a láthatatlan orvlövész 
újratölti a fegyverét, a konvoj már sebesen távolodik a 
hídtól egy nagy porfelhő takarásában.

• Lapozz a 150-re.

- 22 =
Kevés akadályba ütköztök a 35-ös autópályának ezen 
szakaszán. Az autók, melyek régen sokat rótták ezt az 
utat Fort Worth felé, most poros roncsként hevernek 
az út mellett. Használható alkatrészeiket már rég ki-
szerelték a városi fosztogató bandák. Egyre több és 
több roncs mellett haladtok el, ahogy Fort Worth 
külvárosa felé közeledtek, figyelmeztetve titeket egy 
esetleges rajtaütés veszélyeire. Szemed mindenfelé ci-
kázik.

21–22



Balra Dallas alsóvárosának épületeit látod, már ami 
megmaradt a hatalmas kráter mellett. Ezek az egyszer 
égbe törő üvegtornyok most letörve és feketén fek-
szenek, mint egy csontváz bordái. Borzongató látvány.

Fort Worth külterületének egyik lehajtójánál letérsz 
a 35-ösről, hogy megkerüljétek a várost egy bizton-
ságosabb útvonalon. A 820-as autóút meg is felel, 
amíg el nem értek a következő útkereszteződésig, a 
Jacksboro főútig. Hogy elérjetek a 20-as autópályá-
hoz, ami Big Spring felé vezet, át kell kelni egy nagy 
akadályon: a Trinity folyón.

Megnézed a térképedet. Két helyen juthat át a kon-
voj a folyón, mindkettő közel van. Két mérfölddel to-
vább a 820-ason van egy híd a Worth tó fölött. Két 
mérföldre északnyugatnak a Jacksboro főúton is van 
egy híd a folyó fölött, ezt úgy hívják, Lakeside Village.

• Ha a Lakeside Village-i hidat választod, lapozz a
 312-re.
• Ha továbbmész a 820-ason, és a Worth tónál kelsz
 át a Trinity folyón, lapozz a 149-re.

- 23 =
Ahogy elsütöd a fegyvert, a motoros az égnek dob-
ja a kezét. Ájultan hátradől, majd lebucskázik a nye-
regből. Mielőtt az oldalkocsiban ülő társa kiugor-
hatna, az irányítatlan motor letér az útról, és egy 
irodaház falának rohan, majd perzselő tűzgolyóként 
felrobban.

Ne feledd lehúzni az elhasznált töltényt vagy tölté-
nyeket a Tártáskádból!

23



Zord elégtétellel szemléled az égő roncsot, de van, 
ami elterelje róla a figyelmedet: egy csapat motoros 
– a klán fő része – érkezik meg. Csak egy mérföldre 
vannak a hídtól.

– Gyertek mán! – kiált Cutter. – Ideje menni.

A benzinszállító már átjutott, ott áll a többi jármű 
között a folyó túlsó partján. Kate odaszalad hozzád a 
gyárból, és ahogy a hídhoz ér, odakiáltasz neki:

– Állítsd be a bombát! Fedezlek!

Feszülten figyeled a közeledő bandatagokat, hátra-
pillantgatva a vállad fölött, remélve, hogy Kate már 
készen van a bombával. A motorosok első sora tüzet 
nyit géppisztollyal, a levegő hirtelen megtelik zajjal és 
sípoló golyókkal.

– Kész! – kiált Kate, s elrohan a hídtól.

Add össze a KONDÍCIÓ és ÜGYESSÉG pontjaidat. (Ha 
alacsony a KONDÍCIÓ pontod és sok a holmid, érdemes 
lehet eldobnod párat, hogy emelkedjen az ÜGYESSÉG 
értéked.)

• Ha az összeg 11 vagy kevesebb, lapozz a 324-re.
• Ha az összeg 12 vagy több, lapozz a 200-ra.

23



- 24 =
Felkattintod a lámpát, és a keskeny fénysugarat a 
földre irányítod. Meglepetésedre egy mély vízmosás 
szélén állsz. Egy kiszáradt folyó hömpölygött itt lefelé 
a sziklás hegyoldalon régen.

Óvatosan lemászol a vízmosásba, és addig néze-
lődsz, amíg egy ösvényre nem bukkansz, ami felfelé 
tart a hegyen. Fényt látsz, s jobban megnézve rájössz, 
hogy egy barlang bejáratánál van egy kisebb tábortűz. 
Vigyázva közelítesz. Ahogy felérsz a barlanghoz, külö-
nös és érdekes látvány fogad.

• Lapozz a 305-re.

- 25 =
Épp időben rántasz fegyvert, mielőtt a kígyó a lábad-
ba marhatna.

Gyémántfejű csörgőkígyó
HARCÉRTÉK 18   KONDÍCIÓ 11

A sebessége miatt csak egy esélyed van, mielőtt meg-
mar. Játssz le egyetlen harci kört a normál szabályok 
szerint.

• Ha a kígyó veszít több KONDÍCIÓ pontot, lapozz a
 266-ra.
• Ha te veszítesz több KONDÍCIÓ pontot, ne vond le
 magadtól, hanem lapozz a 157-re.

24–25



- 26 =
Némán előhúzod a puskát, és benyomsz egy 12-es 
kaliberű patront a csőbe. A géppuskás eltűnik előled, 
aztán újra felbukkan, felemelt, lövésre kész újratöltött 
fegyverrel.

Gyors mozdulattal a válladhoz emeled a vadászpus-
kát, és tüzelsz.

Dobj egy kockával, és add hozzá a CÉLLÖVÉS érté-
kedet!

• Ha az összeg 0–5, lapozz a 275-re.
• Ha az összeg 6 vagy több, lapozz a 111-re.

- 27 =
Látod a karabélyból kicsapó torkolattüzet, és forró-
vörös fájdalom csap beléd, ahogy a golyó súrolja a fej-
tetődet. A következő pillanatban hangos koppanással 
elütöd a fickót, törött teste pörögve száll el a leve-
gőbe. Te kapaszkodsz a kormányba, de Kate homlo-
ka nagyot csattan a műszerfalon. Félsz, hogy komoly 
baja lett, de hamar visszanyeri lélekjelenlétét, előkapja 
a gyógyszerkészletét, s előbb a te sebedet, majd a sa-
játját is ellátja. A gyors beavatkozás eredményeképp 
nem veszítesz KONDÍCIÓ pontot.

• Lapozz a 179-re.

26–27



- 28 =
Előkapod a puskádat, nyugtázod, hogy be van táraz-
va, lövésre készen. Sebesen a válladhoz támasztod, ki-
biztosítod, és a vezérkutyára célzol. A golyó átmegy a 
testén, azonnal megölve, sőt, megsebesít egy másikat 
is mögötte a falkában.

Húzz le egy 7,62-es lőszert a Tártáskádból!

• Ha tudsz és akarsz még egyet rájuk lőni, lapozz a
 190-re.
• Ha kifogytál a lőszerből vagy nem áldozol fel töb-
 bet, lapozz a 64-re.

- 29 =
A saját holmid, húsz kiló só és a válladra akasztott 
vastag tekercs polietilén lepedő terhe alatt görnyedez-
ve lassan visszabotorkálsz a konvojhoz. A kampuszból 
kisétáló, a hegynyi teher alól alig kilátszó alakod látvá-
nya hangos nevetést vált ki a buszon ülőkből. Cutter 
Jacks és Jonas bácsi a segítségedre sietnek, de alig 
tudják visszafogni, hogy mondjanak valami vicceset. 
De leesik az álluk, amint meglátják, mit hoztál.

Gyorsan terjed a hír, hamarosan mindenki gratu-
lálni akar neked. Úgy döntesz, megtartasz egy adag 
sót. (Jelöld a változást az Akciótáblázatodon. Ha nincs 
több hely, valami mást el kell dobnod.) Amint min-
dent bepakoltok a buszba, visszaülsz a sportkocsidba, 
és továbbvezeted a konvojt a 35-ös autópályán.

• Lapozz a 22-re.
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- 30 =
A gomolygó füst fulladással fenyeget, mielőtt kitörhet-
nél. Őrülten rángatod a köteleket, míg végre enged-
nek; aztán a füstben tántorogva, köhögve és durván 
öklendezve kóvályogsz. Veszítesz 2 KONDÍCIÓ pontot.

Ráadásul egy újabb probléma adódik: egy indián 
klántag szalad feléd, kezében széles pengéjű machetét 
tartva. Rikolt egyet, és előrelépve a nyakad felé suhint.

Csaktó
HARCÉRTÉK 17   KONDÍCIÓ 28

• Ha győzöl, lapozz a 228-ra.

- 31 =
Lehajolsz felvenni valamit, de csak egy üres 7,62-es 
tár az. Ahogy azonban nézegeted, valami nehéz csa-
pódik a hátadnak, amitől térdre rogysz: egy súlyos kö-
télhálót vetettek rád a seriff irodájából.

A csendet zajos ordibálás váltja fel, ahogy egy tucat 
bandatag keríti be szabadulni próbáló alakodat. Kap-
zsi kezek marják el a fegyvereidet (az Akciótáblázato-
don húzd le a lő- és közelharci fegyvereket). Aztán a 
hálóval együtt megragadnak, és az ajtón át egy szűk 
folyosóra vonszolnak. A túlsó végén két gonoszul vi-
gyorgó klántag megragadja a hálót, s fejjel előre beha-
jítanak egy üres cellába. Ahogy becsattan mögötted a 
nehéz vasajtó, legyengülten feltápászkodsz, és megné-
zed, milyen spártai helyre keveredtél.

• Ha van nálad reszelő vagy fűrész, lapozz a 346-ra.
• Ha egyik sincs nálad, lapozz a 294-re.
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- 32 =
A bal vállad mögött hátratekintve látod, hogy a mo-
toros leguggol, készülve arra, hogy a melletted lévő 
ülésre ugorjon. Gyorsan előkapod a késed, és felké-
szülsz a támadásra.

Bronx
HARCÉRTÉK 15   KONDÍCIÓ 26

Harc közben a sportkocsi irányítására is � gyelned kell, 
így a harc idejére csökkentsd HARCÉRTÉKEDET 3 ponttal.

• Ha négy vagy kevesebb kör alatt győzöl, lapozz a
 187-re.
• Ha legalább öt kör kell, hogy legyőzd, lapozz a 230-ra.

- 33 =
Cutter és Kate kiszáll a buszból, hogy előrejöjjenek 
megnézni, mi a baj.

– Nem igazán tetszik nekem ez a hely – mondod, a 
Coahoma út felé mutatva.

Cutter a bőrtáskából egy messzelátót kap elő.

– Jók a megérzéseid, Cal – mondja csendesen, ahogy 
a várost pásztázza. – Fogjad, nézd meg te is.

Átveszed a messzelátót, és a városra közelítesz vele. 
Több mint húsz motorbicikli parkol a főút mentén. 
A motorosok a környező boltokat és házakat foszto-
gatják, amit találnak, azokat ledobálják a motorok 
mellé. Hirtelen egy fénycsík hasít az égre, majd vakí-
tóan fehér villanással megvilágítja a környezetet.

32–33



– Mi lehet ez? – kérdezed csodálkozva.

– Jelzőfény – válaszolja Kate. – Szerintem tudják, 
hogy itt vagyunk.

• Lapozz a 170-re.

- 34 =
Az árok falain lévő karcolások azt jelzik, hogy az egész 
kézzel lett kikaparva. Átvizsgálod a környéket, remél-
ve, hogy találsz valami nyomot, hogy ki áshatta ezt az 
árkot. Hamarosan észre is veszel egy kis csapatot, akik 
északra tartanak. Lassan ráközelítesz, amíg tisztán ki-
vehetők lesznek: két cingár férfi vezet öt elzászi kutyát 
épp feléd.

Dobj egy kockával!

• Ha a szám kisebb vagy egyenlő a TALÁLÉKONYSÁG 
 értékeddel, lapozz a 232-re.
• Ha a szám nagyobb a TALÁLÉKONYSÁG értékednél,
 lapozz a 309-re.

- 35 =
Fülsiketítő zaj tölti meg a bárt, ahogy a Browning 
Citori GII vadászpuska mindkét csöve közel egyszer-
re elsül. A lövés átszakítja a pultot, és félrehajít téged, 
megcsavarodó tested szétveri a falra csavarozott pol-
cok nagy részét. Az utolsó, amit látsz, mielőtt a sö-
tétség elnyel, az arcodba zuhanó üvegek és poharak 
látványa.

Életed és utad itt a pusztában ért véget.
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Ahogy hajtasz az elhagyatott országúton, gyakran te-
kintgetsz északra, keresve a porfelhőt, ami a Detroit 
Oroszlánjainak érkezését jelezné. De hiába is próbálsz 
feladatodra koncentrálni, hogy te vagy a konvoj fel-
derítője, egyre inkább Kate foglalja el a gondolata-
idat. Egy óra múlva eléred Colorado City-t, és egy 
igencsak komoly probléma szakítja meg álmodozá-
sodat.

A Colorado folyón átívelő, 20-as autópályát tovább-
vivő híd csúcsa összeomlott, maga után hagyva egy 
körülbelül két méter széles rést. Megállítod a konvojt, 
Cutter pedig megvizsgálja a romot. Azzal tér vissza, 
hogy a hidat nem lehet megjavítani.

– Legalább három óra, de inkább négy, hogy épít-
sünk valami rámpát, ami elbírja a benzinszállítót – 
mondja, a híd felé hunyorítva.

Végül úgy döntötök, hogy a folyó mellett elindulsz 
másik hidat keresni, a többiek pedig rámpát építenek. 
Aztán, ha nem találsz semmit, legalább a híd meg lesz 
javítva.

• Ha észak felé hajtasz a folyó mentén, lapozz a 
 161-re.
• Ha délnek vezetsz, lapozz a 319-re.
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– Lehet, hogy nem jó semmire, de azért tedd el – 
mondja Kate, kezében két 12-es sörétes patronnal.

– Minden segíthet – válaszolod, örülve, hogy meg-
foghatod a kezét.

(Jegyezd fel a Tártáskádban a két patront.) Újra fel-
tekintesz az emelkedőn, megjegyezni az ellenség hely-
zetét.

– Én megyek balról – suttogja Cutter.

– Felőlem mehetünk – válaszolod, és felkészülsz a 
futásra.

• Lapozz a 177-re.

- 38 =
Egy 1960-as Thunderbird, a kaszni és a króm fénye-
zés olyan állapotú, mintha most jött volna ki a sza-
lonból. Mintha csak álmodnád. Mögötte egy indián 
törzsfőnöknek öltözött, magas, sötét és éhes szemű 
férfi áll, lamellás mellvértben, és kemény arcát kieme-
lő, sastollakkal bőven kirakott fejdíszben.

– Mi Nanoc népe vagyunk, a kiválasztottak – szól, 
népe pedig válaszol rá:
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– Azok vagyunk.

– Hitünk erejével túléltük Hastsezini, a tűzisten nagy 
dühét. Elérkezett az ideje, hogy visszavegyük ősapá-
ink földjét. Én, Drawoher törzsfőnök, hívom Henget, 
a Viharszellemet, hogy hozzon esőt e szomjas földre.

Szavait hallva több indián is felkel, és elkezdenek 
táncolni a totem körül. Arcukat az égnek fordítva 
kántálnak.

– Feláldozzuk eme lelket ma éjszaka a vihar szelle-
mének.

• Lapozz a 239-re.

- 39 =
Odabenn az emberek a padlón összehúzzák magukat, 
kezüket a fülükre tapasztva várják a híd robbanását. 
Néhány másodperccel azután, hogy belépsz a temp-
lomba és Kate mellé húzódsz, szörnyű villanás jön, 
közvetlen utána olyan fülsiketítő zajjal, mintha egy 
földrengés lenne, a falak és a padló rázkódni kezde-
nek.

Por és törmelék száll mindenfelé, de csodával hatá-
ros módon senki sem sérül meg. Amikor a rázkódás 
végre véget ér, kimész, és csak sűrű porfelhőt látsz ott, 
ahol eddig a Colorado híd állt.

• Lapozz a 231-re.
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Bal kezedbe fogod a puskát, a jobbal pedig egy töl-
tényt teszel bele. Ellenfeled mozgó árnyéka félig ki-
tölti az ablakot. Felemeled a fegyvert, és biztos kézzel 
megcélzod a mellkasát.

Dobj egy kockával, és add hozzá a CÉLLÖVÉS érté-
kedet!

• Ha az összeg 0 és 5 között van, lapozz a 275-re.
• Ha az összeg 6 vagy több, lapozz a 180-ra.

- 41 =
Rákiáltasz a társaidra, hogy tűnjenek el az ablaktól, 
közben pedig sietve megtöltöd, felemeled, és megcél-
zod a puskáddal a motoros mellkasát.

Dobj egy kockával, és add hozzá a CÉLLÖVÉS érté-
kedet!

• Ha az összeg 13 vagy kevesebb, lapozz a 340-re.
• Ha az összeg 14 vagy több, lapozz a 302-re.
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A Cross Plainsre vezető út szinte teljesen mentes a 
kátyúktól és más akadályoktól, amikkel eddig szen-
vedned kellett utad során, így végre gyorsan tudsz ha-
ladni. Bár jól esik a hideg menetszél, azért nem feled-
kezel meg arról, hogy ez is veszélyes terület. Pár napos 
keréknyomokat látsz a porban, ami jelzi, hogy egyéb 
négykerekűek is szoktak erre járni.

Amikor feltűnik a távolban a város, ösztönöd azt 
súgja, állj meg egy benzinkútnál. Elrejted az autót egy 
üres javítóműhelyben az épület hátsó részén, aztán 
gyalog vágsz neki a síkságnak.

A főúton mindenfelé keréknyomokat látni, de ma-
gukat az autókat nem. Kihaltnak és jelentéktelennek 
tűnik a hely, de éber maradsz. A központ közelében 
egy kereszteződésnél észreveszel valami szokatlant: 
egy magas fa oszlop – amit komancs totemoszlop 
mintára faragtak és festettek – meredezik az út kö-
zepén.

Dobj egy kockával, majd add hozzá az ÜGYESSÉG és 
TALÁLÉKONYSÁG pontjaidat!

• Ha az összeg 12 vagy kevesebb, lapozz a 300-ra.
• Ha az összeg 13 vagy több, lapozz a 209-re.
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Megfogod a ládát, és készülsz a felfeszítésére, de 
meglepve látod, hogy pudvás az egész, és a legkisebb 
nyomásra is szétesik. A belsejében több száz szögle-
tes műanyag csövet látsz, amik egy polietilén takaróba 
vannak csomagolva – épp erre van szüksége a bácsi-
kádnak! Késeddel óvatosan felvágod a takaró szélét, 
és megnézel egy csövet közelebbről. Kék színű cső, 
rajta fehér címkén a következőt olvasod: N a C l.

Dobj egy kockával, és add hozzá az TALÁLÉKONYSÁG 
pontszámodat!

• Ha az összeg 7 vagy kevesebb, lapozz a 240-re.
• Ha az összeg 8 vagy több, lapozz a 4-re.

- 44 =
Remegő kezekkel nyitod fel a gyógyszerkészletedet, és 
veszed szemügyre, milyen szérumok és ellenanyagok 
vannak benne. Megkönnyebbülten fedezed fel, hogy 
van közte egy ampulla Dysalomine, egy veszettség el-
leni vakcina. Gyorsan letöröd a tetejét, és beledugod 
a hozzá mellékelt steril injekciós tűt, aztán alkarodba 
fecskendezed a nyolc köbcenti életmentő anyagot.

Húzz le egy elsősegélycsomagot az Akciótáblázatod-
ról!

• Lapozz a 90-re.
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Megkönnyebbülés fut végig rajtad, amint felfedezel 
a gyógyszerkészletedben egy ampullányi kígyóméreg 
szérumot. Gyorsan beadod az injekciót, és a fájda-
lom lassan odébbáll. (Húzz le egy elsősegélycsomagot 
az Akciótáblázatodról!) Ahogy hat a gyógyszer, hány-
ingered lesz, és vadul öklendezni kezdesz. Veszítesz 1 
KONDÍCIÓ pontot. Végül elmúlik ez a mellékhatás, de 
továbbra is remegsz és ki vagy száradva.

Innod kell két adag vizet (vagy veszítesz 6 KONDÍCIÓ 
pontot), mielőtt visszaülsz a sportkocsidba és vissza-
térsz a konvojhoz.

• Lapozz a 185-re.
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A domb gerincére felérve megtekinted Denton rom-
jait. A hely ismerős: többször megálltál már itt az 
elmúlt hónapok rutin járőrözései során, ellenőrizve, 
nem szállták-e meg a McKinneyt is kiraboló bandák. 
Bár nem látsz semmi szokatlant, úgy érzed, valami 
nem stimmel, hogy valami rejtett veszély leselkedik 
rád Dentonban. Libabőrös leszel a gondolatától, hogy 
a romok átkutatása közben esetleg beigazolódik a fé-
lelmed, de a konvoj biztonsága a legfontosabb. Mit 
teszel?

• Ha van messzelátód, lapozz a 339-re.
• Ha visszamész a konvojhoz, és megkéred őket,
 hogy kerüljétek el Dentont, lapozz a 198-ra.
• Ha legyőzöd a félelmedet, és átkutatod a romokat,
 lapozz a 298-ra.

- 47 =
Földre veted magad, de leérkezés előtt oldalba kap 
valami, és kisodor a nyílt terepre. Élesen villanó fáj-
dalmat érzel a fejedben és vér íze tölti ki a szádat. Ar-
con talált egy nyomjelző repesze. A halál majdnem 
azonnali.

Sajnos utad és életed itt ért véget Coloradóban.
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A tudatod lassan és fájdalmasan áll helyre. Amint 
tudsz gondolkodni, ülő helyzetbe tornázod magad, és 
megszemléled új környezetedet. Egy börtöncellában 
vagy, ami egy fa priccsen kívül teljesen üres. A magá-
nyos nyitott ablakot egymást keresztező acélrudak zár-
ják le, ez az egyetlen fény- és levegőforrás. Egy súlyos 
acél ajtó zárja le a szemben lévő falat. Nincs már ná-
lad se fegyver, se egyéb tárgy a hátizsákodból. (Húzz 
le az Akciótáblázatodról minden lő- és közelharci fegy-
vert, hátizsákban tárolt tárgyat!) Viszont még megvan 
a gyógyszerkészleted, a Tártáskád és a vizes kulacsod.

Felállsz a priccs szélére, hogy kikukucskálj a rácsok 
közt. Egy sikátor fut az épület mögött, amiből rájössz, 
hogy a seriff irodájában vagy. De mivel nincs se fegy-
vered, se olyan tárgyad, amivel szétfeszíthetnéd a rá-
csokat, esélyed sincs megszökni az ablakon keresztül.

Egy óra múlva hallod, hogy az őreid nevetnek kint 
a folyosón. Kulcs csikordul a zárban, a feltáruló ajtó-
ban egy hordóhasú klántag jelenik meg, éles fémsze-
gecsekkel kivert fekete bőr ruházatban. Apró véreres 
szemeivel lenézően és gúnyosan bámul téged.

– A Koponyáknak kémkedsz, ugyi, fiú? – mondja, 
miközben a tokjában lévő pisztolya markolatát simo-
gatja. – Az a csótány Alcatraz kűdött ide leskelődni, 
mi?!

Bosszús pusmogás hallatszik a folyosóról, sürgetik a 
szúrós szemű bandatagot, hogy tegye a dolgát – azaz 
lőjön le téged.

– Úgy nézek ki, mint egy Koponya? – védekezel.
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– Tán nem – morogja –, de ha nem Koponya vagy, 
akkó mi a francot csinász Albanyben?

Óvatosan megválogatva szavaidat sikerül meggyőz-
nöd a klántagot és az embereit, hogy magányosan 
utazol, elfogyott a vized és élelmed, és hogy csak vé-
letlenül keveredtél a városba, s azt gondoltad, hogy 
megpróbálsz kaját keresni a központban. A bandatag 
– Manhattannek hívja magát – elhiszi a történetet, és 
azt mondja, csatlakozhatsz a bandájához, a Focisok-
hoz. Jobb híján elfogadod, remélve, hogy ha kijutsz a 
cellából, majd megszökhetsz.

– Jó! – vicsorog Manhattan.

Elmondja az embereinek, hogy döntött, és utasítja 
őket, hogy készüljenek a „Rítusra”. Amikor megkér-
dezed, hogy az micsoda, összevont szemmel vihogni 
kezd.

– Ki kő érdemelni, hogy Focis légy! – magyarázza 
komoran. – Be kő bizonyítsd, hogy érdemes vagyol rá!

• Lapozz a 337-re.
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A motoros a gyorsabb. A lövése eltalálja a bal válla-
dat, és a golyó hátul jön ki, ereje pedig a földhöz vág: 
Veszítesz 6 KONDÍCIÓ pontot.

Küzdesz, hogy elérd a puskádat és visszalőhess, de 
mielőtt meghúzhatnád a ravaszt, a lejtő felől érkező 
lövés megállítja a támadódat. A társaid gyorsan a se-
gítségedre sietnek, a buszból hozott anyagokkal ellát-
ják a sebedet. Szörnyen fáj a vállad, de nem tört csont, 
úgyhogy hamarosan gézzel átkötve már te is segítesz 
a többieknek a három halott motoros átkutatásában.

• Lapozz a 216-ra.

- 50 =
Nagy megkönnyebbülés, hogy visszatértél, és örülnek 
Maria épségének. Juan és Rosita – Maria szülei – nem 
tudják eléggé megköszönni, hogy megtaláltad a gyere-
küket, a többiek, főképp a bácsikád és nénikéd pedig 
a hátadat lapogatják. Amikor alábbhagy az izgalom, 
újra kimész a viharba, most Cutterrel, hogy a buszból 
behozzátok az élelmiszert és egyéb fontos dolgokat.

– Ez egy randa Északi Kék – mondja, amikor be-
léptek a buszba. – Tuti, hogy itt tart minket egy-két 
napig, mielőtt kifújja magát.

– Remélem tévedsz – válaszolod, míg felnyitod a 
padlón lévő ajtót, ami a busz csomagtartóját fedi. 
– Nézd csak meg ezt.

Bűzös szag száll fel a rekeszből, a rothadó hús szaga.
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– A jó francba! Már csak ez hiányzott! – kiált Cutter, 
miközben méregeti a romlott hús méretét. – A hőség-
től megromlott. Most aztán bajban vagyunk.

A kolónia néma hitetlenséggel fogadja a rossz húsról 
szóló hírt. Ami még használható, azt óvatosan kiválo-
gatják, de legfeljebb fejenként egy napnyi adag ma-
radt.

– Ha nem találunk ennivalót helyette, akkor végünk 
van – mondja Betty-Ann néni, miközben kiosztja az 
utolsó kőkemény kenyereket. – Big Springbe egy kon-
vojnyi csontváz fog megérkezni.

– De legalább van elég vizünk – válaszolja Pop Ewell. 
– Étel nélkül három hétig is megmarad az ember, de 
víz nélkül három nap alatt meghalnánk.

Van, aki inkább félreteszi az adagját, de te megeszed 
a tiédet lefekvés előtt. (Ha volt élelmiszer a hátizsá-
kodban, azt mind húzd le, mert beadtad a közösbe.)

• Lapozz a 178-ra.

- 51 =
Csendben odaosonsz az étkező túlsó falához, és kile-
sel a hátsó ajtó törött ablakán keresztül. Két ember 
térdel odabenn, az autódat figyelve. Óvatosan megfo-
god a kilincset – nincs kulcsra zárva.

• Ha van lőfegyvered, lapozz a 130-ra.
• Ha nincs lőfegyvered vagy nincs hozzá töltény, la-
 pozz a 212-re.
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Birkózol a kormánnyal, de nem tudod megállítani, 
hogy az autó a híd mellvédjének vágódjon. Az ütkö-
zést még elviseled, de aztán ahogy a kilenc méterrel 
lentebbi tó felszínének csapódsz, már nem. Elájulsz. 
A Worth tó mérgező vize lassan megtölti a tüdődet és 
fájdalommentesen megfulladsz.

Életed és utad itt véget ért.

- 53 =
Tíz méterre a kocsidtól olyan zajt hallasz, amitől 
megdermedsz mozgás közben: egy gyémántfejű csör-
gőkígyó összetéveszthetetlen hangja.

A kígyó közel van a bal lábadhoz. Széles fejű teste 
teljesen belevész a környező kövek mintájába. Lassan 
kitekeri magát, és kivillantja mérgező fogait.

• Ha van lőfegyvered és használni akarod, lapozz a
 112-re.
• Ha közelharci fegyverrel szállsz szembe a kígyóval,
 lapozz a 25-re.
• Ha nagyon lassan elkezdesz visszafelé lépkedni, 
 lapozz a 226-ra.
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Mind a hat golyó talál, oldalba kapja ellenfeledet, és a 
nagy erő a levegőbe repíti. Eltűnik előled, de hallod, 
ahogy az italbolt törött üveggel teli padlójára zuhan.

Húzz le 6 darab 9 mm-es lőszert a Tártáskádból!

• Lapozz a 251-re.

- 55 =
Már majdnem alkonyodik, mire a törzstag és főnö-
ke visszatér. A fényes Thunderbird lassan hajt feléd, a 
különös ünnepi ruhába öltözött nők és férfiak fáklyás 
felvonulása élén. Drawoher főnök megállítja a mene-
tet a totem előtt, és csendet int. Magasztalni kezdi 
Heng, a Viharszellem erényeit, és kéri az áldását az 
esőhöz. A törzstagok egy nagy kört formáznak, a ve-
zetőjükkel középen hangosan és hipnotikusan kántál-
nak.

Őrület csillog a főnök szemében, ahogy előhúzza az 
áldozati tőrt, ami pengéjét bölénycsontból faragták, 
és a feje fölé emeli.

– Meghalsz azért, hogy a föld éljen! – kiáltja, de 
hangja alig szűrődik át a követői ordibálásán. Kétség-
beesetten emeled fel a szabad kezedet, hogy megpró-
báld elkapni a szíved felé csapó kéz csuklóját.

Dobj egy kockával, és add hozzá a TALPRAESETTSÉG 
és ÜGYESSÉG pontjaidat!

• Ha az összeg 13 vagy kevesebb, lapozz a 241-re.
• Ha az összeg 14 vagy több, lapozz a 256-ra.
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Fájdalmasan talpra küzdöd magad. Megvárod, amíg 
az őrjárat lábdobogása már nem hallható, és újra el-
indulsz a parkba. Sikerül elkerülnöd az újabb őrjára-
tot, s elhagyva a vidámparkot találkozol Cutterrel a 
teherautó-raktárnál. Mindketten megkönnyebbültök, 
hogy a hely üres és őrizetlen, és gyorsan eljuttok az 
épületig. Megtalálod az irodát, de áram nélkül nem 
működik a számítógép, így nem tudod meghatároz-
ni az alkatrész pontos helyét. Rémülten konstatálod, 
hogy a kardántengely miatt az épület mind az 1600 
tárolóját át kellene nézned.

– Örökre itt ragadunk, ha egyesével át kell néznünk 
a polcokat – suttogod.

– Talán – válaszolja Cutter –, de szerintem én tudok 
egy gyorsabb módszert. Kövess.

Cutter válaszától izgalomba jössz, és követed kifelé, 
át a parkolón egy másik helyre, ami a felirat szerint:

3-as zóna: Városi Járműszolgálat

Átkutattok négyet a tucatnyi garázs közül, mire meg-
találja, amit keresett: egy iskolabuszt.

– Cal, tartsd nyitva a szemed, amíg kiszedem a ten-
gelyt a kiscsajból. Adj egy órát, és mehetünk.

Idegesen állsz őrt a garázs ajtajánál, amíg Cutter dol-
gozik. Minden csendes negyven percen keresztül, ami-
kor mozgást veszel észre a parkoló túlvégén a járművek 
között. Egy részeg klántag dülöngél nagyjából felétek, 
felváltva meghúzva a két kezében tartott üvegeket.
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Nem is venne észre, ha Cutter nem ejtene el egy csa-
varkulcsot. A csengő zajra felkapja a fejét, és nyomoz-
ni kezd.

– Baj lesz! – suttogod Cutternek, de későn.

A bandatag beront az ajtón, buzogányként lóbálva 
az üvegeket. Meglát léged, és nagyot ordítva táma-
dásba lendül.

Részeg
HARCÉRTÉK 14   KONDÍCIÓ 28

• Ha győzöl, lapozz a 249-re.

- 57 =
Újabb golyózápor érkezik, a töltények a fejed fölött 
fütyülnek el az utolsó métereken. Kate előtted van. 
Előreugrik, és látod, hogy biztonságba érkezik a kö-
vek mögé. Ezt teszed te is. Az egyenetlen kövek le-
horzsolják a kezedet és a térdedet, de a fájdalom-
nál erősebb a félelem. Hogy jutsz ki ebből a rajtaütés-
ből?

Óvatosan felemeled a fejed, és átnézel a lombokon. 
Az egyik klántag elindul a tó széle körül, míg a társa 
letérdel, készülve, hogy fedező tüzet adjon. Félelmed-
ből felháborodás lesz, amikor rájössz, hogy az autód 
felé indul.

• Ha van lőfegyvered és használnád, lapozz a 193-ra.
• Ha nincs vagy nem akarod használni, lapozz a 
 195-re.
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- 58 =
Ahogy a golyók végigszántják a tómedret, a fickó fel-
emeli a kezét, tántorog, mintha részeg lenne, majd a 
földre zuhan. Teste mozdulatlan, jelezve, hogy a lövé-
sed halálosan pontos volt.

(Húzd le a megfelelő számú töltényt a Tártáskádból!)

• Ha át akarod kutatni, lapozz a 303-ra.
• Ha továbbindulsz, lapozz a 160-ra.

- 59 =
Előkapod a tűzoltópalackot a hátizsákodból, és a csö-
vét a tűz magjára irányítod. A kiömlő hab gyorsan el-
oltja az olajos lángokat, s a tűz hirtelen kialszik.

• Lapozz a 188-ra.

- 60 =
Megvárod, amíg Cutter biztonságban eléri a sikátort, 
aztán elindulsz a vidámparkba. Macskaléptekkel ha-
ladsz a nyílt terepen, egészen a park bejáratáig, aztán 
átkúszol a rozsdás drótkerítés alatt. A kihalt hullám-
vasút ijesztően fest a holdfényben. A szokatlan formák 
játszanak a képzeleteddel, ezért későn veszel észre egy 
járőröző Koponya csapatot a bejáratnál. Pánikba esel, 
és a legközelebbi ajtó felé ugrasz.
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Dobj egy kockával, és add hozzá az aktuális ÜGYESSÉG 
és TALÁLÉKONYSÁG pontjaidat!

• Ha az összeg 12 vagy kevesebb, lapozz a 331-re.
• Ha az összeg 13 vagy több, lapozz a 218-ra.

- 61 =
Már alkonyodik, mire kijutsz Albanyből a gyenge 
fényben. Megkönnyebbülten látod, hogy a sportko-
csid még mindig annál a tanyánál van, ahol hagytad, 
úgyhogy bepattansz, és gázt adsz.

Moranba érve a konvoj felindultan várja az érkezé-
sedet. Olyan sokáig voltál távol, hogy már azt hitték, 
Veszett Kutya Michigan és motorosai elkaptak. Elme-
séled, hogy mi történt Albanyben, és mindenki egyet-
ért, hogy egy órával a sötét beállta előtt már veszélyes 
továbbindulni.

Az éjszaka Moranben eseménytelenül telik, a kelő 
nap pedig már úton talál titeket Abilene felé. A kö-
ves, száraz Hubbard patak délnyugatnak vezet titeket, 
vissza a 20-as autópályára. Dél környékén eléritek az 
országutat, és már csak öt mérföldre előttetek látni is 
lehet Abilene külvárosát.

• Lapozz a 100-ra.
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- 62 =
Egy uncia ólom csapódik a klántag mellkasába, ami-
től a földre rogy. (Húzz le egy 12-es patront a Tártás-
kádból!) Most, hogy a társa már nincs útban, a hátsó 
fickó megereszt egy sorozatot, de csak a kövek csi-
korognak melletted. Felnézel, hátha a bokrok között 
látod, amint újratölt az ellenfeled. De ehelyett eldobja 
az üres tárat, és menekülni kezd. Kifogyott a lőszer-
ből, s úgy döntött, nem várja meg, amíg visszalősz.

Amint tutira veszed, hogy tiszta a part, felkelsz, és 
Kate-et is talpra segíted. A távolodó motorzúgás is 
megerősíti, hogy támadótok elmenekült, úgyhogy fel-
sétáltok az emelkedőn, megnézni a másik tagot.

• Lapozz a 175-re.

- 63 =
Ahogy kimászol Rézfejű teste alól, a rugós kés (+2) 
kihull élettelen kezéből (ha el akarod tenni, jelezd a 
változást az Akciótáblázatodon).

Újabb lövések dördülnek az utca túloldalán, ezért 
Long Jake egyre jobban sürget, hogy keress fedezéket 
a boltban. Égbe szökő pulzussal felpattansz, és lesze-
gett fejjel rohanni kezdesz a sötét ajtónyílás irányába.

Dobj egy kockával, és add hozzá az ÜGYESSÉG pon-
todat!

• Ha az összeg 5 vagy kevesebb, lapozz a 18-ra.
• Ha az összeg 6 vagy több, lapozz a 329-re.
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- 64 =
A kutyák neked ugranak, bátor kísérleted a megállítá-
sukra nem rettenti el őket. Ahogy az első nekivágódik 
a mellkasodnak, előkapod a közelharci fegyveredet, 
készen arra, hogy megvédd magad.

Veszett kutya
HARCÉRTÉK 12   KONDÍCIÓ 32

• Ha három vagy kevesebb kör alatt győzöl, lapozz a
 113-ra.
• Ha négy vagy több kör kell a győzelemhez, lapozz
 a 291-re.

- 65 =
A golyó kiszakít némi húst a bal könyököd fölött, és 
földre teremt. Veszítesz 3 KONDÍCIÓ pontot. Szoronga-
tod a sebesült karodat, de érzed, ahogy a forró vér át-
folyik az ujjaid között. Kúszva igyekszel az autód felé. 
A második lövés a fejed fölött száll el, és észreveszed 
az orvlövész fegyverének villanását: az országút túlol-
dalán lévő büfé ajtajában bújt meg. Két motorbicikli 
parkol az épület mellett, jelezve, hogy nincs egyedül.

• Ha van CB-rádiód, lapozz a 116-ra.
• Ha nincs, lapozz a 99-re.
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- 66 =
Egyetlen értelmes tárgy egy tűzoltópalack és egy 
gyógyszeres táska. Az utóbbi kötszereket és fertőtle-
nítőket tartalmaz – elegendő 2 egység elsősegély-
csomaghoz.

Ha meg akarsz tartani valamit, jelezd a változásokat 
az Akciótáblázatodon.

• Lapozz a 284-re.

- 67 =
A hang mintha keletről jönne, ezért arra fordulsz. Pár 
perc múlva elcsendesül a vihar, és ahogy a por is le-
száll, egy édességbolt romjait látod meg, közel az is-
kola kerítéséhez. Újra elkiáltod a nevét, s egy erőtlen 
hang válaszol:

– Segíts... Itt vagyok.

• Ha a TALÁLÉKONYSÁG pontod 4 vagy kevesebb, la-
 pozz a 341-re.
• Ha 5 vagy több, lapozz a 154-re.
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- 68 =
Átadod az üzenetet, amire mind nevetni kezdenek.

– Napszúrást kaptál, ugye Cal? – ugrat Hammer 
Harlan. – Add csak ide a fülest, az én hallásomnak 
semmi baja.

Odaadod a fejhallgatót, de mielőtt felvehetné, nyu-
gatról egy kis motor rovarciripelésre hasonlító hangja 
vonzza magához mindenki figyelmét.

– Ööö, én... – motyog Hammer, alig merve hinni a 
szemének.

Magasan az azúrkék égen egy törékeny, denevér-
szárnyú kis bádogrepülő látható. Megbabonázva bá-
multok, ahogy néhány kör után leereszkedik a híd felé 
vezető országútra. Lassan kiköti magát a pilóta a kis 
motoros vitorlásból, és barátságosan integetve meg-
közelíti a csoportot.

– Rickenbacker vagyok – mondja, aztán leveszi a 
szemüveget, és kezet ráz Jonas bácsival. – Big Spring-
ből jöttem. Láttalak titeket, amikor az országutat 
kémleltem, és úgy gondoltam, beugrok. Bocs a rádió 
miatt, de az enyém nincs túl jó állapotban.

Rickenbacker figyelmezteti a kolóniát, hogy egy 
nagy csapat motoros bandita tart keletről a város felé. 
Alig öt mérföldre vannak, és gyorsan közelednek. Van 
egy másik motoros banda is, a Maguk Urai, akik már 
hat hónapja törnek borsot Big Spring lakóinak orra 
alá. Övék Lubbock városa 100 mérföldre északra, s 
mindenfelé szét szoktak szóródni kaját keresni.
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– Tudom, hogy nehéz lesz a következő harminc mér-
föld, de Big Springben szeretettel fogadnak majd – 
mondja, aztán elindul a repülő felé. – Ne késlekedje-
tek. Reméljük átjuttok!

Amint elrepül, a csapat újult erővel lát neki a híd 
javításának. Az Oroszlánok közelebb vannak, mint 
bárki gondolta volna, ezért mindenki belead mindent, 
hogy kész legyetek, mielőtt ideérnek. Amikor Cutter 
szerint biztonságos a híd, te hajtasz rá először, aztán 
leparkolsz a közelben, készen a gyors továbbindulás-
ra. A kolónia gyalog kel át, és Cutter vezeti az üres 
buszt. Nyikorog és remeg a palló, de biztonságban 
átjut. Kate-tel hármasban visszamentek, hogy segítse-
tek nagybátyádnak átjönni a benzinszállítóval.

De alig érnek a rámpára az első kerekek, Kate fel-
sikít:

– Itt vannak az Oroszlánok!

• Ha van lőfegyvered, lapozz a 135-re.
• Ha nincs vagy már nincs hozzá lőszer, lapozz a
 288-ra.
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- 69 =
Az adrenalinlöket kiélesíti az érzékeidet, így szuper-
érzékeny leszel a halálos szituációban. Villámgyorsan 
reagálsz. Félrekormányzod az autót a roncs elől, de 
közben kikerülöd a számos egyéb veszélyes hulladé-
kot is a hídon. Könnyedén felülkerekedsz a veszélye-
ken, és követed tovább a benzinszállítót.

• Lapozz a 120-ra.

- 70 =
Átlépve a halott ellenfeled testén a középső részre 
sietsz, hogy megvédd a többieket az átszállt Maguk 
Uraitól. Érkezésed lelkesíti őket, és legyűritek a vad 
motorosokat.

Segítesz az ajtóhoz vonszolni a testüket, amikor lá-
tod, hogy egy narancssárga fény villog a hátsó ablakon 
túl. Közelebbről is megnézed, s rémülten látod, hogy 
egy Maguk Urai-tag Molotov koktélt – egy gyúlékony 
olajkeverékkel teli üveget, benne benzinnel átitatott 
ronggyal – tart célra. A rongy már ég, a motorbicikli 
pedig egyre közelebb van a buszhoz. Arra készül, hogy 
behajítsa az ablakon!

• Ha van lőfegyvered, lapozz a 292-re.
• Ha nincs vagy nincs már elég lőszered hozzá, la-
 pozz a 238-ra.
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- 71 =
Az egyik férfi leteszi a földre a fegyverét, hogy kive-
gyen valamit a zsákjából. Ekkor lendülsz támadásba. 
Erős ütést mérsz a fegyvertelen férfi nyakára, aztán a 
másik felé fordulsz. Sajnos fegyvere van, és épp rád 
céloz.

Add össze a KONDÍCIÓ és ÜGYESSÉG pontjaidat!

• Ha az összeg 14 vagy kevesebb, lapozz a 282-re.
• Ha az összeg 15 vagy több, lapozz a 306-ra.

- 72 =
Kibiztosítod a fegyvert, aztán a puskacsövet a sport-
kocsid bukócsövére fekteted, hogy stabilabban tudj 
célozni. A kétszáz méterre lévő alak fél centi magas-
nak sem tűnik. Amikor megrántod a ravaszt, reméled, 
hogy néhány sörét elrepül ilyen messzire.

Döntsd el, hányszor akarsz lőni (minimum egyszer, 
maximum négyszer).

Dobj egy kockával, és add hozzá CÉLLÖVÉS értéke-
det, majd ehhez add hozzá, hogy hányszor lősz!

• Ha a végösszeg 15 vagy kevesebb, lapozz a 164-re.
• Ha 16 vagy több, lapozz az 58-ra.
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- 73 =
– Egy ilyenre szükséged lesz – mondja Pop Ewell, s 
átnyújt egy CB-rádiót. – Sajnos Mariát nem találod 
meg vele, de segíthet, hogy visszajuss ide.

(Jegyezd fel a CB-rádiót az Akciótáblázatodra! Ha 
már tele van a hátizsákod, akkor valami mást el kell 
dobnod a rádió miatt.)

Csatlakozol a többiekhez, megbeszélni a keresési 
tervet.

• Lapozz a 304-re.

- 74 =
Mielőtt elindulsz Mineral Wellsbe, megtervezitek az 
akciót Cutterrel és Jonas bácsival. Miután kinyomoz-
tad a rádiójel forrását, délnek hajtasz majd a 281-es 
főúton, és Santóban találkozol a többiekkel. Ez a kö-
vetkező város a főúton nyugatra, itt tervez letáborozni 
estére a konvoj.

• Ha van nálad CB-rádió, lapozz a 253-ra.
• Ha nincs, lapozz a 158-ra.
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- 75 =
Ahogy felbukkansz a vízből, észreveszed, hogy tele-
ment sárral a bakancsod, ezért megállsz letisztogatni. 
Sajnos épp egy skorpiófészek előtt teszed ezt, és észre 
sem veszed a veszélyt, amíg le nem hajolsz egy botért. 
Gyorsan elkapod a kezed a halálos méregtövisek elől.

Ijedtedre innod kell egyet – ha nem teszed, veszítesz 
3 KONDÍCIÓ pontot –, aztán visszaülsz az autóba, és 
visszatérsz a konvojhoz.

• Lapozz a 185-re.

- 76 =
Balra, aztán jobbra kormányzol, hogy megtéveszd a 
motorost, de bátor és elszánt ellenfél. Kis csapódás-
sal a motorháztetőre ugrik, kinyújtott karjaival a bu-
kócsöveket markolja, hogy le ne essen. Megpróbálod 
lerázni újabb hirtelen kormánymozdulatokkal, de úgy 
az autódra tapad, mint kagyló a hajótestre. A többi 
motoros kiáltozva biztatja, ahogy egyre feljebb húzza 
magát.

• Ha van pisztolyod, lapozz a 287-re.
• Ha nincs, lapozz a 32-re.
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- 77 =
Ilyen közelről a golyó pusztító pontossággal talál, a 
szívén áthatolva azonnal megöli a klántagot. (Húzz le 
egy 7,62-es lőszert a Tártáskádból!) Karját az égnek 
dobva hasra esik. Mivel már nincs útban, a társa meg-
ereszt egy sorozatot feléd, de csak a kavicsot karcolja 
végig melletted. Felnézel, hátha a bokrok között lá-
tod, amint újratölt az ellenfeled. De ehelyett eldobja 
az üres tárat, és menekülni kezd. Kifogyott a lőszer-
ből, s úgy döntött, nem várja meg, amíg visszalősz.

Amint tutira veszed, hogy tiszta a part, felkelsz, és 
Kate-et is talpra segíted. A távolodó motorzúgás is 
megerősíti, hogy támadótok elmenekült, úgyhogy fel-
sétáltok az emelkedőn, megnézni a másik tagot.

• Lapozz a 175-re.

- 78 =
Emberfeletti erőfeszítéssel átveted magad a sportko-
csid motorháztetőjén, hogy elkerüld az automatából 
leadott sorozatot. A golyók követik útvonaladat, vé-
gigszántva a kocsi oldalát, és hangos zajjal lepattanva 
a megerősített bukócsövekről. Egy lepattanó fémfor-
gács eltalálja a combodat, mire felüvöltesz a fájda-
lomtól. Veszítesz 3 KONDÍCIÓ pontot.

Az ordítás miatt a motoros azt hiszi, hogy megölt 
téged, így másfelé fordítja figyelmét.
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Behúzod magad az autóba, és sikerül beindítanod 
anélkül, hogy észrevennének, majd gyorsan gázt adva 
a busz után kanyarodsz, ami éppen ekkor tör át egy 
csapat motoroson és menekül ki az országútra. Né-
hány kósza lövést megengednek utánatok, de kijuttok 
Santóból, és nemsokára elhal a lövöldözés.

• Lapozz a 182-re.

- 79 =
Forró fuvallat csapja meg a kezed és az arcod, ahogy 
hátrálsz a tűz elől. A kabátod ujja lángra kap, és első- 
és másodfokú égési sérüléseket szerzel, mire sikerül 
eloltanod a tüzet. Veszítesz 6 KONDÍCIÓ pontot.

• Ha túlélted ezt a sérülést, lapozz a 219-re.

- 80 =
Pár lépésnyire a csúcstól hirtelen elcsúszik a lábad, és 
visszazuhansz a vízmosásba. Mostani esésed viszont 
végzetesnek bizonyul: fejjel előre érkezel a durva kö-
vekre, és betörik a koponyád. A halál azonnali.

Életed és utazásod itt véget ért.
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- 81 =
Az ajtó zárva, de elég egy erős rúgás, hogy kitörje a 
rozsdás zsanérokat, és beléphess a raktárba. Vak vagy 
pár másodpercig, míg megszokod a sötétséget. Nem 
ismered fel az szoba elrendezését és azt a sebhelyes 
arcú banditát sem, aki feléd lendül egy kiélezett hús-
kampóval. Szerencse, hogy üvegcserép borítja a pad-
lót, s meghallod, ahogy azon közeledik valaki. Épp 
időben húzódsz el a lecsapó kampó elől. Előkapod 
közelharci fegyveredet, készen a harcra.

Kampós
HARCÉRTÉK 14   KONDÍCIÓ 24

• Ha három vagy kevesebb kör alatt győzöl, lapozz a
 314-re.
• Ha csak négy vagy több kör alatt győzöd le, lapozz
 a 192-re.

- 82 =
– Oké, megéri megnézni – egyezik bele Jonas bácsi, 
hogy átkutasd az egyetemi kampuszt, mielőtt tovább-
álltok délnek. – Jó lenne, ha találnál némi polietilén 
lepedőt. Nincs túl sok belőle, és nagy szükség lesz rá-
juk, ha elérjük a sivatagot. Itt várunk rád, fél szemmel 
az utat figyelve. Ordíts, ha bármi gond van.

Bácsikád kérését észben tartva besétálsz a kampusz 
közepére. Ezekben az épületekben kémiát oktathat-
tak. A legtöbb kiégett és összedőlt, így minden kin-
csük darabokra tört polcok alá szorult, ami meg nem, 
azt már úgyis elvitték a fosztogatók. A legjobb állapo-
tú épület felé indulsz, amin kopott felirat mutatja a 
bejáratot.

81–82



Odabenn hosszan visszhangzik lépteid hangja a 
poros folyosókon. Az alagsori raktárak felé indulsz. 
Sajnos azt kell látnod, hogy nem sok minden maradt 
meg.

• Ha tovább kutatsz, lapozz a 184-re.
• Ha abbahagyod a keresést, és visszatérsz a konvoj-
 hoz, lapozz a 315-re.

- 83 =
Földre vetődsz, átfordulsz, aztán megint talpra szök-
kensz. Épp időben, hogy lásd a csalódott klántagot, 
aki mérgesen elhajítja kiürült pisztolyát. Segítségért 
kiált, hogy a társa szedjen le téged, de túl közel vagy-
tok egymáshoz, hogy ő megeresszen egy sorozatot. 
Ahogy közelítesz, a bandita kést ránt.

Elektromos Angolna
HARCÉRTÉK 16   KONDÍCIÓ 25

Támadásod gyorsaságának köszönhetően 2 ponttal 
nő a HARCÉRTÉKED ebben a csatában.

• Ha győzöl, lapozz a 15-re.

83



- 84 =
Nagy levegőt veszel, és a kijárat felé lököd magad. De 
a csíkos arcú srác – akit korábban láttál lasszóval – 
megjelenik az ajtóban, elállva az utat. Az övébe tűzött 
revolveréért kap, de ahogy kirántja, belerúgsz a kezé-
be, amitől a fegyver pörögve elrepül. Fájdalmasan és 
dühösen felordít, aztán a torkod felé kap.

Szúnyog
HARCÉRTÉK 10   KONDÍCIÓ 21

• Ha megnyered a harcot, lapozz a 215-re.

- 85 =
Kell pár perc, hogy kitakarítsd a motorteret, de nem 
hiábavaló a munka. Néhány motor alkatrész még mű-
ködőképes, és jó szolgálatot tehet a busznak.

Az alábbi tárgyakat szeded össze (kettőt elvihetsz, 
minden a hátizsákba való):

elosztófej
kondenzátor
gázmódosító
olajdugó
ékszíj
gyújtógyertyák
regulátor

Ha megtartasz valamit, ne felejtsd el módosítani az 
Akciótáblázatodat.

• Visszatérsz a konvojhoz – lapozz a 224-re.
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Egy második emeleti szoba ablakából figyeled, ahogy 
a csőcselék a sikátorból az alanti utcára özönlik. Két 
csapatra oszolva kezdik átkutatni a szomszédos utcá-
kat, abban a hitben, hogy még mindig a nyílt terepen 
vagy. Csendben leguggolsz, várva egy esélyt, hogy ész-
revétlenül eltűnhess Cross Plainsből. Amíg itt várako-
zol, innod kell, vagy veszítesz 3 KONDÍCIÓ pontot. Már 
alkonyodik, mire ki tudsz surranni a városból. Meg-
könnyebbülten látod, hogy a sportkocsid még mindig 
a benzinkútnál parkol, gyorsan beülsz, és elszáguldasz.

Amikor visszaérsz Rising Starba, a konvojt felin-
dultan találod. Olyan sokáig voltál távol, hogy attól 
féltek, Veszett Kutya Michigan és motorosai elkap-
tak. Beszámolsz arról, mi történt Cross Plainsben, és 
mindenki egyetért abban, hogy ilyen közel a sötétség 
beálltához veszélyes továbbindulni.

Az éjszaka Rising Starban eseménytelenül telik, a 
kelő nap pedig már a megyehatáron átvezető úton ta-
lál titeket Abilene felé. A köves, száraz Pecan Bayou 
északnyugatnak vezet titeket, vissza a 20-as autópá-
lyára. Dél környékén eléritek az országutat, és már 
csak öt mérföldre előttetek látni is lehet Abilene kül-
városát.

• Lapozz a 100-ra.
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Visszatartod a lélegzeted, hogy megnyugtasd az ide-
geidet, aztán a puskád csövével a motoros bukósisak-
jára célzol.

Dobj egy kockával, és add hozzá a CÉLLÖVÉS érté-
kedet!

• Ha az összeg 11 vagy kevesebb, lapozz a 172-re.
• Ha az összeg 12 vagy több, lapozz a 23-ra.

- 88 =
Begyakorolt mozdulattal két kézre kapod a pisztolyo-
dat, kibiztosítod, és az ablakkeret felét kitöltő árnyék-
ra célzol. A gépfegyveres tüzelésre készen felemeli új-
ratöltött fegyverét, de ekkor meghúzod a ravaszt.

Dobj egy kockával, és add hozzá a CÉLLÖVÉS pon-
todat!

• Ha az összeg 0–7, lapozz a 275-re.
• Ha az összeg 8 vagy több, lapozz a 9-re.
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Tucatnyi motorkerékpár-fényszóró fénye csillog a 
konvoj járművein. Azok a Maguk Urai, akik túlélték 
a rövid de pusztító coahomai látogatásodat, most ül-
döznek, és a lemaradás rohamosan csökken. A busz 
hátuljából lövések hangzanak, az első két motoros fel 
is bukik, de a többiek a busz oldalához érnek. Aggód-
va figyeled a visszapillantódban, hogy az oldalkocsik-
ból és hátsó nyergekből a klántagok életüket kockáz-
tatva a buszra ugranak. Néhányan túlélik az ugrást, 
és nem esnek a kerekek alá, s berúgják az ablakokat.

A busz hirtelen lelassul. Észleled a bajt, és vissza-
veszel te is a tempóból. Intesz a benzinszállítónak, 
és lassítasz, hogy Cutter felzárkózzon. Közelebbről 
látod, hogy harc folyik a fedélzeten. Odahúzódsz a 
busz mellé. Megmondod Kate-nek, hogy másszon át 
a sofőrülésbe, és markolja meg a kormányt. Amikor 
biztos kézzel irányítja a kocsit, kimászol az ablakon, 
és átugrasz a buszra.

Dobj egy kockával, majd add hozzá az ÜGYESSÉG és 
KONDÍCIÓ pontjaidat!

• Ha az összeg 22 vagy kevesebb, lapozz a 10-re.
• Ha az összeg 23 vagy több, lapozz a 313-ra.
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A két figura lassan az út széléhez csoszog, és üres sze-
mekkel bámulnak rád. Az ügyes trükk, amivel elterel-
ted a kutyáikat, cseppet sem izgatja fel őket, és a saját 
biztonságuk sem nagyon érdekli őket. Azért tartod a 
pozíciódat, készen a harcra, ha ők támadásba lendül-
nének. Nevetni kezdenek. Gyenge, vékony hangjuktól 
libabőrös leszel. Látod üres tekintetüket, ronda fe-
kélyszerű sebhelyekkel borított szürkésfakó bőrüket, 
hogy alig van hajuk, fogaik pedig feketék. Undorod 
inkább sajnálattá alakul át, amikor hirtelen rájössz, 
miért nem mutatnak félelmet: mindketten halálos su-
gárbetegek. A halál már most is társukul szegődött.

– Honnan jöttek? – kérdezed, idegesen a gondolat-
tól, hogy radioaktív zóna lehet a közelben.

– Ciscóból – jön a válasz.

Előveszel némi kötszert a gyógyszerkészletedből 
(húzz le egy elsősegélycsomagot az Akciótáblázatod-
ról), és lerakod félúton köztetek a földre. Aztán meg-
fordulsz, s visszasétálsz a sportkocsidhoz. A kötsze-
rektől nem biztos, hogy könnyebb lesz a két rados 
– így nevezi a kolónia a magas radioaktív sugárzás 
áldozatait – élete, de hátha ismernek olyanokat, akik 
rászorulnak.

• Lapozz a 327-re.
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Kitörsz, és a ködben tántorogsz, köhögve és öklendez-
ve – veszítesz 1 KONDÍCIÓ pontot. Könnyező szemmel 
két lehetséges menekülési útvonalat veszel ki. Vagy 
egyenesen végigfutsz keletre a főutcán a kocsidhoz, 
azon az úton, amin bejöttél Cross Plainsbe, vagy a 
másik irányba szaladsz, és megpróbálsz elrejtőzni a ré-
gen boltsorokként üzemelő sikátorok útvesztőjében.

• Ha keletnek szaladsz, lapozz a 110-re.
• Ha nyugatnak indulsz, lapozz a 321-re.

- 92 =
Egy takarót markolsz fel, hogy eloltsd vele a tüzet. A ko-
lónia tagjai követik a példádat, és bár égési sebeket szer-
zel és mérgező füstöt is nyelsz, végül sikerül a tűzoltás.

Hogy meghatározd a sebek súlyosságát, dobj egy 
kockával!

• Ha a szám 0–3, akkor 2 KONDÍCIÓ pontot veszítesz. 
• Ha a szám 4–6, akkor 3 KONDÍCIÓ pontot veszítesz.
• Ha pedig a szám 7–9, akkor 4 pontot veszítesz. 

Jelöld a vátozást az Akciótáblázatodon!

• Lapozz a 188-ra.
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A kolóniát megosztja a helyzet. Körülbelül a fele tár-
saság sürgeti, hogy vizsgáljátok ki a jelet, a másik fele, 
köztük te is, úgy hiszi, bolondság lenne egy rajtaütés-
be belesétálni. A szakadozott adás nem megbízható.

A gyors szavazás neked kedvez, ezért a konvoj ne-
kilát felkészülni a következő állomásra: Santóra. Te 
vezetsz elöl a 20-as autópályán, és amikor lebukik a 
nap a horizonton, már Brock mellett jártok. Felkel a 
telihold, a hőmérséklet pedig gyorsan zuhan, hamaro-
san már vacogsz a hideg éjszakai szélben.

Negyven perc alatt éritek el Santót, ott pedig húsz 
percbe telik megfelelő táborhelyet találni. Jonas bácsi-
kád azt mondja, parkoljátok egy körbe a járműveket, 
mint régen a szekérkaravánokat a vadnyugaton, hogy 
jobban védjenek egy esetleges éjszakai rajtaütésről. 
Szalmaszálakkal sorsoljátok ki, hogy ki legyen az első 
őr, és sajnos te húzod a legrövidebbet.

Éjjeli egykor fényeket látsz. Egy mérföldre lehetnek a 
motorosok keletre, és közelednek. Gyorsan riadót fújsz.

A portyázó motorosok üvöltő démonok csordája-
ként csapnak le a konvojra, vadul lövöldöznek és kö-
röznek a tábor körül. Az egyik épp téged céloz meg, 
ezért le kell buknod. Épp megint talpra állsz, amikor 
hátulról egy másik támad meg.

Dobj egy kockával, és add hozzá az ÜGYESSÉG pon-
todat!

• Ha az összeg 8 vagy kevesebb, lapozz a 265-re.
• Ha az összeg 9 vagy több, lapozz a 289-re.
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Egy szabályos csészealjra hasonlít a tó, és amikor le-
parkolsz a kavicsos part mellett, és végignézel a csil-
lámló víztükrön, felbátorítanak a szélén növő fűcso-
mók és egyéb növények: biztos jele annak, hogy a víz 
nem szennyezett.

A meder meredek és laza agyagos. Hogy elkerüljétek 
a bajt, azt javasolod Kate-nek, hogy egyedül te menj 
le a tóhoz, ő majd odadobja a palackokat, s azokkal 
együtt húz majd ki téged is. Nem tetszik neki az ötlet.

– Olyan rég volt, hogy már nem is emlékszek, mikor 
voltam valódi vízben utoljára. Unom már a homok-
ban mosdást. Ha azt hiszed, hogy itt maradok, amíg 
te lenn pancsolsz, akkor alaposan félreismertél, bará-
tocskám.

Ezzel megragad két műanyag palackot, és lesétál a 
partra. Röviddel utána sikítást hallasz; odarohanva 
látod, ahogy Kate a vízben kapálózik. Néha elmerül, 
néha előbukkan, és karjaival csapkodva kiáltozik:

– Segíts, Cal! Nem tudok úszni!

• Ha van köteled, lapozz a 181-re.
• Ha nincs, lapozz a 246-ra.
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Csikorognak a gumik, amikor a fékre taposol, és 
ugyanakkor erősen jobbra tekered a kormányt. A fel-
függesztés beleremeg a feszítésbe, ahogy a kocsi vadul 
elkanyarodik a mentőtől, a meggörbült kasznit centik-
kel elkerülve. Vezetési tapasztalatod és gyors reakciód 
a biztos haláltól mentett meg.

Gyorsan egyenesbe hozod a sportkocsit, és felgyor-
sítasz. A motorosok hamarosan elunják az üldözést, 
és visszakanyarodnak a város felé, csak annyira állnak 
meg, hogy átkozódjanak egyet és vaktában feléd lője-
nek párat.

• Lapozz a 198-ra.

- 96 =
A lövésed nem állítja meg a klántagot, de elég közel 
van ahhoz, hogy eltántorítsa az útjáról. (Húzd le az el-
használt lőszert a Tártáskádból!) Szerencsétlenségedet 
átkozva elrakod a fegyvered, és odafordulsz Kate-hez:
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– El kell kapnom, mielőtt eléri a sportkocsit.

Kate tiltakozik, de neked nagyon fontos az autó 
megmentése, így végül beleegyezik, hogy fedez téged 
a bakancsában hordott kis Derringer pisztolyával.

– Csivava a neve – élcelődik, aztán felhúzza a kis két-
lövetűt. – Gagyinak tűnhet, de vagány hangja van!

Felméred a terepet. Amikor kiválasztottad a legjobb 
helyet a mászáshoz, előlépsz, és cikcakkban megin-
dulsz. Azonnal felkelepel egy géppisztoly. Kate visz-
szalő egyet, az ellenfeled pedig belő a bokrok és kövek 
közé. Te sietsz felfelé a lejtőn, és megpróbálod elérni, 
mielőtt újratölthetne. Neki viszont pisztolya is van, 
amit előkap, és mellkasod felé üríti a tárat.

Add össze az ÜGYESSÉG és KONDÍCIÓ pontjaidat.

• Ha az összeg 9 vagy kevesebb, lapozz a 258-ra.
• Ha az összeg 10 vagy több, lapozz a 83-ra.

- 97 =
Finoman megvizsgálod a harc közben elszenvedett 
sebeket. A legtöbb attól van, hogy a kemény úttestnek 
verődtél, de számos seb és horzsolás a karodon a ku-
tya fogától és karmától ered. Gyomrod összeszorul a 
gondolattól, hogy alighanem elkaptad a veszettséget.

Dobj egy kockával!

• Ha a szám 0–4, lapozz a 283-ra.
• Ha a szám 5–9, lapozz a 44-re.
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Amint beütöd a helyes számot a billentyűzeten, éles 
kattanással az acélajtó befelé kinyílik, feltárva előtted 
a titkát. Elégedetten mosolyogsz, hogy sikerült feltör-
ni a kódot: Minden sor utolsó oszlopa az első két osz-
lop összege, mínusz a harmadik oszlop.

Kíváncsian, hogy mit találsz odabenn, belépsz a 
poros polcok közé. Ez a betonbunker kísérletek do-
kumentumait és a múlt értékes fémjeit őrzi: aranyat, 
platinát, ezüstöt, titánt. Alapos kutatás után három 
használható tárgyat találsz:

Geiger számláló
magasságmérő
röntgen védőruha (két helyet foglal a hátizsákban)

Ha elviszel valamit, ne felejtsd el megfelelően módo-
sítani az Akciótáblázatodat!

• Elhagyod a bunkert, és visszamész a konvojhoz – 
 lapozz a 315-re.
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A konvoj túl messze van, ezért nem látják, hogy segít-
ségre van szükséged. Felállni és inteni nekik viszont 
nem mersz, nehogy eltaláljanak. Még két golyó csa-
pódik a kocsi oldalának, aztán azt hallod, hogy vadul 
rángatják egy puska závárzatát: beragadt az orvlövész 
fegyvere! Amíg ezzel küzd, te átrohansz az úton, és 
lehasalsz a két motorkerékpár mögött. Ott van időd 
megrongálni a két járművet, aztán a büfé fala mellett 
egy nyitott ablakhoz osonsz.

• Ha van kézigránátod, lapozz a 276-ra.
• Ha nincs, lapozz a 311-re.

- 100 =
Felhőtakaró borítja árnyékba Abilene-t reggel óta. A 
felhő váratlan érkezése először örömet szerzett a ko-
lóniának, úgy reméltétek, megszűnik az égető hőség 
és szárazság, de ezek a kezdeti remények hamarosan 
szertefoszlanak.

Ahogy a város felé közeledsz, vad szél érkezik. Észak 
felől fúj, és lecsap a konvojra, de nem esőt hoz, ha-
nem csikorgó, vakító homokot. Fél óra sem kell, hogy 
olyan erőre kapjon a vad homokvihar, hogy már félő, 
nyom nélkül eltemeti a kolóniát. Az első lehetőségnél 
jelzel a többieknek, hogy hajtsatok le az országútról és 
keressetek menedéket a vihar elől. Ha az éles homok 
utat talál a konvoj járműveinek motorjaihoz, javítha-
tatlan károkat okozhat, ezért idegesen kutatsz mene-
dék után.
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Egy közlekedési oszlop látszik ki a kavargó porból, 
rajta a tábla egy egykori gimnázium felé mutat. Jelzel 
Cutternek, hogy hajtsatok be az iskola területére, de 
a vihar annyira erős, hogy már az iskola megpillan-
tása előtt kénytelenek vagytok megállni. Gyorsan ki-
száll mindenki, te pedig vakon vezeted a lehajtott fejű 
csapatot egyes sorban a szúrós szélben, míg el nem 
értek a sulihoz. Szerencsére van még teteje és négy 
fala, elég védelmet biztosít a vihar ellen. Odabenn 
Betty-Ann nénikéd úgy dönt, létszámellenőrzést tart, 
hogy biztos mindenki beért-e. Épp számolni kezdene, 
amikor Rosita Rodriguez rémülten felkiált:

– Maria! Hol van Maria?! Nincs itt!

Gyors körülnézéssel kiderül, hogy a hat éves kislány 
eltűnt. A családdal volt, amikor leszálltak a buszról, 
tehát közel lehet, de a vihar úgy tombol, hogy nem 
sok esélyt hagy neki odakinn. Jonas bácsi három ön-
kéntest kér Maria kereséséhez, te pedig azonnal elő-
relépsz, akárcsak Cutter és Kate.

• Ha van CB-rádiód, lapozz a 304-re.
• Ha nincs, lapozz a 73-ra.

100



- 101 =
A sportkocsid bukócsövét használva stabilizálásra fel-
emeled a pisztolyodat, és megcélzod a távoli alakot. 
A kétszáz méterre lévő alak fél centi magasnak sem 
tűnik. Jókora ügyesség, s még nagyobb szerencse kell 
ahhoz, hogy pisztollyal eltalálj egy ilyen kis célpontot.

Döntsd el, hányszor akarsz lőni (minimum egyszer, 
maximum hatszor).

Dobj egy kockával, és add hozzá CÉLLÖVÉS értéke-
det, majd ehhez add hozzá, hogy hányszor lősz!

• Ha a végösszeg 12 vagy kevesebb, lapozz a 164-re.
• Ha 13 vagy több, lapozz az 58-ra.

- 102 =
G-12-esed tárát az autóroncs oldalára fektetve várod 
a közeledő járművet, aztán megnyomod az elsütő-
billentyűt a sofőr fejére célozva.

Dobj egy kockával, és add hozzá CÉLLÖVÉS értéke-
det!

• Ha az összeg 10 vagy kevesebb, lapozz a 172-re.
• Ha az összeg 11 vagy több, lapozz a 23-ra.
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Cutter megveregeti a válladat: ez a jel az indulás-
ra. Némán, mint egy kígyó, hason csúszva kimászol 
a nyílt területre, megcélozva a sikátor bejáratát két 
bűzlő szemétdomb között. Egy klántag sétál ki az ár-
nyékból, erre azonnal megállsz. Visszafogott lélegzet-
tel nézed, ahogy megáll az egyik domb előtt, és egy 
szemeteszsákot hajít a tetejére, aztán megint eltűnik 
a sötétségben.

Mire odaérsz a sikátorhoz, már nincs ott senki. Las-
san haladsz előre, a késedet készen tartva, hátha el 
kell némítanod a város egyik lakóját. A központi pláza 
közelében ér véget a sikátor, egy márvány szökőkút 
maradványai mellett haladsz el a csempézett padlón. 
A boltsorok üresnek tűnnek, így belépsz a plázába, és 
elindulsz a teherautó-raktár felé. Egy sarkon befor-
dulva négy Koponyát látsz meg járőrözni.

Azonnal a jobbra lévő bolt padlójára dobod magad, 
és lehúzódsz az árnyékban. Az őrjárat elhalad a bolt 
mellett úgy, hogy nem vesznek észre. Amint elhal a 
léptek zaja, felállsz.

• Ha átkutatod a boltot, lapozz a 7-re.
• Ha továbbindulsz, lapozz a 273-ra.
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Erősen balra tekered a kormány, elkeseredetten re-
mélve, hogy kikerülsz az orvlövész célkeresztjéből. 
Egy pillanat múlva már hallod is a fémes csengést, 
jelezve, hogy egy golyó gellert kapott a szélvédőd 
sarkán. A kirepülő apró fémforgácsok megszórják a 
nyakadat és válladat – veszítesz 3 KONDÍCIÓ pontot –, 
de a hirtelen fájdalomtól még nem veszíted el az ural-
mat az autó felett. Gyorsan magadhoz térsz, és jelzel 
a többieknek, hogy gyorsítsanak. Mire az ismeretlen 
orvlövész újratölti a puskáját, a konvoj már sebesen 
távolodik a hídtól, egy nagy porfelhő takarásában.

• Lapozz a 150-re.

- 105 =
Elásod a három halott motorost a motorjaikkal 
együtt a vízmosásban, aztán megvizsgálod a környe-
zetedet. Kikövezett út maradványai vezetnek nyugat 
felé. Cutter Jacks, aki régen csak pár mérföldre élt a 
Lewisville tótól, a 407-es főútként azonosítja.

– Ezen jó helyre kerülünk – mondja magabiztosan. 
– Kövessük, és egy órán belül a 35-ösre jutunk.
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Húsz perc múlva meg is látod a távolban a 35-ös 
autópályát. A hosszú betontest szikrázik az erős nap-
sütésben. Az út, amin jöttök, átmegy alatta, de köze-
lebb érve meglátod a felhajtót az autópályára.

Még pár száz méter, és látsz még egy elágazást: Az 
egykor nagy presztízsű Észak-Texasi Állami Egyetem 
épületeihez vezet.

• Ha átkutatod az egyetemet, lapozz a 82-re.
• Ha továbbmész a 35-ösre, lapozz a 22-re.

- 106 =
Őrjöngve kutatsz az elsősegélykészletedben egy am-
pullányi kígyóméreg-szérum után, de rettegve tapasz-
talod, hogy az éppen hiányzik belőle. A fájdalom kezd 
elmúlni a lábadban, de helyette zsibbadtságot érzel, 
ami gyorsan terjed egész testedben. Hamarosan tel-
jesen lebénulsz melltől lefelé, arra is képtelen vagy, 
hogy bevonszold magad a tűző napról. Egy órán belül 
napszúrást kapsz, elájulsz, és soha többé nem ébredsz 
fel.

Sajnos utad és életed a Thomas tó mellett véget ért.
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- 107 =
Ösztönösen a fegyvered után nyúlsz, amikor a falka 
megjelenik az országúton feléd közeledve. Találkoztál 
már veszett kutyákkal, és nagyon jól tudod, hogy elég 
egy karcolás egy fertőzött vadállattól, hogy végezzen 
veled. Gyorsan és pontosan kell lőnöd, ha túl akarod 
élni a találkozást.

• Ha pisztolyt használsz, lapozz a 261-re.
• Ha sörétes puskát használsz, lapozz a 320-ra.
• Ha karabélyt használsz, lapozz a 28-ra.
• Ha géppisztolyt használsz, lapozz az 5-re.

- 108 =
Rákiáltasz a társaidra, hogy tűnjenek el az ablaktól, 
közben pedig sietve felemeled a pisztolyod, és meg-
célzod a motoros mellkasát, majd lősz.

Dobj egy kockával, és add hozzá a CÉLLÖVÉS érté-
kedet!

• Ha az összeg 9 vagy kevesebb, lapozz a 340-re.
• Ha az összeg 10 vagy több, lapozz a 302-re.
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- 109 =
Bevágódsz az autó vezetőülésére, ujjaid azonnal az 
indítókulcsra fonódnak. A motor felbőg, de mielőtt 
sebességbe tehetnéd és elinalhatnál, újabb golyózápor 
érkezik. Szétszaggatja a szélvédőt, neked pedig mu-
száj oldalra dőlnöd a halálos kereszttűz elől. Egy vad 
hang parancsot ordít, a lövések elhalnak. Kikukucs-
kálsz a műszerfal fölött, és csodálkozva látod, hogy 
egy bőrruhás punk szalad felétek a romoktól. Long 
Jake megcélozza, lő, de karhossznyival mellé megy. A 
fickót cseppet sem zavarja a közjáték: vicsorogva be-
ugrik melléd, és őrülten vihogva a torkodnak ugrik a 
rugós késével.

Rézfejű
HARCÉRTÉK 14   KONDÍCIÓ 24

A hirtelen meglepetéstől az első harci kört fegyverte-
lenül kell lejátszanod.

• Ha győzöl, lapozz a 63-ra.
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- 110 =
A boltokból és a többi épületekből egyesével lépnek 
ki a bandatagok az utcára. Megindulnak feléd, kése-
ket és baltákat lengetve, úgyhogy az életedért kell fut-
nod.

Ahogy elszaladsz a bár mellett, alig hat méternyi-
re egy nagyobb csoport jelenik meg előtted a járdán. 
Lőni kezdenek, ezért elfordulsz, és bevetődsz a bárba. 
Szerencsére üres a hely, de egyre közelebbről hallat-
szik a dühös csőcselék mérges ordibálása. Gyorsan 
felméred a homályos helyiséget, egy jó búvóhelyet 
keresve. Két lehetőség van: a lépcső az első emeletre 
vagy a pult hátsó része.

• Ha felszaladsz az emeletre, lapozz a 286-ra.
• Ha a pult mögött keresel fedezéket, lapozz a 118-ra.

- 111 =
Puskád felüvölt, és a támadó teljes mellkasát megszór-
ja halálos sörétekkel. Hátravágódik a levegőben, majd 
élettelen teste az italbolt szeméttel teleszórt padlójára 
csapódik. Kiveszed az üres töltényhüvelyt, de közben 
az ablakra célzol, hátha nem volt egyedül. Pár perc 
csend után leereszted a fegyvered, s kissé könnyebben 
lélegzel.

Húzz le egy patront a Tártáskádból!

• Lapozz a 251-re.
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- 112 =
Lassan előveszed a fegyvered, kibiztosítod, és a csövé-
vel a földre célzol. A csörgőkígyó előrelendül, s meg-
próbál bokán marni. Támadásával egy időben meghú-
zod a ravaszt: a közeli lövés darabokra tépi a kígyót. 
(Húzd le az elhasznált lőszereket a Tártáskádból!)

Innod kell, mielőtt visszaülsz a kocsidba és vissza-
térsz a konvojhoz, különben veszítesz 3 KONDÍCIÓ 
pontot.

• Lapozz a 185-re.

- 113 =
Félrelépsz, amikor a halott kutya kitekeredve a földre 
zuhan, elkerülve a habzó nyálát, melyben még min-
dig ott keringhet a halálos vírus. Megkönnyebbülsz, 
ahogy a többi kutya megáll, megfordul, aztán a szél-
rózsa minden irányában szétszaladnak.

• Ha a harc közben 4 vagy több KONDÍCIÓ pontot
 veszítettél, lapozz a 97-re.
• Ha hármat vagy kevesebbet, lapozz a 245-re.
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- 114 =
Látod, hogy Kate biztonságosan fedezékbe ugrik, és 
te is követni akarod, amikor hirtelen por száll fel a 
lábadnál, s a jobb lábikrádban éles fájdalom jelenik 
meg – veszítesz 2 KONDÍCIÓ pontot.

Az utolsó lépéseket bicegve teszed meg, fogadat ösz-
szeszorítva próbálod elviselni a fájdalmat. Újabb lövé-
sek szaggatják a bokrokat, pár centire a koponyádtól. 
A félelem kizárja a fájdalmat, csak arra tudsz kon-
centrálni, hogy juthatsz ki a rajtaütésből.

Óvatosan felemeled a fejed, és átnézel a lombokon. 
Az egyik klántag elindul a tó széle körül, míg a társa 
letérdel, készülve, hogy fedező tüzet adjon. Félelmed-
ből felháborodás lesz, amikor rájössz, hogy az autód 
felé indul.

• Ha van lőfegyvered és használni akarod, lapozz a
 193-ra.
• Ha nincs vagy nem akarod használni, lapozz a 195-re.

- 115 =
Fedezékként felhasználva az egyenetlen talajt és a 
roncskupacokat, sikerül megkerülnöd a különös les-
kelődőt, és hátulról leped meg. El akarod kapni, le-
fegyverezni, hogy kivallasd, miért kémkedik a konvoj 
után, viszont meghallja, hogy közeledsz, megpördül, 
és a csizmaszárba dugott kése után kap.

Kém
HARCÉRTÉK 15   KONDÍCIÓ 26

• Ha legyőzöd, lapozz a 303-ra.
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- 116 =
Előveszed a hátizsákodból az adóvevőt, bekapcso-
lod arra a frekvenciára, amiben megegyeztetek Pop 
Ewellel.

– Vörös Főnix hívja DK1-et – mondod, a vész hívó-
kódodat használva. – Orvlövész miatt állok. Az utca 
túloldalán egy büféből lő. Két klántagot gyanítok. Se-
gítséget kérek.

A kis hangszóró sercegve kel életre, és hallod Cutter 
válaszát:

– Kitartás, Cal. Bekerítem, és kifüstölöm őket.

Egy perc múlva látod is, ahogy Cutter kiugrik a 
buszból, és a büfé mögött siet át a kövekkel felszórt 
talajon. Futás közben megtölti a kezében tartott va-
dászpuskát. Eltűnik az épületben, nem sokkal később 
fegyverek hangja hallatszik. Egy füstös képű, vadnyu-
gati ruhás férfi szalad ki a bejárati ajtón, kezében pisz-
tollyal.

• Ha van lőfegyvered, lapozz a 143-ra.
• Ha nincs vagy nincs hozzá lőszer, lapozz a 183-ra.
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- 117 =
Alig lépsz párat, amikor hirtelen eltűnik a lábad alól 
a talaj. Egy ijedt sikkantással kapsz a levegőbe, aztán 
fejjel előre egy mély vízmosásba zuhansz.

Dobj egy kockával (a 0 most 10-et jelent)! Ennyi 
KONDÍCIÓ pontot veszítesz az eséstől.

• Ha még életben vagy, lapozz a 242-re.

- 118 =
Átvetődsz a pulton, és a szőnyegre kiömlött és dara-
bokra tört piás üvegeken landolsz. Súlyos vágásokat 
szerzel a könyöködön és a térdeden – veszítesz 3 KON-
DÍCIÓ pontot –, s fájdalomkiáltás hagyja el ajkadat. 
Erre válaszként durva röhögést hallasz, aztán egy pus-
ka felhúzásának hangját.

Dobj egy kockával! Ha ÜGYESSÉGED 4 vagy több, 1-et 
adj a dobott számhoz.

• Ha az összeg 0–2, lapozz a 35-re.
• Ha az összeg 3–6, lapozz a 334-re.
• Ha az összeg 7–10, lapozz a 279-re.
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- 119 =
Hirtelen Cutter jelenik meg aggódó arccal. De hamar 
megnyugszik, amikor látja, hogy életben vagy.

– Szerintem ezek a Maguk Urai-bandához tartoz-
nak, akikre Rickenbacker figyelmeztetett minket – 
mondja. – Úgy tűnik, nem csak az Oroszlánok fenik 
ránk a fogukat.

Cutter segít átkutatni a testeket és a büfét. A követ-
kező tárgyak kerülnek elő:

pisztoly (benne 4 darab 9 mm-es lőszer)
karabély (benne 4 darab 7,62-es lőszer)
rugós kés (+2)
golfütő (+2)
kulacs (benne 3 ivásra elég vízzel)
3 elsősegélycsomaghoz elegendő szérum, szul-
 fonamidok és kötszerek
tűzoltópalack
messzelátó
kötél

Bármit megtarthatsz, eszerint módosítsd az Akció-
táblázatodat.

Amint kicseréltétek a lyukas gumit, és eltüntettétek 
a tüskéket az útról, visszaülsz a sportkocsidba, és to-
vább vezeted a konvojt Big Spring felé.

• Lapozz a 347-re.
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- 120 =
Amint a konvoj átér a hídon, Cutter lehúzódik az út-
ról, te pedig beállsz mögé és a benzinszállító mögé. 
Jonas bácsi kiugrik a fülkéből, együtt előreszaladtok 
megnézni a busz sérüléseit. Az elejét és oldalát go-
lyónyomok tarkítják, számos át is ütött a motor- és 
utastérbe, csodával határos módon azonban senki 
sem halt meg vagy sérült meg komolyan. Betty-Ann 
nénikéd az ablakon kihajolva közli, hogy a kolónia 
négy tagját találták el, de ne aggódjatok, csak felületi 
sebek, nem lesz bajuk.

A hűtőből csöpög a hűtőfolyadék, de Cutter biztos 
benne, hogy egy óra alatt meg tudja javítani.

– Igazán kár, hogy ilyen kevés fegyverünk van a bu-
szon – morog Cutter, aztán elkezdi befoltozni a lyukat 
a hűtőn. – Nem túl vicces punkok célpontját játszani, 
ha nincs esélyünk visszalőni.

Harminc méterre az úton egy tábla mutat keletnek:

CARSWELL LÉGIBÁZIS

• Ha át akarod kutatni a bázist, amíg Cutter végez
 a javítással, lapozz a 342-re.
• Ha a konvojjal maradsz, lapozz a 295-re.
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- 121 =
Hirtelen betörik a szélvédőd, és valami égetni kezdi 
a mellkasodat. Törött üvegdarabkák repkednek a sze-
med előtt, de a melledből a lábaidba kúszó szörnyű 
zsibbadtságtól semmire sem tudsz koncentrálni. Kate 
sikítani kezd, ami félbeszakad, amikor az irányítatlan 
sportkocsi nekihajt a benzinkútnak, s hatalmas tűzgo-
lyóban felrobban.

Sajnos utad és életed Coahomában véget ért.

- 122 =
A karám közepéhez érve nekiszaladsz, és a kés után 
nyúlsz. Ráfogsz a markolatára, de az ellenfeled elkapja 
a csuklódat és megcsavarja, amitől elejted a pengét: 
Veszítesz 2 KONDÍCIÓ pontot. A hirtelen kíntól zihálva 
hátralépsz, elég időt hagyva, hogy ellenfeled felvegye 
a kést. Egy gonosz röhögéssel a feje fölé emeli, aztán 
neked ront.

Idegösszeroppanás
HARCÉRTÉK 17   KONDÍCIÓ 25

• Ha győzöl, lapozz a 163-ra.
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- 123 =
Beülsz a sportkocsidba, és elhagyod a légibázist. Per-
cek alatt visszaérsz a konvojhoz, épp amikor Cutter 
végez a javítással. Kevés dolgot tudsz felmutatni, de 
ahogy Jonas bácsikád szokta mondani, minden apró-
ság számít.

• Lapozz a 295-re.

- 124 =
Két kézzel felemeled a pisztolyodat, megszívod a fo-
gadat, aztán gondosan célzol a szemközti épületen 
gubbasztó orvlövészre.

Dobj egy kockával, és add hozzá aktuális CÉLLÖVÉS 
pontodat!

• Ha az összeg 14 vagy kevesebb, lapozz a 349-re.
• Ha az összeg 15 vagy több, lapozz a 229-re.
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- 125 =
Egy pamut fejkendőt kötsz az orrod és a szád elé, bőr-
dzsekidet pedig felhúzod egészen az arcodig, így vágsz 
neki a viharnak. Alig öt méterre lehet látni, ezért csak 
a hallásodra támaszkodhatsz. Folyamatosan hívoga-
tod a lányt a nevén, remélve, hogy válaszol, de a szél 
süvítésén kívül nem hallasz mást.

Elérsz az iskolaudvar végére. A kerítésnél egy lyukat 
találsz, pár lépésnyire pedig egy édességboltot. Újra a 
nevét kiáltod, és egy gyenge hang válaszol:

– Segíts... Itt vagyok.

• Ha aktuális TALÁLÉKONYSÁG pontod 3 vagy keve-
 sebb, lapozz a 341-re.
• Ha 4 vagy több, lapozz a 154-re.

- 126 =
Kalimpáló szívvel talpra ugrasz, és leszegett fejjel a 
sötét ajtónyílás felé sprintelsz.

Dobj egy kockával, és add hozzá aktuális ÜGYESSÉG 
pontodat!

• Ha az összeg 7 vagy kevesebb, lapozz a 18-ra.
• Ha az összeg 8 vagy több, lapozz a 329-re.
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- 127 =
Lehúzódsz, egyrészt megvizsgálni a harci sérüléseket, 
másrészt hogy a konvoj utolérhessen. Szerencsére a 
sportkocsid fontos hátsó részei – benzintank, tengely, 
gumik – sértetlenek. A legtöbb sérülést a váz és a lök-
hárító nyelte el, de az eset figyelmeztet, hogy jobb vé-
delemre lenne szükséged. Meg is jegyzed, hogy majd 
szólj Cutternek, hogy erősítse meg a vázat az első 
adandó alkalommal.

Percekkel később befut a konvoj. Látták ellenfeleid 
lángoló roncsát, ezért megkönnyebbülnek, hogy egy-
ben találnak. Elmondod, hogy a motorosok a Detroit 
Oroszlánjai voltak, alighanem felderítők, és hogy a 
banda úgy harminc mérföldnyire lehet.

– Legalább ez a kettő nem jelenti Veszett Kutyának, 
hogy hol vagyunk. Meg másnak se – mondja Cutter 
kényszeredetten.

– Akkor is – mondja Jonas bácsi –, nem engedhetjük 
meg magunknak a hosszabb megállót. Továbbra is a 
banda előtt kell járnunk, hogy elérjünk Big Springbe.

Az országúton Sweetwater a következő város. A leg-
több épület még áll, de a tegnapi vihar miatt alig pár-
nak van teteje. Leszámítva pár éhes prérifarkast, akik 
nyulakra vadászva jöttek le a dombok közül, a hely 
elhagyatott.

Cutter megálljt jelez. A busz motorja túlmelegedett, 
és hiába áll fenn támadás veszélye, muszáj kicsit le-
hűlnie. A többiek felhasználják a lehetőséget, és elin-
dulnak élelmet keresni, te pedig feltankolod a sport-
kocsidat.
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– Szerinted mi az, Cal? – kérdezi nagybátyád.

Épp a benzincsövet tekered fel, és látod, hogy ő a 
benzinszállító kabinjának tetején állva délnek néz. 
Csillogó fény van a városon kívül. Felmászol mellé, 
és látod, hogy az a nap megcsillanó fénye egy kis tó 
felszínén.

– Víz! – kiáltjátok egyszerre izgatottan.

Túl jó lehetőség ez a kolónia kimerülő víztartaléká-
nak feltöltésére ahhoz, hogy kihagyjátok. Jonas bá-
csikád segítségével beraktok néhány üres műanyag 
kannát a kocsidba, Kate pedig vállalja, hogy elmegy 
veled megtölteni őket. Ahogy beszáll melléd, indítasz, 
és elindulsz a távoli kis tó felé.

• Lapozz a 94-re.

- 128 =
Öt kutya jelenik meg hirtelen az út mellett, éberen 
szaglászva a főút melletti árokból kifordított laza föld-
halmokat. Elzásziaknak tűnnek elsőre, de aztán látod, 
hogy nagyobbak és vadabbak. Amint észrevesznek, 
vad szemük éhesen tapad rád. Pofájuk nyáladzik és 
habzik, ahogy feléd somfordálnak. Aztán két sovány 
fickó tűnik fel mögöttük, a sivatagi nap ellenére sá-
padtak. Egy reszelős kiáltással rád uszítják a kutyákat, 
a falka pedig azonnal engedelmeskedik.

• Ha van lőfegyvered és használni akarod, lapozz a
 107-re.
• Ha nincs vagy nem akarod használni, lapozz a 16-ra.
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- 129 =
Néhány méternyire a busztól valami nehéz üti meg a 
hátadat és lök a földre. Levegő után kapkodva kisza-
badítod magad a rád vetődött motoros acélos szorítá-
sából. Elkeseredetten küzdesz, míg ő hosszú körmei-
vel a torkod felé kap.

Karmos
HARCÉRTÉK 16   KONDÍCIÓ 25

A meglepetés-szerű támadás miatt a második körig 
nem tudod előhúzni a közelharci fegyveredet.

• Ha győzöl, lapozz a 166-ra.

- 130 =
Az egyik férfi leteszi a földre a fegyverét, hogy kive-
gyen valamit a zsákjából. Ekkor lendülsz támadásba. 
Berontasz az ajtón, és rálősz a fegyveresre, azonnal 
megölve őt. Aztán a másik felé fordulsz, de sokkal job-
bak a re� exei, mint remélted. A fejedre csap egy golf-
ütővel, amit csak felemelt fegyvereddel tudsz hárítani, 
de az kirepül kezedből. Mielőtt visszaszerezhetnéd, a 
fickó rád ugrik, és a földön kezdtek birkózni.

Golfos
HARCÉRTÉK 14   KONDÍCIÓ 26

Dühös támadásának köszönhetően az első körben 
nem tudod elővenni a közelharci fegyveredet.

• Ha legyőzöd, lapozz a 119-re.
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- 131 =
Kibiztosítod a G-12-esedet, lövésre készen a sport-
kocsid bukócsövére fekteted, hogy stabilabban tudj 
célozni. Kétszáz méterről az alak csak két millimé-
teresnek tűnik. Nagy ügyesség és még nagyobb sze-
rencse kell, hogy eltalálj egy ilyen kis célpontot egy 
géppisztollyal.

Döntsd el, hány sorozatot lősz ki (minimum egy, 
maximum öt).

Dobj egy kockával, add hozzá a CÉLLÖVÉS pontjaidat 
és ahány sorozatot ki akarsz lőni!

• Ha a végösszeg 11 vagy kevesebb, lapozz a 164-re.
• Ha 12 vagy több, lapozz az 58-ra.

- 132 =
Fegyvert rántasz, célzol, és egy fejlövéssel megölöd a 
Maguk Urai-gépfegyverest. Ahogy meghal, fegyvere-
det a másik motoros felé fordítod, de ő Kate-et hasz-
nálja pajzsnak, és nem mersz lőni, nehogy őt találd el. 
Düh és félelem egyaránt feltolul benned, de leeresz-
ted a fegyvert.

Húzd le az elhasznált töltényeket a Tártáskádból!

• Lapozz a 350-re.
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- 133 =
Előveszed az élelmet a hátizsákból, és az árok mélyére 
hajítod. Ahogy a kutyák megérzik a kajaszagot, azon-
nal arra irányul a figyelmük, s leugrálnak az árokba. 
Aztán két férfi jelenik meg. Az árok széléhez csoszog-
nak, és üres szemekkel bámulnak rád. Az ügyes trükk, 
amivel elterelted a kutyáikat, nem tette őket ellensé-
gesebbé, és a saját biztonságuk sem nagyon érdekli 
őket. Azért tartod a pozícódat, készen a harcra, ha ők 
támadásba lendülnének. Nevetni kezdenek. Gyenge, 
vékony hangjuktól libabőrös leszel. Látod üres te-
kintetüket, ronda fekélyszerű sebhelyekkel borított 
szürkésfakó bőrüket, hogy alig van hajuk, fogaik pe-
dig feketék. Undorod inkább sajnálattá alakul át, ami-
kor hirtelen rájössz, miért nem mutatnak félelmet: 
mindketten halálos sugárbetegek. A halál már most is 
társukul szegődött.

– Honnan jöttek? – kérdezed, idegesen a gondolat-
tól, hogy radioaktív zóna lehet a közelben.

– Ciscóból – jön a válasz.

Előveszel némi kötszert a gyógyszerkészletedből 
(húzz le egy elsősegélycsomagot az Akciótáblázatod-
ról), és lerakod félúton köztetek a földre. Aztán meg-
fordulsz, és visszasétálsz a sportkocsidhoz. A kötsze-
rektől nem biztos, hogy könnyebb lesz a két rados 
– így nevezi a kolónia a magas radioaktív sugárzás 
áldozatait – élete, de hátha ismernek olyanokat, akik 
rászorulnak.

• Lapozz a 327-re.
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Sosem láttál még hasonló műanyag tartályokat ez-
előtt, és gyanakvásod erősebb a kíváncsiságnál: ha 
minden mást kifosztottak vagy elpusztítottak, ez mi-
ért maradt érintetlen? Nem kockáztatod, hogy valami 
veszélyes kemikáliát eressz ki, ezért ellépsz a ládától, 
és gyorsan elhagyod az alagsort.

• Visszatérsz a konvojhoz, lapozz a 144-re.

- 135 =
Porfelhőt látsz közeledni, aztán 100 motorkerékpár 
zaja tölti meg a levegőt, ahogy a Detroit Oroszlánjai 
tagjai egymással versengve hajtanak Colorado City 
felé.

– Fel kell tartanod őket, amíg átjuttatjuk a kicsikét 
– kiáltja feléd Cutter, és hevesen integetve jelez Jonas 
bácsinak, aki próbálja egyenesben tartani a benzin-
szállítót. Ahogy a barkácsolt rámpa recseg a súlyos 
jármű terhe alatt, a gyomrod liftezni kezd.

– Számíthatsz rám! – kiáltod vissza, aztán megfor-
dulsz, és a város felé szaladó Kate után rohansz.

Ahogy a híd végéhez érsz, két megfelelő védelmi 
pozíciót találsz. Egyik egy háromszintes gyár, ami az 
országútra néz. A másik egy autóroncs felborulva a 
híd tövénél.

• Ha a roncs mögé bújsz, lapozz a 332-re.
• Ha a gyárban keresel fedezéket, lapozz a 243-ra.
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Vezérük halálsikolyai megtörik azt a transzt, amibe a 
klántagok estek, de mielőtt cselekedhetnének, beug-
rasz a Thunderbirdbe, és elfordítod az indítókulcsot. 
Ahogy az antik motor morogva életre kel, a gázpedálra 
taposol, és elhúzol a tömegtől. Porfelhőt és kék füstöt 
magad után hagyva kijutsz Cross Plainsből, és gond 
nélkül visszaérkezel a benzinkúthoz, ahol ott parkol 
sportkocsid. Mielőtt otthagyod a Thunderbirdöt, át-
kutatod a csomagtartót, és találsz is egy pisztolyt, 
3 darab 9 mm-es lőszerrel. Aztán, mivel közel az éj, 
beugrasz a saját kocsidba, s nagy sebességgel elhúzol.

Amikor Rising Starba érsz, a konvojt felindultan ta-
lálod. Olyan sokáig voltál távol, hogy már azt hitték, 
Veszett Kutya Michigan és motorosai elkaptak. Elme-
séled, hogy mi történt Cross Plainsben, és mindenki 
egyetért, hogy egy órával a sötét beállta előtt már ve-
szélyes továbbindulni.

Az éjszaka Rising Starban eseménytelenül telik, a 
kelő nap pedig már a megyehatáron átvezető úton ta-
lál titeket Abilene felé. A köves, száraz Pecan Bayou 
északnyugatnak vezet titeket, vissza a 20-as autópá-
lyára. Dél környékén eléritek az országutat, és már 
csak öt mérföldre előttetek látni is lehet Abilene kül-
városát.

• Lapozz a 100-ra.
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A Lewisville tóhoz délnyugatnak vezető utazás lassú 
és nehéz a kemény terepen, de nincs más mód elke-
rülni Dentont. Amikor végre megpillantod a száraz 
tavat, biztossá válik, hogy az átkelés veszélyes lesz, mi-
vel a konvoj könnyű célpontja lehet a magasabb terü-
leteken elbújó ellenfeleknek. A lehető leggyorsabban 
kell átkelnetek.

A tó ágya rozsdás autóroncsokkal és régi háztartási 
gépekkel van tele. A düledező szeméthalmok között 
darabokra tört a kemény föld, és mivel minden irány-
ban földkoloncok állnak, melyek szélét élesre sütötte 
a forró nap, a busz és a benzinszállító csak csigaként 
mer araszolni, féltve a gumikat. Te a közelükben ma-
radsz, felkészülve egy esetleges rajtaütésre.

Dobj egy kockával!

• Ha a szám 0–6, lapozz a 281-re.
• Ha a szám 7–9, lapozz a 160-ra.
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A földre veted magad. Gyors reakciód megmentett 
attól, hogy kettévágjanak a nyomjelző lövedékek. A le-
vegő tele van töltény- és éles fémdarabkákkal, és nem 
mered felemelni a fejed, nehogy eltaláljon valami. 
Szemed sarkából látod, hogy Kate a puskájával a gyár 
ablakából céloz valamire. Lő egyet, a géppuskatűz 
pedig azonnal elhal. Felnézve látod, hogy a motoros 
két kézzel kap arcához. Aztán meginog, majd hanyatt 
esve kizuhan a nyeregből. Mielőtt az oldalkocsiban 
ülő társa kiugorhatna, a felgyorsuló jármű letér az út-
ról, és egy irodaház falának rohan, aztán tűzgolyóként 
felrobban.

Mosolyogva intesz Kate-nek, ő pedig szalutálva visz-
szajelez. Kicsivel később egy csapat motorkerékpár 
– a klán fő része – érkezik meg. Alig egy mérföldre 
vannak a hídtól.

– Gyertek mán! – kiált Cutter. – Ideje menni!

A benzinszállító már átért a rámpán, és most a má-
sik két jármű mellett áll a folyó túloldalán. Kate oda-
szalad hozzád a gyárból, aztán amikor eléri a hidat, 
rákiáltasz:

– Állítsd be a bombát! Fedezlek!

Feszülten figyeled a közeledő klántagokat, hátra-
pillantgatva a vállad fölött, remélve, hogy Kate már 
készen van a bombával. A motorosok első sora tüzet 
nyit géppisztollyal, a levegő hirtelen megtelik zajjal és 
sípoló golyókkal.
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– Kész! – kiált Kate, és elrohan a hídtól.

Add össze a KONDÍCIÓ és ÜGYESSÉG pontjaidat. (Ha 
alacsony a KONDÍCIÓ pontod és sok a holmid, érdemes 
lehet eldobnod párat, hogy emelkedjen az ÜGYESSÉG 
értéked.)

• Ha az összeg 11 vagy kevesebb, lapozz a 324-re.
• Ha az összeg 12 vagy több, lapozz a 200-ra.

- 139 =
Biztosra veszed, hogy az öreg remete blöfföl, és bár-
mit kitalálna, hogy a kolóniával tarthasson.

– Sajnálom, öregem – mondod, készen a barlang el-
hagyására –, de tele a busz és kevés az élelem. Itt úgy-
is nagyobb biztonságban vagy, mintha velünk tartasz. 
Baj jár a nyomunkban.

– Nem félek semmilyen bajtól – vág vissza a reme-
te büszkén –, és ígérem, hogy nem leszek terhetekre. 
Hasznos lehetek, ha vadászni kell vagy vizet találni. 
Ráadásul ha újra az úton akarod látni a buszt, kellek 
nektek, hogy elmondjam, hol találtok új kardánten-
gelyt.

Úgy látszik nincs más választásod, mint magaddal 
vinni a remetét. Ha blöffölt a cserealkatrészről, se ő, 
se a busz nem megy sehová. Elfogadod hát az ajánla-
tát, s szólsz, hogy szedje össze a holmiját.

• Lapozz a 257-re.
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- 140 =
Rápillantasz a tárra, hogy elég töltényed van-e még 
egy sorozatra, aztán tüzelsz. A fém süti az arcodat, 
ahogy megcélzod a klántag mellkasát.

Add össze a CÉLLÖVÉS és KONDÍCIÓ pontjaidat.

• Ha az összeg 10 vagy kevesebb, lapozz a 96-ra.
• Ha az összeg 11 vagy több, lapozz a 153-ra.

- 141 =
Félelemmel a szívedben a karám közepe felé zuhansz, 
és kinyújtott kezekkel előrevetődsz. Ahogy ujjaid a 
markolatra fonódnak, oldalra gurulsz, éppen elkerül-
ve egy fejed felé irányzott vad rúgást. Gyorsan talpra 
állsz, és bizonytalan ellenfeledre támadsz.

Idegösszeroppanás
HARCÉRTÉK 15   KONDÍCIÓ 25

• Ha győzöl, lapozz a 163-ra.
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- 142 =
Elkapod a vezetőfülkét védő bukócsövet, és behúzod 
magad a vezetőülésre. A gyújtás felé nyúlsz. A motor 
morogva életre kel, de büszke morgását megszakítja 
egy hirtelen golyózápor. Szétszaggatja a szélvédőt, ne-
ked pedig muszáj oldalra dőlnöd a halálos kereszttűz 
elől. Egy vad hang parancsot ordít, a lövések elhalnak. 
Lebukva maradsz és a sebváltó felé nyúlsz, de ekkor 
egy bőrruhás punk ugrik be a járműbe, és őrülten vi-
hogva a torkodnak ugrik a rugós késével.

Rézfejű
HARCÉRTÉK 14   KONDÍCIÓ 24

A hirtelen meglepetéstől az első harci körben csök-
kentsd 2-vel a HARCÉRTÉKEDET.

• Ha győzöl, lapozz a 63-ra.

- 143 =
A menekülő férfi meglát téged, és lő kettőt, de csak 
vaktában, így messze a fejed felett repülnek el a go-
lyók. Felemelt fegyverrel megálljt parancsolsz, de 
fütyül rá. Újra lő egyet, ekkor te visszalősz. Lövésed 
pontosan a szívén megy át. (Húzz le megfelelő meny-
nyiségű lőszert a Tártáskádból!)
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Cutter megjelenik, és a büféhez hív. Az ajtón túl egy 
másik férfi teste hever, puskája a véráztatta mellkasán 
hever.

– Tuti, hogy ez a kettő a Maguk Urai-bandából van, 
amire Rickenbacker figyelmeztetett minket – mond-
ja Cutter, miközben átkutatja a hulla zsebeit. – Úgy 
látszik, hogy nem csak az Oroszlánok fenik ránk a fo-
gukat.

Segítesz Cutternek a motozásban és a büfé átkutatá-
sában. A következőket találjátok:

pisztoly (benne 2 darab 9 mm-es lőszer)
karabély (benne 2 darab 7,62 mm-es lőszer)
rugós kés (+2)
golfütő (+2)
kulacs (benne 3 ivásra elég vízzel)
3 elsősegélycsomaghoz elegendő szérum, szul-
 fonamidok és kötszerek
tűzoltópalack
messzelátó
kötél

Ha bármit is elteszel, ne felejtsd el módosítani az 
Akciótáblázatodat!

Amint kicserélitek a lapos gumit, és eltávolítjátok 
az útról a tüskéket, visszaülsz a sportkocsidba, és to-
vábbvezeted a konvojt Big Spring felé.

• Lapozz a 347-re.
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A válladra akasztott terjedelmes polietilén takaróval 
visszasietsz a konvojhoz. Jonas bácsikád széles vigyor-
ral üdvözöl, és segít felvinni a buszra a szerzeménye-
det.

– Hasznos lesz, ha kifogyunk a vízből – mondja, mi-
kor becsapja a tároló ajtaját. – Készíthetünk belőle 
egy kondenzációs csapdát.

Amikor mindenki felszáll a buszra, te is indítasz, és 
továbbvezeted a konvojt a 35-ös autópálya déli olda-
lán.

• Lapozz a 22-re.
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Gyorsan a válladhoz támasztod a puskádat, megszí-
vod a fogadat, és megpróbálsz pontosan célozni a túl-
oldali épületen tanyát vert orvlövészre.

Dobj egy kockával, és add hozzá a CÉLLÖVÉS pon-
todat!

• Ha az összeg 9 vagy kevesebb, lapozz a 349-re.
• Ha az összeg 10 vagy több, lapozz a 229-re.

- 146 =
Az utolsó támadó patkányokat visszaverve még meg-
várod, míg a többi eltűnik, mielőtt leszállsz a pultról. 
Még reszketve a szörnyű találkozás sokkjától átkuta-
tod a helyet, hogy itt van-e Maria. Félig megkönnyeb-
bülsz, hogy nyoma sincs – legalább neki nem kellett 
ilyen szörnyűséget átélnie. Épp elhagynád a helyisé-
get, amikor az adóvevőd sercegve életre kel. Kate az, 
és jó híre van: megtalálta Mariát és úton van vele a 
sulihoz. Nyugtázod, aztán Jonas bácsi jelére állítod a 
rádiót, hogy visszatalálj az iskolához.

• Lapozz a 280-ra.
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Az árok falain lévő karcolások azt jelzik, hogy az egész 
kézzel lett kikaparva. Amíg azon töprengsz, ki a fene 
képes ilyenre, kutyaugatás üti meg a füledet.

A Fort Worth-ben tanyázó bandák vad pitbullokat 
tartanak, jó párral találkoztál és végeztél már. De a 
múltad nem készített fel arra, amivel most találkozol.

• Lapozz a 128-ra.

- 148 =
Hiába küzdesz, hogy megtartsd magad, az országúton 
végigrángatott lábaid elszívták az utolsó erőtartalékai-
dat is. Ahogy szorításod elgyengül, beesel a busz hátsó 
kerekei alá: a halál azonnali.

Sajnos utazásod és életed itt véget ér.
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Egy mérföldre a kereszteződéstől a főút megkövese-
dett fák folyosóján visz végig: egy termékeny, virágzó 
városi park sajnálni való holokauszt utáni maradvá-
nya. Utána egy domb gerincére értek fel, ahonnan jó 
kilátás nyílik a beteg, szennyezett Worth tóra. A híd 
előttetek el van barikádozva, ezért lassítasz és meg-
állsz, jelezve a többieknek, hogy észrevétlenül húzód-
janak le.

Cutter odamegy hozzád, sasszemeivel csendben fel-
méri a barikád erejét. Jonas bácsi és Hammer Harlan 
is odajönnek, és kérik Cutter tanácsát.

– Semmi csicsás nincs odalenn – mondja szenvtele-
nül. – Pár kocsi szépen sorbarakva, ennyi. Szerintem 
ha elég erősen nekik megyünk középen, úgy szétütjük, 
mint bika egy gyenge kerítést.

– Nem kockáztathatjuk a járműveink épségét – veti 
ellen Hammer, letörölve homlokáról az izzadságot. 
– Ha betörik a hűtő vagy kiszakad egy gumi, akkor 
sose látjuk meg Big Springet.

– Lehetséges – mondja Cutter borostás állát simo-
gatva. – De van egy ötletem, amivel karcolás nélkül is 
át tudunk törni.

• Lapozz a 227-re.
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Csak Trent városánál, a hídtól hét mérföldre érzed 
biztonságosnak, hogy lelassítsatok, és a normál tem-
póra álljon vissza a konvoj. Az orvtámadástól és az 
égető déli napsütéstől remegsz és folyamatosan iz-
zadsz. Innod kell, vagy veszítesz 3 KONDÍCIÓ pontot.

Elmaradnak mögöttetek a texasi város kopott házai 
és üzletei, aztán megint a jellegtelen, napsütötte pusz-
ta terpeszkedik előttetek. Épp visszatér a pulzusod az 
átlagoshoz, amikor szemed sarkából észreveszel vala-
mit, ami megint felnyomja. Egy mérföldre északra kis 
porfelhő mozog, párhuzamosan az országúttal. Egyre 
közeledik, aztán ki tudsz venni két motorkerékpárt, 
rajta randa képű sofőrökkel. Mindketten állnak a nye-
regben, hogy egyensúlyozzák ugráló gépeiket. Amint 
közel érnek az úthoz, gázfröccsöt adnak, és hivalkod-
va egy kerékre állnak. Közre veszik a sportkocsidat, és 
most már kiveszed a benzintankjaikra festett jelet is: 
egy oroszlán feje, vicsorgó fogakkal – a Detroit Orosz-
lánjai jele.

A jobb oldalon lévő bandita kiált valamit, de a szél 
elviszi a hangját. Valami landol a kocsiban, és amikor 
odanézel, rémülten látod, hogy egy élesített kézigrá-
nát pihen a melletted lévő ülésen.

Dobj egy kockával, és add hozzá az AUTÓVEZETÉS és 
ÜGYESSÉG pontjaidat!

• Ha az összeg 11 vagy kevesebb, lapozz a 236-ra.
• Ha az összeg 12 vagy több, lapozz a 165-re.
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Hirtelen felfoghatatlan fájdalom robban az agyadban, 
szád pedig megtelik sűrű, forró folyadékkal. Az út túl-
oldalán lévő büféből az orvlövész három golyója ar-
con talált. A sebek végzetesek. A halál azonnali.

Utad és életed itt ért véget Colorado City-ben.

- 152 =
A súlyos acélajtót elektromos zár védi. Először azt 
gyanítod, hogy a zár beragadhatott, mert rég nincs 
már áram, de ahogy hozzáérsz a billentyűzethez, egy 
kék LED kel életre fölötte.

Tizenegy szám jelenik meg három sorba rendezve: 

Figyelmesen tanulmányozod a számokat, valami 
mintát keresve. Ha jó számot ütsz be az utolsó helyre, 
akkor kinyílik a zár.

• Ha tudod, milyen szám hiányzik, lapozz arra a fe-
 jezetpontra.
• Ha nem tudod kitalálni vagy értelmetlen a fejezet,
 amit kiszámolsz, lapozz a 171-re.
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A rövid sorozatod lekaszálja a klántagot futás köz-
ben. Ahogy földre kerül, társa pánikba esik, és vadul 
lövöldözni kezd, csak úgy csikorognak melletted a 
kavicsok. Amint elhalnak a lövések, felnézel, hátha 
a bokrok között látod, amint újratölt az ellenfeled. 
De ehelyett eldobja az üres tárat, és menekülni kezd. 
Kifogyott a lőszerből, s úgy döntött, nem várja meg, 
amíg visszalősz.

Amint tutira veszed, hogy tiszta a part, felkelsz, és 
Kate-et is talpra segíted. A távolodó motorzúgás is 
megerősíti, hogy támadótok elmenekült, úgyhogy fel-
sétáltok az emelkedőn, megnézni a másik tagot.

Ne felejtsd el lehúzni a hat 9 mm-es lőszert a Tár-
táskádból!

• Lapozz a 175-re.
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Az ösztönöd azt súgja, hogy valami nem stimmel. Fé-
lelemnek nyoma sincs a hangban, és nem is Mariáéra 
hasonlít. Mexikói családból származik, és bár a DK1 
angolul beszélő népe között nőtt fel, megörökölte 
anyja spanyol akcentusát.

Óvatosan megközelíted a boltot, és az ajtó egy ha-
sadékán bekukucskálsz. Belül két szakállas férfi áll 
ütőkkel felfegyverkezve, arra várva, hogy meglep-
jenek, amint belépsz. Mariának nyoma sincs, ezért 
gyorsan megfordulsz, s elsietsz onnan vissza az iskola 
közelébe.

Pár perccel később sercegve életre kel az adóvevőd. 
Kate az, jó hírekkel: megtalálta Mariát, és úton van-
nak vissza a sulihoz. Nyugtázod a hívást, aztán ráállsz 
Jonas bácsikád jelére, ami visszavezet az iskolához.

• Lapozz a 280-ra.
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Egy dombtetőn megállsz, felmérni Denton romjait. A 
hely ismerős – sokszor megálltál már itt az elmúlt hó-
napok rutin járőrözései során, ellenőrizni, hogy nem 
szállták-e meg olyan bandák, mint amik McKinneyt 
is fosztogatják. A romok elhagyatottnak tűnnek, de a 
biztonság kedvéért úgy döntesz, átvizsgálod.

Ahogy áthajtasz a városon és semmi szokatlant nem 
tapasztalsz, már készülsz visszatérni a konvojhoz, 
amikor meghallod, hogy motorokat rúgnak be. Há-
rom motoros viharzik ki egy központi épületből, úgy 
hujjogva, mint az indiánok. Mindhármuk mögött ül 
utas is, különböző fegyverekkel a kezeikben. Ahogy az 
első motoros felzárkózik hozzád, utasa kész átugrani 
a melletted lévő ülésre.

Dobj egy kockával, és add hozzá az AUTÓVEZETÉS 
pontodat!

• Ha az összeg 0–9, lapozz a 76-ra.
• Ha az összeg 10 vagy több, lapozz a 244-re.
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Ötven mérföld töredezett országút fekszik közted és 
Albany között. Kora délutánra a hőmérséklet már 43 
°C-ra kúszik fel. A pusztító forróság és a kátyúkkal
teli út rázásának kombinációja komoly fejfájást okoz 
a tömött buszon utazó embereknek. Egy Moran nevű
kisváros mellett Cutter jelez neked, hogy álljatok meg.

– Hatan teljesen kimerültek a hőségtől és még né-
gyen kezdenek – sorolja verejtéktől csillogó arccal. 
– Ki kell szállniuk ebből a guruló sütőből, pihenni ki-
csit az árnyékban.

Azt javasolod, hogy maradjanak Moranban, te pedig 
előremész Albanybe, megnézni, biztonságos-e. Mire 
ellenőrzöd és visszatérsz, a hőség biztosan alábbhagy 
annyira, hogy folytathassátok az utat. Mielőtt elin-
dulsz, innod kell, vagy veszítesz 3 KONDÍCIÓ pontot. 
Ha nincs nálad só, akkor 4 KONDÍCIÓ pontot veszítesz 
az erős sóvesztés miatt.

• Lapozz a 343-ra.

156



- 157 =
Fájdalmasan felkiáltasz, ahogy a méreg felkúszik a lá-
badban. A sebet szorongatva újra lecsapsz a kígyóra, 
de az gyorsabb nálad, és eltűnik a kövek között.

Dobj egy kockával, és add hozzá, hány elsősegély-
csomagod van!

• Ha az összeg 12 vagy kevesebb, lapozz a 106-ra.
• Ha az összeg 13 vagy több, lapozz a 45-re.

- 158 =
– Ezt jobb, ha magaddal viszed – mondja Pop Ewell, 
a vállán hordott táska után nyúlva. Egy kézi adóvevőt 
vesz ki belőle és nyújt át neked. – 153 megahertzre 
van állítva. Amíg odavagy, végig figyelni fogom.

Elveszed a CB-rádiót, ellenőrzöd a beállításait, és 
hogy a kis napelemes aksijában elég töltés van-e. (Ha 
nem fér a hátizsákodba, akkor valami mást kénytelen 
vagy eldobni.) Beülsz az autódba.

– Sok szerencsét, Cal – búcsúzik Jonas bácsikád, 
ahogy beindítod a motort. – Ne vállalj felesleges koc-
kázatot, hallod-e!

Búcsút véve a Mineral Wells felé vezető útra kanyarodsz.

• Lapozz a 325-re.
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- 159 =
Felemeled a vadászpuskádat, és ráordítasz az embe-
reidre, hogy menjenek el az ablaktól. Ijedt kiáltozásuk 
betölti a füledet, de próbálsz a célzásra összpontosíta-
ni, aztán elsütöd a fegyvert.

Dobj egy kockával, és add hozzá a CÉLLÖVÉS érté-
kedet!

• Ha az összeg 7 vagy kevesebb, lapozz a 340-re.
• Ha az összeg 8 vagy több, lapozz a 302-re.

- 160 =
Két mérfölddel és két órával később eléritek a tó 
szemközti oldalát. Újabb fél óra múlva a konvoj meg-
áll pihenni és felmérni a környezetet. Köves út nyo-
mai vezetnek nyugatnak, és Cutter Jacks, aki az Utol-
só Nap előtt csak pár mérföldre élt a Lewisville tótól, 
felismeri, hogy ez a 407-es főút.
– Ezen jó helyre kerülünk – mondja magabiztosan. 

– Kövessük, és egy órán belül a 35-ösre jutunk.

Húsz perc múlva meg is látod a távolban a 35-ös 
autópályát. A hosszú beton test szikrázik az erős nap-
sütésben. Az út, amin jöttök, átmegy alatta, de köze-
lebb érve meglátod a felhajtót az autópályára.

Még pár száz méter, és látsz még egy elágazást: az 
egykor nagy presztízsű Észak-Texasi Állami Egyetem 
épületeihez vezet.

• Ha átkutatod az egyetemet, lapozz a 82-re.
• Ha továbbmész a 35-ösre, lapozz a 22-re.
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- 161 =
A közép-texasi térképedet követve elhagyod Colorado 
City-t, és a töredezett 208-as főúton északnak tartasz 
a Thomas tó felé. Reméled, hogy a térképen jelölt gát 
még mindig áll, mert a legtöbb gát tetején szokott len-
ni átvezető szervizút.

Egy óra múlva megérkezel a Thomas tóhoz, és a 
gátat állva találod. Izgatottan megállsz, s gyalog kö-
zelítesz. Ahogy közelebb érsz, meglátod a szervizutat 
is, de alig szélesebb egy kerti ösvénynél: a busz és a 
benzinszállító sosem tudna itt átkelni a folyón. Szo-
morúan indulsz vissza a kocsidhoz.

Dobj egy kockával, és add hozzá a TALPRAESETTSÉG 
és TALÁLÉKONYSÁG pontjaidat!

• Ha az összeg 10 vagy kevesebb, lapozz a 274-re.
• Ha az összeg 11 vagy több, lapozz az 53-ra.
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- 162 =
Leparkolsz az irányítótoronynál, leállítod a motort, és 
vársz. Csak akkor szállsz ki és lépsz be az elhagya-
tott épületbe, amikor biztos vagy benne, hogy nincs 
itt senki. Egy csigalépcső visz fel a fő irányítóterembe, 
ahol az egykor kifinomult technológia most csak fel-
ismerhetetlen romhalmaz. Egy szervizajtót felnyitva 
egy légierős őrmester csontvázára bukkansz.

Gyorsan visszanyered a nyugalmadat, és épp be-
csuknád az ajtót, amikor egy fegyvertokot és lősze-
res táskát veszel észre a halott katona övére erősítve, s 
gyűjtögető ösztönöd bekattan.

Egy pisztolyra és 12 darab 9 mm-es lőszerre 
bukkansz. Ha el akarod rakni, módosítsd az Akció-
táblázatodat!

• Elhagyod az irányítótornyot – lapozz a 123-ra.

- 163 =
Ellépsz Idegösszeroppanás testétől, és az ünneplő 
tömegre nézel. Manhattan odaballag hozzád, arca 
ragyog az örömtől, hogy megszabadítottad egy rivá-
lisától.

– Szép munka, fiú. Tudtam, hogy igazán tökös vagy, 
amikor először megláttalak – mondja lazán. Odahívja 
egy haverját, és súg neki valamit, amit te nem hal-
lasz. – Kövesd Csipogót – mutat a félszemű, mocs-
kos segítőjére. – Ad neked valami harapnivalót és új 
felszerelést. Gyere vissza hozzám egy óra múlva. Van 
számodra egy különleges feladatom.
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Csipogó a városközpontban lévő motelhez vezet, 
ahol ad neked 1 adag élelmiszert, 2 ivásra elég vizet,
és felkínálja az alábbi fegyvereket és lőszereket:

pisztoly és 6 darab 9 mm-es lőszer
géppisztoly és 20 darab 9 mm-es lőszer
karabély és 6 darab 7,62 mm-es lőszer

A háromból csak egyet választhatsz. Visszakapod a 
vadászkésedet (+2) is.

Felszerelést is kínál:
jelzőrakéta
Geiger számláló
iránytű
messzelátó
vasreszelő

Ezekből akármennyit elvehetsz a hátizsákodba.

Amikor ettél és felszerelkeztél, azt kéred, használ-
hasd a latrinát. Csipogó a motel előterének vécéjére 
mutat, és sürget: Manhattan nem szereti, ha megvá-
ratják. Odabent azt találod, amire számítottál: egy 
ablakot. Egy régi parkolóra néz, pár másodperccel 
később már kinn is vagy.

Nem jutsz messzire, Csipogó gyorsan riadót fúj. 
Hamarosan tele a város téged kereső klántagokkal. 
Kétségbeesetten bújsz el egy öreg faraktárban, ahol 
türelmesen várod, mikor tudnál észrevétlenül kisur-
ranni Albanyből. Amíg várakozol, innod kell, vagy ve-
szítesz 3 KONDÍCIÓ pontot.

• Lapozz a 61-re.
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- 164 =
Lövésed hangját visszaveri a száraz tómeder. Egy pil-
lanat múlva füst rejti el a célpontodat. Ahogy a felhő 
eloszlik, látod, hogy hiába volt: a fekete figura egyre 
távolabb van, aztán egy oldalára dőlt motorbiciklit 
emel fel. Vadul berúgja, majd gyorsan elhúzza a csí-
kot.

Mivel nem tudjátok megállítani, jelzel a többieknek, 
hogy indítsanak, és folytassátok az átkelést.

Húzd le az elhasznált lőszert a Tártáskádból!

• Lapozz a 271-re.

- 165 =
Félelem marcangol belülről, de megragadod a gráná-
tot, és ahogy kidobod az autóból, gyorsan gázt adsz. A 
következő pillanatban egy tompa puffanás hallatszik, 
s a visszapillantódban látod, hogy a bal hátsó motoros 
eltűnik egy narancs tűzgolyóban, ahogy a gránát és a 
benzintank felrobban.

Cutter megnyomja a busz dudáját, hogy figyelmez-
tessen a megmaradt klántagra. Ő gyorsan utolér, és 
amikor egy vonalba ér veled, géppisztolyt ránt ki a 
nyeregtáskájából, fogával kibiztosítja, és tüzet nyit.

Dobj egy kockával!

• Ha a szám 0 vagy 1, lapozz a 17-re.
• Ha a szám 2–5, lapozz a 317-re.
• Ha a szám 6–9, lapozz a 217-re.
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- 166 =
Ellököd ellenfeled élettelen testét, és tigrisként ve-
tődsz a busz ajtaja felé. Káosz uralkodik odabenn. 
A sofőrülés mögött Kate és Jonas bácsi dulakodnak 
egy kövér klántaggal, elkeseredetten próbálva meg-
kaparintani kezéből egy veszélyes machetét. Köz-
ben középen is csata folyik, Hammer Harlan és Juan 
Rodriguez védik a nőket és gyerekeket két szőrmeru-
hás motorostól. Az ijedt kiáltások a bandatagok át-
kozódásával keverednek, összességében kakofón zajt 
okozva a buszon. Gyorsan cselekedsz: a vadászkése-
det a két motoros hátába mártod, aztán a harmadikat 
szíven szúrod.

Hirtelen kürtszó hallatszik a tábor túlsó feléről, és 
látod, hogy Cutterrel a kormánynál elindul a benzin-
szállító.

– Gyerünk, Cal! – kiált bácsikád. – Ülj vissza a ko-
csidba és kövesd Cuttert! Kitörünk innen!

Leugrasz a buszról, és odarohansz a kocsidhoz, ami-
lyen gyorsan csak tudsz. Az egyik bandatag – rongyos, 
vörös motoros bőrszerkóban – észrevesz, és megáll a 
motorjával, hogy jobban célba tudjon venni a géppisz-
tolyával. Ő a klán vezére, és szeretne téged is felvenni 
áldozatai hosszú listájára.

Dobj egy kockával, és add hozzá ÜGYESSÉG pontodat!

• Ha az összeg 0–5, lapozz a 301-re.
• Ha az összeg 6–10, lapozz a 78-ra.
• Ha az összeg 11 vagy több, lapozz a 213-ra.
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Az utazás fáradtságai és a délutáni nap ragyogása 
miatt nem veszed észre a fényes fémtüskéket, amiket 
keresztbe raktak az úttesten. Ahogy beérsz a városba, 
egy hangos BUMM hallatszik, a kormány pedig vadul 
ránt egyet a kezeden. Lehúzódsz, és leadsz egy vész-
jelzést a konvojnak, hogy ne kövessenek Westbrook-
ba.

A jobb első gumi teljesen lapos. Fáradtan kiszállsz, 
hogy megvizsgáld. Amikor kihúzod a tüskét, lövés 
dördül.

Add össze a KONDÍCIÓ és ÜGYESSÉG pontjaidat.

• Ha az összeg 8 vagy kevesebb, lapozz a 19-re.
• Ha az összeg 9–14, lapozz a 65-re.
• Ha az összeg 15 vagy több, lapozz a 248-ra.
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Felemeled és elsütöd a fegyvered, a célzást kizárólag 
ösztöneidre bízva. Ugyanakkor ellenfeled puskájának 
dupla torkolattüze megvilágítja a homályos helyi-
séget, téged pedig félig megvakít a hirtelen fény. De 
a szerencse melléd szegődött. A puskából kiköpött 
ólomfelhő jócskán melletted száll el, te pedig sértet-
lenül megúszod. Ellenfeled viszont nem ilyen szeren-
csés, mert a te lövésed átment a mellkasán, azonnal 
megölve őt.

Húzd le az elhasznált lőszert a Tártáskádból!

• Lapozz a 220-ra.

- 169 =
Ilyen-olyan ruhafoszlányokat találsz, melyekkel elta-
karod az orrod és a szád, mielőtt kimész a viharba. 
Elhagyod a kolónia járműveit, és kisétálsz a főutcára. 
Alig öt méterre lehet látni, ezért csak a hallásodra tá-
maszkodhatsz. Folyamatosan hívogatod a lányt a ne-
vén, remélve, hogy válaszol, de a szél süvítésén kívül 
nem hallasz mást.

Ahogy átvágsz az úton, mintha egy fiatal lány hang-
ját sodorná a szél. Elkiáltod a nevét, és egy gyenge 
hang válaszol:

– Segíts... Itt vagyok.

• Ha van védőszemüveged, lapozz a 223-ra.
• Ha nincs, lapozz a 252-re.
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- 170 =
– Itten aztán nem jutunk át – mondja Cutter, kritikus 
szemmel figyelve a környező tájat. – Túl sziklás a föld. 
A busz és a benzinszállító száz méterre se jutna. Nem 
biza. Az egyetlen esélyünk, ha áttörünk, mielőtt össze-
gyűlnek. Ha most indulunk, egyenesen át a városkán, 
áttörünk, és mire észbe kapnak, már Big Springben 
leszünk!

Jonas bácsikád is egyetért, hogy ez a legjobb ötlet, 
ha az éj beállta előtt Big Springbe akartok érni. Kate 
jelentkezik, hogy puskát ragadva veled tart az élen. 
Utánatok jön a benzinszállítóban nagybátyád, végül 
Cutter a busszal, aminek hátsó ablakából lőni lehet az 
esetleges üldözőkre.

Pár perc alatt elterjed a kolónia tagjai között a terv. 
A járművek felsorakoznak, készen a coahomai áttö-
résre.

• Lapozz a 210-re.
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Beütsz néhány véletlen számot, hátha elég szerencsés 
vagy, és eltalálod a helyeset. Sajnos a hatodik sikerte-
len kísérlet után a zár letilt, ezért az ajtó örökre zárva 
marad előtted.

Túl sok időt töltöttél már az alagsorban, ezért ideje 
habozás nélkül visszatérni a kolóniához.

• Lapozz a 29-re.

- 172 =
Túl magasra céloztál: a lövés elszáll a sofőr feje fölött, 
és meg is mutatja a társának a helyzetedet. (Húzd le 
az elhasznált lőszert a Tártáskádból!) Visszalő, jókora 
lyukakat ütve a páncélodul szolgáló roncsba. Olyan 
pusztító ereje van, hogy a nyomjelző darabkái dara-
bokra tépik a rozsdás fémet.

Dobj egy kockával, és add hozzá ÜGYESSÉG pontodat!

• Ha az összeg 7 vagy kevesebb, lapozz a 47-re.
• Ha az összeg 8 vagy több, lapozz a 138-ra.
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Levegő után kapkodva mászod meg a tetőhöz vezető 
vaslépcsőt. Háromszor szakad ki a lábad alatt a rozs-
dától meggyengült fok, mind a három alkalommal kis 
híján leesel, de aztán sikerül megkapaszkodni. Köz-
ben lövésektől szikrázik a vas: az alanti sikátorból a 
mérges csőcselék nem csak átkokat, de golyókat is 
küld feléd. Nagyon nehéz koncentrálnod.

Dobj egy kockával! Ha a KONDÍCIÓ pontod legalább 
19, adj hozzá 2-t.

• Ha a végső szám 0–4, lapozz a 225-re.
• Ha 5 vagy több, lapozz a 202-re.

- 174 =
Ellenfeled kiáltását hallod, és épp elkapod a visszapil-
lantódban, amint teste a kocsid mögött a poros földre 
hull. A többi motoros elveszíti érdeklődését, és feladja 
az üldözést. Megállnak, vaktában feléd lőnek, aztán 
visszafordulnak Dentonba. (Húzd le az elhasznált 9 
mm-es lőszert a Tártáskádból!)

• Lapozz a 198-ra.
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Kiforgatod a halott klántag zsebeit és a vállán hordott 
bőrtáskát. A személyes cuccán kívül a következőket 
találod:

pisztoly (lőszer nélkül)
géppisztoly (lőszer nélkül)
kés (+2)
kézigránát
2 étkezésre elegendő élelem
kulacs (benne 3 ivásra elég vízzel)
5 elsősegélycsomaghoz elég fájdalomcsillapító, 
 antibiotikum és kötszer
öngyújtó
iránytű
aranyrög

Magad elé teríted a tárgyakat, és eldöntöd, mit tarts 
meg (módosítsd ennek megfelelően az Akciótábláza-
todat). Kate hív, hogy nézd meg a halott motorkerék-
párját. A benzintankján ugyanaz az oroszlánfej van, 
mint az országúton látott két felderítőnek volt. Amit 
viszont Kate a nyeregtáskában talált, sokkal izgalma-
sabb.

• Lapozz a 297-re.
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Talpra ugrasz, és a kijárat felé futsz. De a csíkos arcú 
srác – akit korábban láttál lasszóval – megjelenik az 
ajtóban, elállva az utat. Övébe tűzött pisztolya után 
kap, de te gyorsabban lősz. Csak az egyik cső sül el, 
de ereje így is elég ahhoz, hogy a lövés felkapja ellen-
feledet, és bukfencezve kidobja az ajtón.

Átugrod a testet, és végigfutsz a mellékutcára vezető 
sikátoron. A tömeg kiabál, amikor megtalálják a hul-
lát, és tudod, hogy nem marad abba az üldözés, ezért 
kapkodva búvóhelyet keresel. Az utca sarkán lévő 
panzió a válasz imáidra. Besietsz, mielőtt a csőcselék 
kiérne a sikátorból.

• Lapozz a 86-ra.
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– Mennyünk! – szól Cutter, és egyszerre lendültök 
akcióba. Hirtelen megjelenésed sortüzet von maga 
után a hat méterre előtted lévő sekély vízmosásból, és 
félelmetes, ahogy a golyók a fejed mellett repkednek. 
Kate és a többiek is tüzet nyitnak, ezért a motorosok 
fedezékbe buknak.

Messze oldalt Cutter rohan a sziklás talajon, ahogy 
csontos lábain csak bír. Egy motoros bukkan elő, mint 
dobozból kiugró bohóc, és tüzet nyit barátod nyurga 
alakjára, alig centikkel tévesztve csak el. Cutter csípő-
ből visszalő, mellbe találva a motorost, aki visszazu-
han az árokba. Még három motoros jelenik meg, de 
pánikba ejtette őket társuk halála. Egyiket eltalálja a 
fedezőtűz, a másikat Cutter fegyverének másik csöve 
szedi le, de a harmadik megússza, és kiszalad a vízmo-
sásból – épp feléd. Ahogy meglát, rémülten felkiált, 
lefékez, s felemeli a pisztolyát.

Dobj egy kockával, és add hozzá a CÉLLÖVÉS és 
ÜGYESSÉG pontjaidat!

• Ha az összeg 0–9, lapozz a 49-re.
• Ha az összeg 10 vagy több, lapozz a 348-ra.
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Tíz órával később kelsz fel egy napsütötte osztályte-
remben. A vihar továbbállt éjszaka, a nap pedig terhe-
lő hőséggel tért vissza.

– Máris 33 fok van – mondja Cutter, a falon lógó 
hőmérőt kocogtatva. – Azt’ még 8 óra sincs. Ma akár 
tojást is lehetne sütni a járdán... Na persze ha lenne 
tojásunk.

A kolónia már a távozáshoz készülődik. Letörlöd a 
port a sportkocsidról, és alaposan átnézed. A benzin-
be nem került homok, a motor is úgy duruzsol, ahogy 
eddig. Közben Cutter egy csapatot felügyel, akik a 
buszt vizsgálják át, ugyanígy Jonas bácsi a benzinszál-
lítónál. A többiek Kate vezetésével a gimit kutatják át, 
hátha találnak valamit, aminek haszna lenne útköz-
ben. Kora délelőttre a konvoj ismét a 20-as autópá-
lyán halad, távolodva Abilene poros romjaitól, készen 
a nyugati út következő szakaszára.

Egyórányi vezetés után egy hidat látsz a távolban, a 
központi pillérjén megcsillan a napfény. De csak ami-
kor 100 méterre vagy a hídtól, jössz rá, hogy a tük-
röződést mi okozta: egy távcsöves puska teleszkópja, 
ami egyenesen rád irányul.

Dobj egy kockával, és add hozzá az AUTÓVEZETÉS és 
ÜGYESSÉG pontjaidat!

• Ha az összeg 7 vagy kevesebb, lapozz a 326-ra.
• Ha az összeg 8–13, lapozz a 104-re.
• Ha az összeg 14 vagy több, lapozz a 21-re.
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- 179 =
Az első adandó alkalommal félrehúzódsz, és megvá-
rod a konvojt. Innod kell, vagy veszítesz 3 KONDÍCIÓ 
pontot.

Pár perc múlva a busz és a benzinszállító kiviharzik 
Coahomából. Néhány extra golyó ütötte lyuk tarkít-
ja őket, de túlélték a menekülést. Indítasz, és az élre 
állsz. Biztos vagy abban, hogy még naplemente előtt 
eléritek Big Springet, de amikor a visszapillantóba né-
zel, magasra ugrik a pulzusod.

• Lapozz a 89-re.

- 180 =
Elsütöd a fegyvert, és érzed, ahogy a puska nagyot rúg 
a válladba. Az ellenfelednek kiáltani sincs ideje, mert a 
golyó halálos pontosságú: a szívén áthaladva azonnal 
megöli őt. (Húzz le egy 7,62-es lőszert a Tártáskádból!)

• Lapozz a 251-re.
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- 181 =
Gyorsan lekapod a hátizsákodat, és előrántod a köte-
let. Lecsúszol a lejtőn, bokáig elmerülve az agyagban, 
és Kate felé dobod a kötelet. Kétszer is sikertelen a kí-
sérlet, de harmadjára sikerül megragadnia, és kihúzod 
a sáros partra a koszos, levegő után kapkodó lányt.

• Lapozz a 335-re.

- 182 =
Ikerfényszóróid hosszú fehér folyosót rajzolnak a 20-
as autópályára, ahogy előzöl és a konvoj élére állsz. 
A motoros rajtaütés emléke még élénken él benned, 
ezért gyakran pislogsz a visszapillantóba, hogy nincse-
nek-e a klántagok a nyomotokban.

Az út egyenletesen emelkedik néhány mérföld hosz-
szan, ahogy közeledik Erath megye hegyeihez. Egy 
tábla veri vissza a fényt, mutatva, hogy Thurber vá-
rosa mellé értetek, egykori lélekszáma 5 006. Ezen el-
töprengsz: vajon hányan élhetnek még most is – ha él 
egyáltalán bárki? A tükörben fény villan: Jonas bácsi a 
buszról jelzi, hogy álljatok meg.
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Te és Cutter is a buszhoz siettek, megkérdezni, mi a 
baj. Nagybátyád nem szól semmit, csak megragadja 
a kormányt, és döbbenten nézitek, milyen könnyen 
tekeredik.

– Ez biza jókora gubanc – mondja Cutter, nehéz-
kesen bekukucskálva az első kerekek mellett. – A 
kardántengely kettétört. Gondolom a santói kemény 
menet tett be neki.

– Meg tudod javítani? – kérdezi Jonas bácsi.

– Nem, ha nincs hegesztőfelszerelés vagy tartalék 
alkatrész – válaszol kedvetlenül. – Éjszakára itt ragad-
tunk. De az is lehet, hogy már sehová sem megy ez a 
busz.

Terhes csend ereszkedik rátok, amikor körbeér a hír. 
Cutter tovább vizsgálja a buszt, de te visszamész a ko-
csidhoz pihenni pár órát. A közeli hegyekre bámulsz, 
elveszel gondolataidban, de aztán észreveszed, hogy 
valami pislákol a sötétben. Megragadod a fegyvered, 
és közelebb merészkedsz.

• Lapozz a 235-re.
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- 183 =
Ahogy a kocsid felé siet, a férfi észreveszi guggoló 
alakodat, és pánikba esve lövöldözni kezd. Miután 
eredménytelenül kiürül a tár, dühe felcsap, s a kocsid 
motorháztetőjén átvetődve rád ugrik, buzogányként 
lendítve magasba pisztolya tusát.

Hatlövetű
HARCÉRTÉK 17   KONDÍCIÓ 27

Támadása vadsága miatt az első körben nincs időd 
elővenni a közelharci fegyveredet.

• Ha győzöl, lapozz a 119-re.

- 184 =
Végül elérsz az utolsó raktárhoz, ahol két dolog kelti 
fel a figyelmedet. Az egyik egy nagy faláda, amit va-
lamiért nem piszkáltak a fosztogatók, a második egy 
megerősített acélajtó a túlsó falon.

• Ha megnézed a ládát, lapozz a 336-ra.
• Ha az ajtó érdekel, lapozz a 255-re.
• Ha egyikre sem vagy kíváncsi, és inkább vissza-
 mész a konvojhoz, lapozz a 315-re.
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- 185 =
Colorado City-be érve látod, hogy a kolónia nem tét-
lenkedett. A közeli gyárak romjaiból szerzett anyagok-
ból építettek egy rámpát a híd közepén lévő lyukra. 
Cutter vezényletével az erejét tesztelik: vajon elbírja-e 
a benzinszállítót, a konvoj legnehezebb járművét.

Elmondod mindenkinek, hogy nem találtál más le-
hetőséget a folyón átkelésre, csalódásra számítva, de 
inkább csak vállvonogatást kapsz válaszul. Ez csak ad-
dig ejt zavarba, amíg Kate magyarázatot nem ad:

– A Sweetwater tónál talált robbanószer most a híd 
alatt van – mondja, a rámpa környékére mutatva. 
– Amikor mind átérünk, beállítom az időzítőt, és két 
perccel később... BUMM! Nincs híd. Lehet, hogy 
nem állítja meg az Oroszlánokat, de biztos lelassítja 
őket annyira, hogy addigra elérjük Big Springet.

Meg akarod nézni közelebbről, de Pop Ewell min-
denkit a buszhoz hív. Sikerült rádión beszélnie a Big 
Spring-iekkel.

– Gyere csak, Cal – mondja, átadva a fejhallgatót. 
– Neked jobb a füled. Hátha kiveszed, mit mondanak.

Felteszed a fejhallgatót, és próbálod megérteni a sta-
tikus ropogástól eltorzult hangot. Csukott szemmel 
koncentrálsz, míg megérted az üzenetet.

– Azt mondja a fickó, hogy meglátogat minket – 
mondod hezitálva, mert nem vagy benne biztos, hogy 
jól hallottad. – Mindjárt itt lesz, figyeljük az eget.

• Lapozz a 68-ra.
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- 186 =
Az egész jobb karod zsibbad a fájdalomtól, de legyő-
zöd, kinyitod a táskádat, és ujjaiddal addig matatsz, 
míg meg nem találod a fűrészt. Kihúzod, s lassú mun-
kával húzogatod a kötélen, míg el nem szakad. Egy 
tucatnyi klántag és gyerek van az utcán, de nem kap-
kodsz, kivárod a megfelelő pillanatot.

Két menekülési útvonalat látsz. Ha keletre futsz, a 
főutcán visszaérsz a kocsidhoz – ezen az úton érkez-
tél Cross Plainsbe. Vagy futhatsz a másik irányba, és 
elrejtőzhetsz a régen boltsorokként funkcionáló siká-
torok útvesztőjében.

• Ha keletre futsz, lapozz a 110-re.
• Ha nyugatra tartasz, lapozz a 321-re.

- 187 =
A motoros felvisít, amikor utolsó mozdulattal szíven 
szúrod. Szétvetett kézzel kiesik a kocsiból, élettelen 
teste épp társa motorjának első kereke alá zuhan, aki 
átbukfencezik a kormányrúdon. A többi motoros el-
veszíti az érdeklődését, hamarosan fel is adják az ül-
dözést, és visszatérnek Dentonba.

• Lapozz a 198-ra.
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- 188 =
– Hohó, itt vagyunk! – kiált fel Cutter, izgatottan 
mutatva a távolból előugró megerősített településre. 
– Big Spring! Megcsináltuk!

Az út során elszenvedett nehézségeket egy csapásra 
elfeledve a buszon utazók nevetni, sírni, örvendezni 
kezdenek. Mindenkiben megerősödik a remény, hogy 
ez az út az első lépés az egyszer volt civilizáció felé.

Egy zöld jelzőrakéta száll a sötétedő égre, megvilá-
gítva a várost és jelezve, hogy Big Springben is látnak 
titeket. Pop Ewell újra felveszi velük rádión a kapcso-
latot.

– Azt mondják, nyitva van az országúti kapu, csak be 
kell hajtanunk.

A Maguk Urai abbahagyták az üldözést a jelzőtüzet 
látva, az út mögöttetek kihaltnak tűnik. Előresietsz 
Cutterhez, és a tájat fürkészve keresed sportkocsid 
nyomát, de semmi más jármű sincs a pár száz méter-
rel előttetek haladó benzinszállítón kívül.

Végre meglátod az autódat: az országút mellett 
parkol. Közelebb érve integetni akarsz Kate-nek, de 
elszörnyedve látod, hogy két motorkerékpár is áll a 
kocsi mellett, Kate pedig elkeseredetten kézitusázik a 
motorosokkal.

– Állítsd meg a buszt, Cutter! – kiáltasz. – Kate baj-
ban van.

Cutter megáll, te pedig leugrasz, és odarohansz.
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– Segíts, Cal! – sikítja a lány, ahogy a Maguk Urai 
rugdosás és ütlegelés közepette próbálják betuszkolni 
az egyik motor oldalkocsijába. Egy ütés egy géppisz-
toly tusával a fejére megszünteti az ellenállást. Amikor 
észrevesznek, a tag megfordul, és csípőből megereszt 
egy hosszú sorozatot.

Add össze a KONDÍCIÓ és ÜGYESSÉG pontjaidat.

• Ha az összeg 8 vagy kevesebb, lapozz a 221-re.
• Ha az összeg 9 vagy több, lapozz a 290-re.

- 189 =
– Strawnt egy csapat renegát őrzi – mondja Hegyi 
Kecske, nyugatnak, a város irányába nézve. – Úgy 
negyvenen vannak. Kihajították őket San Angelóból 
hat hónapja, mert megpróbálták átvenni az irányítást 
Mekong Mike klánjától, az Angyalkáktól. De alapo-
san ellátták a bajukat. Aki megúszta, északra mene-
kült, és itt telepedett le. Úgy nevezik magukat, hogy 
Koponyák, mert mind leborotválja a fejét, a vezető-
jük meg egy igazi kemény csávó, Alcatraz. Ő meg a 
bandája valóságos erőddé alakították Strawnt, hát-
ha Mekong Mike-nak meglepetés látogatásra támad 
ötlete.

Bármilyen veszélyes is, de be kell jutnotok Strawnba. 
Cutter szerint te és ő legyetek a kiválasztottak: ő tudja 
felismerni, hogy milyen alkatrész kell, te meg a ko-
lónia legfittebb tagja vagy. Lenyeled a félelmedet, és 
beleegyezel, hogy a kelő nappal nekiindultok.

• Lapozz a 222-re.

189



- 190 =
Leszedsz még egy nyáladzó kutyát, a többi pedig 
végre megáll, megfordul, és szétszóródik a szélrózsa 
minden irányában. (Húzd le az elhasznált lőszert a 
Tártáskádból!)

• Lapozz a 90-re.

- 191 =
Felemeled a fegyvered, és kizárólag az ösztöneid-
re hallgatva elsütöd. (Húzd le az elhasznált lőszert 
a Tártáskádból!) Ugyanakkor az ő puskájának dupla 
torkolattüze megvilágítja a homályos szobát, te pedig 
felkiáltasz kínodban, ahogy a jobb karod és vállad te-
lemegy söréttel. Veszítesz 8 KONDÍCIÓ pontot.

A falnak tántorodsz, hogy talpon bírj maradni, és lá-
tod, hogy ellenfeled kevésbé volt szerencsés: a lövésed 
mellbe kapta, azonnal megölve őt.

• Lapozz a 220-ra.

- 192 =
Amint halott ellenfeled a lábadhoz zuhan, fájdalom 
hasít a fejedbe, elhomályosítva a látásodat. Hátulról 
fejbe vágtak egy puska tusával. Ájultan elterülsz.

• Lapozz a 48-ra.
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- 193 =
Szemeddel a klántagra fókuszálva előveszed a fegyve-
redet. Alig száz méterre van a sportkocsitól, és egyre 
közelít.

• Ha pisztolyt használsz, lapozz a 8-ra.
• Ha géppisztolyt, lapozz a 140-re.
• Ha sörétes puskát, lapozz a 310-re.
• Ha karabélyt, lapozz a 264-re.

- 194 =
Beütsz néhány véletlen számot, hátha elég szerencsés 
vagy, és eltalálod a helyeset. Sajnos a hatodik sikerte-
len kísérlet után a zár letilt, ezért az ajtó örökre zárva 
marad előtted.

• Ha megnézed a ládát, lapozz a 43-ra.
• Ha elhagyod az alagsort, és visszamész a kolóniá-
 hoz, lapozz a 315-re.

- 195 =
– Az egyik a kocsim felé tart – súgod, idegesen figyel-
ve az odasiető klántagot. – Megállítom, mielőtt odaér.

Kate tiltakozik, de neked nagyon fontos a járgány, 
úgyhogy vonakodva beleegyezik, hogy fedez téged a 
csizmájába rejtett kis Derringer pisztollyal.

– Csivava a neve – élcelődik, aztán felhúzza a kis két-
lövetűt. – Gagyinak tűnhet, de vagány hangja van!
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Felméred a terepet. Amikor kiválasztottad a legjobb 
helyet a mászáshoz, előlépsz, és cikcakkban megin-
dulsz. Azonnal felkelepel egy géppisztoly. Kate visszalő 
egyet, az ellenfeled pedig belő a bokrok és kövek közé. 
Te sietsz felfelé a lejtőn, és megpróbálod elérni, mielőtt 
tönkretenné a kocsidat. Látja, hogy közeledsz, ezért 
előkap egy pisztolyt, és mellkasod felé üríti a tárat.

Add össze az ÜGYESSÉG és KONDÍCIÓ pontjaidat.

• Ha az összeg 9 vagy kevesebb, lapozz a 258-ra.
• Ha az összeg 10 vagy több, lapozz a 83-ra.

- 196 =
A kolónia megtapsolja bátor éjszakai portyátok sike-
rét. Hegyi Kecske különösen boldog, hogy meglett a 
javításhoz kellő alkatrész, gyorsan emlékeztet is min-
denkit, hogy az ő segítsége nélkül nem sikerülhetett 
volna a küldetés.

Pár óra pihenés után segítesz Cutternek és Jonas bá-
csinak beszerelni az új kardántengelyt. Utána meg-
tankolod a sportkocsit a benzinszállítóból kivezetett 
csővel, és felkészülsz a hosszú nyugati út következő 
szakaszára.
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Letértek a 20-as autópályáról, hogy alacsonyabb 
rendű utakon messzire elkerüljétek Strawnt. Csak 
délután kanyarodtok vissza az autópályára, ahol már 
feltűnik a Leon tó és Eastland városa. Két mérföldre 
az utóbbitól olyan akadályt veszel észre a távolban, 
ami elzárja az egész utat. Persze az is lehet, hogy csak 
a konstans forróság játszik a látásoddal. Megállítod a 
konvojt, hogy egyedül előremenj felderíteni a helyze-
tet.

Egy mérföldről már látod, hogy az akadály egy jó-
kora árok, keresztben kiásva az úton. Végig elég szé-
les és mély ahhoz, hogy bármilyen ráhajtó járművet 
tönkretegyen. Megállsz, kilépsz a tűzforró aszfaltra, és 
közelebb mész a furcsa ásatáshoz.

• Ha van távcsöved vagy messzelátód, lapozz a 34-re.
• Ha egyik sincs, lapozz a 147-re.

- 197 =
Ösztönösen hátat fordítasz a robbanásnak, eltakarva 
a fejedet és a kezedet. A bőrdzsekidre hulló égő folya-
dék meggyújtja azt, de sikerül eloltanod, mielőtt na-
gyon megégne a hátad. Veszítesz 2 KONDÍCIÓ pontot.

• Lapozz a 219-re.

- 198 =
Gyors visszaérkezésed után nagybátyád elmondja, 
hogy alighogy elindultál Denton felderítésére, ész-
revettek északon egy mozgó porfelhőt. Mivel olyan 
gyorsan mozgott, nem lehetett más, csak egy nagy 
csapat motoros.
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– El kellene kerülnünk Dentont délnyugatra – 
mondja a kocsid motorháztetőjén kiteregetett szakadt 
öreg térképre mutatva. – Mert lehet, hogy ezekkel a 
fickókkal akasztottad össze a bajszodat Shermanben.

A már üres horizontra bámulva egyetértően bólintasz.

– Vezess minket, Cal – mondja, majd összehajtogatja 
a térképet, és elindul szólni Cutternek és a többiek-
nek a kitérőről. Félelmet és bizonytalanságot látsz a 
szemükben, ahogy Jonas bácsi magyarázza a hirtelen 
változtatás okát. Amikor visszaül a buszba, te is bein-
dítod az autót, s délnyugat felé fordulva megcélzod a 
Lewisville tó kiszáradt, töredezett medrét.

Innod kell, vagy veszítesz 3 KONDÍCIÓ pontot.

• Lapozz a 137-re.

- 199 =
Egyenesen elölről jön a hang. Addig araszolsz előre, 
míg ki nem veszed a viharban egy játékbolt sötét kör-
vonalát. Belépsz a nyitott ajtón, és megkönnyebbül-
ten látod, hogy Maria ott ül a közepén keresztbe tett 
lábakkal. Boldogan játszik egy nagy plüssmackóval, 
egyáltalán nem is sejtve, mekkora pánikot okozott az 
eltűnése.

Rádión megüzened a jó hírt Cutternek és Kate-nek. 
Felveszed a karodba Mariát és az új játszótársát, elta-
karod a fejét a vihar elől, és a rádiót Jonas bácsi irány-
mutató jelére állítva megindulsz vissza az iskola felé.

• Lapozz az 50-re.
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- 200 =
Talpra ugrasz, és a rámpa felé futsz, közben kacsázva, 
hogy nehezebb célpontot nyújts az Oroszlánoknak. 
Kate és Cutter bátorítóan kiáltozik, ami erőt ad a híd 
közepe felé érve. Golyók repkednek mindenfelé: fü-
tyülve, énekelve, aszfaltba robbanva, lábad mindkét 
oldalán. Amikor elszaladnál a benzinszállító mellett, 
Cutter eléd lép, és megragadja a dzsekidet, hogy meg-
állítson. Egy közeli templom romjaira mutatva szól, 
hogy kövesd oda.

• Lapozz a 39-re.

- 201 =
Azonnal felismered a nátrium-klorid vegyjelét – ami 
a közönséges só. Egy nagy kupac olyan anyagra buk-
kantál, ami nélkülözhetetlen a túléléshez, s napról-
napra nehezebb megszerezni. Izgalmadban kurjan-
tasz egyet, és alig állod meg, hogy ne táncold körül a 
ládát jókedvedben.

• Ha felmarkolsz annyit, amennyit csak bírsz, majd
 késlekedés nélkül visszatérsz a konvojhoz, lapozz a
 29-re.
• Ha előbb megnézed az acélajtót, lapozz a 152-re.
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- 202 =
Kényszeríted magad a mély légzésre, hogy elég oxi-
gén jusson a véredbe. Ahogy helyreáll a pulzusod és a 
látásod, egy másik vészkijáratot veszel észre az épület 
túlsó végén. Lassan megközelíted, óvatosan kerülget-
ve a tetőn lévő számtalan lyukat, aztán leviharzol a 
lépcsőn, elérve egy elhagyatott faraktárhoz. Ott le-
guggolsz egy halom korhadó kerítésléc mögé, várva a 
menekülési esélyt a városból. Amíg vársz, innod kell, 
vagy veszítesz 3 KONDÍCIÓ pontot.

• Lapozz a 61-re.

- 203 =
Némán osonsz a büfé fala mellett, és kilesel a sarkon. 
A bejárati ajtó nyitva van, odabenn két férfi árnyékos 
alakját veszed ki. Vársz a legjobb pillanatra, hogy le-
csaphass rájuk.

• Ha van lőfegyvered, lapozz a 130-ra.
• Ha nincs vagy elfogyott a lőszered, lapozz a 71-re.
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- 204 =
Az előtted elterülő út üresen és némán fürdőzik a 
reggeli napfényben. Máris 30 °C fölött van a hőmér-
séklet, ezért örülsz a hűvös szélnek, mely belekap a 
hajadba, miközben a sivár tájon vezetsz. Az ország-
utat borító porban még frissek Long Jake kerekeinek 
nyomai, követed őket Sherman külső kerületébe, ahol 
megtalálod egy vén benzinkútnál a furgonját.

Lábnyomok vezetnek a belvárosba, hát követed őket 
a főutcán. Meglátod Long Jake-et, aki a bátyja boltjá-
nak ajtajából integet puskával a kezében. Mögötte egy 
lány áll. 18 vagy kevesebb lehet. A ruhája állapotából 
ítélve kemény időket élt át. Leparkolsz a bolt előtt. 
Long Jake idegesen integet befelé.

– Gyorsan, Cal! – sziszeg. – Gyere mán!

Alig szállsz ki a kocsiból, géppisztoly kelepel fel. Go-
lyók tépik fel körülötted a talajt és rajzolnak egy egye-
netlen csíkot a kocsidra.

• Ha visszaugrasz a kocsiba és elmenekülsz, lapozz a
 109-re.
• Ha földre veted magad és fedezéket keresel, lapozz
 a 307-re.
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Mosdatlan testük ocsmány szaga eltántorít attól, hogy 
átkutasd a zsebeiket, de a golfütőik (+2) a közelben 
hevernek a padlón. Elrakhatsz egyet (ekkor jelöld azt 
az Akciótáblázatodon).

Átkutatod az üzletet, de Mariának nyoma sincs. Épp 
továbbállnál, amikor sercegve megszólal az adóvevőd. 
Kate az, és jó hírei vannak: megtalálta Mariát, útban 
vannak vissza a sulihoz. Nyugtázod a hívást, aztán 
Jonas bácsikád keresőjelére állítod a rádiót, és te is 
megindulsz vissza az iskolához.

• Lapozz a 280-ra.

- 206 =
Felemelt fegyverrel megcélzod a mozgó alakokat, de 
olyan kevés a fény, hogy nehéz megkülönböztetni a 
motorosokat a sajátjaidtól. Amíg hezitálsz, valaki ki-
rúgja a markodból a fegyvert. (Húzd le az Akciótáb-
lázatodról!) Egy termetes klántag, kopasz és tetovált 
fejjel, kirángat a benzinszállító alól, és készül puszta 
kézzel halálra fojtani.

Vágott Sarok
HARCÉRTÉK 16   KONDÍCIÓ 27

Mivel hirtelen támadt rád, az első körben nem hasz-
nálhatod a közelharci fegyveredet.

• Ha győzöl, lapozz a 166-ra.
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Partra evickélsz. Rengeteg agyag tapadt a bakancsod 
talpára, azért megállsz lesikálni. Sajnos azonban épp 
egy skorpiófészek mellett teszed ezt, és amikor lenyúlsz 
egy botért, fájdalmas szúrást érzel a tenyeredben.

Dobj egy kockával, és add hozzá, hogy hány elsőse-
gélycsomagod van!

• Ha az összeg 11 vagy kevesebb, lapozz a 330-ra.
• Ha az összeg 12 vagy több, lapozz a 234-re.

- 208 =
– Fogd csak meg ezt, Cal – nyújtja feléd lefűrészelt 
csövű puskáját Jonas bácsi. – Ha közelre lősz, szinte 
célozni sem kell vele.

Elveszed a puskát, megnézed, mindkét csöve töltve 
van.

– Én megyek balról – súgja Cutter.

– Felőlem mehetünk – válaszolod, felkészülten a fu-
tásra.

Írd fel a puskát a 2 patronnal az Akciótáblázatodra!

• Lapozz a 177-re.

207–208



- 209 =
Egy hirtelen hang balról felfedi a rejtőzködő helyét. 
Megpördülsz a sarkadon, és vadászkésedet előhúzva 
kész vagy a támadásra. Az ajtónyílásban egy cingár fiú 
lopakodik rongyos szarvasbőr ruhában. Ez és az ar-
cára festett színes csíkok gyerekkori olvasmányaidat 
idézik: olyan indiánokról, akik cowboyokkal harcoltak 
a vadnyugaton. A fiú átkozódni kezd, válláról lekap 
egy lasszót, de mielőtt megpörgethetné, kettévágod 
borotvaéles késed egy suhintásával. Hangosat kiált, 
erre mindenfelől további indiánruhás alakok seregle-
nek elő. Kezükben késekkel és baltákkal közelednek, 
ezért megfordulsz, és elfutsz.

Ahogy elszaladsz egy bár mellett, alig hat méternyi-
re egy nagyobb csoport jelenik meg előtted a járdán. 
Lőni kezdenek, ezért elfordulsz, és bevetődsz a bárba. 
Szerencsére üres a hely, de egyre közelebbről hallat-
szik a dühös csőcselék mérges ordibálása. Gyorsan 
felméred a homályos helyiséget, egy jó búvóhelyet 
keresve. Két lehetőség van: a lépcső az első emeletre 
vagy a pult hátsó része.

• Ha felszaladsz az emeletre, lapozz a 286-ra.
• Ha a pult mögött keresel fedezéket, lapozz a 118-ra.
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Belenézel a visszapillantódba. Cutter és Jonas bácsi-
kád felemelt hüvelykujjal jeleznek.

– Kapaszkodj! – kiáltod Kate-nek, bár hangodat szin-
te teljesen elnyeli a felpörgő motor zaja. – Megyünk!

Nagy sebességgel elindulsz, de a tükörbe pillant-
gatva ellenőrzöd, nem marad-e le nagyon a konvoj. 
Ahogy eléritek a város szélét, Kate felemeli ismétlő-
puskáját, hogy üdvözölje vele az utatokba kerülő bátor 
vagy bolond Maguk Urai-klántagokat. A közeli épü-
letek ablakaiból tüzet nyitnak rátok, minden irányból 
golyók fütyülnek. Kate is visszalő, üres töltényhüve-
lyek potyognak a puskájából, miközben hűvös pon-
tossággal leszed néhány renegát motorost. Feltűnik 
az első akadály, ezért a gázra taposol. A gyorsulás 
ereje az ülésnek passzíroz. Az autó sikítva szeli át a 
várost, szétszórva motorokat és banditákat, a hátsó 
kerekek a súrlódástól égett kék ködöt hagynak utána-
tok.

Ahogy elmaradnak az utolsó épületek is, egy magá-
nyos figurát látsz az országút közepén állni. Rákiál-
tasz, de ő hűvös nyugalommal felemeli a puskáját, és 
megcélozza a szélvédődet.

Dobj egy kockával!

• Ha a szám 0–2, lapozz a 27-re.
• Ha a szám 3–8, lapozz a 328-ra.
• Ha a szám 9, lapozz a 121-re.
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McKinney ismerős házai feltűnnek a horizonton. Gyor-
sítasz. Szeretnél olyan hamar visszaérni és figyelmez-
tetni a kolóniát a közeledő veszélyre, amennyire csak 
lehet. Vegyes a fogadtatás: mindenki szomorú, hogy 
Long Jake meghalt, sokan kiábrándultak, hogy nem 
tudtad megmenteni a puskákat és lőszereket, amiket 
talált, de azért mind örülnek, hogy te életben marad-
tál. Kate-et is örömmel üdvözlik, dacára az esetleges 
bosszútámadásnak Veszett Kutya Michigan részéről.

Mivel így megemelkedett a veszélyszint, nem várhat-
tok a holnapi indulásra, de szerencsére már minden 
fő előkészület megtörtént, így egy órával később ké-
szek vagytok a nagy útra nyugatnak. Már csak annyi 
maradt, hogy amint biztonságos távolságra vagytok, 
felgyújtjátok a farmot, így semmi sem jut se Veszett 
Kutya Michigan, se más gyilkos dallasi vagy Fort 
Worth-i bandák kezére.

Amikor tűzben áll az Ewell tanya, Denton felé in-
dultok. Ott fogtok felkanyarodni a 35-ös autópályá-
ra, ez az első állomás Big Spring felé. Két mérföldre 
Dentontól jelzel, hogy álljatok meg. Te előrehajtasz, 
megnézni, hogy üres-e a város és nincsenek-e akadá-
lyok.

Dobj egy kockával, majd add hozzá a TALPRAESETT-
SÉG és a TALÁLÉKONYSÁG pontjaidat!

• Ha a végösszeg 6–12, lapozz a 155-re.
• Ha 13 vagy több, lapozz a 46-ra.
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Becsusszansz a büfébe, a felfordult asztalokat és szé-
keket használva fedezéknek. Az egyik férfi leteszi a 
földre a fegyverét, hogy kivegyen egy kézzel sodort 
szivart a zsákjából, a másik pedig tüzet nyújt neki. Ek-
kor lendülsz támadásba. Az öngyújtóst elintézed egy 
nyakra intézett csapással, aztán a másik felé fordulsz, 
de sokkal jobbak a re� exei, mint remélted. A fejed felé 
csap a szivarral, amit félrecsapsz az alkaroddal, de mi-
előtt őt is elintézhetnéd, a fickó rád ugrik, és a földön 
kezdtek birkózni.

Golfos
HARCÉRTÉK 14   KONDÍCIÓ 26

Dühös támadásának köszönhetően az első körben 
nem tudod elővenni a közelharci fegyveredet.

• Ha legyőzöd, lapozz a 119-re.
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Emberfeletti erőfeszítéssel átveted magad a sportko-
csid motorháztetőjén, hogy elkerüld az automatából 
leadott sorozatot. A golyók követik útvonaladat, vé-
gigszántva a kocsi oldalát, és hangos zajjal lepattanva 
a megerősített bukócsövekről, de gyors re� exeid meg-
mentettek a sérüléstől.

Amikor biztonságban vagy, kiáltasz egyet. Az ordí-
tás miatt a motoros azt hiszi, hogy megölt téged, így 
másfelé fordítja figyelmét. Behúzod magad az autó-
ba, sikerül beindítanod anélkül, hogy észrevennének, 
s gyorsan gázt adva a busz után kanyarodsz, ami ép-
pen ekkor tör át egy csapat motoroson, és menekül 
ki az országútra. Néhány kósza lövést megengednek 
utánatok, de kijuttok Santóból, és nemsokára elhal a 
lövöldözés.

• Lapozz a 182-re.
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A válladnak támasztod a vadászpuskádat, megszívod 
a fogadat, aztán gondosan célzol a szemközti épületen 
gubbasztó orvlövészre.

Dobj egy kockával, és add hozzá aktuális CÉLLÖVÉS 
pontodat!

• Ha az összeg 11 vagy kevesebb, lapozz a 349-re.
• Ha az összeg 12 vagy több, lapozz a 229-re.

- 215 =
A halott ellenfeled mellé lépve keresed a pisztolyát, de 
egyre közelebbről hallatszik a csőcselék dühös ordíto-
zása, ezért inkább becsapod az ajtót, és eltorlaszolod 
némi hulladék faanyaggal. Kétségbeesett kísérlet arra, 
hogy megállítsa őket, de értékes másodperceket sze-
rezhet a meneküléshez.

A hátsó sikátor egy mellékutcára vezet, ahol kap-
kodva búvóhelyet keresel. Szemben egy régi panzió a 
válasz imáidra, ezért gyorsan átvágsz az üres utcán, és 
belépsz az épületbe.

• Lapozz a 86-ra.
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A halott motorosoknak kígyó van a torkukra tetovál-
va, jelezve, hogy az Arlingtoni Viperák banda tagjai. A 
kolóniátok sokszor találkozott velük az elmúlt hóna-
pokban: sokszor ütöttek rajta éjszakánként a DK1-en 
McKinneyben.

Három pisztolyt és egy puskát adtok a buszban uta-
zók közül azoknak, akiknek nem volt még fegyvere, de 
a következők is előkerülnek:

12 darab 9 mm-es lőszer
3 darab 12-es patron
2 kés (+2)
3 étkezésre elegendő élelem
kulacs (benne 2 ivásra elég vízzel)
2 elsősegélycsomaghoz elegendő antibiotikum 
 és fájdalomcsillapító
távcső
vasreszelő
tükör

Ha valamit meg akarsz tartani, úgy módosítsd az 
Akciótáblázatodat. Az eddigi megterhelések miatt in-
nod kell, vagy veszítesz 3 KONDÍCIÓ pontot.

• Lapozz a 105-re.
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Épp azelőtt gyorsítasz, hogy a dühös bandatag meg-
ereszt egy hosszú sorozatot a kocsidra. A spéci pán-
céltörő lőszer áthatol a kasznin, de csodával határos 
módon megúszod egy bordazúzódással, amikor egy 
golyó eltalál, de lelassítja a vezetőülés – veszítesz 2 
KONDÍCIÓ pontot. Ha pár centivel jobbra megy, eltör-
te volna a gerincedet.

• Lapozz a 285-re.

- 218 =
Az ajtó túloldalán egy súlyos gépezet terpeszkedik: 
egy motor, ami egykor egy lélegzetelállító hullámvas-
utat hajtott meg, a vidámpark legnagyobb nevezetes-
ségét. Alig tudod elkerülni, hogy teljes erőből neki-
rohanj. Bár nem szaladsz fejjel előre a rozsdamentes 
acélváznak, de a válladat lehorzsolod. Veszítesz 2 KON-
DÍCIÓ pontot. Megnézed, mi az a kemény tárgy, ami 
kiáll a gépből és megsebesített: egy feszítővas (+2), 
amit elrakhatsz közelharci fegyvernek.

• Lapozz az 56-ra.

- 219 =
Akik ruháját meggyújtotta az égő benzin és olaj ke-
veréke, azokat félrehúzzák a lángoktól, és takarókkal 
eloltják. Csoda, de senki sem égett meg komolyan, 
viszont maga a busz még mindig ég, a tűz és a füst 
rohamosan terjed előrefelé.

• Ha van nálad tűzoltópalack, lapozz az 59-re.
• Ha nincs, lapozz a 92-re.
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– Ki kell jutnunk... – mondod Long Jake felé fordulva, 
de mondatod félbeszakad, ahogy meglátod őt moz-
dulatlanul a földön fekve, vértől nedves mellkassal. 
Megragadsz egy elsősegélycsomagot, odarohansz, de 
már késő: túl sokat kapott a sörétekből. Már nem te-
hetsz érte semmit.

– Figyeld az utcát! – kiált a lány, aztán odalép Long 
Jake gyilkosának testéhez. – Ennek a lelőtt fickónak 
veszélyes rokonsága van. Hamar kíváncsiak lesznek, 
hogy mi történt idebenn, úgyhogy nincs sok időnk.

Néhány patront és a gyilkos puskáját felmarkolva 
az ajtó felé mozdul. A szemközti romok közül három 
pisztolyos punk lép elő. Lassan közelednek, nem tud-
va, mi vár rájuk.

– Fuss a kocsihoz! – mondja a lány. – Fedezlek.

Beleegyezően bólintasz, aztán nagy levegőt véve ki-
lököd magad az ajtónyíláson. A punkok megállnak, és 
elkezdenek feléd lövöldözni, de amikor a lány is tüzet 
nyit, inukba száll a bátorságuk, úgyhogy beolvadnak 
a romok közé. Közben eléred a kocsit, beszállsz, be-
indítod, és intesz a lánynak, hogy jöjjön ő is. Amikor 
ő is beül, a gázra taposol. A motor felüvölt, a hátsó 
kerekek kipörögnek, porfelhőt és apró kavicsokat kilő-
ve, de a kocsi meg se mozdul. Gyomrod összeszorul, 
ahogy oldalra kezd csúszni a kocsi fara, mert kezded 
elveszíteni az irányítást. Végül viszont a gumik megta-
padnak az aszfalton, hátralökődsz az ülésen, ahogy a 
kocsi rakétaként kilőve elhagyja Shermant a főutcán.

• Lapozz a 318-ra.
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Próbálod megúszni a golyózáport, de a fáradtság és 
sérülések lelassítják reakcióidődet, és nem tudod el-
kerülni, hogy a melledet és a karodat eltalálják. Veszí-
tesz 7 KONDÍCIÓ pontot.

• Ha túléled, lapozz a 262-re.

- 222 =
Bár ideges vagy, sikerül pár órát aludnod hajnal előtt. 
Ahogy az ég alja világosodni kezd, Jonas bácsi aggo-
dalmát fejezi ki: túl jól láthatók a járművek az ország-
úton, könnyen kiszúrhatja egy olyan fosztogató ban-
da, mint a santóiak tegnap éjjel. Cutter egyetért, ezért 
mielőtt elindulsz Strawnba, a benzinszállítóra kötött 
kötéllel egy közeli vízmosásba vontatjátok a buszt.

Ott nagybátyád és a többiek nekiállnak szétszedni 
a törött kardántengelyt, Hegyi Kecske pedig előveszi 
Strawn térképét, egy teherautó-raktárra mutatva. Be-
jelöli, és odaadja Cutternek. Átnézitek a felszerelést, 
aztán búcsút intve a többieknek elindultok.
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Két órával később megpillantjátok a megerősített vá-
rost. Egy domb tetejére épült, így kiváló rálátás nyílik 
onnan a környékre. Rozsdás, öreg autókból védőfalat 
emeltek, tetejére durván összetákolt őrtornyokkal. Le-
hetetlen, hogy egy nagyobb csapat észrevétlenül meg-
közelítse a várost, de a sziklás talaj lehetőséget ad arra, 
hogy Cutterrel négykézláb pár száz méternyire jussatok.

Türelmesen várva az estét Strawn lakosait � gyeled. 
A várakozás közben el kell fogyasztanod egy adag ételt 
(vagy veszítesz 3 KONDÍCIÓ pontot) és két adag vizet 
(vagy veszítesz 3+3 KONDÍCIÓ pontot). A falnak két 
gyenge pontját találod: az egyik egy sikátor egy régi üz-
letközpontnál, a másik egy drótkerítés a város határán 
lévő vidámpark körül. Cutter azt javasolja, hogy váljatok 
szét és találkozzatok a raktárnál, hogy kevésbé legyetek 
feltűnőek. Megengedi, hogy te válassz először útvonalat.

• Ha a sikátoron át mész be a városba, lapozz a 103-ra.
• Ha a vidámparkon át, lapozz a 60-ra.

- 223 =
Védőszemüveggel a fejeden már ki tudod venni egy já-
tékbolt sötét körvonalát magad előtt. Megközelíted a 
nyitott ajtót, és megkönnyebbülten látod Mariát oda-
benn, ahogy boldogan játszik egy nagy plüssmackóval. 
Fogalma sincs róla, mekkora pánikot keltett az eltűnése.

Megüzened a jó hírt rádión Cutternek és Kate-nek, 
aztán öledbe veszed Mariát és újdonsült játszótársát, 
eltakarod a fejét a vihartól, és Jonas bácsi keresőjelére 
állítva az adóvevőt visszaindulsz az iskolához.

• Lapozz az 50-re.
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Visszatérsz a konvojhoz, és beszámolsz a Lakeside 
Village hídjának használhatatlanságáról. Csak egy le-
hetőség maradt: a Worth tavi híd. A konvoj élére állsz 
a 820-ason, és reménykedsz, hogy ezt a hidat nem 
ugyanolyan állapotban találjátok.

• Lapozz a 149-re.

- 225 =
Mivel le vagy gyengülve, nem veszed észre, hogy mek-
kora tátongó lyuk előtt állsz, ezért amikor előrelépsz, 
épp beleesel. Automatikusan szétveted a karjaidat, 
hogy megragadj bármi kapaszkodót, de mielőtt ujjaid 
ráfonódhatnának valamire, bevered a fejed egy geren-
dába, és elájulsz.

• Lapozz a 48-ra.

- 226 =
Próbálod legyőzni a félelmedet, miközben centiről 
centire hátrálsz a halálos csörgőkígyótól. Okosan 
tetted: a kígyó is meg van rémülve, és csak várta a 
lehetőséget, hogy elmeneküljön a helyzetből. Ahogy 
hátrálsz, eltűnik a kövek között.

Nagyot sóhajtasz. Innod kell (vagy veszítesz 3 KON-
DÍCIÓ pontot), mielőtt visszaülsz a sportkocsidba.

• Lapozz a 185-re.

224–226





- 227 =
Cutter az országút mellé mutat, ahol te is meglátod 
a hosszú leszakadt szalagkorlátot, ami úgy meg van 
tekeredve, mint egy megkövesedett acélkígyó.

– Ezt felrögzíthetnénk a busz elejére – mondja és 
mutogatja. – Olyan lenne, mint valami faltörő kos. A 
motort is megvédi meg a kerekeket is, és jókorát oda 
tud sózni az ellennek!

Jonas bácsi gyanakodva felvont szemöldökkel nézi 
Cuttert, vajon csak viccel-e. Aztán arckifejezése meg-
lágyul, nevetni kezd.

– Ó, öreg harcos. Tudtam ám, hogy kitalálsz valamit!

Negyed órával később a korlát már oda is van köt-
ve a busz elejére. Cutter vállalja, hogy elöl halad a 
busszal, utána nagybátyád a benzinszállítóval, végül 
te zárod a sort. Ha minden jól megy, a busz áttöri a 
barikádot, és elég helyet teremt, hogy ti is átférjetek.

Amikor mindenki a helyén van, Cutter indulást je-
lez. Szerencsére a híd lefelé van, egy mély völgyben, 
így a busz jókora sebességet tud összeszedni. Szíved 
annál gyorsabban ver, minél előrébb van a mutató a 
sebességmérőn.

Ötven méterre a barikádtól tüzet nyitnak a buszra, 
automata fegyverek zaja és repülő ólom töltik meg a 
levegőt. Szerencsére te eléggé takarásban vagy a ben-
zinszállító mögött, de nagyon aggódsz a buszon ülő-
kért. A busz óriási reccsenéssel csapódik a barikádnak, 
a benzinszállító pedig átszáguld a Cutter ütötte résen. 
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Bár könnyen átjut, néhány leszakadt éles fémdara-
bot sodor az utadba közben. Megáll benned az ütő, 
ahogy egy autóroncs darabja repül a szélvédőd felé.

Dobj egy kockával, és add hozzá az aktuális AUTÓVE-
ZETÉS és TALÁLÉKONYSÁG pontjaidat!

• Ha az összeg 0–10, lapozz a 323-ra.
• Ha az összeg 11–14, lapozz a 263-ra.
• Ha az összeg 15 vagy több, lapozz a 69-re.

- 228 =
A bandita hörögve zuhan a földre. Gyorsan felkapod 
a kezéből a machetét (+3), és egérút után nézel az 
utcán.

Csak két lehetőséged van. Vagy keletnek szaladsz 
azon a főutcán, amelyiken Cross Plainsbe érkeztél, 
vissza a kocsidhoz, vagy a másik irányba, hogy elrej-
tőzz a régen boltsorokként funkcionáló sikátorok út-
vesztőjében.

• Ha keletnek szaladsz, lapozz a 110-re.
• Ha nyugatnak tartasz, lapozz a 321-re.
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- 229 =
A lövés talál, az orvlövész pedig a melléhez kap. 
(Húzd le az elhasznált lőszert a Tártáskádból!) Hangos 
üvöltéssel esik át a korláton, majd puffan a járdára. 
Zord elégedettséggel figyeled a testet, de máris eltere-
li valami a figyelmedet: egy csapat motoros – a banda 
fő része – érkezik meg. Csak egy mérföldre vannak a 
hídtól.

– Gyertek mán! – kiált Cutter. – Ideje menni.

A benzinszállító már átjutott, és most a többi jármű 
között áll a folyó túlsó partján. Kiszaladsz a gyárból 
oda, ahol Kate őrködik, közben odakiáltva neki:

– Állítsd be a bombát! Fedezlek!

Feszülten figyeled a közeledő bandatagokat, hátra-
pillantgatva a vállad fölött, remélve, hogy Kate már 
készen van a bombával. A motorosok első sora tüzet 
nyit géppisztollyal, a levegő hirtelen megtelik zajjal és 
sípoló golyókkal.

– Kész! – kiált Kate, és elrohan a hídtól.

Add össze a KONDÍCIÓ és ÜGYESSÉG pontjaidat. (Ha 
alacsony a KONDÍCIÓ pontod és sok a holmid, lehet 
érdemes eldobnod párat, hogy emelkedjen az ÜGYES-
SÉG értéked.)

• Ha az összeg 11 vagy kevesebb, lapozz a 324-re.
• Ha az összeg 12 vagy több, lapozz a 200-ra.
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- 230 =
Támadód üvöltve esik ki a kocsiból, eltűnve a verseny-
kerekeid által felvert porban. Ám újabb veszély leselke-
dik rád! A harc elterelte a � gyelmedet az előtted lévő 
útról, és mire erősen rámarkolsz a kormányra, látod, 
hogy egy fejre állt mentőautó roncsa felé száguldasz.

Dobj egy kockával, és add hozzá az AUTÓVEZETÉS 
pontodat!

• Ha az összeg 3–8, lapozz a 345-re.
• Ha az összeg 9 vagy több, lapozz a 95-re.

- 231 =
Több száz méteres körben hevernek a robbanásból 
származó törmelékek. Cutter aggódik, nem sérült-e 
meg valamelyik jármű, de az alapos ellenőrzés meg-
nyugtatja. A csapat újra buszra száll, te pedig az élre 
állva kivezeted őket Colorado City-ből. Innod kell, 
vagy veszítesz 3 KONDÍCIÓ pontot.

Húsz percnyi vezetés után néhány romos épületet 
látsz meg a távolban, a tábla szerint Westbrookhoz ér-
kezel hamarosan.

Add össze a KONDÍCIÓ és TALÁLÉKONYSÁG pontjaidat.

• Ha az összeg 20 vagy kevesebb, lapozz a 167-re.
• Ha az összeg 21 vagy több, lapozz a 338-ra.
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- 232 =
Figyelmesen nézed a közeledő csapatot, aggodalomra 
ad okot néhány dolog. A kutyák nagyobbnak tűnnek 
egy átlagos elzászinál, szájukból fehér hab fröcsög, 
ahogy nehéz láncpórázaikat rángatják és harapdálják. 
A két gazda viszont fájdalmasan vézna, a tűző sivatagi 
nap ellenére természetellenesen fehér az arcuk.

Nem várod meg, míg odaérnek, hanem inkább visz-
szaindulsz a kocsidhoz, de félúton a kutyák vérfa-
gyasztó hangon felugatnak, és láncaikról elengedve 
feléd vágtatnak.

• Ha van 3 adag élelmiszered, lapozz a 133-ra.
• Ha nincs, lapozz a 322-re.

- 233 =
Előhúzod a puskát, a forgótolózárral új töltényt kül-
desz a csőbe, aztán a fegyvert a sportkocsid bukócsö-
vére fekteted, hogy stabilabban tudj célozni. A kétszáz 
méterre lévő alak fél centi magasnak sem tűnik, de 
nem aggódsz nagyon, sokszor lőttél már fél mérföldre 
is ezzel a puskával.

Döntsd el, hányszor akarsz lőni (minimum egyszer, 
maximum ötször).

Dobj egy kockával, és add hozzá CÉLLÖVÉS értéke-
det, majd ehhez add hozzá, hogy hányszor lősz!

• Ha a végösszeg 7 vagy kevesebb, lapozz a 164-re.
• Ha 8 vagy több, lapozz az 58-ra.
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- 234 =
Nagy megkönnyebbüléssel sóhajtasz, ahogy előkerül 
egy ampulla ellenméreg a gyógyszerek közül. Gyorsan 
beadod az injekciót, és a fájdalom lassan odébbáll. 
(Húzz le egy elsősegélycsomagot az Akciótáblázatod-
ról!) Ahogy hat a gyógyszer, hányingered lesz, vadul 
öklendezni kezdesz. Veszítesz 1 KONDÍCIÓ pontot. 
Végül elmúlik ez a mellékhatás, de továbbra is re-
megsz és ki vagy száradva.

Innod kell két adag vizet (vagy veszítesz 6 KONDÍCIÓ 
pontot), mielőtt visszaülsz a sportkocsidba és vissza-
térsz a konvojhoz.

• Lapozz a 185-re.

- 235 =
A töredezett talajt ugyan megvilágítja a telihold, de 
hamarosan a Washout hegység árnyékában teljes sö-
tétségben találod magad.

• Ha van zseblámpád, lapozz a 24-re.
• Ha nincs, lapozz a 117-re.
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- 236 =
Vadul a gránát után kapsz, de pánikodban levered az 
ülésről, ahol már kinyújtott karral sem éred el. Hir-
telen nagy villanás közepette repülsz fel a levegőbe, 
majd a sötétség elnyel, és többé se gondolkozni, se 
érezni nem tudsz.

Utad és életed itt ért véget.

- 237 =
Annyira kukucskálsz ki a kocsid mellett, hogy lásd a 
torkolattüzet, aztán gyorsan visszahúzódsz, és várod a 
szünetet a lövések között. Hirtelen csend lesz. Megint 
kinézel, és észreveszed egy árnyékos figura alakját az 
ablakban, amint éppen tárat cserél.

• Ha pisztolyod van, lapozz a 88-ra.
• Ha géppisztolyod van, lapozz a 333-ra.
• Ha sörétes puskád van, lapozz a 26-ra.
• Ha karabélyt használsz, lapozz a 40-re.

- 238 =
Rákiáltasz az embereidre, hogy tűnjenek az ablakból, 
amikor a Maguk Urai-tag meglendíti a tűzbombáját. 
Mindenki rettegve, sikítozva menekül előre a robba-
nás elől. A palack nagyot reccsen az üvegen, ahogy 
betöri, tűzzel árasztva el a hátsó üléseket.

Dobj egy kockával!

• Ha a szám 0–2, lapozz a 79-re.
• Ha a szám 3–9, lapozz a 197-re.
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- 239 =
A főnök mosolyog, ahogy a színek lefolynak az arco-
don, aztán jelez a sofőrének, hogy hajtsanak odébb. A 
törzs tovább táncol körülötted majdnem egy órán ke-
resztül, mielőtt szétszélednek, hogy készüljenek a fel-
áldozásodra. Közben sikerül kiszabadítanod az egyik 
kezedet, és megpróbálod kicsatolni a hátizsákodat.

• Ha van nálad fűrész, lapozz a 186-ra.
• Ha van nálad jelzőrakéta, lapozz a 13-ra.
• Ha egyik sincs nálad, lapozz az 55-re.

- 240 =
Sosem láttál még ilyesmi tartályt, mint ezek a fehér 
műanyag csövek. Kíváncsi, de gyanakvó is vagy. Ha 
minden mást kifosztottak vagy összetörtek az egye-
temen, miért maradt ez érintetlen? Nem kockáztatsz, 
hogy valami veszélyes vagy gyilkos vegyszert bonts ki, 
ezért otthagyod a ládát, és elhagyod az alagsort.

• Lapozz a 144-re.
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- 241 =
Megragadod a csuklóját, de rossz pillanatban, így 
nem tudod elég erősen megtartani. Kiszabadulva egy 
őrült sikollyal mélyen a védtelen mellkasodba döfi 
a tőrt. Vörös fájdalom önti el a tested, de az agóniát 
hamar végtelen zsibbadtság váltja fel. Az utolsó, amit 
látsz, az elégedett mosoly gyilkosod arcán.

Életed és utad itt véget ért.

- 242 =
Kifulladsz az eséstől, ezért néhány percig tehetetle-
nül fekve bámulod a csillagos eget. Végül összeszeded 
magad, bizonytalanul lábra állsz. Átnézed a holmidat. 
Kiderül, hogy a CB-rádió és a hátizsákodban lévő 2. 
tárgy összetörtek (húzd le őket az Akciótáblázatodról).

Ahogy visszatér az erőd, amilyen gyorsan csak tudsz, 
kimászol a vízmosásból.

Dobj egy kockával, és add hozzá az aktuális ÜGYES-
SÉG és TALPRAESETTSÉG pontjaidat!

• Ha az összeg 10 vagy kevesebb, lapozz a 80-ra.
• Ha az összeg 11 vagy több, lapozz a 12-re.
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- 243 =
Befutsz az elhagyatott gyárba, és a legfelső szint egyik 
ablakába húzódsz. Innen jól belátni az országutat és 
a hidat is. Alant látod Kate-et is, puskával a kezében 
guggol az autóroncs mögött.

Megjelenik az első Oroszlán: egy oldalkocsis motor-
kerékpárral. A motor nyergéhez egy rudat erősítettek, 
amin egy oroszlánfejes zászló lobog, az oldalkocsi 
elejére pedig egy nehézgéppuskát szereltek. Ahogy 
meglátják a benzinszállítót, egyből tüzet nyitnak rá. 
A híd felé nyomjelző lőszerek szállnak. A gyúlékony 
töltények nagy lyukakat marnak az aszfaltba Kate 
mellett is, de ő bátran tartja a helyét. Az ablakkereten 
nyugtatva a fegyveredet célba veszed a híd felé gyor-
sító járgányt, már lőnél, amikor egy magányos lövés 
eltalálja a motorost, aki az arcához kapja a kezét. Az 
irányítatlan motor lehajt az útról, egy irodaház falá-
nak ütközik, és nagy tűzgolyóban felrobban.

Zord elégedettséggel bámulod a lángoló roncsot, 
amikor hirtelen a szemközti épületen felfedezel va-
lami mozgást. Egy teljesen fekete bőrbe öltözött, 
bukósisakos bandita áll meg a ház szélénél, fegyvert 
ránt, majd megcélozza a hídat. Méghozzá egyenesen 
Kate-et!

• Ha pisztolyod van, lapozz a 124-re.
• Ha géppisztolyod van, lapozz a 2-re.
• Ha sörétes puskád van, lapozz a 145-re.
• Ha karabélyt használsz, lapozz a 214-re.
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- 244 =
Megvárod, amíg ugráshoz készül, aztán erőset fékezel 
a motor felé kanyarodva. A motoros észleli a veszélyt, 
behúzza a hátsó fékét, de a lesatuzott hátsó kerék 
miatt a gépe oldalra lefordul az útról. Utasa lerepül, 
mint egy kő egy katapultból, fájó koppanással vágód-
va az autód farának. Csak egy morgást hallasz, majd 
a visszapillantódban látod, hogy összetörve fekszik 
az út közepén. A többi motoros hamarosan elunja az 
üldözést. Megállnak, vaktában feléd lövöldöznek, de 
utána visszatérnek a városba.

• Lapozz a 198-ra.

- 245 =
Szerencséd van: a veszett kutyával folytatott küzdelem 
során szerzett sebek csak a kemény úttesttől vannak, 
nem a fertőzött állat fogaitól. Gondosan átnézed ma-
gad, ruhádról levágsz minden részt, ami érintkezett a 
halálos nyállal.

• Lapozz a 90-re.
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- 246 =
Elhajítod a hordókat, és lecsúszol a lejtőn – bokáig 
süllyedve az agyagos tómederbe. Sarkadról elrugasz-
kodva tökéletes fejest ugrasz a tóba. Pár másodperc 
alatt eléred Kate-et, de olyan vadul kapálózik, hogy 
alig tudod elkapni. Végül karodba zárva kiúszol a se-
kélyesre. Kifulladva, négykézláb kimásztok a vízből, 
és egymás mellett a sárba rogytok.

• Lapozz a 335-re.

- 247 =
– Nagy francokat! – kiált vissza Cutter, válaszát meg-
erősítve néhány lövéssel az öreg .45-ös Coltjából.

Szétnézel a lejtő tetejéről, felmérni az ellenség erejét. 
A punkok jól elbújtak, de a távolban látszik három 
motorkerékpár.

– Csak blöff – súgod. – Legfeljebb hatan lehetnek.

A buszról csendes sírás hallatszik, a gyerekek meg-
rémültek a váratlan lövések hangjától. Jonas bácsi-
kád és Harvey Harlan, akit mindenki csak Hammer 
Harlannak hív, kiugranak az ajtón, és töltött puskák-
kal feléd sietnek. Gyors tervvel állsz elő: nagybátyád, 
Kate és Hammer itt marad fedezőtüzet adni, míg te 
és Cutter bekerítitek és kifüstölitek a punkokat. Ve-
szélyes, de meg kell próbálni. Ha sokáig itt tartanak 
titeket, lehet, hogy megérkezik a bandájuk többi tagja 
is, akkor pedig nagy gondban lenne a konvoj.

• Ha sörétes puskád van, lapozz a 37-re.
• Egyébként lapozz a 208-ra.
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- 248 =
Földhöz vágod magad, a kocsid eleje mögött keres-
ve menedéket. Kikukkantasz a motorháztető fölött, 
amire érkezik is egy lövés – centikkel megy el a fejed 
felett, ezért visszabuksz, de legalább megláttad, hol 
villant a torkolattűz. Az orvlövész a szemközti büfé aj-
tajában vert tanyát. Az épület mellett két motorbicikli 
parkol, jelezve, hogy nincs egyedül.

• Ha van CB-rádiód, lapozz a 116-ra.
• Ha nincs, lapozz a 99-re.

- 249 =
Cutter segít elrejteni a klántag testét a csomagtartó-
ban, mielőtt visszatér a buszhoz, befejezni a munkát. 
Közben te szétnézel, és találsz egy régi zsákot, ami 
jól jöhet a nehéz kardántengely szállításához. Együtt 
kicipelitek a műhelyből a parkolón át a kijárathoz.

A nehéz súllyal megterhelve lehetetlennek tűnik 
gyorsan elmenekülni Strawnból. Órákba telik, mire a 
Koponyák őrjáratait elkerülve kiértek a városból, és a 
kolóniához csak másnap délelőtt értek vissza.

• Lapozz a 196-ra.
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- 250 =
Ahogy megközelíted őket, a gépfegyveres vadászkést 
kap elő, és eléd szalad. Gonoszul káromkodik, pen-
géje a torkod felé villog. Hátrafelé lépkedve próbálod 
elkerülni a borotvaéles fegyvert, de a Maguk Urai-tag 
követ, és a szívedet próbálja megcélozni.

Varjú
HARCÉRTÉK 17   KONDÍCIÓ 26

• Ha győzöl, lapozz a 350-re.

- 251 =
A kísérteties csendet Long Jake töri meg, azt kiáltva:

– Nincsen még vége, Cal! Valahon ott kinn van még 
ezekbűl a csórikákból!

Mintha csak szavait akarnák igazolni, két lövés dör-
ren közel egyszerre, gellert kapva a bolt falán.

– Vigyázzá! – ordítja Jake. – Be ne keríccsenek!

Érzed, hogy jobbról mozog valami vagy valaki a ro-
mos boltok mögött. Olyan helyet keresnek, ahonnan 
tiszta célpontot nyújtasz. Ha túl akarod élni a rajta-
ütést, jobb fedezéket kell keresned.

• Ha behúzódsz a boltba, lapozz a 126-ra.
• Ha beugrasz a kocsiba, és elhúzol a főutcán, la-
 pozz a 142-re.
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- 252 =
Egy vad széllökés ledönt a lábadról. Fáradtan térdre 
emelkedsz, rádiózol Cutternek segítségért, elmondva, 
mit hallottál. Azt mondja, szerinte csak a vihar zaja 
lehetett, keress tovább, vagy ha túl erős a szél, hagyd 
félbe, és inkább menj vissza az iskolához. Egy perc 
múlva megint hallod a hangot, most már elszántan 
megindulsz megtalálni a forrását.

Dobj egy kockával, és add hozzá aktuális TALÁLÉ-
KONYSÁG értékedet!

• Ha az összeg 10 vagy kevesebb, lapozz a 67-re.
• Ha az összeg 11 vagy több, lapozz a 199-re.

- 253 =
– Állítsd be az adóvevőt, mielőtt elindulsz, Cal! – int 
Pop Ewell. – Hívhatsz minket, ha van valami.

– Kapcsolj 153 megahertzre – mondja Cutter. – Va-
laki mindig figyelni fogja itt, amíg te odavagy.

A megadott frekvenciára tekered a rádiót, ellenőr-
zöd, hogy a kis napelemes akkumulátora eléggé töl-
tött-e, aztán beülsz a kocsidba.

– Sok sikert, fiú! – mondja Jonas bácsi, amikor in-
dítasz. – Aztán ne vállalj felesleges kockázatot, hal-
lod-e!

Búcsút intesz, aztán folyamatosan gyorsítva az úton 
célba veszed Mineral Wellst.

• Lapozz a 325-re.
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- 254 =
Kibiztosítod a G-12-esedet, és az embereidre kiáltasz, 
hogy húzódjanak el az ablaktól, te pedig megcélzod a 
motoros mellét.

Dobj egy kockával, és add hozzá a CÉLLÖVÉS értékedet!

• Ha az összeg 8 vagy kevesebb, lapozz a 340-re.
• Ha az összeg 9 vagy több, lapozz a 302-re.

- 255 =
A súlyos acélajtót elektromos zár védi. Először azt 
gyanítod, hogy a zár beragadhatott, mert rég nincs 
már áram, de ahogy hozzáérsz a billentyűzethez, egy 
kék LED kel életre fölötte.

Tizenegy szám jelenik meg három sorba rendezve: 

Figyelmesen tanulmányozod a számokat, valami 
mintát keresve. Ha jó számot ütsz be az utolsó helyre, 
akkor kinyílik a zár.

• Ha tudod, milyen szám hiányzik, lapozz arra a fe-
 jezetpontra.
• Ha nem tudod kitalálni vagy értelmetlen a fejezet,
 amit kiszámolsz, lapozz a 194-re.
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- 256 =
Megragadod a törzsfőnök csuklóját, és minden erő-
det összeszedve megcsavarod. Felordít, aztán a sza-
bad kezével torkon ragad téged. A dulakodás közben 
a penge hegye már csak centikre van a mellkasodtól. 
Addig szorongat, míg már alig kapsz levegőt, de kitar-
tóan markolod a csuklóját. A penge veszélyesen közel 
köröz, végül a tested mellett beleáll a fába, átvágva 
néhány kötelet. Ösztönösen elengeded a törzsfőnök 
csuklóját, és erős ütést mérve az állára földre küldöd. 
Mire összeszedi magát és talpra áll, te már kiszabadí-
tod magadat a meggyengült kötelek közül. Bár még 
nála van a tőr, de egyedül van: emberei transzba esve 
figyelik, mi lesz a küzdelem vége.

– Heng elégedett lesz! – kiáltja a törzsfőnök, újra a 
szíved felé döfve.

Drawoher törzsfőnök
HARCÉRTÉK 17   KONDÍCIÓ 28

• Ha győzöl, lapozz a 136-ra.

- 257 =
– Sose bánjátok meg – mondja izgatottan, aztán elsiet 
a barlang végébe, összeszedni csekélyke holmiját. Pár 
perc múlva egy szakadt hátizsákkal készen áll, hogy 
mutassa a lefelé vezető utat. Útközben elmeséli, hogy 
Strawn a következő város északnyugatnak. Az Utol-
só Nap előtt volt ott egy nagy javítóműhely, amiben 
buszokat és teherautókat szereltek. Ha még mindig 
kell nektek az alkatrész, a strawni műhelyben biztosan 
megtalálható.
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Amikor eléritek a buszt, azt tapasztaljátok, hogy He-
gyi Kecskét nem fogadják akkora örömmel. Főleg a 
nők tiltakoznak dühösen, hogy megosszák a buszt a 
büdös, bolhás remetével. De csak addig, amíg meg 
nem tudják, hogy segíthet a busz megjavításában.

– Hol van ez a raktár? – kérdezi Cutter.

– Innen hat mérföldre északnyugatnak – siet a segí-
tőkész válasszal Hegyi Kecske.

– Jó. Cal és én a kelő nappal odamegyünk, oszt’ 
megszerezzük az alkatrészt.

– Öööö, oké – válaszol hezitálva Hegyi Kecske –, de 
van valami, amit mind tudnotok kell.

• Lapozz a 189-re.

- 258 =
Próbálod elkerülni a lövöldözést, de gyenge lábaid 
nem visznek elég gyorsan. A hat golyóból három el-
talál, halálosan megsebesítve. Ahogy véred elfolyik, a 
sötétség magába zár, de előtte látod még, ahogy egy 
robbanás elpusztítja a sportkocsidat.

Sajnos utad és életed véget ért a Sweetwater tónál.
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- 259 =
Teljesen elzsibbadnak az ujjaid, amikor a motoros a 
csizmája sarkával megrúgja a kezedet. Pisztolyod pö-
rögve száll el. Átkozódsz a jó fegyver elvesztése miatt 
(húzd le a pisztolyt az Akciótáblázatodról), aztán va-
dászkésedet előhúzva szembeszállsz a melletted lévő 
ülésre huppanó támadóval.

Bronx
HARCÉRTÉK 15   KONDÍCIÓ 26

Mivel harc közben a sportkocsi irányítására is fi-
gyelned kell a zsibbadt ujjaiddal, a harc idejére csök-
kentsd HARCÉRTÉKEDET 4 ponttal.

• Ha négy vagy kevesebb kör alatt győzöl, lapozz a
 187-re.
• Ha legalább öt kör kell, hogy legyőzd, lapozz a
 230-ra.
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- 260 =
Ösztönösen buksz le az ablakban, gyors reakciód-
nak köszönheted, hogy nem vág ketté a golyózápor. 
Hallod valaki kiáltását, a tüzelés pedig elhallgat. Ki-
kukucskálsz az ablakon, még éppen látva, ahogy az 
orvlövész átesik a korláton, majd nagyot puffan lenn 
a járdán. Mosolyogva jelzel Kate-nek, ő pedig a pus-
kájával int vissza.

Pár perc múlva egy csapat motoros – a klán fő része 
– érkezik meg. Csak egy mérföldre vannak a hídtól.

– Gyertek mán! – kiált Cutter. – Ideje menni.

A benzinszállító már átjutott, s most a többi jármű 
között áll a folyó túlsó partján. Kiszaladsz a gyárból 
oda, ahol Kate őrködik, közben odakiáltva neki:

– Állítsd be a bombát! Fedezlek!

Feszülten figyeled a közeledő bandatagokat, hátra-
pillantgatva a vállad fölött, remélve, hogy Kate már 
készen van a bombával. A motorosok első sora tüzet 
nyit géppisztollyal, a levegő hirtelen megtelik zajjal és 
sípoló golyókkal.

– Kész! – kiált Kate, és elrohan a hídtól.

Add össze a KONDÍCIÓ és ÜGYESSÉG pontjaidat. (Ha 
alacsony a KONDÍCIÓ pontod és sok a holmid, érdemes 
lehet eldobnod párat, hogy emelkedjen az ÜGYESSÉG 
értéked.)

• Ha az összeg 11 vagy kevesebb, lapozz a 324-re.
• Ha az összeg 12 vagy több, lapozz a 200-ra.
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- 261 =
Előveszed a tokból Beretta 92-esedet, kibiztosítod, és 
a vezérkutyára emeled. Vad szemei közé célzol, de épp 
amikor elsütöd a fegyvert, az állat felemelkedik, így 
a nyakát találod el. (Húzz le egy 9 mm-es lőszert a 
Tártáskádból!) A kutya halálra sebzetten zuhan a föld-
re, de társai tovább rohannak feléd: döglött társukat 
átugorva a mellednek vetik magukat.

Döntsd el, hány lövést adsz még le a maradék ku-
tyákra (minimum: 0, maximum: 5 – húzd le ezeket is 
a Tártáskádból).

Dobj egy kockával, és add hozzá a CÉLLÖVÉS érté-
kedet, majd ehhez add hozzá még, hogy hány extra 
lövést adtál le!

• Ha a végösszeg 10 vagy kevesebb, lapozz a 64-re.
• Ha 11 vagy több, lapozz a 190-re.
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- 262 =
Nekilódulsz, zordon elhatározással, hogy megállítsd 
Kate elrablását, nem törődve a sebeiddel.

• Ha van lőfegyvered, lapozz a 132-re.
• Ha nincs vagy nincs hozzá lőszer, lapozz a 250-re.

- 263 =
Felkiáltva rántasz egyet a kormányon, elkeseredetten 
remélve, hogy elkerülöd a feléd pörgő roncsot. Nagy 
zökkenéssel találkoztok, te a műszerfalra borulsz, 
ahogy a roncs a kocsid oldalának ütődik, majd a tóba 
pördül: Veszítesz 4 KONDÍCIÓ pontot.

Elszédülve, vérző arccal próbálod visszaszerezni az 
uralmat a kocsi fölött, mert vadul csúszkál jobbra-
balra.

Dobj egy kockával, és add hozzá aktuális AUTÓVEZE-
TÉS pontodat!

• Ha az összeg 6 vagy kevesebb, lapozz az 52-re.
• Ha az összeg 7 vagy több, lapozz a 278-ra.
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- 264 =
Óvatosan átdugod a bokron puskád csövét, az állít-
ható irányzékot húsz méterre állítva. A fa tus kényel-
metlenül melegíti arcodat, de megcélzod a futó ban-
datagot. Visszatartod a lélegzetedet, majd megrántod 
az elsütőbillentyűt.

Add össze az aktuális CÉLLÖVÉS és KONDÍCIÓ pont-
jaidat.

• Ha az összeg 7 vagy kevesebb, lapozz a 96-ra.
• Ha az összeg 8 vagy több, lapozz a 77-re.

- 265 =
Félre akarsz vetődni, de a motor első kereke áthalad a 
lábikrádon, fájdalmadban a földre döntve. Veszítesz 4 
KONDÍCIÓ pontot.

A kíntól összeszorított fogakkal begurulsz a benzin-
szállító alá, és leguggolsz a hátsó tengelynél.

A tábortűz lobogó fényénél két motorost látsz lefé-
kezni és ellépni a járművétől. Késekkel rohannak a 
busz nyitott ajtaja felé.

• Ha lőfegyverrel veszed őket célba, lapozz a 206-ra.
• Ha inkább talpra ugrasz, és odasietve állítod meg
 őket, lapozz a 129-re.
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- 266 =
Gyors védekező taktikád megmentett egy mérgező 
harapástól. Lövésedtől a csörgőkígyó elkábulva hull a 
földre. Mielőtt összeszedné magát, közelről egy fejre 
irányzott lövéssel elintézed. Letörlöd a homlokodról 
az izzadságot.

Innod kell, vagy veszítesz 3 KONDÍCIÓ pontot. Beülsz 
a kocsidba, és visszatérsz a konvojhoz.

• Lapozz a 185-re.

- 267 =
– Micsodát? – kérdezed kíváncsian.

– Akit megöltél a boltban, aki Long Jake-kel is vég-
zett, az Stinger volt – mondja a lány, mintha a névnek 
jelentenie kellene számodra valamit.

– És, mi van vele? – kérdezed zavartan.

– Hát... Ő Veszett Kutya Michigan öccse. Ha a töb-
biek elmondják neki, hogy mi történt vele, Veszett 
Kutya tuti utánunk jön. Az a fickó őrült. Hidd el, tu-
dom jól. Semmi sem állítja meg, hogy elégtételt vegyen.

• Lapozz a 211-re.
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- 268 =
Visszatartod a lélegzeted, hogy megnyugtasd az ide-
geidet, ellenőrzöd a biztosítópöcköt, aztán a motoros 
bukósisakjának közepére célzol.

Dobj egy kockával, és add hozzá a CÉLLÖVÉS érté-
kedet!

• Ha az összeg 9 vagy kevesebb, lapozz a 172-re.
• Ha az összeg 10 vagy több, lapozz a 23-ra.

- 269 =
Sajnos mostanában fosztották ki ezt a raktárt. A tá-
rolók, ládák, polcok, melyek nemrég lőszertől ros-
kadoztak, most darabokra törve hevernek a porban. 
Majdnem egy órán át keresgélsz a romok között, de 
csak három darab 7,62-es lőszert és egy kalapá-
csot (+2) találsz.

Ha el akarod rakni bármelyiket, módosítsd az Akció-
táblázatodat!

• Elhagyod a raktárt – lapozz a 123-ra.
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- 270 =
Fehéres dombok és kiégett cserjék mellett vezeted az 
osztott, kráterekkel teli 571-esen a konvojt. A távol-
ban hegyeket látsz – a Caddo Peaks két ikercsúcsát 
és Spring Mesa csipkés gerincét –, élesen és tisztán 
kivehetők a felhőtlen égen. Kora délután a hőmérsék-
let már 43 °C. A hőség és a rossz útviszonyok együtt 
megszedik a vámot: két mérföldre Comanche megye 
határától a benzinszállító leáll a felforrt hűtővíz miatt. 
Szerencsére a Sabana folyó közelében vagytok, ami 
már csak egy gyenge patakocska, de elég vizet sze-
reztek, hogy a benzinszállító tovább tudjon haladni. 
(Teletöltheted a kulacsodat, de ehhez fel kell áldoz-
nod egy gyógyszerkészletet.)

Az út nyugatnak fordulva lassan felfelé tart. A Rising 
Star nevű városka előtt Cutter megálljt jelez.

– Hatan teljesen kimerültek a hőségtől és még né-
gyen kezdenek – sorolja verejtéktől csillogó arccal. 
– Ki kell szállniuk ebből a guruló sütőből, pihenni ki-
csit az árnyékban.

Azt javasolod, hogy maradjanak Rising Starban, te 
pedig előremész Cross Plainsbe, megnézni, biztonsá-
gos-e. Mire ellenőrzöd és visszatérsz, a hőség biztosan 
alábbhagy annyira, hogy folytathassátok az utat. Mi-
előtt elindulsz, innod kell, vagy veszítesz 3 KONDÍCIÓ 
pontot. Ha nincs nálad só, akkor 4 KONDÍCIÓ pontot 
veszítesz az erős sóvesztés miatt.

• Lapozz a 42-re.

270



- 271 =
Két órányi fájdalmasan lassú vezetés után a tó túlol-
dalára értek, ahol ellenséges fogadtatásban részesül-
tök. Ahogy sejtetted, a korábban látott kém egy városi 
banda tagja volt, akik ételt keresnek. Jelentett nekik, 
és most éhes sakálként lapultak itt, hogy rajtatok üs-
senek, amikor elég közel vagytok.

A Lewisville tó melletti dombon tapasztalod meg a 
jelenlétüket, amikor golyók csapódnak a kocsid or-
rába és oldalába. Fegyverrel a kezedben kiugrasz, ki-
áltással figyelmeztetve a többieket, hogy a tóparton 
keressenek fedezéket. Cutter és Kate épp odarohan 
hozzád, amikor nyers kiáltást hallotok:

– Mi több mint harmincan vagyunk, állig felfegyver-
kezve! Ne is próbálkozzatok! Tegyétek le a fegyvert és 
adjátok meg magatokat, akkor meghagyjuk az élete-
teket!

• Lapozz a 247-re.

271



- 272 =
Minden maradék erődet felhasználod, hogy ne csússz 
be a busz kerekei alá. Fájdalmasan a fedélzetre húzod 
magad. A lépcsők tetején túl látod, ahogy a sofőrülés-
ben ülő Cutter épp vad közelharcot vív egy szőke ban-
ditával, aki ki akarja csavarni a kezéből a kormányt.

Amikor odaérsz, a bandatag otthagyja Cuttert, és a 
torkod felé kap.

Szöszi
HARCÉRTÉK 17   KONDÍCIÓ 25

• Ha győzöl, lapozz a 70-re.

- 273 =
Még két őrjáratot kell elkerülnöd, mire kiszöksz a plá-
zából, és megtalálod Cuttert a teherautó-raktárnál. 
Mindketten megkönnyebbültök, hogy üres és őrizet-
len a hely. Gyorsan odaértek az üzlethez. Megtalálod 
az irodát, de áram nélkül nem működik a számítógép, 
így nem tudod meghatározni az alkatrész pontos he-
lyét. Rémülten konstatálod, hogy a kardántengely mi-
att az épület mind az 1600 tárolóját át kellene nézned.
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– Örökre itt ragadunk, ha egyesével át kell néznünk 
a polcokat – suttogod.

– Talán – válaszolja Cutter –, de szerintem én tudok 
egy gyorsabb módszert. Kövess.

Cutter válaszától izgalomba jössz, és követed kifelé, 
át a parkolón egy másik helyre, ami a felirat szerint:

3-as zóna: Városi Járműszolgálat

Átkutattok négyet a tucatnyi garázs közül, mire meg-
találja, amit keresett: egy iskolabuszt.

– Cal, tartsd nyitva a szemed, amíg kiszedem a ten-
gelyt a kiscsajból. Adj egy órát, és mehetünk.

Idegesen állsz őrt a garázs ajtajánál, amíg Cutter 
dolgozik. Minden csendes negyven percen keresztül, 
amikor mozgást veszel észre a parkoló túlvégén a jár-
művek között. Egy részeg klántag dülöngél nagyjából 
felétek, felváltva meghúzva a két kezében tartott üve-
geket. Nem is venne észre, ha Cutter nem ejtene el egy
csavarkulcsot. A zajra felkapja a fejét, és megindul.

– Baj lesz! – suttogod Cutternek, de későn.

A bandatag beront az ajtón, buzogányként lóbálva 
az üvegeket. Meglát léged, és nagyot ordítva táma-
dásba lendül.

Részeg
HARCÉRTÉK 14   KONDÍCIÓ 28

• Ha győzöl, lapozz a 249-re.
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- 274 =
Ahogy a kocsid felé sétálsz, nem hallod meg egy gyé-
mántfejű csörgőkígyó figyelmeztető csörgését, ami 
épp az útvonaladon tekereg a kövek között. Amikor 
rálépsz tökéletesen álcázott testére, méregfogait a bal 
lábadba vájja, és mielőtt bármit tehetnél, gyorsan el-
kúszik.

Dobj egy kockával, és add hozzá, hogy hány elsőse-
gélycsomagod van!

• Ha az összeg 11 vagy kevesebb, lapozz a 106-ra.
• Ha az összeg 12 vagy több, lapozz a 45-re.
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- 275 =
Ellenfeled villámgyorsan reagál. Az ablak alá huppan, 
így a lövés ártalmatlanul megy át az ablakon. (Húzd 
le az elhasznált lőszert a Tártáskádból!) Ugyanakkor 
rohanó lépteket hallasz mögötted, ezért megpördülsz 
a sarkadon. Egy bőrszerkós punk, borotvált és fémes 
barna festékkel befújt fejjel ront feléd a romok közül, 
magasba emelt késsel. Fegyvered után kapsz, de nincs 
idő megrántani a ravaszt, mert fejjel előre a melled-
nek ugrik. A földre estek. Levegő után kapkodva meg-
ragadod a csuklóját, mielőtt használhatná a halálos 
pengéjét.

Rézfejű
HARCÉRTÉK 14   KONDÍCIÓ 24

A hirtelen támadás miatt az első két körben nem 
használhatod a közelharci fegyveredet és 2 ponttal 
kevesebb a HARCÉRTÉKED is. Ha még élsz, akkor a har-
madik kör előtt tudod előhúzni a vadászkésedet.

• Ha győzöl, lapozz a 63-ra.

- 276 =
Kirántod a biztosítószeget, és a nyitott ablakon bedo-
bod a gránátot. Hangosan pattog a büfé csempézett 
padlóján, a férfiak legnagyobb meglepetésére. Kiáltá-
sukat elnyeli az üvöltő robbanás. Csend lesz utána, de 
vársz, amíg elmúlik a füst, és csak akkor merészkedsz 
beljebb.

• Lapozz a 119-re.

275–276



- 277 =
Lehajolsz felvenni valamit, de csak egy üres 7,62-es 
tár az. Hirtelen hallasz valamit feléd mozogni, ezért 
ösztönösen balra vetődsz, megúszva így, hogy két be-
esett arcú punk a fejedre dobjon egy nehéz kötélhálót 
a seriff irodájának tetejéről. Épp ott hull a földre, ahol 
egy másodperce álltál.

A csendet szétszakítja egy tucatnyi klántag ordítása, 
akik előrontanak a környező épületekből, mindenféle 
fegyvereket lóbálva. Csak a menekülés jöhet szóba, 
így a seriff irodája melletti sikátorba szaladsz. Ahogy 
befordulsz a sarkon, golyók pattognak le a falról, így 
ösztökélve gyorsabb futásra, de meg kell állnod, mert 
a sikátor zsákutcában ér véget. Nyomodban a vér-
szomjasan harsogó csőcselékkel elkeseredetten kere-
sel menekülési lehetőséget.

Két útvonalat fedezel fel, ami kivihet innen. Egyik 
egy vaslépcső – egy rozsdás régi vészkijárat maradvá-
nya –, ami egy raktár tetejéhez vezet, a másik egy ajtó 
a talajszinten, szintén ugyanazon az épületen.

• Ha felmész a tetőre a lépcsőn, lapozz a 173-ra.
• Ha az ajtón mész be, lapozz a 81-re.

- 278 =
Autód felsikít, ahogy a fara végigsimítja a híd korlát-
ját. A rázkódás és arcod fájdalma ellenére sikerült úrrá 
lenned a jármű fölött, és a konvoj felé kanyarodsz.

• Lapozz a 120-ra.
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- 279 =
Két lövés dördül közel egyszerre, fülsiketítő zajjal 
töltve meg a bárt. Tőled legfeljebb öt lépésnyire szét-
szaggatják a pultot és a hátsó falra csavarozott polco-
kat. Üvegek és italos palackok hullanak alá, ezért ideje 
odébbállni. Egy ajtó van a lépcső alatt, rajta homályos 
felirat: 

Vészkijárat
Csak veszély esetén használható!

– Szerintem ez definiálható vészhelyzetként – mor-
god, készen arra, hogy kironts rajta, de ekkor észre-
veszel egy lefűrészelt csövű vadászpuskát a pult alá 
rejtve. Mindkét csöve fel van húzva, és látod, hogy 
patron is van bennük.

• Ha elveszed a puskát, lapozz a 176-ra.
• Ha itt hagyod, lapozz a 84-re.

- 280 =
Épp akkor érsz vissza a sulihoz, amikor Kate átadja a 
kis Mariát a szüleinek. Juan és Rosita Rodriguez nem 
tudnak eléggé hálálkodni, hogy megtalálta a gyerekü-
ket, a többiek, téged is beleértve pedig őszintén gra-
tuláltok. Amikor alábbhagy az izgalom, újra kimész a 
viharba, most Cutterrel, hogy a buszból behozzátok 
az élelmiszert és egyéb fontos dolgokat.
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– Ez egy randa Északi Kék – mondja, amikor be-
léptek a buszba. – Tuti, hogy itt tart minket egy-két 
napig, mielőtt kifújja magát.

– Remélem tévedsz – válaszolod, míg felnyitod a 
padlón lévő ajtót, ami a busz csomagtartóját fedi. 
– Nézd csak meg ezt.

Bűzös szag száll fel a rekeszből, a rothadó hús szaga.

– A jó francba! Már csak ez hiányzott! – kiált Cutter, 
miközben méregeti a romlott hús méretét. – A hőség-
től megromlott. Most aztán bajban vagyunk.

A kolónia néma hitetlenséggel fogadja a rossz húsról 
szóló hírt. Ami még használható, azt kiválogatják, de 
így is legfeljebb fejenként egy napnyi adag maradt.

– Ha nem találunk ennivalót helyette, akkor végünk 
van – mondja Betty-Ann néni, miközben kiosztja az 
utolsó kőkemény kenyereket. – Big Springbe egy kon-
vojnyi csontváz fog megérkezni.

– De legalább van elég vizünk – válaszolja Pop Ewell. 
– Étel nélkül három hétig is megmarad az ember, de 
víz nélkül három nap alatt meghalnánk.

Van, aki inkább félreteszi az adagját, de te megeszed 
a tiédet lefekvés előtt. (Ha volt élelmiszer a hátizsá-
kodban, azt mind húzd le, mert beadtad a közösbe.)

• Lapozz a 178-ra.
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Az üvegen megcsillanó fénysugár veszélyre figyelmez-
tet. Kétszáz méterre balra, egy dombocskán, ahonnan 
belátni az egész tavat, egy sötét figurát látsz guggol-
ni egy korhadó fa mellett, aki téged figyel távcsövön 
keresztül. Errefelé csak felderítők vagy kajakeresők 
járnak valamelyik Fort Worth-i utcai bandából. Ha 
figyelmezteti a társait, akkor nem hagyjátok el élve a 
Lewisville tavat.

• Ha van lőfegyvered és használni akarod, lapozz a
 14-re.
• Ha gyalog indulsz elkapni, lapozz a 115-re.
• Ha nem törődsz vele, lapozz a 271-re.

- 282 =
A lövések elviselhetetlenül hangosak a kis büfében. 
Fájdalom hasít az agyadba: az arcodat találta el két 
9 mm-es lövedék. Átütik a koponyádat, és azonnal 
megölnek.

Sajnos utad és életed itt ér véget Westbrookban.
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Hideg verítékben úszol, miközben feltéped a gyógy-
szeres táskádat, vakcinák és szérumok után kutatva. A 
félelem pánikba csap, mert nincs közte Dysalomine, 
veszettség elleni szer. Rettegve, hogy mi várhat rád a 
következő napokban, beugrasz a kocsidba, és vissza-
száguldasz a kolóniához.

Rémülten konstatálod, hogy a buszon sincs Dysalo-
mine. Jonas bácsikád kutatást szervez a közeli város-
okba, hátha van valahol egy ép kórház vagy patika, 
de minden kudarcba fullad.

Tíz nap múlva már nem tudsz inni a láztól és izom-
görcsöktől, kómába esel, amiből sohasem ébredsz fel.

Életed és utad itt véget ért.

- 284 =
Fél óra kell, hogy Santóhoz érj, és találkozz a kolóniá-
val. Egy dombocskán ütöttek tábort, ahonnan belátni 
a teljesen kiszáradt Pinto Creek folyót. Jonas bácsikád 
azt mondja, parkoljátok egy körbe a járműveket, mint 
régen a szekérkaravánokat a vadnyugaton, hogy job-
ban védjenek egy esetleges éjszakai rajtaütésről. Szal-
maszálakkal sorsoljátok ki, hogy ki legyen az első őr, s 
persze sajnos te húzod a legrövidebbet.

Éjjeli egykor fényeket látsz felvillanni közepes távol-
ságra. Egy mérföldre lehetnek keletre, és közelednek. 
Mivel pár perc alatt odaérhetnek a motorosok, gyor-
san riadót fújsz.
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A portyázó motorosok üvöltő démonok csordája-
ként csapnak le a konvojra, vadul lövöldöznek és kö-
röznek a tábor körül. Az egyik épp téged céloz meg, 
ezért le kell buknod. Épp megint talpra állsz, amikor 
hátulról egy másik támad meg.

Dobj egy kockával, és add hozzá az ÜGYESSÉG pon-
todat!

• Ha az összeg 9 vagy kevesebb, lapozz a 265-re.
• Ha az összeg 10 vagy több, lapozz a 289-re.

- 285 =
Újra a tükörbe nézel. Mögötted repeszt a motoros, 
de hátrébb a konvoj már alig látszik: nem bírták a 
tempót, amit te és a banditák diktáltatok. Ellenfeled a 
bőrdzsekije belsejébe nyúl. Egy kézigránátot húz elő, 
fogával kitépi a biztosítószeget, készülve arra, hogy a 
kocsidba dobja. A fékre taposol, erősen markolva a 
kormányt, hogy ne kanyarodjon oldalra, és a kerekek 
sikítva megállnak. A klántag nagyot koppan a kocsid 
hátulján, átbucskázik a tetején, és mielőtt eltűnik az 
utat kettéválasztó védőkorlát mögött, még látod tágra 
nyílt rémült szemeit. Robbanás és porfelhő jelzi, hogy 
eggyel kevesebb Detroit Oroszlánja maradt.

• Lapozz a 127-re.
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Felrohansz a szőnyeggel borított lépcsőn, de a tetején 
két vad arcú, késekkel felfegyverkezett nőbe ütközöl. 
Gyűlölettől lángoló szemekkel néznek, aztán egyszer-
re felvisítva rád vetik magukat.

Tátika
HARCÉRTÉK 12   KONDÍCIÓ 18

Kecsöp
HARCÉRTÉK 11   KONDÍCIÓ 20

Felváltva küzdj meg velük. A gyorsaságuk és vadsá-
guk miatt nem használhatsz lőfegyvert.

• Ha mindkettejüket legyőzöd összesen hét vagy ke-
 vesebb kör alatt, lapozz a 3-ra.
• Ha legalább 8 körig tartott a csata, lapozz a 316-ra.

- 287 =
Bal kézzel vezetsz, jobbal pedig előhúzod a Berettát 
a hónod alatti tokjából. Kibiztosítod. Egyre kevesebb 
a rom, a város körüli köves, gödrökkel teli pusztába 
érkezel. Szemedet nem veszed le az útról, nehogy be-
lehajts valamibe. Pisztolyoddal a vállad fölött oda sem 
nézve oldalra lősz, remélve, hogy eltalálod az ellenfe-
ledet.

Döntsd el, hányszor akarsz lőni, és húzz le ennyi lő-
szert a Tártáskádból!
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Dobj egy kockával, és add hozzá a CÉLLÖVÉS és TALÁ-
LÉKONYSÁG pontjaidat, majd azt is, hogy hányszor lősz!

• Ha a végösszeg 13 vagy kevesebb, lapozz a 259-re.
• Ha a 14 vagy több, lapozz a 174-re.

- 288 =
Porfelhőt látsz közeledni, aztán 100 motorkerékpár 
zaja tölti ki a levegőt, ahogy a Detroit Oroszlánjai tag-
ja egymással versengve hajtanak Colorado City felé.

– Fogd ezt meg, Cal! – mondja Kate, kezedbe nyom-
va egy karabélyt, amit akkor talált, amíg nem voltál 
itt. – Nagyon hamar szükséged lesz rá.

Megnézed, hogy csak két töltény van a tárban, egy 
meg a csőben (írd fel az Akciótáblázatodra a fegyvert 
és a 3 darab 7,62-es lőszert).

– Fel kell tartanod őket, amíg átjuttatjuk a kicsikét 
– kiáltja feléd Cutter, és hevesen integetve jelez Jonas 
bácsinak, aki próbálja egyenesben tartani a benzin-
szállítót. Ahogy a barkácsolt rámpa recseg a súlyos 
jármű terhe alatt, a gyomrod liftezni kezd.

– Számíthatsz rám! – kiáltod vissza, aztán megfor-
dulsz, és a város felé szaladó Kate után rohansz.

Ahogy a híd végéhez érsz, két előnyös védelmi pozíci-
ót látsz. Egyik egy háromszintes gyár, ami az országút-
ra néz. A másik egy felborult autóroncs a híd tövénél.

• Ha a roncs mögé bújsz, lapozz a 332-re.
• Ha a gyárban keresel fedezéket, lapozz a 243-ra.
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Gyors reakciód megment a motorkerékpár kerekeitől. 
A földre vetődve bukfencezel, hogy kevésbé üsd meg 
magad, aztán elbújsz a benzinszállító hasa alatt. A tá-
bortűz lobogó fényénél két motorost látsz lefékezni és 
ellépni a járművétől. Késekkel rohannak a busz nyi-
tott ajtaja felé.

• Ha lőfegyverrel veszed őket célba, lapozz a 206-ra.
• Ha inkább talpra ugrasz, és odasietve állítod meg
 őket, lapozz a 129-re.

- 290 =
Hála gyors re� exeidnek nem vág ketté a golyózápor. 
Ahogy talpra állsz, a lövöldözés elhal egy kattanással, 
jelezve, hogy kifogyott a tár.

• Ha van lőfegyvered és használni akarod, lapozz a
 132-re.
• Ha nincs vagy nincs töltényed hozzá, lapozz a 250-re.
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Alig rogy a földre az első kutya a lábadnál, már egy 
másik veti magát feléd.

Második veszett kutya
HARCÉRTÉK 14   KONDÍCIÓ 28

• Ha győzöl, lapozz a 113-ra.

- 292 =
A fegyveredért nyúlsz, miközben a Maguk Urai- 
klántag dobásra emeli a Molotov-koktélt.

• Ha pisztolyod van, lapozz a 108-ra.
• Ha géppisztolyod van, lapozz a 254-re.
• Ha sörétes puskád van, lapozz a 159-re.
• Ha karabélyt használsz, lapozz a 41-re.

- 293 =
Ösztöneid által vezérelve körbefordítod a fegyvered, 
és tüzelsz. Ugyanakkor ellenfeled puskájának dupla 
torkolattüze megvilágítja a homályos helyiséget, téged 
pedig félig megvakít a hirtelen fény, jobb válladba sö-
rétek hatolnak: Veszítesz 3 KONDÍCIÓ pontot. A seb fel-
színes. Ellenfeled viszont nem ilyen szerencsés, mert 
a te lövésed átment a mellkasán, azonnal megölve őt.

Húzd le az elhasznált lőszert a Tártáskádból!

• Lapozz a 220-ra.
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Egy börtöncellában vagy, ami egy fa priccsen kívül 
teljesen üres. A magányos nyitott ablakot egymást ke-
resztező acélrudak zárják le, és ez az egyetlen fény- és 
levegőforrás. Egy súlyos acél ajtó zárja le a szemben 
lévő falat. Nincs már nálad se fegyver, se egyéb tárgy 
a hátizsákból. (Húzz le az Akciótáblázatodról minden 
lő- és közelharci fegyvert, hátizsákban tárolt tárgyat!) 
Viszont még megvan a gyógyszerkészleted, a Tártás-
kád és a vizes kulacsod.

Felállsz a priccs szélére, hogy kikukucskálj a rácsok 
közt. Egy sikátor fut az épület mögött, amiből rájössz, 
hogy a seriff irodájában vagy. De mivel nincs se fegy-
vered, se olyan tárgyad, amivel szétfeszíthetnéd a rá-
csokat, esélyed sincs megszökni az ablakon keresztül.

Egy óra múlva hallod, hogy az őreid nevetnek kint 
a folyosón. Kulcs csikordul a zárban, a feltáruló ajtó-
ban egy hordóhasú klántag jelenik meg, éles fémsze-
gecsekkel kivert fekete bőr ruházatban. Apró véreres 
szemeivel lenézően és gúnyosan bámul téged.

– A Koponyáknak kémkedsz, ugyi, fiú? – mondja, mi-
közben a tokjában lévő pisztolya markolatát simogatja. 
– Az a csótány Alcatraz kűdött ide leskelődni, mi?!

Bosszús pusmogás hallatszik a folyosóról, sürgetik a 
szúrós szemű bandatagot, hogy tegye a dolgát – azaz 
lőjön le téged.

– Úgy nézek ki, mint egy Koponya? – védekezel.
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– Tán nem – morogja –, de ha nem Koponya vagy, 
akkó mi a francot csinász Albanyben?

Óvatosan megválogatva szavaidat sikerül meggyőz-
nöd a klántagot és az embereit, hogy magányosan 
utazol, elfogyott a vized és élelmed, és hogy csak vé-
letlenül keveredtél a városba, s azt gondoltad, hogy 
megpróbálsz kaját keresni a központban. A bandatag 
– Manhattannek hívja magát – elhiszi a történetet, és 
azt mondja, csatlakozhatsz a bandájához, a Focisok-
hoz. Jobb híján elfogadod, remélve, hogy ha kijutsz a 
cellából, majd megszökhetsz.

– Jó! – vicsorog Manhattan.

Elmondja az embereinek, hogy döntött, és utasítja 
őket, hogy készüljenek a „Rítusra”. Amikor megkér-
dezed, hogy az micsoda, összevont szemmel vihogni 
kezd.

– Ki kő érdemelni, hogy Focis légy! – magyarázza 
komoran. – Be kő bizonyítsd, hogy érdemes vagyol rá!

• Lapozz a 337-re.
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Amikor Cutter simán járatja a motort, a többiek pe-
dig felszálltak a buszra, a kocsidba ülve tovább veze-
ted őket Weatherford felé.

A késő délutáni nap vérvörös fénybe borítja a kör-
nyező tájat. Előtted az országút egyenesen nyugatnak 
tart, az Edwards-fennsík magas csúcsai felé, melyek 
kékes éles fogakként meredeznek. A távolba mereng-
ve próbálod megszabadítani gondolataidat a mai és a 
még várható veszélyektől.

Egy óra múlva meglátod Weatherfordot, és megálljt 
jelzel. Éhes vagy, enned kell egy adagot vagy veszítesz 
3 KONDÍCIÓ pontot. A kiesések ellenére még mindig a 
számolt időn belül vagytok. Még egy óra lehet a nap-
lementéig, ezért úgy döntötök, hogy majd a városban 
fogtok letáborozni éjszakára.

Épp elfogy az ételed, amikor Pop Ewell mindenkit 
a buszra hív. A CB-rádióján fogott egy adást, és most 
olyan izgatott, mint a gyerekek karácsony este.

– Figyeljétek! – mondja, feltartva a fejhallgatót. A 
sercegő éterben gyenge szavak vehetők ki, folyamato-
san ismételve a következőt: „KLFM Rádió, Mineral 
Wells... KLFM Rádió, Mineral Wells...”

– Az a város vagy huszonöt mérföldre van észak-
nyugatnak – mondja Cutter a borostáját vakargatva. 
– Há’ nem oda akartunk menni, de lehet érdemes!

• Ha vállalkozol arra, hogy Mineral Wellsbe menj, és
 felderítsd a rádióadás forrását, lapozz a 74-re.
• Ha maradnál az eredeti útvonalnál, lapozz a 93-ra.
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Golyók fütyülnek a terepen, pattogó hangon csapód-
va a busz oldalának. Alaposan kitűnve a láthatárból 
könnyű célpontot nyújt mindenkinek, aki a városból 
tüzel. A kolónia biztonsága miatt aggódva fedezéket 
keresel. Találsz is egy sekély vízmosást jobbra. Arra 
irányítod a konvojt, és az alacsony oldalfalak takará-
sában biztonságosan elhagyjátok Westbrookot, és to-
vábbhaladtok az országúton.

• Lapozz a 347-re.

- 297 =
Kate vigyázva megnézi, mit találtatok a nyeregtáská-
ban. Egy férficipő méretű tárgy, fényes fekete mű-
anyag csomagolásban, számozott gombokkal és idő-
zítővel az oldalán.

– Tyűha, ez aztán jókora tűzijáték, hallod-e! – mond-
ja, aztán átadja, hogy te is megnézd.

– Mi is ez? – kérdezed.

– Úgy három kiló Zevatec katonai robbanószer; elég, 
hogy akkora lyukat csináljon, mint ez a tó.

– Jó kis tűzijáték – válaszolod nyugtalanul.

– Ne aggódj, biztonságos – nyugtat, kivéve a tárgyat 
remegő kezeid közül. – Láttam, amikor ilyet használ-
tak az Oroszlánok Oklahomában. Olyan biztos, mint 
az agyag, amíg be nem állítod. Akkor aztán... Bumm! 
Ezt megtartom. Még jól jöhet.
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A táskájába csúsztatja a Zevatecet, és a tó felé indul.

– Gyere már, Cal. Kapjuk össze magunkat, mert ha 
a felderítő jelent az Oroszlánoknak, Veszett Kutya a 
nyomunkban lesz.

Megtöltitek vízzel a palackokat, aztán siettek visz-
sza Sweetwaterbe, ahogy csak tudtok. Amikor elme-
séled Jonas bácsinak, mi történt a tónál, leállítja az 
élelmiszer utáni keresést, mindenkit a buszra hív, és 
az országútra visszahajtva megkezditek a maradék 66 
mérföldet Big Spring felé.

• Lapozz a 36-ra.

- 298 =
Figyelmesen hajtasz keresztül a város közepén, ide-
geid pattanásig feszülnek, miközben minden romot 
alaposan átnézel életjelek után kutatva. Amikor elérsz 
Denton túlvégére, ideje megfordulni. Ekkor meghal-
lod, hogy valakik motorbicikliket rúgnak be, hirtelen 
meg is jelenik három motoros: a központ melletti 
faházból kirobogva feléd hajtanak. Úgy kiáltoznak, 
mint az indiánok. Mindhármuk mögött ül utas is, 
különböző fegyverekkel a kezeikben. Amikor az első 
motoros utolér, az utasa készül átugrani a melletted 
lévő ülésre.

Dobj egy kockával, és add hozzá aktuális AUTÓVEZE-
TÉS pontodat!

• Ha az összeg 0–10, lapozz a 76-ra.
• Ha az összeg 11 vagy több, lapozz a 244-re.
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Pólódat felhúzva eltakarod az orrod és a szád, mielőtt 
elindulsz a viharba. Öt lépésnyire sem látni el, a szél 
folyton fújja a port a szemedbe, ezért a hallásodra tá-
maszkodva keresed a gyereket. Folyamatosan a nevén 
szólítgatod, remélve, hogy válaszol, de a szél üvölté-
sén kívül nem hallasz mást.

Egy széles sugárúton az iskola melletti baseball- 
parkba érkezel. Amikor kicsit épp alábbhagy a szél, 
felfedezel egy kis élelmiszerboltot a túloldalon, zsané-
rokon hajlongó bejárati ajtóval. Valami gyenge hang 
hallatszik ki bentről.

A bejárathoz szaladsz, mielőtt a szél megint felerősö-
dik, és eltűnne a bolt a szemed elől. Rohadt hús szaga 
csapja meg az orrod, amikor belépsz, görcsbe rántva 
a gyomrodat, de kényszeríted magad, hogy továbbha-
ladj. Hívod Mariát, és megint hallod a gyenge hangot: 
a pinceajtó mögül jön. A gyenge félhomályban kita-
pogatod a csapóajtó fogantyúját, s felnyitod.

– Ne félj Maria, Cal vagyok – mondod, remélve, 
hogy ezzel megnyugtatod a lányt, de az ajtó mögött 
nem a kis Maria fogad.

Cincogó patkánysereg ömlik ki a csapóajtón, mint 
tengeri hullám csapódnak a lábadnak. Felkiáltasz ria-
dalmadban. Gyorsan felkapaszkodsz a közeli pult te-
tejére a falánk rágcsálók elől. A sereg nagy része nem 
törődik veled, de néhányan kíváncsiak, hogy milyen 
lehet az emberhús, így apró karmaikkal elindulnak 
felfelé a pulton a lábad irányába.
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Patkánycsapat
HARCÉRTÉK 13   KONDÍCIÓ 25

• Ha győzöl, lapozz a 146-ra.

- 300 =
Szél suhog, olyan, mint egy ostorcsapás, aztán valami 
körbeöleli a testedet, karjaidat a törzsedhez szorítva. 
Félve jössz rá, hogy lasszót dobtak rád. Kétségbeeset-
ten küzdesz ellene, de a kötél szinte a húsodba váj, és 
mielőtt kiszabadulhatnál, a földre rántanak.

Vadul átkozódva pislogod ki a port a szemedből. Egy 
sovány srác tart feléd, kezében a kötél másik végével. 
Szakadt szarvasbőr ruhába öltözött, arcára és hom-
lokára színes csíkokat festett. Gyerekkori könyveidre 
emlékeztet a vadnyugati cowboyokkal és az ellenük 
harcoló bátor indiánokkal. Trillázó hangjára még több 
válaszol: egy csomó hasonló ruhába öltözött indián 
kerül elő. Kurjongatva rád vetik magadat, elveszik a 
lő- és közelharci fegyvereidet (húzd le az Akciótáblá-
zatodról, hátraszorított kézzel tartanak, amikor a srác 
leszedi rólad a lasszót. Magyarázat nélkül az utcára 
rángatnak, és a totemoszlophoz kötöznek.

Egy kocsi dudája szól a távolban, mire elfogóid ab-
bahagyják a hujjogást. Amikor közel ér a jármű, lehaj-
tott fejjel térdre vetik magukat. Te tátott szájjal bámu-
lod a kocsit, nem hiszel a szemednek.

• Lapozz a 38-ra.
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A motoros géppisztolyának kelepelése tölti be a füle-
det, a következő pillanatban fájdalom robban a mel-
ledben és a fejedben. Sötétség nyel el, ahogy a földre 
rogysz az üreges fejű lőszerek vihara alatt.

Sajnos életed és utad Santóban ért véget.

- 302 =
Az ablakot áttörő lövés a Maguk Urai-tagot mellen 
éri, azonnal megölve őt. A Molotov-koktélt még min-
dig markolva élettelen teste lebucskázik a motorról, és 
az úttestnek csapódik. A palack nagyot villanva szét-
törik, teste és a motor pedig egy zajos tűzgolyóvá vál-
tozik.

Húzd le az elhasznált lőszert a Tártáskádból!

• Lapozz a 188-ra.

- 303 =
Jól sejtetted, a kém az egyik városi banda tagja. Az 
Arlingtoni Viperákat könnyű felismerni a nyakukra 
tetovált kígyóról. Számos bandataggal találkoztál az 
elmúlt hónapokban, mert gyakran ütöttek rajta éjsza-
kánként a DK1-en McKinneyben.
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A hátára fordítod a testét, és gyorsan átkutatod zse-
beit és hátizsákját. A következő tárgyakat találod:

pisztoly (benne 3 darab 9 mm-es lőszer)
5 darab 9 mm-es lőszer
2 darab 12-es patron
2 kés (+2)
tőr (+2)
2 étkezésre elegendő élelem
kulacs (benne 1 ivásra elég vízzel)
1 elsősegélycsomaghoz elég fájdalomcsillapító
távcső
tükör

Ha meg akarsz valamit tartani, jelezd a változásokat 
az Akciótáblázatodon.

• Visszatérsz a konvojhoz – lapozz a 160-ra.

- 304 =
Mielőtt kiléptek a viharba, mindhárman ugyanarra 
a frekvenciára állítjátok az adóvevőket, így a kutatás 
közben kapcsolatban tudtok maradni. Nagybátyád-
nak is van egy készüléke, ő egy másik frekvenciára 
állítja. Ha erre a sávra kapcsoltok, a jel erejét figyelve 
majd visszataláltok az iskolához.

Háromfelé váltok, hogy nagyobb területet tudjatok 
átkutatni. A méretes iskolaépület miatt nem mehetett 
délnek, így marad a többi irány.

• Ha északnak indulsz, lapozz a 169-re.
• Ha nyugatnak fordulsz, lapozz a 299-re.
• Ha keletre próbélkozol, lapozz a 125-re.
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- 305 =
Borzalmas szagú rongyokba öltözve egy sovány öreg-
ember ül keresztbe tett lábakkal a tűz mellett. Egy 
rozsdás vassal szurkál a pattogó lángok felé, folyama-
tosan, érthetetlenül motyogva közben. Közeledtedre 
rád és a fegyveredre emeli a tekintetét, de úgy látod, 
nem különösebben aggódik miatta.

– Láttam a fényszóróitokat az úton – brekegi mo-
solyogva, míg az orrára és szája környékére tapadt 
koszrétegeket figyeled. – Mondtam is magamnak, 
hogy ezek tuti meglátogatnak. Gondoltam összeütök 
valami igazán fájintos kaját, hogy jól érezzék magukat.

A vasrúddal beszúr a tűzbe, felnyársalva egy nagy 
patkány feketére sült testét. Büszkén feltartva lelkesen 
bólogat, mintha a legjobb sztéket kínálta volna feléd. 
Neked viszont felfordul a gyomrod, ezért udvariasan 
visszautasítod.

– Lerobbantatok, mi? – kérdezi az országúton par-
koló konvoj felé mutatva. – Mi történt pontosan? 
Tudod, lehet, hogy segíteni is tudnék. Nem ti lenné-
tek az elsők, akiknek Hegyi Kecske utat mutat.

Habár szerinted csak időpocsékolás, de elmeséled a 
vén remetének a busz lerobbanását. Amikor befeje-
zed, mosolyogva megvakarja a koszt az orra hegyén.

– Pontosan tudom, hogy tehetnétek rá a kezeteket 
egy megfelelő alkatrészre – vigyorog önelégülten.
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– Hol? – kérdezed.

– Elmondom, hogyha magatokkal visztek. Na, áll az 
alku?

• Ha elfogadod az ajánlatát, lapozz a 257-re.
• Ha visszautasítod, lapozz a 139-re.

- 306 =
Félrehajolva a gyors re� exeid megmentik az életedet, 
aztán a fegyveres felé ugrasz. Földre birkózod, mielőtt 
újratölthetné a pisztolyát.

Golfos
HARCÉRTÉK 14   KONDÍCIÓ 26

Elszánt támadásod miatt a harc idejére növeld meg 
2 ponttal a HARCÉRTÉKEDET.

• Ha legyőzöd, lapozz a 119-re.
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- 307 =
A földhöz csapod magad, kezed magától nyúl a fegy-
ver felé. Addig gurulsz az oldaladon, míg fedezékbe 
nem kerülsz a kocsid eleje mögött. Az utca megint 
csendes. Lüktet a vér a füledben, ahogy erősen kon-
centrálsz, hátha meghallasz valami zajt, ami elárulja 
támadód rejtekhelyét.

– Az italboltban! – kiált Long Jake, de hangját elnyeli 
a szemközti épületből kicsapó golyózápor.

• Ha van lőfegyvered és használni akarod, lapozz a
 237-re.
• Egyébként lapozz a 251-re.

- 308 =
Pisztolyod markolatát az autóroncson megtámasztva 
kibiztosítod, és célba veszed a közeledő motoros fejét.

Dobj egy kockával, és add hozzá aktuális ÜGYESSÉG 
pontodat!

• Ha az összeg 14 vagy kevesebb, lapozz a 172-re.
• Ha az összeg 15 vagy több, lapozz a 23-ra.
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- 309 =
Ahogy egyre közelebb ér a csapat, egyre több minden 
kelti fel kíváncsiságodat. A kutyák sokkal nagyobbak, 
mint egy átlagos elzászi. Fehér habos nyál csöpög 
a fogaikról, ahogy rángatják és harapdálják súlyos 
láncpórázaikat. Ennek kontrasztjaként a két gazda 
borzasztó sovány, kezük és arcuk természetellenesen 
szürke a perzselő sivatagi nap ellenére.

Hirtelen a gazdák észrevesznek, és elengedik a ku-
tyák pórázát. Reszelős ordítással támadásra utasítják 
a kutyákat, a falka pedig azonnal engedelmeskedik.

• Ha van lőfegyvered és használni akarod, lapozz a 
 107-re.
• Egyébként lapozz a 16-ra.

- 310 =
Előveszed a fegyvert, és ellenőrzöd, ki van-e biztosít-
va. A tüskés bokor alatt megcélzod a bandita mellka-
sát.

Add össze a CÉLLÖVÉS és KONDÍCIÓ pontjaidat.

• Ha az összeg 11 vagy kevesebb, lapozz a 96-ra.
• Ha az összeg 12 vagy több, lapozz a 62-re.
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- 311 =
Az ablak alá kuporodva hallgatod a büfében lévő két 
férfi beszélgetését. Azt hiszik, hogy még mindig az 
autód mögött rejtőzködsz. Azon tanakodnak, vajon 
megsérültél-e. Itt a lehetőség, hogy egy gyors táma-
dással meglepd őket.

• Ha a hátsó ajtón át lépsz be a büfébe, lapozz az 
 51-re.
• Ha a bejárati ajtónál próbálkozol, lapozz a 203-ra.

- 312 =
Egy rövid beszélgetés során nagybátyádék beleegyez-
nek, hogy itt várnak a kereszteződésnél, amíg te fel-
deríted a Lakeside Village melletti hidat. Amennyiben 
biztonságos, úgy visszajössz értük, és együtt átkeltek 
rajta.

Öt perc alatt el is éred Lakeside Village-t, szeren-
csére kihaltnak találod. A könnyű átkelés reménye is 
meghiúsul viszont: a Trinity fölött átívelő híd nincs 
többé, évekkel ezelőtt összeomlott.

Épp vissza akarsz fordulni, amikor észreveszel egy 
öreg iskolabuszt, ami mintha a tiétek ikertestvére len-
ne. Az oldalán fekszik egy leomlott épület romjai kö-
zött.

• Ha megvizsgálod a vén buszt, lapozz a 85-re.
• Ha inkább azonnal visszafordulsz, lapozz a 224-re.
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- 313 =
Az ajtónyílásban landolsz, és mielőtt kiesnél, megra-
gadod a kapaszkodót. Ahogy fellépsz a néhány lép-
csőfokon, látod, hogy a sofőrülésben ülő Cutter vad 
harcot vív egy szőke Maguk Urai-banditával, aki min-
denáron meg akarja szerezni a kormányt.

Amikor felérsz, a bandatag otthagyja Cuttert, meg-
pördül, és a torkod felé kap.

Szöszi
HARCÉRTÉK 17   KONDÍCIÓ 25

• Ha győzöl, lapozz a 70-re.

- 314 =
A bandita a földre rogy, ujjai a halálos sebet markol-
ják. A közelbe esett a húskampó (+2), a hegye bo-
rotvaéles (elrakhatod közelharci fegyverként). Épp 
át akarod kutatni a holttestet, amikor hallod, hogy 
a csőcselék a raktár kapujához ér. Gyorsan a hátsó 
ajtóhoz szaladsz, ami egy elhagyatott sétányra nyílik. 
Azon egy elhagyatott faraktárhoz érkezel, ott egy nagy 
halom korhadó kerítésléc mögött leguggolva várod, 
mikor tudsz elmenekülni Albanyből. Amíg várakozol, 
innod kell, vagy veszítesz 3 KONDÍCIÓ pontot.

• Lapozz a 61-re.
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- 315 =
Már csak néhány óra maradt napnyugta előtt, amikor 
visszaérsz a konvojhoz. Cutter és Jonas bácsikád feléd 
bólintanak, látszik, hogy már nagyon indulnának. Be-
indítod a sportkocsidat, és a konvoj élére állsz a 35-ös 
autópályán.

• Lapozz a 22-re.

- 316 =
Hátulról megüti valami a lábadat, mire átbucskázol a 
két halott ellenfeled testén. Veszítesz 2 KONDÍCIÓ pon-
tot. Talpra állva megfordulsz. A lasszós srác vicsorgó 
arcát pillantod meg, aki éppen az övébe tűzött pisz-
tolyáért kap. Nem várod meg, míg sikerül elővennie, 
azonnal ráveted magad, mire a fegyver pörögve repül 
messzire. Frusztráltan felrikolt, tenyerét a nyakadra 
szorítva próbál megfojtani.

Szúnyog
HARCÉRTÉK 10   KONDÍCIÓ 21

• Ha győzöl, lapozz a 3-ra.

- 317 =
Sikeresen kitérsz a hosszú géppisztoly-sorozat elől. A 
golyók egy része a csomagtartóba csapódik, a többi 
pedig elszáll felette. A frusztrált motoros dühében 
hozzád vágja a kiürült fegyvert, de az is jócskán mel-
lémegy.

• Lapozz a 285-re.
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- 318 =
Minél kisebbre zsugorodik a város a visszapillantód-
ban, annál jobban nő benned a sokk, főként Long 
Jake halála miatt. Az égető déli nap dacára remegsz.

– Ismerted őket? – kérdezed aggódva.

– Naná – válaszolja remegő hangon a lány –, de nem 
önszántamból.

McKinney felé száguldva az országúton a lány el-
meséli, hogy Kate Norton a neve, és hogy sodort 
titeket egymás mellé a sors. Kansas City-ből szár-
mazik, azon kevesek egyike, akiknek sikerült ott túl-
élni az Utolsó Nap után. Egy hónapja megtámadta 
és elpusztította a kolóniájukat a Detroit Oroszlánjai 
nevet viselő motoros renegát banda. A vezetőjüknek, 
aki Veszett Kutya Michigannek hívja magát megtet-
szett Kate, ezért megkímélte az életét. Egykor magas 
rangú HAVOC-ügynök volt, aki kiszökött a Detroit 
melletti „sötét tömlöcből”. Társaival, akik nagy része 
szintén HAVOC-ügynök volt délnek tartott a Killeen 
környéki Fort Hood katonai bázisra, ami az USA leg-
nagyobb fegyverraktára.

– Azt reméli, hogy elég fegyvert és lőszert talál ott, 
hogy más HAVOC-bandákat is felszereljen, akik az 
egész keleti part városait uralják. Ha kész a hadsereg, 
el akarja foglalni az egész országot – meséli könnybe 
lábadt kék szemekkel. – Három napja érték el Okla-
homát a Detroit Oroszlánjai. Nem sok kajájuk volt, 
ezért Veszett Kutya letáborozott, szétküldve embereit 
a környék kifosztására. Eddig a napig mindig alapo-
san őriztek, de most, hogy alig maradtak a táborban, 
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ki tudtam szökni egy motort elkötve. Már azt hittem, 
hogy megúsztam, de tévedtem. Sherman északi ha-
tárán kifogyott a benzin, ezért otthagytam a motort. 
Gyalog érkeztem ide, ahol találkoztam a barátoddal. 
Mesélt rólad is, a kolóniátokról is, és hogy nyugatnak 
akartok tartani. Ekkor érkeztek ezek a fickók. Veszett 
Kutya küldte őket, hogy megtaláljanak.

Szünetet tart, hogy letörölje a könnyeit és elsimítsa 
szőke haját gyönyörű arcáról.

– Őszintén sajnálom, ami Long Jake-kel történt. Az 
egész az én hibám.

– Ne okold magadat – válaszolod, próbálva meg-
nyugtatni. – Most már vége. Amint visszaérünk a 
DK1-hez és elindulunk Big Spring felé, ez a Veszett 
Kutya és bandája már csak rossz emlék lesz.

– Bár igazad lenne, Cal – mondja meggyőződés nél-
kül.

– Persze, hogy igazam van! Killeen délre van, mi vi-
szont nyugatra tartunk. Teljesen más útvonal.

– Talán – válaszolja, hangja hezitálva megremeg. – De 
mást is meg kell tudnod.

• Lapozz a 267-re.
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- 319 =
Követed a délnek kanyargó Colorado folyót. Az egy-
kor nagy hírű folyó vízszintje nagyon alacsony, de a 
partja olyan meredek, hogy sehol sem tudnátok át-
vágni a túloldalra.

Egyik híd sem áll már dél felé haladva. Már egy 
órája vezetsz, épp vissza akarsz fordulni, amikor egy 
olyan részre érsz, ahol a folyópart lankásan tart a víz 
felé. Megállsz, s reménykedve odasétálsz. A vízparton 
megállva látod, hogy a folyó szokatlanul sötét. Meg 
akarod tudni, hogy milyen mély, ezért belegázolsz, de 
egy tucatnyi lépés után máris a melledig ér. Szomorú-
an térsz vissza a partra.

Dobj egy kockával, és add hozzá a TALPRAESETTSÉG 
és TALÁLÉKONYSÁG pontjaidat!

• Ha az összeg 10 vagy kevesebb, lapozz a 207-re.
• Ha az összeg 11 vagy több, lapozz a 75-re.
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- 320 =
A csőbe küldesz egy patront, és célba veszed a vezér-
kutyát. Ugrás közben találod el, a sörétek mindegyike 
a marjába fúródik. Élettelen teste pörögve repül visz-
sza a falka többi tagja közé. (Húzz le egy patront a 
Tártáskádból!)

• Ha tudsz és akarsz is egy újabbat lőni a veszett
 kutyák közé, lapozz a 190-re.
• Ha nincs több patronod vagy nem akarsz többet
 elhasználni, lapozz a 64-re.

- 321 =
Ahogy elnyel a szűk sikátorok hálózata, sikerül leráz-
nod a még mindig téged üldöző maradék bandata-
gokat. Végül egy szélesebb utcára érkezel, tele meg-
rongált üzletekkel. Túl kockázatos az utcán maradni, 
ezért elrejtőzöl az egyikben, várva a hőség végét. Sze-
rencsére épp egy olyan szerszámboltba vezetett az 
utad, melynek emeletén egy elrejtett ládában a követ-
kező használható dolgokat találod:

karabély
6 darab 7,62 mm-es lőszer
2 kés (+2)
2 adag élelemhez elég készétel
3 elsősegélycsomag
napelemes zseblámpa
védőszemüveg
kötél

Ha valamit meg akarsz tartani, jelöld az Akciótáb-
lázatodon.
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Az emeleti ablakból látod, hogy egy nagy csapat in-
dián özönlik ki a szemközti sikátorból. Kétfelé oszolva 
kutatják át a közeli utcákat, abban a hitben, hogy még 
mindig a nyílt terepen vagy. Csendben lekuporodsz, 
várva a menekülési lehetőségre Cross Plainsből. Amíg 
itt lapulsz, innod kell, vagy veszítesz 3 KONDÍCIÓ pon-
tot.

Már alkonyodik, mire kijutsz. Megkönnyebbülten 
látod, hogy az autód ugyanúgy a benzinkútnál parkol. 
Beugrasz, és indítasz.

Rising Starban felindultan találod a többieket. Olyan 
sokáig voltál távol, hogy már attól tartottak, Veszett 
Kutya Michigan és társai kezére kerültél. Elmeséled, 
hogy mi történt Cross Plainsben, és mindenki egyet-
ért, hogy ilyen későn már veszélyes továbbindulni.

A Rising Star-i éjszaka eseménytelenül telik, a nap 
első sugarai már az abilene-i úton találják a konvojt. 
A Pecan Bayou száraz, köves völgye kiváló fedezéket 
nyújt a környező magasabb terület elől, és visszavisz a 
20-as autópályára. Kora délutánra el is éritek, ahon-
nan már látjátok is Abilene szélét öt mérföldre a tá-
volban.

• Lapozz a 100-ra.
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- 322 =
A kutyák szinte repülnek a talaj fölött, mielőtt elér-
hetnéd a kocsit, tuti utolérnek. Inkább megfordulsz, 
és szembeszállsz velük. Libabőrös leszel, ahogy éhes, 
vad szemeikbe nézel.

• Ha van lőfegyvered és használni akarod, lapozz a
 107-re.
• Ha nincs vagy nem akarod használni, lapozz a 16-ra.

- 323 =
A szélvédőd felé pördülő autó félelmetes látványától 
leblokkolva nem tudsz elég gyorsan reagálni. A roncs 
az utastérbe csapódik, azonnal megölve téged.

Sajnos életed és utazásod a Worth tónál véget ért.
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- 324 =
Talpra állsz, és cikázó mozdulatokkal rohansz a híd 
közepén lévő plató felé, hátha így nehezebb célpon-
tot nyújtasz. De még csak 20 métert rohantál, amikor 
a kimerültség hirtelen megcsap. Alig kapsz levegőt, 
lábaid mintha ólomból lennének. A földre esel. Még 
néhány métert kúszol négykézláb, aztán nagy nehe-
zen megpróbálsz felállni. A kolónia kiabálva biztat a 
túlpartról, hogy ne add fel, de egy sorozat golyó ér-
kezik, a hátadba pedig fájdalom hasít. A kín gyorsan 
elmúlik, zsibbadásnak adva át a helyét, mely átjárja 
az egész testedet. Már nem tudsz járni, se megtartani 
magad, és lezuhansz a Colorado folyóba a korláton 
átesve.

Sajnos utad és életed itt véget ért.
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- 325 =
A nap vonakodva elmerül a horizonton, átadva biro-
dalmát a teliholdnak és a tiszta esti égboltnak. A táj 
kísérteties szürkületbe borul, a távolsággal együtt a 
hőmérséklet is csökken.

Bő húsz perc kell Mineral Wells eléréséhez. Nem kü-
lönbözik a ma látott korábbi városoktól különöskép-
pen: ugyanúgy kihalt, elhagyatott, enyészetnek indult. 
A főutcán haladva a háztetőket figyeled rádiótorony 
után kutatva. Szinte azonnal meg is találod, amit ke-
resel. Az utca végén egy ötszintes ház tetején egy há-
romlábú szerkezet áll. A felső része ugyan ledőlt, de az 
alsó sértetlen, elég nagynak tűnik ahhoz, hogy elvigye 
a jelet Weatherfordig.

Megállsz az épület előtt, összehúzod a dzsekidet a 
hűvös levegő ellen, aztán belépsz, ahol a rádióállomás 
poros folyosói és irodái fogadnak. Egy felső szinti stú-
dióban érsz célhoz. Az irányítópanelre dőlve Doctor 
Drool, a KLFM egykori DJ-je és programigazgató-
ja holttestét találod. Csontos keze alatt van a hívójel 
gombja, amit az utóbbi nyolc évben folyamatosan su-
gárzott az állomás.

A CB-rádiódon felhívod a konvojt, elmesélve, hogy 
mit találtál. Aztán lekapcsolod az áramot, majd bú-
csút intesz a Doctornak.

• Ha átkutatod az állomást, lapozz a 66-ra.
• Ha inkább késedelem nélkül visszatérsz a konvoj-
 hoz, lapozz a 284-re.
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- 326 =
Lefagysz, amikor hirtelen rádöbbensz, hogy egy orv-
lövész célpontja vagy. Bár az agyad arra utasítja a ke-
zeidet, hogy fordítsák el a kormányt, de nem enge-
delmeskednek. A második villanás élesebb az elsőnél, 
s érzed, ahogy valami erősen mellbe vág. Az előtted 
lévő híd és út képe összefolyik, a szörnyű zsibbadás 
eljut a mellkasodból a lábadig. Mire az autód a híd 
egyik pillérének ütközik, és nagy narancs gömbben 
felrobban, te már halott vagy.

Utad és életed itt véget ér.

- 327 =
Csikorgó kerekekkel gyorsítasz, célba véve a konvojt 
a 20-as autópályán. Az ároknál látott két rados képe 
kísért útközben: a beesett, szürke képük félelmet kel-
tett benned. Az emelkedő út tetejéről megpillantod 
a negyed mérföldre parkoló konvojt. A szívélyes üd-
vözlés eltéríti eddigi gondolataidat, de rövid idejű a 
megkönnyebbülés.
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Amikor megállsz a busznál, Cuttert a tetején állva 
találod, szeme előtt egy ütött-kopott távcsővel.

– Hínnye, hamarosan társaságunk lesz – mondja, 
az északkeleti Eastland felől felétek tartó nagy por-
felhőt szemlélve. – A prérin van vagy száz motoros, 
oszt’ mind erre gyün. Asszem a Veszett Kutya végül 
úgy döntött, nem megy Killeenbe!

– Ciscóba kellene mennünk, meghúzni magunkat, 
míg továbbállnak – mondja bácsikád, de hamar meg-
változtatja véleményét, amikor elmondod az ároknál 
tapasztaltakat.

– Abilene sokkal biztonságosabb lenne – mondja 
Kate a busz ablakán kihajolva. – Ciscót szélesen el-
kerülve.

Cutter gyorsan összehív egy megbeszélést, hogy 
hogyan érnétek el legkönnyebben Abilene-t. A talaj 
errefelé túl sziklás, hogy normális sebességgel át le-
hessen vágni rajta, így a másodrendű utak közül kell 
válogatnotok. A térképet tanulmányozva, és a busz te-
tejéről szétnézve két utat látsz járhatónak: északnyu-
gatnak Albanyn át vagy délnyugatnak Cross Plainsen 
át. A kolónia nem tudja, melyik lehet a jobb, ezért rád 
hagyják a döntést.

• Ha Albany felé indultok, lapozz a 156-ra.
• Ha Cross Plains felé mentek, lapozz a 270-re.
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Puskája torkolata felvillan, de a golyó sípolva elrepül 
a fejed mellett. A következő pillanatban erős csatta-
nással nekiütközöl a puskásnak, törött testét az ég felé 
hajítva. Te megkapaszkodsz a kormányban, de Kate 
lefejeli a homlokával a műszerfalat. Félsz, hogy talán 
veszélyesen megsérült, de hamar összeszedi magát, 
bekötözi a sebét a saját gyógyszerkészletéből, aztán 
újratölti a puskáját.

• Lapozz a 179-re.

- 329 =
Ahogy beteszed a lábad az üzletbe, két kar nyúl ki a 
sötétből, s a dzsekidet megmarkolva félreránt az ajtó-
nyílásból. Ahol álltál, a következő pillanatban golyók 
repülnek be.

– Nem hétköznapi punkok ezek – morog Long Jake, 
a szétforgácsolt ajtókereten kikukucskálva. – Egy erre 
tartó banda előőrse, akik át akarják venni a város fe-
lett az irányítást. És biza a lányra is rá akarják tenni a 
kezüket! – mondja a sarokban a pult mögé húzódott, 
ijedt szemű lány felé bólintva.

– Mit akarnak tőle? – kérdezed, de mielőtt Long Jake 
válaszolhatna, mögöttetek valami villan és fülsiketítő-
en felrobban. A bolt hátsó ajtaját robbantották be, hő-
hullám és repülő törmelék ver le a lábadról. Elkábul-
va, bizonytalanul nyúlsz fegyver után. A nyílásban egy 
szürke figura jelenik meg, alakja homályos a füsttől 
és portól. Ahogy kiélesedik a fókuszod, látod, hogy 
egy magas, sovány, inas férfi az, vékony ajka gonosz 
mosolyra áll.
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– Vigyázz! – kiált Long Jake, amikor a férfi előrelép 
tüzelésre kész puskával.

Dobj egy kockával! Ha az aktuális CÉLLÖVÉS, ÜGYES-
SÉG és TALÁLÉKONYSÁG pontjaid összege legalább 9, 
akkor adj 2-t a számhoz.

• Ha a végső szám 0–3, lapozz a 191-re.
• Ha a végső szám 4–6, lapozz a 293-ra.
• Ha 7 vagy több, lapozz a 168-ra.

- 330 =
Melledet szorongatva és balszerencsédet átkozva eltá-
volodsz a fészektől. A félelem miatt, hogy mi történ-
het veled, vadul kutatsz a gyógyszereid között egy am-
pullányi ellenméreg után. Gyomrod görcsbe rándul, 
mert rájössz, hogy ez az egyetlen gyógyszer, amiből 
nincs nálad semennyi. A kezedből eltűnik a fájdalom, 
de helyette egész testeden gyorsan elterjedő zsibbadt-
ság lesz úrrá. Hamarosan már teljesen megbénulsz, és 
nem tudod magad elvonszolni az égető napról. Egy 
órán belül hőgutát kapsz, olyan ájulásba esve, mely-
ből nincs többé ébredés.

Sajnos utad és életed a Colorado folyónál véget ért.

- 331 =
Elvakít a hirtelen sötétség, így nem is látod meg az 
épp az ajtó mögött lévő nehéz gépezetet. Ahogy neki-
ütközöl, éles sebet ejt a fejeden. Veszítesz 6 KONDÍCIÓ 
pontot.

• Ha túléled a sérülést, lapozz az 56-ra.
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Elbújsz az autóroncs mögött, Kate pedig eltűnik a 
gyárban. Pár perc múlva látod, hogy megjelenik egy 
felső emeleti ablakban, fegyverét az ablakpárkányon 
nyugtatva. Idegesen számolod a múló másodperce-
ket, szemedet az útra szegezve.

Feltűnik az első Oroszlán: egy oldalkocsis motor-
kerékpár. A nyereg mögé erősített rúdon egy orosz-
lánfejes zászló lengedezik, az oldalkocsira pedig egy 
géppuskát szereltek. Amint meglátják a benzinszállí-
tót, azonnal tüzet nyitnak. Számos nyomjelző löve-
dék csapódik az autóroncsba is. Alig tudod legyőzni a 
kísértést, hogy hasra vágódj és vaktában visszalőj, de 
tudod, hogy fontos a pontos lövés, mert elég, ha csak 
egy nyomjelző lövedék átüt a benzinszállító tartályán, 
berobbanthatja a benzint, egy hatalmas robbanásban 
pusztítva el mindent maga körül.

• Ha pisztolyod van, lapozz a 308-ra.
• Ha géppisztolyod van, lapozz a 102-re.
• Ha sörétes puskád van, lapozz a 87-re.
• Ha karabélyt használsz, lapozz a 268-ra.
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Anélkül, hogy levennéd a szemed a célpontodról, elő-
veszed a G-12-esedet. Kibiztosítod és gyorstüzelésre 
állítod. Ellenfeled új tárat tesz a fegyverébe, tenyere 
élével csapva a helyére, s ekkor észrevesz téged. Félve 
felkiált, megpróbál elhúzódni az ablakból, de ekkorra 
már repülnek felé a golyóid.

Dobj egy kockával, és add hozzá aktuális CÉLLÖVÉS 
pontodat!

• Ha az összeg 0–6, lapozz a 275-re.
• Ha az összeg 7 vagy több, lapozz az 54-re.

- 334 =
A gonosz nevetést elnyomja a fülsiketítő durranás, 
ahogy a Browning Citori mindkét csöve elsül. A sö-
rétek szétszaggatják a pult nagy részét, és leszakítják 
a falra csavarozott polcokat. Poharak és palackok po-
tyognak a fejedre, összevágva arcodat és tenyeredet. 
Veszítesz 3 KONDÍCIÓ pontot.

Elöl, a lépcső alatt egy ajtót látsz, fölötte egy felirattal:

Vészkijárat
csak vészhelyzet esetén használható!

– Szerintem ez definiálható vészhelyzetként – mor-
god, készen arra, hogy kironts rajta, de ekkor észreve-
szel egy lefűrészelt csövű vadászpuskát a pult alá rejtve. 
Mindkét csöve fel van húzva, és patron is van bennük.

• Ha elveszed a puskát, lapozz a 176-ra.
• Ha itt hagyod, lapozz a 84-re.
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– Úgy látom, hamarabb fürödtél meg, mint tervezted 
– mondod, gyengéden elsimítva néhány arcára tapadt 
szőke tincset.

– Ez már a második alkalom, hogy megmentettél – 
mondja félénken. – Kezd megszokássá válni.

Mosolya és szemei foglyul ejtenek. Egy puszit ad a 
saját kezére, és arcodhoz nyomja. Magadhoz húzod a 
lányt, megcsókolod. Érintése lágysága minden mást 
kizár a világból.

A béke illúzióját azonban félbeszakítja egy sorozat.

– Mi a... – motyogod, ahogy golyók csapódnak a víz-
tükörbe és ütnek lyukakat a parti sárba.

– Banditák! – kiált Kate, a tó túloldalánál álló két 
alakra mutatva.

Gyorsan elkapod a kezét, és egy pusztuló bokorral 
benőtt nagyobb szikla felé rántod. Még húsz lépésre 
van, amikor a bandatagok újra tüzet nyitnak rátok.

Dobj egy kockával, és add hozzá ÜGYESSÉG pontodat!

• Ha az összeg 7 vagy kevesebb, lapozz a 114-re.
• Ha az összeg 8 vagy több, lapozz az 57-re.
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A korhadt fa nyikorogva eltörik a legkisebb nyomásra 
is, így puszta kézzel is ki tudod nyitni. A belsejében 
többszáz szögletes műanyagtubust fedezel fel, tucat-
jával egymáshoz szigszalagozva. Az egész egy jókora 
tiszta polietilén lepedőbe van csomagolva – pont amit 
a bácsikád kért! A vadászkéseddel finoman felvágod 
a sarkainál, és miután kiszórod belőle a csöveket, ösz-
szehajtogatod.

Maguk a csövek kék színűek, fehér címkén a követ-
kező felirattal: N a C l.

Dobj egy kockával, és add hozzá aktuális TALÁLÉ-
KONYSÁG pontodat!

• Ha az összeg 6 vagy kevesebb, lapozz a 134-re.
• Ha az összeg 7 vagy több, lapozz a 201-re.
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Fegyvert szegezve rád kikísérnek a cellából, át a vá-
roson egy törött kerítésű karámhoz, ami körül össze-
gyűltek a bandatagok. Ennyi maradt meg az Albany 
Istállók és Rodeók komplexumból, és ez lesz most a 
beavatási helyed a Focis klánba.

A karám közepén a vadászkésed hever a földön, mö-
götte, a karám másik végén áll a kerítésnek támasz-
kodva ellenfeled. Mivel betörtél a banda területére, 
büntetésképp Manhatten kiválasztott a Rítusra. Nagy 
dicsőség, hogy egy embere kiáll ellened, mert az élete 
a tét, ha elbukik.

A beavatási ceremónia szabályai egyszerűek. Ha 
Manhattan lő, mindketten előrevetődtök a késért. Aki 
előbb megszerzi, annak jókora előnye lesz a rákövet-
kező kézitusában. A harc halálig tart, csak a túlélő ér-
demli ki a klántagságot.

A tömeg csendesen és idegesen várja Manhattan lö-
vését. Amikor elsüti a pisztolyt, mindketten a karám 
közepére lendültök.

Dobj egy kockával, és add hozzá aktuális ÜGYESSÉG 
értékedet!

• Ha az összeg 7 vagy kevesebb, lapozz a 122-re.
• Ha az összeg 8 vagy több, lapozz a 141-re.
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A város határánál az úttest úgy csillog, mintha apró 
tükrök százaival lenne betakarva. Összeszűkített 
szemhéjakkal próbálsz a villogó fényekre fókuszálni, 
aztán hirtelen végigfut a hátadon a hideg, amikor rá-
jössz, hogy mi is az. Az utat fém tüskékkel borították 
be.

Megálljt jelzel, és a többi sofőrt – azaz Cuttert és 
Jonas bácsikádat – értesíted, mit láttál.

– Meg kell kerülnünk ezt a helyet – véli nagybátyád. 
– Nem kockáztathatjuk a kerekeket ilyen úton. Ahogy 
a Rickenbacker fickó mondta, ez a terület a bandi-
táké.

– A’ mán biztos, hogy ők tüskézték le az utat – 
mondja Cutter. – Mindjárt sötét lesz, és én nem aka-
rok csapdába esni, miközben kereket kell cserélnem. 
Mindemellett, már mindjárt ott lennénk. Már mind 
Big Springben akartunk ma letáborozni.

Mindhárman egyetértetek, hogy jobb lesz megke-
rülni a várost, néhány mérföldnyi kitérővel. Ahogy 
azonban oldalról megközelítitek a várost, lövöldözés 
hallatszik.

Dobj egy kockával, és add hozzá AUTÓVEZETÉS pon-
todat!

• Ha az összeg 7 vagy kevesebb, lapozz a 6-ra.
• Ha az összeg 8 vagy több, lapozz a 296-ra.
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A szemedhez emeled a nehéz Zeiss messzelátót, hogy 
lassan felderítsd a romokat. Gyanakvásodra nincs bi-
zonyíték: a kora délutáni hőségben csak néhány pör-
gő ördögszekér az összes mozgás Denton elhagyatott 
romjai közt. Valamit végül mégis észreveszel a köz-
pontban az egyik sikátor bejáratánál. Pulzusod meg-
ugrik, mert egy olajkék füstfelhő az; egy motorbicikli 
kipufogófüstje.

• Ha be akarsz menni Dentonba, lapozz a 298-ra.
• Ha visszamész a konvojhoz, mert úgy döntesz, el-
 kerülitek Dentont, lapozz a 198-ra.

- 340 =
Túl magasra céloztál. Az ablaküveg széttörik, de a lö-
vés ártalmatlanul repül el a Maguk Urai-motoros feje 
fölött. (Húzd le az elhasznált lőszert a Tártáskádból!) 
Meglengeti a tűzbombáját, mire a buszon mindenki 
halálra váltan kiabálva próbál előre menekülni. A tö-
rött ablakon berepül a Molotov-koktél, egy reccsenés-
sel széttörik az egyik ülésnek ütközve, és narancs és 
sárga villanással tűzbe borítja környezetét.

Dobj egy kockával!

• Ha a szám 0–2, lapozz a 79-re.
• Ha a szám 3–9, lapozz a 197-re.
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– Ne félj, Maria! – mondod. – Cal vagyok.

Benyitsz, és belépsz az édességboltba. Félig-meddig 
arra számítasz, hogy a kis Maria tárt karokkal szalad 
feléd, de egyáltalán nem arra, ami tényleg történik. Az 
árnyékból két szakállas, rongyos, fa ütőkkel felfegy-
verkezett férfi lép elő.

– Szia, Cal! – nyafog a magasabbik szarkasztikusan. 
– Jöttél megmenteni engem?

Figyelmeztetés nélkül a fejed felé csap az ütővel; 
hogy ne üssön le, gyorsan lehajolsz.

Abilene hobók
HARCÉRTÉK 15   KONDÍCIÓ 27

A meglepetésszerű támadás miatt az első két harci 
körben nem használhatod a közelharci fegyveredet.

• Ha győzöl, lapozz a 205-re.
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Egy tetejére állt Amcorp DL-70-es, egy nagy terű 
katonai szállító-repülőgép törzse zárja el a légibázis 
elhagyatott bejáratát. Elkanyarodsz a roncstól, és át-
hajtasz a kerítésen, melyet ugyanaz a robbanás dön-
tött földre, mint ami a repülőt is 8 évvel ezelőtt. A 
központi úton cirkálva a bázist egykor kiszolgáló han-
gárokat és épületeket látod, melyek nagy része ugyan 
összeomlott, de párat érdemes lehet átkutatni.

• Ha az irányítótoronyba mész, lapozz a 162-re.
• Ha a raktárakhoz, lapozz a 269-re.

- 343 =
Albany felé olyan földek mellett haladsz el, melyek 
egykor egymillió hosszúszarvú marhát tartottak el. Az 
egykor dús füves táj most töredezett, hólyagos puszta-
ság, az élet legcsekélyebb jele nélkül. A város a kopasz 
préri közepén áll, összeomlott faházakkal és boltok-
kal, rendszertelen csoportokban elrendezve a főutca 
mentén. A várostól fél mérföldre megállsz, és lepar-
kolod a kocsit egy régi farmépület árnyékában, hogy 
gyalog vágj neki Albanynek.

Először Shackelford megye romos seriffi hivatalához 
érkezel, melynek bejárata előtt üres töltényhüvelyek 
jelzik, hogy mostanában lövöldözés történt itt.

Dobj egy kockával, és add hozzá aktuális ÜGYESSÉG 
és TALÁLÉKONYSÁG pontjaidat!

• Ha az összeg 12 vagy kevesebb, lapozz a 31-re.
• Ha az összeg 13 vagy több, lapozz a 277-re.
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A mellbe lőtt klántag földre zuhan. (Húzz le egy 9 
mm-es lőszert a Tártáskádból!) Mivel már nincs út-
ban, a társa megereszt egy sorozatot feléd, de csak 
a kavicsot karcolja végig melletted. Felnézel, hátha 
a bokrok között látod, amint újratölt az ellenfeled. 
De ehelyett eldobja az üres tárat, és menekülni kezd. 
Kifogyott a lőszerből, s úgy döntött, nem várja meg, 
amíg visszalősz.

Amint tutira veszed, hogy tiszta a part, felkelsz, és 
Kate-et is talpra segíted. A távolodó motorzúgás is 
megerősíti, hogy támadótok elmenekült, úgyhogy fel-
sétáltok az emelkedőn, megnézni a másik tagot.

• Lapozz a 175-re.

- 345 =
Kétségbeesetten fékezel és rántod félre a kormányt, 
hogy elkerüld az ütközést a ronccsal, de az első ke-
rekeid túlmelegednek és megcsúsznak, nem találnak 
fogást az út ritkás felszínén. Dobhártyaszaggató si-
koltással a mentőautónak csapódsz, és felborulsz. 
Az ütközéstől kihasad a benzintank, amit egy szikra 
hirtelen berobbant, és az autód egy nagy tűzgolyóvá 
alakul.

Életed és utad itt véget ért.
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Az ütött-kopott cellában az acélrudakkal berácsozott 
nyitott ablak a legfeltűnőbb, ez adja az egyetlen fény- 
és levegőforrást. A priccs szélére felállva kikukucs-
kálsz a rácsok között az épület mögötti sikátorra. A 
rácsok elég rozsdásak, így pár perc munkával eléggé 
meg tudsz hajlítani néhányat, hogy kiférj.

A sikátor végében egy faraktárhoz érkezel, legug-
golsz egy nagy halom korhadt kerítésléc mögött, és 
várod, hogy mikor szökhetnél ki Albanyből. Lapulás 
közben innod kell, vagy veszítesz 3 KONDÍCIÓ pontot.

• Lapozz a 61-re.

- 347 =
A távoli Signal hegység csúcsán megpihenő nap jelzi, 
hogy már csak egy órányi napsütés maradt. Egy út 
menti tábla mellett haladsz el, le kell lassítanod, hogy 
ki tudd betűzni a kopott, alig látható feliratot: 

Big Spring   16 mf

A közelséget jelző tábla tapsvihart vált ki a buszon 
utazókból, végre véget ér hosszú nyugati utatok 
első része. Nemsokára újabb táblához érkeztek, ami 
Coahoma városát jelzi. Frissen él emlékeidben, hogy 
mi volt Westbrooknál, így úgy döntesz, hogy megálljt 
jelzel.

• Ha van nálad távcső vagy messzelátó, lapozz a 11-re.
• Ha egyik sincs, lapozz a 33-ra.
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Magasra emeled a puskát, és célzás nélkül lősz. Ref-
lexeid, no meg a Double-A szórása garantálják, hogy 
ellenfeled soha többé nem emel fegyvert senkire. 
(Húzz le egy 12-es patront a Tártáskádból!)

Ahogy elül a füst, Cutter újratárazva megközelíti a 
vízmosást. Megbámulja a rajtaütők élettelen testét, 
aztán a többiekkel együtt átkutatjátok őket.

• Lapozz a 216-ra.

- 349 =
Túl alacsonyra céloztál: a lövés a tető kőkorlátját ta-
lálja el, és persze figyelmezteti az orvlövészt a helyze-
tedre. (Húzd le az elhasznált lőszert a Tártáskádból!) 
Gyorsan a gyárra emeli gépkarabélyát, és az ablakod-
ra fókuszál. Látod a torkolattüzet, közvetlenül utána 
az ablak kerete és párkánya darabokra robban a be-
csapódó gyors sörétektől.

Dobj egy kockával, és add hozzá aktuális ÜGYESSÉG 
pontodat!

• Ha az összeg 7 vagy kevesebb, lapozz a 151-re.
• Ha az összeg 8 vagy több, lapozz a 260-ra.
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Forrongó dühvel nézed, ahogy a másik bandatag a 
motorjára ugrik, és berúgja. Bátor, de reménytelen 
rohammal indulsz Kate megmentésére, de a Maguk 
Urai-klántag gyorsít, mielőtt egyáltalán a közelébe ér-
hetnél. Ahogy menekülő alakja eltűnik az éjszakában, 
megfogadod magadban, hogy bármibe kerüljön is, 
de visszaszerzed Kate-et. A sportkocsidhoz szaladsz, 
hogy üldözőbe vedd a motort, de Cutter rád kiált a 
buszból:

– Egy nagy rakás fényszóró közeledik, Cal. Az Orosz-
lánok! Mennünk kell, vagy elkapnak, mielőtt beérünk 
Big Springbe.

Vonakodva egyetértesz Cutterrel. Botorság lenne 
egyedül szembeszállni Detroit Oroszlánjaival.

A konvoj bevonul Big Spring megerősített kapuin, 
ahol a település lakói szívélyesen üdvözölnek. Min-
denki örül, mert érkezésetek jelöli a kezdetét annak 
a szövetségnek, mely a következő hónapokban kitel-
jesedhet.

Teljesítetted nehéz utazásod első részét, és bár si-
keredet beárnyékolja Kate elrablása, a küldetésed 
sikerrel zárult. Cal Phoenix, Dallas Kolónia 1 hőse 
és védelmezője, utazásod folytatódik a következő ka-
landkönyvben, melynek címe:

SLAUGHTER HEGYI FUTAM

350







Kalandjáték könyvek oldala

• könyvismertetők
• képek, illusztrációk
• könyvborítók, térképek
• végigjátszások
• letölthető könyvek
• fórum

A főhős Te vagy!

Zagor.hu
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