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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 államfér� akat, robbant pokol-
gépeket olaj- és gáz� nomítók 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 � ntoraként, 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 � -
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 éve 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, 2003-ban születtél hálaadás 
napján. A túlélők egyike vagy. Az Utolsó Nap előtt két 
� ú- 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 csináltál, 
meggyőzték a szüleidet, hogy legalább te hadd töltsd 
velük a karácsonyt a Denton melletti farmjukon.

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 � nomítók is, hogy azonnal fel lehessen dolgozni 
a kőből kinyert drága folyadék egy részét. Jonas bácsi 
épp a � nomítók 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 � nomítani, 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 
� tten 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 
vissza� zeted 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 � gyelmeztettek 
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 fér� ak 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 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 mindig 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 helyzet:

Cal története
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volt elég vizük és élelmiszerük, viszont nagyon kevés 
volt az üzemanyaguk. Ismertek túlélőket az arizonai 
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!

Cal története
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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 elkezdődtek az előkészületek a hosszú útra, 
a konvojhoz három járművet választottatok: az iskola-
buszt, a spéci sportkocsidat és egy benzinszállítót, ami 
20000 liter üzemanyagot vitt magával, melyet az Ewell 
farm alatti tárolókból szivattyúztak ki. Az étel és ital 
elégnek tűnt, de nagyon kevés fegyveretek és lőszeretek 
volt, hogy megvédjétek magatokat. Emiatt az indulás 
előtti napon az egyik kolóniatag az északra fekvő Sher-
manbe ment fegyvert szerezni. Rádión megüzente, 
hogy megvannak a fegyverek és a lőszer, de lerobbant 
teherautójával a városban ragadt. Azt kérte, hogy szedd 
fel őt is és azt a gyönyörű � atal lányt is, akivel ott talál-
kozott. Alig érkeztél meg a városba, a Detroit Orosz-
lánjai nevű brutális motoros banda megtámadott, s a 
tűzharcban megölted Stingert, a felderítők vezérét.

Cal története
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A lány, Kate Norton a Kansas City kolónia egyetlen 
túlélője volt, amit szintén megtámadtak és földig rom-
boltak az Oroszlánok. Megtetszett a Veszett Kutya Mi-
chigan nevű bandavezérnek, aki megkímélte az életét. 
Veszett Kutya egykor magas rangú HAVOC-ügynök 
volt. Megszökött 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 legnagyobb fegyverraktára. Azt re-
mélte, hogy elég fegyvert és lőszert talál ott, hogy más 
HAVOC-bandákat is felszereljen, akik az egész keleti 
part városait uralják. Kate egy elkötött motorral elme-
nekült a táborból, de Veszett Kutya vissza akarta kapni. 
Öccsét, Stingert küldte az elfogására néhány emberrel, 
s végül Shermanben utol is érték.

Amikor Veszett Kutya megtudta, hogy megölted a 
testvérét, megesküdött, hogy kiegyenlíti a számlát. 
Félbehagyta Fort Hood kirablására tett tervét, hogy 
kegyetlen üldözésbe kezdjen. A kolónia folyamatos 
veszélyben volt, míg Közép-Texas napégette pusztáin 
át elértetek Big Springbe. A veszedelmek dacára, vagy 
talán éppen azért beleszerettél Kate-be, aki ezt egyre 
intenzívebben viszonozta. 

Cal története
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Big Springtől néhány mérföldnyire ütött be a kataszt-
rófa. A település környékét a Maguk Urai nevű renegát 
klán tartotta uralma alatt már hónapok óta. Megtá-
madták a közeledő konvojt, s a csata közben elragadták 
Kate-et. Bár az erődített Big Springbe berobogó csa-
patodat kitörő örömmel üdvözölték, a te hangulatodat 
megkeserítette Kate elrablásának friss emléke. Megfo-
gadtad, hogy kiszabadítod, s szinte semmi másra nem 
tudtál gondolni, amíg Big Springben voltatok.

Véletlenül jutott a tudomásotokra, hogy a Maguk 
Urai vezére, egy kesehajú gyilkos, aki Amex Goldnak 
hívatja magát, az Utolsó Nap előtt Veszett Kutya Mi-
chigan alatt szolgált HAVOC-ügynökként. Felajánlotta 
neki a csatlakozást, és hűsége jeleként visszaadta neki 
Kate-et. Az Oroszlánok és a Maguk Urai egyesített se-
rege megostromolta Big Springet, és bár háromszoros 
túlerőben voltak, nem tudták áttörni a megerősített 
falakat, vissza kellett vonulniuk. A támadás utáni na-
pon Pop Ewell befogta a klánok által használt rádió-
frekvenciát, így ki tudta hallgatni a beszélgetésüket. 
Kiderült, hogy Veszett Kutya egy New Orleansben 
lévő másik HAVOC-klánt rendelt ide, akik egy héten 
belül megérkeznek. Azt is kihallgatta, hogy Veszett 
Kutya egy találkozót beszélt meg Mekong Mike-kal, 
a San Angelót uraló Angyalkák banda vezérével. A szö-
vetségért cserébe fegyvereket és lőszert kínált, ha ők is 
segítenek Big Spring elpusztításában. Két nap múlva 
Veszett Kutya Michigan 200 motoros élén elrobogott 
San Angelo felé. Amex Gold maradék emberei hiá-
ba próbálták ezernyi trükkel azt mutatni, hogy még 
mindig ugyanakkora sereg veszi körbe Big Springet.

Cal története
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A kibővült kolónia újraválasztott vezetői egy megbe-
szélésen eldöntötték, hogy mivel most a leggyengéb-
bek, a New Orleans-i banda pedig bármikor befuthat, 
ez a legalkalmasabb időpont a kitöréshez. Tucson felé 
az egyetlen szóba jöhető út a 10-es autópálya Nyugat-
Texas száraz, hegyekkel teli területén át. Pontosan fél-
úton van El Paso, ezt választottátok az első célállomás-
nak. A város egy hosszú, meredek és kanyargós hegyi út 
végén található, kevesen vitatják, hogy a Kaliforniába 
tartó hosszú utazás egyik leginkább megerőltető szaka-
száról van szó.

A sötétség leple alatt a kolónia kitört Big Springből, 
aztán az első adandó alkalommal elmondtad nekik, 
hogy be akarod váltani az ígéretedet. Vonakodva elen-
gedtek San Angelóba, hogy a tanácskozó Oroszlánok 
és Angyalkák között beszivárogva megtaláld Kate-et. 

Cal története
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Ügyességed és vakmerőséged eredményt hozott: a 
klánvezérek orra elől mentetted ki a lányt. Menekülé-
setek közben végeztél Mekong Mike-kal, az Angyalkák 
vezérével, s elloptál egy térképet Veszett Kutyától. Ké-
sőbb kiderült, hogy a térkép létfontosságú részleteket 
tartalmaz az egész USA-t megszállni akaró HAVOC 
hadműveletekről.

Nyugatra menekülés közben három túlélő VVSZ ka-
tonával találkoztál egy dél-texasi bázison, akik szintén 
El Paso irányába tartottak az ott állomásozó csapatuk-
hoz. Együtt találkoztatok a konvojjal, aztán megindul-
tatok az egyetlen lehetséges úton, az Apache hegységen 
keresztül. A Maguk Urai és egy renegát mexikói banda 
kegyetlenül háborúzott errefelé, mert utóbbiak étel és 
felszerelés miatt átléptek a határon. Át kellett törnetek 
köztük, hogy elérjétek célotokat. A városban a VVSZ 
parancsnok – aki a közeli Fort Bliss bázist védte – me-
legen üdvözölt titeket. A napokig tartó ünneplés keserű 
véget ért, mert megérkezett Veszett Kutya ezer motoros 
élén. Alatta egyesültek az Oroszlánok, a Maguk Urai, 
a Szentek és a mexikóiak klánjai. A helyzet reményte-
len, a VVSZ béketárgyalásait Veszett Kutya meg sem 
hallgatta. Frankland századosnak címzett válaszában 
megerősítette bosszúfogadalmát az öccse halála miatt.

Célja brutálisan egyszerű: se te, se senki más a koló-
niából nem hagyja el élve El Pasót. Ciudad Juarezben, 
a Rio Grande mexikói oldalán rendezte be főhadiszál-
lását, onnan utasította csapatait a bekerítésre és az ost-
romra.
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Két hétig folyamatosan támadták a várost, keresve a 
gyenge pontjait. A kolónia ellenállt, de az állandó fe-
nyegetés felőrölte reményeiteket, hogy egyszer ki tud-
tok innen törni és elérhetnétek Tucsont. Egy elfogott 
rádióüzenet a reménytelen helyzetet még nagyobb 
krízisbe taszította. Veszett Kutya Ciudad Juarez-i fő-
hadiszállása felé megindult Zaragozából egy teherau-
tó-konvoj, platóikon elég robbanószerrel ahhoz, hogy 
Fort Blisst és teljes környékét atomokra robbantsák. 
Veszett Kutyához nem juthat el. Egy elkeseredett terv 
született meg, hogy a kolónia életben maradhasson, s 
az ellenséget elég időre megzavarjátok ahhoz, hogy ki-
törjetek El Pasóból.

A terv az, hogy a teherautókat meg kell semmisíteni, 
amikor Ciudad Juarezbe érkeznek. Veszélyes, jó esély-
lyel halálos küldetés. Túl nehéz egyetlen ember számá-
ra. Frankland százados vállalja a parancsnoki szerepet 
három önkéntes mellett. Haskell őrmester és Knott 
tengerészgyalogos vállalkozik, de mindkettejüket meg-
előzve te is előlépsz. A kolónia jövője a küldetés sikerén 
áll vagy bukik, s ez a gondolat elég bátorságot ad ne-
ked az önkéntes jelentkezésre a csapat negyedik tagja-
ként.
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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.)

Ha sikerrel végigjátszottad a második Száguldó Har-
cos könyvet, onnan átvezetheted ide az Akciótábláza-
todat. KONDÍCIÓDAT és vizes kulacsodat állítsd az ere-
deti értékére, a túlélést elősegítő KÉPESSÉGEID között 
pedig szétoszthatsz 4 extra pontot.

Túlélő képességek
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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 Új-Mexikó és Arizona vidékéről 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

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 
fér� nak. 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, a kaliberrel 
és tűzgyorsasággal együtt jegyezd fel az Akciótábláza-
todon a Lőfegyverek részre, a hozzá tartozó alapellát-
mányt 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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A DK1 eredeti tagjaiból vegyes érzelmeket vált ki az, 
hogy jelentkezel Frankland százados csapatába. Bá-
tornak mutatják magukat és megtapsolnak, büszkén 
arra, hogy közülük is jelentkezett valaki, de nem tud-
ják elrejteni az irántad érzett félelmeiket, mert senki 
sem tudja, mi vár rátok Fort Bliss erődjének falain túl.

Frankland százados és Haskell őrmester haditervet 
kovácsol a katonai bázisról és a közeli reptérről szer-
zett térképek és felszerelés fölött. Éjfélkor hagyjátok el 
az erődöt, hogy észrevétlenül átsurranjatok az ellensé-
ges kordonon. Utána El Paso városának romjai elég 
fedezéket adnak ahhoz, hogy elkerüljétek a klánok 
járőreit. Délre egyetlen ép híd vezet át a Rio Grande
fölött, a Stanton Street-i. Arrafelé sok őrt látni, de 
magán a hídon ritkábban. A központi ív alatt egy kis 
szervizpárkány visz végig, a terv szerint ezen juttok át 
a folyó felett.

A híd mexikói oldalán már Ciudad Juarez nagy te-
rületet lefedő, elhagyatott kis viskói közé értek, ahol 
Veszett Kutya és a behódolt Santiago, a mexikói 
klánvezér főhadiszállása van. Holnap hajnali kettőkor 
ér ide a teherautó-konvoj. Időzíthető bombákkal fel-
szerelkezve a csapatodnak minél hamarabb meg kell 
találnia a teherautókat és elpusztítania halálos rako-
mányukat. A robbanások biztosan pánikot okoznak a 
Fort Bliss körül járőröző banditák közt. Ez lesz a jel 
is a kolóniának, hogy törjön át a kordonon a zavaro-
dottság alatt. Követniük kell a 10-es autópályát, előbb 
észak felé Las Cruces felé, aztán nyugatnak a terve-
zett következő nagy állomáshoz, Tucsonhoz.

1



Számotokra az igazán nagy veszély a küldetés sikere 
után kezdődik. Ha elpusztítottátok a robbanószere-
ket, el kell térítenetek egy klánjárgányt, hogy elmene-
külhessetek Ciudad Juarezből. A terv az, hogy holnap 
az új-mexikói Demingben éritek utol a kolóniát, 100 
mérföldnyire északnyugatra El Pasótól. Ha nem értek 
oda, a kolónia akkor is folytatja az útját.

A pár óra éjfél előtt hamar eltelik. A kolónia a sötét-
ség leple alatt készíti fel a járműveket a kitörésre. Kate 
fogja vezetni a sportkocsidat, így a maradék kis idődet 
vele tudod eltölteni, elmagyarázva neki a kocsi ismert 
trükkjeit és apró hülyeségeit. Mindenki tudja jól, hogy 
a lány már mindent tud az autóról, amit csak tudni 
kell, de senki sem akar zavarni titeket.

Éjfél előtt öt perccel Frankland százados magához 
szólít.

– Vigyázz majd a kocsimra, oksi? – suttogod, ahogy
vonakodva kiszabadítod magad Kate lágy öleléséből.

– Csak ha megígéred, hogy te meg magadra vigyázol
– válaszolja remegő hangon, mert a féltéstől egyszerre
szorul el a torka és görcsöl be a gyomra.

– Ne félts, Kate. Úgy érzem, hogy minden jól fog
alakulni. Majd meglátod, holnap újra együtt leszünk 
Demingben.

– Remélem, Cal – súgja. – Nagyon remélem.

• Lapozz a 276-ra.

1
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Felpattansz a dzsipre, hogy hátulról rácsapj a klántag 
fejére. A mozdulat viszont zajjal jár, s félig megfordul 
a csapás előtt. Felemelkedő öklöd elé emeli a kezét, 
hogy hárítsa a támadást.

Exxon
HARCÉRTÉK 14   KONDÍCIÓ 23

A támadásod gyorsasága miatt az első körben nem 
kell levonnod magadtól KONDÍCIÓ pontot.

• Ha négy vagy kevesebb kör alatt győzöl, lapozz a
 320-ra.
• Ha az ötödik kör előtt még tart a harc, azonnal
 lapozz a 217-re.

- 3 =
Az ajtón átlépve leugrasz a ferde romokra. A laza tör-
melékeken könnyű elcsúszni, ráadásul golyók serege 
pattog félre a lábad melletti kövekről. Gyorsan a te-
herautó elejéhez rohansz, végig lövésektől üldözve.

Add össze az ÜGYESSÉG és KONDÍCIÓ pontjaidat!

• Ha az összeg 14 vagy kevesebb, lapozz a 223-ra.
• Ha az összeg 15 vagy több, lapozz a 170-re.

2–3
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Célpontod a földre kerül, de nem tudod biztosan, 
hogy lelőtted vagy csak fedezéket keres. (Húzd le 
az elhasznált lőszert a Tártáskádból!) Hátrahúzódsz 
az ablakból, aztán egy teljes percnyi ideges várako-
zás után újra kilesel az ablakon. Sehol sem látod a 
bérgyilkost, attól tartasz, hogy már bent lehet a tör-
vényszék épületében. Fegyverrel a kezedben kinézel a 
folyosóra és a túlsó végén az előtérre, de üresek.

Úgy döntesz, hogy lelépsz innen, amíg még meg-
teheted. A folyosó itteni végén nyílik egy vészkijárat. 
Egy repedésen át kilesel a törvényszék udvarára. Ott 
sem látod az orvlövészt, úgyhogy kinyitod az ajtót, és 
kimész. Alig lépsz viszont párat, a bérgyilkos már be is 
kanyarodik a sarkon, kezében a puskájával.

• Ha van lőfegyvered és hozzá lőszer, lapozz a 176-ra.
• Ha nincs, lapozz a 270-re.

- 5 =
A sziréna újra felvisít a keleti kapunál, de most riadó-
ra hív. Knott válaszul a padlóig tapossa a gázpedált, 
s rákanyarodik a nyugati kapuhoz vivő útra. Durva 
átkozódás közepette lövések is eldördülnek.

– A padlóra! – kiáltja Frankland százados, mert a go-
lyók átütik a hátsó részt takaró vékony vásznat, aztán 
a vezetőfülke hátuljáról gellert kapnak.

Azonnal a padlóra veted magad, ami ugrál és rázkó-
dik, miközben a kijárat felé robogtok. A szúette kapuk 
lerepülnek a zsanérjaikról, hogy a levegőben pörgés 
után darabokra törjenek a földre érkezve.

4–5



A további lövések már messze elkerülnek. Megkoc-
káztatsz hátrafelé egy pillantást, s látod, ahogy a ver-
senypálya eltűnik a távolban. Odakinn az utcán jó pár 
Angyalka berúgja a motorját, hogy üldözőbe vegye-
nek titeket. Tudod, hogy mekkora veszélyt jelentenek 
rátok, ezért a hátsó lehajtható ajtóra fektetve a fegyve-
red csövét várod, hogy lőtávolba kerüljenek.

• Lapozz a 42-re.

- 6 =
– Talán a bérgyilkos – súgja Knott félelemtől nagyra
nyitott szemekkel. Azonnal levetődtök a csapásról a 
legközelebbi fa mögé. Lélegezni is alig mersz, miköz-
ben az erdőt figyeled, hogy vajon mi okozza a növény-
zet mozgását. Amikor megpillantjátok egy szakállas 
férfi arcát, Knott, akinek az idegei már pattanásig fe-
szültek, három golyót repít felé gyors egymásutánban 
az előkapott pisztolyából.

A golyók egy fenyő ágát szaggatják szét egy lépésnyi-
re attól, ahol a férfi áll. Rémülten lefagy, aztán mene-
külni próbálva beveti magát a bokrok közé.

– Ha! Elijesztettem! – mondja Knott.

– Aha – mondod kételkedő hangon. Nem vagy róla
meggyőződve, hogy egy profi HAVOC bérgyilkost 
ilyen könnyű lenne kiszúrni, azt meg főleg nem, hogy 
tűz alá véve így viselkedne. – Tegyünk róla, hogy ne 
jöjjön vissza – szólsz, s Knottal a nyomodban üldöző-
be veszed a fickót.

• Lapozz az 54-re.
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Egy világossárga buldózer lehajtott markolókanállal 
robog szembe veletek az utcán. A váratlan támadás 
pánikba sodorja Knottot. A fékre tapos, hogy a jármű 
csikorogva megálljon. Egy pillanatra csend lesz, ahogy 
a motor lefullad, de nem tart sokáig, mert Frankland 
százados kiáltására Knott gyorsan az indítókulcs után 
kap, hogy félrehúzódjatok a buldózer útjából.

Az ütközéstől való félelem elterelte a figyelmedet a 
hátul zajló dolgokról, de Haskell ordítása visszaterel 
oda. Két mexikói klántag kapaszkodik fel éppen a 
hátsó ajtón, s az őrmesterre vetve magukat megakadá-
lyozzák a lövésben. Őrültként küzdenek, a folyamatos 
rúgások és ütések özönében nem csak hogy kicsavaro-
dik a fegyvered a kezedből, de még a földre is kerülsz.

Zúzó
HARCÉRTÉK 16   KONDÍCIÓ 25

A támadás vadsága miatt a második kör előtt nem 
tudod használni a közelharci fegyveredet.

• Ha győzöl, lapozz az 55-re.
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A golyó elsüvít a bal füled mellett, olyan közel, hogy 
érzed a légmozgást. Még nagyobb erőt adsz a futásba, 
s életed legjobbját futva érkezel be a fák közötti ösvény-
re. A kitaposott nyom viszont meredeken kanyarodik, 
így kibicsakló lábakkal gurulsz le rajta. Amikor végre 
megállsz, tetőtől talpig tele vagy karcolásokkal és ki-
sebb horzsolásokkal. Veszítesz 2 KONDÍCIÓ pontot.

Innen már viszonylag könnyebb út vezet lefelé az 
erdőben. Hamarosan eléred azt a patakot, amit ko-
rábban felfedeztetek, itt megállsz annyira, hogy meg-
állapítsd, üldöz-e az orvlövész. A környező erdő ter-
mészetellenesen csendes, könnyű minden fatörzs 
mögé az ellenfeledet képzelni.

Felindultan folytatod az utad, az ösvényről letér-
ve most a patak folyásirányát követed nyugatra, a 
Swisshelm hegység felé. Tizenkét mérföldet teszel 
meg gond nélkül, aztán kora estére egy kis hídhoz 
és egy északi-déli irányú úthoz érkezel. Megnézed a 
térképedet, de túl kicsi az út ahhoz, hogy szerepeljen 
rajta. Éhes vagy, ha nem tudsz enni, akkor veszítesz 3 
KONDÍCIÓ pontot.

• Ha elindulsz az úton, lapozz a 43-ra.
• Ha továbbra is a patakot követed, lapozz a 175-re.
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Térdre esve fedezékbe slisszolsz egy közeli számítógép 
mögött. A bejárati ajtó nagy dübbenéssel lerepül a 
zsanérjairól. A klántag berobog, hogy mellmagasság-
ban körbefuttassa az asztalokon a zseblámpája fényét. 
Amikor a kutyája is belép, fegyvered után kapsz, de 
nem mered kibiztosítani, mert a hangja elárulna.

Dobj egy kockával!

• Ha a szám páros vagy 0, lapozz a 185-re.
• Ha a szám páratlan, lapozz a 319-re.

- 10 =
Amikor előbújsz, újabb lövés dörren, valami forró és 
éles horzsolja a fejtetődet. Veszítesz 2 KONDÍCIÓ pon-
tot. A lövés hirtelensége és pontossága miatt máris 
félbehagyod a próbálkozást, hogy megtaláld a pozíció-
ját, s a furgon acéljának biztonságába húzódsz vissza. 
Szemed sarkából látod, hogy a százados kibiztosítja a 
géppisztolyát.

– Megnézem, elő tudom-e csalni a szemetet – mond-
ja vehemensen, nem törődve azzal, hogy az előbb 
ebbe te majdnem belehaltál. – Ha lőni kezdek, maga 
próbálja kiszúrni, hogy hol van.

Beleegyezően bólintasz, készen rá, hogy előbújj, mi-
kor lőni akar.

– Rajta! – kiáltja, és felemelkedve megrántja a gép-
pisztoly ravaszát.

9–10



A géppisztoly elnyomja a távcsöves puska zaját, de 
alig fél másodperc kell, hogy lásd, Franklandet elta-
lálták. Még kelepelő fegyverrel a kezében dől hanyatt, 
koponyáját átlyukasztotta a bérgyilkos golyója.

Frankland halála szinte közvetlenül az őrmesteré 
után jeges zuhanyként ér. Félelemtől reszketve bújsz 
meg a furgon mögött, attól tartva, hogy te leszel a 
következő. A félelem annyira elhatalmasodik rajtad, 
hogy alig bírod legyűrni a késztetést, hogy elszaladj. 
Knott a fenyők mögül pisszeg neked, hogy maradj, 
ahol vagy. Nem tudsz tisztán gondolkozni, a pánik 
erősebb az elmédnél. Vakon talpra kecmeregve a fák 
felé botladozol, ahol a sietségtől elesel, összeszurkálva 
a tenyeredet és a térdedet a tűlevelekkel. Veszítesz 1 
KONDÍCIÓ pontot.

A véletlen esés viszont megmentette az életedet, 
mert épp a botlás után süvít el a fejed fölött egy te-
nyérnyivel egy golyó. A közvetlen életveszély végre 
kitisztítja az elmédet, s a túlélést remélve már futni 
kezdesz a fák mélyére. Knott biztat, hogy gyorsíts, te 
meg azért imádkozol, hogy biztonságba juss, mielőtt 
a mesterlövész újabb töltényt küld a fegyvere csövébe.

Add össze az ÜGYESSÉG és KONDÍCIÓ pontjaidat! (Ha 
alacsony a KONDÍCIÓ pontod, de sok a tárgyad, érde-
mes lehet néhányat eldobni a kevesebb büntetőpont 
miatt.)

• Ha az összeg 15 vagy kevesebb, lapozz az 57-re.
• Ha az összeg 16–19, lapozz a 83-ra.
• Ha az összeg 20 vagy több, lapozz a 254-re.
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Knott már elintézte az ellenfelét, s most a segítséged-
re sietve már könnyen legyűritek a tiédet. Átkutatjá-
tok a testüket és a motor nyeregtáskáját, a következő 
tárgyakat felfedezve:

pisztoly (benne 4 darab 9 mm-es lőszer)
puska (benne 2 darab 12-es patron)
kés (+2)
kalapács (+2)
3 étkezésre elegendő élelem
kulacs (benne 4 ivásra elég vízzel)
4 elsősegélycsomaghoz elegendő víztisztító tab-

 letta, kötszer, fájdalomcsillapító és hintőpor
jelzőrakéta
messzelátó
iránytű

Ha el akarsz tenni valamit a fegyverek, lőszerek és 
tárgyak közül, módosítsd az Akciótáblázatodat. Elrej-
titek a hullákat, mielőtt a benzinkúton megkeresitek a 
gyújtóegységet.

• Lapozz a 273-ra.
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A korlátnak ütközés megrongálta Veszett Kutya ko-
csiját, az első lökhárító egy része rálóg a kerékre, jócs-
kán lelassítva vele a járművet. Halálos párbajotokban 
a szuperautója elvesztette a sebességből származó 
előnyét, de még így sérülten is elég erős ahhoz, hogy 
utolérhessen.

A közelben egy híd van előttetek, a Pantano Wash 
által táplált egyik öntözőcsatorna fölött ível át. A 
felhajtóján elhagyatottan áll egy lerobbant Amcorp 
Landcruiser, a kolónia egyik járműve. Elfoglal két 
sávot az úttestből, így csak egy kocsinak marad hely 
mellette, hogy átjusson.

Mindketten fej fej mellett robogtok a szűk rés felé, 
mindketten elsők akartok lenni. Veszett Kutya veszé-
lyesen közel húzza melléd a járgányát, s úgy három 
másodpercnyire a réstől neked ront.

Dobj egy kockával, és add hozzá az AUTÓVEZETÉS és 
KONDÍCIÓ pontjaidat.

• Ha az összeg 21 vagy kevesebb, lapozz a 220-ra.
• Ha az összeg 22–28, lapozz a 105-re.
• Ha az összeg 29 vagy több, lapozz a 70-re.
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- 13 =
A földhöz vágod magad, de a fájdalomtól feljajdítasz, 
mert a tenyeredet és a térdedet összevagdossa az éles 
törmelék. Veszítesz 2 KONDÍCIÓ pontot. Knott mel-
letted landol, s a fénycsík lassan vonul el felettetek. 
A közelben megáll, aztán hirtelen visszafordul rátok, 
felfedve titeket.

A mérges kiáltást két lövés és kutyák ugatása követi. 
A golyók a fejed mellett csapódnak a talajba.

– Futás – sziszeged. – Megláttak.

A sebeidet figyelmen kívül hagyva talpra ugrasz, 
hogy a sötétség felé rohanj. Knott eltűnik a balodon, 
mielőtt eléred a tartóoszlopok lábát. Nem állsz meg, 
már majdnem eléred az utat, amikor hirtelen állati 
morgást hallva mégis lefékezel. Előtted két alacsony 
figura közeledik az árnyékban. Hezitálsz, hogy oda-
lőj-e, mert félsz, hogy még több ellenséget csábítanál 
ide. Késedelmedet gyengeségnek tulajdonítva a két 
kutya rohanva a mellednek ugrik.

Pitbull terrierek
HARCÉRTÉK 15   KONDÍCIÓ 24

Támadásuk gyorsasága és vadsága miatt csak a má-
sodik körtől tudod használni a közelharci fegyveredet.

• Ha négy vagy kevesebb kör alatt győzöl, lapozz a
 206-ra.
• Ha öt vagy több kör kell a győzelemhez, lapozz a
 120-ra.
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- 14 =
Az izgalom pillanatok alatt átvált hideg zsibbadtság-
ba, és jeges borzongás fut végig a gerinceden. Egy 
centit sem mozdulsz, nehogy kikerülj a fedezékedből. 
Hamarosan a cserjésen áttörő lábak susogását hallod, 
jól tudod, hogy a bérgyilkos közeledik, és gyorsan kell 
cselekedned, ha életben akarsz maradni.

Vadul felpattanva a közeli erdőbe szaladsz. Húsz 
méterrel beljebb megkockáztatsz egy hátrapillantást 
a vállad fölött, hogy követ-e. Túl gyorsan futsz ahhoz, 
hogy kivedd az alakját, de eszedben sincs lelassítani, 
hogy kielégítsd a kíváncsiságodat. Halálos tévedés le-
hetne.

Az erdős táj hirtelen meredeken lejteni kezd a fenn-
sík felé. Bár nagyon gyorsan robogsz, egy fa törzsét 
megragadva sikerül megállnod a tisztás előtt.

• Ha át akarsz rohanni a szemközti erdőrészbe, la-
 pozz a 240-re.
• Ha meg akarod kerülni a tisztást, hogy végig a fák
 között maradj, lapozz a 207-re.
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- 15 =
Az ütközés erejétől mindketten a földre huppantok. 
Nehézkesen próbálsz talpra kecmeregni, a fejedet 
rázod, hogy kitisztuljon a látásod. Hamarabb sikerül 
felkelni, mint a klántagnak, s így előnyöd van az azon-
nali támadásban.

Yucatan
HARCÉRTÉK 14   KONDÍCIÓ 18

Mivel tiéd az első csapás, ezért az első körben nem 
kell levonnod magadtól KONDÍCIÓ pontot.

• Ha győzöl, lapozz a 197-re.

- 16 =
Szorult helyzeteteket átkozva olyan gyorsan robogsz 
a dzsippel a hegyi országúton, amennyire csak mersz. 
Frankland és Haskell a géppuskát markolják, hogy lő-
jenek, amikor a klántagok megint lőtávolba kerülné-
nek, Knott pedig a vállsebe ellátásával van elfoglalva. 
Látod rajta, hogy mennyire szenved. Valójában csak a 
hús sérült meg, nem fogja elveszíteni a karját.
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A felkelő hajnali fényben figyeled, hogy a délnek tar-
tó út egyre mélyebbre megy a hegyek közé, teljesen 
elvágva tőletek minden reményt, hogy újra találkoz-
zatok a kolóniával. Minél messzebb vagytok, annál 
rosszabb az út állapota is, lassan már minden ügyes-
ségedre és koncentrációdra szükség van, hogy ne le-
gyen baj.

Add össze az AUTÓVEZETÉS és KONDÍCIÓ pontjaidat!

• Ha az összeg 13 vagy kevesebb, lapozz a 184-re.
• Ha az összeg 14–18, lapozz a 258-ra.
• Ha az összeg 19 vagy több, lapozz a 336-ra.

- 17 =
Odébb gurulsz a halott klántagtól, s még időben állsz 
talpra, hogy lásd a másik banditát a kijárati rámpa 
felé rohanni. Meg kell akadályoznod, hogy riadózzon, 
ezért ahogy csak bírsz, utána sprintelsz. A rámpa te-
tején éred utol, ahol rávetve magad a földre gyűröd. 
Készen állsz megküzdeni vele, de nincs rá szükség: a 
feje akkorát ütközött a betonnak, hogy elájult.

• Lapozz a 310-re.

- 18 =
A túloldal kevésbé meredek, így különösebb nehézség 
nélkül leérkezel. A törött úttesten menekülve folyton 
visszatekintesz a vállad fölött, átkozva az üldöződet és 
azt, hogy sehol semmi fedezék. Szeretnél gyorsan sza-
ladni, de a hőség, a por és a belsődet mardosó félelem 
összefogva elszívják az erődet. A torlasztól négyszáz 
méterre kénytelen vagy lihegve megállni.
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Amikor ismét hátranézel, lövés dörren, és szörnyű 
kín mar a bal halántékodba. A fájdalom kitölti a feje-
det, végigkúszik a gerinceden, aztán a földre rogysz. A 
kín átadja a helyét a látásodat is elhomályosító zsib-
badtságnak. Lábad érzéketlenné válik. Egyre jobban 
hívogat az álom, és hiába küzdesz az ébren maradá-
sért, esélyed sincs megnyerni ezt a harcot.

Sajnos életed és küldetésed véget ért Arizonában.

- 19 =
Lövésed kidurrantja az első kereket, és a motorbi-
cikli balra megcsúszik, elhibázva néhány centivel a 
töltőkutat. (Húzd le az elhasznált lőszert az Akciótáb-
lázatodról!) Meghajló fém csikorgásával borul az ol-
dalára, hogy aztán újra és újra átfordulva hangos kop-
panással felkenődjön a benzinkút falára. Kezedben a 
fegyvereddel óvatosan megközelíted az elcsavarodott, 
füstölgő roncsot. Még mindig tartasz az őrült moto-
rostól, bár elég kevés esélye lehetett túlélni egy ilyen 
szörnyű csattanást.

Ahogy vártad, valóban halott, de közelebbről már az 
is látszik, hogy már korábban elhalálozott: egy elté-
vedt golyó ütötte át a halántékát, amikor lehajtott a 
hídról, s csak a kormányra dőlt testének a súlya tar-
totta egyenesben a masinát.

Majdnem meghaltál, ennek gondolatától folyik ró-
lad a hideg izzadság. Lassan megtörlöd a homlokodat 
a remegő kezeddel, aztán elsétálsz a halott banditától 
és összetört motorjától.

• Lapozz a 209-re.
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- 20 =
Pont mielőtt lőhetnél, egy sárga tűzcsóva csap ki a 
parancsnok karabélyának torkolatából. Szinte ugyan-
ekkor szörnyű erővel üt mellbe valami, egészen a ve-
zetőfülkéig dobva a testedet. Nem érzel fájdalmat, 
mert a hét páncéltörő lőszerből kettő szétroncsolja a 
szívedet, azonnal végezve veled.

Sajnos életed és küldetésed véget ért Columbusban.

- 21 =
Figyelmeztetően Kate-re kiáltasz, aztán mindketten 
lebuktok, amikor Veszett Kutya tüzet nyit. A gyors 
cselekvés megment titeket a haláltól. A golyók karco-
lás nélkül repülnek tova a túloldalon.

Tudva, hogy ellenfeled most csak egy kézzel fogja a 
száguldó autója kormányát, ideje bevetni egy trükköt. 
Nekinyomod a sportkocsid oldalát az övének, erre ő 
ellensúlyoz. Ekkor hirtelen fékezel egy nagyot. Mivel 
még mindig fél kézzel kormányoz, nem tud időben 
reagálni, s előtted oldalra száguldva nekicsapódik az 
elválasztó korlátnak. Törött fémrepeszek és szikrák 
repülnek szét belőle a közel száz mérföldes sebesség 
mellett. Míg próbál kiszabadulni a mágnesszerű szo-
rításából, te a gázra taposva jobbról megelőzve újra 
felgyorsítasz.

• Lapozz a 12-re.
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- 22 =
Előugrasz az ajtó takarásából, hogy célba vedd a 
klántagot. Az országúton ugráló teherautó miatt szinte 
lehetetlennek tűnik a pontos célzás, de mikor az alakja 
kitölti a célkeresztet, azonnal meghúzod a ravaszt.

A lövésed halálosan pontos: a golyó a homlokába fú-
ródik, megölve őt, mielőtt leadhatná a rádióüzenetet. 
(Húzd le az elhasznált lőszert a Tártáskádból!) Haskell 
rád nézve vigyorog, lenyűgözte az ügyességed. Épp 
gratulálni akar, amikor a jármű lassítani kezd. Ami-
kor megáll, Frankland kiszállva a fülkéből hátrasétál, 
megnézni, hogy mindketten jól vagytok-e.

– Megvagyunk – válaszolod – Horzsolások, de 
amúgy minden oké.

Segítesz a századosnak felmászni a platóra. Amikor 
beszáll, Knott újra indít, hogy továbbhaladjatok a 
9-es főúton.

• Lapozz a 326-ra.

- 23 =
Nem kockáztatod az életedet, hogy szennyezett vi-
zet igyál, ezért átnézed a gyógyszeres táskádat, hogy 
van-e benne víztisztító tabletta.

Dobj egy kockával!

• Ha a szám kisebb vagy egyenlő a nálad lévő első-
 segélycsomagok számával, lapozz a 180-ra.
• Ha a szám nagyobb, mint az elsősegélycsomagjaid 
 száma, lapozz a 79-re.
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- 24 =
Csalhatatlan pontossággal elhajított fegyvered pörög-
ve csapódik a klántag mellkasának, leverve őt a lábá-
ról. Felmordul, de mielőtt összeszedhetné magát any-
nyira, hogy riadót fújjon, Haskell őrmester felrohan a 
lépcsőn magasra emelt harci késével. Egy gyors szúrás 
a szívbe, s a bandita már képtelen figyelmeztetni a 
hídon tartózkodó társait.

– Szép munka, Cal. Magának is, Haskell – mondja 
Frankland százados, miközben odasiettek hozzájuk. 
– Ha a fickó riadót fújt volna, mostanra Veszett Kutya 
teljes serege a nyakunkon lenne.

Miután visszaszerzed a fegyveredet, a banditákat pe-
dig elnyeli a Rio Grande mélye, ti is eltűntök a kör-
nyékről.

• Lapozz a 250-re.
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- 25 =
A banditák a szemedre céloznak a keresőfénnyel, 
gyakorlatilag megvakítva, s csak az utolsó pillanat-
ban tudod félrerántani a kormányt. Amikor a furgon 
elkapja a dzsip hátulját, a hirtelen ütéstől lefejeled a 
kormányt. Veszítesz 1 KONDÍCIÓ pontot.

A sérülés ellenére gyorsan visszanyered a lélekjelen-
létedet, s visszakanyarodsz az úttestre. Frankland a 
géppuskához felállva megcélozza a 180 fokos fordula-
tot vevő furgont, s tüzet nyit rá. A nagy kaliberű lőszer 
darabokra szaggatja a motort és az utasteret, aztán 
egy hatalmas durranással a benzintank is felrobban. 
Míg felhajtasz az autópályára, a visszapillantó tükör-
ben látod a narancssárga lángokat, melyek elnyelik a 
járművet az utasaival együtt.

• Lapozz a 178-ra.

- 26 =
Az árok széléről legurítod a motort, s nézed, hogy 
megy lefelé az oldalán, hogy aztán csattanva elterül-
jön az alján. Nem lesz könnyű a torlaszon átmászni, 
mert majdnem húsz méter magas, néhol olyan mere-
dek és csúszós, mint egy gránithegy. Pár perc mászás 
után már egyre nehezebb a kapaszkodás. 

Dobj egy kockával, és add hozzá a TALPRAESETTSÉG 
pontodat! Ha van nálad kötél vagy vontatólánc, adj az 
összeghez még 2-t!

• Ha a végösszeg 9 vagy kevesebb, lapozz a 123-ra.
• Ha 10 vagy több, lapozz a 216-ra.
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- 27 =
Sajnos túl magasra sikerül, lövésed ártalmatlanul száll 
el az élen haladó motoros feje fölött. (Húzd le az el-
használt lőszert a Tártáskádból!) A mögötte ülő társa 
megtámasztja a sofőr vállán a pisztolyát, hogy három 
gyors válaszlövést adjon le. Az első golyó eltalálja a 
jobb válladat, messzire hátralökve téged. Veszítesz 3 
KONDÍCIÓ pontot.

A katonák a segítségedre sietnek. Frankland ellátja 
a sebeidet (húzz le egy elsősegélycsomagot az Akció-
táblázatodról!), az őrmester pedig a fegyveredet felra-
gadva tüzet nyit az üldözőkre. (Húzz le egy lövésnyi 
lőszert a Tártáskádból!) A járművek zúgásán is áthal-
latszik a vezér fájdalomkiáltása, ahogy Haskell lövése 
szétroncsolja az ujjait. Elveszíti a motor felett az irá-
nyítást, durván balra húzó gépe felbukik, hogy aztán 
tűzbe boruljon.

A többiek eléggé beijednek ahhoz, hogy biztosabb 
távolságra maradjanak le. Továbbra sem adják fel az 
üldözést, de legalább lőtávolon kívül vannak.

• Lapozz a 149-re.
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- 28 =
Talpra állva lesöpröd magadról a törmeléket. A füst 
elültével látod, hogy a gránát cikcakkos, koromfekete 
lyukat vágott a kabin falán, elég nagyot ahhoz, hogy 
átbújhassatok rajta.

• Lapozz a 214-re.

- 29 =
Félúton jár lefelé a lépcsőn a bandatag, amikor ki-
áltásod visszahangozva száll feléjük. Haskell azonnal 
reagál, a lépcsőn felrobogva ráveti magát a mexikói-
ra, előreszegezett késével. A férfi döbbenten lefagy a 
látványtól, elkerekedett szemekkel próbál a pisztolya 
után kapni, de addigra az őrmester szíven szúrja. A 
súlyos test legurulva elterül a Rio Grande kőkemény 
partján.

– Szép munka, őrmester. Magának is, Cal – mondja 
Frankland százados, miközben odasiettek hozzájuk. 
– Ha a fickó riadót fújt volna, mostanra Veszett Kutya 
teljes serege a nyakunkon lenne.

Miután az összes banditát elnyeli a Rio Grande mé-
lye, ti is eltűntök a környékről.

• Lapozz a 250-re.
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- 30 =
Miközben Frankland százados Lordsburg nyugati 
felének tartva indít, te felállsz a súlyos géppuskához. 
Haskell talál egy lőszeres ládát, és segít neked befűzni 
a helyére az 50-es kaliberű lőszeres szalagot.

Veszett Kutya banditái főként a teherautó melletti 
épületek környékén vannak, de néhányan, leginkább a 
Maguk Urai-őrszemek a város fontos pozícióit is elfog-
lalták. Kettőt vagy hármat is elhagytok Lordsburgból 
kifelé tartva, de nem foglalkoznak veletek. A klánjellel 
kipingált dzsip és a sötétség a kezetekre játszik.

Egészen a 10-es autópálya felhajtójáig nincs is sem-
mi probléma. Amikor előkerült a teherautó, Veszett 
Kutya egy csapat felderítőt küldött ide egy kisteher-
autóval a biztonság kedvéért. Okos lépés volt tőle. 
Mikor meglátnak titeket, a járművön lévő keresőlám-
pát rátok irányítják. Amikor a rádióhívásukra sem vá-
laszoltok, megindulnak felétek, láthatólag azt tervez-
ve, hogy leszorítsanak az útról.

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

• Ha az összeg 4 vagy kevesebb, lapozz a 143-ra.
• Ha az összeg 5 vagy több, lapozz a 293-ra.
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- 31 =
Betörik az üveg, az ablakon pedig berepül valami, ami 
leginkább egy konzervdobozra emlékeztet. Végigpat-
tog a szőnyegen, aztán egy villanás után krémszínű 
gáz kezd kiáramlani belőle. Gyorsan betölti a szobát, 
szemed elkezd könnyezni, torkod pedig kiszáradni. 
Hányingertől környékezve rontasz ki a helyiségből, 
mielőtt a mennyezetig elárasztaná azt az ártalmas 
könnygáz. Veszítesz 3 KONDÍCIÓ pontot.

Köhögve és öklendezve botorkálsz végig a folyo-
són az épület hátulsó vészkijáratához. Tiszta levegőre 
szomjazva rúgod ki az ajtót és kóvályogsz ki a törvény-
szék udvarára. Alig lépsz kettőt, a bérgyilkos már be is 
kanyarodik a sarkon, kezében a puskájával.

• Ha van lőfegyvered és hozzá lőszer, lapozz a 176-ra.
• Ha nincs, lapozz a 270-re.

- 32 =
Óvatosan közelítesz az ajtó felé, finoman lépve az 
egyenetlen padlódeszkákra, hogy ne nyikorogjanak. 
Az ajtón fejmagasságban egy elhúzható kis furnérle-
mezes nyílás van, afféle kémlelőlyuk.

Az ajtóhoz tapasztod a füled, s odabentről elfojtott 
hangfoszlányokat hallasz. Nem érted, mit beszélnek, 
de az biztos, hogy nagyon rémültek. Amikor lenyo-
mod a kilincset, az ajtó nem enged, belülről bezárták.

Dobj egy kockával!

• Ha a szám 0–4, lapozz a 46-ra.
• Ha a szám 5–9, lapozz a 316-ra.
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A nap belemerül a nyugati horizontba, kísérteties al-
konyi fényben fürösztve meg Lordsburg romos épü-
leteit. A nyomok szerint a konvoj megállt itt, de csak 
rövid időre, mert a város most már kihalt. A küldetés 
fáradalmai lassan mindenkin elhatalmasodnak, na-
gyon nehéz ébren maradnotok. A százados végül úgy 
dönt, hogy éjszakára itt verjetek tábort, s az első haj-
nali napsugarakkal álljatok tovább.

A véletlenre bízva választotok egy épületet a főutcán 
lévő boltok és irodák közül, a teherautó a mellette futó 
sikátorban parkol. Belépve az éjszakai szálláshelyre ki-
derül, hogy ez régen egy játékterem volt. Számos já-
tékgép áll glédában egymás mellett több sorban, mint 
egy elektronikus temető fejfái. A képernyők sötétek, 
de a címek ismerősek, emlékeztetnek gyerekkorodra, 
amikor az Utolsó Nap előtt Kaliforniában hasonlóak-
kal játszottál.

Megkönnyebbülsz, hogy Haskell őrmester magára 
vállalja az első őrséget. Lefekvés előtt innod kell, vagy 
veszítesz 3 KONDÍCIÓ pontot.

• Lapozz a 236-ra.
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Acélidegeid és természetes egyensúlyérzéked segí-
tenek abban, hogy visszanyerd az irányítást a jármű 
fölött, s épen leérj az árok mélyére. Addig haladsz ott 
tovább, míg nem találsz egy biztos helyet, ahol kihajt-
hatsz a torlaszon túl. Az emelkedés már könnyebben 
összejön, de amikor megállsz az úttesten, hogy kicsit 
összeszedd magad, végigfut a hátadon a hideg.

Az árok keleti végén egy porfelhő közelít. Bár leg-
alább egy mérföldre van, mégis azonnal tudod, hogy 
egy motorkerékpár veri fel. Nem látod ugyan a mo-
torost, de biztos, hogy a bérgyilkos az. Ijesztő, hogy 
ilyen közel van, gyorsan tovább is állsz a rázós hegyi 
úton.

• Lapozz a 90-re.
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- 35 =
Óvatosan lépkedtek tovább a sugárúton, amíg elég 
közel nem értek a villogó fényekhez, ami innen már 
látszik, hogy öt jókora tábortűz. Az El Paso Művészeti 
Múzeum előtt égnek, alapjuk az onnan kicipelt hol-
mik benzinnel lelocsolva. Klántagok és nőik táncol-
nak részegen a tűz körül, etetve azt festményekkel, fa 
szobrokkal és egyéb műalkotásokkal, a minél nagyobb 
pusztítást sikolyokkal és tapssal jutalmazva.

Ez a végtelenül vandál viselkedés feldühít, de nem 
mersz összetűzésbe keveredni a részeg tömeggel, 
ezért a múzeumot kikerülve továbbálltok.

• Lapozz a 324-re.

- 36 =
Idegesen megtörlöd a tenyeredet, aztán patront 
nyomsz a Remington Bushmaster csövébe. Gyorsan 
ellenőrzöd, hogy ki van biztosítva, aztán felkészülsz a 
veszélyes rohanásra.

Lassan visszaszámolsz öttől, aztán felpattansz, hogy 
felrohanj a lépcsőn. A bokor felé futás közben pus-
káddal az orvlövész rejtekhelye felé lősz.

Add össze az ÜGYESSÉG és KONDÍCIÓ pontjaidat, 
majd ehhez add hozzá, hogy hányszor akarsz lőni 
(minimum egyszer, maximum ötször)! Húzd le az el-
használt lőszert a Tártáskádból!

• Ha a végösszeg 11 vagy kevesebb, lapozz a 249-re.
• Ha 12 vagy több, lapozz a 210-re.
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Frankland százados elkapja a pörgő dollárt, s bal kéz-
fejére csapja. Amikor felfedi a jobb kezével, látszik, 
hogy írás van felül.

– Oké, emberek, ez eldőlt – mondja a százados. 
– Columbust a 9-es főúton kerüljük el.

– Jó lenne azonnal indulni, uram – szól Knott vona-
kodva. – Úgy látom Veszett Kutya még több legénye 
tart felénk.

A közlegény az országútra mutat, ahol dél felől jóko-
ra porfelhő közelít.

– A pokolba! – köp ki Frankland. – Már csak ez hi-
ányzott. Lóra, emberek. Nincs időnk ezekkel a pun-
kokkal szórakozni.

Knott ül újra a volánhoz, mellette a százados foglal 
helyet. Te és az őrmester megint hátul ültök le, az aj-
tóra fektetett fegyverrel célozva hátrafelé. Ahogy elin-
dul a teherautó, idegesen figyeled az egyre közeledő 
portfelhőt.

• Lapozz a 275-re.
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Knott egy feszítővasat kap elő a hátizsákjából, amivel 
megpróbálja feltörni az ajtót, de hamar nyilvánvalóvá 
válik, hogy ez nem jön össze. A szellőzőnyílást köze-
lebbről megvizsgálva viszont kiderül, hogy az egykor 
egy nagyobb ablak volt, és csak utólag, részlegesen 
deszkázták be. Itt könnyebb lenne a bejutás, ezért azt 
mondod Knottnak, hogy feszítse le a léceket.

Egy percen belül akkora cikcakkos lyukat farag bele, 
amin már át tudtok bújni.

• Lapozz a 214-re.

- 39 =
Míg a környező hegyek visszhangozzák egy puskalö-
vés zaját, kikukucskálsz a furgon oldalánál.

Dobj egy kockával, és add hozzá az ÜGYESSÉG és TA-
LÁLÉKONYSÁG pontjaidat!

• Ha az összeg 12 vagy kevesebb, lapozz a 347-re.
• Ha az összeg 13–16, lapozz a 10-re.
• Ha az összeg 17 vagy több, lapozz a 291-re.
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Ösztönösen megérzed a veszélyt, így sikerül lebukni a 
suhanó feszítővas elől. A fejedet fél centivel elkerülve 
szikrákat vet a betonoszlopon. Nem állsz meg hát-
ranézni, hanem elrohansz a boltívtől délre, remélve, 
hogy rátalálsz a társadra.

Knott az oszlopoktól valamivel délebbre guggolva 
rejtőzködik. Amikor elhaladnál mellette, a nevedet 
suttogva hívja fel magára a figyelmedet. Az idomár 
mostanra figyelmeztette a társait, s a banda most 
veszetten indít hajtóvadászatot utánatok a közelben. 
Nem akartok szembeszállni velük, mert ezzel is csök-
kentenétek Frankland és Haskell esélyeit az átjutásra 
a zónán, úgyhogy inkább olyan gyorsan felszívódtok a 
környékről, ahogy csak tudtok.

• Lapozz a 288-ra.

- 41 =
Hiába küzdesz a csúszás ellen, mert mire ismét egye-
nesbe hozod a sportkocsidat, Veszett Kutya megint 
lead egy sorozatot. A nagy kaliberű golyók most a 
hátsó kerekeidet szaggatják szét. A sportkocsid lecsú-
szik az úttestről, nekivágódik a szalagkorlátnak, ahol 
tűzgolyóként felrobban. Veszett Kutya Michigan győ-
zelmi kiáltással hajt át a lángoló roncson, boldogítva 
azzal a tudattal, hogy végre sikerült bosszút állnia raj-
tatok.

Sajnos életed és küldetésed itt ért véget, alig har-
minc mérföldre Tucsontól.
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Hirtelen a sötétséget szétszakítja egy fehér fényvilla-
nás, ami kitölti az egész égboltot. Gyorsan elhalvá-
nyul, de csak hogy átadja helyét egy nagy, hullámzó 
tűzgolyónak, mely a Ciudad Juarez versenypálya kö-
zepéről tornyosul az égre.

– Juhú! Megcsináltuk! – kiáltja Haskell őrmester iz-
gatottan.

A zaj és a lökéshullám megelőzi a teherautót. Az 
üvöltés fülsiketítő, a hullám pedig olyan vad, hogy az-
zal fenyeget, hogy letolja a poros útról a járművet, de 
szerencsére mindkettő hamar elmúlik. Amikor a zaj 
zúgássá szelídül, a távolból fegyverropogás hangja ér 
el hozzátok.

– A hídon túlról jön – mondja a százados. – A ko-
lónia megkezdte a kitörést!

• Lapozz a 86-ra.
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A hídtól két mérföldre egy kereszteződéshez érkezel, 
egy hegyi út ágazik le északnak. Először nem is tö-
rődsz vele, de hirtelen megpillantod egy kabin tete-
jét, beljebb az úttól, alig láthatóan a fenyők között. 
A kimerültség és a menekülés közben szerzett kisebb 
sebek fájdalma miatt úgy döntesz, hogy megnézed 
közelebbről, és pihensz ott egy kicsit.

A kabin egy privát vadászkunyhó volt valaha, egy Las 
Cruces-i gazdag családé az Utolsó Nap előtt. Ajtajai 
és ablakai zártak, de könnyen megbirkózol a rozsdás 
lakatokkal. Odabenn a legtöbb szoba bútorozott, de 
nem látsz semmi hasznosat, míg le nem mész a pincé-
be, ahol találsz 12 étkezésre elegendő konzervételt és 
egy műhelyt, benne meglepő módon egy gyári állapo-
tú krosszmotor parkol.

Odakinn szürkülni kezd, s nem tartod jó ötletnek, 
hogy egyedül a sötétben közelítsd meg Tucsont, ezért 
az éjszakát a pincében töltöd. Aggódsz, hogy a bér-
gyilkos még mindig a nyomodban lehet, úgyhogy el-
barikádozod a pinceajtót. Amikor biztos vagy benne, 
hogy senki sem juthat be anélkül, hogy felkelnél rá, 
végre álomba merülsz, melyre már nagyon szükséged 
volt.

• Lapozz a 256-ra.
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Bár a lövésed megsebesíti a klántagot, de nem állítja 
meg abban, hogy viszonozza a tüzet, s míg hátrébb lép, 
az egész tárat a búvóhelyed felé üríti. A golyók átha-
tolnak az asztalon, hogy a mellkasodban és a lábad-
ban álljanak meg. Próbálsz mozdulni, de nem tudsz. A 
szemed előtt úszkáló színek és az egész testedet eltöltő 
sajgás hamar átadja magát az elmédet elhomályosító 
zsibbadtságnak. Próbálsz ellenállni az egyre erősebb 
kísértésnek, hogy lehunyd a szemed, de végül olyan 
álomba merülsz, melyből már sosem ébredsz fel.

Sajnos életed és küldetésed véget ért El Pasóban.

- 45 =
Nekilendülsz, de lábaid fáradtak, s túl kimerült vagy, 
hogy elérd a szomszéd tető peremét. Zsibbasztó rop-
panással csapódsz arccal a szomszédos épület falának, 
aztán három emeletnyit zuhansz az alattad lévő siká-
torba.

Életed és küldetésed véget ért Lordsburgban.

- 46 =
Az érthetetlen hangok tovább folytatódnak, miköz-
ben kicsit odébb húzod a kukucskálót. A résen át egy 
nagy, gyengén megvilágított szobába látsz be, túlsó 
végén a szakállas férfival, aki izgatottan beszél a föl-
dön lévő lyukba.
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Knott véletlenül elejti a fegyverét, s a hirtelen zajra 
a szakállas fickó az ajtó felé fordul, meglátva téged 
félelem fut végig az arcán. A következő pillanatban 
félrevetődik, így már nem látod, mit csinál.

• Ha be akarod törni az ajtót, lapozz a 186-ra.
• Ha van töltényed, és inkább szétlőnéd a zárat, la-
 pozz a 341-re.

- 47 =
Knott előbukkan a posta hátsó ajtaja mögül. Nem 
talált semmi jót, de örül, hogy nem volt felesleges 
idejönnötök. Mivel kevesebb holmija van, mint ne-
ked, vállalja, hogy a kannát ő cipelje. Visszasétáltok 
a bútorbolthoz, hogy találkozzatok Franklanddel és 
Haskellel.

• Lapozz a 218-ra.

- 48 =
Nem törődve a villámokat szóró fegyverrel és a körü-
lötted becsapódó golyókkal megcélzod a búvóhelyed 
mellett üvöltve elhúzó motorost.

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

• Ha a végösszeg 8 vagy kevesebb, lapozz a 279-re.
• Ha a végösszeg 9–12, lapozz a 97-re.
• Ha 13 vagy több, lapozz a 155-re.
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Három órányi sétálásba kerül a tíz mérföld vissza 
Hachitába, ami alatt innod kell, vagy veszítesz 3 KON-
DÍCIÓ pontot.

A városba beérve egy motorkerékpárt láttok meg a 
benzinkút előtt parkolni. Két férfi guggol a közelben, 
a teherautó által a porban hagyott keréknyomokat ta-
nulmányozva.

– Nem mehet tovább ez a kettő – közli veled Knott, 
miközben közelebb lopakodtok. – Ha másokat is ide-
hoznak, mielőtt megjavítjuk a járgányt, akkor csak a 
szerencsén múlik, hogy látjuk-e még a kolóniát.

A fickók annyira elmerülnek a nyomok vizsgálga-
tásában, hogy észrevétlenül át tudtok szaladni az ut-
cán, és elbújhattok a benzinkút fala mögött. Az egyik 
klántag felállva a motorja felé indul, de a másik még 
a porban térdelve nézegeti Haskell tankszerelésének 
maradványait.

– Most elkaphatjuk őket, méghozzá csendben – sut-
togja Knott harci kését előhúzva. – Mások is lehetnek 
a szomszédságban, úgyhogy túl kockázatos lenne lö-
völdözni.

Közben a második bandita is kezd talpra állni. Knott 
megpaskolja az alkarodat, mutatva, hogy készülj a raj-
taütésre.

• Ha a motornál álló klántagot akarod megtámadni,
 lapozz a 251-re.
• Ha inkább a térdelő klántagot veszed célba, lapozz
 a 238-ra.
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A Gleeson után tekergő út meg van szórva mindenfé-
le tobozokkal és szürke sziklákkal. Az út már annyira 
lepusztult, hogy állnod kell a nyeregben, hogy irányí-
tani tudd a vadul ugráló gépet. Egy újabb veszély jele-
nik meg előtted: a hegyoldalról egy omlás az úttestre 
borított egy hatalmas kupac sziklát, teljesen elzárva az 
utat. Az egyetlen lehetőség az, ha az úttal párhuzamo-
san futó mély árokba leereszkedsz, aztán a torlaszon 
túl nehézkesen kihajts belőle.

• Ha a motoron ülve megpróbálkozol a veszélyes 
 mutatvánnyal, lapozz a 136-ra.
• Ha gyalog vágsz neki a szikláknak, hátrahagyva a
 motorodat, lapozz a 26-ra.

- 51 =
A klántag kétségbeesetten próbál lebukni a fegyvered 
elől, de az ütés így a homlokát éri, s mire a lépcsőn le-
gurulva elterül a Rio Grande kőkemény partján, már 
halott.

– Szép munka, Cal – mondja Frankland százados, 
miközben odasietnek hozzád. – Ha a fickó riadót fújt 
volna, mostanra Veszett Kutya teljes serege a nyakun-
kon lenne.

Sajnos a közelharci fegyveredet nem sikerül vissza-
szerezned, mert megrongálódott (húzd le az Akció-
táblázatodról). Miután az összes banditát elnyeli a Rio 
Grande mélye, ti is eltűntök a környékről.

• Lapozz a 250-re.
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Hiába rántod jobbra a kormányt, hogy elkerüld a fe-
létek száguldó oszlopot, mert Veszett Kutya számít 
erre, és újra nektek ront, hogy ismét végzetetek felé 
száguldjatok. Az autó az oszlop közepét találja el, s 
azonnal lángoló tűzgolyóvá változik. Veszett Kutya 
győzelmi kiáltással hagyja ott a lángoló roncsot, bol-
dogítva azzal a tudattal, hogy végre sikerült bosszút 
állnia rajtatok.

Sajnos életed és küldetésed itt ért véget, alig har-
 minc mérföldre Tucsontól.

- 53 =
Miközben féltérdre ereszkedsz, folytonos mozdulattal 
fegyveredet is felkapod és célra tartod. A célkeresztbe 
kerülő klántagokra lősz, s a visszacsapó fegyver mö-
gött látod az egyik banditát elvágódni. (Húzd le az 
elhasznált lőszert a Tártáskádból!) Egy másik célpon-
tot is keresel, de mielőtt lőhetnél, Haskell a géppisz-
tolyával már lekaszálja. A többi katonát is megihleti 
akciótok, s csatlakozva hozzátok gyorsan visszaszo-
rítjátok a maradék bandatagokat. A százados végül 
felkiált, hogy kövessétek, a két beosztottja azonnal in-
dul is. Az épület túlsó végén lévő tűzlétra felé rohan-
nak. Csak azért állsz meg, hogy felkapd az övedet és 
a hátizsákodat, aztán utánuk sietsz, mielőtt eltűnné-
nek.

• Lapozz a 151-re.
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Könnyű követni a fér� t, mert a frissen letaposott nö-
vények tisztán jelölik az útját a fák között. Egy olyan 
tisztásra érkeztek, amin a köves talajban egy széles, 
kráterszerű mélyedést ástak ki. Még éppen látod a 
földbe vájt lépcsőkön eltűnő alakját. A nyíláshoz érve 
már látod, hogy annak egyik oldala egy fenyőgeren-
dákból álló kabin. A férfi vadul dörömböl a közepén 
lévő ajtón, kiabálva, hogy engedjék be. Amikor bezu-
han rajta, gyorsan becsapják mögötte.

Mindketten óvatosan indultok a lépcső felé, kezetek-
ben fegyverrel, szemeteket a zárt ajtóra szegezve.

– Bizonyára egy túlélő. Ez valami föld alatti menedé-
ke lehet – mondja Knott, s most már biztosan tudjá-
tok, hogy nem ő a felelős két társatok haláláért.

– Igaza lehet – válaszolod –, de nincs egyedül. Valaki 
kinyitotta neki az ajtót.

Az ajtótól kicsit jobbra egy hosszúkás szellőzőnyílást 
látsz meg. Épp közelebb ereszkednél a lépcsőn, hogy 
megnézd alaposabban, amikor lövés dördül, s valami 
élesen a hátadba üt. Egy golyó találta el a hátizsáko-
dat. Az erejétől kifut belőled a szu� a, és a kráter aljára 
esel. Veszítesz 1 KONDÍCIÓ pontot, és a hátizsákodból 
is húzz le egy tárgyat. Átkozod a bérgyilkost, de annak 
azért örülsz, hogy a felszerelésed megmentett a ko-
molyabb sérüléstől.

– Francba! – mordul fel Knott, aki lerohan melléd a 
lépcsőn. – Megtalált minket.
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Menedéket keresve rohantok az ajtóhoz, aminek ke-
mény fáján Knott dörömbölve kéri, hogy engedjenek 
be, de nincs válasz. Az ajtó nem nyílik ki.

– Be kell jutnunk – mondod a kráter körüli fákat 
szemlélve. – Idelenn védtelenek vagyunk.

• Ha van kézigránátod, és be akarod robbantani az
 ajtót, lapozz a 114-re.
• Ha van lombfűrészed, és használni akarod, lapozz
 a 348-ra.
• Ha egyik sincs vagy nem akarod használni, lapozz
 a 38-ra.

- 55 =
Ellenfeled felordít, aztán a halálos ütéstől a melléhez 
kap. Hátraesve az ajtó felé gurul, s közben észreveszel 
az öve hátuljába tűzve egy pisztolyt. (Ha akarod, el-
rakhatod magadnak, 10 darab 9 mm-es lőszer is 
van benne.)

Odaszaladsz Haskellhez, hogy segíts. Ketten már 
könnyen legyűritek a másik tagot: Haskell letépi a 
torkát markoló ujjakat, aztán mindkét lábával mellbe 
rúgva a banditát lerepíti a járműről. Te is utánahajítod 
a te ellenfeled holttestét. Közben Knott túlesik a pá-
nikon, s sikerül újra beindítania a teherautót. Kicsit 
bedőlve éles balra kanyart vesz, a buldózer csak cen-
tikkel robog el mögötte.
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Ahhoz, hogy kijussatok a faluból, Knott egy szűk 
mellékutcán próbál továbbjutni, de hamarosan újabb 
gond adódik. Számos ház összeomlott, a lehullt tör-
melékek egy nagy, egyenetlen dombot alkotnak az 
utca közepén, elzárva előletek a továbbjutás lehetősé-
gét. Knott bízik abban, hogy a teherautón nem fog ki 
ez az akadály, összkerékmeghajtásra kapcsolva a gázra 
tapos. A teherautó nyikorogva gyorsul a téglák és ge-
rendák hegye felé, teljes sebességgel nekirobogva. A 
csúcs felé törtök, de a járgány elakad kevesebb mint 
öt méterre a tetejétől.

Knott és a százados a fülkéből kipattanva elkesere-
detten próbálja eltakarítani az első kerekek alá szorult 
hulladékot. Míg ezzel foglalkoznak, három lövöldöző 
klántag érkezik futva a sarok mögül. Haskell visszalő, 
le is szedi az első kettőt, a harmadik meg fedezék után 
kotor. De ezzel nem hárult el a támadás, mert minden 
pillanatban újabb bandita érkezik, vérszomjas ordibá-
lásuk azt tanúsítja, hogy nem akarnak foglyokat ejteni.

• Ha van lőfegyvered, és használnád is, lapozz a 69-re.
• Ha a századosnak és Knottnak akarsz segíteni a
 törmelék eltakarításában, lapozz a 3-ra.

55



- 56 =
Idegesen megtörlöd a tenyeredet a pólód aljába, aztán 
felkészülsz a veszélyes futásra.

Lassan visszaszámolsz öttől, aztán felpattansz, hogy 
felrohanj a lépcsőn. A bokor felé futás közben csak a 
sebességedben és bátorságodban bízhatsz.

Add össze az ÜGYESSÉG és KONDÍCIÓ pontjaidat!

• Ha az összeg 18 vagy kevesebb, lapozz a 249-re.
• Ha az összeg 19 vagy több, lapozz a 210-re.

- 57 =
Valami eltalál a nyakadnál, és az ütés erejétől meg-
pördülve elterülsz a talajon. Gyors és rövid ideig tartó 
kín jelenik meg a melledben, elvörösítve a látásodat, 
mert a bérgyilkos acélköpenyes golyója a gerincedet 
szétroncsolva a szegycsontodon át távozik.

Életed és küldetésed Arizoniában ért véget.
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Megveregeted Knott vállát, s ő azonnal elindul felfelé 
a lépcsőn. A klántagok már az ajtó környékén járnak, 
ezért gyorsan lerobogsz a lépcsőn az alagsorba, ahol 
egy föld alatti parkolóba jutsz. Száz méterrel előtted a 
holdfény tükröződik az utcára felvivő rámpa törede-
zett felszínén, ezért arra indulsz. Mivel megnyikordul 
mögötted a lépcső, futásra váltasz, de aztán hirtelen 
le is fékezel, mert két csizmás láb jelenik meg a rámpa 
tetején. Ahogy a fickók elindulnak lefelé, gyorsan bú-
vóhelyet keresel két parkoló autó között.

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

• Ha az összeg 7 vagy kevesebb, lapozz a 315-re.
• Ha az összeg 8 vagy több, lapozz a 199-re.

- 59 =
A szemközti szoba sincs bezárva. Amikor benyitsz, s 
a folyosó fénye bejut a sötétségbe, két emeletes ágyra 
és hasonló fenyőbútorokra esik. Szeretettel faragott fa 
és csont gyerekjátékok sorakoznak a polcokon. Épp 
becsuknád az ajtót, amikor a ruhás láda tetején egy 
fából faragott sípot pillantasz meg. (Elrakhatod a há-
tizsákodba.)

Mivel mindkét szobát átvizsgáltad, már csak a har-
madik ajtó maradt hátra.

• Lapozz a 32-re.
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Amint rájössz, hogy klántagoknak néztek titeket, 
azonnal cselekedsz. Csak az út menti sekély árok 
nyújthat némi fedezéket, ezért arra kanyarodsz. Go-
lyók verik fel mögöttetek a port, de ügyességed és re-
akciód gyorsasága megmentett titeket a találattól.

Percekig maradtok lelapulva az árokban, mire 
Frankland és Haskell meggyőződik arról, hogy nem 
vagytok ellenség. Amikor rájönnek a tévedésükre, 
fegyvereiket eldobva, arcukon rémülettel rohannak 
hozzátok. Mindkettejüket sokkolja, hogy meg akartak 
ölni titeket.

Amikor túlteszitek magatokat a dolgon, segítesz 
Knottnak kicserélni a sérült gyújtóegységet. Az új 
tökéletesen működik a teherautótokban, fél órával 
a visszaérkezés után már biztosan dohogó motorral 
folytatjátok az utazást.

• Lapozz a 230-ra.
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A válladnak támasztod a G-12-t, hogy megcélozd a 
mellkasát, miközben ő megragadja a nyakában lógó 
messzelátófélét. A jókora lencséket a plexije elé húzva 
módszeresen átvizsgálja a környező háztetőket. Kí-
váncsi vagy, miért teszi ezt, mert az épületek nagyon 
közel vannak, nem kell ahhoz távcső, hogy megálla-
pítsa, van-e valaki a tetőn. Aztán jégként mar a szí-
vedbe a felismerés, amikor a törvényszék földszinti 
ablakai felé fordul: ez nem egy hagyományos mesz-
szelátó, hanem egy kifinomult, nagy felbontású kép-
erősítő. Meglát téged. Azonnal megrántod a ravaszt, 
de tartasz tőle, hogy már így is túl sokáig tétováztál a 
sorozat leadásával.
Dobj egy kockával, és add hozzá a CÉLLÖVÉS pon-

todat!

• Ha az összeg 10 vagy kevesebb, lapozz a 346-ra.
• Ha az összeg 11 vagy több, lapozz a 4-re.

- 62 =
A csapás mellett észreveszel egy drót hurokcsapdát, 
amivel nyulat vagy hasonló kisállatokat lehet elkapni. 
Jó állapotban van, legfeljebb tíz nappal ezelőtt állít-
hatták fel. Valaki biztosan él itt az erdőben. Elmondod 
Knottnak is, és most már még óvatosabban haladtok 
tovább.

• Lapozz a 311-re.
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A klántag holtan terül el a döglött kutyái mellett, keze 
még mindig erősen markolja a feszítővasat. Hiába 
próbálod kirángatni a markából, így inkább a zsebeit 
kutatod át. A következők kerülnek elő:

pisztoly (benne 3 darab 9 mm-es lőszer)
kés (+2)
1 étkezésre elegendő élelem
síp

Ha valamit meg akarsz tartani, írd fel az Akciótáb-
lázatodra.

Nem akarod megvárni, míg előkerülnek a cimborái, 
ezért elhagyva a boltívet társad keresésére indulsz. 
Knott az oszlopoktól valamivel délebbre guggolva 
rejtőzködik. Amikor elhaladnál mellette, a nevedet 
suttogva hívja fel magára a figyelmedet. Amikor a 
banda megtalálja az idomár és kutyái hulláját, őr-
jöngve indít hajtóvadászatot. Szerencsére tőletek jó-
val távolabb kezdik a keresést, így nyom nélkül fel 
tudtok szívódni.

• Lapozz a 288-ra.
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Vastag porréteg borít mindent a kihalt faluban, me-
lyet lassan kavargat a környező hegyekről lesikló me-
leg szellő. Egy kiégett benzinkút előtt parkolod le a 
motorodat, és a főúton sétálva bekukucskálsz a mocs-
kos ablakokon. Csak három épület van, melyek meg-
érdemelhetnek egy alaposabb átnézést: egy szerszám-
bolt, egy patika és egy rádiójavító műhely.

• Ha a szerszámboltot kutatnád át, lapozz a 152-re.
• Ha a gyógyszertárba lépsz be, lapozz a 272-re.
• Ha a rádiójavítót nézed meg közelebbről, lapozz a
 229-re.
• Ha inkább visszamész a motorodhoz, és elhagyod
 Gleesont, lapozz az 50-re.
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Hirtelen ugrabugráló fény figyelmeztet a veszélyre. 

A fénycsík két-, három-, aztán ötfelé válik, s ahogy 
egyre nagyobbak lesznek, már ki tudod venni a főúton 
a nyomotokba szegődött öt motoros bandita alakját.

– Látogatók! – kiáltasz fegyveredet előkészítve.

Haskell és Frankland nem válaszol, mert elöl valami 
érdekeset találtak, s izgalmukban nem hallják a kia-
bálásodat.

A motoros a csapat élén már csak tíz méterre van 
a teherautó hátulja mögött, fényszórói egyenesen az 
arcodba világítanak. Lövések dörrennek, golyók csa-
pódnak félre a járműről, amikor a motoros megpróbál 
lepuffantani.

• Ha pisztolyod van, lapozz a 172-re.
• Ha géppisztolyod van, lapozz a 337-re.
• Ha sörétes puskád van, lapozz a 219-re.
• Ha karabélyt használsz, lapozz a 246-ra.

- 66 =
A benzinkút három tartályát mostanában ürítették ki, 
de azért mindhárom alján maradt még egy kevéske 
üzemanyag. Egy órába telik kiszippantani a maradé-
kot, kevesebb, mint nyolc litert, de közben legalább 
Haskellnek sikerül a három golyó ütötte lyukat be-
foltozni.

Míg Haskell beönti az értékes benzint a teherautó-
ba, Knottal gyorsan átkutatjátok hasznos holmik után 
a benzinkutat. Az alábbiak kerülnek elő:
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drótvágó
csavarhúzó

Ha valamit elteszel, módosítsd az Akciótáblázatodat.

Frankland százados csalódott, hogy ilyen kevés ben-
zint találtatok, de Knott biztosítja, hogy ez elég lesz 
Lordsburgig, ahol úgyis találkoztok a kolóniával. Mikor 
végeztek a betöltéssel, visszamásztok a teherautóra, hogy 
északra kanyarodva megcélozzátok a 10-es autópályát.

• Lapozz a 183-ra.

- 67 =
– Kövessen, őrmester – mondja Frankland. – Enyém 
a bal oldali, a magáé a jobb. Világos?

Haskell helyesel, aztán ő is előhúzza a harci kését.

– Maguk itt maradnak – mondja nektek Frankland. 
– Kövessenek, ha leszámoltunk a két őrrel, rendben?

Várakozóan figyeled a két tisztet, hogyan közelítik 
meg a két mit sem sejtő klántagot. Gyorsan elnémít-
ják őket, s jeleznek, hogy segítsetek megszabadulni a 
testektől. Ahogy feléjük tartasz, hirtelen észreveszed, 
hogy egy bandatag jelenik meg a folyóparton, s elin-
dul lefelé a lépcsőn a szervizpárkány kapujához. Még 
pár másodperc, és felfedezi, mi folyik itt.

• Ha tüzet nyitsz rá a fegyvereddel, lapozz a 215-re.
• Ha közelharci fegyverrel támadsz rá, lapozz a 166-ra.
• Ha kiáltással � gyelmezteted a századost, lapozz a
 29-re.
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Hirtelen egy ajtó vágódik ki mögöttetek, te pedig ösz-
tönösen megpördülsz, hogy szembenézz a fenyegetés-
sel. Ezt az ajtót eddig eltakarta előletek egy könyves-
polc. Most nyitva áll, előtte a szakállas férfi markolja 
erősen két kézzel a pisztolyát. Puszta re� exből emeled 
fel a fegyvered, de addigra ő meghúzza a ravaszt. A 
golyó a csuklódat horzsolja, és ettől kiesik a fegyver a 
kezedből. Veszítesz 3 KONDÍCIÓ pontot.

Mire Knott reagálhatna, a füstölgő pisztoly már az ő 
arcára irányul.

– Dobd el! – morogja az idegen, mire Knott vona-
kodva engedelmeskedik.

• Lapozz a 200-ra.

- 69 =
Egy tigriscsíkos katonaruhába öltözött nyúlánk klán-
tag áll az utcasarkon. Ő lehet itt a parancsnok, leg-
alábbis abból ítélve, hogy a többi klántag mindent úgy 
csinál, ahogy ő mondja.

• Ha pisztolyod van, lapozz a 133-ra.
• Ha géppisztolyod van, lapozz a 248-ra.
• Ha sörétes puskád van, lapozz a 339-re.
• Ha karabélyt használsz, lapozz a 278-ra.
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Számítottál Veszett Kutya támadására, így időben 
ellenkormányzol. Az ügyes manőverrel egyenesben 
tudod tartani a sportkocsit, Veszett Kutyáé viszont 
balra kitér. Mikor a felhajtóra dobbanva és a szűk 
résen átrobogva átkelsz a hídon, belenézel a vissza-
pillantó tükrödbe, hogy lásd Veszett Kutya Michigan 
autóját az égbe szárnyalni. Egy pillanatra úgy tűnik, 
mintha továbbrepülne, de aztán lefordul az orra, hogy 
beletoccsanjon a csatorna vizébe.

• Lapozz a 350-re.

- 71 =
Felrobogsz a lépcsőn egy irodába, ami az utcára néz. 
Az ablakból figyeled, hogy a klántag leállítja a mo-
torját a város szélén. Szűk, fekete motoros bőrruhát 
hord teljes fejet takaró fekete bukósisakkal, az övére 
és egyéb helyekre aggatott harci eszközöktől úgy néz 
ki, mint valami futurisztikus űrharcos.

Lassan leszáll a gépéről, átállítja a légkondicionált 
motoros gúnyát. A nyereg mögül előhúzza a távcsöves 
puskáját, s a boltok és irodák árnyékában megindul 
az utcán. Harminc méterre tőled a túloldalon megáll, 
hogy kihúzzon a tártáskájából egy narancssárga fejű 
töltényt. Félve nézed, hogy betárazza, s felemelve a 
puskáját megcélozza a motorodat. Az éles kattanást 
hatalmas durranás követi, ahogy a gyújtólőszer berob-
bantja a benzintankot.
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Lüktető szívvel nézed, ahogy lazán leengedi a fegy-
verét, hogy újratöltse.

• Ha megpróbálod lelőni, miközben el van foglalva
 az újratárazással, lapozz a 111-re.
• Ha nincs lőszered vagy nem akarsz lőni, lapozz a
 241-re.

- 72 =
– Ott maradsz! – ordítja a bandita, rád szegezve a 
zseblámpát. Körvonalai az ajtónyílásban látszanak, 
a kutyája pedig az asztalok között szlalomozva ront 
rád. Elszántan próbálsz átbújni az ablakon, mielőtt 
elérhetne. Sajnos a klántag a zseblámpát egy géppisz-
toly csövéhez szigetelő-szalagozta, s az a mellkasodra 
irányul. Vidáman kivárja, ahogy küzdesz az ablakkal, 
aztán megrántja a ravaszt, s megsorozza az ablakot 
egy sereg halálos ólommal.

Forró fájdalom hasít a jobb combodba és a vállad-
ba, ahogy három golyó eltalál, s megpördülve esel ki 
az ablakon: Veszítesz 4 KONDÍCIÓ pontot. Az eséstől 
kábultan, a sebektől alig látva talpra húzod magad, s 
amilyen gyorsan csak bírsz, lebotorkálsz a tűzlépcsőn.

• Lapozz a 282-re.

- 73 =
Pár lépésnyire a keményebb talajtól az a fakéreg, 
amibe kapaszkodsz, leválik a törzsről. Kétségbeesve 
nyúlsz más kapaszkodó után, de már zuhansz, s ha-
donászó karjaid csak a levegőt markolják.
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Pár pillanatra összezavarodnak az érzékeid, ahogy az 
üres égen bucskázol lefelé, aztán eltalálsz egy kiálló 
sziklát, s minden érzés elhagyja a testedet, így már 
nem is tapasztalod meg azt a fájdalmat, amit a völgy 
mélyén összetörő csontjaid okoznának.

Sajnos életed és küldetésed véget ért a Pedregosa 
hegységben.

- 74 =
A benzinkúthoz rohanva épp becsúszol a magányosan 
álló töltőkút mögé, amikor az első motoros eléri a híd 
csúcsát. Másodpercekkel később a százados paran-
csot ordít:

– Tüzet nyiss!

A többiek azonnal engedelmeskednek, a hídról le-
hajtó Angyalkákat ezzel teljesen szétszórva. Kettőt 
eltalálnak, ők le is fordulnak a motorjaikról, a har-
madiknak a kerekét lövik ki, mire az irányíthatatla-
nul a mellvédnek csapódik, de az utolsó sértetlenül 
megússza, s első kerekét a magasba emelve, ordítva 
közeledik. Úgy érzed, mintha egy jégcsapot szúrtak 
volna a szívedbe, amikor rájössz, hogy a banditának 
esze ágában sincs megállni, s így alighanem a kútnak 
fog ütközni.

• Ha TALÁLÉKONYSÁG pontod 6 vagy több, lapozz a
 268-ra.
• Ha tudsz és akarsz is tüzet nyitni a motorosra, la-
 pozz a 299-re.
• Ha félreugrasz az útjából, lapozz a 182-re.
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A lángoló roncsot magatok mögött hagyva egyre 
gyorsabban száguldva távolodtok Lordsburgtól a 10-
es autópályán. Azt várod, hogy majd vad üldözéssel 
kirobog a városból egy seregnyi bandita, de ahogy 
egyre messzebb kerültök, semmi jele ilyesminek.

Tizenöt mérföldet haladtok, épp elérve a 80-as fő-
utat, amikor a dzsipből kifogy a nafta. A százados 
hagyja, hogy az út szélére guruljon. Amikor megáll, 
Frankland kiugrik, lekapja a jármű tartalék kerekére 
szíjazott nagy benzineskannát.

– Most maga vezet, Cal – mondja, miközben meg-
rázza a kannát. Míg te előreülsz, ő a dzsip tankjába 
önti az értékes üzemanyagot. – Úgy nyolc liter lehet 
benne. Ezzel nem jutunk messzire.

Amikor az utolsó cseppeket is belerázta, rájössz, 
hogy miért nem követtek titeket Lordsburgból.

• Lapozz a 309-re.
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A földhöz vágod magad, legyűrve az ordításra való 
kényszert, mert a tenyeredet és a térdedet összevag-
dossa az éles törmelék. Veszítesz 2 KONDÍCIÓ pontot. 
Knott követi a példádat, s a fénycsík megállás nélkül 
vonul el felettetek. A közelben lelassít kicsit, de aztán 
továbbsuhan.

Az utolsó métereket már lassan kúszva teszitek meg. 
Amikor mindketten beértek a tartóoszlopok védelmé-
be, megvárod, míg légzésed újra a normális szintre 
tér vissza, aztán kikukucskálsz, hogy tiszta-e a terep. 
A három klántag azon a részen keresgél, ahová a sze-
metet dobtad. Meggyőződve arról, hogy nem vettek 
észre, rendbeszeded magad, majd továbbhaladtok.

• Lapozz a 288-ra.

- 77 =
Véletlenül egy túlélő kolóniára sikerült bukkannotok, 
akik kétségtelen, hogy előrelátóan felkészítették ezt 
a menedéket jóval a világvége előtt. Érkezésetek és 
behatolásotok bizonyára meggyőzte őket arról, hogy 
összehangolt támadás alatt állnak, s most a menedék 
alsóbb régióiban keresnek búvóhelyet.

Ezt megosztod Knottal, aki egyetért a gondolatme-
neteddel. Nem akarjátok, hogy tragédiába torkolljon 
a dolog, ezért lekiabál, hogy nem jelentetek fenyege-
tést, s jöjjenek elő beszélni veletek.

• Lapozz a 280-ra.
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Végigfut a hátadon a hideg az ellenfeled karabélyának 
csövébe bámulva. Neked kell először lőnöd, méghoz-
zá jól, ha túl akarod élni a helyzetet.

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

• Ha az összeg 6 vagy kevesebb, lapozz a 20-ra.
• Ha az összeg 7 vagy több, lapozz a 213-ra.

- 79 =
Sajnos a gyógyszereid között nem találsz víztisztító 
tablettát. A forrás hidegnek és tisztának tűnik, de jól 
tudod, hogy a kinézet csalóka is lehet. A vízben lehet 
veszélyes baktérium, vírusok vagy radioaktív marad-
ványok, amik órák, napok vagy hetek alatt megölhet-
nek. Vonakodva otthagyod a forrást, nem kockáztatva 
az életedet.

• Lapozz a 289-re.
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Mélyen alszol, de nem túl sokáig. Alig egy órával az-
után, hogy lehunytad a szemed, a teherautó megáll, te 
pedig felébredsz a hirtelen fékezésre.

– Hol vagyunk? – kérdezed, a kora reggeli fényt leár-
nyékolva a szemeid elől.

– Úgy egy mérföldnyire a határtól – mondja a száza-
dos, amikor lenyitja a hátsó ajtót, s hagyja hangosan 
lecsapódni. – Gond van előttünk. Jobb lesz, ha meg-
nézik a saját szemükkel.

Te és Haskell őrmester kinyújtóztatjátok elmacs-
kásodott lábaitokat, aztán leszállva felméritek a kör-
nyezetet. Sziklákkal szórt úttesten álltok, ami lefelé 
ereszkedve egy nagyobb faluba visz egy szűk hágón át. 
Északon, a napsütötte épületeken túl, a Florida hegy-
ség csúcsai uralják az égboltot. A várostól nyugatra 
egy másik főút ágazik le, a kereszteződésnél kopott 
útjelző tábla áll.

• Ha van messzelátód vagy távcsöved, lapozz a 126-ra.
• Ha egyik sincs, lapozz a 232-re.
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– Szerintem a jó hírekre várnak attól az ügynöktől, 
akit utánunk küldtek – válaszolod, miközben odasé-
táltok, ahol Kate leparkolt a sportkocsiddal. – De arra 
a hívásra aztán várhatnak!

Kate tanácstalanul néz rád, mire beszámolsz neki 
arról, mi történt a csapattal a Ciudad Juarez-i mene-
külés óta. Mialatt kikanyarodsz Bensonból, elmesé-
led Frankland, Haskell és Knott halálát, aztán hogy 
hogyan bosszultad meg a tombstone-i törvényszéknél 
Helmut Varkenen a gyilkosságokat.

– Szerinted mi lesz, ha Veszett Kutya megtudja, hogy 
megölted Varkent? – kérdezi idegesen.

– Hát, az tuti, hogy nem lesz boldog. Főleg azután, 
amit Juarezben csináltunk. Nem tudom, mit tesz 
majd. De gondolom majd kiderül.

Sajnos sokkal kevesebbet kell várnotok arra, hogy 
választ kapjatok a kérdésre.

• Lapozz a 252-re.

81



- 82 =
Gyorsan, némán és halálosan csapsz le. Amikor vé-
gük van, a százados jelez a másik két katonának, hogy 
szaladjanak oda. Visszaveszed a cuccaidat, aztán átku-
tatjátok a testeket, mielőtt a buszgarázsban elrejtitek 
őket, s a következők kerülnek elő:

6 darab 7,62 mm-es lőszer
kétélű kés (+3)
kézigránát

A jármű előtt állva Frankland felajánlja neked, hogy 
vezess.

• Ha szeretnél te vezetni, lapozz a 142-re.
• Ha inkább hagynád a századost vezetni, lapozz a
 30-ra.
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Míg a fák felé suhansz, újabb lövést visszhangoznak 
a hegyek. Szinte azonnal érzed is, ahogy valami éles, 
forró borotvához hasonló dolog vág a combodba. 
Veszítesz 3 KONDÍCIÓ pontot.

Összerezzensz, de eszedben sincs megállni, annyira 
félsz az orvlövésztől. Amikor beérsz a fák közé, beve-
tődsz egy széles fenyő mögé, erősen lihegve a meg-
próbáltatásaidtól. Ahogy ott fekszel, fájós lábadat 
tapogatva és a hányingertől szenvedve, Knott melléd 
térdelve megrántja a dzsekid ujját.

– Jobb esélyünk van, ha mélyebbre megyünk az er-
dőben – mondja, s az ő hangján is átsüt, hogy egyre 
jobban elemészti a félelem, mintha az egy falánk pat-
kány lenne.

Egyetértően pislantasz, aztán utánakúszol a száraz 
fenyőtűkön és a magas fák gyökereit takaró betegesen 
barna növényzeten keresztül.

• Lapozz a 189-re.

83



- 84 =
A kutya hirtelen ugatva megáll, mert észrevesz téged. 
Automatikusan kibiztosítod a fegyveredet, de addigra 
a klántag megpördül a sarkán, s géppisztolyával célba 
vesz. Nincs hová félrevetődni a rejtekhelyedről, ezért 
egyetlen esélyed, ha lelövöd a banditát, mielőtt tisztán 
lát téged.

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

• Ha az összeg 8 vagy kevesebb, lapozz a 44-re.
• Ha az összeg 9 vagy több, lapozz a 228-ra.

- 85 =
Knott feje nagy ordítás közben csapódik a vállához a 
puskagolyó erejétől. Rákként hátrál párat, dülöngél, 
mintha a gravitációt akarná legyőzni, aztán elterül 
a földön. Odaszaladsz hozzá, haja alól sötét vér bu-
gyog elő, ösztönösen tudod, hogy már túl késő segí-
teni rajta.

A Knott gyilkosa iránt érzett dühtől és neheztelés-
től feltüzelve azonnal mozgásba lendülsz, fegyveredet 
felkapva a lépcső alján keresel menedéket. A második 
lövés porfelhőt ver fel az arcodtól pár centire. Guggo-
lás közben is látod a torkolattüzet, megállapítva, hogy 
húsz méternyire balra rejtőzik a bérgyilkos a növények 
mögött. Amíg nem emeled magasabbra a fejed, biz-
tonságban vagy, viszont bármikor változtathat a hely-
zetén.
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Óvatosan kilesve keresed, hol máshol bújhatnál el, s 
a lépcsőtől tíz méterre látsz is egy sűrű bokrot.

• Ha van elég lőszered lőni, lapozz a 295-re.
• Ha nincs, lapozz a 261-re.

- 86 =
Elég nehéz kényelmes testtartást felvenni a lyukak-
kal tarkított mexikói országúton nyugatnak, Ciudad 
Juareztől egyre távolabb száguldó teherautón. A 
szemközti padnak feszíted a lábad, szabad kezeddel 
pedig a csomagtérajtót markolod, hogy minél keve-
sebbet ugrálj, de nem sokat segít. Mindkét oldalon 
a hegyek suhannak el, holdfény által megvilágítva, 
közben a teherautó által keltett porfelhőtől hullámoz-
tatva. A két katona útközben átkutatja a teherautó 
rakományát, te pedig a klántagok jelenlétére figyelsz. 
Gondolataid elkalandoznak, azon töprengsz, hogy va-
jon mi lehet most Kate-tel és a kolóniával, akik épp 
a Fort Bliss-i kitörést hajtják végre. Reménykedsz és 
imádkozol, hogy Veszett Kutya főhadiszállásának el-
pusztítása szavatolta a menekülésüket.

• Lapozz a 65-re.
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Amikor Veszett Kutya géppisztolyából tüzet nyit rá-
tok, nagy ordítással a fékre taposol. A gyors cselekvés 
megmentett titeket a haláltól, de nem ússzátok meg 
sértetlenül. Az egyik golyó az alkarodat, egy másik a 
nyakadat súrolja. Veszítesz 4 KONDÍCIÓ pontot.

Tudva, hogy ellenfeled most csak egy kézzel fogja a 
száguldó autója kormányát, ideje bevetni egy trükköt. 
Nekinyomod a sportkocsid oldalát az övének, erre ő 
ellensúlyoz. Ekkor hirtelen fékezel egy nagyot. Mivel 
még mindig fél kézzel kormányoz, nem tud időben 
reagálni, s előtted oldalra száguldva nekicsapódik az 
elválasztó korlátnak. Törött fémrepeszek és szikrák 
repülnek szét belőle a közel száz mérföldes sebesség 
mellett. Míg próbál kiszabadulni a mágnesszerű szo-
rításából, te a gázra taposva jobbról megelőzve újra 
felgyorsítasz.

• Lapozz a 12-re.

87



- 88 =
Megvizsgálod a forrás környékét. Buja zöld növény-
zet, moha, puha föld állatok lábnyomaival. Sehol egy 
csontváz vagy elpusztult kóró, ami szennyezettségre 
utalhatna.

Mivel most már biztosra veszed, hogy minden rend-
ben, isztok belőle, feltöltitek a kulacsotokat (írd fel 
az Akciótáblázatodra), aztán megmosakodtok a tiszta, 
hideg vízben. Nyersz 4 KONDÍCIÓ pontot.

• Lapozz a 289-re.
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A nyugtalanító ugatástól görcsbe rándul a gyom-
rod. Aztán észreveszed őket: két széles pofájú véreb 
vágtat végig a Montana sugárúton, nyomukban két 
klántaggal. Az egyik férfinél géppisztoly, a másiknál 
egy hosszú zseblámpa van.

– Fussunk! – sziszeged, a romokra mutatva.

Knott már fordul is, és szedi a lábait. Ahogy előbuk-
kan a bucka rejtekéből, a kutya vadul felugat, figyel-
meztetve a gazdáját a helyzetetekre. Te is előugrasz, 
Knott nyomában szaladva azért imádkozol, hogy el-
érjétek a romokat, mielőtt tüzet nyitnának rátok. Imá-
id meghallgatásra találnak, mert a nagy sietségben a 
bandita elejti a zseblámpáját, s mire visszaszerezve be-
kapcsolja, ti már beugrottatok egy elhagyatott épület 
nyitott ajtaján.

– Több esélyünk van, ha szétválunk – mondod, ag-
gódva tekintve a vállad fölött az ajtóra vetülő fényre. 
– De ne feledje, találkozunk a terv szerint a hídnál.

A zseblámpa eléggé megvilágítja a belső teret, hogy 
kivegyél két lehetséges kijáratot. Az emeletre kárpito-
zott lépcső visz, az alagsorba pedig egy másik.

• Ha felmész az emeletre, lapozz a 237-re.
• Ha lemész az alagsorba, lapozz az 58-ra.
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Az út állapota egyre jobb, most már mersz gyorsab-
ban is haladni. Öt mérföldet teszel meg rövid idő 
alatt, mire a távolban feldereng egy romos város képe, 
amin egy fémes főút fut át északra és délre.

Ez a település Tombstone, az 1881. október 26-i 
O. K. Corral-i gyors és vad tűzpárbajról híres. Mi-
közben a kopott várostábla felé közeledsz, felrévednek 
előtted fiatalkorodból a régi romantikus hollywoodi 
filmek, amikben Doc Holliday és az Earp tesók le-
győzték a Clantonokat és a McLoweryket, keserű 
ősellenségeiket. A posztapokaliptikus viharok után a 
hely épp olyan lepusztult, mint bő száz évvel ezelőtt 
lehetett. A napszítta és rogyadozó korabeli épületek és 
a főutca teljesen üresek, még autóroncsokat és egyéb 
XXI. századi hulladékot se látni.

A négysávos úton végiggördülve motorbiciklid hang-
ja egyre hangosabb és zörgősebb, mintha csavarokat 
hajigált volna bele valaki.

• Ha van nálad motorolaj, lapozz a 154-re.
• Ha nincs, lapozz a 313-ra.
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Veszett Kutya jön utánad, és hozzászorít a szalagkor-
láthoz. Kate felsikít, mert egy oszlop tűnik fel elöl; 
ilyen sebességgel pillanatokon belül nekiütköztök.

Add össze az AUTÓVEZETÉS és a KONDÍCIÓ pontjaidat!

• Ha az összeg 20 vagy kevesebb, lapozz az 52-re.
• Ha az összeg 21 vagy több, lapozz a 231-re.

- 92 =
Csak kiszívni lehet a benzint, de ahhoz kellene valami 
cső. Hiába kutatod át a parkolót, semmi olyat nem ta-
lálsz, ami valamennyire is emlékeztetne egy hajlékony 
csőre. Aztán eszedbe jut az egyik lecke, amire Cutter 
tanított, amikor vezetni kezdtél, s az emlék mosolyt 
csal az arcodra. A karburátorból levágott benzintöm-
lő pont megfelelne a célra. Ezzel sikerül is kiszívnod 
legalább négy liternyi benzint a tankból. Lezárod a 
kanna fedelét, s kiabálsz Knott után, hogy jöjjön ide. 
(Ha meg akarod tartani a tömlőt, írd fel műanyag 
csőként az Akciótáblázatodra.)

• Lapozz a 47-re.
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Kizárólag sikátorokban és mellékutcákban járva el-
kerülitek a járőrcsapatokat, s gond nélkül eléritek a 
Rio Grande partját. Azt követve nyugatra indultok 
a célotok felé. A korai találkozás Veszett Kutya em-
bereivel lelassított, ezért sietős tempóban közeledtek 
a folyóparti plázák melletti járdákon. Végre megpil-
lantod 400 méterre előttetek a Stanton hidat. Biztos 
vagy abban, hogy ez az, mert ez az egyetlen, ami még 
áll. Az órádra pillantva látod, hogy már csak tíz per-
cetek maradt.

– Ott van a híd – mondja Knott közlegény. – Pár 
perc, hogy odaérjünk. Ha minden oké, a százados és 
Haskell őrmester már ott vár ránk.

Hamar eléritek a híd melletti épületeket, melyek ré-
gen amerikai bevándorlási irodákként funkcionáltak. 
Ahogy Knott megjósolta, Frankland és Haskell már 
megérkeztek, s intenek a házak között, hogy menjetek 
oda hozzájuk. Már felderítették a hidat, megállapítva, 
hogy négyen őrzik, az alatta húzódó szervizpárkányt 
viszont senki.

– Már egy óránk sincs a robbanószerek érkezéséig 
– mondja a százados az órájára pillantva. – Mindenki 
készen áll?

Egyszerre bólintotok.

– Jól van, akkor menjünk!

• Lapozz a 202-re.
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Miközben az emelkedőre koncentrálsz, nem veszed 
észre a drót hurokcsapdát, amivel nyulat vagy hason-
ló kisállatokat lehet elkapni. Beindítod, s a bokádra 
szoruló drót mélyen belevág a húsba. Veszítesz 2 KON-
DÍCIÓ pontot.

A lábad kiszabadítása közben feltűnik, hogy milyen 
jó állapotban van a csapda, legfeljebb tíz nappal ez-
előtt állíthatták fel. Valaki biztosan él itt az erdőben, s 
ezzel szokott friss kaját fogni. Elmondod Knottnak is, 
és most már még óvatosabban haladtok tovább.

• Lapozz a 311-re.

- 95 =
A rohamkarabélyokkal felfegyverzett klántagok az 
egész tárat a teherautó után küldik. Mindenfelé go-
lyók pattognak le a vasról vagy húznak el fütyülve ol-
dalt, ezért lebuksz az ajtó mögé. Gyors re� exeid ismét 
megmentettek, de közben az álladat lehorzsoltad az 
ajtó szélébe. Veszítesz 1 KONDÍCIÓ pontot.

Amikor elhal a lövöldözés, kinézel. Megpillantod a 
vezért, amint lehajol az aszfaltra, felvenni egy adóve-
vőt, amit biztosan kiejtett a zsebéből ugrás közben. 
Valószínűleg jelenteni akar egy másik őrposztnak, ta-
lán Mimbresbe vagy távolabb az úton, hogy számítsa-
nak az érkezésetekre.

• Ha megpróbálod lelőni, mielőtt használhatná a rá-
 diót, lapozz a 22-re.
• Ha nincs lőszered vagy nem akarsz lőni, lapozz a
 335-re.
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Annak tudatában, hogy semmi hasznosat nem hagytál 
ott, kilépsz a patikából, hogy visszamenj a motorod-
hoz. Mielőtt beindítanád, ellenőrzöd a hűtőbordákat. 
Érintésre nagyon forróak, a kevés olaj miatt túlmele-
gedett a motor. Berúgod, s elrebegsz egy imát, hogy 
kibírja addig, míg megtalálod a kolóniát.

• Lapozz az 50-re.

- 97 =
A lövésed oldalra sodorja a búvóhelyed mellett elhúzó 
Angyalkát, aki porfelhőt felverve bucskázik le a földre. 
(Húzd le az elhasznált lőszert a Tártáskádból!) Csak 
amikor elül a por és lecsillapodik a szívverésed, akkor 
jössz rá, hogy megsebesültél.

Egy csinos lyuk jelzi a kabátod ujján a géppisztoly 
golyójának behatolását. Szerencsére tiszta a seb, alig 
vérzel, mert a felkarod belső részén, az izmon ment át 
a golyó, hajszálnyival elkerülve a csontot. Veszítesz 3 
KONDÍCIÓ pontot.

Hirtelen és vadul tör rád a gyötrelem. Knott segít 
megtisztítani és bekötözni a sebet, míg a többiek át-
kutatják a hullákat.

• Lapozz a 209-re.
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A válladnak támasztod a karabélyt, hogy megcélozd 
a mellkasát, miközben ő megragadja a nyakában lógó 
messzelátófélét. A jókora lencséket a plexije elé húzva 
módszeresen átvizsgálja a környező háztetőket. Kí-
váncsi vagy, miért teszi ezt, mert az épületek nagyon 
közel vannak, nem kell ahhoz távcső, hogy megálla-
pítsa, van-e valaki a tetőn. Aztán jégként mar a szíved-
be a felismerés, amikor a törvényszék földszinti abla-
kai felé fordul: ez nem egy hagyományos messzelátó, 
hanem egy kifinomult, nagy felbontású képerősítő. 
Meglát téged. Azonnal megrántod a ravaszt, de tar-
tasz tőle, hogy már így is túl sokáig tétováztál.

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

• Ha az összeg 10 vagy kevesebb, lapozz a 346-ra.
• Ha az összeg 11 vagy több, lapozz a 4-re.
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A parancsnok elég gyorsan mozdul oldalra, hogy ne 
találd el, de egyik embere nem ilyen szerencsés. Mi-
közben kiszalad a sarok mögül, épp mellbe kapja a 
lövésed, amitől hanyatt zuhan a talajon. (Húzd le az 
elhasznált lőszert a Tártáskádból!)

A gyilkolási kísérletedtől felmérgesítve a szigorú 
arcvonású klánfőnök gépkarabélyát előhúzva a hulla 
mögé fekszik, akit pajzsként használ.

• Ha rálősz újra, mielőtt ő lőne rád, lapozz a 78-ra.
• Ha elbújsz a teherautó hátsó ajtaja mögött, lapozz
 a 301-re.

- 100 =
A helyzet felmérése után Frankland százados összehív 
benneteket az elhagyatott kávézó egyik hátsó szobá-
jában.

– Két lehetőségünk van, emberek – mondja csende-
sen. – Vagy rajtaütünk a teherautókon, mielőtt behaj-
tanak a versenypályára, vagy akkor támadunk, ha már 
benn állnak. Mit gondol, őrmester?
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Haskell nehézkesen válaszol, arcán látszik, hogy erő-
sen koncentrál.

– Szerintem akkor robbantsuk fel őket, ha odabenn 
vannak, uram. Nem tudhatjuk, hogy pontosan melyik 
irányból fognak érkezni, és tekintve hogy mit hordoz-
nak a platójukon, kétlem hogy bármi miatt megállná-
nak Michigan főhadiszállása előtt.

Egyetértően bólintasz, akárcsak Knott közlegény.

– Akkor eldőlt. Ha kinn nem tudjuk elkapni őket, 
akkor be kell jutnunk a pályára, hogy ott pusztítsuk el. 
Ez jóval rövidebbre vágja a menekülési esélyeinket, de 
egyetértek, hogy nincs más lehetőségünk.

A döntés megszületése után Haskell mindenkinek 
kioszt egy-egy bombát.

– Állítsák öt percre az időzítőt – mondja, a sajátján 
bemutatva, hogy hogyan kell. – Mágneses, ezért ha 
tehetik, rögzítsék a benzintankra. Ha az nem jön ösz-
sze, tegyék olyan közel a robbanószerekhez, amennyi-
re csak lehet.

Megnézed a súlyos, csészealjra emlékeztető eszközt, 
aztán finoman beállítod az időzítőt Haskell utasítá-
sai szerint. Az élesítő gombot takaró fedelet a helyére 
csukod, aztán a bombát a hátizsákodba süllyeszted. 
(Írd fel az Akciótáblázatodra! Ha nincs több hely rajta, 
akkor valami mást itt kell hagynod helyette.)

• Lapozz a 124-re.
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Nem igazán érted a váratlan visszavonulását, min-
denféle kérdések gyűlnek a fejedben. Vajon meglátott? 
Nem is az orvlövész volt, hanem csak egy felderítő? A 
bérgyilkos megelőzött éjszaka, s most valahol elöl az 
úton vár rád?

Ezeken hiába is töröd a fejed, inkább arra gondolsz, 
hogyan tudnál újra találkozni a kolóniáddal. Jármű 
nélkül az utazás borzasztó bonyolult, ezért megéri 
tenni egy próbát a motoroddal. A nyugati oldalon a 
hegyomlás kevésbé meredek, így különösebb nehéz-
ség nélkül leérkezel az árokhoz. Továbbra is óvatosan 
leballagsz az árokba a járgányodhoz. Arra számítasz, 
hogy csak egy kicsavarodott ócskavas maradt belőle, 
de meglepetésedre az még mindig működőképes. Ki-
egyenesíted a kormányt és az első kereket, és az ötö-
dik rúgásra életre is kel a motor.

Addig haladsz lenn, míg nem találsz egy biztos he-
lyet, ahol kihajthatsz a torlaszon túl. Az emelkedés 
már könnyebben összejön, az árok tetején megállsz, 
hogy a másik irányba nézz. A gyilkos üldöződ em-
lékétől végigfut a hideg a gerinceden, de megrázva 
magad, s az emléket elűzve nekivágsz a továbbvezető 
rázós hegyi útnak.

• Lapozz a 90-re.
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A kapitánnyal a balszerencséről beszélgettek: először 
a klántagok Columbusban, most meg ez a lerobbanás 
veszélyeztetik a demingi találkozás reményét. Hirtelen 
rájössz, hogy ha a kolónia időben érte el Deminget, 
akkor mostanra azt gondolhatják, hogy nem sikerült 
nektek a menekülés, s folytatták útjukat a 10-es au-
tópályán. Ez pedig kevesebb, mint 15 mérföldre van 
tőletek, jócskán a rádió hatósugarán belül.

Nagy reményekkel húzod elő hátizsákodból az adó-
vevőt, majd bekapcsolva a DK1 frekvenciájára teke-
red.

– Phoenix hívja DK1-et, Phoenix hívja DK1-et – is-
mételgeted, de csak recsegő statikus zaj válaszol. Né-
hány különböző sávot behangolsz, de végül feladod a 
próbálkozást.

– Ne aggódj, Cal – mondja a százados a fancsali ké-
pedet látva. – Ha nekünk nem működik a rádiózás, 
legalább Veszett Kutya embereinek sem.

Kora estére érnek vissza a társaitok, de megérte a 
túra: a Knott által a benzinkúton látott gyújtóegység 
tökéletesen működik a teherautótokban, fél órával 
a visszaérkezés után már biztosan dohogó motorral 
folytatjátok az utazást.

• Lapozz a 230-ra.
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A golyó a bal válladat találja el, szinte berepít a tisztás 
végi fák közé. Veszítesz 3 KONDÍCIÓ pontot. A kitapo-
sott ösvény itt meredeken kanyarodik, így kibicsakló 
lábakkal gurulsz le rajta. Amikor végre megállsz, tető-
től talpig tele vagy karcolásokkal és kisebb horzsolá-
sokkal. Veszítesz további 2 KONDÍCIÓ pontot.

Kínlódva talpra állsz, kényszeríted magad a további 
ereszkedésre. Hamarosan eléred azt a patakot, amit 
korábban felfedeztetek, itt megállsz annyira, hogy 
megállapítsd, üldöz-e az orvlövész. A környező erdő 
természetellenesen csendes, könnyű minden fatörzs 
mögé az ellenfeledet képzelni.

Felindultan, de megújult erővel folytatod az utad, az 
ösvényről letérve most a patak folyásirányát követed 
nyugatra, a Swisshelm hegység felé. Tizenkét mérföl-
det teszel meg gond nélkül, aztán kora estére egy kis 
hídhoz és egy északi-déli irányú úthoz érkezel. Meg-
nézed a térképedet, de túl kicsi az út ahhoz, hogy sze-
repeljen rajta. Éhes vagy, ha nem tudsz enni, akkor 
veszítesz 3 KONDÍCIÓ pontot.

• Ha elindulsz az úton, lapozz a 43-ra.
• Ha továbbra is a patakot követed, lapozz a 175-re.
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Ösztönösen kapsz a fegyvered után, miközben meg-
pördülsz, hogy szembenézz a támadóddal. Félelmed 
hamar elmúlik, mert Knott ismerős arca tűnik fel a 
szemközti járdán.

– Ezt alaposan kicentizte, Cal – mondja, s fegyverét 
a tokjába süllyesztve odakocog hozzád.

– Így van – válaszolod magabiztosan. – Szokásom. 
Jobb később, mint holtan, nem?

– Na ja – mondja, s bajtársiasan hátbaver. – Ott a 
híd, pár percnyire. Ha minden oké, a százados és 
Haskell őrmester már ott vár ránk.

Hamar eléritek a híd melletti épületeket, melyek ré-
gen amerikai bevándorlási irodákként funkcionáltak. 
Ahogy Knott megjósolta, Frankland és Haskell már 
megérkeztek, s intenek a házak között, hogy menjetek 
oda hozzájuk. Már felderítették a hidat, megállapítva, 
hogy négyen őrzik, az alatta húzódó szervizpárkányt 
viszont senki.

– Már egy óránk sincs a robbanószerek érkezéséig 
– mondja a százados az órájára pillantva. – Mindenki 
készen áll?

Egyszerre bólintotok.

– Jól van, akkor menjünk!

• Lapozz a 202-re.
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Az ajtód megrogy az öklelés erejétől, egy elhajló fém-
darab szúródik a bordáid közé. Veszítesz 6 KONDÍCIÓ 
pontot.

A borzalmas sajgás ellenére tiszta marad az elméd, 
hogy ellenkormányozz. A gyors és ügyes manőverrel 
egyenesben tudod tartani a sportkocsit, Veszett Ku-
tyáé viszont balra kitér. Mikor a felhajtóra dobbanva, 
és a szűk résen átrobogva átkelsz a hídon, belenézel 
a visszapillantó tükrödbe, hogy lásd Veszett Kutya 
Michigan autóját az égbe szárnyalni. Egy pillanatra 
úgy tűnik, mintha továbbrepülne, de aztán lefordul az 
orra, hogy beletoccsanjon a csatorna vizébe.

• Lapozz a 350-re.

- 106 =
– Azt hiszem, hogy tudok erre választ – mondod, há-
tizsákodba túrva a készülék után.

Az egység nem éppen ehhez a típushoz való, de azt 
tervezed, hogy az akkumulátorra kötve rövidre zárod 
a készüléket, s a felszabaduló áram hátha elég lesz az 
aksi feltöltésére a motor beindításához.

Majdnem egy órába kerül átkötni az egység vezeté-
keit, ezalatt a nap teljes erejével tűz a napelemeire. A 
cellák elnyelik a fényt, s pár perccel később a készü-
lék zümmögve szúrós szagú kék füstpamacsokat kezd 
eregetni.
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– Most indítson – szólsz Knottnak, aki idegesen ül a 
vezetőülésben, azon mélázva, hogy talán egy kattogó 
időzített bombán ül.

Amikor eltekeri a kulcsot, a motor köhögve és köp-
ködve életre kel. Amikor már stabilan fut, megtörlöd 
a kezed a bőrdzsekidbe, lekapcsolod a tűzforró készü-
léket az aksiról, aztán messzire hajítod. Mivel javítha-
tatlan, le kell húznod az Akciótáblázatodról.

• Lapozz a 329-re.

- 107 =
Éles kín szalad fel a lábadon, mert egyszerre felkarco-
lod a lábszáradat és kificamítod a bokádat. Veszítesz 2 
KONDÍCIÓ pontot.

Bár hasra esel, a következő pillanatban Haskell talp-
ra ránt, aztán a teherautó felé támogat. Amikor odaér-
tek, a százados lenyúl, hogy a dzsekidnél fogva teketó-
ria nélkül felrántson a platóra, miközben az őrmester 
alulról tol.

Amikor Haskell is felugrik, Knott megindul a nyu-
gati kapu felé. Ekkor veszed észre, hogy esés közben 
több minden kiesett a hátizsákodból. Húzd le az Ak-
ciótáblázatodról a legutoljára felvett tárgyat, két első-
segélycsomagot és 6 darab lőszert (mindegy, hogy 
melyik kaliber)!

• Lapozz az 5-re.
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Egy öreg postáskocsi áll egyedül a parkolóban. Ke-
rekei lerohadtak, aksija döglött és a motorja is úgy 
tele van porral, hogy soha többé nem fog működni. 
A tankjában viszont található még némi benzin. Le-
het, hogy nem visz sehová, de az üzemanyagát nem 
hagyod itt.

Keresel hozzá valami tartályt, és találsz is egy üres 
benzineskannát az utastérben. A következő problé-
ma viszont az, hogy hogyan juss hozzá a benzinhez 
a tankból.

• Ha van nálad műanyag cső, lapozz a 269-re.
• Ha nincs, lapozz a 92-re.

- 109 =
Sebesen lekapod a hátizsákodat, hogy előkapj egy 
konzerv szárított nyúlhúst. Knott azonnal látja, mi 
a terved, ezért kulacsából gyorsan meglocsolja némi 
vízzel a rostos húst. A kaját a kutyák felé hajítod, s 
futni kezdesz a romok felé, mielőtt a kutyák meglát-
hatnának.

Dobj egy kockával, és add hozzá a TALPRAESETTSÉG 
pontodat! Ha több ételt is felhasználsz, minden to-
vábbi után adj az összeghez még 3 pontot.

• Ha a végösszeg 9 vagy kevesebb, lapozz a 265-re.
• Ha 10 vagy több, lapozz a 234-re.
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A tíz órányi zavartalan alvástól teljesen felfrissülve éb-
redsz. Nyersz 4 KONDÍCIÓ pontot. A barikádod érin-
tetlen, szétszeded, s alaposabban körbenézel a falu 
nagyját alkotó hat további épületben. Mindegyik üres, 
semmi jele annak, hogy éjszaka járt volna bennük va-
laki, úgy véled, most sikerült némi időre megszaba-
dulnod az üldöződtől.

A büfé mögötti fészerben egy tűrhető állapotú mo-
torbiciklire bukkansz. A kerekei jók, a tankja félig van 
benzinnel, de az olajszintje nagyon alacsony. Berú-
god, s csak remélni tudod, hogy elvisz Tucsonig, mi-
előtt lerobban.

A térképed átnézése után északnak indulsz új jármű-
veden, legközelebbi célod a 666-os út felé. Hét mér-
földdel távolabb viszont kénytelen vagy irányt váltani 
egy összeomlott híd miatt, s nyugatnak folytatod az 
utazást egy jelöletlen hegyi úton. Élvezed a hajadba 
kapó hűvös menetszelet, miközben gyorsan hajtasz a 
kihalt tájon, amin bő húsz mérfölddel később tábla 
hirdeti:

Gleeson – Kérjük vezessen óvatosan!

• Ha szétnézel a hegyi faluban, lapozz a 64-re.
• Ha megállás nélkül továbbrobogsz, lapozz az 50-re.
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Minden figyelmeddel a bérgyilkosra koncentrálsz, 
mert nem mindennapi ellenfél. Ráadásul nehéz cél-
pont is, mert részben elrejti egy szerszámbolt tégla-
oszlopa, fekete ruhája pedig remekül beillik az ár-
nyékba. A hátrányok ellenére tudod, hogy ez lehet az 
egyetlen esélyed a menekülésre és halott társaid életé-
nek megbosszulására.

Közben befejezi az újratárazást. A fegyvert a lábához 
támasztja, hogy a nyakában lógó messzelátóféle után 
nyúljon. A jókora lencséket a sisakja plexije elé húzva 
módszeresen átvizsgálja a környező háztetőket. Kí-
váncsi vagy, miért teszi ezt, mert az épületek nagyon 
közel vannak, nem kell ahhoz távcső, hogy megállapít-
sa, van-e valaki a tetőn. Aztán jégként mar a szívedbe 
a felismerés, amikor a törvényszék emeleti ablaka felé 
fordul: ez nem egy hagyományos messzelátó, hanem 
egy kifinomult, nagy felbontású képerősítő. Azonnal 
hátrébb ugrasz az ablaktól, de attól tartasz, hogy már 
felfedezte a helyzetedet.

• Lapozz a 227-re.
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A járművek zúgásán is áthallatszik a vezér fájdalomki-
áltása. (Húzd le az elhasznált lőszert a Tártáskádból!) 
A kezét találtad el, szétroncsolva két ujját. Elveszíti 
a motor felett az irányítást, durván balra húzó gépe 
felbukik, hogy aztán tűzbe boruljon.

A többiek eléggé beijednek ahhoz, hogy biztosabb 
távolságra maradjanak le. Továbbra sem adják fel az 
üldözést, de legalább lőtávolon kívül vannak.

• Lapozz a 149-re.

- 113 =
A pisztolycső tüzet köp, a folyosó szűk falai fülsiketí-
tően verik vissza a zajt. Valami a melledbe mar, aztán 
már a hátadon fekve bámulod a plafonra erősített iz-
zókat. Knott kikerülve téged előrelendül, de már nem 
látsz tisztán, nem is érzel semmit a testedet kitöltő 
zsibbadtságon kívül.

Ellenállásra képtelenül finoman olyan álomba me-
rülsz, amiből nincs ébredés. Sajnos életed és küldeté-
sed itt véget ért.
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Hamar látod, hogy az ajtó túl széles ahhoz, hogy a 
gránát berobbanthassa. A szellőzőnyílást közelebbről 
megvizsgálva viszont kiderül, hogy az egykor egy na-
gyobb ablak volt, és csak utólag, részlegesen deszkáz-
ták be. Biztos vagy benne, hogy a gránát ezt átszakít-
hatja, így a nyílásba dugod, öt másodpercre állítod az 
időzítőjét, aztán kirántod a biztosítószeget.

– Öt másodperc! – kiáltod, mire Knott a földre hú-
zódva eltakarja a fejét. Követed a példáját. A gránát 
tompán robban, megszórva titeket porral és szenes 
fenyőszilánkokkal.

• Húzd le a kézigránátot az Akciótáblázatodról, majd
 lapozz a 28-ra.

- 115 =
Hirtelen szörnyű kín robban a nyakad hátsó részén. 
A súlyos ütéstől előrebuksz, arccal a földre borulva. 
Nem érzel túl sok mindent, mert a sajgás gyorsan át-
adja a helyét a hűvös zsibbadtságnak. A klántag feszí-
tővasa eltörte a gerincedet.

A helyzet reménytelen, mert nem tudsz se mozogni, 
se megvédeni magadat. A bandita brutális bosszút áll 
a kutyái halála miatt. Sajnos életed és küldetésed El 
Pasóban véget ért.
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Az egyik golyó centikkel a nyakad mögött elhúzva a 
melletted ülő Knott vállába fúródik. A hirtelen lökés-
től majdnem kiesik a dzsipből, s rémülten kapaszkodó 
után nyúlva a dzsekidet markolja meg, lerántva a ke-
zedet a kormányról.

A dzsip csikorgó kerekekkel csúszik oldalra, pont rá-
kanyarodva a lehajtóra. Míg a százados és az őrmester 
visszahúzzák Knottot a járműbe, s te is visszanyered 
az irányítást az autó felett, a mellettetek elrobogó 
motorosok megfordulnak, hogy tovább üldözzenek. 
Nincs idő visszakanyarodni az autópályára, így pad-
lóig nyomott gázpedállal délnek száguldasz a 80-as 
főúton.

• Lapozz a 16-ra.

- 117 =
Ellenfeled felordít, aztán a halálos ütéstől a melléhez 
kap. Hátraesve az ajtó felé gurul, s közben észreveszel 
az öve hátuljába tűzve egy pisztolyt. (Ha akarod, el-
rakhatod magadnak, 8 darab 9 mm-es lőszer is van 
benne.)
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Haskell őrmester közben magához tér az esésből, az-
tán a vezetőfülkéhez megy megkérdezni, hogy mi tör-
tént. Rémülten látjátok, hogy egy világossárga buldó-
zer lehajtott markolókanállal robog szembe veletek az 
utcán; nektek akar menni. Frankland rákiált Knottra, 
hogy indítson már, tűnjetek el az útból, de a motor 
nem engedelmeskedik. Reménytelennek tűnik a hely-
zet, de ekkor hirtelen életre kel a járgány, a közlegény 
a gázra taposva megugrasztja, centikkel kerülve el az 
ütközést.

Ahhoz, hogy kijussatok a faluból, Knott egy szűk 
mellékutcán próbál továbbjutni, de hamarosan újabb 
gond adódik. Számos ház összeomlott, a lehullt tör-
melékek egy nagy, egyenetlen dombot alkotnak az 
utca közepén, elzárva előletek a továbbjutás lehetősé-
gét. Knott bízik abban, hogy a teherautón nem fog ki 
ez az akadály, összkerékmeghajtásra kapcsolva a gázra 
tapos. A teherautó nyikorogva gyorsul a téglák és ge-
rendák hegye felé, teljes sebességgel nekirobogva. A 
csúcs felé törtök, de a járgány elakad kevesebb mint 
öt méterre a tetejétől.

Knott és a százados a fülkéből kipattanva elkesere-
detten próbálja eltakarítani az első kerekek alá szorult 
hulladékot. Míg ezzel foglalkoznak, három lövöldöző 
klántag érkezik futva a sarok mögül. Haskell visszalő, 
le is szedi az első kettőt, a harmadik meg fedezék után 
kotor. De ezzel nem hárult el a támadás, mert minden 
pillanatban újabb bandita érkezik, vérszomjas ordibá-
lásuk azt tanúsítja, hogy nem akarnak foglyokat ejteni.

• Ha van lőfegyvered és használnád is, lapozz a 69-re.
• Ha a századosnak és Knottnak akarsz segíteni a tör-
 melék eltakarításában, lapozz a 3-ra.
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A földre kerülve továbbgurulsz, hogy a lehető leg-
messzebb kerülj a töltőkúttól. Gyors reagálásod meg-
mentette az életedet, mert a következő pillanatban a 
motorkerékpár belerohan a pumpába, hogy fényes 
tűzgolyóba boruljanak. Perzselő hőhullám csap végig 
a hátadon, s amikor talpra kecmeregsz, azt látod, hogy 
lángol a benzinkút egész első része. Hideg izzadság 
folyik rólad, mert nagyon közel kerültél a halálhoz.

Lassan megtörlöd a homlokodat remegő kezeddel, 
aztán elsétálsz a ropogó pokoltól.

• Lapozz a 209-re.
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Megpördülsz, és alig hiszel a szemednek, hogy Kate 
Norton integet feléd a túloldali benzinkútról. Egymás 
felé rohanva a kihalt országút közepén találkoztok, 
olyan ölelésben, ami feledteti veled az elmúlt két nap 
megpróbáltatásait.

Amikor némileg alábbhagy a váratlan találkozás örö-
me, elmeséli, hogy a kolónia már elérte Tucsont, biz-
tonságban letáboroztak a Davis-Monthan légibázis 
köré épített erőd falain belül. Amikor nem jött össze 
a találkozás veled és Frankland százados csapatának 
többi tagjával Demingben, akkor továbbjöttek, re-
mélve, hogy útközben utoléritek őket. A nyugati úttal 
együtt fokozatosan csökkent bennük a remény, míg 
végül el kellett fogadniuk, hogy bizonyára ott veszte-
tek a Ciudad Juarez-i rajtaütésben. Kate viszont nem 
tudta ezt elfogadni. Amikor a konvoj elérte Bensont, 
ragaszkodott ahhoz, hogy itt várjon rátok, hátha csak 
járművetek nincs, és gyalog jönnétek Tucson felé. Vo-
nakodva beleegyeztek a kérésébe, tudták, hogy úgyse 
sokat tehetnének a megakadályozására.

Megkérdezed, hogy tapasztalt-e klántevékenységet 
az ittléte 24 órája alatt, de semmiről nem tud beszá-
molni, az országút és a környék teljesen kihalt maradt.

– Vicces – mondja –, de mióta elhagytuk Lordsburg-
ot, mintha már nem érdekelnénk őket.

• Lapozz a 81-re.
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Amikor a második eb is döglötten rogy a földre, a 
boltív alatt megjelenik az idomárjuk, egy koptatott 
farmerdzsekibe és -nadrágba öltözött cingár klántag, 
arcán vad grimasszal. Amikor meglátja a kutyáit, 
őrültként kezd vonyítani.

– Ezért megfizetsz! – kiált fel, s kezében feszítővasat 
lengetve támadásba lendül.

Szkunk
HARCÉRTÉK 12   KONDÍCIÓ 20

• Az első (de csak az első) körben elmenekülhetsz –
 ekkor lapozz a 211-re.
• Ha győzöl, lapozz a 63-ra.

- 121 =
Felhördülő motorral lódulsz előrébb, fél méterrel el-
kerülve Veszett Kutya támadását. A tükörből látod, 
hogy az autója jobbra-balra csúszkál, de a tiédnél 
jóval erősebb V-12-es motorjának nem kell sok idő, 
hogy morogva ismét melléd zárkóztassa fel a járgányt. 
Az utasoldali ablaka lehúzódik, s szembetalálod ma-
gad egy géppisztoly csövével.

Add össze a TALÁLÉKONYSÁG és KONDÍCIÓ pontjaidat!

• Ha az összeg 15 vagy kevesebb, lapozz a 193-ra.
• Ha az összeg 16–20, lapozz a 87-re.
• Ha az összeg 21 vagy több, lapozz a 21-re.
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A fejed búbja a klántag övcsatjával találkozik össze, 
amitől a földre huppansz. Veszítesz 2 KONDÍCIÓ pon-
tot. Mielőtt teljesen helyrerázódnál, a mexikói kést 
rántva rád veti magát.

Banderas
HARCÉRTÉK 14   KONDÍCIÓ 23

Helyzeted miatt a harmadik kör előtt nem tudod 
elővenni a közelharci fegyveredet.

• Ha győzöl, lapozz a 257-re.
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A csúcstól három méternyire kiszakad a helyéről az a 
szikladarab, amibe épp kapaszkodsz. Vadul kapsz oda, 
hogy mást markolj meg, de addigra már zuhansz is 
hanyatt, s csak a levegőbe kalimpálsz. Pár pillanatig 
összezavarodnak az érzékeid, ahogy lebukfencezel a 
köveken egészen az árok aljáig, aztán még percekig 
ködös marad a látásod. Veszítesz 6 KONDÍCIÓ pontot.

Míg kitisztul a látásod, fekve maradsz az árok mé-
lyén, az ég felé bámulva. Nehézkesen talpra állsz, 
megdörzsölöd fájó végtagjaidat, aztán megnézed a 
járgányodat. Arra számítasz, hogy csak egy kicsava-
rodott ócskavas maradt belőle, de meglepetésedre 
az még mindig működőképes. Kiegyenesíted a kor-
mányt, a fényszórót és az első kereket, és a negyedik 
rúgásra életre is kel a motor.

A mély árokban haladsz addig, míg nem találsz egy 
biztos helyet, ahol kihajthatsz a torlaszon túl. Az emel-
kedés már könnyebben összejön, de amikor megállsz 
az úttesten, hogy kicsit összeszedd magad, végigfut a 
hátadon a hideg.

Az árok keleti végén egy porfelhő közelít. Bár leg-
alább egy mérföldre van, mégis azonnal tudod, hogy 
egy motorkerékpár veri fel. Nem látod ugyan a mo-
torost, de biztos, hogy a bérgyilkos az. Ijesztő, hogy 
ilyen közel van, gyorsan tovább is állsz a rázós hegyi 
úton.

• Lapozz a 90-re.
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Távozáshoz készülődve a százados még egyszer össze-
foglalja a tervet:

– Ha bejutottunk és megjön a konvoj, a lehető leg-
hamarabb fel kell rájuk tennünk a bombákat, mert le-
het, hogy gyorsan elkezdik a lepakolást. Mind együtt 
maradunk mostantól. Ha jelzek, azonnal mozdulnak, 
lőni csak akkor lehet, ha abszolút elkerülhetetlen. 
Útközben tartsák nyitva a szemüket, hátha találnak 
megfelelő járművet a meneküléshez. Jó lenne azelőtt 
rálelni, mielőtt felrakjuk a bombákat. Öt percünk lesz 
a távozásra, és én biztos nem akarok a teherautók kör-
nyékén lenni, amikor ez az idő lejár. Ha a bombák 
felrobbannak, nem sok minden fog maradni ebből a 
helyből.

Az eligazítás után libasorban követitek a századost 
a szomszédos sikátorokon át egészen a versenypálya 
hátsó részéig. A legtöbb klántag a bejáratnál maradt 
a keleti kapunál, így elég könnyen és észrevétlenül be 
tudtok jutni hátulról a pályára.

Odabenn elhaladtok az üres kutyakennelek és ad-
minisztrációs blokkok között, egészen a pályáig, ahol 
megpillantod jó öreg ellenfeledet, Veszett Kutya Mi-
chigant.

• Lapozz a 294-re.
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Idegesen törlöd a pólód aljába izzadt tenyeredet, mi-
előtt ellenőrzöd, hogy van-e lőszer a tárban. Felkészí-
ted magad a veszélyes rohanásra.

Lassan visszaszámolsz öttől, aztán felpattansz, hogy 
felrohanj a lépcsőn. A bokor felé futás közben pus-
káddal az orvlövész rejtekhelye felé lősz.

Add össze az ÜGYESSÉG és KONDÍCIÓ pontjaidat, 
majd ehhez add hozzá, hogy hányszor akarsz lőni 
(minimum egyszer, maximum háromszor)! Húzd le 
az elhasznált lőszert a Tártáskádból!

• Ha a végösszeg 13 vagy kevesebb, lapozz a 249-re.
• Ha 14 vagy több, lapozz a 210-re.

- 126 =
Leemeled a teherautóról a hátizsákodat, hogy átku-
tasd a távolbalátó eszközöd után. Beletelik pár má-
sodpercbe, hogy rá tudj fókuszálni a táblára, de aztán 
elolvasod: 

Mimbres   9 mf

Ezt közlöd a kapitánnyal is, aztán a falura nézel. 
Azonnal megérted, hogy miért kellett megállnotok.

• Lapozz a 232-re.
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Átnézed a polcokat, de csak gyümölcsbefőttet és tar-
tósított élelmiszert találsz. Knott levesz egy üveg ece-
tes uborkát, amit a falon lévő lyukon behatoló fény 
világít meg. Miközben a kupakját próbálja letekerni, 
újabb lövés dörren az erdőben, az üveg pedig felrob-
ban, beterítve titeket üvegszilánkkal és uborkapéppel.
Veszítesz 1 KONDÍCIÓ pontot.

Az ajtónak esve a kilincs után tapogatózol. A cik-
cakkos résen át lát titeket az orvlövész, ezért idegesen 
siettek ki a helyiségből, mielőtt újra lőhetne.

• Lapozz a 334-re.

- 128 =
Knott közlegény vezet ismét, mellette ül a száza-
dos. Közben te és az őrmester felmásztok hátulra, 
hogy az ajtón át lőhessetek. Knott egyenletesen vezet 
Columbus felé, lassan, hogy ne keltse fel túlságosan 
senki gyanúját. Hatvan méterre a barikádtól a száza-
dos felkiált elöl:

– Kapaszkodjanak, berontunk!

Aggódó pillantásokat váltasz Haskellel, amikor a 
motor felordít, s a teherautó meglendül.

Dobj egy kockával!

• Ha a szám 0–3, lapozz a 188-ra.
• Ha a szám 4–6, lapozz a 244-re.
• Ha a szám 7–9, lapozz a 345-re.

127–128



- 129 =
A posta hátsó ajtaja a parkolóra nyílik. Knott talált 
itt egy roncs postásautót, s bár motorja és kerekei ja-
víthatatlanok, több, mint négy liter benzint tudott ki-
szívni a tankjából. Gratulálsz neki, aztán visszatértek 
a bútorbolthoz, hogy találkozzatok Franklanddel és 
Haskellel.

• Lapozz a 218-ra.

- 130 =
Úgy fél méterrel még túl is ugrasz a párkány szélén, 
de alig érsz földet, a tetőajtón kirobogó klántagok tü-
zet nyitnak rátok. Golyók tördelik a téglákat és szag-
gatják szét a peremet, ezért azonnal fedezékbe ugrasz.

• Ha van lőfegyvered, és használni akarod, lapozz az
 53-ra.
• Ha nincs fegyvered vagy lőszered hozzá, vagy csak
 nem akarod használni, lapozz a 306-ra.
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Frankland százados pár pillanatig csendben mérlegeli 
a helyzetet, aztán Haskell őrmesterhez fordul:

– Kövessen, őrmester. Enyém a bal oldali, a magáé 
a jobb. Világos?

Haskell helyesel, aztán ő is előhúzza a harci kését.

– Maguk itt maradnak – mondja nektek Frankland. 
– Kövessenek, ha leszámoltunk a két őrrel, rendben?

Várakozóan figyeled a két tisztet, hogyan közelítik 
meg a két mit sem sejtő klántagot. Gyorsan elnémít-
ják őket, s jeleznek, hogy segítsetek megszabadulni a 
testektől. Miután a két banditát elnyeli a Rio Grande 
mélye, ti is eltűntök a környékről.

• Lapozz a 250-re.
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Felemelt kézzel a mellkasára célzol, miközben ő meg-
ragadja a nyakában lógó messzelátófélét. A jókora 
lencséket a plexije elé húzva módszeresen átvizsgál-
ja a környező háztetőket. Kíváncsi vagy, miért teszi 
ezt, mert az épületek nagyon közel vannak, nem kell 
ahhoz távcső, hogy megállapítsa, van-e valaki a tetőn. 
Aztán jégként mar a szívedbe a felismerés, amikor a 
törvényszék földszinti ablakai felé fordul: ez nem egy 
hagyományos messzelátó, hanem egy kifinomult, 
nagy felbontású képerősítő. Meglát téged. Azonnal 
megrántod a ravaszt, de tartasz tőle, hogy már így is 
túl sokáig tétováztál.

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

• Ha az összeg 10 vagy kevesebb, lapozz a 346-ra.
• Ha az összeg 11 vagy több, lapozz a 4-re.

- 133 =
Gyorsan két marokra fogva felemeled a pisztolyt, ig-
norálva a melletted elsüvítő golyókat, csak a banda 
parancsnokára koncentrálva. Egy pillanatra nagyra 
nyílik a szeme a rémülettől, amikor megpillantja a 
melle felé irányuló Beretta torkolatát. Mielőtt elbúj-
hatna a házfal mögött, leadod a lövést.

Add összeg a CÉLLÖVÉS és KONDÍCIÓ pontjaidat!

• Ha az összeg 8 vagy kevesebb, lapozz a 99-re.
• Ha az összeg 9 vagy több, lapozz a 296-ra.
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A százados felkészül a lövésre kibiztosított fegyveré-
vel.

– Megnézem, elő tudom-e csalni a szemetet – mond-
ja vehemensen. – Ha lőni kezdek, maga próbálja ki-
szúrni, hogy hol van.

Beleegyezően bólintasz, készen arra, hogy előbújj, 
amikor lőni akar.

– Rajta! – kiáltja, felemelkedve megrántja a géppisz-
toly ravaszát.

A géppisztoly elnyomja a távcsöves puska zaját, de 
alig fél másodperc kell, hogy lásd, Franklandet elta-
lálták. Még kelepelő fegyverrel a kezében dől hanyatt, 
koponyáját átlyukasztotta a bérgyilkos golyója.

Frankland halála szinte közvetlenül az őrmesteré 
után jeges zuhanyként ér. Félelemtől reszketve bújsz 
meg a furgon mögött, attól tartva, hogy te leszel a 
következő. A félelem annyira elhatalmasodik rajtad, 
hogy alig bírod legyűrni a késztetést, hogy elszaladj. 
Knott a fenyők mögül pisszeg neked, hogy maradj, 
ahol vagy. Nem tudsz tisztán gondolkozni, a pánik 
erősebb az elmédnél. Vakon talpra kecmeregve a fák 
felé botladozol, ahol a sietségtől elesel, összeszurkál-
va a tenyeredet és a térdedet tűlevelekkel. Veszítesz 1 
KONDÍCIÓ pontot.
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A véletlen esés viszont megmentette az életedet, 
mert épp a botlás után süvít el a fejed fölött egy te-
nyérnyivel egy golyó. A közvetlen életveszély végre 
kitisztítja az elmédet, s a túlélést remélve már futni 
kezdesz a fák mélyére. Knott biztat, hogy gyorsíts, te 
meg azért imádkozol, hogy biztonságba juss, mielőtt 
a mesterlövész újabb töltényt küld a fegyvere csövébe.

Add össze az ÜGYESSÉG és KONDÍCIÓ pontjaidat! 
(Ha alacsony a KONDÍCIÓ pontod, de sok a tárgyad, 
érdemes lehet néhányat eldobni a kevesebb büntető-
pont miatt.)

• Ha az összeg 15 vagy kevesebb, lapozz az 57-re.
• Ha az összeg 16–19, lapozz a 83-ra.
• Ha az összeg 20 vagy több, lapozz a 254-re.
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Golyók csapódnak a konténerbe, csak úgy bong a 
füled az éles csengésektől. Pár másodpercnyi tüzelés 
után kerékcsikorgás, aztán hangos, fémes csattanás 
hallatszik. Óvatosan kiemelkedve a perem fölé meg-
látod, hogy az utolsó motorost és járművét is utolérte 
a vég.

Miután kimásztál a szemétből, hogy visszaindulj a 
többiekhez, a százados mindenkit visszaparancsol a 
teherautóra.

– Nem most láttuk utoljára Veszett Kutya embereit 
– mondja keletre, Ciudad Juarez felé nézve. – Jobb 
lenne mozgásban maradnunk, amíg megvan az elő-
nyünk. Eddig jól jöttünk, de még körülbelül 100 mér-
föld hiányzik Demingig.

A százados előreül Knotthoz, ti az őrmesterrel a 
platón maradtok, továbbra is kényelmetlenül utazva. 
A várost északra elhagyva követitek a főút maradvá-
nyát, hátha valahol átkelhettek a határon, hogy talál-
kozzatok a kolóniával. Pár mérföldre a várostól az út 
átmegy egy hídon, méghozzá egy vékony mólón. A 
hajnali nap első sugarai megcsillannak a keleti égbol-
ton, s te a magányos tájat bámulva ismét csak Kate-re 
és a kolóniára tudsz gondolni.

– Ha minden rendben lesz, akkor pár órával dél előtt 
elérjük Deminget – mondja Haskell.
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Egy térképet tanulmányoz a vezetőfülke hátuljára, 
egy drótkeretbe tekert kis izzó fényénél. Végül elrakja 
a katonakabát belsejébe a térképet, leoltja a villanyt, 
s a padlóra kuporodva elalszik. Te is nagyon fáradt 
vagy, ezért követed Haskell példáját, s a rázós utazás 
ellenére valahogy sikerül pár órát pihenned. Alvás 
előtt viszont enned kell, különben veszítesz 3 KONDÍ-
CIÓ pontot.

• Lapozz a 80-ra.

- 136 =
Finoman lehajtasz az árok szélén, aztán a lendületet 
megpróbálod visszafogni a kuplunggal és az első fék-
kel. Az ereszkedés gyorsabb, mint szeretnéd, aztán az 
első kerék oldalra csúszik, és megugrik egy agyago-
sabb részen. Az eddig jól kezelhető gépezet hirtelen 
rémisztő szabadesésbe vált.

Dobj egy kockával, és add hozzá az AUTÓVEZETÉS 
pontodat!

• Ha az összeg 8 vagy kevesebb, lapozz a 235-re.
• Ha az összeg 9 vagy több, lapozz a 34-re.
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A keréknyomok egy gyógyszertárhoz vezetnek a város 
közepén. Úgy tűnik, Kate itt leparkolt, hogy bemen-
jen, mert két sor lábnyom vezet az ajtóig és vissza.

A többiek a teherautón várnak, míg te bemész. Kate 
lábnyomait követve egy üres polcokhoz jutsz. Gyógy-
szert kereshetett, de válogatott, hogy mit vigyen el; a 
polcon még mindig ott van pár gyógyszer és gyógyá-
szati segédeszköz, melyekből ha akarod, összeállít-
hatsz két elsősegélycsomagot.

A kíváncsiságodat kielégítve kisétálsz, és elmondod, 
mire jutottál. Frankland aggódik, hogy Lordsburgba 
értek-e sötétedés előtt, így Knott sebesen visszaka-
nyarodik az autópályára.

• Lapozz a 33-ra.
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A sötétséggel cimborálva egy széles sugárúton távo-
lodtok a parktól. Az utat szegélyező magas épületeket 
úgy látszik, hogy mostanában fosztották ki. A járdák 
és kiskertek tele vannak szórva törött bútorokkal és 
berendezéssel, melyeket a lakások ablakain dobáltak 
ki.

A távolban sárgán villog valami, közelebbről már az 
is hallatszik, hogy részeg klántagok nevetnek és buliz-
nak előttetek.

• Ha továbbra is az úton haladtok, lapozz a 35-re.
• Ha az utat elhagyva délnek fordultok, hogy messze
 elkerüljétek őket, lapozz a 324-re.

- 139 =
A csapóajtóhoz érve lebámulsz a sötétbe vezető falép-
csőkre. Nem látsz és nem hallasz semmit, de érzed, 
hogy van ott valaki.

• Ha lekiabálsz, hogy nem jelentetek fenyegetést, és
 jöjjenek elő beszélni veletek, lapozz a 280-ra.
• Ha azt követeled, hogy dobják el a fegyvereiket és
 jöjjenek elő felemelt kézzel, lapozz a 68-ra.
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Az ütközéstől a klántag fejjel előre nekiesik a teher-
autónak, hogy aztán port felverve boruljon a földre. 
Igaz, hogy téged is elkábított a találkozás, de a lába-
don tudsz maradni, s tiéd az elsőbbség. Bár a félig 
kábult, füstös képű mexikói vakon kitapogatja a pisz-
tolytokját, de mielőtt elővehetné a fegyvert, egy jól 
irányzott fejrúgással ájulatba küldöd.

Gyorsan a teherautó alá húzod a klántag testét, hogy 
a hátsó kerekek elrejtsék a többiek elől. Aztán szem-
ügyre veszed a sor elején álló járművet.

• Lapozz a 164-re.

- 141 =
Kibírhatatlan kín robban a homlokod közepén. Elta-
lált! A lövés ereje felemel a földről, és a törvényszék 
falának csap. A fájdalmat zsibbadtság váltja fel, ami 
elhomályosítja a látásod és elszívja az utolsó csepp 
energiát is érzéketlen végtagjaidból. Lebírhatatlan vá-
gyat érzel az alvásra, és hiába küzdesz az ébren mara-
dásért, esélyed sincs megnyerni ezt a csatát.

Sajnos életed és küldetésed véget ért az arizonai 
Tombstone városában.
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Elfordítod az indítókulcsot, és lenyomod a gázpedált. 
Megkönnyebbülés fut végig rajtad, ahogy a dzsip erős 
motorja dühösen felmordul. Felkattintod a fényszóró-
kat, s már indítasz is nyugatnak, kifelé tartva a város-
ból a buszgarázzsal szembeni szűk utcán.

Veszett Kutya banditái főként a teherautó melletti 
épületek környékén vannak, de néhányan, leginkább a 
Maguk Urai-őrszemek a város fontos pozícióit is elfog-
lalták. Kettőt vagy hármat is elhagytok Lordsburgból 
kifelé tartva, de nem foglalkoznak veletek. A klánjellel 
kipingált dzsip és a sötétség a kezetekre játszik.

Egészen a 10-es autópálya felhajtójáig nincs is sem-
mi probléma. Amikor előkerült a teherautó, Veszett 
Kutya egy csapat felderítőt küldött ide egy kisteher-
autóval a biztonság kedvéért. Okos lépés volt tőle. 
Mikor meglátnak titeket, a járművön lévő keresőlám-
pát rátok irányítják. Amikor a rádióhívásukra sem vá-
laszoltok, megindulnak felétek, láthatólag azt tervez-
ve, hogy leszorítsanak az útról.

Dobj egy kockával, majd add hozzá az AUTÓVEZETÉS 
pontodat!

• Ha az összeg 3 vagy kevesebb, lapozz a 205-re.
• Ha az összeg 4–7, lapozz a 25-re.
• Ha az összeg 8 vagy több, lapozz a 330-ra.
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- 143 =
A banditák a dzsip szélvédőjére irányítják a kereső-
lámpát, gyakorlatilag megvakítva Frankland száza-
dost. Vitézül küzd az irányítással, de picit lassú ahhoz, 
hogy teljesen elkerülhesse a furgont, ami eltalálja a 
hátsó kerékdobot.

Az ütközéstől összerázva és horzsolva – veszítesz 1 
KONDÍCIÓ pontot – hiába próbálsz ellenfeleidre céloz-
ni, a sorozat jó pár méterrel mellémegy. A furgon csi-
korgó kerekekkel tesz egy 180 fokos fordulatot, hogy 
újabb rohamra induljon, de most felkészült vagy. Har-
minc méterre vannak tőletek, amikor lőni kezdesz. A 
nagy kaliberű lőszer darabokra szaggatja a motort és 
az utasteret, aztán egy hatalmas durranással a benzin-
tank is felrobban. Míg a százados felhajt az autópályá-
ra, te hátrafordulva némán figyeled narancssárga lán-
gokat, melyek elnyelik a járművet az utasaival együtt.

• Lapozz a 75-re.

- 144 =
Nagyon rosszul célzol, a fegyvered karhosszal kerüli el 
a klántagot. A lépcsőnek ütköző fegyver csattanásától 
megijedve azonnal figyelmeztető kiáltást hallat a hí-
don lévő társai felé.

– Mi a f...? – sziszeg a százados, egyszerre dühvel és 
félelemmel teli szemekkel fordulva a kiabáló mexikói 
felé.
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A következő pillanatban elszabadul a pokol. A hi-
dat őrző banditák rátok irányítják a keresőfényeket. 
Másodpercek alatt az egész szervizpárkány fényben 
fürdik, felfedve a csapatot és a halott banditákat. 
Az ellenfeleitek kíméletlen össztüzet zúdítanak rá-
tok. Mivel semmi fedezék vagy menekülési lehetőség 
nincs, mind a négyen áldozatul estek a lövöldözésben.

Életed és küldetésed itt véget ért.

- 145 =
Az ajtó nincs bezárva. Amikor benyitsz, s a folyosó fé-
nye bejut a sötétségbe, két emeletes ágyra és hasonló 
fenyőbútorokra esik. Szeretettel faragott fa és csont 
gyerekjátékok sorakoznak a polcokon. Épp becsuknád 
az ajtót, amikor a ruhás láda tetején egy fából faragott 
sípot pillantasz meg. (Elrakhatod a hátizsákodba.)

• Ha a folyosó túloldalán lévő ajtót is megnézed, 
 lapozz a 243-ra.
• Ha a folyosó végén lévő ajtóhoz mész, lapozz a
 287-re.

- 146 =
A klánfőnök lövései az oldaladba marnak, amik egé-
szen a vezetőfülkéig dobják a testedet. Nem érzel 
fájdalmat, mert a hét golyóból kettő szétroncsolja a 
szívedet, azonnal végezve veled.

Sajnos életed és küldetésed véget ért Columbusban.
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Felveszel valami tenyérbe illő szemétdarabot az árok 
aljáról. Odasúgod Knottnak, hogy készüljön az út felé 
rohanásra. Hátralendíted a kezed, aztán a kemény 
szemetet jobbra, jóval a klántagokon túlra hajítod, fü-
lelve, hogy mikor ér a földre.

Dobj egy kockával!

• Ha a szám 0–5, lapozz a 242-re.
• Ha a szám 6–9, lapozz a 221-re.

- 148 =
Hátrahúzod a szánt a Berettán annyira, hogy lásd, van 
lőszer a csőben, aztán felkészülsz a veszélyes roha-
násra.

Lassan visszaszámolsz öttől, aztán felpattansz, hogy 
felrohanj a lépcsőn. A bokor felé futás közben piszto-
lyoddal az orvlövész rejtekhelye felé lősz.

Add össze az ÜGYESSÉG és KONDÍCIÓ pontjaidat, 
majd ehhez add hozzá, hogy hányszor akarsz lőni 
(minimum egyszer, maximum nyolcszor)! Húzd le az 
elhasznált lőszert a Tártáskádból!

• Ha a végösszeg 13 vagy kevesebb, lapozz a 249-re.
• Ha 14 vagy több, lapozz a 210-re.
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- 149 =
Knott erőteljesen dörömböl a vezetőfülke hátulján, 
ezért mindhárman a kis ablak felé fordultok. A mocs-
kos üvegen át látjátok, hogy egy városra mutat előt-
tetek, a kopott épületeket megvilágítják a teherautó 
fényszórói.

– Vado de Piedra! – kiáltja. – Készüljenek, hátha ez 
egy klánváros.

– Csak hajtson tovább, ha gengsztereket lát – vá-
laszol Frankland. – Ha viszont üres, álljon meg egy 
biztonságos helyen. Rendben?

– Igen, uram! – tiszteleg Knott.

A teherautó mögött sorban porlepte üzletek és há-
zak maradnak el, hamar nyilvánvalóvá téve, hogy ez a 
mexikói kisváros elhagyatott. Knott is erre jut, úgy-
hogy lelassít, hogy lehajtson a főútról. Egy hídon át-
hajtva jobbra kanyarodik, aztán egy rég tetőjét vesz-
tett bolt mellett lefékez.

– Még velünk vannak, százados – mondja Haskell 
a száraz folyóágyban villogó fényszórókra meredve, 
ahol a motorosok behajtanak a városba.

– Nem sokáig – morogja Frankland, nyers és elszánt 
hangon. – Szétszóródni és fedezéket keresni. Ha a híd 
közelébe érnek, leszedjük őket.
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Gyorsan otthagyod a teherautót, a sötétséget für-
készve olyan búvóhelyet keresel, ahonnan gond nélkül 
rálátni a hídra. Két ilyen hely jöhet szóba, de mind-
kettő messze van az ideálistól. Az egyik egy töltőkút 
a híddal épp szemben lévő benzinkút elején; a másik 
egy ipari szemetes konténer, ami a híd lehajtójának 
egyik oldalán áll elhagyatottan.

• Ha a kút mögött keresel fedezéket, lapozz a 74-re.
• Ha a konténerbe bújsz be, lapozz a 317-re.

- 150 =
Pár másodpercig döbbenten állsz, azt sem tudod 
biztosan, hogy élsz-e vagy halsz. (Húzd le az elhasz-
nált lőszert a Tártáskádból.) Amikor a meleg szellő 
eltakarítja a kavargó füstöt, látod, hogy a bérgyilkos 
mozdulatlanul fekszik a törvényszék fala mellett. Úgy 
megkönnyebbülsz, mintha egy súlyos szikla gördült 
volna le a válladról. A találkozás sokkja most üt be, 
egész tested reszketni kezd. Innod kell, vagy veszítesz 
3 KONDÍCIÓ pontot.
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Zord kíváncsisággal lépsz közelebb, hogy lehúzd a 
sisakját és végre megnézhesd a gyilkos arcát. Azon-
nal felismered a gonosz, szögletes alakjáról: ő Helmut 
Varken, a legprofibb HAVOC bérgyilkos, ő lőtte le 
2008. május 1-én egyszerre az USA elnökét és Orosz-
ország főtitkárát a római vészhelyzeti csúcstalálko-
zón. A HAVOC büszke volt alantas tettére. Amikor 
kiszivárgott a személyazonossága, a képe minden tévé 
és újság címlapján szerepelt az egész világon. Te ak-
kor még csak hét éves voltál, de arcképe beleégett az 
agyadba, mint a HAVOC által képviselt gonoszság 
szinonimája.

Amikor helyreáll a pulzusod, átkutatod a véráztatta 
testet. Csalódottan tapasztalod, hogy a légkondicio-
nált ruhája javíthatatlanul megsérült, de ezt kompen-
zálandó számos más hasznos tárgyra bukkansz:

pisztoly (benne 10 darab 9 mm-es lőszer)
karabély (benne 22 darab 7,62 mm-es lőszer)
15 darab 9 mm-es lőszer
20 darab 7,62 mm-es lőszer
kés (+2)
kézigránát
könnygáz gránát
3 étkezésre elegendő élelem
kulacs (benne 3 ivásra elég vízzel)
8 elsősegélycsomaghoz elegendő orvosi felsze-

 relés
CB-rádió
éjjellátó optika
iránytű
térkép

150



Ha valamit meg akarsz tartani, írd fel az Akciótáblá-
zatodra. A motozás után otthagyod a törvényszéket, 
s Varken motorjához sétálsz. Nagyon szeretnél már 
Tucsonban lenni, úgyhogy gyorsan berúgod a mo-
tort, hogy elhagyd Tombstone városát az északi 80-as 
főúton.

• Lapozz a 300-ra.

- 151 =
A tűzlétrán gyorsan leereszkedsz a lenti sikátorba, 
épp mielőtt a sarkon befordulna egy csapat rohanó 
klántag. Szerencsére nincs náluk zseblámpa, s siet-
ségükben nem veszik észre az árnyékban rejtőző 
négyeseteket, miközben körberohannak az épület 
mögött. Amint elmentek, a százados vezetésével egy 
rotundában végződő járdán rohantok végig. A kiköve-
zett felülettel szemben egy buszgarázs van, ami mel-
lett pedig egy amerikai katonai dzsip parkol, benne 
két bandataggal.

– Ott a kilépőnk – mondja Frankland. Kését előhúz-
va egy önkéntest kér a jármű megszerzéséhez.

• Ha segítesz neki a két Maguk Urai meglepésében,
 lapozz a 181-re.
• Ha nem akarsz jelentkezni, lapozz a 292-re.
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- 152 =
Miközben lesepred a holmikról a mindent ellepő 
vastag porréteget, jó pár olyan dolog kerül elő, mely 
hasznodra válhat a Tucson felé tartó utazás során. 
Kiteríted magad előtt az értékesnek tűnő tárgyakat, 
hogy válogass belőlük:

vadászpuska
karabély
12 darab 12-es patron
6 darab 7,62 mm-es lőszer
vadászkés (+2)
kétélű kés (+3)
napelemes zseblámpa
horgász csalifelszerelés
szerszámkészlet
kötél
kis takaró

Ha valamit el akarsz vinni, ne felejtsd el módosítani 
az Akciótáblázatodat.

• Lapozz a 318-ra.
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- 153 =
Egy acélkeretes székkel sújtasz le az ablakra. Az üveg 
fülsiketítő reccsenéssel törik be, cikcakkos rést tárva 
fel a menekülésre. Fegyvered tusával gyorsan eltaka-
rítod a pengeéles üvegszilánkokat a keretből, aztán 
elkezdesz kimászni.

Kár volt késlekedni: még csak félig léptél ki az ab-
lakon, amikor a klántag és kutyája beront a szobába.

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

• Ha az összeg 0-4, lapozz a 271-re.
• Ha az összeg 5–8, lapozz a 72-re.
• Ha az összeg 9 vagy több, lapozz a 179-re.

- 154 =
Leparkolsz az út szélén, hogy hátizsákodba túrva elő-
szedd az olajoskannát. A beöntőnyílás kupakja olyan 
forró és szoros, hogy várnod kell, míg lehűl egy kicsit 
a motor. Időközben innod kell, vagy veszítesz 3 KON-
DÍCIÓ pontot.

Amikor végre le tudod tekerni a kupakot, beöntöd 
az olajat. (Húzd le az Akciótáblázatodról!) Épp indí-
tanál, amikor keletről a sajnos már ismerős porfelhő 
kezd közeledni.

• Lapozz a 298-ra.
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- 155 =
Lövésed oldalra sodorja a búvóhelyed mellett elhúzó 
Angyalkát, aki porfelhőt felverve bucskázik le a földre. 
(Húzd le az elhasznált lőszert a Tártáskádból!) Csak 
amikor elül a por és lecsillapodik a szívverésed, akkor 
jössz rá, hogy milyen közel voltál ahhoz, hogy meg-
öljön.

Hét csinos mélyedés húzódik a konténer oldalán, je-
lezve, hogy hol martak bele a vastag acélba a motoros 
géppisztolyának golyói. Alig centikkel vannak a perem 
alatt. Ha csak hajszálnyival is magasabbra célzott vol-
na, akkor biztosan eltalál.

A halálközeli élménytől kiver a hideg. Lassan meg-
törlöd a homlokodat remegő kezeddel, aztán kimász-
va a kukából elsétálsz a hídtól.

• Lapozz a 209-re.
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- 156 =
Azon töprengve, hogy mit használhatnál helyettesí-
tő áramforrásként, benézel a furgon belsejébe, ahol 
észreveszed, hogy nem automata váltós, hanem kézi, 
négykerék-meghajtásos rendszerű.

– Azt hiszem, hogy tudok erre választ – mondod, 
s el is magyarázod. – Ha mozgásba tudjuk hozni a 
furgont, ügyesen használva a kézi váltót be tudnánk 
röffenteni.

A többiek kétkedve hallgatnak, de elhiszik, hogy 
értesz hozzá, főleg, hogy nekik nincs jobb ötletük. 
Együttesen az országútra toljátok a járművet. Knott a 
legkönnyebb, így ő ül bele kormányozni, ti meg olyan 
gyorsan nyomjátok hátulról, ahogy csak tudjátok. 
Amikor már elég gyorsan gurul, Knott magas sebes-
ségbe teszi a sebváltót és felengedi a kuplungot, ab-
ban a reményben, hogy elegendő elektromos áramot 
termelt ahhoz a generátor, hogy a gázra taposáskor 
szikrát adjon a motornak. A terv nem hoz azonnal 
eredményt, csak az ötödik próbálkozásra kezd a mo-
tor köhögni és köpködni.

A komoly erőfeszítés miatt innod kell, vagy veszítesz 
3 KONDÍCIÓ pontot.

• Lapozz a 329-re.
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- 157 =
A klánfőnök golyói szép egyenes vonalban ütnek lyu-
kakat az ajtón, de centikkel a fekvő tested fölött. Mi-
előtt egy újabb sorozatot is megereszthetne, Haskell 
egy precíz fejlövéssel végez vele.

Halálának ténye sokkhullámként tör végig a többi 
klántagon, abbahagyják a lövöldözést. A támadást be-
szüntetve visszahúzódnak, páran felnyalábolják a fő-
nök élettelen testét is.

Amíg tart a tűzszünet, előrerohansz megnézni, hogy 
kell-e támogatás Knottnak és a századosnak. Egy ko-
rábban villanykábeleket tartó vastag faoszlop szorult 
be a kerék és az első lökhárító közé. A segítségeddel 
már ki tudják rángatni, Knott visszamászik a veze-
tőfülkébe, hogy indítson. A teherautó már könnyen 
átlendül a csúcson. Te és a százados felhúzódtok a 
platóra.

Az utca a pusztaságban ér véget, de pár száz méter-
rel előttetek egy kelet-nyugati országút nyújtózik. A 
százados a kis ablakon átnézve felkacag.

– Irány az az út, ott pedig nyugatra – parancsolja 
Knottnak. Aztán hozzátok fordul: – Végül mégiscsak 
leszavaztuk, Haskell. Mimbres felé megyünk.

• Lapozz a 326-ra.
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- 158 =
Kizárólag sikátorokban és mellékutcákban járva elke-
rülöd a járőrcsapatokat, s gond nélkül eléred a Rio 
Grande partját. Azt nyugatra követve indulsz meg a 
célod felé. A korai találkozás Veszett Kutya emberei-
vel lelassított, ezért sietős tempóban közeledsz a fo-
lyóparti plázák melletti járdákon. A sietséggel keve-
sebb óvatosság jár, ami veszélyes is lehet.

Végre megpillantod 400 méterre előtted a Stanton 
hidat. Biztos vagy abban, hogy ez az, mert ez az egyet-
len, ami még áll. Az órádra pillantva látod, hogy már 
csak tíz perced maradt. Már-már futásnak eredsz, 
amikor valami hirtelen zaj miatt megállsz: egy pisztoly 
kibiztosításának hangja az.

• Lapozz a 104-re.
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- 159 =
Alig tucatnyi lépés után a férfi megérzi a közeledést. 
Egy pillanatra egymásra tekintetek, aztán leugrik az 
ösvényről, menekülve beveti magát a bokrok közé. 
Nem akarod futni hagyni, ezért Knottal a nyomod-
ban üldözőbe veszed a fickót.

• Lapozz az 54-re.

- 160 =
Hiába próbálod meggyőzni a családot, hogy jöjjenek 
veletek Tucsonba, s a kolóniához csatlakozva kezdjék 
elölről Kaliforniában, akaratuk megmásíthatatlan.

– Már mondtam, hogy gondoskodunk magunkról 
– vitázik Steve, a szakállas. – Csak hagyjanak békén.

A felesége jön be a folyosóról, azt kiáltva:

– Egy másik mászkál odakinn!

Steve megijed. Ellenőrzi a tárat a pisztolyában, aztán 
rád szegezve remegő hangon mondja:

– Na, maguk ketten! Tűnjenek el most azonnal!

Knott hiába kérleli, hogy ezzel a biztos halálba, az orv-
lövész puskacsöve elé küld titeket, süket fülekre talál.
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– Senki sem hívta ide magukat – köpi Steve. – Ha 
gondjuk van egymással, az a maguk baja, nem a mi-
énk. Nem akarunk részt venni ebben, értik?

Vonakodva hagyjátok, hogy kikísérjenek a folyosón a 
megerősített bejárati ajtóhoz, ami kitárva vár titeket.
– Kifelé! – üvölti Steve, s hátba lökve téged kitán-

torodsz a vakító napfénybe. Knottot is kilökik, aztán 
a fegyvereitek érnek csörömpölve földet mögöttetek.

Míg a fegyvered után indulsz, becsapják a súlyos aj-
tót. Erre mindegy válaszul újabb vérfagyasztó hang 
hallatszik: egy mesterlövész puska dörrenése.

• Lapozz a 85-re.

- 161 =
Elszántan küzdesz a kocsi irányításáért, de az lesod-
ródik, és a szalagkorlátnak ütközik. A nagy csattanás 
után még több mint 200 méteren át maradsz rátapad-
va a csikorgó acélra, mire sikerül visszakanyarodnod 
az úttestre. A találkozástól összetört az első lökhárí-
tód és cikcakkosan kilyukadt a melletted lévő ajtó, és 
a bal kezed is szörnyen vérzik. Veszítesz 4 KONDÍCIÓ 
pontot.

• Lapozz a 274-re.
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- 162 =
A földhöz vágod magad, de a fájdalomtól feljajdítasz, 
mert a tenyeredet és a térdedet összevagdossa az éles 
törmelék. Veszítesz 2 KONDÍCIÓ pontot. Knott mel-
letted landol, s a fénycsík lassan vonul el felettetek. 
A közelben megáll, aztán hirtelen visszafordul rátok, 
felfedve titeket.

A mérges kiáltást két lövés és kutyák ugatása követi. 
A golyók a fejed mellett csapódnak a talajba.

– Futás – sziszeged. – Megláttak.
A sebeidet figyelmen kívül hagyva talpra ugrasz, 

hogy a sötétség felé rohanj. Knott eltűnik a balodon, 
mielőtt eléred a tartóoszlopok lábát. Nem állsz meg, 
már majdnem eléred az utat, amikor váratlanul állati 
morgást hallva lefékezel. Előtted két alacsony figu-
ra közeledik az árnyékban. Hezitálsz, hogy odalőj-e, 
mert félsz, hogy még több ellenséget csábítanál ide. 
Késedelmedet gyengeségnek tulajdonítva a két kutya 
rohanva a mellednek ugrik.

Pitbull terrierek
HARCÉRTÉK 15   KONDÍCIÓ 24

Támadásuk gyorsasága és vadsága miatt csak a má-
sodik körtől tudod használni a közelharci fegyveredet.

• Ha négy vagy kevesebb kör alatt győzöl, lapozz a
 206-ra.
• Ha öt vagy több kör kell a győzelemhez, lapozz a
 120-ra.
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- 163 =
Minden figyelmeddel a bérgyilkosra koncentrálsz, 
mert nem mindennapi ellenfél. Ráadásul nehéz cél-
pont is, mert részben elrejti egy szerszámbolt tégla-
oszlopa, fekete ruhája pedig remekül beleillik az ár-
nyékba. A hátrányok ellenére tudod, hogy ez lehet az 
egyetlen esélyed a menekülésre és három halott tár-
sad életének megbosszulására.

• Ha pisztolyod van, lapozz a 132-re.
• Ha géppisztolyod van, lapozz a 61-re.
• Ha sörétes puskád van, lapozz a 212-re.
• Ha karabélyt használsz, lapozz a 98-ra.
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- 164 =
A százados már az övé alatt fekszik, és jelez neked, 
hogy tedd fel te is a helyére a bombát. A súlyos korong 
rátapad a poros tankra. Óvatosan lenyitod a detoná-
tor kapcsolójának védőkupakját. Amikor a százados 
ismét jelez, megnyomod a gombot. Ahogy az időzítő 
elkezd ketyegni, összecsukod a hátizsákodat, és elkez-
desz a Knott által kiválasztott teherautó felé rohanni.

Frankland és Haskell is futni kezd. A százados húsz 
méterrel előtted tart, az őrmester, akinek két bom-
bát is fel kellett szerelni, ugyanannyival mögötted jár. 
Knott lát titeket a visszapillantó tükrében, s már indít 
is. Füst száll ki a kipufogóból, ahogy a motor kelletle-
nül felpörög. A százados már eléri a járművet, hogy a 
csomagtérbe felmásszon, amikor észrevesznek titeket. 
Néhány klántag utánatok futva vadul lövöldözni kezd. 
A kiabálás elvonja a figyelmedet, nem veszel észre egy 
fém szerszámosládát, ami épp az utadban hever a föl-
dön.

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

• Ha az összeg 9 vagy kevesebb, lapozz a 107-re.
• Ha az összeg 10 vagy több, lapozz a 224-re.
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- 165 =
Lenyomod a kilincset, és finoman benyomod az aj-
tót, de nem mozdul. Arra gondolsz, talán belülről 
van bezárva, de aztán feltűnik a durván ácsolt kere-
te, úgyhogy valószínűleg csak szorul. Egy erős rúgás 
meggyógyítja.

Odabenn egy nagy, nyúlszőrtakarós fenyőágy fogad, 
a végében egy korlátra férfi és női ruhák vannak ha-
jítva, a kis asztalkán fakó családi fotókat látsz. Az ajtó 
mögötti szekrényben találsz egy napelemes zseb-
lámpát és egy csavarhúzót.

• Ha megnézed a szemközti szobát is, lapozz az 59-re.
• Ha a folyosó végén lévő szoba felé indulsz, lapozz
 a 196-ra.

- 166 =
A bandatag olyan széles lábtartással bandukol lefelé 
a lépcsőkön, mintha lovon ülne. Félúton jár, amikor 
észreveszi a halott őr mellett térdeplő századost. A 
látványtól megdermed, szemei meglepetten nyílnak 
nagyra. Már kiáltásra nyitná a száját, amikor magas-
ba lendíted a fegyveredet, hogy rádobd a hordószerű 
mellkasára.

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

• Ha az összeg 4 vagy kevesebb, lapozz a 144-re.
• Ha az összeg 5–9, lapozz az 51-re.
• Ha az összeg 10 vagy több, lapozz a 24-re.

165–166



- 167 =
A nyugati oldalon a hegyomlás kevésbé meredek, így 
különösebb nehézség nélkül leérkezel az árokhoz. 
A viharosan közeledő porfelhő miatt olyan gyor-
san futsz le az árok mélyére, amennyire csak mersz. 
Megnézed a járgányodat. Arra számítasz, hogy csak 
egy kicsavarodott ócskavas maradt belőle, de megle-
petésedre az még mindig működőképes. Kiegyene-
síted a kormányt és az első kereket, és első rúgásra 
életre is kel a motor.

Dobj egy kockával, és add hozzá az AUTÓVEZETÉS 
pontodat!

• Ha az összeg 9 vagy kevesebb, lapozz a 281-re.
• Ha az összeg 10 vagy több, lapozz a 225-re.

- 168 =
Először ledöbbensz azon, hogy Frankland százados 
és Haskell őrmester rátok lő. Amikor viszont az első 
golyósor felveri az út porát, a természetes túlélőösz-
töneid átveszik az irányítást. Csak az út menti sekély 
árok nyújthat némi fedezéket, ezért arra kanyarodsz. 
Az újabb sorozat már pontosabb, a golyók szétszag-
gatják az első kereket. Elveszíted az irányítást a mo-
tor felett, az utolsó dolog, amire később emlékszel az, 
hogy a kormány kicsavarodik a kezedből. Veszítesz 4 
KONDÍCIÓ pontot.
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A teherautó hátulján fekve térsz magadhoz, mellet-
ted a százados és az őrmester áll. Hasogat a fejed, de 
az enyhe agyrázkódást és a koponyád bal felén kéklő 
durva horzsolást leszámítva elég kevés sebbel meg-
úsztad a borulást.

Knott közlegény sértetlenül úszta meg a dolgot, s 
időközben beszerelte az új gyújtóegységet a teherau-
tóba. Most, hogy mind jól vagytok, még egyszer ellen-
őrzik, hogy biztosan dohog a motor, aztán folytatjátok 
az utazást a 81-es főúton.

• Lapozz a 230-ra.

- 169 =
Néma csendben eltemetitek Haskell őrmester tes-
tét az út menti laza agyagos földbe. A százados egy 
kereszttel megjelöli a sírt, aztán pár dicső szót szól a 
szolgálata során meghalt bátor harcosról.

Knottot otthagyjátok végső búcsút venni, s a kapi-
tánnyal megbeszélitek a következő lépést. Amikor 
Veszett Kutya Michigant elfogták, kiderült, hogy szá-
mos mesterlövészként operáló HAVOC bérgyilkosa 
volt az Utolsó Nap előtti évektől. Lehet, hogy egy 
ilyen profi végzett Haskellel, s akkor esélyes, hogy 
nem áll le, amíg mindenkit el nem kapott.

– Ha lőtávolon kívül akarunk maradni, akkor folya-
matosan mozgásban kell maradnunk – mondja a kör-
nyéket szemlélő parancsnok. – A múltban már volt 
szerencsém hasonló gyilkosokhoz. Abszolút kegyetle-
nek és abszolút profik.
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Mintha csak félelmetes szavait akarná igazolni, egy 
újabb lövés visszhangzik végig a fenyőkkel teli hegyek 
közt.

Dobj egy kockával!

• Ha a szám 0–3, lapozz a 340-re.
• Ha a szám 4–9, lapozz a 277-re.

- 170 =
Sértetlenül eléred a jármű elejét, ahol Frankland és 
Knott épp küzd valamivel. Egy korábban villanykábe-
leket tartó vastag faoszlop szorult be a kerék és az első 
lökhárító közé. A segítségeddel már ki tudják rángat-
ni, Knott pedig a lövésekre fittyet hányva mászik visz-
sza a vezetőfülkébe, hogy indítson. A teherautó már 
könnyen átlendül a csúcson. Te és a százados felhú-
zódtok a platóra.

Az utca a pusztaságban ér véget, de pár száz méter-
rel előttetek egy kelet-nyugati országút nyújtózik. A 
százados a kis ablakon átnézve felkacag.

– Irány az az út, ott pedig nyugatra – parancsolja 
Knottnak. Aztán hozzátok fordul: – Végül mégiscsak 
leszavaztuk, Haskell. Mimbres felé megyünk.

• Lapozz a 326-ra.

170





- 171 =
A folyosó végén egy kis raktár van, az ablaka a főutcá-
ra néz. Innen figyeled, hogy a klántag leállítja a mo-
torját a város szélén. Szűk fekete motoros bőrruhát 
hord teljes fejet takaró fekete bukósisakkal, az övére 
és egyéb helyekre aggatott harci eszközöktől úgy néz 
ki, mint valami futurisztikus űrharcos.

Lassan leszáll a gépéről, átállítja a légkondicionált 
motoros gúnyát. A nyereg mögül előhúzza a távcsöves 
puskáját, s a boltok és irodák árnyékában megindul 
az utcán. Harminc méterre tőled a túloldalon megáll, 
hogy kihúzzon a tártáskájából egy narancssárga fejű 
töltényt. Félve nézed, hogy betárazza, s felemelve a 
puskáját megcélozza a motorodat. Az éles kattanást 
hatalmas durranás követi, ahogy a gyújtólőszer berob-
bantja a benzintankot.

Lüktető szívvel nézed, ahogy lazán leengedi a fegy-
verét, hogy újratöltse.

• Ha megpróbálod lelőni, miközben el van foglalva
 az újratárazással, lapozz a 163-ra.
• Ha nincs lőszered vagy nem akarsz lőni, lapozz a
 304-re.
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- 172 =
Jól bejáratott módon átkattintod a biztosító kart, s be-
célzod a motorost. Amikor a cső fél méterrel a fény-
szórók fölé irányul, meghúzod a ravaszt.

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

• Ha az összeg 9 vagy kevesebb, lapozz a 27-re.
• Ha az összeg 10 vagy több, lapozz a 112-re.

- 173 =
Idegesen vársz egy teljes percet, mire újra kikukucs-
kálsz az ablakon. Sehol sem látod a bérgyilkost, attól 
tartasz, hogy már bent van a törvényszék épületében. 
Óvatosan kilesel a folyosóra, aztán a korláton át le az 
előtérre, de nincs itt.

Úgy döntesz, hogy lelépsz innen, amíg még megte-
heted. A lépcső mögött nyílik a vészkijárat. Egy repe-
désen át kilesel a törvényszék udvarára. Ott sem látod 
az orvlövészt, úgyhogy kinyitod az ajtót, és kimész. 
Alig lépsz viszont párat, a bérgyilkos már be is kanya-
rodik a sarkon, kezében a puskájával.

• Ha van lőfegyvered és hozzá lőszer, lapozz a 176-ra.
• Ha nincs, lapozz a 270-re.
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- 174 =
Knott őrt áll, mialatt te körülnézel a vezetőfülkében. 
Semmi hasznos, még a slusszkulcsot is elvitte, ezért 
hátulra sietsz. A hátsó ajtó nincs kulcsra zárva, oda-
benn pedig nyitott tetejű dobozokat találsz a követke-
ző dolgokkal:

5 étkezésre elegendő élelem
kulacs (benne 3 ivásra elég vízzel)
2 elsősegélycsomaghoz elegendő kötszer és or-

 vosi tapasz
napelemes zseblámpa
vasreszelő
szerszámkészlet
légpumpa
kis takaró
kötél

Ha valamit el akarsz vinni, akkor módosítsd az Ak-
ciótáblázatodat.

Miután kielégítetted a kíváncsiságodat, leugrasz, s 
Knottnak intve továbbálltok.

• Lapozz a 138-ra.

- 175 =
A hegyek mögött lebukó nap sötétséget hagy maga 
után, mire eléred az Elfrida nevű falut. Egy zárt hegyi 
közösség központja volt egykor, mára csak szél cibál-
ta üzletek és rogyadozó kabinok elmúló gyűjteménye. 
A kimerültség és a menekülés közben szerzett kisebb 
sebek fájdalma miatt úgy döntesz, hogy megnézed 
közelebbről, és pihensz itt egy kicsit.
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Egy elhagyatott, pincével is rendelkező büfé tűnik a 
legjobb menedéknek. Nem tartod jó ötletnek, hogy 
egyedül a sötétben közelítsd meg Tucsont, ezért az éj-
szakát a pincében töltöd, hogy az első fénysugarakkal 
állj tovább. Aggódsz, hogy a bérgyilkos még mindig a 
nyomodban lehet, úgyhogy elbarikádozod a pinceaj-
tót. Amikor biztos vagy benne, hogy senki sem juthat 
be anélkül, hogy felkelnél rá, végre álomba merülsz, 
melyre már nagyon szükséged volt.

Ám alvás előtt enned kell, vagy veszítesz 3 KONDÍCIÓ 
pontot.

• Lapozz a 110-re.

- 176 =
Az életet és a halált egyetlen apró pillanat választja 
el, nincs idő értelmesen gondolkodni. Csak a puszta 
re� exek számítanak. Míg felemeled a fegyvered, úgy 
érzed, mintha körülötted minden le lenne lassulva. 
Felsejlik előtted az az izzó pár másodperc, amikor a 
cowboyok találkoztak itt a kegyetlen ellenfeleikkel. A 
pillanat véget ér, a két fegyver egyszerre köp magából 
lángokat.

Add össze az ÜGYESSÉG, a CÉLLÖVÉS és a KONDÍCIÓ 
pontjaidat!

• Ha a végösszeg 20 vagy kevesebb, lapozz a 141-re.
• Ha 21 vagy több, lapozz a 150-re.

176



- 177 =
Mivel te is a Columbust elkerülő útra szavazol, így 
három voks áll egy ellen.

– Rendben, emberek, akkor ez eldőlt – mondja 
Frankland százados. – Columbust elkerülve a 9-es fő-
úton megyünk tovább.

– Jó lenne azonnal indulni, uram – szól Knott vona-
kodva. – Úgy látom Veszett Kutya még több legénye 
tart felénk.

A közlegény az országútra mutat, ahol dél felől jóko-
ra porfelhő közelít.

– A pokolba! – köp ki Frankland. – Már csak ez hi-
ányzott. Lóra, emberek. Nincs időnk ezekkel a pun-
kokkal szórakozni.

Knott ül újra a volánhoz, mellette a százados foglal 
helyet. Te és az őrmester megint hátul ültök le, az aj-
tóra fektetett fegyverrel célozva hátrafelé. Ahogy elin-
dul a teherautó, idegesen figyeled az egyre közeledő 
porfelhőt.

• Lapozz a 275-re.
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- 178 =
A lángoló roncsot magatok mögött hagyva egyre 
gyorsabban száguldva távolodtok Lordsburgtól a 10-
es autópályán. Azt várod, hogy majd követnek, de 
ahogy a várost lassan elnyeli az éjszaka, semmi jele 
nincs üldözésnek.

Tizenöt mérföldet haladtok, épp elérve a 80-as fő-
utat, amikor a dzsipből kifogy a nafta. Hagyod, hogy 
az út szélére guruljon. Amikor megáll, Frankland le-
kapja a jármű hátuljára szíjazott nagy benzineskannát, 
s megrázza.

– Úgy nyolc liter lehet benne – mondja, miközben 
felpattintja a tetejét, s a dzsip tankjába önti az üzem-
anyagot. – Ezzel nem jutunk messzire.

Amikor az utolsó cseppeket is belerázta, rájössz, 
hogy miért nem követtek titeket Lordsburgból.

• Lapozz a 309-re.
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- 179 =
A fegyveredért nyúlsz, de egy recsegős hang megállít:

– Ne mozdulj!

A bandita körvonalai látszanak az ajtónyílásban, rád 
szegezett zseblámpával, s közben a kutyája az aszta-
lok között szlalomozva ront rád. Elszántan átveted 
magad az ablakon, mielőtt elérne. Gyors mozdulatod 
alighanem az életed mentette meg, mert az Angyal-
ka a zseblámpát egy géppisztoly csövéhez szigetelő-
szalagozta, s az a mellkasodra irányult. Amikor moz-
dultál, megrántotta a ravaszt, az ablak felé küldve egy 
sereg halálos ólmot, de azok csak az ablakkeretet tép-
ték darabokra, benned nem tettek kárt.

Egy vas tűzlépcső fogja fel az esésedet, de ára van; 
a padlóján üveg van szétszórva, amiktől számos ki-
sebb vágást szerzel a tenyeredre és térdedre. Veszítesz 
1 KONDÍCIÓ pontot. A halálközeli élmény sokkja ki-
zárja a fájdalmat az agyadból, s gyorsan leviharzol a 
tűzlépcsőn.

• Lapozz a 282-re.

- 180 =
Örömmel tapasztalod, hogy van a gyógyszereid között 
víztisztító tabletta. Ha akarod, egy elsősegélycsomag 
feláldozásával feltöltheted a kulacsodat.

• Lapozz a 289-re.
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- 181 =
A hátizsákodat és lőfegyveredet Haskellnél hagyod, s 
közelharci fegyveredet előhúzva követed Frankland 
századost. A két Maguk Urai-banditának fogalma 
sincs a jelenlétetekről, némán tudjátok őket hátulról 
meglepni. Egy súlyos, szalagtáras géppuska van az 
első ülések mögé szerelve, ami eltakar titeket, míg 
leguggolva a közelbe lopóztok. Visszafojtott lélegzet-
tel vársz Frankland jelzésére. Amikor minden tisz-
ta, bólint, s egyszerre vetitek magatokat a gyanútlan 
klántagokra.

Add össze az ÜGYESSÉG és KONDÍCIÓ pontjaidat. (A 
hátizsákod megterheltsége miatt nem jár büntető-
pont, mert nincs rajtad.)

• Ha az összeg 21 vagy kevesebb, lapozz a 2-re.
• Ha 22 vagy több, lapozz a 82-re.

- 182 =
Vadul talpra ugrasz, hogy félrevetődj a közeledő ban-
dita és az egyenesen a kút felé száguldó gépezete elől.

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

• Ha az összeg 6 vagy kevesebb, lapozz a 308-ra.
• Ha az összeg 7 vagy több, lapozz a 226-ra.
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- 183 =
A hőmérséklet tovább emelkedik, míg a teherautó a 
81-es főút maradékán robog széles és kies tájakon át. 
Majdnem délben értek el egy kanyargó, meredek falú 
kanyont, ami kettévágja a helyszínt. A több rétegben 
lerakódott sziklák drámai színátmenetei végre válto-
zatosak a napszítta hegyi pusztaság után.

– A kolónia már Demingben kell legyen – mondja a 
százados az órájára pillantva. – Ha elérjük az autópá-
lyát, ott megállunk, és bevárjuk őket. Nincs értelme 
ilyen hőségben továbbsietnünk, ha nem kell.

Alig fejezi be a mondatot, mikor valami durran. A 
padló megrázkódik, a motor köhögni és köpködni 
kezd. Knott hangosan felmordul, a legrosszabbtól 
tartva pumpálja a gázpedált, hogy ne álljon le a jár-
gány. Fél mérföldet tudtok még menni úgy, mint egy 
részeg kenguru, amikor is egy utolsót köhögve a jár-
mű leáll.

A motort átvizsgálva kiderül a probléma oka: elre-
pedt az elektronikus gyújtóegység. Knott visszaem-
lékszik, hogy látott egy ilyet a hachitai benzinkút sze-
relőpadján, átkozza is magát, hogy nem hozta el. De 
legalább van a közelben cserealkatrész. Knott jelent-
kezik, hogy visszasétál a tíz mérföldre lévő városba, de 
valaki tartson vele.

• Ha elkíséred Knott közlegényt Hachitába, lapozz
 a 49-re.
• Ha a teherautónál maradsz, lapozz a 286-ra.
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- 184 =
Az út egy magas hegyszoros felé kanyarog, ami mögött 
hajtűkanyar következik. A kimerültségtől egyre nehe-
zebben koncentrálva túl gyorsan próbálod bevenni a 
kanyart, amitől a dzsip bal oldali kerekei lecsúsznak 
az útmenti laza agyagpalára. Hiába próbálod ellen-
kormányozni a csúszást, elfogy előled az út. Az utolsó, 
amit életedben látsz, az az, ahogy a szakadékba zuha-
nó dzsip a száz méterrel lejjebb lévő fenyőfák felé tart.

Életed és küldetésed itt véget ért.

- 185 =
A kutya izgatottan nyöszörögve követi a szagod nyo-
mát a túlsó falnál lévő szekrényig. A klántag gonoszul 
felröhög, aztán a szekrény bútorlap ajtaját darabokra 
szaggatja egy hosszú géppisztoly-sorozat. Az eb a kar-
maival szétkaparja az ajtó csekély maradványait, hogy 
előtűnjön a szekrény alsó polcán a könyvek között egy 
újszülött patkányokkal teli fészek. A bandita hagyja, 
hogy a véreb rövid mészárlást intézzen köztük, aztán 
káromkodva, a nyakörvénél fogva elrángatja onnan. 
Szerencsére a következő emeleten folytatja a keresést.

Számolod az elhalkuló lépteit, aztán kibújsz az asztal 
mögül, s megnézed újra az ablakot. Néhány sikertelen 
próbálkozás után letöröd a lakatot, átbújsz a felnyitott 
ablakon, hogy a mögötte lévő tűzlépcsőn észrevétle-
nül lejuss az utcára.

• Lapozz a 158-ra.
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- 186 =
Megmondod Knottnak, hogy fedezzen, te pedig az aj-
tónak rohansz, felvértezve magad az ütközésre. Ami-
kor vállad zsibbasztó reccsenéssel az ajtódeszkának 
ütődik, annak fa zsanérja kettétörik. Veszítesz 1 KON-
DÍCIÓ pontot.

Félrelépsz az elszálló ajtóból, hogy Knott beronthas-
son. Harci pózban leguggolva célra tartja a fegyverét. 
Nem dördül lövés, s amikor te is belépsz, látod, hogy 
a szakállas férfi eltűnt.

• Lapozz a 233-ra.

- 187 =
Valami élesen a hátadba mar, látásod elhomályosul és 
hullámozni kezd. Eltalált egy pisztolygolyó, s bár küz-
desz a megmaradásért, nem győzhetsz. Elgyengülő 
ujjaid nem bírják tovább, három emeletnyit zuhansz 
az alattad lévő sikátorba.

Életed és küldetésed véget ért Lordsburgban.
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- 188 =
Kiáltások és elszórt lövöldözés tör át a motor zúgásán, 
aztán nagy dübbenéssel a barikádnak csapódik a te-
herautó, csak úgy rázkódik tőle a plató. Haskell nem 
tud kapaszkodni, a lábadhoz esik, amikor a jármű úgy 
ugrál, mint egy dühös csődör. Téged is elsodor az őr-
mester, együtt estek a padlóra. Az országúton olda-
lasan csúszó teherautó hirtelen leáll egy második, az 
előzőnél is hatalmasabb csattanástól.

Kicsit kába vagy és lehorzsoltad magad, de eléggé 
észnél ahhoz, hogy rájöjj, komoly probléma van. Míg 
lábra állsz, a fegyvered után kapsz. Alig markolod 
meg, mikor két mexikói mászik át a hátsó ajtó fölött.

• Ha tüzet nyitsz rájuk, lapozz a 267-re.
• Ha nem akarsz vagy nem tudsz, lapozz a 312-re.

- 189 =
Mikor már egyáltalán nem látni a fáktól az ország-
utat, talpra álltok, s így siettek mélyebbre. A levegő 
itt súlyos és mozdulatlan, a hőség fojtogató, de leg-
alább a fák megvédenek a déli naptól. Két órán át 
mentek felfelé a Pedregosa hegység fenyőkkel borí-
tott emelkedőin, egyenesen az ágaktól eltakart nyu-
gati csúcsok felé.

A nehéz túra alatt tucatnyinál is kevesebb szót vál-
totok Knottal. A bánat és a sokk jár a fejetekben, 
mindegy, milyen erősen próbálsz másra gondolni, 
csak társaitok utolsó pillanatai térnek vissza lelki 
szemeid elé. Végül megpróbálsz úrrá lenni a gyászon, 
de a félelem továbbra is megmarad, mert bárhol le-
het a bérgyilkos.
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Kora délután felfedeztek egy nyomot, ami a cserjé-
sen átvágva tör a magasabb részek felé. Mivel a cserjék 
mindenfelé tekeregnek, bütykösek és mély gyökerűek, 
nehéz lenne a nyom nélkül haladnotok. Már majd-
nem egy órája követitek, amikor nagyon meredekké 
válik az emelkedő egy sziklakiszögellés miatt.

Dobj egy kockával, és add hozzá a TALPRAESETTSÉG 
pontodat!

• Ha az összeg 7 vagy kevesebb, lapozz a 94-re.
• Ha az összeg 8 vagy több, lapozz a 62-re.

- 190 =
– Rendben, Cal – mondja a százados. – Én az őrmes-
terrel a festői útvonalon megyek. Először mi indu-
lunk, aztán ha tiszta a terep, öt perccel később maga 
is elindulhat Knottal. Érthető?

– Nem probléma – válaszolod magabiztosan. – Talál-
kozunk a híd lábánál éjjel 1-kor.

Visszafojtott lélegzettel figyeled, ahogy a két katona 
átcsúszik a védőfal tetején, hogy négykézláb eltávolod-
jon Fort Bliss biztonságából. Gyakorlottan olvadnak 
bele a pusztába, úgyhogy pár méter után már lehe-
tetlen követni őket, hogy merre járnak az 54-es főút 
emelkedőjén. Tizenöt perccel később még minden 
csendes. Már biztosan átjutottak a zónán, úgyhogy in-
tesz Knottnak, hogy kövessen. Fejjel előre leereszkedsz 
a falon, aztán négykézláb végigkúszol a sziklás talajon.
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A gyenge holdfény nem csak segít, de el is árulhat-
ja a Montana sugárút felé araszoló alakotokat. Az út 
száz méterre vezet a klántagok pozíciójával párhuza-
mosan. Minden mozdulatotok lassú és megfontolt, 
úgy gondolsz a talajra, mintha tojásokon lépkednél. 
Nem szabad port sem felvernetek, hogy el ne áruljá-
tok a helyzeteteket. Végül az út mellett egy nagyobb 
buckát elérve megpihentek, aztán a fedezékében to-
vábbindultok a város szélén lévő romos épületek felé. 
Húsz méternyire a romoktól csaholó kutyák hangja 
állít meg. A klán vérebei megérezték a szagotokat a 
meleg éjszakai levegőben.

Lüktető pulzussal nézel ki a bucka tetején, hátha 
meglátod az ellenséget. Meglátni ugyan nem sikerül 
őket, de azt hallod, hogy gyorsan közelednek. Neked 
is sebesen kell cselekedned, ha nem akarod, hogy a 
kutyák és gazdáik elkapjanak.

• Ha van egy adag élelmiszered és a kutyáknak aka-
 rod adni, lapozz a 109-re.
• Ha nincs vagy nem akarod csalinak használni, la-
 pozz a 89-re.
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- 191 =
A kezedbe veszed a gránátot, majd beállítasz öt má-
sodperces késleltetést, kirántod a biztosítószeget, és 
afelé a növényzet felé dobod, ahol a bérgyilkost láttad.

Lassan visszaszámolsz öttől, s már hallod is a grá-
nát reszkető robbanását. Felpattansz, hogy felrohanj 
a lépcsőn. A bokor felé futás közben reméled, hogy 
eléggé eltakar a fenyők közt kavargó füst.

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

• Ha a végösszeg 7 vagy kevesebb, lapozz a 249-re.
• Ha 8 vagy több, lapozz a 210-re.

- 192 =
Mindkét banditát legyűrve átkutatjátok a testüket és 
a motor nyeregtáskáját, a következő tárgyakat felfe-
dezve:

pisztoly (benne 4 darab 9 mm-es lőszer)
puska (benne 2 darab 12-es patron)
18 darab 9 mm-es lőszer
3 darab 12-es patron
kés (+2)
kalapács (+2)
3 étkezésre elegendő élelem
kulacs (benne 4 ivásra elég vízzel)
4 elsősegélycsomaghoz elegendő víztisztító tab-

 letta, kötszer, fájdalomcsillapító és hintőpor
jelzőrakéta
messzelátó
iránytű
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Ha el akarsz tenni valamit a fegyverek, lőszerek és 
tárgyak közül, módosítsd az Akciótáblázatodat. Elrej-
titek a hullákat, mielőtt a benzinkúton megkeresitek a 
gyújtóegységet.

• Lapozz a 273-ra.

- 193 =
Veszett Kutya géppisztolyának csöve tüzet köp, mire 
forró kín hasít a válladba és a nyakadba. Látásod 
azonnal kaleidoszkópszerűre vált tekergő színekkel, 
melyek közül a vörös a legerősebb. Az autód hirtelen 
lesodródik az úttestről, hogy az elválasztó korláton 
tűzgolyóvá alakuljon át. Veszett Kutya Michigan győ-
zelmi kiáltással hajt át a lángoló roncson, boldogítva 
azzal a tudattal, hogy végre sikerült bosszút állnia raj-
tatok.

Sajnos életed és küldetésed itt ért véget, alig har-
minc mérföldre Tucsontól.
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– Kész?

Knott közlegény összeszorított állkapcsokkal bólint 
a kérdésedre.

– Oké, akkor menjünk – suttogod, aztán átcsúszol a 
védőfal tetején, hogy négykézláb eltávolodj Fort Bliss 
biztonságából.

A százados és Haskell őrmester idegesen nézik, 
ahogy kettősötök végigkúszik a töredezett talajon. 
Közben fegyvereiket készenlétben tartják, ha esetleg 
fedezőtüzet kellene adniuk. A gyenge holdfény nem 
csak segít, de könnyen el is árulhatja pozíciótokat, 
ahogy első célotok, az emelkedő 54-es főút felé ara-
szoltok. Tudjátok, hogy a magaslati pontokat mester-
lövész-klántagok foglalták el, s egész addig izgulhat-
tok, míg be nem értek a főút alá, ahol már túl vagytok 
a fegyveresek őrizte zónán.

A vánszorgó percek óráknak tűnnek, de végül beérsz 
az út betonoszlopaival párhuzamosan futó keskeny 
árokba, s mire Knott is utolér, te már szemügyre ve-
szed a környezetet, a sötét boltívszerű tartóoszlopo-
kat, s ki is szúrsz a közelben néhány ellenfelet. Jobb 
oldalon húsz méterre egy nagy kupac szemét mögött 
három klántag álldogál. Átkozod a balszerencsédet, 
mert ezek Detroit Oroszlánjai-tagok, mellettük nem 
lesz könnyű elosonni.

• Ha el akarod terelni a � gyelmüket, lapozz a 147-re.
• Ha megkerülöd őket, lapozz a 303-ra.
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Gumiragasztóval, szigszalaggal és egy ócska olajos 
kannából kivágott fém csíkokkal befoltozzátok a há-
rom golyó ütötte lyukat. Közben a többiek kicsit ke-
vesebb, mint nyolc liter benzint tudnak kiszivattyúzni 
a benzinkút tartályaiból, amit gondosan be is töltötök 
a megjavított tankba. Frankland százados csalódott, 
hogy ilyen kevés benzint találtatok, de Knott bizto-
sítja, hogy ez épp elég lesz Lordsburgig, ahol úgyis 
találkoztok a kolóniával. Amikor kész a töltés, visz-
szamásztok a teherautóra, hogy északra kanyarodva 
megcélozzátok a 10-es autópályát.

• Lapozz a 183-ra.

- 196 =
A hálóból kilépve a folyosóvégi ajtó felé indulsz, fi-
noman lépve az egyenetlen padlódeszkákra, hogy ne 
nyikorogjanak. Az ajtón fejmagasságban egy elhúzha-
tó kis furnérlemezes nyílás van, afféle kémlelőlyuk.

A lemez alatt az ajtóhoz tapasztod a füled, s oda-
bentről elfojtott hangfoszlányokat hallasz. Nem érted, 
mit beszélnek, de az biztos, hogy nagyon rémültek. 
Amikor lenyomod a kilincset, az ajtó nem enged, be-
lülről bezárták.

Dobj egy kockával!

• Ha a szám 0–4, lapozz a 46-ra.
• Ha a szám 5–9, lapozz a 316-ra.
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Gyorsan a teherautó alá húzod a klántag testét, hogy 
a hátsó kerekek elrejtsék a többiek elől. Aztán szem-
ügyre veszed a sor elején álló járművet. A százados 
már az övé alatt fekszik, jelez neked, hogy tedd fel te is 
a helyére a bombát. A súlyos korong rátapad a poros 
tankra. Óvatosan lenyitod a detonátor kapcsolójának 
védőkupakját. Amikor a százados ismét jelez, meg-
nyomod a gombot. Ahogy az időzítő elkezd ketyegni, 
összecsukod a hátizsákodat, és elkezdesz a Knott által 
kiválasztott teherautó felé rohanni.

Frankland és Haskell is futni kezd. A százados húsz 
méterrel előtted tart, az őrmester, akinek két bom-
bát is fel kellett szerelni, ugyanannyival mögötted 
jár. Knott lát titeket a visszapillantó tükrében, s már 
indít is. Füst száll ki a kipufogóból, ahogy a motor 
kelletlenül felpörög. A százados már eléri a járművet, 
hogy a csomagtérbe felmásszon, amikor észrevesznek 
titeket. Néhány klántag utánatok futva vadul lövöl-
dözni kezd. A kiabálás elvonja a figyelmedet, nem ve-
szel észre egy fém szerszámosládát, ami épp az utad-
ban hever a földön.

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

• Ha az összeg 9 vagy kevesebb, lapozz a 107-re.
• Ha az összeg 10 vagy több, lapozz a 224-re.
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A főutcát követve legalább tucatnyi autóroncsot meg-
nézel, de egyiknél sincs a legcsekélyebb esély sem a 
feltámasztásra. Az utolsó épület az utcán egy posta-
hivatal, s azt elérve biztossá válik, hogy nem találtok 
jó járművet. Van viszont még pár percetek addig, mire 
újra találkoznotok kell a többiekkel, így Knott azt ja-
vasolja, kutassatok itt egy kicsit.

• Ha a posta mögötti parkolóban kutatnál, lapozz a
 108-ra.
• Ha magát a postát vizsgálod át, lapozz a 247-re.
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A földre lapulsz, hogy becsússz egy autó alá, épp ak-
kor, amikor a banditák leérnek a rámpa aljára. Pár 
másodpercig nem mozdulnak, aztán a középső soron 
elindulva néha megállnak, hogy ellenőrizzék az autó-
kat. Meg sem mozdulsz, míg el nem érik a lépcsőt, 
ahol elindulnak felfelé, majd kicsúszol a kocsi alól, s a 
kijárat felé rohansz.

Mire a klántagok rájönnek, hogy kicsúsztál a kezeik 
közül, te már messze jársz a parkolótól, a város szíve 
felé tartva. Kizárólag sikátorokban és mellékutcákban 
járva elkerülöd a járőrcsapatokat, s gond nélkül eléred 
a Rio Grande partját. Azt nyugatra követve indulsz 
meg a célod felé.

A korai találkozás Veszett Kutya embereivel lelassí-
tott, ezért sietős tempóban közeledsz a folyóparti plá-
zák melletti járdákon. A sietséggel kevesebb óvatosság 
jár, ami veszélyes is lehet.

Végre megpillantod 400 méterre előtted a Stanton 
hidat. Biztos vagy abban, hogy ez az, mert ez az egyet-
len, ami még áll. Az órádra pillantva látod, hogy már 
csak tíz perced maradt. Már-már futásnak eredsz, 
amikor valami hirtelen zaj miatt megállsz: egy pisztoly 
kibiztosításának hangja az.

• Lapozz a 104-re.
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A férfi úgy tartja a pisztolyát, hogy bármikor lőhes-
sen, ha valamelyikőtök bolond módon azt gondolná, 
hogy le tudjátok gyűrni. A falhoz terel titeket, aztán 
előhívja az alsó szinten rejtőző társait.

– Jól van, Jack, elkaptam őket. Hozz fel mindenkit.

A túlélő kolónia tagjai egyesével feljönnek a lépcsőn 
a szobába. Az első egy harmincas éveiben járó férfi, 
nyurga és frissen borotvált, de mégis nagyon hasonlít 
a fegyveres fickóra. Utána két, nagyjából azonos korú 
nő jön fel, aztán még két gyerek: egy nyolc év körüli 
fiú és egy kicsivel idősebb lány.

A nők és gyerekek továbbmennek a bejáratot leellen-
őrizni, s a két férfi – akik testvéreknek tűnnek – meg-
kérdezi, hogy kik vagytok és mit kerestek itt.

• Lapozz a 302-re.
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Ráközelítve a harminc méterre lévő göcsörtös szürke 
fenyőkre már látod, hogy egy negyvenes évei köze-
pén járó szakállas férfi az, kockás ingben és foltozott 
kék farmerben. Egyik kezében néhány döglött nyulat 
tart, a másikban egy kisbaltát. Csendben elmondod 
Knottnak, aki azt válaszolja:

– Nem úgy hangzik, mintha HAVOC bérgyilkos len-
ne. Maga szerint mit csináljunk, Cal?

• Ha odakiáltasz a fér� nak, lapozz a 325-re.
• Ha be akarod cserkészni, lapozz a 159-re.

- 202 =
A százados átvezeti a csapatot a bevándorlási hivatal 
épületei között, egyenesen a vaskorlátos szervizpár-
kányig. Az oda vivő utat ugyan elzárja egy kapu, de a 
rozsdás lakattal könnyedén elbánva csendben beoson-
tok. A lábatok és a rácsos acélpadló alatt a Rio Grande 
vize csillog a holdfényben. Jobbra látható a Cordova 
híd romos maradványa. A központi íve összeomlott va-
lamikor az elmúlt években, s a folyó közepén törött be-
tonból kis sziget alakult ki. A partjait csapkodó víz zaja 
könnyen elnyomja a vaslemezeken csattogó bakancso-
tokét. A kis csapat átsiet a mexikói oldalra.
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Húsz méterrel a kijárati kapu előtt a százados meg-
álljt jelez. A párkány végére mutat, ahol két klán-őr áll 
háttal a folyónak.

– Gyorsan és csendben elintézzük ezt a kettőt – sut-
togja, aztán bakancsából előhúzza feketére festett 
pengéjű harci kését.

Dobj egy kockával!

• Ha a szám 0–6, lapozz a 67-re.
• Ha a szám 7–9, lapozz a 131-re.

- 203 =
Idegesen várod, hogy mit fog csinálni. Legalább tíz 
perc telik el, mire visszaül a nyeregbe, hogy berúgja. 
A fegyvered után nyúlsz, hátha tiszta célpontot nyújt 
majd, ha közelebb ér, de megfordul a gépével, hogy a 
másik irányba távozzon.

• Lapozz a 101-re.
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Az ütközés erejétől mindketten a földre huppantok. 
Nehézkesen próbálsz talpra kecmeregni, a fejedet 
rázod, hogy kitisztuljon a látásod. Hamarabb sikerül 
felkelni, mint a klántagnak, s így előnyöd van az azon-
nali támadásban.

Banderas
HARCÉRTÉK 14   KONDÍCIÓ 19

Mivel tiéd az első csapás, ezért az első körben nem 
kell levonnod magadtól KONDÍCIÓ pontot.

• Ha győzöl, lapozz a 257-re.

- 205 =
A fényszóróiktól elvakítva élesen jobbra rántod a kor-
mányt, hogy elkerüld az ütközést. A géppuskánál álló 
Frankland épp ekkor akar lőni. Nemcsak rossz felé 
céloz a hirtelen irányváltás miatt, de ki is zuhan a fur-
gon elé az aszfaltra. Parancsnokod elvesztése eltereli a 
figyelmedet az útról, s nem veszed észre a sötétben az 
előtted tátongó lyukat. Az utolsó dolog, amit hallasz 
a húsz méter mélybe zuhanás közben, az Haskell és 
Knott rémült kiáltása.

Sajnos életed és küldetésed itt véget ért.
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Amikor átlépsz a döglött kutyák tetemén, meglátod az 
idomárjukat, egy koptatott farmerdzsekibe és -nad-
rágba öltözött cingár klántagot, aki futva, kezében fe-
szítővassal hívogatja a kutyáit. Gyorsan rájössz, hogy 
nem látott meg téged a sötétben. Nem akarsz vele 
megküzdeni, ezért visszafordulsz, hogy megkeresd a 
társadat.

Knott az oszlopoktól valamivel délebbre guggolva 
rejtőzködik. Mikor elhaladnál mellette, a nevedet sut-
togva hívja fel magára a figyelmedet. Amikor a gazda 
megtalálja a kutyáit, őrjöngve indít hajtóvadászatot. 
Szerencsére tőletek jóval távolabb kezdi a keresést, így 
nyom nélkül fel tudtok szívódni.

• Lapozz a 288-ra.

- 207 =
A tisztás körüli meredek föld száraz és göröngyös, 
gyakran besüpped a súlyod alatt. Fájdalmasan lassú 
így rajta a haladás, ráadásul a fák törzsébe kell kapasz-
kodnod, hogy ne zuhanj le a mellette tátongó mély 
völgybe.

Add össze a TALPRAESETTSÉG, az ÜGYESSÉG és a KON-
DÍCIÓ pontjaidat!

• Ha a végösszeg 19 vagy kevesebb, lapozz a 73-ra.
• Ha 20 vagy több, lapozz a 283-ra.
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Összeszorított fogakkal küzdesz a fennmaradásért. 
Egy gellert kapott golyó lehasít egy tégladarabot, ami 
megvágja a bal kezedet. Veszítesz 2 KONDÍCIÓ pontot.

A kezedbe maró kín gyötrelmét hamarosan bizsergő 
érzés veszi át, ami egész alkarod izmaiban végigremeg. 
Ujjaid elgyengülnek, s a semmi fölött himbálózva már 
csak jobb kezed ujjaival tartod magad.

Örökkévalóságnak tűnő idő után társaid visszaverik 
a klántagokat, s megmentenek. Erős karok ragadják 
meg fájó kezedet, hogy biztonságba húzzanak, de mi-
előtt megköszönhetnéd, már megfordulva az épület 
túlsó végén lévő tűzlétra felé rohannak. Csak azért 
állsz meg, hogy kicsit erőre kapj, aztán övedet és háti-
zsákodat felkapva utánuk sietsz.

• Lapozz a 151-re.
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Frankland százados mindenkit visszaparancsol a te-
herautóra.

– Nem most láttuk utoljára Veszett Kutya embereit 
– mondja keletre, Ciudad Juarez felé nézve. – Jobb 
lenne mozgásban maradnunk, amíg megvan az elő-
nyünk. Eddig jól jöttünk, de még körülbelül 100 mér-
föld hiányzik Demingig.

A százados előreül Knotthoz, ti az őrmesterrel a 
platón maradtok, továbbra is kényelmetlenül utazva. 
A várost északra elhagyva követitek a főút maradvá-
nyát, hátha valahol átkelhettek a határon, hogy talál-
kozzatok a kolóniával. Pár mérföldre a várostól az út 
átmegy egy hídon, méghozzá egy vékony mólón. A 
hajnali nap első sugarai megcsillannak a keleti égbol-
ton, s te a magányos tájat bámulva ismét csak Kate-re 
és a kolóniára tudsz gondolni.

– Ha minden rendben lesz, akkor pár órával dél előtt 
elérjük Deminget – mondja Haskell.

Egy térképet tanulmányoz a vezetőfülke hátuljára, 
egy drótkeretbe tekert kis izzó fényénél. Végül elrakja 
a katonakabát belsejébe a térképet, leoltja a villanyt, s 
a padlóra kuporodva elalszik. Te is nagyon fáradt vagy, 
ezért követed Haskell példáját, s a rázós utazás ellenére 
valahogy sikerül elaludnod. Alvás előtt viszont enned 
kell, különben veszítesz 3 KONDÍCIÓ pontot.

• Lapozz a 80-ra.
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A kimerítő futástól és az izgalomtól alig kapsz levegőt, 
mire a bokron áttörve a földhöz vágod magad. Alig 
tudod elhinni, hogy kimenekültél a kráterből anélkül, 
hogy lelőtt volna. Már-már azt hiszed, hogy nem is 
vett észre, de ekkor lövés dördül, s a melletted lévő fa 
törzséből jókora darabot tép ki egy golyó.

• Lapozz a 14-re.

- 211 =
Menekülés közben a klántag hátba akar vágni a feszí-
tővassal.

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

• Ha az összeg 9 vagy kevesebb, lapozz a 115-re.
• Ha az összeg 10 vagy több, lapozz a 40-re.
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A válladnak támasztod a puskát, hogy megcélozd a 
mellkasát, miközben ő megragadja a nyakában lógó 
messzelátófélét. A jókora lencséket a plexije elé húzva 
módszeresen átvizsgálja a környező háztetőket. Kí-
váncsi vagy, miért teszi ezt, mert az épületek nagyon 
közel vannak, nem kell ahhoz távcső, hogy megálla-
pítsa, van-e valaki a tetőn. Aztán jégként mar a szíved-
be a felismerés, amikor a törvényszék földszinti abla-
kai felé fordul: ez nem egy hagyományos messzelátó, 
hanem egy kifinomult, nagy felbontású képerősítő. 
Meglát téged. Azonnal megrántod a ravaszt, de tar-
tasz tőle, hogy már így is túl sokáig tétováztál.

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

• Ha az összeg 10 vagy kevesebb, lapozz a 346-ra.
• Ha az összeg 11 vagy több, lapozz a 4-re.

- 213 =
Lövés után azonnal a padlóra dobod magad, hátha 
elkerülheted ellenfeled választüzét. Szerencsére feles-
legesen voltál ilyen óvatos: a lövésed pont a parancs-
nok fejét találta el, azonnal megölve őt. (Húzd le az 
elhasznált lőszert a Tártáskádból!)

Halálának ténye sokkhullámként tör végig a többi 
klántagon, abbahagyják a lövöldözést. A támadást be-
szüntetve visszahúzódnak, páran felnyalábolják a fő-
nök élettelen testét is.
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Amíg tart a tűzszünet, előrerohansz megnézni, hogy 
kell-e támogatás Knottnak és a századosnak. Egy ko-
rábban villanykábeleket tartó vastag faoszlop szorult 
be a kerék és az első lökhárító közé. A segítségeddel 
már ki tudják rángatni, Knott visszamászik a veze-
tőfülkébe, hogy indítson. A teherautó már könnyen 
átlendül a csúcson. Te és a százados felhúzódtok a 
platóra.

Az utca a pusztaságban ér véget, de pár száz méter-
rel előttetek egy kelet-nyugati országút nyújtózik. A 
százados a kis ablakon átnézve felkacag.

– Irány az az út, ott pedig nyugatra – parancsolja 
Knottnak. Aztán hozzátok fordul: – Végül mégiscsak 
leszavaztuk, Haskell. Mimbres felé megyünk.

• Lapozz a 326-ra.

- 214 =
Ahogy szemed lassan hozzászokik a homályhoz, ki-
derül, hogy egy édes illatú kis kamrában vagytok. 
A továbbvezető faajtót leszámítva a falakat végig pol-
cok borítják, rajtuk tartósított gyümölccsel, konzerv-
ételekkel és savanyított zöldségekkel.

Annyi itt az élelmiszer, hogy abból legalább ötven 
adagnyi kitelne. Ha akarsz, felírhatsz az Akciótábláza-
todra bármennyit (egy étel egy helyet foglal a hátizsá-
kodban).

• Ha tovább kutatsz a kamrában, lapozz a 127-re.
• Ha távozol a szemközti ajtón, lapozz a 334-re.
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Rövid célzás után rálősz a közeledő bandatagra. A 
felemelkedő fegyvercső csak egy pillanatra takarja el 
a kilátást, amikor leereszted, még láthatod a lépcsőn 
botladozó klántagot, kidülledt szemekkel és mellére 
szorított kezével. Aztán megbotlik, majd a lépcsőn le-
gurulva elterül a Rio Grande kiszáradt partján.

– Mi a f...? – sziszeg a százados, egyszerre dühvel és 
félelemmel teli szemekkel rád nézve.

A következő pillanatban elszabadul a pokol. A lövés 
hangjára a hidat őrző banditák rátok irányítják a ke-
resőfényeket. Másodpercek alatt az egész szervizpár-
kány fényben fürdik, felfedve a csapatot és a halott 
banditákat. Az ellenfeleitek kíméletlen össztüzet zú-
dítanak rátok. Mivel semmi fedezék vagy menekülési 
lehetőség nincs, mind a négyen áldozatul estek a lö-
völdözésben.

Életed és küldetésed itt véget ért.
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Erőd, ügyességed és végtelen elszántságod segít, hogy 
túljuss a nehézségeken. Remegő kézzel, de felérsz a 
csúcsra. Eufória csap át rajtad, ahogy ott állsz a szik-
lák tetején, de az érzés hamar alábbhagy.

Az árok keleti végén egy porfelhő közelít. Bár leg-
alább egy mérföldre van, mégis azonnal tudod, hogy 
egy motorkerékpár veri fel. Nem látod ugyan a mo-
torost, de biztos, hogy a bérgyilkos az. Már átkozod 
magad, hogy megszabadultál a motortól, kétségbees-
ve nézel körül, menekülési útvonalat kutatva.

• Ha leereszkedsz a hegyomlás nyugati oldalán, hogy 
 aztán gyalog menekülj tovább az úton, lapozz a 18-ra.
• Ha az árokba ereszkedsz le, hátha még működik a 
 motorod, lapozz a 167-re.
• Ha a mostani helyeden maradsz, hogy majd rajta-
 üss az érkező bérgyilkoson, lapozz a 332-re.

- 217 =
Arra gondolsz, hogy mégse volt olyan jó ötlet ez a 
rajtaütés, de szerencsére a százados besegít, hogy le-
győzd a banditát, majd jelez a másik két katonának, 
hogy szaladjanak oda. Visszaveszed a cuccaidat, aztán 
átkutatjátok a testeket, mielőtt a buszgarázsban elrej-
titek őket, de nem találsz semmi hasznosat.

A jármű előtt állva Frankland felajánlja neked, hogy 
vezess.

• Ha szeretnél te vezetni, lapozz a 142-re.
• Ha inkább hagynád a századost vezetni, lapozz a
 30-ra.
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A főutcán meglátod a távolban Haskell őrmestert, aki 
Rodeo közepén egy használtautó kereskedésből inte-
get. Gyorsan odasietsz, aztán látod, hogy az Utolsó 
Nap előtt ez egy kisteherautókra és lakókocsikra spe-
cializálódott üzlet volt. A kopott hirdetőtábla szerint 
itt „csak a legjobbak” találhatók, de sajnos ez mostan-
ra már biztos nem igaz. A legtöbb teherautó és lakó-
kocsi totális roncs, és mindnek tönkretették a kerekeit 
és akkumulátorait a posztapokaliptikus évek. Mindét, 
egyet kivéve.

Frankland százados talált egy törött, platós Toyota
furgont, aminek még mind a négy kereke ép. Fel van 
nyitva a motorháztető, s amikor odaérsz, megkér, 
hogy nézz bele. Bár az aksija lemerült és benzin is alig 
van benne, de amúgy igazán jó állapotban van.

– Mi találtunk benzint – emeli fel Knott a kannát.
– Ez megoldja az egyik problémát.

– Az jó – válaszol a százados –, de áramra még min-
dig szükségünk van, hogy életre keltsük a motorját.

• Ha van nálad napelemes szabályozó készülék, la-
 pozz a 106-ra.
• Ha nincs, lapozz a 156-ra.
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Egy patront dugsz a csőbe, hogy célba vedd a legkö-
zelebbi banditát. Amikor a rázkódó puskacső kicsivel 
a motor fényszórója fölé irányul, meghúzod a ravaszt.

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

• Ha az összeg 7 vagy kevesebb, lapozz a 27-re.
• Ha az összeg 8 vagy több, lapozz a 112-re.

- 220 =
A váratlan öklelés a halálba küld. Jobbra ugró autód 
nekiütközik az álló Landcruisernek több mint száz 
mérföldes sebesség mellett, hogy izzó tűzgolyóvá vál-
jon. Veszett Kutya győzelmi kiáltással hajt át a hídon, 
boldogítva azzal a tudattal, hogy végre sikerült bosz-
szút állnia rajtatok.

Sajnos életed és küldetésed itt ért véget, alig húsz 
mérföldre Tucsontól.

219–220



- 221 =
A szemét nagy reccsenéssel ütközik valaminek, amitől 
a klántagok fedezékbe ugranak. Ugyanekkor te kiug-
rasz az árokból, hogy guggolva futásnak eredj, le sem 
véve a szemedet az árnyékos boltívről. Öt méterre a 
biztonságtól véletlenül belerúgsz egy földből némileg 
kiálló megcsavarodott acélrúdba, amin megbotolva 
hasra esel. Veszítesz 1 KONDÍCIÓ pontot. Knott azon-
nal felránt a hátizsákodnál fogva, s a boltív felé lök. A 
következő pillanatban zseblámpa fénye világítja meg 
azt a helyet, ahol elestél. Ott marad pár másodpercig, 
aztán lassan továbbindul.

Türelmesen vársz, hogy légzésed újra a normális 
szintre térjen vissza. Kipillantva a tartóoszlop mögül 
látod, hogy a három klántag ott keresgél tovább, aho-
vá a szemetet dobtad. Meggyőződve arról, hogy nem 
vettek észre, továbbhaladtok.

• Lapozz a 288-ra.
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A szívedre irányított fegyver látványa akcióba lendít. 
A padlóra veted magad pillanatokkal a pisztolycső 
tűzköpése előtt, elkerülve egy valószínűleg halálos sé-
rülést.

A folyosó szűk falai fülsiketítően verik vissza a zajt. 
A fejedet rázva próbálod eltüntetni a csengést a fü-
ledből. Közel álltál a halálhoz, ez feldühít, így talpra 
ugorva az ajtó felé indulsz, de azon épp becsukódik a 
kémlelőlyuk.

• Ha be akarod törni az ajtót, lapozz a 186-ra.
• Ha van töltényed, és inkább szétlőnéd a zárat, la-
 pozz a 341-re.
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Hirtelen valami hátba vág. A lökéstől hasra esel, a szi-
lánkos szeméten csúnyán lehorzsolva a kezedet és az 
arcodat. Veszítesz 2 KONDÍCIÓ pontot.

Bár egy golyó talált el, a seb nem komoly. A háti-
zsákod megmentett a halálos találattól, mert a golyó 
a gyógyszereidbe fúródott bele. (Húzz le egy elsőse-
gélycsomagot az Akciótáblázatodról! Ha nincs, húzd le 
helyette az első tárgyat a hátizsákodban.)

Levegő után kapkodva botorkálsz tovább, hogy se-
gíts Franklandnek és Knottnak a takarításban. Egy 
korábban villanykábeleket tartó vastag faoszlop szo-
rult be a kerék és az első lökhárító közé. A segítséged-
del már ki tudják rángatni, Knott pedig a lövésekre 
fittyet hányva mászik vissza a vezetőfülkébe, hogy in-
dítson. A teherautó már könnyen átlendül a csúcson. 
Te és a százados felhúzódtok a platóra.

Az utca a pusztaságban ér véget, de pár száz méter-
rel előttetek egy kelet-nyugati országút nyújtózik. A 
százados a kis ablakon átnézve felkacag.

– Irány az az út, ott pedig nyugatra – parancsolja 
Knottnak. Aztán hozzátok fordul: – Végül mégiscsak 
leszavaztuk, Haskell. Mimbres felé megyünk.

• Lapozz a 326-ra.
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Bár jó alaposan bevered a lábujjadat, de sikerül rend-
szabályozni a lépteidet, mielőtt elbuknál. Haskell köz-
ben utolér, együtt éritek el a teherautót, s egyszerre 
ugrotok fel a platóra, miközben Knott már indul is. 
Frankland százados a kezeit nyújtja, hogy ne essetek 
le a hirtelen gyorsító járműről.

• Lapozz az 5-re.

- 225 =
A mély árokban haladsz addig, míg nem találsz egy 
biztos helyet, ahol kihajthatsz a torlaszon túl. Az 
emelkedés már könnyebben összejön, az árok szélén 
megállsz annyira, hogy hátrapislants a közeledő por-
felhőre. Fél mérföldre sincs, már belül vagy a puskája 
hatótávolságán. Remegve gondolsz gyilkos üldöződre, 
miközben a kormányt megragadva továbbállsz a rázós 
hegyi úton.

• Lapozz a 90-re.
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Úgy ütközöl a földnek, hogy kifut belőled a szufla. A 
következő pillanatban nagy csattanás és görbülő fém 
sikítása hallatszik, mert a motorkerékpár a töltőkút 
oldalának ütközve felborul. Épp időben nézel oda, 
hogy lásd, ahogy a pörgő járgány hangos koppanással 
felkenődik a benzinkút falára. Lábra állva, kezedben 
a fegyverrel óvatosan megközelíted az elcsavarodott, 
füstölgő roncsot. Még mindig tartasz az őrült moto-
rostól, bár elég kevés esélye lehetett túlélni egy ilyen 
szörnyű csattanást.

Ahogy vártad, valóban halott, de közelebbről már az 
is látszik, hogy már korábban elhalálozott: egy elté-
vedt golyó ütötte át a halántékát, amikor lehajtott a 
hídról, s csak a kormányra dőlt testének a súlya tar-
totta egyenesben a masinát.

Majdnem meghaltál, ennek gondolatától folyik ró-
lad a hideg izzadság. Lassan megtörlöd a homlokodat 
remegő kezeddel, aztán elsétálsz a halott banditától és 
az összetört motorjától.

• Lapozz a 209-re.
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A következő pillanatban betörik az üveg, az ablakon 
pedig berepül valami, ami leginkább egy konzervdo-
bozra emlékeztet. Végigpattog a szőnyegen, aztán egy 
villanás után krémszínű gáz kezd kiáramlani belőle. 
Gyorsan betölti a szobát, szemed elkezd könnyezni, 
torkod pedig kiszáradni. Hányingertől környékezve 
rontasz ki a helyiségből, mielőtt a mennyezetig el-
árasztaná azt az ártalmas könnygáz. Veszítesz 3 KON-
DÍCIÓ pontot.

Köhögve és öklendezve botorkálsz végig a folyosón 
és le a lépcsőn az épület hátulsó vészkijáratához. Tisz-
ta levegőre szomjazva rúgod ki az ajtót és kóvályogsz 
ki a törvényszék udvarára. Alig lépsz kettőt, a bérgyil-
kos már be is kanyarodik a sarkon, kezében a puská-
jával.

• Ha van lőfegyvered és hozzá lőszer, lapozz a 176-ra.
• Ha nincs, lapozz a 270-re.
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A lövésed mellbe kapja a klántagot, aki megpördül-
ve repül át a szobán. (Húzd le az elhasznált lőszert a 
Tártáskádból!) Lepattan a túlsó falról, térdre rogy, s 
elgyengült ujjaival nem tud fogást találni a géppiszto-
lya markolatán. Elszánt arra, hogy megöljön, de mire 
felemelhetné a fegyverét, a halál elrabolja tőle a bosz-
szú lehetőségét.

Ahogy kirontasz az asztal mögül, a kutya vinnyogva 
kimenekül a nyitott ajtón. Tartva attól, hogy a zaj fi-
gyelmeztette a hulla bajtársait, késedelem nélkül fel-
töröd az ablak zárját, hogy a mögötte húzódó tűzlép-
csőn lejuss az utcára.

• Lapozz a 158-ra.

- 229 =
Olyan belülről a műhely, mint egy hátsó kert homok-
vihar után. A padló, a pultok tele vannak szórva elekt-
ronikus cuccokkal, melyek nagyon jó kommunikációs 
szolgálatot tehettek az ezredfordulón, de most már tö-
rötten pihennek a posztapokaliptikus portakaró alatt.

Néhány percnyi kutatás után egy még működőképes 
CB-rádió kerül elő. Ha akarod, írd fel az Akciótáb-
lázatodra.

• Lapozz a 245-re.
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Nemsokára feltűnik a horizonton a 10-es autópálya, 
melynek aszfaltja meleg narancs színben fürdik a le-
menő nap fényében. A kereszteződésnél Knott felhajt 
az autópályára, aztán leparkol, hogy Frankland száza-
dos vizsgálódhasson. A porban tisztán látszanak jó pár 
súlyos jármű keréknyomai, jelezve, hogy valamikor az 
elmúlt hat órában elhaladt itt a konvoj. Ennek nagyon 
örültök, mert azt tanúsítja, hogy sikeresen kitörtek El 
Pasóból, s nemsokára újra találkozhatsz Kate-tel és a 
többiekkel.

Hét mérföldre nyugatra egy új-mexikói kisváros áll 
alig egy mérföldnyire az autópályától. Néhány friss 
keréknyom az útról lekanyarodva a városka felé fut. 
Elég jellegzetes a mintázata, így azonnal felismered: 
a sportkocsidon vannak ilyen abroncsok, amik ilyen 
mintázatot hagynak.

• Ha megkéred Frankland századost, hogy kövessé-
 tek a nyomot, lapozz a 137-re.
• Ha nem szólsz semmit, lapozz a 33-ra.

- 231 =
Erőset fékezel, Veszett Kutya autója eléd kerül, és 
szörnyű csikorgással csapódik a korlátnak. Törött 
fémrepeszek és szikrák repülnek szét belőle a közel 
száz mérföldes sebesség mellett. Míg próbál kiszaba-
dulni a mágnesszerű szorításából, te jobbról megelőz-
ve újra felgyorsítasz.

• Lapozz a 12-re.
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Autóroncsokból emelt barikád folyamatos vonala hú-
zódik keresztben az úton a falu bejárata előtt. A cso-
dás fal mögött látszik, hogy egy banda uralja a telepü-
lést. Több mint egy tucat motorkerékpár áll a főutca 
két oldalán, és két-három klántag alszik az árnyékban.

– Miért érdekli őket ennyire egy ilyen ócska porfé-
szek? – tör ki belőled hangosan a kérdés.

– Stratégiailag fontos – válaszol a százados. – Új-
Mexikóba itt megy át a hegyek között az egyetlen or-
szágút.

A százados elkéri Haskell térképét, hogy áttanulmá-
nyozza.

– A falu neve Columbus. Ha időben Demingbe aka-
runk érni, akkor kénytelenek vagyunk áttörni az út-
torlaszon, mert egyébként egy hosszú kerülőút várna 
ránk a 9-es főúton Mimbres felé. Ha arra megyünk, 
akkor valahol máshol kell csatlakoznunk a konvojhoz, 
távolabb nyugatra, mondjuk Lordsburgban vagy San 
Simonban. Mindkét útvonal rohadtul kockázatos.

A veszély miatt a százados szavazásra bocsátja a dön-
tést. Ő és Knott a kerülőre szavaz, de Haskell inkább 
a közvetlen útvonalat kedvelné. Szerinte törjetek át a 
blokádon, míg a banditák szunyókálnak. A te válasz-
tásodra is kíváncsiak.

• Ha áttörnél az úttorlaszon, lapozz a 342-re.
• Ha inkább a Knott és a százados által javasolt ki-
 térő a szimpatikusabb, lapozz a 177-re.
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Ez egy kicsi, de jól felszerelt, hatékonyan működő 
kolónia nappalija lehet. Egy pumpás légtisztító áll az 
egyik sarokban, mellette egy könyvespolc van teletöm-
ve klasszikus irodalommal, lemezekkel és kazetták-
kal. Kis ipari akkumulátorok táplálják a mennyezeti 
világítást, de van itt még kurblis generátor, adóvevő, 
videó- és hifi-rendszer, falra szerelt nagyképernyős 
tévé, számítógép monitorral, elsősegélykészlet, vala-
mint padlótól plafonig érő szekrények, amik bizonyá-
ra egyéb hasznos és luxuscikkeket rejtenek.

A bejárati ajtótól legmesszebb eső sarokban egy nyi-
tott csapóajtót látsz, ami az alattatok lévő sötét szo-
bába visz le néhány lépcsővel. Rámutatsz, Knott pe-
dig bólint, s mindketten előreszegezett fegyverekkel 
indultok meg.

• Ha a TALÁLÉKONYSÁG pontod 4 vagy kevesebb, la-
pozz a 139-re.
• Ha 5 vagy több, lapozz a 77-re.
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Idegesen pillantgatsz hátra a vállad fölött, ahogy az 
ugatás egyre hangosabb lesz. Végül meglátod a két, 
széles pofájú vérebet végigvágtatni a Montana sugár-
úton, két klántag által követve. Az egyik férfinél gép-
pisztoly, a másiknál egy hosszú zseblámpa van.

Már a legrosszabbtól tartasz, de hirtelen mindkét 
kutya megérzi a hús szagát, s arra kanyarodnak. A 
gengszterek káromkodva próbálják elrángatni őket a 
kajától, de addigra Knott és te elértek egy elhagya-
tott épülethez, ahol észrevétlenül besurrantok. Bár 
odabenn sötét és szálló por van, felfedeztek a túlsó 
oldalán egy kijáratot, amin át elhagyjátok az épületet, 
mielőtt a banditáknak esélye lenne a közeletekbe érni.

• Lapozz a 93-ra.

- 235 =
Hiába küzdesz az irányítással, a kormány kifordul a 
kezedből, és elveszíted az egyensúlyodat. Az első ke-
rék elakad valamiben, te pedig fejjel előrerepülsz a ka-
vicsos árok mélyére egy nagy csattanással.

Dobj egy kockával (a 0 most 10-et jelent), majd adj 
hozzá 1-et. Ennyit kell levonnod a KONDÍCIÓ pontod-
ból az esés miatt.

• Ha még mindig életben vagy, lapozz a 307-re.
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Összerezdülve ébredsz, fegyvered után kapva, ösztö-
nösen érezve, hogy valami nem stimmel.

– Gyorsan, mindenki talpra – sziszeg az őrmester. 
– Jönnek!

Pillanatok alatt talpra álltok, körülpislogva, hogy 
milyen fenyegetésről van szó. Egy sor jármű hajt be 
a városba, fényszóróik le vannak árnyékolva, ám a 
sötétségben azért látszanak. Van pár négykerekű, de 
többségében motorokból áll a csapat. Egy banda kon-
voja.

A főutcán egy vonalba sorakozva megállnak. Ők is 
a kolónia nyomait követték, amik hozzátok vezettek.

Egy lakókocsi sorakozik fel a többiek mögé, amiből 
gyűlölködő tekintetű férfi lép elő. Jégként mar a szí-
vedbe a kísérteties felismerés: Veszett Kutya Michigan 
az. Parancsot kiált, mire a klántagok azonnal leszáll-
nak járműveikből, hogy kezükben zseblámpákkal fel-
derítsék a környező épületeket.

– Erre – súgja nyersen Frankland százados.

Néhány kanyarnyi lépcsőn át követve a tetőre vezet 
titeket. A tetőt körbevevő mellvéd mögé guggolva egy 
résen óvatosan átkukucskálva figyeled a lenti utcát. 
Mindenfelé klántagok rohangálnak előre-hátra, lám-
páikkal minden árnyékos helyre bevilágítva. Már azt 
hiszed, hogy megússzátok, amikor hallasz valamit, 
ami ismét felnyomja a pulzusodat.

• Lapozz a 264-re.
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Míg Knott leereszkedik az alagsorba, te felvágtatsz a 
lépcsőn, ahol a folyosón majdnem teljes a sötétség. 
Jobbra egy résnyire nyitott ajtót veszel ki, amin egy fa 
táblácskán az alábbi feliratot bogarászod ki:

El Paso szerkesztőség 

Odabenn egy nagy, poros szoba fogad, tele asztalok-
kal és számítógépekkel. A szoba túlsó végén egy ablak 
fölött észreveszel egy vészkijárat jelzést.

A megnyikorduló lépcsőtől a szíved kihagy egy üte-
met: valaki közeledik. Gyorsan, de mégis zajtalanul 
átvágsz az irodai bútorok labirintusán, de azt tapasz-
talod, hogy a vészkijárati ablak zárva. A kinti folyosón 
már hallod az egyik véreb lihegő fújtatását.

• Ha kitöröd az üveget, hogy az ablakon át mene-
 külj, lapozz a 153-ra.
• Ha az asztalok mögött bújsz el, lapozz a 9-re.
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Macskaként surransz a motor közelébe, és ráveted ma-
gad a klántagra, olyan gyorsan, ahogyan csak tudod. 
Még félig térdelő pózban van, mikor észrevesz téged, 
azonnal hátratántorodik, míg háta a töltőkútnak nem 
feszül. Te ütsz először, bízva a győzelemben, de sike-
rül elkerülnie a csapást. Amikor viszonozza a csapást, 
te is félrehúzódsz, és ez elég időt ad neki, hogy elő-
húzhassa övéből a kését.

Nagy Alma
HARCÉRTÉK 16   KONDÍCIÓ 25

• Ha öt vagy kevesebb kör alatt sikerül legyőznöd,
 lapozz a 192-re.
• Ha még tart a harc a hatodik kör előtt, azonnal
 lapozz a 11-re.

- 239 =
A lelátó fala elég fedezéket biztosít hármótoknak, 
hogy észrevétlenül elérjétek egy olyan helyre, ahol 
már szemközt vagytok a parkoló teherautókkal. Ott 
viszont lassan telnek a percek, míg a lehetőséget kere-
sed arra, hogy átrohanj a pályán felrakni a bombádat. 
Haskell őrmester és a százados az első adandó alka-
lommal átjut a járművekhez. Amikor eltűnnek alat-
tuk, még jeleznek neked, hogy te is siess már. Még 
négy perc telik el, mire meg mered kockáztatni a fu-
tást. Úgy ugrasz fel, mintha rugó lenne a talpadon, le-
szegett fejjel sprintelsz a teherautó felé. Pár lépésnyire 
viszont pont kilép mögüle egy mexikói, s lehetetlen-
nek tűnik, hogy ne ütközzetek össze.
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Dobj egy kockával, majd add hozzá az ÜGYESSÉG és 
TALÁLÉKONYSÁG pontjaidat!

• Ha a végösszeg 8 vagy kevesebb, lapozz a 122-re.
• Ha a végösszeg 9–13, lapozz a 204-re.
• Ha 14 vagy több, lapozz a 333-ra.

- 240 =
Látod a túloldali fenyvesbe vezető csapást, így nagy 
levegőt veszel, s amennyire sajgó lábaid engedik, meg-
rohamozod.

A tisztás közepén jársz, amikor a csendet újra meg-
szakítja az orvlövész puskájának hangja.

Dobj egy kockával!

• Ha a szám 0–5, lapozz a 8-ra.
• Ha a szám 6–9, lapozz a 103-ra.

- 241 =
A bérgyilkos most egy banán formájú tárat húz elő a tár-
táskájából, amit bekattint a puskája nyílásba. A lábához 
támasztja a fegyvert, hogy a nyakában lógó messzelátó-
ja után nyúljon. A sisakja plexije elé húzva módszeresen 
átvizsgálja a környező háztetőket. Kíváncsi vagy, miért 
teszi ezt, mert az épületek nagyon közel vannak, nem 
kell ahhoz távcső, hogy megállapítsa, van-e valaki a te-
tőn. Aztán jégként mar a szívedbe a felismerés, amikor 
a törvényszék emeleti ablaka felé fordul: ez nem egy ha-
gyományos messzelátó, hanem egy kifinomult, nagyfel-
bontású képerősítő. Azonnal hátrébb ugrasz az ablak-
tól, de attól tartasz, hogy már felfedezte a helyzetedet.
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Dobj egy kockával!

• Ha a szám 0–3, lapozz a 173-ra.
• Ha a szám 4–9, lapozz a 227-re.

- 242 =
Amikor a szemét a földhöz csapódik, kiugrasz az árok-
ból, hogy guggolva futásnak eredj. Alig néhány lépés 
után azonban az egyik klántag zseblámpát kattint fel, 
s a fénycsík egyre közelebb ér hozzád.

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

• Ha az összeg 8 vagy kevesebb, lapozz a 13-ra.
• Ha az összeg 9 vagy több, lapozz a 76-ra.

- 243 =
Átmész a túloldalra, s lenyomod a kilincset, de az ajtó 
nem mozdul. Arra gondolsz, talán belülről van bezár-
va, de aztán feltűnik a durván ácsolt kerete, úgyhogy 
valószínűleg csak szorul. Egy erős rúgás meggyógyítja.

Odabenn egy nagy, nyúlszőrtakarós fenyőágy fogad, 
a végében egy korlátra férfi és női ruhák vannak ha-
jítva, a kis asztalkán fakó családi fotókat látsz. Az ajtó 
mögötti szekrényben találsz egy napelemes zseb-
lámpát és egy csavarhúzót.

Mivel mindkét szobát átvizsgáltad, már csak a har-
madik ajtó maradt hátra.

• Lapozz a 32-re.

242–243



- 244 =
A teherautó hatalmas csattanással ütközik neki a ko-
csikból emelt falnak, a padló alattatok durván meg-
rázkódik. A dühös emberi hangok mellé automata 
fegyverek éles ropogása is csatlakozik, amit még a 
teherautó motorjának zúgása sem tud elnyomni, mi-
közben áttörve a védvonalon végigszáguld a főutcán. 
Éneklő golyók hangjától kel életre a levegő. A golyók 
úgy szétszaggatják a ponyvát, hogy már csak a ketrec-
szerű váz marad meg. Egy nagyobb darab a bőrödnek 
csapódik, de megúszod sérülés nélkül.

Haskell már a hátsó ajtónál térdel, hogy viszonozza 
a tüzet, ezért azok abbahagyják a lövöldözést, hogy 
előbb fedezéket keressenek. Te is csatlakoznál hozzá, 
de megzavar az érzés, hogy lassul a járművetek. A ve-
zetőfülke felé tekintve rájössz, hogy miért is lassított 
le Knott.

• Lapozz a 7-re.

- 245 =
Annak tudatában, hogy semmi hasznosat nem hagy-
tál ott, kilépsz a rádiójavítóból, hogy visszamenj a 
motorodhoz. Mielőtt beindítanád, ellenőrzöd a hűtő-
bordákat. Érintésre nagyon forróak, a kevés olaj miatt 
túlmelegedett a motor. Berúgod, s elrebegsz egy imát, 
hogy kibírja addig, míg megtalálod a kolóniát.

• Lapozz az 50-re.
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Bár a célpont közel van, az állandó rázkódás miatt ne-
héz a puskád csövét célra tartanod. Mivel lehetetlen a 
pontos célzás, nagyjából a fényszórók fölötti árnyékra 
lősz.

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

• Ha az összeg 11 vagy kevesebb, lapozz a 27-re.
• Ha az összeg 12 vagy több, lapozz a 112-re.

- 247 =
A postahivatalban sűrűn tele a levegő porral, ezért 
már az előtérben is nehéz a légzés. Kevés hasznosat 
találsz itt, kivéve egy tűzoltópalackot és egy pa-
mutgombolyagot, melyeket elrakhatsz. Az előtérből 
nyíló kis irodában dermesztő látvány fogad. Három 
postai egyenruhás alkalmazott ül a székében, csont-
vázuk előredől számítógépeik billentyűzetére. A fel-
kavaró látvány miatt inkább otthagyod a postát, hogy 
Knotthoz csatlakozz a parkolóban.

• Lapozz a 129-re.
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A válladhoz emeled a géppisztolyt, próbálod ignorálni 
az ajtóról lepattanó golyókat, csak a banda parancsno-
kára koncentrálva. Egy pillanatra nagyra nyílik a sze-
me a rémülettől, amikor megpillantja a felé irányuló 
G-12 torkolatát. Mielőtt elbújhatna a házfal mögött, 
leadod a lövést.

Add összeg a CÉLLÖVÉS és KONDÍCIÓ pontjaidat!

• Ha az összeg 7 vagy kevesebb, lapozz a 99-re.
• Ha az összeg 8 vagy több, lapozz a 296-ra.

- 249 =
Pár lépésre vagy a bokortól, amikor eldördül a követ-
kező lövés. A bal halántékodba vágó rettenetes kíntól 
a földre zuhansz. A gyötrelem hamar zsibbadtságnak 
adja át a helyét, ami elhomályosítja a látásod és kiszív 
minden erőt a végtagjaidból. Leküzdhetetlenül hí-
vogat az álom, s hiába küzdesz az ébren maradásért, 
nem nyerhetsz.

Sajnos életed és küldetésed az arizonai Pedregosa 
hegységben ért véget.

248–249



- 250 =
Óvatosan vágtok át Ciudad Juarez utcáin, a Pronaf 
bevásárlóközpont elhagyatott üzletei mögött feltű-
nik a Juarez versenypálya. A százados jól ismeri ezt 
a határvárost, s biztos benne, hogy Veszett Kutya 
Michigan a város híres kutyaverseny-pályájára ren-
delte a robbanószer szállítmányt, ahogy abban is, 
hogy ő és Santiago, a mexikói vezető ott rendezték be 
a főhadiszállásukat. A mérete és a védhetősége ideális 
az igényeikhez.

A versenypálya keleti kapujával szemben egy kiégett 
kávézó romjai közt telepedtek le, ahol a százados tü-
relmesen megtervezi a küldetés következő pontját. 
Míg várakoztok és a klán főhadiszállására besiető, va-
lamint onnan távozó forgalmat figyelitek, enned kell. 
Ha nem eszel, veszítesz 3 KONDÍCIÓ pontot.

• Lapozz a 100-ra.

- 251 =
Gyorsan mozdulsz a motoros felé, remélve, hogy tá-
madásoddal lerohanhatod, de meglát a szeme sarká-
ból. Amikor ráveted magad, hogy bevidd az első ütést, 
egy félregurulással elkerüli. Talpra áll, jobb kezében 
valami acél csillan meg.

Tűzróka
HARCÉRTÉK 16   KONDÍCIÓ 24

• Ha győzöl, lapozz a 192-re.
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Alig öt mérföldre Bensontól növekvő porfelhőt veszel 
észre a távolban a visszapillantó tükrödben. Elmon-
dod Kate-nek is, aki hátrafordul.

– Egy csapat klán-felderítő – számol be. – Úgy húsz 
motor, de más is van. Egy kocsit követnek. Vagy vala-
mi hasonló, legalábbis négy kereke van. – Ahogy to-
vább figyeli pár percig a messzeséget, folytatja: – Na-
gyon nem tetszik ez, Cal. Nem akarok velük pacsizni, 
oké?

Válaszul addig nyomod a padlóhoz a gázpedált, mire 
a sportkocsid már 100 mérföld óránkénti sebességgel 
repeszt.

– Lemarad a falka! – kiált Kate, hangját alig érted az 
üvöltő menetszéltől. – A kocsi viszont a nyomunkban 
van.

Egy gerendahídon hajtasz át, a vizet alatta úgy hívták 
régen, hogy Pantano Wash, s közben te is meglátod a 
tükörben az autót. Fekete, hosszúkás alakja van, zárt 
utastere, a motorháztetőre pedig egy üvöltő oroszlán-
fejet pingáltak. Már csak húsz méterre van mögötted, 
már látod a sofőr vicsorgó arcát. Borzongva ismered 
fel az őrült alakjában Veszett Kutya Michigant.

Kate pisztolyt ránt, de mire lőhetne, nehézgéppuska 
zaját hallod, Veszett Kutya járgányának orrából villo-
gó tüzek csapnak ki. A nagy kaliberű golyók a cso-
magtartódba marnak, erejüktől a száguldó sportkocsi 
megcsúszik.
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Dobj egy kockával, majd add hozzá az AUTÓVEZETÉS 
pontodat!

• Ha az összeg 6 vagy kevesebb, lapozz a 41-re.
• Ha az összeg 7–10, lapozz a 161-re.
• Ha az összeg 11 vagy több, lapozz a 321-re.

- 253 =
Mire végzel az ellenfeleddel, a társa odaér, s a sze-
medbe világít a zseblámpájával. Egy pillanatra elvakít 
a fény, de ösztönösen védekező pózba húzódsz, mi-
közben ő egy baseball ütővel előrelendül, hogy szét-
törje a koponyádat.

Sportos
HARCÉRTÉK 15   KONDÍCIÓ 25

A részleges vakság és az előző harc miatti kimerült-
ség miatt a harc idejére csökkentsd 2 ponttal a Harc-
képességedet.

• Ha győzöl, lapozz a 310-re.

- 254 =
Gyomrod meglódul, ahogy a hegyek újabb lövést 
visszhangoznak. Összerezzensz futás közben, félig-
meddig azt gondolva, hogy eltaláltak, de a célt tévesz-
tett golyó egy tíz méterrel odébb lévő fenyő törzsébe 
áll bele.
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Amikor beérsz a fák közé, bevetődsz egy széles fenyő 
mögé, erősen lihegve a megpróbáltatásaidtól. Ahogy 
ott fekszel, fájós lábadat tapogatva és a hányingertől 
szenvedve, Knott melléd térdelve megrántja a dzsekid 
ujját.

– Jobb esélyünk van, ha mélyebbre megyünk az er-
dőben – mondja, s az ő hangján is átsüt, hogy egyre 
jobban elemészti a félelem, mintha az egy falánk pat-
kány lenne.

Egyetértően pislantasz, aztán Knott után kúszol a 
száraz fenyőtűkön és a magas fák gyökereit takaró be-
tegesen barna növényzeten keresztül.

• Lapozz a 189-re.

- 255 =
Biztosra véve, hogy a klántagok még nagyon reszket-
nek ahhoz, hogy egyenesen tudjanak lőni, nevetve fi-
gyeled a próbálkozásukat. Sajnos nemcsak hatékony 
M-10-es rohamkarabélyaik vannak teleszkópos irány-
zékkal, de mindhárman kiváló lövészek is.

Egy sor golyó csapódik a mellkasodba, előrehajítva 
téged egészen a vezetőfülke faláig. Nem érzel fájdal-
mat, mert két golyó egyenesen a szívedbe fúródott. A 
halál azonnali.

Sajnos életed és küldetésed véget ért a 9-es főúton.
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Kicsivel hajnal után kelsz, a tíz órányi zavartalan al-
vástól teljesen felfrissülve. Nyersz 4 KONDÍCIÓ pon-
tot. A barikádod érintetlen, szétszeded, s alaposabban 
körbenézel a kabinban. Az éjszaka során nem válto-
zott semmi, úgy véled, most sikerült némi időre meg-
szabadulnod az üldöződtől.

Reggeli után átvizsgálod a motorkerékpárt. A pincé-
ben van elég benzin a feltöltéséhez, de nincs motor-
olaj. Nagyon alacsony szinten van most benne az olaj, 
csak remélni tudod, hogy elvisz Tucsonig, mielőtt le-
robban.

A térképed átnézése után nyugatnak indulsz az úton 
az új járműveden, legközelebbi célod a Swisshelm 
hegység felé. Élvezed a hajadba kapó hűvös menet-
szelet, miközben gyorsan hajtasz az üres országúton, 
amin húsz mérfölddel később tábla hirdeti:

Gleeson – Kérjük vezessen óvatosan!

• Ha szétnézel a hegyi faluban, lapozz a 64-re.
• Ha megállás nélkül továbbrobogsz, lapozz az 50-re.
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Gyorsan a teherautó alá húzod a klántag testét, hogy 
a hátsó kerekek elrejtsék a többiek elől. Aztán szem-
ügyre veszed a mögötte álló járművet. A százados már 
az övé alatt fekszik, jelez neked, hogy tedd fel te is a 
helyére a bombát. A súlyos korong rátapad a poros 
tankra. Óvatosan lenyitod a detonátor kapcsolójának 
védőkupakját. Amikor a százados ismét jelez, meg-
nyomod a gombot. Ahogy az időzítő elkezd ketyegni, 
összecsukod a hátizsákodat, és elkezdesz a Knott által 
kiválasztott teherautó felé rohanni.

Frankland és Haskell is futni kezd. A százados húsz 
méterrel előtted tart, az őrmester, akinek két bom-
bát is fel kellett szerelni, ugyanannyival mögötted jár. 
Knott lát titeket a visszapillantó tükrében, s már indít 
is. Füst száll ki a kipufogóból, ahogy a motor kelletle-
nül felpörög. A százados már eléri a járművet, hogy a 
csomagtérbe felmásszon, amikor észrevesznek titeket. 
Néhány klántag utánatok futva vadul lövöldözni kezd. 
A kiabálás elvonja a figyelmedet, nem veszel észre egy 
fém szerszámosládát, ami épp az utadban hever a föl-
dön.

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

• Ha az összeg 9 vagy kevesebb, lapozz a 107-re.
• Ha az összeg 10 vagy több, lapozz a 224-re.
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Az út egy magas hegyszoros felé kanyarog, ami mögött 
hajtűkanyar következik. Bár ezzel még megbirkózol, 
de legfeljebb húsz méterrel mögötte sziklák zuhantak 
az útra, félig eltorlaszolva azt. Vezetési ösztönöd azt 
súgja, hogy ne fékezz hirtelen, mert kicsúsznál, ezért 
próbálod kis lassítással kikerülni a kövekből épült hal-
mot. A dolog működik is, mert centikkel elkerülöd a 
buckát, de utána még egy magányos szikla is álldogál 
az út közepén, amit eltalálva lefullad a dzsip.

– Oda az első futómű – mondja csüggedten 
Frankland, amikor felméri a kárt. – Ezzel a járművel 
nem mehetünk tovább.

A helyzet súlyos: a klántagok bármelyik pillanatban 
ideérhetnek, s így biztos el is kapnak titeket. Hirte-
len támad egy ötleted, amivel lerázhatnátok őket. 
Ha felgyújtanátok a dzsipet, s belöknétek a meredek 
útmenti kanyonba, az égő roncs biztos meggyőzné 
őket arról, hogy halálos balesetet szenvedtetek. A 
többiek egyetértenek, hogy megéri megpróbálni, s 
elő is készültök rá. A dzsipet az út szélére toljátok, 
Haskell pedig egy rongyot dug a benzintankba, aztán 
meggyújtja a végét. Meglökitek a dzsipet, hogy a 100 
méter mély szakadékba guruljon. A robbanás után a 
közeledő motorok hangját is halljátok, ezért néhány 
szikla mögött kerestek gyorsan búvóhelyet. Hogy még 
valósághűbb legyen a dolog, Knott eldobja az úton a 
véráztatta ingét is, s azelőtt ugrik mellétek, mielőtt a 
helyszínen megjelennek a banditák.

• Lapozz a 327-re.
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A földhöz vágod magad, legyűrve az ordításra való 
kényszert, mert a tenyeredet és a térdedet összevag-
dossa az éles törmelék. Veszítesz 2 KONDÍCIÓ pontot. 
Knott követi a példádat, s a fénycsík megállás nélkül 
vonul el felettetek. A közelben lelassít kicsit, de aztán 
továbbsuhan.

Az utolsó métereket már lassan kúszva teszitek meg. 
Amikor mindketten beértek a tartóoszlopok védelmé-
be, megvárod, míg légzésed újra a normális szintre tér 
vissza, aztán kikukucskálsz, hogy tiszta-e a terep. A 
zseblámpa fénye valahol délebben keresgél. Valaki át-
kozódik fölötted az úton, aztán lekapcsolja a lámpát.

Meggyőződve arról, hogy nem vettek észre, rendbe-
szeded magad, és továbbhaladtok.

• Lapozz a 288-ra.
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Amikor nagyot fékezel, Veszett Kutya eléd kerül, Kate 
pedig örömmel felkiált, amikor az autója szörnyű csi-
korgással a korlátnak ütközik. Törött fémrepeszek és 
szikrák repülnek szét belőle a közel száz mérföldes 
sebesség mellett. Míg próbál kiszabadulni a mágnes-
szerű szorításából, te jobbról megelőzve újra felgyor-
sítasz.

• Lapozz a 12-re.

- 261 =
Arra a területre koncentrálsz, amit kijelöltél célnak. 
Minél többet gondolsz a futásra, annál jegesebben 
szorítja a szívedet a gondolat, hogy egy puskagolyó 
veled is végez itt. Nagyon kicsi az esélye, hogy elhi-
bázzon az orvlövész, ezt növelendő valamivel el kell 
terelned a figyelmét.

• Ha van kézigránátod, lapozz a 191-re.
• Ha van jelzőrakétád, lapozz a 338-ra.
• Ha egyik sincs, lapozz az 56-ra.
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Az ezüst dollár a poros talajra esve pörög, aztán fejjel 
felfelé megáll.

– Oké, emberek, ez eldőlt – mondja a százados, 
miközben lehajol felvenni az érmét. – Akkor irány 
Columbus. Őrmester, maga és Knott nézzék meg, 
hogy mivel erősíthetnénk meg a teherautó első lök-
hárítóit, én pedig Callal felállítom hátul a lövészpo-
zíciókat.

– Nem hiszem, hogy ráérnénk erre, uram – szól 
Knott bocsánatkérő hangon. – Úgy látom Veszett Ku-
tya még több legénye tart felénk.

A közlegény az országútra mutat, ahol dél felől jóko-
ra porfelhő közelít.

– A pokolba! – köp ki Frankland. – Akkor így kell 
megpróbálnunk. Lóra, emberek. Randink van, és sze-
retnék időben odaérni.

• Lapozz a 128-ra.

- 263 =
A lencsén át figyeled a fekete ruhás fickót, ahogy a 
nyeregtáskából egy messzelátót húz elő, aztán a sze-
méhez emeli, miután felcsapja a teljes fejet fedő bu-
kósisakja plexijét. Letérdel a motorja mögött, könyö-
két az ülésre támasztja, hogy stabilan tudja felmérni a 
környéket. Egyértelmű, hogy téged keres.

• Lapozz a 203-ra.
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Durva kiáltások és örömtől ujjongó sikolyok szakad-
nak fel az épület mögül: a klántagok felfedezték a te-
herautót. A hír azonnal eljut Veszett Kutya Michigan-
hez is, akiben forr a bosszúvágy.

– Itt vannak, tudom! – kiált ördögi hangon. – Találjá-
tok meg őket! Találjátok meg mindet! Holtan akarom 
látni őket!

Végigiramodik a főutcán, az öklét rázva mindkét ol-
dalon az épületek felé, azt várva el embereitől, hogy 
beteljesítsék bosszúját. Berohannak abba az épületbe, 
amelyik tetején rejtőzködtök, úgyhogy ideje kiutat ke-
resni. A vészkijárat nem jöhet szóba, mert az utcára 
visz a létrája. Az egyetlen menekülési lehetőség az, ha 
átugrotok a szomszéd épület tetejére, de az majdnem 
négy méterre van. Elbarikádozzátok a tetőre vezető 
ajtót, hogy minél tovább késleltessétek a banditákat, 
aztán a százados irányításával átdobáljátok a fegyvere-
iteket és a felszereléseteket. Utolsóként te is ugráshoz 
készülsz nekifutni, amikor gépfegyvertűztől a tetőajtó 
darabokra szakadva repül le a zsanérjairól. Ebben a 
pillanatban elugrassz a tető pereméről.

Dobj egy kockával, majd add hozzá az ÜGYESSÉG és 
KONDÍCIÓ pontjaidat (most az egyszer figyelmen kívül 
hagyva a hátizsákod megterheltsége után járó bünte-
tőpontokat)!

• Ha a végösszeg 18 vagy kevesebb, lapozz a 45-re.
• Ha a végösszeg 19–22, lapozz a 349-re.
• Ha 23 vagy több, lapozz a 130-ra.
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A csaholás egyre hangosabb. Végül megpillantod a 
két széles pofájú vérebeket, ahogy végigvágtatnak a 
Montana sugárúton, nyomukban két klántaggal. Az 
egyik férfinél géppisztoly, a másiknál egy hosszú zseb-
lámpa van.

Az egyik kutya megérzi a húst, s arrafelé szalad, de 
a másik nem törődik vele, továbbra is feléd vezeti a 
zseblámpás gazdáját. Amikor meglát, vadul ugatni 
kezd, figyelmeztetve rád a banditát.

– Fussunk! – sziszeged. – Megláttak!

Knott gyorsít, a nyomában szaladva azért imádko-
zol, hogy elérjétek a romokat, mielőtt tüzet nyitná-
nak rátok. Imáid meghallgatásra találnak, mert a nagy 
sietségben a gengszter elejti a zseblámpáját, s mire 
visszaszerezve bekapcsolja, ti már beugrottatok egy 
elhagyatott épület nyitott ajtaján.

– Több esélyünk van, ha szétválunk – mondod, mi-
közben aggódva tekintesz fel a vállad fölött az ajtóra 
vetülő fényre. – De ne feledje, találkozunk a terv sze-
rint a hídnál.

A zseblámpa eléggé megvilágítja a belső teret, hogy 
kivegyél két lehetséges kijáratot. Az emeletre kárpito-
zott lépcső visz, az alagsorba pedig egy másik.

• Ha felmész az emeletre, lapozz a 237-re.
• Ha lemész az alagsorba, lapozz az 58-ra.
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Az adrenalinlöket jót tesz a re� exeidnek, a padlóra 
vetődsz a pisztolycső tűzköpésével egy időben. Bár el-
kerülöd a halálos sérülést, de nem úszod meg teljesen 
sebesülés nélkül. Esés közben a golyó csípős csíkot 
szánt a koponyád oldalán. Veszítesz 4 KONDÍCIÓ pon-
tot.

Közel álltál a halálhoz, ez feldühít, így talpra ugorva 
az ajtó felé indulsz, de azon épp becsukódik a kémle-
lőlyuk.

• Ha be akarod törni az ajtót, lapozz a 186-ra.
• Ha van töltényed, és inkább szétlőnéd a zárat, la-
 pozz a 341-re.

- 267 =
Csípőből tüzelve lebucskáztatsz egy klántagot a te-
herautóról. (Húzd le az elhasznált lőszert a Tártás-
kádból.) Mielőtt a cimborájára célozhatnál, az fejjel 
előre rád vetődik. Elszántan küzdesz, de a � ckó kiüti 
a kezedből a fegyvert, így egy kemény kézitusára kell 
számítanod.

Kroki
HARCÉRTÉK 15   KONDÍCIÓ 26

Az első körben nem használhatod a közelharci fegy-
veredet a hirtelen támadás miatt.

• Ha győzöl, lapozz a 117-re.
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Váratlanul észreveszel egy golyó ütötte lyukat a moto-
ros halántékán, s rádöbbensz, hogy már halott. Félig 
előredőlve, mintha versenyezne, fekszik a kormányra, 
jobb keze görcsöt kapott a gázkaron, súlya pedig épp 
megfelelő ahhoz, hogy stabil egyenes vonalban hajt-
son előre a motor.

Azonnal talpra ugrasz, hogy félrevetődj a halott ban-
dita és megállíthatatlan gépezete útjából.

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

• Ha az összeg 4 vagy kevesebb, lapozz a 308-ra.
• Ha az összeg 5 vagy több, lapozz a 118-ra.

- 269 =
A műanyag csöveddel legalább négy liternyi benzint 
sikerül kiszívnod a tankból. Lezárod a kanna fedelét, 
s kiabálsz Knott után, hogy jöjjön ide.

• Lapozz a 47-re.
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Pillanatnyi habozás után lassan a fejed fölé emeled 
a kezed, hátha túléled, ha megadod magad az orvlö-
vésznek. Sajnos ez egyáltalán nem hatja meg a hideg-
vérű gyilkost.

Rémülten nézed a puskatorkolatból kicsapó sárga 
lángcsóvát, a homlokod közepén azonnal kibírhatat-
lan kín robban. A lövés ereje felemel a földről, és a 
törvényszék falának csap. A fájdalmat zsibbadtság 
váltja fel, ami elhomályosítja a látásod és elszívja az 
utolsó csepp energiát is érzéketlen végtagjaidból. Le-
bírhatatlan vágyat érzel az alvásra, és hiába küzdesz 
az ébren maradásért, esélyed sincs megnyerni ezt a 
csatát.

Sajnos életed és küldetésed véget ért az arizonai 
Tombstone városában.

- 271 =
– Nem mész te sehová! – ordítja a bandita, rád sze-
gezve a zseblámpát. Körvonalai az ajtónyílásban lát-
szanak, a kutyája pedig az asztalok között szlalomoz-
va ront rád. Azonnal a fegyvered után kapsz, de nem 
tudtad, hogy a zseblámpa egy géppisztoly csövéhez 
van szigetelő-szalagozva. Vidáman kivárja, míg küz-
desz a fegyvered előhúzásával, aztán a ravaszt meg-
rántva leszed egy sorozat ólommal. A halál azonnali.

Sajnos életed és küldetésed El Pasóban véget ért.
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A gyógyszertár polcain tárolt gyógyszereket és vita-
minokat a helyiek magukkal vitték, amikor az Utolsó 
Napot követő pánikban elmenekültek. Csak pár köt-
szer és gézlap maradt, ami viszont elég 1 elsősegély-
csomaghoz.

• Lapozz az 96-ra.

- 273 =
A gyújtóegység a munkapadon hever, pontosan ott, 
ahol Knott először is megpillantotta. Alaposan meg-
szemlélve mosolyra húzódik a szája:

– Ez tuti jó lesz – mondja, aztán katonaruhája zsebé-
be csúsztatja a tárgyat.

Mindkettőtöket megrémiszt, hogy a nap délutá-
ni, perzselő sugarai alatt kell visszasétálnotok, de a 
klántag motorjára pillantva elvigyorodsz. Ezzel csak 
negyedóra kell a tíz mérföldhöz a nyílt úton Hachita 
és a teherautó között. A probléma az, hogy Haskell és 
Frankland klán felderítőknek gondolja közeledő ala-
kotokat, s géppisztolyaikból tüzet nyitnak rátok.

Dobj egy kockával, majd add hozzá az AUTÓVEZETÉS 
pontodat!

• Ha az összeg 3 vagy kevesebb, lapozz a 331-re.
• Ha az összeg 4–7, lapozz a 168-ra.
• Ha az összeg 8 vagy több, lapozz a 60-ra.
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Mire újra egyenesben kerül az autó, Veszett Kutya 
már felzárkózott melléd. Kate kiüríti az egész tárát 
a fejére, de a klánvezér csak kacag: autója golyóálló 
üveggel bír. Vicsorogva elhúzza a torka előtt a kezét, 
aztán feléd rántva a kormányt megpróbál leszorítani 
az útról. Ha el akarod kerülni, gyorsan ki kell találnod 
valamit.

• Ha gyorsítasz, lapozz a 121-re.
• Ha egy erőset fékezel, lapozz a 260-ra.
• Ha hirtelen balra húzódsz a kocsija elől, lapozz a
 91-re.
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Ahhoz, hogy elérjétek a 9-es főutat, száz méteren be-
lül el kell haladnotok egy kis vályogkunyhó mellett. 
Se a külseje, se az állapota nem tér el attól a több 
tucatnyi hasonlótól, amikkel eddig találkoztatok, de 
nem tudjátok, hogy ez a Columbust uraló mexikóiak 
egy őrposztja.

Amikor a teherautó a közelébe ér, három klán őr-
szem lép ki az ajtaján, s kezd lassan kisétálni az or-
szágútra. Vezérük, egy nagy hasú renegát szürke hajjal 
és lekonyuló bajusszal megáll középen, magasra emelt 
kövérkés kezével jelzi, hogy álljatok meg. Knottnak 
esze ágában sincs, sőt, a gázra tapos, hogy mindhár-
muknak félre kelljen vetődnie. Ahogy elhúztok mel-
lettük, gyorsan kapcsolnak, s lövéseket eresztenek 
meg a teherautó fara felé.

Dobj egy kockával!

• Ha a szám 0–3, lapozz a 95-re.
• Ha a szám 4–8, lapozz a 322-re.
• Ha a szám 9, lapozz a 255-re.
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A szabotőrcsapat másik három tagja egy földtölté-
sen vár rád, ami körbefut az erőd belső déli falánál. 
Frankland halkan kiadja utolsó utasításait, miközben 
ti álcázásképp fekete kenőcsöt kentek az arcotokra, 
és néma csendben átnézitek fegyvereiteket és felsze-
reléseteket. Ötszáz méterre elöl, túl a törmelékkel 
teli senkiföldjén mesterlövészek lesnek áldozatokra a 
kocsikból és más hulladékból emelt barikád mögött. 
A puskacsövek Fort Bliss felé mutatnak, s tulajdo-
nosaik az utóbbi időben is előszeretettel lövöldöztek 
mindenre, ami mozgott. Párokra váltok szét, hogy mi-
nimalizáljátok a lebukás, és így a küldetés veszélyét. 
Mindkét pár átjut valahogy az ellenséges kordonon 
és a városon, aztán egyesültök pontban hajnali egykor 
a Stanton híd előtt. Az óráitok egymáshoz igazítása 
után pároddal, Knottal elindulsz.

Két útvonalból választhattok. A közvetlenebb dél-
nek, El Paso szívén át vezet, számos ellenség között. 
Választhatsz a város északi széle felé kerülő útvonalat 
is, ez nyilván hosszabb, de talán kevésbé veszélyes.

• Ha délnek indulsz, át a városon, lapozz a 190-re.
• Ha nyugatnak indulsz, körbe a városon, lapozz a
 194-re.
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Tompa puffanás, aztán hangos sziszegés jelzi, hogy a 
mesterlövész szétlőtte a furgon hátsó kerekét, s abból 
kiszökött a levegő.

– Fedezékbe! – kiáltja Frankland.

Mindketten az utasoldali ajtó mögé vetődve keres-
tek menedéket. Knott a lövés hangjára és Frankland 
figyelmeztetésére már elbújt a Haskell sírja melletti 
fenyők között.

– Ha látnám, honnan lő! – mondja a százados, mi-
közben előhúzott géppisztolyában ellenőrzi a tárat. 
– Legalább lenne esélyünk küzdeni. Ha megkerül 
minket, kedve szerint leszedhet.

A második lövés még egy kereket elintéz. Pulzusod 
olyan sebesen lüktet, mint egy gyorsvonat. Te is a 
fegyvered után nyúlsz, tűzharcra készülve.

• Ha kikukucskálsz a furgon mögül, hátha meglá-
 tod, hol a bérgyilkos, lapozz a 39-re.
• Ha nem kockáztatsz, lapozz a 134-re.
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Egy pillanatra nagyra nyílik a szeme a rémülettől, 
amikor megpillantja a melle felé irányuló puska tor-
kolatát. Mielőtt elbújhatna a házfal mögött, leadod a 
lövést.

Add összeg a CÉLLÖVÉS és KONDÍCIÓ pontjaidat!

• Ha az összeg 7 vagy kevesebb, lapozz a 99-re.
• Ha az összeg 8 vagy több, lapozz a 296-ra.

- 279 =
Lövésed oldalra sodorja a búvóhelyed mellett elhúzó 
Angyalkát, aki porfelhőt felverve bucskázik le a földre. 
Ugyanakkor viszont téged is eltalál a géppisztolytűz, a 
lábadról leverve a mellkasodat elönti a fájdalom, a lá-
tásodat pedig rémületes szürke felhő lepi be. Emberi 
hangokat hallasz, talán Haskell és Knott azok, de egy 
szót sem tudsz kivenni.

A kín gyorsan odébbáll, de akárhogy is próbálsz éb-
ren maradni, elnyel egy olyan álom, amiből már nincs 
ébredés.

Sajnos életed és küldetésed Mexikóban véget ért.
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Hirtelen egy ajtó vágódik ki mögöttetek, amin a sza-
kállas férfi robog be, kezében erősen markolva a pisz-
tolyát.

– Fegyvereket eldobni! – parancsolja. – Ha nem, ak-
kor csak egyvalakivel beszélgethettek: magával az ör-
döggel!

Lassan hagyod a fegyveredet a padlóra esni, aztán 
felemelt kézzel szembefordulsz a rajtatok ütő fickóval.

• Lapozz a 200-ra.

- 281 =
A mély árokban haladsz addig, míg nem találsz egy 
köves emelkedőt, ahol kihajthatsz vissza az országút-
ra. Nehéz a feljutás, épp a tetejére érve elcsúszol, a 
motor pedig rád borul. Míg próbálod kiszabadítani 
magad, feltűnik, hogy fél mérföldre megáll a porfelhő. 
Innen már látni a férfi fejét és vállát, meg a nyereg 
mögé erősített puskáját.

Megkettőzött erővel, de félelemtől remegve próbá-
lod letolni magadról a motort. Amikor felállsz, egy lö-
vés dörren, mire szörnyű kín mar a bal halántékodba. 
A fájdalom kitölti a fejedet, végigkúszik a gerinceden, 
aztán a földre rogysz. A kín átadja a helyét a látásodat 
is elhomályosító zsibbadtságnak. Érzéketlen lábadból 
kifolynak energiád utolsó cseppjei is. Egyre jobban hí-
vogat az álom, és hiába küzdesz az ébren maradásért, 
esélyed sincs megnyerni ezt a harcot.

Sajnos életed és küldetésed véget ért Arizonában.
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A tűzlépcső aljára leérve hallod az első emeletből a 
dühös kiáltásokat. Ellenfeled a társát akarja figyel-
meztetni arra, hogy megszöktél. A kiabálás még na-
gyobb sietségre ösztökél, és sérüléseid ellenére be-
szaladsz a sötét sikátorok útvesztőjébe. Csak amikor 
biztos vagy benne, hogy nem követnek, mersz zihálva 
megállni ellátni a sebeidet. Ekkor fedezed fel, hogy 
az ablakból kiesés közben elveszítettél egy tárgyat a 
hátizsákodból.

Húzd le az Akciótáblázatodról a másodiknak felírt 
tárgyat! Ha nincs ennyi tárgyad, akkor két elsősegély-
csomagot húzz le helyette.

• Lapozz a 158-ra.
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Végül keményebb talajra érkezel a tisztáson túl, ahon-
nan már viszonylag könnyebb út vezet lefelé az erdő-
ben. Hamarosan eléred azt a patakot, amit korábban 
felfedeztetek, itt megállsz annyira, hogy megállapítsd, 
üldöz-e az orvlövész. A környező erdő természetelle-
nesen csendes, könnyű minden fatörzs mögé az ellen-
feledet képzelni.

Felindultan folytatod az utad, az ösvényről letér-
ve most a patak folyásirányát követed nyugatra, a 
Swisshelm hegység felé. Tizenkét mérföldet teszel 
meg gond nélkül, aztán kora estére egy kis hídhoz 
és egy északi-déli irányú úthoz érkezel. Megnézed a 
térképedet, de túl kicsi az út ahhoz, hogy szerepeljen 
rajta. Éhes vagy, ha nem tudsz enni, akkor veszítesz 3 
KONDÍCIÓ pontot.

• Ha elindulsz az úton, lapozz a 43-ra.
• Ha továbbra is a patakot követed, lapozz a 175-re.

- 284 =
Társaid gyorsan visszaszorítják a banditákat jól cél-
zott lövéseik záporával, s azonnal megmentésedre 
sietnek. Erős karok ragadják meg fájó kezedet, hogy 
biztonságba húzzanak, de mielőtt megköszönhetnéd, 
már megfordulva az épület túlsó végén lévő tűzlétra 
felé rohannak. Csak azért állsz meg, hogy kicsit erő-
re kapj, aztán övedet és hátizsákodat felkapva utánuk 
sietsz.

• Lapozz a 151-re.
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Egy golyó a karodon áthatolva – veszítesz 3 KONDÍCIÓ 
pontot – a melletted ülő Knott vállába fúródik. A hir-
telen lökéstől majdnem kiesik a dzsipből, s rémülten 
kapaszkodó után nyúlva a dzsekidet markolja meg, 
lerántva a kezedet a kormányról.

A dzsip csikorgó kerekekkel csúszik oldalra, pont rá-
kanyarodva a lehajtóra. Míg a százados és az őrmester 
visszahúzzák Knottot a járműbe, s te is visszanyered 
az irányítást az autó felett, a mellettetek elrobogó 
motorosok megfordulnak, hogy tovább üldözzenek. 
Nincs idő visszakanyarodni az autópályára, így pad-
lóig nyomott gázpedállal délnek száguldasz a 80-as 
főúton.

• Lapozz a 16-ra.

- 286 =
Haskell őrmester jelentkezik Knott párjának. Amíg 
távol vannak, ti a kapitánnyal felváltva őrködtök. Idő-
közben innod kell, vagy veszítesz 3 KONDÍCIÓ pontot.

• Ha van CB-rádiód, lapozz a 102-re.
• Ha nincs, lapozz a 344-re.
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Óvatosan közelítesz az ajtó felé, finoman lépve az 
egyenetlen padlódeszkákra, hogy ne nyikorogjanak. 
Az ajtón fejmagasságban egy elhúzható kis furnérle-
mezes nyílás van, afféle kémlelőlyuk.

A lemez alatt az ajtóhoz tapasztod a füled, s oda-
bentről elfojtott hangfoszlányokat hallasz. Nem érted, 
mit beszélnek, de az biztos, hogy nagyon rémültek. 
Amikor lenyomod a kilincset, az ajtó nem enged, be-
lülről bezárták.

Dobj egy kockával!

• Ha a szám 0–4, lapozz a 46-ra.
• Ha a szám 5–9, lapozz a 316-ra.

- 288 =
A lejtésnek induló főút gyárépületek mellett halad el, 
melyeket a posztapokaliptikus viharok szinte a föld-
del tettek egyenlővé. Elég gyakoriak erre az őrjáratok, 
számos esetben kutyákkal együtt, de a romok elég fe-
dezéket adnak ahhoz, hogy gond nélkül el tudjátok 
kerülni őket.

Jó tempóban haladtok egészen a széles Dyer útig, 
ahol az üzletsorokat a klánok egy irányítóközponttá 
alakították át, szerszám- és járműműhelyekkel együtt. 
Arra gondolsz, hogy a kolónia számára innen renge-
teg fegyvert és ellátmányt tudnátok szerezni, de mivel 
meg sem tudod számolni a ki- és bejáró klántagokat, 
felhagysz a rabló-ötleteddel, hogy ismét a küldetésre 
koncentrálj.
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Ahhoz, hogy elkerüld az irányítóközpontot, követ-
netek kell délre a Dyer utat, be a város szívébe. Egy 
mérfölddel később egy olyan részre érkezel, nem 
messze a városi parktól, ahol észrevétlenül átkelhet-
tek a széles úton. Amikor sikeresen átértek, a parkon 
keresztül haladtok tovább nyugatnak. A túlsó feléhez 
érve azonban egy teherautó jelenik meg a semmiből, 
fényszórói egyenesen rátok világítanak. Mindketten 
lefagytok, a legrosszabbtól tartva, de a jármű hirtelen 
sikító kerekekkel lefékezve lehúzódik. A sofőr kiugrik 
a vezetőfülkéből, s szó nélkül berohan egy épületbe a 
park mellett.

• Ha megnézed közelebbről is a teherautót, lapozz a
 174-re.
• Ha inkább továbbállsz, mielőtt a sofőr visszatér,
 lapozz a 138-ra.

- 289 =
A forrást elhagyva tovább követed a nyomot, ami 
ismét felfelé tart egy fenyőkkel tarkított magaslatra. 
Mászás közben megpillantod északra a bámulatos, 
fákkal teli Chiricahua csúcsot, meg is állsz pár percre, 
hogy kiélvezd a látványt. Éppen indulnál tovább, ami-
kor észreveszed, hogy elöl valami megmozdul a fák 
között.

• Ha van nálad messzelátó vagy távcső, lapozz a 201-re.
• Ha egyik sincs, lapozz a 6-ra.
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Csak a pálya közepe van megvilágítva, így könnyű ész-
revétlenül a teherautók közelébe lopakodni. Lassan 
telnek a percek, míg várod a lehetőséget, hogy odasza-
ladj felrakni a bombádat. Haskell őrmester és a száza-
dos az első adandó alkalommal átjut a járművekhez. 
Amikor eltűnnek alattuk, még jeleznek neked, hogy te 
is siess már. Még négy perc telik el, mire meg mered 
kockáztatni a futást. Úgy ugrasz fel, mintha rugó lenne 
a talpadon, leszegett fejjel sprintelsz a teherautó felé. 
Pár lépésnyire viszont pont kilép mögüle egy mexikói, 
s lehetetlennek tűnik, hogy ne ütközzetek össze.

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

• Ha a végösszeg 8 vagy kevesebb, lapozz a 343-ra.
• Ha a végösszeg 9–13, lapozz a 15-re.
• Ha 14 vagy több, lapozz a 140-re.

- 291 =
Alig dugod ki a fejed, újabb lövés dörren, de gyors ref-
lexeid megmentenek a találattól. A lövés hirtelensége 
és pontossága miatt máris félbehagyod a próbálko-
zást, hogy megtaláld a pozícióját, s a furgon acéljának 
biztonságába húzódsz vissza. Szemed sarkából látod, 
hogy a százados kibiztosítja a géppisztolyát.

– Megnézem, elő tudom-e csalni a szemetet – mond-
ja vehemensen, nem törődve azzal, hogy az előbb 
ebbe te majdnem belehaltál. – Ha lőni kezdek, maga 
próbálja kiszúrni, hogy hol van.

Beleegyezően bólintasz, hogy előbújj, mikor lőni akar.
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– Rajta! – kiáltja, és felemelkedve megrántja a gép-
pisztoly ravaszát.

A géppisztoly elnyomja a távcsöves puska zaját, de 
alig fél másodperc kell, hogy lásd, Franklandet elta-
lálták. Még kelepelő fegyverrel a kezében dől hanyatt, 
koponyáját átlyukasztotta a bérgyilkos golyója.

Frankland halála szinte közvetlenül az őrmesteré 
után jeges zuhanyként ér. Félelemtől reszketve bújsz 
meg a furgon mögött, attól tartva, hogy te leszel a 
következő. A félelem annyira elhatalmasodik rajtad, 
hogy alig bírod legyűrni a késztetést, hogy elszaladj. 
Knott a fenyők mögül pisszeg neked, hogy maradj, 
ahol vagy. Nem tudsz tisztán gondolkozni, a pánik 
erősebb az elmédnél. Vakon talpra kecmeregve a fák 
felé botladozol, ahol a sietségtől elesel, összeszurkálva 
a tenyeredet és a térdedet a tűlevelekkel. Veszítesz 1 
KONDÍCIÓ pontot.

A véletlen esés viszont megmentette az életedet, 
mert épp a botlás után süvít el a fejed fölött egy te-
nyérnyivel egy golyó. A közvetlen életveszély végre 
kitisztítja az elmédet, s a túlélést remélve már futni 
kezdesz a fák mélyére. Knott biztat, hogy gyorsíts, te 
meg azért imádkozol, hogy biztonságba juss, mielőtt 
a mesterlövész újat töltényt küld a fegyvere csövébe.

Add össze az ÜGYESSÉG és KONDÍCIÓ pontjaidat! (Ha 
alacsony a KONDÍCIÓ pontod, de sok a tárgyad, érdemes 
lehet párat eldobni a kevesebb büntetőpont miatt.)

• Ha az összeg 15 vagy kevesebb, lapozz az 57-re.
• Ha az összeg 16-19, lapozz a 83-ra.
• Ha az összeg 20 vagy több, lapozz a 254-re.
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Visszafojtott lélegzettel figyeled Haskellt és Frankland 
századost, ahogy a dzsip felé lopakodnak. A két Maguk 
Urai-banditának fogalma sincs a jelenlétükről, némán 
tudják őket hátulról meglepni. Egy súlyos, szalagtáras 
géppuska van az első ülések mögé szerelve, ami elta-
karja őket, míg leguggolva a közelbe lopóznak.

Pár másodpercnyi néma csend után előrelendülnek, 
egyszerre megragadva a gyanútlan klántagokat, hogy 
csendben elintézzék őket. Amikor végük van, a száza-
dos jelez, hogy ti is menjetek oda. Átkutatjátok a tes-
teket, mielőtt a buszgarázsban elrejtitek őket, de nem 
kerül elő semmi hasznos. A jármű előtt állva Frank-
land felajánlja neked, hogy vezess.

• Ha szeretnél te vezetni, lapozz a 142-re.
• Ha inkább hagynád a századost vezetni, lapozz a
 30-ra.

- 293 =
A közeledő banditák a dzsip szélvédőjére irányítják a 
keresőlámpát, hogy elvakítsák a századost, de ő a fény-
özön ellenére tökéletesen irányítja a járművet, épp az 
utolsó pillanatban félrerántva a kormányt, hogy elke-
rüljétek az összeütközést. Amikor elhalad mellettetek 
a furgon, tüzet nyitsz rá. A nagy kaliberű lőszer da-
rabokra szaggatja a motort és az utasteret, aztán egy 
hatalmas durranással a benzintank is felrobban. Míg 
a százados felhajt az autópályára, te hátrafordulva né-
mán figyeled a narancssárga lángokat, melyek elnyelik 
a járművet az utasaival együtt.

• Lapozz a 75-re.
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A Detroit Oroszlánjai-vezér egy csapat mexikói tár-
saságában egy nagy vászonsátor előtt áll, amit a pálya 
közepén húztak fel. Nagyon feldúlt állapotban ordi-
bál, de a pálya megvilágításához használt áramgene-
rátorok zajától nem érted, hogy mit. Mindenféle jár-
művek parkolnak összevissza a sátrak körül, legalább 
ötven, de lehet, hogy több klántag mászkál a terüle-
ten. Mind nagyon idegesnek tűnnek, állandóan az 
óráikra pillantva, miközben erre-arra lépkednek. Te is 
az órádra nézel; 2:25 van, hát érthető, miért idegesek 
– késik a konvoj.

– Nézze, százados – súgja Knott, egy távolabb álló 
hatkerekű teherautóra mutatva, ami a kutyakennelek 
és a pálya közelében parkol. – Egy öreg VVSZ há-
romtonnás, épp ilyet vezettem Brownsville-ben. Nem 
gyors, de jól bírja a gyűrődést. Szerintem alkalmas 
lenne arra, hogy kitörjünk innen vele.

– Rendben, Knott, meggyőzött – válaszolja a száza-
dos. – Úgy látom, nem is őrzik, úgyhogy menjen oda 
és szálljon be. Ha a helyére raktuk a bombákat, akkor 
maga után megyünk, addigra álljon készen az indu-
lásra. Érthető?

– Igen, uram – súgja Knott, s amikor már indulna, a 
százados megragadja a karját.

– Várjon csak. Adja oda az őrmesternek a bombáját.
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Knott az oldaltáskájából előhalászott szerkezetet át-
adja Haskellnek. Mind figyelitek távolodó alakját, ho-
gyan próbál beolvadni minden lehetséges fedezékbe 
a kerítés mellett. Alighogy bemászik a teherautó fül-
kéjébe, egy borzasztó erejű sziréna visít fel, fülsiketítő 
hangjával beterítve az egész pályát.

• Lapozz a 305-re.

- 295 =
Úgy döntesz, megkockáztatod a bokorhoz futást, mi-
előtt a bérgyilkos megkerülné a krátert, hogy leszed-
jen kedvére. Izzadó tenyérrel markolod a fegyveredet, 
hogy lövés után azonnal futni kezdj.

(Ha alacsony a KONDÍCIÓ pontod és sok a tárgyad, 
érdemes lehet eldobni néhányat, hogy ne legyen 
ÜGYESSÉG büntetőpontod futás közben.)

• Ha pisztolyod van, lapozz a 148-ra.
• Ha géppisztolyod van, lapozz a 323-ra.
• Ha sörétes puskád van, lapozz a 36-ra.
• Ha karabélyt használsz, lapozz a 125-re.
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A lövésed a klánvezér mellébe fúródva azonnal meg-
öli őt. (Húzd le az elhasznált lőszert a Tártáskádból!) 
Halálának ténye sokkhullámként tör végig a többi 
klántagon, abbahagyják a lövöldözést. A támadást 
beszüntetve visszahúzódnak, páran felnyalábolják a 
főnök élettelen testét is.

Amíg tart a tűzszünet, előrerohansz megnézni, hogy 
kell-e támogatás Knottnak és a századosnak. Egy ko-
rábban villanykábeleket tartó vastag faoszlop szorult 
be a kerék és az első lökhárító közé. A segítségeddel 
már ki tudják rángatni, Knott visszamászik a vezetőfül-
kébe, hogy indítson. A teherautó már könnyen átlendül 
a csúcson. Te és a százados felhúzódtok a platóra.

Az utca a pusztaságban ér véget, de pár száz méter-
rel előttetek egy kelet-nyugati országút nyújtózik. A 
százados a kis ablakon átnézve felkacag.

– Irány az az út, ott pedig nyugatra – parancsolja 
Knottnak. Aztán hozzátok fordul: – Végül mégiscsak 
leszavaztuk, Haskell. Mimbres felé megyünk.

• Lapozz a 326-ra.

- 297 =
Megvárod, míg a klántag léptei elhalnak odakinn, az-
tán kibújsz az asztal mögül, s megnézed újra az ab-
lakot. Néhány sikertelen próbálkozás után letöröd a 
lakatot, átbújsz a felnyitott ablakon, hogy a mögötte 
lévő tűzlépcsőn észrevétlenül lejuss az utcára.

• Lapozz a 158-ra.
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Azonnal tudod, hogy a Tombstone felé közeledő mo-
torkerékpáron a három társadat elintéző bérgyilkos 
ül. A két napja veled élő félelem még erősebben tér 
vissza a gyomrodba, gyorsan próbálsz búvóhelyet ke-
resni. A törvényszék a legközelebbi épület, beszaladsz 
az előtérbe, mire az orvlövész beér a városba.

A tárgyalóterembe vezető ajtón lánc és lakat van, 
úgyhogy valahol máshol kell elbújnod az öreg kora-
beli épületben. Két lehetőség adja magát: vagy fel-
mész a széles lépcsősoron az emeletre, vagy végigsza-
ladsz a balra vezető folyosón.

• Ha az emeletre indulsz, lapozz a 71-re.
• Ha a folyosón mész végig, lapozz a 171-re.

- 299 =
Gyorsan a magasba emeled a fegyvered, hogy megcé-
lozd a közeledő motorost. Amikor csak tíz méternyire 
van, meghúzod az elsütőbillentyűt.

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

• Ha az összeg 9 vagy kevesebb, lapozz a 328-ra.
• Ha az összeg 10 vagy több, lapozz a 19-re.
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25 mérföldet teszel meg Cochise megyén át, hogy 
kora délután elérd a 10-es autópályát. Innen kicsivel 
nyugatra fekszik Benson városa, ahol megállsz meg-
nézni az országút porába mélyedt guminyomokat. 
Biztos, hogy a DK1 konvoj hagyta őket, s azt is meg-
kockáztatod, hogy legalább egy naposak.

Amikor visszatérsz frissen szerzett motorodhoz, 
meghallasz valamit, amitől kis híján megáll a szíved: 
egy fiatal nő kiáltja a neved.

• Lapozz a 119-re.

- 301 =
Eltűnsz a látóteréből, mielőtt tüzet nyithatna, de ez 
nem elég ahhoz, hogy megmentsen. Ez az ember ki-
váló lövész, és karabélyában páncéltörő lőszer van be-
tárazva. Egy hosszú sorozatot enged meg a teherautó 
hátuljába. A földre lapulva imádkozol azért, hogy ne 
találjon el egyik golyó sem, ami átrágja magát a vas-
ajtón.

Dobj egy kockával, és add hozzá a TALÁLÉKONYSÁG 
pontodat!

• Ha az összeg 5 vagy kevesebb, lapozz a 146-ra.
• Ha az összeg 6 vagy több, lapozz a 157-re.
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Több mint egy órán át magyarázzátok az eseménye-
ket és okokat, melyek eredményeképpen hívatlanul 
ebbe a titkos hegyi kuckóba érkeztetek. A túlélők egy 
család: Jack és Steve Lendorff, feleségeik Marian és 
Carly, gyerekeik Sissy és Bruce. Érdeklődve hallgatják 
a történeteteket, de közben éberségük és fegyverük 
egy pillanatra sem lankad.

Végül megtudjátok, hogy tíz éve vették ezt a terü-
letet, menedéket építettek rajta, amikor a HAVOC 
elkezdte térdre kényszeríteni a civilizált világot. Az 
Utolsó Nap után ezt a tájat a földrajzi helyzete miatt 
jórészt megkímélték a posztapokaliptikus hóviharok. 
A legfontosabb erőforrás, a friss víz adott volt, s így 
fenn tudták tartani az önellátást.

Az adóvevőjük miatt tisztában vannak egyéb koló-
niák létezésével, a tucsoniról is tudnak és a kaliforni-
ai helyzetről is, de nem éreztek késztetést arra, hogy 
felvegyék a kapcsolatot más túlélőkkel vagy hogy 
más csoportokhoz csatlakozzanak. Már régen úgy 
döntöttek, hogy elszeparálva maradnak a világ többi 
részétől, és semmi okuk sincs ezen változtatni.

– Tudják, hogy hogy hívják Kaliforniában az or-
szág ezen részét? – kérdezi Jack Lendorff fesztelenül. 
– Omega Zónának. Úgy vélik, ez itt a vadon. Haszon-
talan és élhetetlen. Tiltott terület. Leírták. Mintha mi 
nem is léteznénk!

• Lapozz a 160-ra.
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Balra mutatsz, Knott pedig követi tekintetével a moz-
dulatot. Csendben másztok végig az árokban, ami 
nagy ívben elkerüli a klántagokat. Ötven méterrel 
távolabb az árok egy szennyvízcsatornában ér véget. 
Ebbe az irányba lehetetlen továbbmenni, mert a csa-
torna bejáratának beomlott teteje teljesen eltorlaszol-
ja az utat.

– Futnunk kell a főútig – súgod. – Én megyek elöl.

Amikor nincs mozgás, kikapaszkodsz az árokból, s 
görnyedten futásnak eredsz, szemeidet le sem véve az 
árnyékos boltívről. Alig néhány lépés után azonban 
valamit hallasz az előtted lévő úton. Az egyik klántag 
zseblámpát kattint fel, s a fénycsík egyre közelebb ér 
hozzád.

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

• Ha az összeg 7 vagy kevesebb, lapozz a 162-re.
• Ha az összeg 8 vagy több, lapozz a 259-re.
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A bérgyilkos most egy banán formájú tárat húz elő a 
tártáskájából, amit bekattint a puska sátorvasa előt-
ti nyílásba. A lábához támasztja a fegyvert, hogy a 
nyakában lógó messzelátóféle után nyúljon. A sisakja 
plexije elé húzva módszeresen átvizsgálja a környe-
ző háztetőket. Kíváncsi vagy, miért teszi ezt, mert az 
épületek nagyon közel vannak, nem kell ahhoz távcső, 
hogy megállapítsa, van-e valaki a tetőn. Aztán jégként 
mar a szívedbe a felismerés, amikor a törvényszék ab-
lakai felé fordul: ez nem egy hagyományos messzelá-
tó, hanem egy kifinomult, nagy felbontású képerősítő. 
Azonnal hátrébb ugrasz az ablaktól, de attól tartasz, 
hogy már felfedezte a helyzetedet.

• Lapozz a 31-re.
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Először attól tartasz, hogy Knott valahogy beindított 
egy csapdát, de aztán rájössz, hogy a sziréna a főbe-
járatnál visong. A robbanószeres konvoj érkezésére 
figyelmeztet. Négy vastag, vörös sivatagi homokta-
karóval belepett teherautó robog át a keleti kapun, 
hogy nagyot fékezve megálljon. Figyelitek, ahogy 
Veszett Kutya Michigan és egy mexikói – aki aligha-
nem Santiago lehet – odarohan, hogy megnézzék a 
szállítmányukat. Elégedetten azzal, hogy minden rend-
ben van, alaposan leszidják a sofőröket a késés miatt.

A százados türelmesen várakozik. Amikor Veszett 
Kutya és cimborái végre otthagyják a teherautókat és 
lapuló sofőrjeiket, hogy a nagykapu felé induljanak, 
Frankland int, hogy ti is menjetek. Lassan szétoszlik 
a járművek köré gyűlt klántagok tömege, így eljön a 
ti időtök.

– Csináljuk!

A négy robbanószeres teherautó egy sorban áll a 
versenypálya közepe mellett. Haskell őrmesteré a két 
utolsó, a tiéteké a két első. A százados megengedi, 
hogy te válassz célpontot.

• Ha az első járművet akarod megközelíteni, lapozz
 a 239-re.
• Ha a másodikat választod, lapozz a 290-re.
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Lehúzod a fejed, remélve hogy ami még megmaradt 
a mellvédből, az megvéd, de körülötted folyamatosan 
fütyül a számtalan golyó. A társaid viszonozzák a tü-
zet, s pár perc után sikerül visszaszorítaniuk a bandi-
tákat. A százados felkiált, hogy kövessétek, a két be-
osztottja azonnal indul is. Az épület túlsó végén lévő 
tűzlétra felé rohannak. Csak azért állsz meg, hogy fel-
kapd az övedet és a hátizsákodat, aztán utánuk sietsz.

• Lapozz a 151-re.

- 307 =
Nehézkesen talpra állsz, kitörlöd a szemedből a koszt, 
aztán megnézed a járgányodat. Arra számítasz, hogy 
csak egy kicsavarodott ócskavas maradt belőle, de 
meglepetésedre az még mindig működőképes. Ki-
egyenesíted a kormányt, a fényszórót és az első kere-
ket, és a harmadik rúgásra életre is kel a motor.

A mély árokban haladsz addig, míg nem találsz egy 
biztos helyet, ahol kihajthatsz a torlaszon túl. Az emel-
kedés már könnyebben összejön, de amikor megállsz 
az úttesten, hogy kicsit összeszedd magad, végigfut a 
hátadon a hideg.
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Az árok keleti végén egy porfelhő közelít. Bár leg-
alább egy mérföldre van, mégis azonnal tudod, hogy 
egy motorkerékpár veri fel. Nem látod ugyan a mo-
torost, de biztos, hogy a bérgyilkos az. Ijesztő, hogy 
ilyen közel van, gyorsan tovább is állsz a rázós hegyi 
úton.

• Lapozz a 90-re.

- 308 =
Túl későn veszed észre, hogy a motoros már halott 
– már akkor megölte egy eltévedt golyó, amikor le-
hajtott a hídról. Félig előredőlve, mintha versenyezne, 
fekszik a kormányra, jobb keze görcsöt kapott a gáz-
karon, súlya pedig épp megfelelő ahhoz, hogy stabil 
egyenes vonalban hajtson előre a motor.

Pánikba esve próbálsz elpucolni, de már nincs rá 
idő. A motorkerékpár egy szörnyű csattanással vágó-
dik neki a töltőkútnak, hogy fényes tűzgolyóba borul-
janak. A robbanás félig a levegőben kap el téged, s 
amit utoljára látsz, az a téged elnyelő ropogó pokol 
vakítóan sárga villanása. A halál azonnali.

Sajnos életed és küldetésed Mexikóban véget ért.
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Délről motorkerékpárok közeledő morgása hallatszik, 
de nyomát sem látni fényszóróknak a szinte teljes sö-
tétségben, mely ellepi a környéket. Végül mégis meg-
látsz némi krómos csillanást a hajnal előtti gyenge 
fényben, aztán hat fekete ruhás motoros jelenik meg 
hirtelen, ahogy egyszerre felkapcsolják a fényszórói-
kat. Teljes sebességgel tartanak a 80-as főút keresz-
teződéséhez. Gépeik tökéletes ék alakzatban közeled-
nek, olybá tűnik, mintha valaki egy óriási tüzes nyilat 
lőtt volna ki az autópálya felhajtója mellett parkoló 
dzsipre. Közelebbről már az is látszik, hogy feke-
te arcmaszkot hordanak, rajta infravörös lencsékkel, 
ezért láttak a sötétben is mesterséges fényforrás nél-
kül. Mind jól felfegyverzettek, a nyergeikre erősített 
antennák végén lobogó zászlóik pedig Detroit Orosz-
lánjai-tagokként azonosítják őket.

Ezek a felderítők ahhoz a csapathoz tartoznak, akik 
Ciudad Juarezben őrködnek. Mindegyik géphez van 
rádió, valószínűleg Veszett Kutya Michigan küldte 
rátok őket. Jó pár közeli cimborájuk halhatott meg a 
juarezi versenypályán, s halálukat megbosszulandó el 
akarnak titeket törölni a föld színéről.

– Indítson, Cal! – kiált Frankland százados, elhajítva 
az üres kannát és beugorva a dzsipbe.

Gyorsítva próbálsz meg elmenekülni a közeledő 
motorosoktól. Ők felhagyva az eddig formációval 
tüzet nyitnak rátok a pisztolyaikkal, amint lőtávolba 
érnek.
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Dobj egy kockával, és add hozzá az AUTÓVEZETÉS és 
TALÁLÉKONYSÁG pontjaidat!

• Ha az összeg 10 vagy kevesebb, lapozz a 285-re.
• Ha az összeg 11 vagy több, lapozz a 116-ra.

- 310 =
Mielőtt elhagynád a parkolót, még adsz magadnak 
annyi időt, hogy átkutasd a testeket. Ezeket találod:

pisztoly (benne 7 darab 9 mm-es lőszer)
géppisztoly (benne 18 darab 9 mm-es lőszer)
vadászkés (+2)
baseball ütő (+2)
2 étkezésre elegendő konzerv
kulacs (benne 3 ivásra elég vízzel)
jelzőrakéta
rugalmas fűrész
iránytű

Ha valamit meg akarsz tartani, módosítsd az Akció-
táblázatodat.

• Lapozz a 158-ra.
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A hegygerincre vezető csapás egyre meredekebb. Ne-
héz a mászás, de végül a csúcsra érve kitárulkozik 
előttetek a környező hegyvidék erdővel borított képe. 
A horizontot kémlelve meghallasz valamit, ami a cso-
dás tájnál is izgalmasabb: csobogó víz hangját.

Nagy reményekkel vágtok neki újra az erdőnek, 
megkeresni a helyét. Ötven méterrel odébb meg is ta-
lálod a hegyoldali repedésből előtörő tiszta, csillogó 
eret. Knott nem bírva magával odarohan inni. Te óva-
tosabb vagy, mert bár kínoz a szomjúság, jó esély van 
arra, hogy szennyezett a víz.

• Ha a TALPRAESETTSÉG pontod 4 vagy több, lapozz
 a 88-ra.
• Ha kevesebb, lapozz a 23-ra.

- 312 =
Megugrasz, hogy válladdal eltaláld az első klántagot. 
Támadásod ereje és meglepetése miatt a � ckó lerepül 
a járműről, de a cimborája kihasználja a kiszolgálta-
tott helyzetedet, s rád veti magát, mielőtt helyreállna 
az egyensúlyod.

Musztáng
HARCÉRTÉK 16   KONDÍCIÓ 24

Az első körben nem használhatod a közelharci fegy-
veredet a hirtelen támadás miatt.

• Ha győzöl, lapozz a 117-re.
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A motor inkább már egy darálóra hasonlít a hangja 
alapján, aztán a csörömpölés hirtelen elhallgat. Saj-
nos a motor ugyanezt teszi. A dugattyú olyan forró 
lett, hogy a lezáró gyűrűk hozzáforrtak a csőhöz. Sejt-
ve, hogy mi történt, az erejét vesztett gépet az út szélé-
re kormányzod. Azon tanakodsz, hogy mivel jár majd 
az, hogy gyalog folytatod az utazást. Most innod kell, 
vagy veszítesz 3 KONDÍCIÓ pontot.

Miközben a lerobbant járművet bámulva azon töp-
rengsz, mit is csinálj most, meghallasz egy közeledő 
járművet. Keletről a sajnos már ismerős porfelhő 
kezd közeledni, félelmed valósággá vált.

• Lapozz a 298-ra.
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A főutca felénél találsz egy használtautó kereskedést, 
ami kisteherautókra és lakókocsikra specializálódott. 
A kopott hirdetőtábla szerint itt „csak a legjobbak” 
találhatók, de sajnos ez mostanra már biztos nem 
igaz. A legtöbb teherautó és lakókocsi totális roncs, 
és mindnek tönkretették a kerekeit és akkumulátorait 
a posztapokaliptikus évek. Egy törött, platós Toyota 
furgon fekszik az oldalán, először figyelemre sem mél-
tatod, de aztán mégis feltűnik, hogy a kerekei nagyon 
jó állapotúak. Knottal újra négy kerékre állítjátok, az-
tán megkeresi a többieket, hogy közelebbről megvizs-
gáljátok a motorját. Bár az aksija lemerült és benzin 
is alig van benne, de amúgy igazán jó állapotban van.

Épp a légszűrőt ellenőrzöd, amikor megjönnek a 
társaid. Ők sem találtak ennél jobb állapotú járgányt, 
de azért nem volt hiába a kutatásuk. Találtak benzint, 
amit most Haskell be is önt a furgon tankjába.

– Egy probléma megoldva – mondod a szűrő kicse-
rélése közben –, de áramra még mindig szükségünk 
van, hogy életre keltsük a motorját.

• Ha van nálad napelemes szabályozó készülék, la-
 pozz a 106-ra.
• Ha nincs, lapozz a 156-ra.
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A földre lapulva figyeled a kocsik alatt, hogy a bandi-
ták lesétálnak a rámpa aljára. Pár másodpercig nem 
mozdulnak, aztán szétválva elindulnak átvizsgálni az 
autókat. Óvatosan bemászol egy teherautó alá, s ki-
kukucskálva növekvő félelemmel tapasztalod, hogy az 
egyik bandatag épp a te búvóhelyed felé sétál.

Megáll a teherautó mellett, a csizmái csak centikre 
vannak a mellkasodtól. Felkészülsz arra, hogy csele-
kedned kell, ha a legkisebb jelét is mutatja, hogy meg-
látott. Elindul, de aztán megáll, s lassan letérdel.

Lábad lecsapó kobraként repül ki a jármű alól, s 
bakancsod talpával lábon rúgod. Nyersz annyi időt, 
hogy kimássz a teherautó alól, amíg ő kiáltozva, hát-
raesve a fájó térdét szorongatja. Rátámadsz.

Dongó
HARCÉRTÉK 12   KONDÍCIÓ 18

A meglepetés támadás miatt az első két körben nem 
kell levonnod magadtól KONDÍCIÓ pontokat.

• Ha négy vagy kevesebb kör alatt győzöl, lapozz a
 17-re.
• Ha öt vagy több kör kell a győzelemhez, lapozz a 
 253-ra.
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A beszélgetés elhal, s a kémlelőlyuk pár centire félre-
húzódik. A nyílásban egy szem jelenik meg. Riadtan 
nagyra tágulva figyel rátok, aztán eltűnik. Ti is elhát-
ráltok az ajtótól, aztán valami miatt nagyot nyelsz fé-
lelmedben: egy félautomata pisztoly csöve jelenik meg 
a nyílásban, egyenesen a szívedre irányítva.

Add össze az ÜGYESSÉG és KONDÍCIÓ pontjaidat!

• Ha az összeg 12 vagy kevesebb, lapozz a 113-ra.
• Ha az összeg 13–19, lapozz a 266-ra.
• Ha az összeg 20 vagy több, lapozz a 222-re.

- 317 =
Odaszaladsz a konténerhez, és épp akkor veted át ma-
gad a vastag acélfalán, amikor az első motoros eléri a 
híd csúcsát. Másodpercekkel később a százados pa-
rancsot ordít:

– Tüzet nyiss!

A többiek azonnal engedelmeskednek, a hídról le-
hajtó Angyalkákat ezzel teljesen szétszórva. Kettőt 
eltalálnak, ők le is fordulnak a motorjaikról, a har-
madiknak a kerekét lövik ki, hogy irányíthatatlanul 
a mellvédnek csapódjon, de az utolsó sértetlenül 
megússza, s első kerekét a magasba emelve, ordítva 
közeledik. Amikor melléd ér, géppisztolyát fél kézzel 
felemelve megereszt egy sorozatot.

• Ha állva maradva viszonozod a tüzet, lapozz a 48-ra.
• Ha lebuksz a szemétbe, lapozz a 135-re.
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A boltból kilépve visszamész a motorodhoz. Mielőtt 
beindítanád, ellenőrzöd a hűtőbordákat. Érintés-
re nagyon forróak, a kevés olaj miatt túlmelegedett 
a motor. Berúgod, s elrebegsz egy imát, hogy kibírja 
addig, míg megtalálod a kolóniát.

• Lapozz az 50-re.

- 319 =
A kutya izgatottan nyöszörögni kezd. Besiet a szo-
bába, a szagod nyomát követve eltrappol az ablakig, 
ahol addig ugrál előre-hátra, míg a gazdája nyuga-
lomra nem inti. A kutya azonnal engedelmeskedik, a 
testén viselt sebek hűen mutatják, hogy mi történik, 
ha túl lassan reagál a mestere parancsaira. A bandita 
kibámul az ablakon a tűzlétrára. A borotválatlan állát 
vakargatva szólítja a kutyáját, hogy menjenek tovább.

Dobj egy kockával (a 0 most 10-et jelent)! Ezután 
add össze az ÜGYESSÉG és TALPRAESETTSÉG pontjaidat!

• Ha a képességeid összege kevesebb vagy egyenlő a
 számmal, lapozz a 84-re.
• Ha a képességeid összege nagyobb, mint a szám,
 lapozz a 297-re.
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Míg jobb kezeddel beviszed a halálos ütést, a ballal 
befogod a klántag száját, hogy ne üvölthessen. A szá-
zados legyőzte ellenfelét, s már jelzett is a másik két 
katonának, hogy szaladjanak oda. Visszaveszed a cuc-
caidat, aztán átkutatjátok a testeket, mielőtt a busz-
garázsban elrejtitek őket, s a következők kerülnek elő:

6 darab 7,62 mm-es lőszer
kétélű kés (+3)
kézigránát

A jármű előtt állva Frankland felajánlja neked, hogy 
vezess.

• Ha szeretnél te vezetni, lapozz a 142-re.
• Ha inkább hagynád a századost vezetni, lapozz a
 30-ra.
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Míg az irányításért birkózol a kormánnyal, a jármű 
lesodródik, és a szalagkorlátnak ütközik. Szerencsére 
csak oldalról súrolja, így még segít is abban, hogy visz-
szanyerd az irányítást. Az ütközés összeráz titeket, de 
mindketten megússzátok sérülés nélkül.

• Lapozz a 274-re.

- 322 =
Mindenfelé golyók pattognak le a vasról vagy húznak 
el fütyülve oldalt, ezért lebuksz az ajtó mögé. Gyors 
re� exeid ismét megmentettek. Amikor kinézel, meg-
pillantod a vezért, amint lehajol az aszfaltra, felven-
ni egy adóvevőt, amit biztosan kiejtett a zsebéből 
ugrás közben. Valószínűleg jelenteni akar egy másik 
őrposztnak, talán Mimbresbe vagy távolabb az úton, 
hogy számítsanak az érkezésetekre.

• Ha megpróbálod lelőni, mielőtt használhatná a rá-
 diót, lapozz a 22-re.
• Ha nincs lőszered vagy nem akarsz lőni, lapozz a 
 335-re.
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Kibiztosítod a G-12-esedet, s ellenőrzöd, hogy van-e 
elég lőszer a tárban. A füledben lüktet a vér, miköz-
ben felkészülsz a veszélyes rohanásra.

Lassan visszaszámolsz öttől, aztán felpattansz, hogy 
felrohanj a lépcsőn. A bokor felé futás közben gép-
pisztolyoddal csípőből az orvlövész rejtekhelye felé 
lősz.

Add össze az ÜGYESSÉG és KONDÍCIÓ pontjaidat, és 
ehhez add hozzá, hogy hányszor akarsz lőni (mini-
mum egy, maximum öt sorozat)! Húzd le az elhasz-
nált lőszert a Tártáskádból!

• Ha a végösszeg 12 vagy kevesebb, lapozz a 249-re.
• Ha 13 vagy több, lapozz a 210-re.
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Kizárólag sikátorokban és mellékutcákban járva elke-
rülöd a járőrcsapatokat, s gond nélkül eléred a Rio 
Grande partját. Azt nyugatra követve indultok meg 
a Stanton híd felé, ami az egyetlen megmaradt átjáró 
eme egykor hatalmas folyó fölött. Hamar eléritek a 
híd melletti épületeket, melyek régen amerikai beván-
dorlási irodákként funkcionáltak. Itt biztonságosnak 
tűnik bevárnotok a másik két társatokat.

– Hol lehetnek már? – suttogod, idegesen pislogva a 
karórádra. A pontos idő 00:55, már csak 5 perc van a 
megbeszélt találkozóig, s ezért egyre idegesebb leszel.

– Itt vagyunk – sziszegi egy hang mögötted.

Annyira váratlanul lep meg, hogy majdnem kiugrasz 
a bőrödből. Frankland százados és Haskell őrmester 
előtűnik az árnyékból, s hozzátok siet. Bocsánatot 
kérnek, hogy megijesztettek, de az arcukról letöröl-
hetetlen széles vigyor inkább arra utal, hogy igencsak 
jól szórakoztak az ugrásodon. Kiderül, hogy ők pár 
perccel előttetek érkeztek ide, és már ki is kémlelték a 
hidat. Négyen őrzik, de alatta a szervizpárkányt senki 
sem.

– Egy óránk maradt a robbanószerek érkeztéig – 
mondja a százados az órájára pillantva. – Mindenki 
kész?

Egyetértően bólintotok.

– Oké, akkor induljunk!

• Lapozz a 202-re.
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– Hé, maga ott! – kiáltasz a � ckóra olyan barátságo-
san, ahogy csak tőled telik. Nem akarod megijeszteni, 
de a váratlan hangod mégis ezt teszi. A férfi leugrik az 
ösvényről, és menekülve beveti magát a bokrok közé. 
Nem akarod futni hagyni, ezért Knottal a nyomod-
ban üldözőbe veszed.

• Lapozz az 54-re.

- 326 =
Húsz perc sem kell, hogy elérjétek Mimbres kis hegyi 
faluját, ahol senki sem vár titeket. A hely elhagyatott, 
a központban található két üzlet már rég összeomlott. 
Semmi értelme itt megállni, ezért Frankland százados 
azt mondja Knottnak, hogy lassítás nélkül hajtson to-
vább.

Mimbresen túl az út erősen emelkedni kezd a Cedar 
hegység miatt. Készültségben maradsz számítva vala-
milyen klántevékenységre, de a sziklás táj teljesen élet-
telennek tűnik. A hőmérséklet a nappal együtt tör ma-
gasra, s mire megpillantjátok a Hachita nevű városkát a 
széles kanyon nyugati partján, már mind a négyőtöknél 
fellépnek a kiszáradás és sóhiány tünetei.
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Nemsokkal a város határa előtt Knott a kicsi ablak-
hoz hívja a századost. Amikor elhagytátok Ciudad 
Juarezt, akkor még tele tankot jelzett a kijelző, de a 
mutató most már a negyed jelzés alatt áll, s a közle-
gény attól tart, hogy nem lesz elég a benzin Lordsburg 
eléréséhez. Hachita épp olyan üresnek tűnik, mint 
Mimbres. A százados azt javasolja, hogy álljatok meg 
benzint keresni.

Knott a város közepén lévő útkereszteződésnél egy 
olyan benzinkútnál áll meg, ami egy bevásárlóköz-
pont része volt egykoron. Amikor leszálltok, Haskell 
hamar meg is találja a gyors üzemanyagfogyás okát: 
három golyó ütötte lyuk tarkítja a tankot.

• Ha segítesz az őrmesternek befoltozni a lyukakat, 
 lapozz a 195-re.
• Ha inkább Frankland és Knott benzinkeresésében
 segédkezel, lapozz a 66-ra.
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A robbanás hangja miatt a motorosok megállnak az 
út mellett. Leszállva a gépeikről lehúzzák a bőrmaszk-
jaikat, aztán óvatosan a mély kanyon széléhez araszol-
nak. Az égő roncs látványa gonosz mosolyt húz durva 
arcukra, s amikor Knott vérfoltos ingét is megtalálják, 
győztes sakálként kezdenek röhögni és vonyítani. Biz-
tosak abban, hogy meghaltál, ezért vezetőjük rádión 
értesíti Veszett Kutyát. A hívás után nyeregbe paran-
csolja embereit, s elindulnak vissza Lordsburgba. 
Csak amikor már nem hallani motorjaik vad morgá-
sát, akkor bújtok elő, hogy gyalog induljatok tovább 
délnek.

Alig egy órája kelt fel a nap, de a hőmérséklet már-
is 32 °C fölött van. Nem gondolhatjátok komolyan, 
hogy egész nap ilyen perzselő sivatagi hőségben gya-
logoljatok, ezért amint feltűnik a Rodeo nevű város 
a távolban, máris azon tanakodtok, hol találhattok 
újabb járművet.

Az országút átvág az üres kisváros közepén, két egy-
forma részre szelve azt. Amint eléritek az első épületet 
a főutcán, egy bútorboltot, annak árnyékában meg-
álltok pihenni. Innod kell, vagy veszítesz 3 KONDÍCIÓ 
pontot.

Amikor erőre kaptok, Frankland és Haskell elindul 
átkutatni a város egyik felét, te és Knott meg a mási-
kat. Találnotok kell egy működő járgányt, ami elvisz 
lehetőleg egész Tucsonig.
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– Fél óra múlva itt találkozunk – mondja a százados, 
s felajánlja, hogy válassz, melyik városrészt szeretnéd 
átvizsgálni.

• Ha a város keleti felét választod, lapozz a 198-ra.
• Ha a város nyugati felét választod, lapozz a 314-re.

- 328 =
Bár lövésed pontos, mert a motoros fejét találja el, de 
a motorja ettől még nem térül el. Valójában a bandita 
már eddig is halott volt, mert már akkor megölte egy 
eltévedt golyó, amikor lehajtott a hídról. Félig előre-
dőlve, mintha versenyezne, fekszik a kormányra, jobb 
keze görcsöt kapott a gázkaron, súlya pedig épp meg-
felelő ahhoz, hogy stabil egyenes vonalban hajtson 
előre a motor.

Pánikba esve próbálsz elpucolni, de már nincs rá 
idő. A motorkerékpár egy szörnyű csattanással vágó-
dik neki a töltőkútnak, hogy fényes tűzgolyóba borul-
janak. A robbanás félig a levegőben kap el téged, s 
amit utoljára látsz, az a téged elnyelő ropogó pokol 
vakítóan sárga villanása. A halál azonnali.

Sajnos életed és küldetésed Mexikóban véget ért.
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– Szép munka, Cal – mondja a százados, miközben 
beszáll a Toyotába.

– Szép bizony – visszhangozza Haskell is. – Tudják, 
nem szívesen gyalogoltam volna el egészen Tucsonig, 
az tuti.

Ő a százados mögé huppan a platón, aztán jobbját 
nyújtja, hogy szállj be te is. Épp megragadnád a kezét, 
amikor lövés dördül. Az őrmester az arcához kapja a 
kezét, erős, szögletes képén meglepetés sokkja látszik. 
A szemei befordulnak, hogy csak a fehérje látszódik, s 
vér kezd ömleni két centivel az orra felett. Kalimpálva 
zuhan hátra a csomagtér ajtajára.

Nem is tudod, hogy mennyi időn át bámulod Haskell 
arcát a körülményekről megfeledkezve, miközben va-
dul lüktető szíved végre kezd lecsillapodni. Hullá-
mokban támad rád rossz érzés, mozdulni sem tudsz, 
csak azt érzed, hogy a bőrdzsekidnél fogva behúznak 
a furgonba. Frankland Knottra kiált, hogy mielőbb 
húzzatok már el innen, s mialatt a kipörgő hátsó kere-
kek meglódítják a Toyotát, te csak reszketsz a sokktól, 
hogy ilyen közelről láttad Haskell halálát. Veszítesz 3 
KONDÍCIÓ pontot.

A furgon kiér Rodeóból, pár perc múlva már át is 
léptek az arizonai államhatáron. Frankland százados 
tisztelettel letakarja az őrmester arcát a katonakabát-
jával, s bár tele van a fejed megválaszolatlan kérdé-
sekkel, egy szót sem szóltok egymáshoz addig, amíg 
Knott meg nem áll az egykor Coronado Nemzeti 
Parknak nevezett hatalmas hegyi erdőség határán.
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– Egy mesterlövész lehetett – mondja Frankland szo-
katlanul csendesen. – Én semmit sem láttam. Maguk?

Némán megrázzátok a fejeteket, mindkettőtöket 
mélyen elszomorítja bátor társatok elvesztése. Knott-
nak kiváltképp keserű érzés, mert együtt élték át a 
posztapokaliptikus éveket a texasi Brownsville-ben 
lévő VVSZ bázison.

– Ejtsük meg most a temetést, rendben? – mondja 
Frankland a környező tájat szemlélve. – Nincs jele an-
nak, hogy bárki követett volna az úton. Itt biztonságos 
lesz eltemetni.

• Lapozz a 169-re.

- 330 =
Bal kezeddel eltakarod az erős fényt. Hiába próbál-
nak elvakítani, keményebb fából faragtak. Kiáltasz a 
többieknek, hogy kapaszkodjanak, s mikor a közel-
be érnek, a kormányt félrerántva hirtelen lefékezel. 
Frankland hamar kapcsol, gyorsan megragadja a gép-
puska markolatát. A furgon csinál egy tökéletes 180 
fokos fordulatot tőletek harminc méterre, de addigra 
a százados tüzet nyit rájuk.

A nagy kaliberű lőszer darabokra szaggatja a motort 
és az utasteret, aztán egy hatalmas durranással a ben-
zintank is felrobban. Míg felhajtasz az autópályára, a 
visszapillantó tükörben látod a narancssárga lángo-
kat, melyek elnyelik a járművet az utasaival együtt.

• Lapozz a 178-ra.
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Lefagysz a sokktól, amikor a százados és az őrmester 
tüzet nyit rátok. Nem tudsz elég hamar reagálni, hogy 
elkerüld a golyók hadát, amik szétszaggatják az első 
kereket. Gumi nélkül az irányíthatatlan motor veszett 
bikaként ugrál az aszfaltkátyúkon, te pedig átrepül-
ve a kormány fölött fejjel előre az útmenti árokba re-
pülsz. Bár Knott túléli a borulást, te nem vagy ilyen 
szerencsés. A sérülésektől a halál szinte azonnal ma-
gához ragad.

Sajnos életed és küldetésed itt véget ér.

- 332 =
Leguggolsz két nagyobb sziklatömb közötti résben a 
csúcson, aztán egy kis lyukon át figyeled a közeledő 
porfelhőt. A motoros lelassít, lehajt az útról az árokba, 
hogy annak száraz alján gyorsítson fel ismét. Néhány 
száz méterre tőled viszont megáll, s bár látod, hogy 
leszáll, túl messze van ahhoz, hogy részleteket is ki-
vehess.

• Ha van nálad távcső vagy messzelátó, lapozz a 263-ra.
• Ha egyik sincs nálad, lapozz a 203-ra.
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Az ütközéstől a klántag fejjel előre nekiesik a teher-
autónak, hogy aztán port felverve boruljon a földre. 
Igaz, hogy téged is elkábított a találkozás, de a lába-
don tudsz maradni, s tiéd az elsőbbség. Bár a félig 
kábult, füstös képű mexikói vakon kitapogatja a pisz-
tolytokját, de mielőtt elővehetné a fegyvert, egy jól 
irányzott fejrúgással ájulatba küldöd.

Gyorsan a teherautó alá húzod a klántag testét, hogy 
a hátsó kerekek elrejtsék a többiek elől. Aztán szem-
ügyre veszed a mögötte álló járművet.

• Lapozz a 164-re.

- 334 =
A kamra után egy szűk folyosó következik, amit a 
plafonra erősített kis teljesítményű izzók világítanak 
meg. Sápadt sárga fényükben egy reteszt veszel észre 
a kamraajtón, s gyorsan elhúzod, hátha az feltartja az 
utánatok lopakodó bérgyilkost. A folyosó túlsó végén 
három ajtó nyílik: balra, jobbra, s pár méterrel hát-
rébb egy újabb.

• Ha a bal oldali ajtón nyitsz be, lapozz a 145-re.
• Ha a jobb oldalit nézed meg, lapozz a 165-re.
• Ha a folyosó végén lévővel próbálkozol, lapozz a
 32-re.
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A teherautó hamar kiér a klántagok lőtávolságából, 
úgyhogy felkelsz a padlóról. Fájón merev a tested, 
de legalább mindketten egyben vagytok. A jármű 
lassítani kezd, s amikor megáll, Frankland kiszállva 
a fülkéből hátrasétál, megnézni, hogy mindketten jól 
vagytok-e.

– Megvagyunk – válaszolod – Horzsolások, de 
amúgy minden oké.

Segítesz a századosnak felmászni a platóra. Amikor 
beszáll, Knott újra indít, hogy továbbhaladjatok a 
9-es főúton.

• Lapozz a 326-ra.

- 336 =
Megtérül mindaz a vezetési gyakorlás, amit Cutter 
Jackstől lestél el és tökéletesítettél a McKinney kör-
nyékén járőrözés ideje alatt, mert könnyedén meg-
birkózol a hegyi út eme nehéz szakaszával. Viszont a 
klántagok is ugyanilyen profi útjárók, s könyörtelenül 
zárják egyre rövidebbre a távolságot.

Minél többet gondolsz a helyzetre, annál egyér-
telműbb, hogy esélytelen lerázni őket. De ha le is győ-
zitek mindegyiküket, Veszett Kutya Michigan úgyis 
több és több emberét küldi utánatok addig, míg végre 
be nem teljesül a bosszúja. Erről hirtelen támad egy 
csodálatos ötleted. Ha meggyőznéd az ellenfeledet ar-
ról, hogy meghaltál, véget érne az üldözés. Ezt elmon-
dod a többieknek is, akik egyetértenek.
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– Igaza van, Cal. Meg kell rendeznünk egy balesetet, 
ami meggyőzi őket arról, hogy meghaltunk – mondja 
Frankland.

Hamarosan egy olyan helyre értek, ahol meredek 
kanyon szegélyezi az utat. Itt megállsz, s előkészül-
tök a „balesetre”. A dzsipet az út szélére toljátok, 
Haskell pedig egy rongyot dug a benzintankba, aztán 
meggyújtja a végét. Meglökitek a dzsipet, hogy a száz 
méter mély szakadékba guruljon. A robbanás után a 
közeledő motorok hangját is halljátok, ezért néhány 
szikla mögött kerestek gyorsan búvóhelyet. Hogy még 
valósághűbb legyen a dolog, Knott eldobja az úton a 
véráztatta ingét is, s azelőtt ugrik mellétek, mielőtt a 
helyszínen megjelennek a banditák.

• Lapozz a 327-re.

- 337 =
Csípőből célzod meg a G-12-eseddel az élen hajtó 
motorost, nagyjából fél méterrel a fényszóró fölé cé-
lozva a csövével.

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

• Ha az összeg 7 vagy kevesebb, lapozz a 27-re.
• Ha az összeg 8 vagy több, lapozz a 112-re.
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Előkapod a hátizsákodból a rakétát, és alaposan el-
olvasod az oldalára írt használati utasítást. Ez egy 
légirakéta, izzó vörös tüzet küld fel akár száz méter 
magasra az égbe. Ha el akarod terelni az orvlövész 
figyelmét, a legjobb, ha felé célzol vele.

Még pontosan emlékszel a helyzetére. Idegesen mar-
kolod a jelzőrakéta csövét és a végén a zsinórt, aztán 
talpra ugorva megrántod. Nagyot ugrik a kezedben 
a fegyver, és a rakéta megindul a bérgyilkos felé. El-
hajítva a füstölgő csövet felszaladsz a lépcsőn, és a bo-
kor felé irányzod magad a vörös füst rejtekében.

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

• Ha a végösszeg 9 vagy kevesebb, lapozz a 249-re.
• Ha 10 vagy több, lapozz a 210-re.

- 339 =
Nyugodtan felemeled a puskádat, s miközben kibiz-
tosítod, szorosan a válladnak támasztod a végét. Ré-
misztően közel süvítenek el melletted a golyók, de 
ignorálod, csak a banda parancsnokával foglalkozva. 
Egy pillanatra nagyra nyílik a szeme a rémülettől, 
amikor megpillantja a felé irányuló puskacsövet. Mie-
lőtt elbújhatna a házfal mögött, leadod a lövést.

Add összeg a CÉLLÖVÉS és KONDÍCIÓ pontjaidat!

• Ha az összeg 7 vagy kevesebb, lapozz a 99-re.
• Ha az összeg 8 vagy több, lapozz a 296-ra.
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A százados nagyot ordítva az arcához kapja a kezét: 
eltalálták. Vér bugyog át az ujjai között, ahogy lassan 
a földre rogy a bérgyilkos koponyát átütő lövésétől.

Frankland halála szinte közvetlenül az őrmesteré 
után jeges zuhanyként ér. Félelemtől reszketve bújsz 
meg a furgon mögött, attól tartva, hogy te leszel a 
következő. A félelem annyira elhatalmasodik rajtad, 
hogy alig bírod legyűrni a késztetést, hogy elszaladj. 
Knott néhány fenyő mögött keres fedezéket, onnan 
pisszeg neked, hogy maradj, ahol vagy. Nem tudsz 
tisztán gondolkozni, a pánik erősebb az elmédnél. 
Vakon talpra kecmeregve a fák felé botladozol, ahol 
a sietségtől elesel, összeszurkálva a tenyeredet és tér-
dedet a tűlevelekkel. Veszítesz 1 KONDÍCIÓ pontot.

A véletlen esés viszont megmentette az életedet, 
mert épp a botlás után süvít el a fejed fölött egy te-
nyérnyivel egy golyó. A közvetlen életveszély végre 
kitisztítja az elmédet, s a túlélést remélve már futni 
kezdesz a fák mélyére. Knott biztat, hogy gyorsíts, te 
meg azért imádkozol, hogy biztonságba juss, mielőtt 
a mesterlövész újabb töltényt küld a fegyvere csövébe.

Add össze az ÜGYESSÉG és KONDÍCIÓ pontjaidat! (Ha 
alacsony a KONDÍCIÓ pontod, de sok a tárgyad, érde-
mes lehet néhányat eldobni a kevesebb büntetőpont 
miatt.)

• Ha az összeg 15 vagy kevesebb, lapozz az 57-re.
• Ha az összeg 16–19, lapozz a 83-ra.
• Ha az összeg 20 vagy több, lapozz a 254-re.
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Ilyen közelről a lövésed szétszaggatja a fából készült 
zárat. (Húzd le az elhasznált lőszert az Akciótábláza-
todról.) Amikor elül a füst, Knottal a nyomodban át-
rohansz a berúgott ajtón. Oldalra lépsz, Knott pedig 
harci pózban leguggolva célra tartja a fegyverét. Nem 
dördül lövés, mert látjátok, hogy a szakállas férfi el-
tűnt.

• Lapozz a 233-ra.

- 342 =
Azt mondod a többieknek, hogy szerinted a csapat-
nak meg kellene próbálnia áttörni a columbusi úttor-
laszon.

– Nos, olyan helyzetbe keveredtünk, amit a franci-
ák úgy hívnak, hogy „impasse” – mondja a százados, 
ahogy a katonazubbonya mellzsebéhez nyúl. – Ezt 
csak egy módon oldhatjuk meg... – folytatja, s elővesz 
egy érmét: egy 2000-es ezüst emlékdollárt.

– Ha fej, akkor irány Columbus, ha írás, elkerüljük – 
mondja, s pörögve a levegőbe pöccinti az érmét.

Dobj egy kockával!

• Ha a szám 0–4, lapozz a 262-re.
• Ha a szám 5–9, lapozz a 37-re.
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A homlokod a klántag szegecses bőrdzsekijével ta-
lálkozik össze, amitől a földre huppansz. Veszítesz 2 
KONDÍCIÓ pontot. Mielőtt teljesen helyrerázódnál, a 
mexikói kést rántva rád veti magát.

Yucatan
HARCÉRTÉK 14   KONDÍCIÓ 24

Helyzeted miatt a harmadik kör előtt nem tudod 
elővenni a közelharci fegyveredet.

• Ha győzöl, lapozz a 197-re.

- 344 =
Kora estére érnek vissza a társaitok, de megérte a 
túra: a Knott által a benzinkúton látott gyújtóegység 
tökéletesen működik a teherautótokban, fél órával 
a visszaérkezés után már biztosan dohogó motorral 
folytatjátok az utazást.

• Lapozz a 230-ra.
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A teherautó óriási csattanással tör át a kocsikból emelt 
falon. Az ütközéstől rengéshullám fut végig a padlón, 
de csak egy kicsit lassítottatok le. Amikor tiszta az út, 
Knott gázt adva tör előre a főúton. A dühös emberi 
hangok mellé automata fegyverek éles ropogása is csat-
lakozik, amit még a teherautó motorjának zúgása sem 
tud elnyomni. Éneklő golyók hangjától kel életre a le-
vegő. A golyók úgy szétszaggatják a ponyvát, hogy már 
csak a ketrecszerű váz marad meg. Egy nagyobb darab 
a bőrödnek csapódik, de megúszod sérülés nélkül.

Haskell már a hátsó ajtónál térdel, hogy viszonozza a 
tüzet, ezért azok abbahagyják a lövöldözést, és fedezé-
ket keresnek. Te is csatlakozol hozzá, az elhagyott üz-
letek ajtajait � gyelve, amiken álmos banditák ténfereg-
nek elő. (Húzz le egy lövésnyi lőszert a Tártáskádból!)

Már kezdenéd elbízni magadat, de megzavar az érzés, 
hogy lassul a járművetek. A vezetőfülke felé tekintve rá-
jössz, hogy miért is lassított le Knott. Egy világossárga 
buldózer lehajtott markolókanállal fordul ki a főutcára 
elétek. A százados parancsot ordít, s Knott engedel-
meskedik: a kormányt félrerántva egy szűk mellékut-
cába kanyarítja az élesen csikorgó kerekű teherautót. 
Gyors reakciója és ügyes vezetési képessége megmen-
tett a buldózertől, de máris újabb veszély áll elétek.

Sok ház összeomlott, a törmelékek egy jókora dom-
bot alkotnak az utca közepén, elzárva előletek a utat. 
Knott bízik abban, hogy a teherautón nem fog ki ez az 
akadály, összkerékmeghajtásra kapcsolva a gázra tapos. 
A teherautó nyikorogva gyorsul a téglák és gerendák 
hegye felé, teljes sebességgel nekirobogva. A csúcs felé 
törtök, de a járgány elakad pár méterre a tetejétől.
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Knott és a százados a fülkéből kipattanva elkesere-
detten próbálja eltakarítani az első kerekek alá szorult 
hulladékot. Míg ezzel foglalkoznak, három lövöldöző 
klántag érkezik futva a sarok mögül. Haskell visszalő, 
le is szedi az első kettőt, a harmadik meg fedezék után 
kotor. De ezzel nem hárult el a támadás, mert min-
den pillanatban újabb bandita érkezik, vérszomjas or-
dibálásuk azt tanúsítja, hogy nem akarnak foglyokat 
ejteni.

• Ha van lőfegyvered, és használnád, lapozz a 69-re.
• Ha a századosnak és Knottnak akarsz segíteni a
 törmelék eltakarításában, lapozz a 3-ra.
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A lövésed az oszlopba csapódik, te pedig ösztönösen 
hátrahúzódsz az ablakból az esetleges visszatűz elől. 
(Húzd le az elhasznált lőszert a Tártáskádból.) A kö-
vetkező pillanatban betörik az üveg, az ablakon pedig 
berepül valami, ami leginkább egy konzervdobozra 
emlékeztet. Végigpattog a szőnyegen, aztán egy villanás 
után krémszínű gáz kezd kiáramlani belőle. Gyorsan 
betölti a szobát, és a szemed könnyezni kezd, a torkod 
pedig kiszárad. Hányingertől környékezve rontasz ki a 
helyiségből, mielőtt a mennyezetig elárasztaná azt az 
ártalmas könnygáz. Veszítesz 3 KONDÍCIÓ pontot.
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Köhögve és öklendezve botorkálsz végig a folyo-
són az épület hátulsó vészkijáratához. Tiszta levegőre 
szomjazva rúgod ki az ajtót és kóvályogsz ki a törvény-
szék udvarára. Alig lépsz kettőt, a bérgyilkos már be is 
kanyarodik a sarkon, kezében a puskájával.

• Ha van lőfegyvered és hozzá lőszer, lapozz a 176-ra.
• Ha nincs, lapozz a 270-re.

- 347 =
Gyors, rövid ideig tartó kín robban az agyadban el-
vörösítve a látásodat, mert a bérgyilkos acélköpenyes 
golyója a homlokodat átütve a koponyád hátulján tá-
vozik. A halál irgalmasan azonnali.

Életed és küldetésed Arizoniában ért véget.
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Futólag megvizsgálva az ajtót félelmed jogos: túl szé-
les, hogy át lehessen fűrészelni. A szellőzőnyílást kö-
zelebbről megnézve viszont kiderül, hogy az egykor 
egy nagyobb ablak volt, és csak utólag, részlegesen 
deszkázták be. Mivel itt lehetőséget látsz a bejutásra, 
elkezded átfűrészelni a léceket.

Kimerítő munka. Veszítesz 1 KONDÍCIÓ pontot a fá-
radtságtól, mire elég nagy lyukat vágsz ki ahhoz, hogy 
bemászhassatok.

• Lapozz a 214-re.
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Átlendülsz a mélységen, s eléred a túlsó peremet, de 
a lábad elcsúszik a poros vakolaton, s térdre esel. Ve-
szítesz 1 KONDÍCIÓ pontot. A többiek oda akarnak 
rohanni, hogy felkaroljanak, de aztán le kell bukniuk 
a lövöldözni kezdő klántagok miatt. Golyók szag-
gatják azt a kis párkányt, amin térdelsz, s gyomrod 
összerándul, amikor az egész leszakad alattad. Vadul 
kapsz előre a karjaiddal, és sikerül is megmarkolni 
a tető szélét. Erősen kapaszkodsz, de a levegőben 
csimpaszkodsz, miközben a két tetőn lévő csapat kö-
zött tűzharc tör ki.

Dobj egy kockával!

• Ha a szám 0, lapozz a 187-re.
• Ha a szám 1–4, lapozz a 208-ra.
• Ha a szám 5–9, lapozz a 284-re.
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Hősöknek kijáró üdvözléssel érkeztek meg Tucson 
erődjébe. A kolónia hihetetlenül boldog, attól féltek, 
hogy soha többé nem látnak élve. Bár elszomorítja 
őket a beszámolód Frankland százados, Haskell őr-
mester és Knott közlegény haláláról, de erőt meríte-
nek abból, hogy tudják, szívükben örök hely marad 
a katonák számára. Ha nem lett volna az önfeláldo-
zásuk, a kolónia soha nem érhette volna el Tucsont 
épségben.

Sikeres visszatérésed megünneplése után a ko-
lónia vezetői elkezdik megtárgyalni a kaliforniai 
utazás utolsó szakaszát. Most, hogy Veszett Kutya 
Michigan nincs többé, a serege biztosan feladja a 
konvoj üldözését. Szívedben azért marad némi két-
ség efelől. Vajon megtalálta a végzetét Veszett Kutya 
a Pantano hídnál?

Számodra, Cal Phoenix, a válasz a következő, egy-
ben utolsó kötetben rejlik, melynek címe:

KALIFORNIAI  VISSZASZÁMLÁLÁS
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Kalandjáték könyvek oldala

• könyvismertetők
• képek, illusztrációk
• könyvborítók, térképek
• végigjátszások
• letölthető könyvek
• fórum

A főhős Te vagy!

Zagor.hu
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