


 
    

A vég nem volt váratlan. Alattamos, az igen.

Mindig azt hittük, bőven van még időnk. Megoldani az olaj-
függőség problémáját, csökkenteni a széndioxid-kibocsátást, 
megállítani a globális felmelegedést, elhozni a békét a Közel-
Keletre. Van még időnk.

Azt hittük, a technikai fejlődés mindent meg fog oldani: az 
orvostudomány legyőzi a betegségeket, és mi tovább élhe-
tünk, egészségben; az internet összeköt mindent és minden-
kit; a termékek és szolgáltatások jobbak lesznek és olcsób-
bak; a gazdaság egyszerre lehet lokális és globális, minden 
fejlődhet, mindenki gazdagodhat.

De lám, új, egyre agresszívabb járványok támadtak. Az ég-
hajlatváltozás visszafordíthatatlanná vált. Egyre több lett a 
természeti katasztrófa, a vízhiány pedig tömeges migráció-
hoz és polgárháborúkhoz vezetett. A Föld egyre nagyobb ré-
sze vált lakhatatlanná. A globális gazdaság, a tőzsdék válság-
ból válságba sodródtak. Egyre nőtt a politikai és a vallási
feszültség. A háborúk és a terroristatámadások a mindenna-
pok részeivé váltak a világ minden szegletében.

És semmi sem mutatott arra, hogy bármi is jobb lehet.

Kína, a világgazdaság termelőüzeme, továbbra is exponen-
ciálisan fejlődött, legalábbis a gazdasága - és emiatt egyedül
képes volt felülemelkedni a világválságokon. Azonban csil-
lapíthatatlan olajéhsége kimerítette a tartalékokat és az égbe
lökte az energiahordozók árát. Túl keveset fektettünk az al-
ternatív energiaforrások kutatásába, és túl későn. Láttuk,
hogy a legtöbb ország gazdasága előbb fog összeomlani, mi-
előtt még elérhetnék az energiafüggetlenséget.

Energiaégségében több fejlett ország is a sutba dobta a nem-
zetközi jogot, hogy katonailag megszállja az olajban gazdag 
területeket. A termelőországok persze védekezni próbáltak, 
ami csak még súlyosabb megszálláshoz vezetett. Az erőszak
megállíthatatlan örvényéből lázadó sejtek, csoportok, és vé-
gül árnyékseregek születettek, akik folyamatos harcban áll-
tak a megszállókkal. Az évtized végére e csoportok piszkos
bombákhoz jutottak, amiket be is vetettek London, Los An-
geles és Toronto ellen, milliók halálát okozva.

Eközben Kína óriási energiatermelő infrastruktúrát épített 
ki, gigászi gátakkal és vízlépcsőkkel, mit sem törődve a kör-
nyezeti hatásokkal; eközben elképzelhetetlen összegeket 
költött új energiaforrások kutatására. Látszott, hogy Kína
hamarosan a világ első számú hatalmává válik, és hogy az
új energiaforrásokkal be is tudja majd biztosítani ezt a pozí-
cióját.
 Ahogy mind többen kezdtek rettegni a teljes boly-
 gó tönkretételétől, nagy tömegek fordultak a füg-
 getlen környezetvédő szervezetekhez: tőlük vártak

 

 

 

  
 

 

útmutatást és megoldást, mert úgy látták, saját országuk, kor-
mányzatuk csak a rövidtávú gazdasági-katonai szempontokra 
�gyel, semmit sem törődve a Föld pusztulásával.

A Greenpeace vált a legfontosabb ilyen szervezetté, főleg,
mert nagyrészt független volt a kormányzati befolyásoktól. 
Ráadásul sikerült szövetségre lépniük a legnagyobb informá-
ciós hatalommal, a Google-lel, hogy együtt gyűjtsenek forrá-
sokat bolygónk megmentésére. Hála a Google befolyásának
és az információ feletti páratlan hatalmának, valamint a 
Greenpeace sokkoló reklámhadjáratának, irdatlan összegeket
sikerült összekalapozniuk. Pár év alatt a Greenpeace/Google
a világ egyik hatalmává elemlkedett... bár még csak virtuális
hatalommá.

A Greenpace e napon jelenette be, hogy kínai vegyészek és
biológusok előállítottak egy olyan vegyületet, amely révén 
egyrészt elképzelhetetlen mennyiségű energia előállítható,
másrészt a vegyiparban is képes kiváltani szinte az összes kő-
olajszármazékot. És, ha mindez nem lenne elég, olcsó is az
előállítása. A vegyület neve: K-Mix. 

Kína azonban nem osztotta meg a titkot a többi országgal.
Gyárait, közlekedési hálózatát, de még a lakossági felhaszná-
lást is a K-Mix alapjaira helyezte, elérve így a teljes energia-
függetlenséget.

Egyetlen másik ország sem tudta még kiváltani a kőolajszár-
mazékokat, részben saját rövidlátó politikájuk miatt, részben
meg mert Kína elszívta a legkiválóbb tudósokat. Egyes kor-
mányok titkosszolgálatukat küldték a K-Mix kikémlelésére;
mások fellélegezve, hogy Kína kiszállt a játékból, újult erővel
vetették magukat a kitermelőhelyek kolonizálásába. A kato-
nailag gyenge, megszállt országok támogatni kezdék az ár-
nyékseregeket, átadva nekik nukleáris, vegyi és biológiai 
arzenáljukat.

E napon publikálta azt a jelentését a Greenpeace, amelyben
megállapították, hogy a K-Mix miatt a környezetszennyezés
évi 1800%-kal nő, és hogy a környezeti terhelése súlyosabb,
mint az szénhidrogéneké: beszennyezi a levegőt, a vizet, a
termőföldet, de még az organikus létformákra is hat.

A kínai kormányhivatalnokok vehemensen tagadták a váda-
kat. Közel kétévnyi tudományos háborúban a Greenpeace 
tudósai és a Google információi végül szétzúzták Kína szava-
hihetőségét. Kína azonban továbbra is ragaszkodott a K-Mix
alkalmazásához. A Greenpeace gazdasági bojkottot hirdetett,
de a legtöbb multinacionális vállalat túlságosan függött a 
kínai gyártósoroktól ahhoz, hogy megszakítsák a kapcsolato-
kat. Sőt, több vállalat ténylegesen szövetségre is lépett Kíná-
val, ezzel mintegy kivonva magát a kormányok fennhatósága
alól.

 

 

Ennek következtében az állampolgárok mind nagyobb ré-
sze ábrándult ki saját kormányzatából, a közvélemény 
mind erőteljesebben támogatta a Greenpeace és a Google
álláspontját.

Az évtized végére az emberek már nem állampolgárságuk
szerint határozták meg magukat, hanem hogy kiket támo-
gatnak: a Nagyipari Koalíciót, a Greenpeace-Google Szö-
vetséget vagy az Árnyékhadsereget. E három virtuális ha-
talom népessége egyre nőtt, és mind fontosabbakká váltak
az összes nemzetállamnál. A média ezt a nevet aggatta rá-
juk: az Apokalipszis három lovasa.

2040-re a Greenpeace-Google Szövetség “népessége” nagyobb 
volt, mint Kínán kívül bármelyik országé.

2040-2045 között végképp felgyorsult a globális felmelege-
dés, megolvadtak a sarki jégsapkák, és az óceánok vízszintje
tíz méterrel megemelkedett. Nagyjából hatszázmillióan kény-
szerültek magasabban fekvő területekre, szomszédos országok-
ba költözni. Legsúlyosabban Kína és India volt érintett.

Sanghaj, Kolkata, London és New York víz alá került. Mivel
a Föld lakosságának közel egyhatoda vándorolni kényszerült,
a világ káoszba és rettegésbe süllyedt.

A K-Mix környezeti terhelése és a katasztrófák közötti kap-
csolat többé már nem volt megkérdőjelezhető: a Greenpeace
Kínát a Föld elsőszámú ellenségeként identi�kálta. Öt év
alatt a Greenpeace tagsága megötszöröződött, vagyona meg-
négyszereződött.

2044-ben azzal az ürüggyel, hogy a sarkok olvadását moni-
torozza, a Greenpeace fennhatósága alá vonta az Északi-sar-
kot és az Antarktiszt, tudományos és katonai bázisokat hozva
létre. Még ebben az évben a Greenpeace bemutatta védelmi
katonai doktrínáját, és a két sarkvidéken kikiáltotta az Egye-
sült Greenpeace Területeket.

2045-től a Greenpeace óriási lebegő városokat épített, hogy
azok fogadják be tagságát és a menekülteket. A városok rossz
időjárási körülmények között a tengerfelszín alatt kereshet-
tek menedéket, és védelmi katonai eszközökkel is ellátták
őket. A városokat nap-, szél-, dagály- és algaerőművek látták
el energiával, és mindegyik körülbelül ötvenezer embert volt 
képes befogadni. Az első lebegő város 2049-ben “szállt fel”.

2046-ban egy jóhírű független tudóscsoport kiadott egy
jelentést, az ún. Apokalipszis-forgatókönyvet, amelyben kifej-
tették aggályaikat a világgazdaság elkerülhetetlen összeomlá-
sával, az Árnyékhadsereg egyre növekvő arzenáljával, a Green-
peace növekvő hatalmával, Kína különutas politikájával, az 
olajháborúkkal kapcsolatban. A szomorú végközvetkeztetés
az volt, hogy a békére többé nincs remény, a világvége elke-
rülhetetlen, a Föld lakhatatlanná fog válni, az emberiség ki
fog pusztulni.

A túlélés érdekében a jelentés felvázolta a megol-
dást: kis, ötezer fős közösségeknek a földfelszín
alá kell költözniük. Az önellátó és autonom 
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közösségek semmilyen kapcsolatban nem lennének évszáza-
dokig senkivel, hogy lakosságuk békében és biztonságban él-
hessen és fejlődhessen, miközben megoltalmazzák az embe-
riség felhalmozott tudását és tapasztalatát.

2048-ban a kaliforniai Szilícium-völgyben meg is kezdődtek
az első földalatti város építésének munkálatai.

A nemzetállamok és a gazdasági hatalmak lassan kénytelenek
voltak belátni az Apokalipszis-forgatókönyv súlyos igazságát,
és kezdék kidolgozni saját túlélési terveiket; a projektek vál-
tozatosságáról a rendelkezésre álló technológia és pénz gon-
doskodott. A földalatti városok jelentős részét az Apokalip-
szis három lovasának valamelyike �nanszírozta. A helyzetből
előnyt kovácsolva ügyes vállalkozók majdhogynem “kulcsra-
kész” földalatti városokkal házaltak a technológiailag elma-
radottabb nemzeteknél, természetesen iszonyú összegeket kö-
vetelve cserébe.

Kína polarizálta a világot: egyes országok a Greenpeace boj-
kottjához csatlakoztak, másoknak viszont földalatti városaik
felépítéséhez kínai termékeket kellett importálniuk.

2052-ben a Greenpeace bejelentette, hogy rendelkezik táma-
dó katonai potenciállal, és háborúval fenyegetőzött, ha Kína
nem áll le a K-Mix használatával. Eddigre lebegő városai és
katonai bázisai a világ összes tengerében és óceánjában meg-
találhatók voltak.

2053-ra a világ megmaradt olajkészletének kilencven száza-
lékát az ipari országok ellenőrizték katonailag - az Árnyék-
hadseregnek nem maradt vesztenivalója. Megsokszorozták 
terrroristatámadásaikat az összes megszálló ország fővárosa
ellen; a támadások az A-napig folymatosak voltak.

2055-ben működni kezdett az első földalatti város a Szilí-
cium-völgyben.

2057-re kimerültek az olajtartalékok. Az ipari országok
nyomásgyakorlással igyekeztek rávenni Kínát a K-Mix ex-
portálására, amire eddig nem volt hajlandó. A Greenpeace
bombázásokkal fenyegetett a kínai energialétesítmények
ellen, amennyiben engedve a nyomásnak a vegyületet ex-
portálni kezdik. Kína azonban továbbra sem hajlandó ki-
adni a K-Mix titkát.

2060-ra a CIA végre megszerezte a K-Mix képletét, és - 
anélkül, hogy bárki más tudomással bírt volna róla - az 
USA K-Mix alapú létesítmények építésébe kezdett.

2061-ben az USA hivatalosan beismerte egy új energiafor-
rás felfedezését, ami a K-Mixhez hasonló vegyület, azon-
ban százszor kevésbé szennyező.

2062-ben a Greenpeace mintákat követelt az USA vegyü-
letéből, hogy független vizsgálatokkal igazolhassa annak
környezeti terhelését. Az amerikai kormányzat visszautasí-
totta a követelést, rámutatva, hogy a Greenpeace-nek
nincs semmilyen jogi autoritása az USA kormányzata és
     lakossága felett.

   

 

 

 

2063-ra már a tizedik földalatti város is beköltözhetővé 
vált.

2064-re teljesen megromlottak a diplomáciai kapcsolatok
az USA, Kína és a Greenpeace között. A Greenpeace azzal
vádolta Kínát, hogy eladta a K-Mix képletét az amerikaiak-
nak, Kína pedig gazdasági kémkedéssel vádolta az USÁ-t;
mindketten azzal vádolták az amerikai kormányzatot, hogy
a felfedezésről szóló történet hazugság, miként a kisebb 
környezetszennyezésről szóló is az.

2065. április 15-én az USA tömegpusztító fegyverek birtok-
lásával vádolta meg a Greenpeace-t, ami szembemegy a vi-
lág megmentését hirdető kiáltványukkal. A Greenpeace elis-
merte biológiai fegyverarzenálját, és azzal fenyegetőzött, 
hogy beveti azt, amennyiben az USA nem áll le az új ener-
giaforrás kihasználásával.

Kihasználva a globális zűrzavart, az Árnyékhadsereg bevetet-
te teljes kémia, vegyi és biológiai fegyverarzenálját, célpont-
jai Kína és az USA stratégiai helyszínei, főként katona bázi-
sai és K-Mix-�nomítói voltak. Még a támadás közben kibo-
csátottak egy kommünikét a Greenpeace nevében, amelyben
magukra - mármint a Greenpeace-re - vállalták a terrorcsa-
pásokat.

Mivel a Greenpeace valóban erőszakos támadásokkal fenye-
getőzött, Kína és az USA nem kételelkedett a kommüniké
valódiságában, és azonnali válaszcsapást hajtottak vágre: 
totális támadásuk az Egyesült Greenpace Területek és a
lebegő városok ellen irányult.

Kevesebb mint egy óra alatt a rendelkezésre álló tömegpusz-
tító fegyverek 85%-át bevetették a Föld felszínének egyhar-
mada ellen. Országnyi területek váltak szennyezettekké, ra-
dioaktívakká, lakhatatlanokká.

A Greenpeace egyébként egyetlen tömegpusztító fegyvert
sem vetett be - és máig nincs rá bizonyíték, hogy rendelke-
zett egy akár eggyel is...

 

  
 

A becslések szerint nagyjából húsz földalatti város készült
el az A-napig. Ezek lakóit katonai rangjuk, polgári foglal-
kozásuk, tudományos ismereteik, jártasságaik, reproduktív
potenciáljuk - és persze vagyoni helyzetük - alapán válo-
gatták ki.

A mikroközösségek három-ötszáz évig maradtak a felszín
alatt, várva, hogy elviselhető szintre csökkenjen a kinti
szennyezés. Volt, akik túl hamar jöttek elő, hogy a radio-
aktív sugárzás, a kémiai szennyeződés, a baktériumfertő-
zések és más kezelhetetlen betegségek nyomban el is pusz-
títsák őket. Akik mégis életben maradtak, azoknál az új
generációkat egyre-másra sújtották a mutációk.

500 év izolációban: mindenütt megváltozott a társadalom,
a kultúra. A leghasznosabb technológiák és praktikák apá-
ról �úra hagyományozódtak, az emberi tudás kevésbé
használt része pedig jórészt elfelejtődött. Ötszáz év eltel-
tével nem voltak már nemzetek, de még rasszok sem; csak
emberek voltak, fér�ak és asszonyok, és a kielégíthetlen
éhség az ősök által hátrahagyott világ újrafelfedezésére.
Leghőbb vágyuk a Föld újjászületése volt: az elveszett te-
rületek, technológia, tudás újbóli megismerése. Ötszáz
év után az emberiség újra kimerészkedett a Föld felszíné-
re.

Az építés és az alkotás vágya emberi tulajdonság, de az a 
pusztítás és a hódítás iránti vágy is; könnyen meglehet,
hogy az Újjászülető Föld hasonló módon pusztul majd
el, vérben és káoszban, mint a régi ötszáz évvel ezelőtt.
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retrieve ancient knowledge.

2006-ban a Pentagon átköltöz-
tette a NORADot a Cheyenne-
hegység szívéből a közeli Peter-
son-légitámaszpontra, mert a
földalatti kompexum óriási 
költségeit többé nem indokolta
interkontinentális rakétafenye-
getés. A régi komplexum új ne-
vet kapott: Cheyenne-hegység-

A NORAD

beli Igazgatóság, és a feladata csupán a bázis karbantartása
volt, háthogyha a jövőben újra szükség lenne rá.

2049-ben a Pentagon reaktiválta a Cheyenne-hegységbeli
Igazgatóság komplexumát. Az új project kódneve NORAD
City lett, a célja pedig egy földalatti város létrehozása a
Cheyenne-hegység gyomrában. 5000 lakos, teljes önellátás
és önfenntartás akár évszázadokon át.

A Pentagon kiválasztotta az 5000 lakost, és a listát folya-
matosan felülvizsgálták. A legkiválóbb tábornokok, tisztek
és katonák, a legjobb tudósok és mérnökök kerültek rá, va-
lamint házastársaik és gyermekeik, reprodukciós okokból.
Hogy megőrződhessen az emberi faj. NORAD City híres-hír-
hedt Túlélőlistájának legelső helyén mindig az USA aktu-
ális elnökének neve szerepelt.

A város 2056-ra készült el.

Az elnök nem jutott el NORAD Citybe az A-napon; a
kapuk lepecsételésekor 4590 fő volt a városban.

A földalatti száműzetés alatt Norad City lakói - akik fő-
ként katonák voltak - éppúgy féltek attól, hogy a várost
külső támadás éri, mint attól, hogy miféle új kon�iktusok
támadnak majd az Újjászületés korában, amikor a felszín
alá kényszerült közösségek visszatérnek a felszínre. Ezért
azután az évszázadokat leginkább katonai képességeik
és fegyverzetük szinten tartásával töltötték.

Az Apokalipszist követően a város lakó kételkedni keztek
abban, hogy az USÁ-t érő tömegpusztító fegyvereket való-
ban a Greepeace lőtte ki. A város vezetői nem tudták, 
kitől számíthatnak újabb támadásra, megbosszulandó az 
USA válaszcsapásait. NORAD City polgárait hamarosan 
hatalmába kerítette valamiféle túlélési paranoia, amit két 
évsázadon át örökítettek egyik generációról a másikra.

Emiatt azután a város tudósai és mérnökei a katonai fel-
használású technológiákra koncentráltak, elhanyagolva 
minden más tudományterületet.

145-re kifejlesztették a Felszínjárót, egy légmenetesen 
lezárt, vegy- és sugárzásvédelmi páncélzattal ellátott felde-
rítő járművet, amit egyetlen önkéntes katona irányított 
belülről. Sajnos, a felszíni szennyezettség még mindig túl 
nagy volt ehhez a páncélzathoz, így a projektet egyelőre 
jegelni kellett.

p.a. 0-250

p.a. 251-500

Az elkövetkező évizedekben a város vezetője McNeal fő-
paptábornok lett, aki a morált úgy próbálta javítani, 
hogy létrehozott egy vallási szervezetet, az Újjászületés
Kultuszát. Kinyilvánította, hogy p.a. 460. december 24.
az Újjászületés Napja, és arra bíztatta nyáját, hogy gyara-
podjanak és sokasodjanak az Újjászületés dicsőséges eljö-
veteléig. Norad City lakóinak több, mint négyötöde hívé-
ül szegődött és belépett az Újjászülető Generációba. 

A főpaptábornok 335-ben hunyt el, de az ideái nem haltak
vele, és a következő százötven évben egyre nőtt a lakosság,
így a város túlnőtte régi határait. Az eleddig raktárakban
pihenő Felszínjárókat óriási fúrókkal látták el, és NORAD
City birtokba vette a kifúrt új folyosókat.

450-re a város lakossága 7470 főre nőtt, éa felszín alatti
felfedezések technológiája ugrásszerűen fejlődött. 

A várakozások óriásiak voltak 460-ban: a Karácsony egy-
ben az Újjászületés Napja is volt. Ám a tudósok a lehető
legrosszabb hírt voltak kénytelen közölni: a felszín szeny-
nyezettsége még mindig túl nagy, és még mindig várni
kell, mielőtt a felszínre merészkedhetnek.

James Woo ügynök

Frakció: NORAD
Életkor: 37

James Woo felderítésre és kémkedésre specializálódott. Ügyes és ravasz, képes anélkül
mozogni, hogy az ellenség fel�gyelne rá. Képességei és tudása idális alannyá teszik az
információszerzésre és az ősi tudás relikviáinak megszerzésére.

     Emellett kiváló mérnök és jártas a tudományokban is, így a felderítő missziókban
       is nagy hasznát venni.

          Tudásszomja, felfedezésvágya miatt egyre mélyebben hatol be a pusztasággá lett
             területekre.

               Woo katona, de egyben a preapokaliptukus kor régésze is. Felbecsülhetetlen
                 enciklopedikus tudással bír e kor technológiájáról - és emiatt a többi frak-
        ció elsőszámú célpontjának számít.

A városon belül egyre nőtt a halálozási arany, az elmebeteg-
ségek, az öngyilkosságok, valamint a bezártságból és a friss 
levegő hiányából bekövetkező halálesetek miatt.

250-re NORAD City lakossága 3450 főre csökkent - de 
a mentálisan és �zikálisan legerősebb fér�ak és nők marad-
tak életben.

260 körülre sikerült kontrolállni az új betegségeket. A pszi-
chomatikus szimptómák csak a lakosság kb. 5%-át sújtot-
ták. A morál nőtt, és a szaporodása ráta is emelkedett: ez
volt a posztapokalipikus kor első baby boomja.

310-ben a város már kezdett túlnépesedetté válni a maga
5350 lakójával, de a felszíni szenzorok még mindig rend-
kívül veszélyes szintű radioaktív sugárzást mértek. A fel-
színt kutató tudóscsoportok vezetői még mindig nem lát-
ták elérkezettnek az időt a felderítő missziókra; úgy be-
csülték, még legalább 150 évet kell várni azokkal. A hír
demoralizálta a város lakóit. 



Hála megtörhetetlen akaratának és párját ritkító karizmájának, az ezredes a bátorság és erő élő szimbóluma, akit
vakhittel követnek beosztottjai. Ő maga is megbízik katonáiban, és a legfőbb prioritása, hogy az akciókról veszteség
nélkül térhessen vissza.

A felszín visszahódítása előtti fél évszázadban a NORAD biológusai azon dolgoztak, hogy az elkövetkező generációk
a felszínen is életben maradjanak. Génmanipulált táplálékkiegészítőket fejlesztettek ki, és a polgároknak csecsemőko-
ruktól fogva fogyasztaniuk kellett azokat. Nick Bolter volt az első, aki megkapta e speciális tápokat, és egész gyer-
mekkorában ezeket ette. Gyorsabban fejlődött, mint a többiek, az ereje és a kitartása rendkívüli lett. 15 évesen már
megközelítette a két métert, és a teste egy 30 éves testépítőével vetekedett.

   Bolter ezredes testi képességein túl fegyverspecialista - mindenféle fegyverrel remekül bá-
   nik -, és a küldetéseken olykor szinte sündisznónak tűnik a magára aggatott fegyverektől
   és felszereléstől.

   Bolter ezredes testi képességein túl fegyverspecialista - mindenféle fegyverrel remekül bá-
   nik -, és a küldetéseken olykor szinte sündisznónak tűnik a magára aggatott fegyverektől
   és felszereléstől.

   Bolter ezredes testi képességein túl fegyverspecialista - mindenféle fegyverrel remekül bá-
   nik -, és a küldetéseken olykor szinte sündisznónak tűnik a magára aggatott fegyverektől
   és felszereléstől.
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Aznap éjjel a reménytelenség zavargásokhoz vezetett; a la-
kosság közel egyharmada csatlakozott. A Tudósok Taná-
csát eretnekséggel vádolták, McNeal főpaptabornok taní-
tásainak és az Újjászületés Napja proféciájának meggyalá-
zásával, meg azzal, hogy a hatalmukba akarják keríteni a 
várost. Százkilencven főnek sikerült kitörnie - azóta sem 
hallott róluk senki. A Tanács végül megbékítette a többi-
eket azzal, hogy már csak 40 évet kell kivárniuk.

498. augusztus 1-jén elhagyta az első hivatalos katonai 
felderítőosztag NORAD Cityt azzal, hogy minden hatodik 
órában jelentést tesznek. Az önkéntesek tudták, hogy a 
szennyezettség miatt sosem térhetnek vissza. Mindegyikük 
egy fúrófejekkel felszerelt Felszínjárót irányított. A veszély 
csökkentése érdekében a  NORAD City központjától leg-
messzibb megnyitott járaton jutottak ki a felszínre. Még 
48 órán át végeztek felderítéseket és teszteket, majd a ten-
gerészgyalogosok végre kiszálltak Felszínjáróikból.

Az ezt követő két évben az Alfa osztag a város tíz kilomé-
teres körzetében tevékenykedett; ez idő alatt nem jelent-
keztek betegségek, sem szokatlan szimptómák.

Így azután a polgárok megszavazták azt a törvényt, ami le-
hetővé tette, hogy újabb önkéntesek jelentkezzenek a fel-
színi missziókra. A küldetések gyakorisága és akciórádiu-
sza felett a NORAD City főparancsnokság gyakorolja a
felügyeletet, amelyet jelenleg VIII. Arthur McNeal tábor-
nok vezet.

A felderítő- és kutatómissziók révén a NORAD-osztagok
mind messzibb jutottak az észak-amerikai kontinensen, 
miközben folyamatosan keresték az elveszett tudást és 
technológiát, valamint az esetleges túlélőket.

Az öt felszín alatti évszázad során a NORAD-frakció az
alábbi kompetenciákat feljesztette ki: fejlett fegyverzet,
harci technikák, fegyelem, szilárd morál, ipari techno-
lógia, számítástechnika.

 

Nick Bolter ezredes

Frakció: NORAD
Életkor: 42

 Megannyi tábornok leszármazottjaként Nick Bolter született vezető. Rengeteg
       kommandósakció vezetője volt már, leginkább a legtávolabbi, legkevésbé ismert terü-
letekre küldött felderítőmisszióké.
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Monica Vasquez hadnagy

Frakció: NORAD
Életkor: 25

Felszínjáró - MK II Mammut

Frakció: NORAD
Gyártásidő: p.a. 495

 Monica Vasquez első kitüntetését 17 évesen kapta. Kiképzése során megdön-
       tötte az összes céllövészeti rekordot - a fér�ak rekordjait is. Jelenleg ő a NORAD
legkiválóbb mesterlövésze.

 Kedvenc sportja a futás, és mindig, minden versenyen legyőzi bajtársait.

Monica a tanulmányait sem hanyagolta el, különösen a vegyészetben és az orvostudományban
mélyedt el.

Éles szeme, kiváló hallása, ösztönei remek felderítővé teszik. Óvatos, fürge, agilis, jól ért a 
lopakodáshoz.

A NORAD főparancsnokság gyakran bízza meg speciális feladatokkal.

A förtelmes salemitákkal találkozva Vasqueznek arra is rá kellett jönnie, hogy kisportolt, izmos,
�atal teste nagy hatással van némelyekre, amit szükség szerint előnyére is fordíthat.

A Felszínjárók első prototípusai 145-ben készültek el. A cél egy olyan jármű volt, ami
megvédi a felderítőt a felszíni sugárzástól. Sajnos, az akkori sugárzás túl erős volt a
prototípusok páncélzatához, így azokat évszázadokra visszavonták a raktárakba. Utóbb 
azután hatalmas fúrófejekkel látták el őket, hogy a segítségükkel vájják ki a város új 
járatait.

Az apokalipszis utáni ötödik században, a felszín visszahódítására, az Újjászületés
Napjára készülve új Felszínjárókat gyártottak. A Mammut nevet kapták, az egykor
volt Jégkorszak gigászainak emlékére.

Az első Mammut - vagyis az MK I model - 455-re készült el, öt évvel a McNeal 
főpaptábornok prófétálta dátum előtt. Azonban 460. december 24-én, a kará-
csonyi zavargások során az addig legyártott MK I-esek felét elragadták a szöke-
vények.

Harminc évvel később, mikor újra fellángolt a felszín visszahódításába vetett
remény, a tudósok és mérnökök kifejlesztettek egy új modelt, az MK II-est, 
amit az esetleges összecsapásokra felkészülve fegyverzettel és katonai páncél-
zattal is elláttak.

 A gépágyú 180o-os oldalszögben elforgatható, így a model első-
 sorban hátulról sebezhető, bár a páncélzata ott is védelmet biz-
 tosít.

 Fúrófejes szállítóeszközöket - a Fúrókat - is kifejlesztettek, hogy
e ezek szállítsák a felszínre az MK II-eseket. Minden ilyen jármű
 egy Mammutot szállít; a pilóta már ekkor a Felszínjáró fülkéjé-
 ben ül. A szállítójármű, miután kifúrta magát a felszínre, virág-
 kehelyszerűen szétnyílik, hogy leléphessen róla a Felszínjáró.

498. augusztus 1-jén hat MK II Mammut és hat szállítóeszköz volt bevethető; az első expedíció négy Felszínjárót vitt
magával. A NORAD mérnökei dolgoznak az újabb modellek összeszerelésén, de közben már a salemiták is úton van-
nak...



2060-ra a növekvő nemzetközi 
feszültség közepette megkezdőd-
tek az egyik utolsó földalatti vá-
ros munkálatai a massachusettsi
Salemben. A projektet a Massa-
chusetts Közösség �nanszírozta,
amit helyi milliárdosok és a kö-
zeli egyetemek tudósai (neves
biológusok, sebészek, neuroló-
gusok) alapítottak. A kijelölt

helyszín a város legnagyobb temetője alatt volt.

2065-ben Alsó-Salem, ahogy a helyi újságokban hívták, 
még nem volt teljesen kész - lakható volt ugyan, de még
nem minden részét fejezték be, így csak kb. 3000 főnek
jutott hely. A Túlélőlistára felkerültek az adományozók,
a helyi fontos emberek, valamint a projektet támogató tel-
jes tudományos közösség. Nagyjából 200 főt ingyen felvet-
tek a listára a hosszútávú túléléshez szükséges képességeik
és vegyészeti, kiberneutikai, pszichológiai és más tudások
alapján.

Öten voltak a listán, akik titokban egy okkult szekta bea-
vatottjai voltak; e tényt sikeresen elleplezték mindenki más
elől. Egyikük Salem polgármestere, Jason F. Kendall volt.
Ő volt az, aki okkult okokból a temető alatti területet ki-
választotta, ő győzte meg Salem tanácsát, hogy azt ingyen
ajánlják fel a projektnek.

2065. április 20-án a 3000 túlélő aláment Alsó-Salembe,
és a növekvő nemzetközi feszültségre tekintettel úgy dön-
töttek, lezárják a földalatti várost, és maguk fejezik majd
be a még hiányzó közszolgáltatásokat. Igazuk lett, mert a
nukleáris holokauszt 11 nappal később lecsapott Salemre.

Salem polgármestere átvette Alsó-Salem irányítását, és 
négy minisztert nevezett ki kabinetjébe, akiket azután nép-
szavazás is megerősített. Úgy döntöttek, ha a polgármester
meghal, a legtöbb szavazatott kapó minisztere veszi majd
át a helyét. Alsó-Salem békés, egymást segítő közösség 
volt, nem voltak kon�iktusok. Azt viszont senki sem sej-
tette, hogy a négy miniszter egyben Kendall négy szekta-
társa.

Az A-nap utáni első évtized a befejezetlen munkák elvégzé-
sével telt; a városnak még mindig hiányzott kb. 20%-a. 
Kendall arra bíztatta a polgárokat, hogy dolgozzanak gyer-
mekeik jövőéért, és hogy büszkék legyenek arra, hogy sike-
rül életben tartaniuk közösségüket. A munkálatok remekül
haladtak, a fontos nyersanyagok hiányát új metódusok és
megoldások kitalálásával pótolták.

Eközben az Ötök Köre követőkre tett szert. Kendallék ge-
netikusokat, építészeket, biológusokat és vegyészeket tobo-
roztak be szektájukba, magas pozíciókkal és kiemelt kuta-
tási lehetőségekkel kecsegtetve őket. A legtöbbeket meg-
győzte, hogy a szervezet elsődleges célja a közösség jólété-
nek és fejlődésének a biztosítása. A vonakodókat, akik nem
      értették, mi köze az okkultnak a tu-
        dományhoz, további privilégiumok
           és előnyök kilátásba helyezésével 
             győzték meg - ezeket a milliárdos

 

lakók biztosították, akik luxustárgyaikat magukkal hozták a
felszín alá. Idővel a város szinte összes tudósa a szekta tagja
lett. Az első évtized végére a tudományos közösség Kendall
és kabinetje elhivatott követője volt, de közben a többi lakó
mit sem sejtett az Ötök Körének létezéséről.

5-ben különös és súlyos betegség ütötte fel a fejét. Úgy
tűnt, egy vírus okozta, és a túlélési aránya 10%-nál is ki-
sebb volt. Az orvosok tehetetlenek voltak. Egysek a város
befejezetlenségét hibáztatták, azt állítva, hogy a felszínről
beszivárgott a szennyezettség, mert a védőpajzsok nem vol-
tak elég erősek. De akkor hogy lehetett az, hogy nem min-
denki betegedett meg?

Hogy megállítsák és egyben tanulmányozhassák a betegsé-
get, az orvosok elrendelték, hogy mindenkinek kéthavonta
teljes kivizsgálás alá kell vetnie magát. A krematórium éj-
jel-nappal működött. Öt év alatt 230 fő halt meg a beteg-
ségben, és a lakosságot kezdte hatalmába keríteni a pánik.

A város bfejezésének munkálatai közben a Kendallnak szol-
gáló tudósok és mérnökök olyan városrészen is dolgoztak,
amelynek létét eltitkolták a nagyközönség elől. Ez a rész a
krematóriumon túl terült el, miközben a tudatlanok számá-
ra a krematórium jelentette a város határát; azt mondták
nekik, a krematórium hátsó szobái az elhunytak hamvainak
tárolására szolgálnak - valójában azonban csak ezeken át le-
hetett eljutni a titkos városrészbe.

Ahogy az orvostudomány képtelen volt ellenszert találni a
járványra, Kendall dühében még inkább az okkult felé for-
dult, és híveit arra buzdította, hogy “kreatív” megoldást ta-
láljanak a közösség túlélésének biztosítására.

Háromszázan dolgoztak titokban Kendallnak, sokan közü-
lük a csak Labornak nevezett titkos városrészben. Különös
laboratóriumokat szereltek fel, ahol a tudók megkérdőjelez-
hető kísérleteket hajtottak végre a tesztalanyokon, hogy 
megnöveljék a túlélési rátát. A modern kémia, biológia, 
géntechnológia, kiberneutika összes eredményét felhasznál-
ták, megspékelve az okkult tudással - és nem jutottak 
semmi eredményre. Azonban egy nap az egyik halott teszt-
alany, útban a krematórium felé, elektromos aktivitás jele-
it mutatta - a végtagjai váratlanul rángatózni kezdtek, meg-
rémítve a laboratórium dolgozóit.

A vizsgálatok óvatos optimuzmusra adtak okot. A vírus to-
vábbra is megállíthatatlannak bizonyult, azonban a tudósok
arra jutottak, hogy megfelelő módosításokkal alkalmas le-
het a halottak feltámasztására. Nem ezt a megoldást ku-
tatták, de ez is egy módja a közösség valamiféle túlélésének...

A 20. év végére a Laborban már 450 tudós dolgozott, mind
tagjai a titkos társaságnak. Felváltva, műszakokban dolgoz-
tak, hogy ne keltsék fel a beavatatlanok gyanakvását. Ken-
dall utasítására járatokat vágtak, hogy a felettük lévő teme-
tőből holttesteket és csontvázakat szerezzenek, így végtelen
mennyiségű tesztalanyhoz jutottak. Eközben sikerült bejut-
niuk több, okkult szempontból roppant fontossűgú kriptá-
ba is.

 

 

.

A kísérletek folytatódtak, vegyítve a vegyészet és a
medicina eredményetit az okkulttal, de különösebb siker
nélkül.

Kendall arra jutott, hogy a sikertelen kísérletek oka a tete-
mek és csontok régisége, az élet szikrája már régen távozott
belőlük - frissebb tetemekre van szükség. A tudósok egy ré-
sze megbotránkozott a javaslaton, más részük viszont Ken-
dall mellé állt, arra hivatkozva, hogy amúgy is szükség lehet
a vírus jelenlétére. Kendallnak végül sikerült mindenkit 
meggyőznie, és 21. október 15-én a Titkos Tudományos
Közösség (Secret Scienti�c Community, SSC) megszavazta,
hogy kísérletezni fognak Alsó-Salem halottain. A kremató-
riumba hamvasztani küldött holttesteket ehelyett lefagyasz-
tották, és a családoknak hamis hamvakat adtak ki - a kre-
matórium tökéletes álcának bizonyult.

Egyre több halotton tudtak kísérletezni, a tudomány és az
okkultizmus elegyéből új technikák sarjadtak.

29-ben az SSC-nek sikerült reanimálnia Franck Einzt, a
hatalmas termetű szerelőt, aki két órája hunyt el. Az elké-
pedt tudósok előtt a test megrázkódott a vizsgálati aszta-
lon, felült, oldalára dőlt és a padlóra zuhant. Négy másod-
percig se tartott az egész, de óriási reményt adott Kendall
csapatának.

A vírus - ahogy nevezték, az Omega-vírus - továbbra is meg-
állíthatatlannak bizonyult: csak ebben az évtizedben három-
százan haltak bele. Ami egyfelől háromszáz tesztalanyt biz-
tosított a kísérletekhez, ugyanakkor Alsó-Salem lakossága
2200 főre csökkent.

Kendall végengyengülésben halt meg 35-ben, és a polgárok
megrendülten gyászolták.

37-ben egy volt újságíró, Erwin McGregus tudomást
szerzett a Labor létezéséről, és felfedte, hogy a krematórum
csak álca. Az SSC bevallotta, hogy így van, de arra hivat-
koztak, hogy mindez a vírus ellenszerének kutatása miatt
történt. A feldühödött közvéleményt nem sikerült meg-
nyugtatniuk, és az elkövetkező három évben egyre csak
erősödött a városban a gyanakvás légköre. Egyre több ál-
dozatott szedett az Omega-vírus: 30 és 37 között kétszá-
zan haltak bele, 38 és 40 között ugyanennyien. Maga 
Erwin McGregor is a vírusba halt bele 38-ban.

Alsó-Salem lakossága 1790 főre csökkent - két generáció,
és a település szellemvárossá változik. A közvélemény meg-
oszlott: azokat, akik szerint a tudományos és okkult ku-
tatások igazolják a kísérleteket a vírus áldozatain, a szek-
ta tagjai hívőknek nevezték; azokat, akik morális okokból
elutasították a kísérleteket, lázadóknak.

42-ben háromnapos polgárháború tört ki a két oldal kö-
zött; az összecsapásokban 190 hívő és 390 lázadó esett el.
A lázadókat legyőzték, fogságba ejtették és a város egy
lezárt részére szállították, ahol felügyelet alá helyezték
őket. Új elnevezést kaptak: száműzöttek. A polgárhábo-
rú áldázoatait lefagyasztották későbbi kísérletekhez.

p.a. 0-10

p.a. 10-20

p.a. 20-30

p.a. 30-40

SALEMITÁK

p.a. 40-45



345-ben a reanimált holttestekre adott neuronsisakon már
egy négyéves gyermek intelligenciáját biztosították.

Franck Einzet teljes transzformációnak vetették alá. Ő volt
az SSC kedvenc tesztalanya: sokadszor szedték szét és rakták
össze különböző testrészekből, miközben egyik génsebészeti
beavatkozás és kibertechnológiai beültetés követte a másikat.
Erősebb és intelligesebb lett a többi tesztalanynál. Életben-
tartó rendszere egy hétre elegendő szérumot tartalmazott, 
kiberkarja emberfeletti erőt biztosított számára, speciális
neuronsisakja révén intelligenciája összevethető lett egy ki-
lencéves gyermekével. A következő öt évben az SSC a neu-
ronsisakba épített mesterséges intelligencia fejlesztésére fó-
kuszált, hogy Francket magányos felderítőmissziókra küld-
hessék a felszínre.

Einz már egy átlagember intelligenciájával rendelkezett. 
Augusztus 1-jén egynapos felderítőútra küldték a felszínre.
Visszatérése után megtisztítitták a szennyeződésektől, majd
tanulmányozták és analizálták. Missziója során borzalmas
videófelvételeket készített az elpusztult felszínről.

A század végére Franck intelligenciája meghaladta a város
legtöbb lakójáét, köszönhetően a mesterséges intelligencia
fejlesztésének. Az SSC-től új nevet kapott: Franck Einstein.
Újra meg újra kiküldték a felszínre, hogy nyersanyagokat 
és relikviákat gyűjtsön a városnak.

42 és 45 között nagy haladást sikerült elérni: a két napon
belül elhaltak teste akár 15 percig is reanimált maradt.

46. június 15-én az SSC egy tudósa felfedezte, hogy a vírus
az okkult szekta egyes vezetőinek műve. A bizonyítékok 
között szerepelt egy Az Okkult Eljövendő Kora: halhatatlan
lélek, halhatatlan test című írás, valamint számítógépes ka-
talógus a vírus összes áldozatáról, ahol mindenhol szerepelt
a “vírus befecskendezve” mező, kitöltve. Volt még egy je-
lentés az alábbi címmel: A vírus kifejlesztése - szükséges go-
nosz a megmentésünkhöz. Az információ az SSC legtöbb 
tagja elől el volt zárva, csak a szekta belső körének volt tu-
domása róla. 

A tudományos közösség felhördült. A lakosság újra két tá-
borra szakadt: az egyik fél az emberiesség megőrzésének 
fontosságára appellált, a másik oldalon a szekta fanatikusai
álltak, akik szerint ez a legjobb út a túlélés biztosításához.

Négy évvel az első után új polgárháború készült. Különös
módon a szekta fanatikusai felkészültnek tűntek, és a város
teljes fegyverarzenálja az ellenőrzésük alatt volt. Többen 
gyanították, hogy a bizonyítékokat maguk szivárogtatták ki,
hogy kiderüljön, ki van velük és ki az ellenségük.

A második polgárháború egyetlen napig tartott. A számű-
zöttek létszáma megháromszorozódott, és új nevet kaptak:
tesztalanyok, vagy egyszerűen csak alanyok. Mostantól a
kísérleti készlet részét alkották.

49-ben Alsó-Salem lakossága 970 főre csökkent: 520 hívő-
re és 450 alanyra. Emellett a Labor hűtőkamráiban 270
holttestet őriztek az eljövendő kísérletekhez. Ugyanitt
őrizték az első sikeres kísérlet emlékére Franck Einz ma-
radványait.

A kísérletek rendületlenül folytatódtak, a holttesteket több-
ször is felhasználták. Olykor élő tesztalanyokat is bevetettek
az összehasonlító vizsgálatokhoz. Többé már fecskendezték
be az Omega-vírust senkibe; nem túl meglepő módon ezu-
tán a járvány teljesen megszűnt.

Ahogy csökkent a friss holttestek mennyisége, úgy vált egy-
re elfogadottabbá az élő tesztalanyokon történő kísérletezés.
Az alanyokat rabszolgaságba taszították, kínozták, minden
reménytől megfosztották.

60-ra a tudósoknak sikerült 11 órán és 25 percen át reani-
málva tartaniuk egy holttestet egy szérum segítségével, amit
a halál beállta után két órával kellett beadni.

Ahogy teltek az évek és múltak a generációk, nem sikerült je-
lentősebben megnyújtani a reanimáció idejét, azonban a szé-
rum újbóli beadásával ugyanaz a test újra meg újra reanimál-
hatóvá vált. Így arra jutottak, hogy a reanimáció fenntartásá-
hoz a szérum - amit az alanyok maguk között rettegve mint
zombiszérumot emlegettek - folyamatos bevitelére van szük-
ség. Így ezután már nem a szérum továbbfejlesztésén dolgoz-
tak, hanem egy olyan automata rendszeren, ami bizosítani 
 képes az állandó szérumutánpótlást.
 

p.a. 50-60

p.a. 60-345

247-ben újra Franck Einzé lett a pionírszerep, az ő tetemét 
szerelték fel azzal az életbentartó eszközzel, aminek fő kompo-
nense a szérumbeviteli rendszer volt. Két éven át volt “élet-
ben”, eközben időről időre feltöltötték a rendszert szérum-
mal. Franck rendkívül alacsony szintű intelligenciáról tett 
tanúbizonyságot. A második év után a tetemet visszavitték a 
hűtőarchívumba.

Az elkövetkezendő ötven évben a tudósok az intelligencia-
problémán dolgoztak, neurológiai, elektronikai és kibertech-
nológia kutatásokat végeztek, és bíztató eredményeket értek 
el a mesterséges intelligencia kifejesztésében.

262-re a legtöbb alanyt elhasználták. Alsó-Salemnek csak 
850 lakosa maradt, nagy többségük hívő. A hűtőkamrák teli
voltak a kísérletek különféle állapotban megőrzött marad-
ványaival.

A 300-as évek elején a reanimált holttesteket az életbentar-
tó eszközök mellett neuronsisakokkal látták el, így az intel-
ligenciájuk már összemérhető volt egy egyéves gyermekével.

Az ezután évtizedekben mesterséges végtagokat feljesztettek 
ki, egyre jártasabbá váltak a post-mortem sebészet területén,
így a reanimált holttesteket más tetemekből kioperált min-
tákkal javították fel.

p.a. 346

p.a. 351

p.a. 352-400

i�. John Kendall professzor

Frakció: salemita
Típus: ember
Életkor: 63

John Kendall a legkiválóbb salemi tudós, egyben egyenesági
leszármazottja Jason F. Kendallnek, Alsó-Salem alapítójának és első
vezetőjének.

Kendall a Titkos Tudományos Közösség (SSC) elnöke, az okkult, a kémiai, 
biológiai és orvostudományok doktora; jártas még az elektronika és a ki-
bernetika területén is.

A professzor azon dolgozik, hogy újra meg újra áttörjék a reanimáció ha-
tárait - költség nem számít, ahogy etikai megfontolások sem. Rettenetes
kísérleteket folytat holtakon és élőkön, szánalomnak semmi jelét nem
mutatva, annál inkább a szadizmusét. Folyamatosan új meg új tesztala-
nyokra van szüksége. 

NORAD City lakói az Okkult Mészárosnak, illetve a Kibernetikus Nekro-
mantának nevezik, mert rettegnek a borzalmas kísérleteitől meg az őt kö-
rülvevő zombihordától.

Kendall olyan világról álmodik, amely az ő totális irányítása alatt áll, mert
a teljes lakosságot zombik alkotják. Reanimált seregével elpusztítja az ösz-
szes túlélőt, és utána őket is reanimálja, hogy kontrollálhassa őket... egy
beteg és veszélyes elme beteg és veszélyes vágyai ezek.



p.a. 448

A 477 föld alatt töltött évnek a salemiták az alábbi kom-
petenciákat köszönhetik: okkult tudás, vegyészet, bioló-
gia, sebészet, kibernetika, mesterséges intelligenciák, 
kínzás, nekromancia. Számítástechnikai tudásuk és 
technológiájuk nem kiemelkedő, de azért átlag feletti.

Egy salemita kommandó először talkálkozott a NORAD
tagjaival, egy fér�val és egy nővel. Franck Einstein is a
kommandó tagja volt. Le volt nyűgözve.

.

p.a. 477. november 16.

p.a. 477. december 1.

p.a. 478-501

p.a. 502. szeptember 21.

Senki sem tudja legyőzni Franck Einsteint sakkban.

Egy szennyezettséganalizációs küldésetés után Franck 
azt jelenti, hogy a felszín immár lakható Salem élő
polgárai számára.

Az első emberi, négy főből álló expedíció kijut a fel-
színre. Az elkövetkező hetekben Alsó-Salem összes
hívője, mind az 570 fő felmehet, hogy saját szemei-
vel lássa a pusztaságot, ami egykor a virágzó Massa-
chusetts volt.

Salem lakói nyugat felé terjeszkednek, lakóházakat
és erődíményeket építve bázisokként. Alsó-Salem
marad a főváros, valamint a kutatások helyszíne.

500-ra a lakosság létszáma már eléri az 1530 főt, 
ebből 630 élő ember - közülük csak egy maroknyi
a tesztalany. A 900 reanimálttal a nehéz �zikai 
munkát végeztetik, valamint ők védik az élőket.
A NORAD, amikor összetalálkoznak, megvetően
csak zombiknak nevezi őket, az élőket pedig sale-
mitáknak.

Franck Einstein

Frakció: salemita
Típus: újjáalkotott lény
Életkor: kb. 500 év

Franck Einstent az elmúlt évszázadokban újra- és újraalkot-
ták halottakról - vagy olykor élőkről - leműtött testrészek-
ből. Az agya még mindig az eredeti Franck Einzé, a hatal-
mas testű szerelőé, aki p.a. 29-ben halt meg.

Franck Einz hosszú, hosszú időn át az SSC ked-
venc kísérleti alanya volt - a korlátozott erő-
forrásoknak köszönhetően hosszú időn
át az egyetlen mesterséges intelligen-
ciával ellátott alanya. Számo-
latlan esetben átműtötték,
megváltoztatták, feljavítot-
ták, így mára lényegében 
egy genetikai-kibernetikai-
sebészeti kirakósnak tekint-
hető.

Az évszázadok során Franck a felszíni felderítőmissziók ideális eszközé-
vé fejlődött. Több, mint 150 éven át járt fel a felszínre, hogy informá-
ciókkal és az elmúlt kor emlékeivel gazdagítsa az SSC tudását - eköz-
ben egy valódi élet sem volt veszélyben.

Kitartása, a közelharcban kamatoztatható ereje és vadsága, intelli-
genciája ideális tagjává teszi minden felderítő és harci küldetésnek
- az még inkább, hogy már eleve halott lévén szinte mindenre im-
múnis. A mai napig az expedíciók kihagyhatatlan tagja.

Franck agya közvetlenül kapcsolódik a lehető legfejlettebb neu-
ronsisakhoz, és eme elektro-neurális csodának köszönhetően az 
IQ-ja majdnem olyan magas, mint Kendall professzoré. Ennek 
ellenére Franck mindenben Kendall, Deeler és Hollister utasí-
tásait követi - legalábbis ez az elmélet...

Maradt valami Franck eredeti érzéseiből, gondolataiból... lelkéből? A válasz igen, és a salemiták csak
most fognak erre rádöbbenni.

Jessica Hollister
Frakció: salemita
Típus: ember
Életkor: 33 év

  Jessica Hollister Alsó-Salem biztonsági főnöke, a salemiták legfőbb
  rendőri-katonai vezetője. Hírhedett vadságáról, kegyetlenségéről és
  a pisztolyok iránti vonzalmáról. Senki sem meri megkérdőjelezni a
  hatalmát. Beosztottjai minden parancsát teljesítik - részben azért,
  mert rettegnek attól, amit tenne velük, ha akár csak rákérdezné-
  nek egy utasítás értelmére.

Jessica fanatikusan vakmerő, aki rendszeresen az első vonalakban 
küzd az ellenséggel. Mindig rengeteg fegyver és lőszer van nála; a
kedvencei a pisztolyok, de közelharcra kényszerítve a késekkel is 
remekül bánik.

Hollister nem ismer irgalmat, és a saját beosztottjai legalább úgy 
félik, mint ellenségei. Ha úgy érzi, ki kell eresztenie a gőzt, szegény
Cherokee Billt abúzálja. Meglehet, egy nap majd nagyon megbánja...



-

Je� Deeler

Cherokee Bill

Frakció: salemita
Típus: ember
Életkor: 45 év

Frakció: salemita
Típus: ember
Életkor: 36 év

Je� Deeler őrült. Nem csoda, szinte egész életét holttestek kö-
zött töltötte. Nincs családja - a holtesteket tekinti családjának.
Egyesek szerint megmérgezte a szüleit, hogy reanimálhassa őket,
hogy jobban uralkodhasson rajtuk.

Cherokee Bill megannyi tesztalany-generáció le-
származottja.

Gyermekkorát az alanylét nehézségen túl még autizmusa is súlyosbí-
totta. Ma seem igazán érti a világot maga körül, és azokban a dolgok-
ban talál csak menedéket, amiket teljesen irányíthat: saját mechanikus
játékszer-találmányaiban.

Cherokee mechanikai tehetsége felkeltette a hívők �gyelmét, akik 
huszadik születésnapján maguk közé emelték; azóta időről időre
még felszíni missziók tagjai közé is beválogatják.

Remekül teljesít a kinti világban, jobban megnyílik a külvilág-
nak, és jobban élvezi találmányait. Megvalósult kreatív ötletei
között vannak például a csuklóra szerelhető mini-lángszórói.

Természetesen Cherokeet folyamatosan abúzálják feljebbvalói,
olykor egyenesen rabszolgaként, tesztalanyként kezelik. Idővel
megtanulta felismerni a leereszkedő modor mögött a megvetést.

Ahogy teltek az évek, úgy reménykedett benne, hogy talál egy másik
közösséget, ahol jobb életre lel, ahol megbecsülik azért, aki. Ha va-
lóban összetalálkozna más túlélőkkel, kiderülne, mennyire is valódi
a többi salemita iránt érzett hűsége...

Jártas az elektronikában, az okkultizmusban és a posztmodern pszichológiában. Ha
van valaki, aki érti, hogyan gondolkodnak a zombik, Je� Deeler az az ember.

Deeler a zombiirányítás technológiájára specializálódott, mérnöki és okkult tu-
dása segítségével alkot e célra eszközöket. A kész eszközt a mellkasára erősíti, és
a kibocsátott hullámok segítségével úgy irányítja azokat a zombikat, akiket lát,
    mintha a saját elméje lenne azok testében. Az irányítása alatt álló zom-
      bik energikusabbak, gyorsabban cselekszenek és intelli-
      gensebbek. Persze van honnét fejlődniük...

     A salemiták kevéssé törődtek a lakosság helyes diétájával
   - így azután a többi frakcióhoz képest földalatti városuk
meglehetősen visszamaradott a mezőgazdaság területén.
A helytelen táplálkozás miatt a salemitákat gyakorta sújtják
különféle gyomorpanaszok. Je� Deeler gyomra különösen érzékeny,
így nagyon sokszor kell felkeresnie a mellékhelyiséget - általában pont
a legkevésbé alkalmas pillanatokban. 



 

Jack Saw

Zombik

Frakció: salemita
Típus: zombi
Életkor: 45 éves volt halálakor

Frakció: salemita
Típus: zombi
Életkor: változó

Jack Saw csak reanimált porhüvelye a régen - p.a. 497-ben - el-
hunyt valódi Jack Saw-nak, akit a régi salemi városháza felújítása
közben temetett maga alá a lezúduló törmelék. Az újjáépített vá-
rosházát, amit Jason F. Kendallnak dedikáltak, ma a salemi főhad-
parancsnokság használja.

Jacket percekkel halála után már reanimálták. Az elméje haloványan
emlékszik régi munkájára, az elvégzendő �zikai feladatokra. Je� 
Deeler tanulmányozta a friss reanimált mentális aktivitását, és azt
találta, hogy a Jacket állandó munkavágy fűti - bár talált erőszakos
tendenciákra mutató jeleket is. Az SSC felé azzal a javaslattal fordult,
hogy a fölös energiát és a lappangó gyűlöletet kihasználandó Jack 
Saw-t rombolásra, harcra használják. A javaslatot elfogadták, és Jack
egy újfajta, fejlesztett neuronsisakot kapott, valamint Je� Deeler
kibernetikus kart műtött Jack bal keze helyére; a kibernetikus kar
végén edzett acélból készült körfűrész került.

Jack Sow a�éle testőrként kíséri a felszíni expedíciók tagjait: ere-
je, vadsága és körfűrésze rettenetes pusztításra képes közelharcban.
Emellett ő végzi a �zikailag megterhelő feladatokat: falakat rom-
bol le, nyílásokat tör, fát vág, stb.

Saw modi�kációi annyira hatékonynak bizonyultak, hogy azóta
egyre több zombit szereltek fel fűrészben végződő kiberkarral.

Ezek a zombik erőkesztyűvel vannak felszerelve, a testük alsó része pedig meg lett
   erősítve. Nem rendelkeznek rendes szérumadagoló szerkezettel - minden nap 
      injekciózással kell beléjük juttatni a szükséges mennyiségű szérumot.

A salemiták mintegy őrkutyákként használják e zombikat, illetve közka-
   tonákként az összecsapások során. Limitált intelligenciájuk miatt nem
      képesek fegyvereket használni, de ágyútölteléknek is így kiválóan meg-
          felelnek. Na igen, neuronsisak nélkül egy zombi intelligenciája
              olyan alacsony, hogy az már szinte kimutathatatlan...
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Vasquez és társa felderítőúton vannak, messzi NORAD Citytől... mit 
sem sejtve arról, hogy már mélyen behatoltak a salemita területekre.

Amikor összefutnak egy salemita kommandóval, beszélni próbálnak 
velük. A salemiták azonban nyomban erőszakkal válaszolnak.

Évtizedek elnyomása és őrült praktikái után a salemiták számára min-
denki, aki nem közülük való, potenciális tesztalanya szentségtelen kísér-
leteiknek; felszíni expedicíóik egyik célja az, hogy a talált túlélőkkel fel-
töltsék veszélyesen apadó tesztalany-készületüket. Nem akarnak semmifé-
le békés kapcsolatot kialakítani másokkal: megszerezni, uralni, vissza-
vinni mindent, legyen bár ember, tárgy vagy tudás, ez az ő feladatuk.

Vasquez társát megölték, őt magát pedig fogságba ejtették. A NORAD
parancsnokságán, miután több napon át nem adtak életjelet, mindket-
tejüket halottnak gondolják - jobbik esetben, mert a rosszabb esetben
elfogták és megkínozták őket, hogy kiszedjék belőlük a város helyét és
védelmi titkait.

Eközben Vasquezt a felszínen, egy valamennyire helyreállított kúriában 
őrzik. A kúria a salemita tudósé, Je� Deeleré, ezé a különös, rémisztő
fér�é, aki rettentő kísérleteket folytat itt emberi lényeken.

Je� Deeler Franck Einsteint bízta meg Vasquez őrzésével, tudatlanul
afelől, hogy a teremtményben gyengéd érzések ébredtek a szépséges idegen
iránt. Hamarosan azonban nyilvánvalóvá vált, hogy valami nincs 
rendben Franckkal, aki egyre rosszabbul reagált a parancsokra, és aki
különösen rosszul reagált ezekre Vasquez jelenlétében. Deeler átvitette

Vasquezt egy titkos szobába, Einsteint pedig elzárta a kúria túlfelén 
az egyik hálószobába, remélve, hogy így sikerül lenyugtatnia. Azonban...

A kúria körüli parkban zombik császkálnak, mintegy lassú és ocsmány
őrkutyákként. Egyikőjük, Jack Saw, tűzifát aprít az erdőben télire - 
mint mindig, ez az ő feladata.

A kúriában Deeler épp a mellékhelyiséget látogatja, amikor nyugalmát 
hangos robaj zavarja meg az étkező felől. Franck Einstein üvöltése 
visszhangzik a folyosókon. Deeler azonnal felfogja, hogy a NORAD-
katona iránt érzett szerelemtől részegült szörny mindjárt kitör saját
cellájából, hogy a fogoly keresésére induljon. “Ideje, hogy helyére te-
gyem ezt a hálátlan lényt, az ocsmány vágyaival együtt”.

1. FORGATÓKÖNYV: A SZÉPSÉG ÉS A SZÖRNYETEG

p.a. 502. szeptember 21.



Az előző oldalon látható módon össze kell állítani a keretet, majd a
játéktábla többi részét. Gondosan ki kell válogatni a megfelelő ajtó-
lapkákat (toló- illetve faajtók, mágneskártyás ajtók, védőértékek), és 
azokat pontosan az előző oldalon látható helyekre, négyzetekre kell
lerakni.

A NORAD-játékos kezdetben csak Franck Einsteint irányítja. Vas-
quez három hálószoba egyikében raboskodik (l. az előző oldalon az áb-
rán) - a NORAD-játékos nem, csak a salemita játékos tudja, hogy me-
lyikben.

E forgatókönyv során minden kezdeményfázisában a NO-
RAD-játékosé a kezdeményezés.

A salemita játékos Je� Deelert, Jack Saw-t, valamint az 1-es és a
2-es zombit irányítja. 

Je� Deelernél van egy mágneskártya - a karakterkártyájára rakni kell
egy ilyet.

 

 
(a kezdeményfázisokban a salemita játékos az alapmennyi-
ség mellett még megkapja Je� Deeler +2-es bónuszát is)

 

A salemita játékos bábuit az előző oldalon látható ábra megjelölt négy-
zeteire rakja: Je� Deeler a mellékhelyiségben kezd, Jack Saw az erdő-
ben, a két másik zombi a  temetőben, saját sírgödreiknél.

A salemita játékos magához veszi Vasquez jelzőjét, valamint 2 
NORAD-csalijelzőt. E három jelzőből képpel lefelé egyet lerak
a keleti, egyet-egyet a két északi hálószobára - csak ő tudja, me-
lyikben raboskodik valójában Vasquez.

Franck Einstein bábuja a déli, bezárt hálószobában kezd.

Vasquez kártyáján egy fogolyjelző van annak jelölésére, hogy egye-
lőre a kúria rabja. Amíg a jelző a kártyáján van, Vasquez nem akti-
válható, és a PP-bónusza sem jár a kezdeményfázisokban. Ha egy
olyan szoba ajtaja kinyílik/elpusztul, ahol képpel lefelé NORAD-jel-
ző van, fel kell fordítani a jelzőt; ugyanígy kell eljárni, ha a szoba
egyik fala elpusztul. Ha a jelző csali, azt vissza kell rakni a készletbe;
ha viszont az Vasquez karakterjelzője, ki kellc serélni Vasquez bábu-
jára, valamint le kell venni Vasquez karakterkártyájáról a fogolyjel-
zőt.

Ekkortól a NORAD-játékos körében már aktiválhatja Vasquezt;
azonban csak a következő kezdeményfázisban kapja meg Vasquez
PP-bónuszát.

 

A forgatókönyv akkor fejeződik be, amikor az egyik játékos teljesíti
győzelmi feltételét.

A salemita játékos győz, ha Vasquez meghal. A NORAD-játékos
győz, ha Vasqueznek sikerül elmenekülnie. Vasqueznek dél felé
kell elhagynia a kúriát, a rózsaszín nyilakat követve - amint sikerül
a keret déli oldalán átlépnie a vörös vonalat, elmenekült.

Könnyebb a játéktáblát összeállítani, ha a pályalapok mindig alak és
méret szerint vannak csoportosítva, tárolva. A játéktábla összeállítása-
kor először a szobákat érdemes kikeresni, azután jönnek a folyosók,
utánuk a külső (füves-fás) lapok, végül pedig a lyukakat fel kell töl-
teni a kis külső lapokkal.

A NORAD felderítése tudomást szerezett egy eldugott településről az 
egykori Észak-Carolinában.

A városka spirituális vezetője, Gilbird atya - aki szenvedélyesen kutatja
a környék preapokaliptikus történelmét - rájött, hogy a közeli romok
egy elpuszult egyetemhez tartoznak. Az egyetem neve Chapel Hill volt.
Nem meglepő, hogy elsőként a kápolnát állította társaival helyre.

A városka lakói a salemiták sanyargatásaitól szenvednek, de amennyire
lehet, még ellenállnak. Ráadásul Gilbird atya úgy hiszi, isteni segítséggel
sikerült létrehoznia egy csodás ellenszert, ami képes legyűrni a salemiták
hírhedt zombiszérumát.

Miután az atya kollégáját és legjobb barátját, Jackson atyát élve felfalták
a városkán átmenetelő, Florida felé tartó salemita zombik, a lelkész rend-
kívüli erejű szertartást hajtott végre templomában, hogy menedéket bizto-
síthasson a város lakóinak és a többi istenhívő léleknek.

A NORAD legjobb ügynökeit külde Gilbird atya megvédésére és evakuá-
lására. Nick Bolter, James Woo, valamint a Je� Deeler fogságából csak
nemrég kiszabadult Monica Vasquez november 20-án, késő este érkeztek
meg a településre, hogy rábeszéljék az atyát, jöjjön vissza velük NORAD
Citybe, mert a tudása felbecsülhetetlen szolgálatokat tehet a salemiták
legyőzéséhez. Azonban Gilbird atya semmi okból nem volt hajlandó ma-
gára hagyni parókiáját és nyáját.

A három katona közös vacsorát költött el Gilbird atyaával, ezzel az
erős és bátor lelkületű fér�val. Utána elkísérte őket a szállásukra, de
közben nem állhatta meg, hogy be ne invitálja őket kápolnájába. 
Megmutatta, hogy a kápolna összes ajtaját mágneszár vigyázza, és
hogy nála van az egyetlen mágneskártya. Biztos abban, hogy ember
nem tud áttörni az ajtókon, de a zombik túlvilági ereje akár túl sok
lehet. Ugyanakkor a kápolnára mondott áldások olyan hatásosak,
hogy a salemita förtelmek képtelenek lennének behatolni. Ezután a
kommandó tagjai szállásukra tértek.

Természetesen a zombiszérum ellenszeréről szóló pletykák eljutottak
a salemiták fülébe is, és gyorsan ki is küldtek egy portyázó csapatot
azzal, hogy végezzenek az atyával és szerezzék meg az ellenszer

Előkészületek

Jótanácsok a játéktábla összeállításához

           A NORAD

A salemita játékos alap parancspontjai: 10 PP.

A bábuk lerakása

Speciális szabályok

A forgatókönyv vége

Győzelmi feltételek

p.a. 502. november 16.

A NORAD-játékos alap parancspontjai: 10 PP.

           A salemiták

2. FORGATÓKÖNYV: A VÉGSŐ REMÉNY KÁPOLNA



formuláját és az esetleg már elkészült mintáit. Az éjszaka közeépén 
érkeztek meg, miközben a NORAD-katonák szobáikban aludtak. 

Gilbird atya arra riadt, hogy furcsa hangokat hall a folyosón, és le-
ment az alagsorba, hogy kivizsgálja a zajokat. Nem ez volt élete leg-
jobb döntése, csak a legutolsó: egy kiéhezett zombi végzett vele. 
Iszonytató sikolyai azomban felriasztották a NORAD-katonákat, 
akik felismerték, csak úgy élhetik túl a zombiinváziót, ha a kápol-
nába menekülnek. Az egyetlen mágneskártya, amivel bejuthatnak
oda, Gilbird atyánál volt - ha szerencséjük van, a hálószobájában
maradt.

Nick Bolter, James Woo és Monica Wasquez számára ez valóban  
a Végső Remény kápolnája!

Az oldalt látható módon össze kell állítani a játéktáblát (a keretre
ennél a forgatókönyvnél nincs szükség). Gondosan ki kell válogat-
ni a megfelelő ajtólapkákat (toló- illetve faajtók, mágneskártyás 
ajtók, védőértékek), és azokat pontosan az oldalt látható helyekre, 
négyzetekre kell lerakni.

(a kezdeményfázisokban a NORAD-játékos az alapmeny-
nyiség mellett még megkapja Nick Bolter, James Woo és
Monica Vasquez bónuszát is)

 
 

E forgatókönyv során minden kezdeményfázisában a 
NORAD-játékosé a kezdeményezés.

 
(a kezdeményfázisokban a salemita játékos az alapmeny-
nyiség mellett még megkapja Jessica Hollister és Je�
Deeler bónuszát is)

 

Le kell rakni egy mágneskártyajelzőt Gilbird atya hálószobájának
(2-es tiszti hálószoba) megfelelő négyzetére.

A NORAD-játékos három karaktere jelzőjét paravánja mögé gyűjti,
majd közülük egyet-egyet képpel lefelé lerak a hálószobákra, a meg-
jelölt négyzetekre.

A salemita játékos öt karaktere jelzőjét paravánja mögé gyűjti, majd
közülük egyet képpel lefelé lerak az alagsorba vezető lépcsőfeljárat-
hoz (ahogy az fentebb is látható); a másik négy jelzőt, szintén képpel
lefelé, lerakja tetszőleges külső négyzetekre.

Külső négyzet: Minden olyan négyzet, amin fa, fű, föld látható (a 2.
forgatókönyv játéktáblán összesen 28 külső négyzet található).

 

Megjegyzés: A fenti képen látható, képpel lefelé lerakott salemita karak-
terjelzők csak egy szabályos lerakási lehetőséget jeleznek - a salemita já-
tékosnak nem kötelező pont ugyanígy leraknia maradék négy jelzőjét.

A három zombi nem léphet rá a kápolna egyik négyzetére sem - azon-
ban végrehajthatnak közelharci támadást a kápolnában álló karakter
ellen, amíg ehhez maguknak nem kell belépniük a kápolnába.

 

A forgatókönyv akkor fejeződik be, amikor az egyik játékos teljesíti
győzelmi feltételét.

A salemita játékos azonnal győz, amint meghal egy NORAD-ka-
rakter.

A NORAD-játékos azonnal győz, amint már két NO-
RAD-karakter van a kápolnában.

Előkészületek

A NORAD-játékos alap parancspontjai: 8 PP.

           A salemiták

A salemita játékos alap parancspontjai: 15 PP.

Speciális szabályok

A forgatókönyv vége

Győzelmi feltételek

Miután mindenki végzett, az összes karakterjelzőt fel kell fedni és
a megfelelő bábukra ki kell cserélni. A játékosok ekkor döntik el,
melyik irányba néznek bábuik.

           A NORAD

A bábuk lerakása



Ijf. John Kendall már most is nagy hírnévnek örvend a salemita közös-
ségben a zombiszérummal végzett munkássága okán; de most még
több babér várja, mivel előállított egy új, halálos fegyvert, ami másod-
percek alatt végez áldozataival. Maga a tökéletes fegyver.

A professzor Alsó-Salemben nemrég sikeres bemutatót tartott a vírusról 
az SSC (a Titkos Tudományos Közösség) előtt, majd visszaindult kúriá-
jába, hogy tovább tökéletesítse művét. Védelméről Salem biztonsági főnö-
ke, Jessica Hollister gondoskodik, valamint Kendall két rendíthetetlen
zombitestőre. A kúria felé tartva azokban rajtuk üt egy NORAD-kom-
mandó. A NORAD tudomást szerzett a vírusról, így a kommandó fela-
data kettős: Kendall professzor eliminálása és a halálos vírus mintáinak
megszerzése. 

A pro�eszor nem katonaalkat, ám nagyon is ravasz - tudja, hogy ha 
életben akar maradni, szabadjára kell engednie a vírust! Azt tervezi, 
hogy beadja magának az egyetlen adag létező ellenszert (ami saját labor-
jában van elrejtve), utána pedig kibocsátja a vírust. Mindenki meghal, 
csak ő marad életben! 

Eközben, mit sem tudva a professzor terveiről, Jessica és a zombik 
minden megtesznek, hogy megvédjék, míg ő eljut a laborba. Az Újjá-
születő Föld érdekében csak remélhetjük, hogy sem jut el odáig...

 Pr. John Kendall, egy mágneskártyával és 
a halálos vírussal felszerelve

 Jessica Hollister, kézi sorozatvetővel felszerelve

 1-es zombi, késsel felszerelve

 Jack Saw

.

A leni módon össze kell állítani a játéktáblát, kikeresve és lerakva a 
megfelelő ajtólapkákat.

 James Woo, gránátvetővel felszerelve

 Vasquez, mesterlövészpuskával felszerelve

 Nick Bolter, nehézgéppuskával felszerelve

           A NORAD

A NORAD-játékos alap parancspontjai: 8 PP.

3. FORGATÓKÖNYV: CÉLPONT: DR. JOHN KENDALL
p.a. 503. április 18. Előkészületek

A salemita játékos alap parancs-
pontjai: 10 PP.

Minden kezdeményfázisában a sale-
mita játékosé a kezdeményezés.

           A salemiták

NORAD menekülési útvonal



A salemita játékos lerakja a négy általa irányított karakter bábuját 
az előző oldalon található térképen megjelölt négyzetekre. Minden 
karakter számára meg van határozva, melyik négyzetre kell kerülnie; 
azonban azt, hogy a bábuk merre néznek, már eldöntheti a salemita
játékos.

A NORAD-játékos ugyanígy jár el az általa irányított három karak-
ter bábujával.

 

Pr. John Kendall senkinek (legyen bár salemita vagy NORAD-ka-
rakter) nem adhatja át a halálos vírust; a mágneskártyáját ellenben
átadhatja. Ha John Kendall meghal, bármelyik nem-zombi karakter,
aki rálép arra a négyzetre, ahol a holtteste van, felveheti a halálos ví-
rust. Zombi karakterek nem maradhatnak azon a négyzeten, ahol 
Kendall professzor holtteste van. Ha valaki közelharcban végez John 
Kendallel, az elveheti a halálost vírust és/vagy bármilyen más, Ken-
dallnél lévő felszerelést.

A forgatókönyv akkor fejeződik be, amikor az egyik játékos teljesíti
győzelmi feltételét.

A salemita játékos azonmód megnyeri a játékot, ha John Kendall
rálép a vegyi labor bármelyik négyzetére, de akkor is, ha már az ösz-
szes NORAD-karakter halott.

A NORAD-játékos azonmód megnyeri a játékot, ha bármelyik NO-
RAD-játékos dél felé elhagyja a játéktáblát a “NORAD menekülési
útvonalon”, átlépve a vörös határvonalat - miközben nála van a halá-
los vírus.

Bármilyen más szituáció döntetlennek számít.

Hetekkel ezelőtt a salemiták ráleltek egy roppant értékes ősi ereklyére, amit 
azután egy általuk ellenőrzött, eldugott településen, a Trezornak nevezett 
épületben rejtettek el. Az ereklyét vigyázó egységet parancsnoka jelenleg 
maga Jessica Hollister - és még ő sem tudja, hogy valójában mi is az a 
tárgy. Az ereklye a titkos páncélteremben van elzárva. Jesssica parancsai 
egyértelműek: senki sem léphet be a páncélterembe, hogy ellophassa annak 
tartalmát. Még a salemiták számára is tiltott a páncélterem, semmi ok-
ból nem léphetnek be - ez túl nagy biztonsági kockázat lenne, és azzal
fenyegetne, hogy elpsuztul az ereklye. Természetesen Jessica is kíváncsi arra,
miféle tárgy rejtőzik a vastag acélajtók mögött; de hiába, mert Jessica ki-
váló katona, aki sosem kérdőjelezi meg és szegi meg a parancsait.

Eközben a NORAD-titkosszolgálat egy legendás tárgy nyomait követi, és
az ösvény a Trezorhoz vezet. Ám az épület túlságosan erős, és még erősebb
az őrsége - a frontális támadás öngyilkossággal érne fel. Ezért a NORAD
úgy döntött, elterelő hadműveletként megtámadják a valamivel északabb-
ra eső salemita települést, abban a reményben, hogy Jessica odaküldi csa-
patai nagy részét az invázió visszaverésére. És valóban, pont ez történik.
Jessica, Jessica... olyan kiszámítható. Közben a NORAD-kommandó, 
megrakodva robbanószerekkel, megkísérel betörni a Trezorba. Meg kell
szerezniük a bent őrzött ereklyét, bármi áron!

Jessica Hollister pánikba esik, ahogy rádöbben, hogy a falu elleni táma-
dás csak elterelés volt, és hogy most egyedül ő és Je� Deeler őrzik a Tre-
zort. Valahogy meg kell védenie a páncéltermet! Először arra gondol,
aknákat telepít az épület bejárataihoz, de aztán eszébe jut, hogy a
hely tömve van a kísérletekhez eltárolt holttestekkel. Miért is ne hasz-
nálják azokat? A vegyi laborban biztosan van valamennyi zombiszé-
rum - már rohan is, hogy előbb érjen oda, mint a NORAD komman-
dósai. Meg is találja a szérumot, de egy nagy üvegben. Fecskendőket
keres, és talál is egy �ókkal. Azonban a pánik és a rohanás közepette
elbotlik, leejti a �ókot, és a fecskendők ezer darabra törnek. Csak egy
maradt épen...

Átkozza magát, amiért olyan kevés �gyelmet fordított a természettudo-
mányi tanulmányokra, és Deelert hívja segítségül, aki gyorsan feltölti
szérummal a megmaradt fecskendőt. Hollister arra utasítsa, hogy annyi
zombit teremtsen, amennyit csak tud, újra meg újra feltöltve a fecsken-
dőt; maga közben a védelemről gondoskodik. “Meg kell védenünk a 
páncéltermet, meg ami benne van, érted? Akár az életünk árán is!”

A következő oldalon látható módon össze kell állítani a játéktáblát,
gondosan kiválogatva a megfelelő ajtólapkákat (toló- illetve faajtók, 
mágneskártyás ajtók, védőértékek). Errata: Az északnyugati részen 
lévő 3x1-es folyosó lenne átforgatva lerakva az északkeleti részen, a 
T-alakú pályalap mellett; az utóbbi helyett más külső pályalapokat
kell lerakni.

 James Woo, M7-es pisztollya, elsősegélydobozzal és időzített
bombával felszerelve

 Vasquez, revolverrel, kevlárpáncéllal, mor�ummal, mozgásérzé-
kelővel és plasztikbombával felszerelve

 Nick Bolter, nehézgéppuskával, céltávcsővel és aknákkal felszerelve

 
 

E forgatókönyv során minden kezdeményfázisában a NO-
RAD-játékosé a kezdeményezés.

 Je� Deeler, zombiszérummal, zombiirányító rendszerrel, mor�-
ummal, késsel és mágneskártyával felszerelve  

 Jessica Hollister, sokkolóval, hátrakétával, aknákkal, titkán-
karmokkal és mágneskártyával felszerelve

A salemita játékos alap parancspontjai: 10 PP. 
 

A salemita játékos két bábuját az épületen
belül bármelyik - lerakásra alkalmas - négy-
zetre lerakhatja; külső négyzetre nem rak-
hat le bábut. Azt is eldönti, hogy merre
nézzenek a bábui.

A bábuk lerakása Speciális szabályok

A forgatókönyv vége

Győzelmi feltételek

4. FORGATÓKÖNYV: A TREZOR

p.a. 503. december 29.

Előkészületek

           A NORAD

           A salemiták

A bábuk lerakása

(a kezdeményfázisokban a salemita játékos az alapmennyi-
ség mellett még megkapja a karakterei bónuszát is)

A NORAD-játékos alap parancspontjai: 8 PP.
(a kezdeményfázisokban a NORAD-játékos az alapmeny-
nyiség mellett még megkapja a karakterei bónuszát is)
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A NORAD-játékos a lenti ábrán megjelölt három négyzetrerakja le  
három karakterének bábuját - mindegyik bábut a számára kijelölt 
négyzetre. Szabadon csak annyit dönthet el, hogy milyen irányba 
néznek a bábui.

Mindkét játékos olvassa el a zombiszérumra vonatkozó részt 
a a szabálykönyv 43. oldalán - az ott leírtak mind érvényesek, 
azzal az egy különbséggel, hogy a felhasználása után nem 

szabad eltávolítani ezt a felszereléskártyát, ellenben rá kell rakni egy 
ki/bejelzőt “ki”-oldalával felfelé - így kell jelezni, hogy kiürült a fecs-
kendő. A karakter, akinél a kiürült fecskendő van, újra használhatja

azt, amennyiben előbb újratölti (l. lentebb).

E forgatókönyvben a vegyi labor megkapja az alább I.V.R:-sávot:

Vagyis az a karakter, akinél ott az üres zombiszérumos fecskendő (a 
zombiszérum felszereléskártyája, a kártyán egy “ki”-jelzővel), és aki a
vegyi laborban tartózkodik, újratöltheti azt, ha elkölt legalább 1 PP-t
egy interakciós parancsra. A karakternek természettudományos is-
mereteit használva újratöltési próbát kell tennie; mivel a vegyi labor-
ban van, 2 sárga kockával többel dob. Ha a kidobott sikerek száma

legalább 2, újratöltötte a fecskendőt zombiszérummal, és le kell
vennie a jelzőt a zombiszérum felszereléskártyájáról.

Az új I.V.R.-sáv hozzáadódnak a vegyi labor meglévő, rányom-
tatott I.V.R.-sávjához, az továbbra is érvényes.

 

 

Salemita karakter nem léphet a titkos páncélterem
belső négy négyzetére, nem nyithatja ki és nem is 
pusztíthatja el az oda vezető mágneszáras ajtót, 
ahogy  az ezt a négy négyzetet óvó falakat sem pusz-
títhatja el.

Speciális szabályok

A zombiszérum
A titkos páncélterem

A vegyi labor (a fecskendő újratöltése)
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Ha azonban a NORAD-játékos már kinyitotta az e négy négyzethez
vezető ajtót, vagy lerombolta az ezeket a négyzeteket védő egyik fa-
lat, a fenti korlátozások többé nem számítanak.

Az előkészületek során az alkotmány felszere-
léskártyáját képpel felfelé ki kell rakni az asztal-
ra. Az alkotmány a páncélteremben, a ládákban
van, ahogy az a vörös nyíl mutatja. Az alkot-
mány megszerzéséhez először a normál szabá-
lyok szerint el kell pusztítani a ládákat (beren-
dezési tárgyak elpusztítása). Miután a ládák

elpusztultak, bármelyik karakter felveheti az alkotmányt, akinek a
bábuja erre a négyzetre lép - ennek nincs költsége, de s súlykorlá-
tozásokra �gyelni kell.

Ha egy karakternél ott van az alkotmány, az őt irányító játékos a
végfázisban 6 parancslapkát tarthat paravánja mögött, és a kezde-
ményfázisban annyi parancslapkát húz, hogy hat lapka legyen pa-
ravánja mögött.

 

Ha Je� Deeler a laborban feltámaszt egy zombit, az hogy juthat ki a
mágneszáras tolóajtón úgy, hogy Je� Deeler utána ne legyen oda 
bezárva? Tegyük fel, hogy Je� Deeler az ajtó előtt áll és nála van a
mágneskártya. A zombi van aktiválva, mozog, átlép Je� Deeleren,
elveszi tőle a mágneskártyát, kinyitja az ajtót, visszaadja a mágnes-
kártyát és kilép az ajtón. Mindehhez csak mozgásparancsok kelle-
nek. A mágneskártya elvétele és visszaadása nem kerül semmibe, 
az ajtó kinyitása pedig 1 mozgáspontba kerül csupán. Az ajtó csak
a zombi aktivációs köre végén fog bezáródni, amikor már megint
Je� Deelernél lesz a mágneskártya.

 

A forgatókönyv akkor fejeződik be, amikor az egyik játékos teljesíti
győzelmi feltételét.

A salemita játékos azonmód megnyeri a játékot, ha megteremti a 
harmadik zombit (nem kell hozzá kártya vagy bábu, ahogy az sem,
hogy még legyen két zombi a játéktáblán - amint Deeler megterem-
ti a harmadik zombit, a salemiták győznek). A salemita játékos ak-
kor is győz, ha már az öszszes NORAD-karakter halott.

A NORAD-játékos azonmód megnyeri a játékot, ha bármelyik NO-
RAD-karakter kelet felé elhagyja a játéktáblát a “NORAD menekü-
lési útvonalon”, átlépve a vörös határvonalat - miközben nála van az 
alkotmány. A NORAD-játékos akkor is győz, ha már az összes sale-
mita karakter halott.

Egy teljes éve már, hogy a NORAD-kommandó betört a Trezorba. A tá-
madás után a salemiták feladták az a körzetet, amit most már a NO-
RAD ellenőriz; a salemiták Alsó-Salemhez közelebb építettek ki egy újabb
védett pontot, a Primus-erődöt. Ezt ötméteres falak övezik, és egy teljes
salemita osztag vigyázza. Mainapság a salemiták a kutatási eredményei-
ket, a titkos irataikat, a fellelt ereklyéket mind ebben az erődben őrzik.

A NORAD-felderítők már hetek óta a közelben lapulnak. A parancsnok-
ság azt tervezi, hogy a Trezor elleni támadás évfordulóján csapnak le az 
erődre, reményeik szerint ezzel végképp összezúzva a salemiták morálját.
Az erőd bevétele egyértelmű üzenet lesz: a NORAD győzni fog, Új-Ame-
rika nem lesz Zombiföld!

Persze tudják, hogy a frontális támadás most is öngyilkosság lenne, de a
titkosszolgálat kidolgozott egy tervet, ami azzal kecsegtet, hogy minimális
áldozatok árán rátehetik a kezüket az erődben őrzött ereklyékre, tudásra
és információkra.

A terv elég egyszerű, és persze igen kockázatos. Először is egy kisebb egy-
séget a környéket ellátó erőműhöz küldenek. Az erőmű csak gyengén van
védve, így az ottani ellenállást könnyen legyűrhetik, hogy azután az 
egész völgy áramellátását lekapcsolhassák. Az erőd innentől már csak a
saját generátoraira számíthat - de azoknak ez túl nagy megterhelés lesz.
Pár órával az áramszünet után salemita műszaki csapat érkezik a ge-
nerátorok működtetésére - de valójában NORAD-ügynökök lesznek a
salemita kezeslábasokban: Monica Vasquez, Nick Bolter és James Woo.

Az őrség az áramszünet miatt hihetőnek találja az érkezésüket és be-
engedi őket. Bejutva először is fegyvereket és felszerelést kell keresniük 
- hiszen nem lehet náluk fegyvert, mert akkor még a kapuban lebuk-
    nának -, majd pedig meg kell szerezniük az erősségben őrzött érté-
           keket.

A következő oldalon látható módon össze kell állítani a játéktáblát,
gondosan kiválogatva a megfelelő ajtólapkákat (toló- illetve faajtók, 
mágneskártyás ajtók, védőértékek).

 Nick Bolter, szerszámosládával felszerelve

 James Woo

 Vasquez

 
 

A NORAD-játékos 5 misszióponttal (MP) kezd. A NO-
RAD-pontjelzőt a kereten található pontsávra, az 5-ös 
mezőre kell rakni, ahogy az a következő oldalon látható.

 Je� Deeler, a halálos vírussal és egy gázálarccal felszerelve

 Jessica Hollister, mérgesgáz-kapszulával és mágneskártyával 
felszerelve

 Pr. John Kendall, laptoppal és mágneskártyával felszerelve

A salemita játékos alap parancspontjai: 8 PP. 
 

A salemita játékos 10 misszióponttal (MP) kezd. A sale-
mita pontjelzőt a kereten található pontsávra, a 10-es 
mezőre kell rakni, ahogy az a következő oldalon látható.

E forgatókönyv során minden kezdeményfázisában a salemi-
ta játékosé a kezdeményezés.

Győzelmi feltételek

A forgatókönyv vége

p.a. 504. december 28.

Előkészületek

           A NORAD

A NORAD-játékos alap parancspontjai: 10 PP.
(a kezdeményfázisokban a NORAD-játékos az alapmennyi-
ség mellett még megkapja a karakterei bónuszát is)

           A salemiták

(a kezdeményfázisokban a salemita játékos az alapmennyi-
ség mellett még megkapja a karakterei bónuszát is)

JótanácsAz alkotmány

5. FORGATÓKÖNYV: PRIMUS-ERŐD



A NORAD-játékos három karakterének jelzőjét három NORAD-
csalijelzővel a paravánja mögé rakja.

A salemita játékos ugyanígy három karakterének jelzőjét három sale-
mita csalijelzővel a paravánja mögé rakja.

A játékosok felváltva - a salemita játékos kezd - kiraknak a paravánjuk
mögül egy-egy jelzőt képpel lefelé a játéktáblára, míg mind a 12 jelző
ki nem kerül úgy oda. (Tehát mindegyik jelzőn vagy a NORAD, vagy
   a salemiták jelképe lesz látható.)

   A salemita játékos saját jelzőit csak az
   épületen belülre rakhatja, a lerakásra

alkalmas négyzetekre; külső négyzetre nem rakhat le jelzőt. Vele ellen-
tétben a NORAD-játékos csak a lerakásra alkalmas külső négyzetekre 
rakhatja le jelzőit, az épületen belüli négyzetekre nem.

Miután mind a 12 jelző felkerült a játéktáblára, azokat mind fel kell
fedni. A csalijelzőket csak vissza kell venni, a karakterjelzők helyett
pedig fel kell rakni a megfelelő bábukat. Végül mindkét játékos eldön-
ti, hogy merre néznek az általa irányított karakterek.

Mivel a forgatókönyv salemita területen játszódik, a salemita játékos
a kutatásparancs végrehajtása közben szerzett felderítéspontjait nem
válthatja missziópontokra; ha más módon jut felderítéspontokhoz,
azokat viszont átválthatja missziópontokra.

 

Miután mindenki elvette a neki járó felszereléskártyákat, ki kell
keresni és vissza kell rakni a dobozba a rádiózavaró felszerelés-
kártyáját.

A bábuk lerakása Speciális szabályok

Salemita terület

A kutatáspakli



Ezután a NORAD-játékos összeállítja a kutatáspaklit (l. a kutatásnál).

A forgatókönyv 6 fordulóig tart. A kereten lévő pontsáv egyben fordu-
lósáv is: az előkészületeknél le kell rakni az 1-es mezőre a fordulójel-
zőt, majd minden végfázis legvégén át kell rakni a jelzőt a következő
mezőre. A forgatókönyv a 6. forduló végfázisa után fejeződik be.

Az a játékos, aki teljesíti egy célját, egy vagy több missziópontot kap.

Egyes felszerelések, berendezési tárgyak használatával mindkét fél to-
vábbi missziópontokhoz juthat.

Példa: Ha a NORAD-játékosnak sikerül megszereznie a salemitáktól
a laptopot, majd egy karaktere analizálni tudja az azon tárolt adatokat,
MP-hez jut.

Az győz, akinek a 6. forduló végén több missziópontja van.

Tárgy kimentése: Ha egy játékos az általa irányított karakterrel elhagy-
ja bármely oldalon a játéktáblát úgy, hogy a karakternél ott van az adott 
felszerelési tárgy, a játékos megkapja a táblázatból a tárgy kiemntéséért 
járó MP-t.  

A rakéta kilövése a rakétaszobában:  

Minden létrehozott zombi:  

A laptop adatainak minden sikeres kianalizálása (lásd az egyes felszerelési tárgyak leírásánál):  

Minden megölt NORAD-karakter:  
Minden missziópontra átváltott felderítéspont (kutatás során szerezett felderítéspont nem váltható át):

A hátrakéta kimentése (a hátrakétát a műszaki helyiségekben kell keresni):  

A zombiszérum kimentése (a szombiszérumot a tudományos helyiségekben kell keresni):  

A kapcsolási rajz kimentése (a kapcsolási rajzot a műszaki helyiségekben vagy a tiszti részlegben kell keresni):  

A mágneses zavaró kimentése (a mágneses zavarót a műszaki helyiségekben vagy a tiszti részlegben kell keresni):  

A titkos iratok kimentése (a tiskos iratokat a tiszti részlegben kell keresni):  

Minden missziópontra áltváltott felderítéspont:  

Cherokee Bill élete nem könnyű Jessica Hollister parancsnoksága alatt:
folyton ő kapja a legalantasabb, legveszélyesebb feladatokat, és testi-lelki
kínzásokat kell elviselnie - némán, mert ha panaszkodni merne, azonnal
visszaküldenék a tesztalanyok közé. Jessica szemében csupán egy volt és 
leendő alany, nem több; csak azért türi meg, mert gyakran szükség van 
mérnöki ismereteire.

Arról mit sem sejt, hogy Cherokee Bill nem csupán egy szociálisan kihívá-
sokkal küszködő, alulképzett, de zseniálos mérnök, hanem egyben NO-
RAD-ügynök is.

Bill csak azért tűri el némán Jessica kínzásait, hogy információkkal lát-
hassa el a NORAD főhadiszállását. Minél többet kínozzák, annál többet
van Jessica közelében, így annál több titkos információhoz jut hozzá.

Kezdetben csak a meg�gyelés volt a feladata, de az utóbbi időkben már
titokban beletúrt Franck Einstein mesterséges intelligenciájába is, meg-
tanítva a ravasz szörnyet a kémkedés minden csínjába-bínjára, egyben
elültetve annak elméjében az árulás csíráit.

 Cherokee Bill kódolt üzenetet kapott: egy NORAD-kommandó
 hamarosan a föld alól támadva lerohanja a régi salemi város-
 házát, Fúrók és MK II-esek segítségével, hogy megszerezzék a

salemiták technológiját, eszközeit, írásos anyagait. Cherokee Bill és 
Franck Einstein készen álltak, hogy segítsék a támadókat, de az üze-
net nem tartalmazott dátumot. Egyre csak múltak a napok és az éj-
szakák, és Cherokee Bill már arra gondolt, a NORAD lefújta a tá-
madást.

Egyszercsak az éjszaka közepén megremegnek a városháza falai, és 
mindent betölt a betonba és sziklába hasító fém sikolya. Az egész 
épület összerázkódik... újra... megint... és megint, és minden sikoly 
hangosabb az előzőnél. A Fúrók már az épület alatt járnak! 

Hollister elsöként ugrik ki az ágyból. Azonnal felfogja, hogy támadás
érte őket, méghozzá belülről, és hogy ez pánikot okozhat a felriadó
védők között. Minden áron fenn kell tartania a morált! Gyorsan
összeszed mindenkit, akit csak tud, de sehol sem látja sem Cherokee
Billt, sem Franck Einsteint, és érzi, hogy nagy a baj.

A kommunkációs szobába siet, hogy aktiválja a rádiózavarót - így
kihallgathatná a NORAD adását, miközben megakadályozhatná
a támadók kommunikációját. De a NORAD készült: egy hordoz-
ható zavarót hoztak, ami összezavarja a salemiták frekvenciáit, 
miközben lehallgatja az azokon küldött üzeneteket.

 

Ezt a csatát nemcsak pengékkel és golyókkal, hanem kémeszközökkel is 
megvívják. És nincs semmi, amit Jessica jobban gyűlölne, mint a láthatat-
lan ellenséggel vívott harcot - leszámítva talán azt, ha szövet-ségesei áru-
lókká lesznek.

A forgatókönyv vége

Győzelmi feltételek

Salemita célok

NORAD-célok

kapott MP

kapott MP

10 MP

4 MP

4 MP

5 MP

1 MP

5 MP

5 MP

5 MP

8 MP

8 MP

1 MP

p.a. 505. június 30.

6. FORGATÓKÖNYV: ÁRULÓK
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A lenti ábrán látható módon össze kell állítani a játéktáblát, gondosan 
kiválogatva a megfelelő ajtólapkákat (toló- illetve faajtók, mágneskár-
tyás ajtók, védőértékek). A forgatókönyvhöz szükség van az előző ol-
dalon látható három fúrólapra is (a lerombolt falak alapján kell ki vá-
logatni őket), és ezeket képpel lefelé kell lerakni a játéktábla összeállí-
tása során a nekik kijelölt helyekre. Errata: A hűtőkamra rosszul van
lerakva, 180o-kal el kell forgatni.

 James Woo

 Vasquez

 Nick Bolter

A NORAD-játékos az alábbi felszereléskártyákat kapja meg, hogy
azokat tetszése szerint ossza szét karakterei között: rádiózavaró
(NORAD-háttérrel), könnyű sorozatvető (NORAD-háttérrel), 
gépkarabély (NORAD-háttérrel), shotgun (salemita háttérrel).

Az alap parancspontokat, a kezdésnél
kapott missziópontokat, a kezdemé-
nyezés birtokosát mostantól már csak

ikonok jelölik - az elzőző forgatókönyvekből kiolvasható, hogy
mit is jelentenek pontosan ezek az ikonok.

Előkészületek

A NORAD



 Je� Deeler

 Jessica Hollister, mágneskártyával felszerelve

 Pr. John Kendall, mágneskártyával felszerelve

 Cherokee Bill, mágneskártyával felszerelve

 Franck Einstein

Az alap parancspontokat, a kezdésnél kapott misz-
sziópontokat mostantól már csak ilyen ikonok
jelölik - az előző forgatókönyvekből kiolvasható, 

hogy mit is jelentenek pontosan ezek az ikonok.

A NORAD-játékos paravánja mögé rakja az
általa irányított három katekter jelzőjét, vala-
mint a játéktábláról ugyanide rakja a három
fúrólapot (ezek mindegyike eltérő). Eldönti,
hogy a három megjelölt helyre melyik lapot
akarja rakni, és le is rakja azokat képpel lefe-
lé. Ezután minden ilyen lapra lerakja egy ka-

 

rakterjelzőjét, azt is képpel lefelé.

Most a salemita játékos felfedi a jelzőit. A csalijelzőket visszarakja
a készletbe, a karakterjelzők helyett pedig felrakja a megfelelő bábu-
kat. Azt is eldönti, merre néznek bábui.

A NORAD-játékos csak ezt követően forgatja át a fúrólapokat, el-
döntve, hogyan forgatja azokat. Ezután felfedi a lapokon lévő ka-
rakterjelzőit is. A jelzőket kicseréli a megfelelő bábukra - csak most 
dönti el, hogy a bábu a fúrólap négy négyzete közül melyikre kerül, 
és azt is, hogy merre néz.

 

Mivel a forgatókönyv salemita területen játszódik, a salemita játékos
a kutatásparancs végrehajtása közben szerzett felderítéspontjait nem
válthatja misszópontokra; ha más módon jut felderítéspontokhoz,
azokat viszont átválthatja missziópontokra. (Például a rádiózavaró
vagy a műholdirányító szoba révén szerzett felderítéspontjait átválthatja 
missziópontokká.) A salemita játékos felderítéspontjait arra is költheti, 
hogy a szabályfüzetben leírtak szerint átrendezze a kutatáspakli leg-
felső kártyáit. (Ez a salemiták bázisa, ezért elvárható, hogy tudják, 
mit hol tartanak, nemde?)

 

 

Miután mindenki elvette a neki járó felszereléskártyákat, a salemita
játékos összeállítja a kutatáspaklit (a szabályfüzetben leírtak szerint,
azzal a változtatással, hogy a salemita játékos az, aki összeállítja a 
paklit, és a NORAD-játékos az, aki elemeli a kész paklit, ha akarja).

 

A forgatókönyv 6 fordulóig tart. A kereten lévő pontsáv egyben fordu-
lósáv is: az előkészületeknél le kell rakni az 1-es mezőre a fordulójel-
zőt, majd minden végfázis legvégén át kell rakni a jelzőt a következő
mezőre. A forgatókönyv a 6. forduló végfázisa után fejeződik be.

Abban a pillanatban, amikor a játéktáblán lévő összes karaktert 
egyetlen játékos irányítja, ő megnyerte a játékot.

Ha a 6. forduló vévéig nincs azonnali győzelem, a forgatókönyv a 6.
forduló végfázsivával bejefeződik, és az a játékos győz, akinek több 
missziópontja van.

A NORAD-játékos arra törekszik, hogy kikémlelje a salemiták tit-
kait: berohan, felkapja a titkos információkat, elszalad. Éppen ezért
e forgatókönyvnél minden felderítéspontot 1 helyett 2 missziópont-
ra válthat át.

A salemita játékos igyekszik megakadályozni a titkainak megszerzé-
sét, és közben persze minél több NORAD-kommandóssal próbál
végezni.

 

Egyes felszerelések, berendezési tárgyak használatával mindkét fél to-
vábbi missziópontokhoz juthat.

Példa: Ha egy játékosnak sikerül megszereznie a laptopot, 4 MP-t
kap, ha egy karaktere sikeresen analizálja az azon tárolt adatokat.
Továbbá sok olyan berendezési tárgy és felszerelési tárgy van (pl. 
titkos iratok, rádiózavaró, kommunikációs szoba, műholdirányító
szoba), amelynek használatával felderítéspontokhoz lehet jutni.

 

Minél inkább szerepjátékosan közelítitek meg a forgatókönyvet,
annál érdekesebb taktikákat dolgozhattok ki.

A játéktáblán csak a salemita játékos által irányított karakterek vannak:

  

A játéktáblán csak a NORAD-játékos által irányított karakterek vannak:

  

Salemita célok

NORAD-célok kapott MP

kapott MP

2 MP

2 MP

azonnali
győzelem

azonnali
győzelem

Minden missziópontokra átváltott 1 felderítéspont (kutatás során szerezett felderítéspont nem váltható át):

Minden missziópontokra áltváltott 1 felderítéspont:

A forgatókönyv vége

Győzelmi feltételek

Azonnali győzelem

Késleltetett győzelem

Salemita terület

A kutatáspakli

Speciális szabályok

A bábuk lerakása
A salemita játékos az általa irányított öt karakter jelzőjét, valamint 2
salemita csalijelzőt paravánja mögé vesz. Ezután képpel lefelé lerak
az előző oldalon látható ábrán megjelölt ágyakra egyet-egyet.

A salemiták



Két éve már, hogy John Kendall professzor felfedezte a halálos vírust és 
bemutatta azt az SCC-nek; a salemita vezetők azóta azon dolgoznak,
hogy a vírust valamiképpen fegyverré kovácsolva bevethessék a NORAD
ellen. Most már van egy tervük, de ehhez előbb a vírust valós körülmé-
nyek között kell tesztelniük. A kijelölt helyszín egy eldugott NORAD-
bázis Minnesota erdősségeiben. A salemiták csak nemrég tudták meg,
hogy a bázison tartózkodik egy Mammut MK II-es, ez a rettenetetes
harci gépezet.

A professzor javaslata szerint kombinálni kell a halálos vírust és a 
zombiszérumot: először a zombiszérum segítségével fel kell támasztani 
a helyi temető holttesteit, majd be kell oltani őket a halálos vírussal. 
Ezután a megfertőzött zombikat rá kell szabadítani a bázisra, és 
utána meg�gyelni, hogy mekkora károkat okoz ott a fertőzés.

A NORAD fegyverzete sokkal jobb, mint a salemitáké, és akkor még
nem is beszéltünk a Mammut MK II-esekről - a halálos vírus lehet
az az eszköz, ami átbillenti az egyensúlyt. A salemita vezetők abban
reménykednek, hogy a kísérlet eredményes lesz.

 

 

A lenti ábrán látható módon össze kell állítani a játéktáblát, gondosan 
kiválogatva a megfelelő ajtólapkákat (toló- illetve faajtók, mágneskár-
tyás ajtók, védőértékek). 

 Nick Bolter, könnyű sorozatvetővel, mor�ummal és mágneskár-
tyával felszerelve  

 Mammut MK II, mágneskártyával felszerelve

 Vasquez, mesterlövészpuskával és mágneskártyával felszerelve

 Je� Deeler, szuronyos puskával, gázálarccal, zombiszérummal
és a halálos vírussal felszerelve

 Jack Saw

 Pr. John Kendall, gázálarccal és a halálos vírussal felszerelve

Előkészületekp.a. 505. július 16.

A salemiták

A NORAD

7. FORGATÓKÖNYV: A FERTŐZÉS



A salemita játékos paravánja mögé veszi három karaktere jelzőjét, 
valamint 2 salemita csalijelzőt; ezután ezt az öt jelzőt képpel felfelé
lerakja tetszőleges külső négyzetekre.

Miután végzett, a NORAD-játékos egyből lerakja három karakte-
rének bábuját tetszőleges, lerakásra alkalmas belső négyzetre. Ezután
a salemita játékos felfedi és leveszi jelzőit, a valódi karakterjelzők
helyett felrakva a megfelelő bábukat.

Végül a játékosok eldöntik, merre néznek karaktereik - de azon már
nem változtathatnak, hogy melyik négyzeteken vannak a bábuk.

 

E forgatókönyv során a temető “végtelen” számú zombinak elegendő 
holttestet tartalmaz - zombi teremtésekor nem kerül a temetőre üres 
sír jelzője. A hullaházban viszont továbbra is legfeljebb 2 zombi kre-
álható (amennyiben a berendezési tárgyait nem pusztítják el előtte).

Amikor John Kendall professzor kreál egy zombit, és közben nála 
van a halálos vírus jelzője, automatikusan beinjekciózza a vírust a
zombi vérébe - ez nem kerül PP-be, és próbát sem kell tenni. Sőt,
ami azt illeti, a forgatókönyv összes zombija fertőzött már kezdetek-
től (igen, Jack Saw is). Mivel Je� Deelernél is van a halálos vírusból,
ezért azok a zombik is fertőzöttek lesznek, amiket ő teremt a zombi-
szérum segítségével.

Ha egy zombi rálép a játéktábla egy belső, még nem fertőzött lapjára,
az a helyiség fertőzötté válik; ennek jelzésére a pályalapra le kell rakni
egy sebjelzőt. A salemita játékos 2 MP-t kap minden így megfertőzött 
pályalapért, amennyiben az a lap legalább 4 négyzet méretű.

 

 

A végfázis kezdetén a halálos vírus minden fertőzött helyiségből átter-
jed az összes szomszédos helyiségbe - de csak akkor, ha a két helyisé-
get nyitott vagy elpusztult ajtó, illetve lerombolt fal “köti össze”.  Zárt
ajtókon nem terjed keresztül a vírus. Minden olyan helyiségre, ami így
fertőződik meg, le kell rakni egy sebjelzőt. Az újonnan megfertőzött
helyiségekből nyomban továbbterjed a vírus, ha képes rá - a fertőzést
addig kell folytatni, amíg mindenhová el nem jutott, ahová képes volt.
A salemita játékos 2 MP-t kap minden így megfertőzött pályalapért, 
amennyiben az a lap legalább 4 négyzet méretű. A vírus nem jut ki az 
épületből, nem fertőzi meg a külső pályalapokat.

 

 

Megjegyzés: A fertőzés továbbterjedésére csak a végfázisokban kerül sor,
az aktivációs fázisokban nem terjed tovább így a vírus. Az egyszer meg-
fertőzödött pályalapok a játék végéig úgy maradnak, a sebjelzőt a lapon
kell hagyni. 

Minden karakter, aki fertőzött pályalapon tartózkodik, a
végfázisban 1 sebzést szenved (kap 1 sebjelzőt). A vírus  

nem hat azokra a karakterekre, akik gázálarcot viselnek. Külső lapo-
kon nem hat a vírus.

A zombik minden végfázisban elszenvednek 1 sebzést, függetlenül at-
tól, hol vannak, milyen pályalapon állnak, mi van náluk - a vírus a
vérükben van, és lassan (újra) végez velük.

Kendall professzor, illetve Je� Deeler, ha már az épületben
van, dönthet úgy, hogy szabadjára engedi a vírust. Ehhez 1 PP-t le
kell rakni az egy interakciós parancshoz. Ezzel a vírust szabadjára is
engedte, vagyis próbát nem kell tennie. Ekkor a halálos vírus jelzőjét
vissza kell rakni a dobozba, viszont arra a pályalapra, ahol az adott ka-
rakter áll, a fertőzöttség jelölésére le kell rakni egy sebjelzőt. A salemita 
játékos 2 MP-t kap minden így megfertőzött pályalapért, amennyiben 
az a lap legalább 4 négyzet méretű.

 

 

Egyetlen karakter sem hagyhatja el a játéktáblát e forgatkönyvnél.

Mivel a forgatókönyv NORAD-területen játszódik, a NORAD-játé-
kos a kutatásparancs végrehajtása közben szerzett felderítéspontjait 
nem válthatja missziópontokra; ha más módon jut felderítéspon-
tokhoz, azokat viszont átválthatja missziópontokra.

 

A forgatókönyv 5 fordulóig tart. A kereten lévő pontsáv egyben for-
dulósáv is: az előkészületeknél le kell rakni az 1-es mezőre a forduló-
jelzőt, majd minden végfázis legvégén át kell rakni a jelzőt a követ-
kező mezőre. A forgatókönyv az 5. forduló végfázisa után fejeződik 
be.

A játékosok céljaik teljesítésekor missziópontokat (MP-t) kapnak.
Egyes felszerelések, berendezési tárgyak használatával mindkét fél 
további missziópontokhoz juthat.

A forgatókönyv az 5. forduló végfázisával bejefeződik, és az a já-
tékos győz, akinek több missziópontja van.

 Minden megfertőzödött pályalap miatt:
(Csak akkor, ha a pályalap legalább 4 négyzet méretű.)  

Elpusztul az MK II-es:   

Meghal Nick Bolter:  

Meghal Vasquez:  

 

 

 

Speciális szabályok

Végfázis: továbbterjed a fertőzés

Végfázis: a halálos vírus hatása

A halálos vírus jelzői

Nincs menekvés!

NORAD-terület

A forgatókönyv vége

Győzelmi feltételek

A bábuk lerakása

A temető

A fertőzött zombik Salemita célok

NORAD-célok

kapott MP

kapott MP

2 MP

20 MP

8 MP

5 MP

3 MP

10 MP

10 MP

Mindig, amikor meghal egy zombi:

Meghal John Kendall professzor:

Meghal Je� Deeler:



Egy titkos beépülős küldetés során James Woo-t leleplezték és elfogták a
salemiták, akik a Megtisztítás-hegyre hurcolták. Ez olyan hely, amiről
csak kevesen tudnak és még kevesebben ismerik: aki ide kerül, ritkán
kerül ki élve innét. 

A salemiták úgy gondolják, James Woo az egyik legjobb NORAD-tit-
kosügynök, és a lehető legtöbb információt ki akarják nyerni belőle. 
Egyesek szerint a kínzás rosszabb, mint a halál - és James Woo bal-
szerencséjére a salemiták művészetté tökéletesítették a kínzást. James
Woo még sokáig, nagyon sokáig nem fog meghalni...

A salemiták évekkel ezelőtt vájták ki bázisukat a Megtisztítás-hegy
oldalából. A jól álcázott bejáratok az erdőben vannak, az egyiket
egy sziklatömb, a másikat egy szobor is takarja. De még ha rájuk is

találna valaki, csak a salemiták tudják, hogyan kell ezeket ideig-
lenesen elgörgetni az útból.

James Woo megmentésére Vasquez értékezik, és vele teljes fegyver-
zetben egy Mammut MK II - remélhetőleg még idejében, és James 
Wooból még nem sikerült a salemitáknak semmi igazán fontosat 
kiszedniük.

A lenti ábrán látható módon össze kell állítani a játéktáblát, gondosan 
kiválogatva a megfelelő ajtólapkákat (toló- illetve faajtók, mágneskár-
tyás ajtók, védőértékek). A keretből csak a pontsávos részre van
szükség.

 James Woo, aki a forgatókönyv kezdetén már sérült

 Mammut MK II, rádiózavaróval és gránátokkal felszerelve 

 Vasquez, mesterlövészpuskával, mozgásérzékelővel, mor-
�ummal, kevlárpáncéllal és késsel felszerelve

Előkészületek

8. FORGATÓKÖNYV: JAMES WOO MEGMENTÉSE
p.a. 505. november 6.

A NORAD



 Je� Deeler

 Jack Saw

 Pr. John Kendall

 Franck Einstein

 Cherokee Bill

A salemita játékos által irányított karakterek nem támadhatják James
Woot, csak megpróbálhatják elfogni. Ha sikerül elfogni, megkínoz-
hatják, de megölni nem ölhetik meg.

Salemita karakterek nem hagyhatják el a játéktáblát e forgatókönyv-
nél.

Mivel a forgatókönyv salemita területen játszódik, a salemita játékos
a kutatásparancs végrehajtása közben szerzett felderítéspontjait nem
válthatja missziópontokra; ha más módon jut felderítéspontokhoz,
azokat viszont átválthatja missziópontokra. 

 

A csatornanyílás pályalapja is a játéktábla része; ez
most egy olyan lépcsőt jelképez, ami a bázis alatti
járatokba, majd onnét a külvilágba vezető barlang-
rendszerbe nyílik. A lap négyzetén álló karakter
elhagyhatja a játéktáblát, amennyiben elkölt 1 moz-
gáspontot.

A forgatókönyv 6 fordulóig tart. A kereten pontsávja egyben for-
dulósáv is: az előkészületeknél le kell rakni az 1-es mezőre a forduló-
jelzőt, majd minden végfázis legvégén át kell rakni a jelzőt a követ-
kező mezőre. A forgatókönyv az 6. forduló végfázisa után fejeződik 
be.

A játékosok céljaik teljesítésekor missziópontokat (MP-t) kapnak.
Egyes felszerelések, berendezési tárgyak használatával mindkét fél 
további missziópontokhoz juthat.

A forgatókönyv a  6. forduló végfázisával bejefeződik, és az a já-
tékos győz, akinek több missziópontja van.

A salemita játékos megkapja az alábbi felszere-
lési tárgyakat, amelyeket tetszése szerint oszt
szét az általa irányított karakterek között:

 kínzóeszközök

 3 mágneskártya  

A lerakást a salemita játékos kezdi: nem vacakol jelzőkkel, azonnal a
bábuit rakja fel a játéktáblára. Cherokee Billt mindenképpen a kony-
ha valamelyik négyzetére kell leraknia (l. a jelzőjét az előző oldalon ta-
lálható ábrán); a többi bábu bármely lerakásra alkalmas, belső négy-
zetre  kerülhet, leszámítva James Woo szobájának négyzeteit. A sale-
mita játékosnak azt is el kell döntenie, merre néznek karakterei.

Miután végzett, a NORAD-játékos lerakja Vasquez, illetve a Mam-
mut MK II bábuját bármely külső négyzet(ek)re, eldöntve, hogy 
merre néznek karakterei. James Woo bábuját arra a négyzetre kell 
raknia, amelyen a karakter jelzője látható az előző oldalon található 
ábrán; azt viszont a NORAD-játékos dönti el, hogy merre néz James 
Woo.

 

 

A forgatókönyv kezdetén James Woo egy cellában raboskodik. Nem
végezhet James Woo kutatást a cellájában (ott biztosan nincs semmi).
Mivel egyedül van és senki sem vigyáz rá, és mivel a NORAD éppen
lerohanja a bázist, a szabályok szempontjából nem számít fogolynak
- vagyis ahhoz, hogy a salemiták megkínozhassák, előbb fogságba kell
ejteniük (akkor is, ha még mindig a cellájában tartózkodik).

Minden kínzással megszerzett felderítéspont:  

 

 

 

 

A salemiták

A bábuk lerakása

Speciális szabályok

James Woo cellája

Salemita terület

A forgatókönyv vége

Győzelmi feltételek

James Woo elfogása

Nincs menekvés!

Menekülőút

NORAD-célok

Salemita cél kapott MP

kapott MP

1 MP

20 MP

3 MP

5 MP

5 MP

James Woonak sikerül élve elmenekülnie:

Mindig, amikor meghal egy zombi:

Meghal John Kendall professzor:

Meghal Je� Deeler:



Elunták már a salemiták, hogy bázisaikat folyton elpusztítja a NORAD
- ezért építettek egy olyan titkos földalatti laboratóriumot, amelynek lé-
tezéséről még a legtöbb hívőnek sincs tudomása. Egy közönséges lakóhá-
zat alakítottak át belülről, remélve, hogy így nem hívják fel magukra a
�gyelmet. Persze az épületet telizsúfolták a legmodernebb berendezések-
kel, valamint a ház pincéjét jelentősen kibővítették, hogy ott hajthassák
végre borzalmas kísérleteiket. 

Ám semmi sem marad örökké titok, különösen nem a NORAD-titkos-
szolgálat előtt. Máris elindult egy kommandó, azzal az egyszerű uta-
sítással, hogy kutassák át az egész komplexumot, gyűjtsenek be min-
dent, ami mozdítható, és pusztítsanak el mindent, ami nem az.

Az ábrák szerint össze kell állítani a játéktáblát. A keret csak a for-
dulók és a pontok számontartására szolgál.

9. FORGATÓKÖNYV: A BORZALOM PINCÉJE

Előkészületek

A földszintről egyetlen lépcső vezet le a pincébe, és
egy másik fel az első emeletre. A három szint legyen
egymástól jól elkülönítve.

-1. szint:
pince

p.a. 506. június 23.

0. szint:
földszint

1. szint:
emelet



 James Woo, könnyű sorozatvetővel felsze-
relve

 Mammut MK II  

 Vasquez, elsősegélydobozzal felszerelve

 Nick Bolter, nehézgéppuskával felszerelve

A szellőzőrendszer látja el oxigénnel a 
pincét. Ha elpusztul a szellőzőrendszer,
a pince levegője szinte azonnal mérgező-
vé válik, amiben fulladozni kezdenek a
karakterek. Ha már elpusztult a szellő-

zőrendszer, minden végfázisban 1 sebet kap minden olyan karakter,
aki a pincében tartózkodik.

Mivel a forgatókönyv salemita területen játszódik, a salemita játékos
a kutatásparancs végrehajtása közben szerzett felderítéspontjait nem
válthatja missziópontokra; ha más módon jut felderítéspontokhoz,
azokat viszont átválthatja missziópontokra. 

 

Sem a salemita, sem a NORAD-karakterek nem hagyhatják el a játék-
táblát e forgatókönyvnél.

A salemiták célja az, hogy végezzenek a behatolókkal; a NORAD
célja a legfontosabb helyiségek, berendezések elpusztítása, ahogy az
a lenti táblázatban megtalálható. Az elpusztítás az összes ottani el-
pusztítható berendezési tárgy elpusztítását jelenti. Példa: A zombi-
labor elpusztítása mindkét ottani hűtőtartály elpusztításával törté-
nik.

A forgatókönyv 6 fordulóig tart. A kereten lévő pontsáv egyben for-
dulósáv is: az előkészületeknél le kell rakni az 1-es mezőre a forduló-
jelzőt, majd minden végfázis legvégén át kell rakni a jelzőt a követ-
kező mezőre. A forgatókönyv a 6. forduló végfázisa után fejeződik 
be.

A játékosok céljaik teljesítésekor missziópontokat (MP-t) kapnak.
Egyes felszerelések, berendezési tárgyak használatával mindkét fél 
további missziópontokhoz juthat.

A forgatókönyv a  6. forduló végfázisával bejefeződik, és az a já-
tékos győz, akinek több missziópontja van.

 Je� Deeler

 Jack Saw

 Pr. John Kendall

 Franck Einstein

 Cherokee Bill

 Jessica Hollister

A salemita játékos kap 3 mágneskártyát, amelye-
ket tetszése szerint oszt szét az általa irányított 
karakterek között:

A lerakást a salemita játékos kezdi: nem vacakol jelzőkkel, azonnal a bábuit rakja fel 
a játéktáblára. Az épület minden szintjére 2 karakterét kell leraknia, eldöntve, hogy
merre néznek. Miután végzett, a NORAD-játékos rakja le bábuit tetszőleges külső
négyzetekre, szintúgy eldöntve, hogy merre néznek karakterei.

Sikerül elfogni, és a 6. forduló végégig fogságban tartani a Mammut MK II-est:   

Megsemmisül a Mammut MK II-es:  

Meghal Vasquez:  

Meghal Nick Bolter:  

Meghal James Woo:  

A vegyi labor elpusztítása:  

A zombilabor elpusztítása:  

A kommunikációs szoba elpusztítása:  

A műholdirányító szoba elpusztítása:  

A szellőzőrendszer elpusztítása:  

A bábuk lerakása

Salemita célok kapott MP

kapott MP

15 MP

10 MP

5 MP

5 MP

5 MP

10 MP

5 MP

5 MP

5 MP

3 MP

Nincs menekvés!

Salemita terület

A szellőzőrendszer

Speciális szabályok Pusztítás, mint cél

A forgatókönyv vége

Győzelmi feltételek

A továbbiakban új forgatókönyveket készíthettek az automatikus forgató-
könyv-generáló rendszer segítségével, vagy az

earthreborn.ludically.com-on találhattok új forgatókönyveket.
Akár saját forgatókönyveket is kitalálhattok, és ezeket nálunk publikálhatjátok!

A salemiták

A NORAD

NORAD-célok
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