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Bár egykor régenmár elkövettemegy Fallout leírást
a Guru hasábjain,a rengeteg olvasói levél arrakésztetett,
hogyismétringbeszálljak,smegismételjemahőstettet.No,
nemminthanemlett volnaegyszer̋ubbmásodszoris lekö-
zölni a régi irományt, de rámaztánsenkinemondja,hogy
lustavagyokdolgozni,elég,haezténtudommagamról.:)

Szerencsérea játékmagyarnyelvű kézikönyvvel jelent
meg, így legalábbakezelésbemutatásátóleltekinthetek,így
is leszéppelégmelóa végigjátszással.

Hamárelőzőlegbetöltöttedajátékot,nemárulokel vele
nagy titkot, hogy a harmadikvilágháborúsvilágégéstkö-
vető kaotikusállapotokközt játszódószerepjátékbacsöp-
pensz,ahol kolóniádvezet̋oje bölcsenúgy határozott,a te
kezedbefekteti embereitovábbisorsát,tégedküld ki a vad
és veszélyesvilágba, hogy akár a pokol fenekér̋ol is, de
szerezdmeg a víztisztítóberendezésmegjavításáhozszük-
ségespótalkatrészt.No, nemminthabármifélekülönleges
tulajdonságodalkalmassátenneerrea feladatra,mindössze
semmijobbnemjutott eszébe.

Így aztáneleddigtökéletesbiztonságotéselszigeteltsé-
getnyújtó óvóhelyedkijáratábantalálodmagada sugárzás
hatásáramegvadultpatkányok közt, s némileg remegő tér-
dekkel vágszneki az útnak,melyről fogalmadsincs,hová
vezet,seljutsz-eegyáltalánavégére.

Régi feljegyzésekközt olvashattálróla, hogy valahola
közelben,kelet felé volt még egy óvóhely, ám az évtize-
dekótatartókommunikációsnehézségeknekköszönhet̋oen
fogalmadsincs,létezik-emég,vagymárcsakmúlt időben
lehet beszélniróla. Míg ezentűnődve lépkedsz,a távol-
bankicsiny településtpillantaszmeg. Magasfal övezi, így
csakpár legelész̋o szarvasmarhaésa kaputőrző fegyveres
láthatjaközeledted,ki idegesenmarkolásszavadászpuská-
ját, nemtudván,előbblelőjön-eaztánkérdezzen,vagyépp
fordítva van az ilyen helyzetekreelőírt procedúra.Teddel
a fegyvered,ezáltalnémileg javíthatsztúlélésiesélyeiden,
aztánerőltessbájvigyort arcodra,éslépj mellé békejobbot
nyújtva,hogybarátságosutazónakfeltűntetvemagadkikér-
dezhesdavilág dolgairól.

1. ShadySands

1.1. Katrina

Az őrről hamarkiderül, hogy tökéleteskatonaalapa-
nyagbólgyúrták,vagyiscsöppnyi eszeépparraelegend̋o,
hogymindenbegolyót eresszen,ami a legcsekélyebbmér-
tékbenis fenyeget̋onektűnik számára,illetvefőnökéhezirá-
nyítsaaz elhanyagolhatókisebbséget,melybeki tudja mi-
ért, tégedis sorolt.Ám Társn̋oje, Katrina máskategóriába
sorolható,̋o amolyanidegenvezet̋o féleség,sszívesenelbe-
szélgetveled,haudvariasankérdezed.Számoshasznosadat
birtokábajuthatsz(250XP),így talánmégakövetkez̋ohetet
is megélheted,haa szerencsemellédszegődik.

Kiegészítés:A szántóföldjénálldogáló farmernekel-
mondhatoda vetésforgó(CropRotation)előnyeit (500XP).
Ehhezvalószín̋uleg magasintelligenciaszükséges.

1.2. A radskorpiók

Bár Katrina nagyszer̋u beszélget̋otárs,igazi, tégedér-
deklő információkértcsakAradeshhez,a falu vezet̋ojéhez
fordulhatsz.Perszemindennekáravan,a tudásáértcserébe
arrakér, hogy öld meg a parasztokatrémületbentartómu-
tánsszörnyeket, a radioaktívsugárzáshatásárahatalmasra
nőtt skorpiókat.Seth,az őr elvezetheta barlangjukba,de
bemárnemmerészkedik veled,aztmondja,csakegy őrült
próbálnameg asajátterületükönszembeszállnivelük.Ked-
ves.

A skorpiók valóbanszívósellenfelek,legalábbhárom
jól irányzott lövés szükségesaz elpusztításukhoz,s mély
sebeket okozó csapásukon kívül még mérgük is további
fájdalmatokozhat.Összesenkilencetkell legyőznöd,hogy
megtisztítsda barlangot,ám szerencséreezt több nekifu-
tásbólis végrehajthatod,ha bajbajutsz,meneküljvisszaa
faluba,aholRazlo,azorvosbegyógyítjasérüléseid.Egyéb-
ként nálaellenmérget is készíttethetsz,ha elhozoda skor-
piók fullánkját (250XP).Nembiztos,hogyezmegéri a fá-
radságot,hisza fullánkok rendkívülsúlyosak,csakkeveset
bírhatszel egyszerre,s a lötty előállításais sok időt vesz
igénybe, amit érdemesebbinkább felderítésreáldozni, te-
kintve,hogyavíztartalékkimerüléséigrendelkezésedreálló
százötvennaphamarelrepül.

Kiegészítés:A Razlonálkészített(200XP)ellenméreg-
gel (Antidote)Sethtestvérét,a betegenfekvő Jarvistmeg-
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gyógyíthatjuk(400XP).
Nos,amennyibensikerül hidegre tenni az összesskor-

piót (500XP),büszkénléphetszazidegesenmosolygóvezér
elé,ki végrehajlandónyíltanbeszélniveled,vagyiskiböki,
hogyfogalmasincs,mihezkezdhetnél,deazértköszöniszé-
pena segítséget,ésörökkéháláslesz.

1.3. Ian

Ne légy túl dühös,semmiértelmemár most kiborul-
nod, hamarosanennél sokkal nagyobbkellemetlenségek-
kel kell szembenézned,de legalábbvégre rábukkanhatsz
azemberre,aki valódi tapasztalatokkalrendelkezik. Ő Ian,
a vadászbalesetetszenvedettharcos,kit orvosaszobafog-
ságraítélt, míg sebeteljesenbe nemgyógyul,de újra érzi
magábana pusztahívását,a veszélymámorítóbizsergé-
sét. Ő az egyetlen, aki járt már más városokban,s bol-
dogana „bogárirtó” mellé szegődik segítőnek,ha megké-
red rá (100XP).Mindenképpenérdemesmagaddalvinned,
mivel meglehet̋osenjól bánika kisebbkézifegyverekkel, s
nemelhanyagolhatóaza tulajdonságasem,hogykorlátlan
mennyiség̋ucuccotcipelhetmagával,melyetbármikorbün-
tetlenülvisszalophatsztőle.Nemlesztöbbgondoda nehéz
fegyverekszállításával, csakarrakell vigyáznod,hogy ne
adjakezébekést,mertelőszeretettelrántjaaztelő mordálya
helyett,selőrerohanvalemészároltassamagát.(Hanemsi-
került rábeszélned,hogyönszántábólálljon behozzád,fel-
ajánlhatszneki 100 pénzt,ez biztosanmeggyőzőbbenhat
majdrá mindenszónál.)

2. Vault 15

Ezhátakeresettóvóhely,aholtalánrábukkanhatszatar-
talékchipre.Bár, mikor végremegérkezela bejárathoz,ro-
mokbantalálodazegészhelyet.Azért, hahoztálmagaddal
köteleta faluból,leereszkedhetsza liftaknán,hogyátkutasd
azalsóbbszinteket,denemfogsztalálniegyetlenemlítésre
méltóholmit se.

3. ShadySandsésRaiders

3.1. Tandi

Mikor kissécsalódottanvisszatérsza faluba,a vezet̋o
izgatottanfogad.Zavarosmagyarázatábólkideríted,hogya
környéken garázdálkodó bandaelraboltaa lányát, ésvált-
ságdíjatkövetel érte.Természetesenszónélkül fizetne,de
mégha azösszesjószágátátengednéis a zsarolóknak,ak-
kor se lenneképeselégértéket összegyűjteni. Több mód-
szerközül válogathatsz.Megteheted,hogy egyszer̋uenbe-
sétálsza táborba,mindenkithalomralősz,aztánkinyitod a
lány ketrecétéshazakíséred,vagykihívhatodavezértököl-
harcra.Jól fontoldmeg, mielőtt ezta lehet̋oségetválasztod,
mertnemgyengeellenfél,könnyenvérbefagyvatalálhatod
magad.Ezeknélsokkalpolitikusabbmegoldás,hatemagad

ajánlaszfel a lányért váltságdíjat,szerencsérea nemis oly
telhetetlenrablók megelégednek500 pénzzel,s ha kedved
tartja,kés̋obbúgyisvisszalophatodtőlük. Vagy, hamégez
semelég jó neked, egyszer̋uen törd föl a ketrecajtaját, s
rohanjatokasivatagba.

A falubavisszatérvevalódi hőskéntüdvözölnek,haed-
dig adódtakis gondjaid,ekkor márnemlesznehézkiszed-
neda lakókból,merreindulj a legközelebbitelepülésfelé.
Legyenpéldáulazels̋o Junktown városa.

4. Junktown

4.1. Killian

Bár eza várossokkalfejlettebbfegyverekkel rendelke-
zik, mint ShadySands,ezáltalnemkell külső támadások-
tól tartania,a helyieknekis megvana magukbaja.A seriff
viszonylagrendettart,ámakaszinóigazgatója,Gizmokia-
lakítottegyfajtaszolidalvilágot.Hallgatólagosmegegyezés
tiltja, hogyegymásratámadjanak,mindkettentudják,hogy
azebb̋ol fakadóvérengzéssenkineksetennejót.

Ki tudja, mi vehetterá mégisGizmot, hogy Killianre
uszítsabérgyilkosát.Akárhogy is, mikor elé lépsz,hogy
tiszteletedteddnála,egyszercsakvadászpuskásférfi ront
be a terembe,s lövöldözni kezd.Segítségeddela test̋orök
hamarártalmatlannáteszik(400XP),ámaseriff így is meg-
sérül,s időbetelik, míg összeszedimagát.

A legrosszabbaz egészben,hogy nem tudhatjabizto-
san,valóbanGizmo küldte-eel egyik emberét,vagy csak
valamimezeibolondvettesajátkezébea sorsairányítását.
Mint idegennek,megvanrá azesélyed,hogykiderítsd,kérj
lehallgatókészüléket,sfelvevő magnót,aztánlátogasdmeg
akeresztapát.

Na,mostvagybesétálszGizmoirodájába,sártalmatlan,
ám kissébolond turistánakfeltüntetve magadaz íróaszta-
lába „lopod” a poloskát,vagy beszédbeelegyedszvele, s
miközbena magnószalagpörög, eléred,hogy megbízzon
Killian megölésével. Bármely megoldástválaszdis, a se-
rif f elégedettlesz(500XP),s elszánjamagáta végs̋o leszá-
molásra.Ha akarsz,a kapunálvárakozó Lars őrmesternél
csatlakozhatszhozzá(600XP),így a segítségnyújtásérzése
mellettpárhasznosjutalomtárggyalis gazdagabbleszel.

4.2. Lars

Most, hogy már itt is nevet szereztélmagadnak,Lars
újabb feladatotbíz rád, a Gizmo után hátramaradtSkulz
bandát kell feloszlatnod.Ha nem tudnád, hogyan fogj
hozzá,látogassel estefeléa helyi kocsmába,ahol hama-
rosanverekedéstör ki. A kocsmárosjókora mordályának
köszönhet̋oenezhamarosana jófiúk győzelmével ér véget,
ám a következmények nemmaradnakel, Vinnie, a banda
feldühödöttvezet̋ojemindenképpenbosszútakarállni társa
elvesztéséért.Mikor megpróbálszbeépülniközéjük,kapva
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kapazalkalmon,s feltételülszabja,hozdel Neal feleségé-
nek hamvait tartalmazóurnát a bárpultról.Nincs másvá-
lasztásod,ha el akarodkapni őket, belekell menneda já-
tékba,lopózz be éjjel az ajtó zárját kinyitva, vagy emeld
el, mikor a vendégekegyike semfigyel rád (400XP, 1
karma).

Ennél nagyobb fájdalmat semmivel sem okozhattál
volnaaszerencsétlenembernek,ámmégezsemelégaban-
davezérnek,estérerajtaütésttervez.Ez lesza régvárt alka-
lom, jelentsdLarsnakazeseményt (300XP),éssegítsneki
szétverni acsapatot.

EzutánvisszaadhatodahamvakatNealnek,aki könnyes
szemmelvesziát tőled,s hálábólmegígéri,míg ő a csapos,
ingyenkaphatszbármiféleitalt. Egészjó jutalompárperces
munkáért.:)

Még Larsis tartogatpárajándékot (500XP),aztánkör-
benézhetsza hirtelen unalmasanbiztonságossávált utcá-
kon.

4.3. Tyco

A kocsmábanálldogálvatalálodTycot,azutazót,ki pár
új történetértcserébeszívesenmegosztjaveledtapasztala-
tait, ezáltaljelent̋osenhozzájárula természetbenrád lesel-
kedő veszélyekfelismeréséhez.Ráadásul,miután elválla-
lod a Skulz bandakisöprését,ellenérzéseitkihasználva rá-
beszélheted,hogycsatlakozzonhozzád.Hasznossegítő, ha
nincsszükségedIanre,érdemesmegpróbálkoznivele.

4.4. Dogmeat

Oh, azt mondtamvolna kicsivel előbb, hogy az utcák
biztonságossáváltak? No, azért nem mindenki számára,
példáulPhil komoly gondbanvan, mivel pár napjabefo-
gadottházábaegy utazótés kutyáját, de az illető nemré-
giben eltűnt, s azótaa hűségesház̋orző őt semengedibe
otthonába.A helyzetmegoldástkíván,ám nemfeltétlenül
erőszakot. Ha átnyújtaszaz ebnekpár szeletsárkánygyík
húst(100XP),hamarmegfeledkezikrégi gazdájáról,s mel-
léd szegődik útitársul.Kedvesbajtárs,ám nagyonkell vi-
gyáznirá,mertszeretelőrerontania harcban,nemtörődve
a köröttefütyülő lövedékekkel.

4.5. Dr. Morbid

A doktornemvéletlenülkaptaa nevét,hasikerül leset-
tenkednedpincéjébe,találkozhatsztörpesegédjével, ki azt
hiszi, Morbid küldött a hússzállítmányért. Rövid beszélge-
tésetekb̋ol kiderül, hogyMorbid korántsema közelbenélő
gyíkokból szerzi táplálékát,hanembetegei húsátküldi el
Hubba,IguanaBobnakértékesítésre.Sokgusztustalandol-
got hallottam már, de ez mindet felülmúlja, te se hagyd
annyiban,vond felelősségreaz orvost,ki általadvégrehaj-
tandófejbelövésreítéli magát.

Sajnos,Bobbalmárnemilyenegyszer̋uahelyzet,ő nem
támadrádvérbenforgószemekkel,shatepróbálnáligazsá-

got szolgáltatni,az őrök nemértenékmeg tettedmozgató-
rugóit. Hagydhát futni a gazembert,vagy fenyegesdmeg,
hogy feljelented,amennyiben nem adja át rendszeresena
bevételeegy részét.Az összeg nemkülönösebbenmagas,
delegalábbvígasztala tudat,hogyszereztélpárrossznapot
akis féregnek.

5. The Hub

Nincs is rosszabba kalandorszámára,kit sorsaegyre
hajt, mint a nyugalmashelyek,menjhát továbba Központ
felé. A településa kereskedelmi útvonalak találkozásáról
kaptanevét, így talánnemnehézkitalálni, ha bármit meg
kívánszvásárolni,idekell jönnöd.Szintekorlátlanmennyi-
ségbenjuthatszhozzálőszerekhez,képességjavító drogok-
hoz, vagy szakkönyvekhez,melyekb̋ol elsajátíthatszbizo-
nyostudományokat.

5.1. Irwin

De nem csupánvásárolhatsz,természetesenitt is el-
játszhatoda hős idegen szerepét,például Irwin kérésére
kiűzhetedfarmjárabetolakodott banditákat.Azért ne légy
meggondolatlan,jól felszereltcsapattalkell szembenézned,
sa fedezékekis őketsegítik. Viszontcserébenagyszer̋u ké-
zifegyvert kapsz,mely igazánjó szolgálatottehet,ha át-
nyújtod Iannek.

5.2. Bőrruhás fickó a kaszinóból

Sötétebbelemekt̋ol is kaphatszmegbízásokat,így pél-
dáula kaszinóbanstrázsálótest̋or is elvezethetDeckerhez,
a helyi maffiafőnökhöz.Talán nem meglepő, hogy gyil-
kossággalkívánmegbízni,valamelykereskedő ésfelesége
lenneacélpont.Civil személyekretámadninemszépdolog,
mégazárulkodásnális csúnyább,ezértinkábbfordulj a se-
rif fhez,hogyakadályozzameg amerényletet.Úgy tűnik, ez
a sorsod,egyfolytábanbűnszövetkezeteket kell felszámol-
nod(1400XP)?

Érthet̋o okokból a helyi uzsorásnemkülönösebbenre-
pesaboldogságtól,amiértlemészároltadafőnökét,ezértezt
megelőzőleg érdemeslehet esetleg jókora, mondjuk 1000
pénzérték̋u kölcsöntfelvenninála.Ha máregyszernemáll
veledszóba,legalábbfizessemeg azárát.:)

5.3. Rutger

Mint már előzőleg említettem,a város kereskedelmi
központ,így aztánnemcsoda,hogya kufárokcéheis sze-
retne tőled valamit. Az utóbbi időkben nagy mértékben
megnőtt az eltünedez̋o karavánok száma,s Butch, a céh
vezet̋oje rendkívül kíváncsi ennekokaira. Rövid nyomo-
zástkell folytatnod,hogy kiderítsd,merreérdemeskeres-
nedőket, beszéljelőbb Rutgerrel,majd a helyi pletykafé-
szekkel, Bethszel,ki számtalantörténetetfog mesélnia ha-
lálkarmokról,s Haroldhozküld, aki azegyetlenszemélya
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városban,ki túlélt egy ilyen lénnyel való találkozást.Vé-
gül aztánahóbortosSlappy leszaz,aki elvezetabarlangba
(800XP),s legyőzhetedaszörnyeteget,majdaközelbenha-
lódó szupermutánsholodiszkjéb̋ol kiolvashatod,kik a va-
lódi tettesek.Naná,hogy megint a fő gonoszszórakozik?
Nemfog örülni Rutger, hamegtudja(1000XP).

5.4. Vízkereskedők

Hafogytánlenneazóvóhelyedvízkészlete,beszélhetsz
ahelyi szállítókkal,így némihaladékotkaphatsz,ámezáltal
kockáztatod,hogy a hadjáratrakészül̋odő szupermutánsok
a kelleténélhamarábbfedezikfel rejteketek.

6. Vault 13

6.1. A víztolvaj

Ha valamikor mostanábanvisszatérszaz óvóhelyedre,
zavarosesemények tanújalehetsz.A másodikszintenlakó
barátn̋od, Cindy kétségbeesettenfogad, elújságolja,hogy
valaki rendszeresenmegdézsmáljaa víztartalékot. Ez rend-
kívül veszélyeslehet,feltétlentennedkell valamit.Beszélj
azőrrel,éskérdezdki, hogyjöttekráatörténtekre.Kiderül,
hogy valamelyikestea szokásosnáltovábbmaradtszolgá-
latban,s az éjszakaközepénhátulról leütötték.Az ezt kö-
vető leltársoránkiderült,hogyelraboltaktöbbliternyi vizet,
deazótasemsikerült lefülelni a tettest.Maradjitt, háthate
több szerencsével jársz,s várakozzéjfélig, mikor is nyílik
a liftajtó. Kísérdfigyelemmelazérkez̋o útját, aztán,mikor
belépa vízraktárba,lépj hozzá,hogyátkutasd.Perszenem
különösebbenörül azötletnek,denevetségesfegyverenem
tehetkomoly kárt a hozzádfoghatóantapasztaltkalando-
zókban(500XP).Nemkellett volnaannyit ugrálnia?

7. Boneyard

7.1. Zimmerman

Itt aztánleszdolgodbőven,ezavárosjóval nagyobbaz
eddigmegismerteknél,ezáltala bűnöz̋ok módszereisokkal
kifinomultabbak,nemkönnyű eldönteni,ki áll a jó oldalon,
ski akizsákmányolókén.

Megérkezésutánkeresdfel Zimmermant,a várospol-
gármesterét.Szerencsétlenemberegészenmagábaroskadt,
mikor a napokbanmegtudta,hogy a Bladesbandaveze-
tőjemeggyilkoltaegyetlenfiát.A tettbosszúértkiált, keresd
fel afőnökasszonyt embereikörében,smielőtt homlokához
szorítanádpisztolyod,olvasdszeméretettét.A hatásmeg-
döbbent̋o,ahelyett,hogyazéletéértkönyörögne,ádázanát-
kozódni kezd.Nagy szerencse,hogy nemazonnalhúztad
megaravaszt,ígymegkíméltélegyártatlanéletet,hiszkide-
rül, nemő a felelősa fiú haláláért,eztcsakazúgy nevezett
Rendfenntartókhitettékel Zimmermannal,hogyegyszerre

számoljanakle a túl kíváncsi ifjúval, s okot szolgáltassa-
nak az ellenállók lerohanására.Természetesenerről bizo-
nyítékkal is tud szolgálni,a közeli biztonságikamerafel-
vette,amintazegyenruhás̋or tarkónlövi a fiút.

Fordult háta kocka,mostazokon kell segítened,akiket
eddigellenségeidnektekintettél.Ki kell vívnodavárossza-
badságát,ám ehhezelőbba GunRunnersszervezett̋ol kell
fegyvereket szerezned.Perszeeztnemadjákingyen,s mi-
vel pénzrejelenleg nincsszükségük,„apróbbszívességet”
kérnek:irtsdki a teljeshalálkaromfészket.Semmiség,hisz
kit rettenthetneel pár háromméteresszörnyeteg, szinteát-
szakíthatatlanbőrrel s kardpengehosszúságúkarmokkal?
Nos,tégedbiztosnem,deazértjobbanteszed,haóvatosan
közeledszhozzájuk,s vastagirhájuk helyett inkábba sze-
mükbepuffogtatsz,mely gyakorlatilagazegyetlenvalóban
sérülékeny pontjuk. Miután a vadászterületüket megtisztí-
tottad,ne felejtsel lemásznia föld alatti fészkükbe,ahola
királynőjük vár rádtojásaimellettücsörögve.

Mikor az utolsó példányt is elpusztítod,büszkénlép-
hetsza Gun Runnersvezéreelé, hogy elkérd tőle jussod,
fegyvereket az ellenállókszámára(1000XP),aztánvezesd
harcbaőketazelnyomókellen(2000XP).

7.2. Miles

Miles az észkombájn,őrült találmányaitól vált híressé,
ám ez alkalommalvéletlenüligazánjó ötletetámadt.Föld
alatti barlangjábanmegpróbál hidrofarmot létesíteni,ám
ehhezszükségelennepár alkatrészre,melynekhollétér̋ol
egyedülSammael,agyűjtöget̋otudhat.Az illető valóbanse-
gíthet,azegyik emberelegutóbba halálkarmokkörnyékén
találtmegfelelő eszközöket,ámhazafeléavadakáldozatául
esett.Azóta semtudta senki megközelítenia holttestét,s
csakegy hozzádfoghatóőrült vállalkoznará, hogy odalo-
pakodjonhozzá.Haezahelyzet,tégyhátígy, majd– Miles
tanácsára– a megszerzettkacatokkalkeresdfel Smittyt, a
kovácsot,hogyrendbeszedjeőket.

Jutalmadnemcsekély, a kovácsésa doktornagyszol-
gálatottehet:hasikerül hozzájutnodvalahogyegy plazma-
puskáhozvagyerőpáncélhoz,ingyenfeljavítják azoktulaj-
donságait– bár a páncélelkészítéséhezszükségedlesz a
Hubbanélő Irrariannálkaphatókülönlegeskönyvre is. Pró-
báljoncsakeztánbárki azutadbaállni?

7.3. Nicole

A könyvtárbabetérve találkozhatszNicole-lal,a nemis
annyira szerzeteslánnyal. Ő valahaaGyermekektagjavolt,
ámmikor rájött, hogya segélyszervezethátterébenvilágu-
ralomratörő őrült tevékenykedik,elrejtőzöttmegtévesztett
hittársaielől, smostaháttérb̋ol szerveziazellenállást.Sike-
rült is egyik emberét,Laurátbeépíteniea szerzetesrendbe,
ki kés̋obb segítségedrelehet,ha bemondodneki a jelszót
(RedRider).
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7.4. Katja

Dehamárakönyvtárbanjársz,ismerkedjmeg Katjaval,
a hősi tettekr̋ol álmodóleánnyal, ki egészjól bánika dobó-
késsel,sbárkihezhajlandócsatlakozni,aki nagykalandokat
ígérneki. :)

8. Brotherhoodof Steelbejárat

8.1. A beavatás

Az Acél Testvériségeegyike a leger̋osebbszervezetek-
nek, ők az egyedüli emberek,akik megőrizték az erőpán-
célok titkát. Amolyanmodernkereszteslovagkéntjárják a
vidéket,s harcbavonulnakbárki ellen,aki szerintükfenye-
getéstjelentazúj világranézve.

Rendkívül zárt közösségetalkotnak, csak pár gondo-
sankiválasztottfiatalt fogadnakbemagukközé,illetve kü-
lönlegesesetekbena hatalmashírnévreszerttett hősöket.
Amennyibenméltónaktaláltatszrá,lehet̋oségetkapsz,hogy
csatlakozz hozzájuk,ám ehhezelőbb végrekell hajtanod
egy feladatot,bekell hatolnodamanapságcsakIzzásnéven
emlegetettősibázisukra,shírekethoznodállapotáról.Bizo-
nyítékkéntszükségedleszvalamilyentárgyraonnét,például
egykori vezet̋ojük holodiszkjére(2000XP).

9. The Glow

Nem véletlenülnevezik Izzásnakezt a helyet,az egy-
kor ultramodernfelszerelésekkel rendelkez̋o katonaibázis
helyénmostcsupánnukleárisenergiától lüktető kráter ta-
lálható. Szerencséreaz alsóbbszintek viszonylag épség-
benmaradtak,így a belógóacélgerendáraköteletkötve le-
ereszkedhetsza mélybe,dejó, haelőttetelenyomodmagad
Rad-Xkapszulával,hogyasugárzásnetegyentúl nagykárt
benned.

Kiegészítés:Tölts minél kevesebbidőt az Izzásban,ne
aludj ésne használj„hosszabb”ideig tartó képzettségeket
(olvasás,gyógyítás).Legyen100%-osa sugárzássalszem-
beniellenállásod.

Bár a robbanáshatásáraa fő áramszolgáltatógépezet
meghibásodott,a tartalékenergiák mégmindig elegend̋oek
a főbb felvonóküzemeltetéséhez.Nézzkörül, ésazössze-
aszalódottholttestekt̋ol, valaminta szekrényekből gyűjtsd
összeakülönféleszín̋u liftkártyákat,sholodiszkeket.A kár-
tyák értelemszer̋uena liftek biztonságirendszerétiktatják
ki, használatukutánáramütésveszélyenélkül kinyithatod
azajtókat.

Ha sikerül lejutnoda hatodikszintre,s jó szerel̋oképes-
séggelrendelkezel,megpróbálhatodmegjavítani az áram-
fejleszt̋o generátort,így bekapcsolhatoda fő áramkört,s
elmehetszaz ötösszintre,hogy megkeresda híresStealth
boyt, mely különlegesmágnesesmezejével segíthet elrej-
teni a testeda kíváncsi szemekelől. Arra azért vigyázz,
hogy az áramkörhelyreállításával a biztonságirendszeris

újraéled,ezértvagytördösszemégeztmegelőzőenazeled-
dig ártalmatlanrobotokat,vagy iktasd ki őket a negyedik
szintszámítógépeskonzoljánál.

10. Brotherhoodof Steel

10.1. Talus

Talusegyike a testvériségvezet̋oinek, s mint ilyen fe-
lelősséggeltartozik embereiéletéért.Legnagyobbbosszú-
ságáraHubbannemrégibenfoglyul ejtettékvalamelyfris-
senfelvett katonáját,ám egyéb teend̋oi megakadályozzák
benne,hogysegítségéresiessen.Teperszekiszabadíthatod,
csakpárfegyveresselésegy zártajtóval kell elbánnod,iga-
zánnemnagyfeladat,dea díj mindentmegér, hiszkézhez
kaphatodels̋o erőpáncélodat.

10.2. Kyle

Választhatszmásmódszertis a páncélmegszerzésére,
mégpedigkicsalhatodKyle-tól, a szerel̋otől. Sajnaa cucc
jelenleg használhatatlan,amegjavításáhozszükségedlesza
Michaelt̋ol beszerezhető SystolicMotivatorra,valamintko-
moly technikaiérzékre,hisza lustaKyle azösszeszerelést
is veledvégeztetiel (500XP).Annyit azértméghozzáten-
nék, hogy a motivatorhozcsakkisebbhazugságáránjut-
hatszhozzá,haaztállítod,mármegkaptadazengedélytaz
átvételére.

10.3. Operációk

A másodikszintentalálhatodazorvosiszobát,hol némi
ellenszolgáltatásértcserébekomoly operációkatvégezhet-
nekel rajtad.Bár ezekakáregy hetetis igénybevehetnek,
mégisérdemesvégrehajtatni̋oket, hisz bármelyalaptulaj-
donságodatnövelhetedegy ponttal.

10.4. Vr ee

A Harmadikszintenbetérhetsza könyvtárba,hogy ki-
bővítsd hiányos kulturális ismereteidet,valamint itt talál-
kozhatszVreevel is, azegyetlenszeméllyel,aki hisza szu-
permutánsoklétezésében,sőt mégbizonyítékkal,egy holo-
diszkkel is tudszolgálni.

10.5. Maxson tábornok

A negyedikszintenülésez̋o nagytanácsnyugtalanítóhí-
rek hatásáraült össze.Nemrégibenjelentéstkaptakészaki
csapataiktól,hogytámadásérteőket,aztána kapcsolathir-
telen megszakadt.Elképzelésüksincs,ki lehet elég erős,
hogyállig felfegyverzetthadseregüket ilyen rövid idő alatt
megsemmisítse,tudomásukszerintarrafelécsakszámukra
ártalmatlanskorpiók, és pár gyengerablóbandatalálható.
Talán te magyarázattalszolgálhatsznekik, ha megemlíted
a szupermutánsokróleddig begyűjtött információidat,bár
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igazábólkételkednekszavaidigazságában.Ám mégisjónak
látják, ha utánajárnaka dolognak,ezértMaxsontábornok-
hozküldenek,adjaki a parancsotakörnyékfelderítésére.

Messzeészakon, csakpármérföldnyire keletreazóvó-
helyedt̋ol valóbanmegtalálhatodaszupermutánsoktáborát,
s havisszatérsza Testvériségbea hírrel,sürgősenkirendel-
nekmellédegy szakaszkatonát,hogysegítsenekakörnyék
megtisztításában.

11. Necropolis

Ennyi kalandutánvégreidejeszólnomahőnáhítottvíz
chip helyér̋ol, mely a sugárzáshatásáraeltorzult emberek
lakta Necropolisbantalálható.Természetesenbármikor el-
látogathatszide, ám jó, ha tudod– hacsaknemgyőzödle
idejekorána Mestert–, tizenötnappalmegérkezésedutána
szupermutánsoklerohanjákavárost,selpusztítjákalakoso-
kat. Igaz,ennekrádnézvenincshátrányoskövetkezménye,
mégisjó érzésmegmentenipárártatlanmutánséletét.

11.1. A víztisztító

A csatornákbantalálkozhatsza kitaszítottghoulokve-
zet̋ojével, ki nem volt hajlandó beletör̋odni az erőszak-
kal hatalomrakerült Sethuralmába.Eddig csakazértnem
pusztítottákel őket, mert kényszer̋u helyzetükb̋ol adódóan
rájuk lehetettbízni a csatornákbanelszaporodottrágcsá-
lók elpusztítását,ámmost,hogya kolóniavíztisztítórend-
szeremeghibásodott,savíztisztítóchippelSethkezébeke-
rült az egyedüli ivóvízforrás,szintebiztos halálravannak
ítélve. Kivéve, ha sikerül megjavítanoda gépezetet.Ehhez
nincs szükségedmásra,csakmeg kell keresneda csator-
nákbankallódókacatokat(junk), sbeépítenedaszivattyúba
(1000XP).

11.2. Seth

Valószín̋uleg, mire megjavítod a szivattyút,már egyet-
len szupermutánssemél a városban,ám ha mégisakadna
pár, Sethboldoganmegjutalmazazelpusztításukért.Sőt, ha
már arra jársz,kiszabadíthatoda fogságbaesettghoult is,
mineksanyarognasz̋uk ketrecében(500XP)?

11.3. A víz chip

Haúgyérzed,idejemegmentenedszomjazótársaidat,a
szivattyúközelébenlévő csatornanyílásonleereszkedvebe-
juthatszazegyetlenóvóhelyre,mely mégrendelkezik mű-
ködőképesvíztisztítóchippel.Sajnosezt sugárzástólfélő-
rült ghoulokőrzik, kik szónélkül rádtámadnak,sérintésük
tégedis megfertőzhet.Vadászdhátle őketmesszir̋ol, sigye-
kezza harmadikszintrea régkeresettcsodáért!

12. Katedrális

Nohaa katedráliskapuiállandóannyitvaállnak,s a ve-
zet̋ok bárkinekmenedéketadnak,s szükségeeseténingyen
gyógykezelésbenrészesítik,valódi céljaik titokbanmarad-
nak; Igazábólkísérleteket végezneka hozzájukérkez̋okön,
s agymosásutánszupermutánssáalakítjákőket. Ez igazán
nemszéptőlük, idejeszétcsapniköztük.

HabeszéltélNicole-lalBoneyardkönyvtárában,megke-
reshetedLaurat,aki megmutatja,hol találhatodmeg atitkos
bázisravezet̋o rejtekajtót,s útbaigazítMorpheusfelé, aki-
nél az egyetlenkulcs található.Ekkor csatlakozik hozzád
pár felvilágosultabbelme,s megkezd̋odik a harcaz embe-
riségért.Végig kell suhannoda bázison,elpusztítva min-
denkit, aki utadbaáll, s eljutni a legalsószintentalálható
központiszámítógépig,melybekapcsolhatjaazönmegsem-
misítő rendszert.Ehhezvagy pár rúd dinamitraleszszük-
séged,mellyelazegészkonzolta levegőberepítheted,vagy
komoly tudományos ismeretekkel kell rendelkezned,hisz
előbbát kell törnöda biztonságivédelmen(1250XP).Az-
tán nincs másdolgod,mint tiszta erőből loholni a kijárat
felé,hiszhárompercmúlvaazegészépületlevegőberepül.

Amennyibenelőéletedbenszámítógépeskalózkodáshe-
lyett inkábbharci ismeretekrefordítottál gondot,megpró-
bálhatszbejutnimagáhoza Mesterhezis, azegészhadjárat
mögöttálló agytröszthöz.Ehhezszükségedlesza második
szinten,a fizikusoktól szerezhet̋o sisakra,aztánbeléphetsz
a harmadikszint titkos járatába,a Mesterbudoárjába.Pró-
bálkozhatsználaészérvekkel, értesdmeg vele,hogy terve
őrültség,s mindenkirecsakbajt hoz, beleértve sajátmagát
is, vagyragaddmeg fegyvered,s pörkölj odapáratazorra
alá.

Alternatívbejutásimódkéntválaszthatszcsöndesmeg-
oldást:el kell lopnod egy szerzetesiköpenyt, s okos sza-
vakkal kicsalni Morpheustóla medálalakúkulcsot,ám ez
esetbenhátrakell hagynodtársaidat,hisz őket azonnalle-
fülelnék,ésmivel nemviselhetszpáncélt,te is komoly hát-
ránnyal indulszazesetlegesösszet̋uzéseksorán.

Akárhogyis, mielőtt elpusztítanádabázist,mindenkép-
penkérdle a másodikszintadattárábóla másikkatonaibá-
zis koordinátáit,hogyírmagjasemaradjona rosszfiúknak.

13. Military Base

Ez hát kalandodutolsóállomása,a végs̋o összecsapás
színhelye.Mire ideeljutsz,valószín̋ulegnemriasztmeg kü-
lönösebbenpár tucatszupermutánslátványa, ám ha mégis
feltűnésnélkül szeretnélbejutni, némi cselhezkell folya-
modnod.Utad soránbizonyáraszerttettél valahol adóve-
vőre, most végrehasznátveheted.Küldj hamisüzenteta
kapubanposztolómutánsoknak,akik aztképzelvén,társaik
kerültekbajba,asegítségükresietnek.Csakegyetlenőr ma-
radhátra,deő meglehet̋osentompagondolkodású,könnyen
beveszi,hogyafőnökéhezjöttél látogatóba.Nemszükséges
megölnöd,lopdki azsebéb̋ol aholodiszket,melynekhátul-
jábaa kapunyitó kódvanvésve,aztánlépj beazépületbe.
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Hacsöndbenjutottálbe,a létesítménybenmégnemtud-
nak rólad,ezértaz ajtókatvédő energiafalakpiros fénnyel
világítanak,tehát,bár gyengébbsérüléseket szenvedsztő-
lük, átléphetszrajtuk.Amennyibenmégisriadóztattak,szí-
nük sárgáravált, s csakazészakirészentalálhatószámító-
gépbebetörvekapcsolhatodki őket.

Az ötödik szintentalálhatodmeg a mutánsokvezet̋o-
jét, ki tárt karokkal, lézerágyúval, s test̋oreivel fogad, de
hamarmeggyőzheteda túlvilági lét előnyeiről. Miután vé-

geztélvele,menjvisszapárlépéstazirányítóterembe,ahon-
nétgyönyörűkilátásnyílik amutánstermel̋oműhelyre,ésaz
immáronrutinfeladattávált számítógéphackelés/robbantás
utánindítsdbeitt is azönmegsemmisít̋o rendszert.

Végre megfáradt hősként térhetszhaza békésottho-
nodba,hogy átadd magada gondtalanlét örömeinek,s
többéki setedda lábada biztonságotnyújtó falak közül?
Vagymégsem?

Szerz̋o: Bird (Kiegészítések:Ivanov Péter)
LATEX forrás:Ivanov Péter

Eza dokumentumváltozatlanformábanszabadonterjeszthet̋o. Letölhet̋o ahttp://szerepjatek.cjb.net címről.
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