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TÉNYEK A KISUJJADBAN 

MIKOR MENJÜNK 

Seattle évi középhőmérséklete 21 ºC. A legmelegebb 
hónap a július, az átlaghőmérséklet 31 ºC, a leghidegebb 
hónap pedig január, amikor az átlaghőmérséklet 4.5 ºC. A 
nedvességtartalom egész évben kellemesen alacsony. Az 
időjárás elég enyhe, bár előfordulhatnak tavasszal ás 
nyáron zivatarok, szélviharok ősszel és ritkán hóviharok 
télen. Ennek ellenére Seattle esős hely hírében áll, az évi 
csapadékmennyiség 90.76 cm, december a 
legcsapadékosabb (15.16 cm), és július a legszárazabb 
(1.87 cm) hónap. 

A legjobb időpont Seattle-t meglátogatni, késő 
tavasszal, vagy késő ősszel, mikor az időjárás a 
legenyhébb. A nyárközép hősége, illetve a télközép felhői 
és csapadékossága kevésbé vonzóak. Másrészt, sok polgár, 
különösen az orkok és a trollok, úgy találják, hogy a város 
nagyon gyönyörű télen. 
 
 
UTAZÁS SEATTLE-BE 

A Seattle Metroplexumba érkezhetünk repülővel, 
autóval, busszal, vonattal, vagy hajóval, mindegyiknek 
megvan a maga speciális szempontja. 
 
Repülő 

Repülők a világ minden tájáról érkezenek a 
Seattle-Tacoma repülőtérre, minden nap. A kényelmes 
repülés 200 és 1550 nujen között van, és függ az 
osztálytól, az évszaktól, a kiindulási várostól és az 
időponttól. Taxik és buszok szállítják el az utasokat a 
repülőtérről. Továbbá öt városon belüli repülőjárat is van, 
a helikopterek és a dönthető rotoros repülőgépek a plexum 
sok nagyobb hoteljének és épületének a tetejére is le 
tudnak szállni. 
 
Autó és Busz 

Ahhoz, hogy autóval elérjük Seattle-t, át kell vágni a 
Bennszülött Amerikai Nemzeteken. Az utazási 
korlátozások államról államra változhatnak, így az utazás 
megkezdése előtt legalább öt hónappal el kell kezdeni a 
megfelelő engedélyek beszerzését. Valószínűleg minden 
egyes engedélyért legalább 40 nujent kell fizetni. Ne 
felejtsd el felfrissíteni az útlevél file-odat a hitelkártyádon. 

Az utazó kikerülheti a határátlépésekkel járó 
kellemetlenségek nagy részét, ha vesz egy jegyet 
valamelyik a BAN-on keresztülmenő buszjáratra. Három 
busztársaság szervez utazásokat Seattle-be:  a Blueline 
Tours and Trips, a Whippet Busz Társaság, és a Falcon 
Expressz (részben a BAN tulajdona). A legtöbb buszút 
Seattle-be az UCAS keleti partjáról körülbelül 300 
nujenbe kerül. 
 

Vonat 
Ha San Francisco-ból jössz, a Ressah Maglev Lövedék 

Vonattal is utazhat Seattle-be. 2011-ben építették, a vonat 
súrlódásmentes mágnespárnán közlekedik a világ 
leghosszabb alagútján keresztül. A legnagyobb sebessége 
közel 350 km/h, de ez nehezen észlelhető a jellegtelen 
alagútban. Gyakori üzemzavarok hátráltatják az utazót 
órákkal, de néha napokkal is. Egy első osztályú jegy, 
amely magában foglalja a fényűző ebédet is, 400 nujen. A 
másodosztályú 250 nujen, míg egy turista-osztályú jegy 
165 nujen. 
 
Hajó 

A tengeri út a leglassabb, de valószínűleg a 
leglátványosabb út Seattle-be. Sok nagy óceánjáró látta 
már Seattle kikötőjét, köztük a Szürke Hattyú, a Pacific 
Royalty és a Danmark Line. Az út egy luxus óceánjárón 
többezer nujenbe is kerülhet. Olcsóbban utazhatnak azon 
sok kereskedelmi bárka egyikén amelyek megállnak itt. 
 
 
MI MIBE KERÜL? 

Seattle-ben a dolgok drágábbak, mint az UCAS többi 
részén, mivel a szállítási költség miatt a legtöbb dolog 
5%-kal drágább. A helyben előállított dolgok ára, mint a 
tengeri ételek és a papíráruk, hihetetlenül alacsony. 

A hotelek árai 25 nujentől fölfelé vannak. A spártai 
elhelyezés éjszakánként 1-3 nujenbe kerül, az 
YMCA-kban, vagy az YWCA-kban, illetve a Metahuman 
vendéglőkben. 10-20 nujenért már bármelyik egyetemi 
vagy főiskolai kollégiumban lehet szobát bérelni, főleg a 
félévek közti szünetekben. Az anyagias ember az utazását 
ezekhez a szünetekhez igazítja az utazását. 

A helye és a Bennszülött Amerikaikkal való jó 
viszonya miatt Seattle-ben sok természetes étellel is 
szolgáló étterem van. 
 
Szerény elhelyezés egy személy részére 
Szoba egy közepes hotelben 25 ¥
Hotel reggeli, borravalóval 5 ¥
Ebéd egy nem drága étteremben, borravalóval 10 ¥
Vacsora egy nem drága étteremben, borravalóval 23 ¥
Városnéző túra 7 ¥
Éjszakai klub belépő 25 ¥
Jegy egy sporteseményre (közepes hely)   35 ¥
Autó bérlet 50 ¥
 
>>>>> 
Vesztegetés egy szimpla információért 
(hol kaphat mit) 

20 ¥

Vesztegetés egy forróbb információért 
(ki csinál mit, kinek és miért) 

200 ¥

Egyszerű szexuális szolgáltatás 50 ¥
BTL chip 50 ¥
<<<<< -- Fast Jack (11:15:13/50-5-15) 
 
 
NÉZZÜNK KÖRÜL 

Mikor megérkeztél Seattle-be és elszállásoltad magad, 
tudnod kell, hogyan néz ki a tíz fő kerület. 
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Levegő 

A legtöbb Seattle-i felhőkarcoló rendelkezik leszálló-
hellyel, amelyet helikopterek, dönthető rotoros gépek, és 
levegőnél könnyebb légi járművek fogadására terveztek. 
Seattle-nek öt repülőjárata van:  Smaragd City Airlines, 
Renraku Helyi Airlines, Sea-Tac Expressz, Aztech Suttle 
Service, és a Federated-Boeing Carriers. Le tudnak szállni 
a város minden nagyobb épületére:  a Renraku 
Arcológiára, a nagyobb közigazgatási székhelyekre, a 
luxus hotelekre, a bevásárló centrumokra, és nagyon sok 
üzleti épületre. Ez egy drága szolgáltatás. Egy tipikus 
utazás a Renraku Arcológiából Bellevue-be 110 nujenbe 
kerül. 
 
Autó 

Seattle-ben tíz nagyobb autókölcsönző ügynökség van, 
plusz a nagyobb kontinensi láncok. Mindegyik kölcsönző 
járművek széles választékát kínálja, ami minden ízlés 
kielégítésére alkalmas. Egy érvényes jogosítvány és 
biztosítás szükséges kölcsönzéshez. 

A városnak jó úthálózata van. Egy soksávos magasút 
hálózaton, amely be van rácsozva az elektromos autók 
számára is, nem csúcsidőben három óra alatt keresztül 
lehet utazni a várost. A csúcsban, a magasutakon dugók 
vannak, és a forgalom akadozik. A forgalom 
erőszakossága alacsony a nappali órákban. 

Az üzleti és a lakossági utak jó állapotban vannak, 
kivéve a Pusztulatot, ahol az utak valószínűleg 
járhatalanok, mivel az elektromos háló megszakadt, vagy 
mert a szegények felszedik az utat a házaikhoz, vagy 
pénzért. A lakóövezeti utak állapota függ a városrésztől. 

A magasutakon éjszaka utazni nem tanácsos, mivel a 
közbiztonság nem túl jó. Mikor nem egymással harcolnak, 
a bandák - akár motoron, akár autón, akár repülő-
alkalmatosságon - általában megtámadnak, esetenként meg 
is ölnek bárkit, aki elég bolond éjszaka az utakon 
tartózkodni. 
 
Komp 

A Seattle-i Nyilvános Komp Rendszer 20 különböző 
méretű hajóból áll. A belváros vízpartján a 66. móló a 
komprendszer központja. A hajók óránként indulnak 
Everettbe és Tacomába. A kompok közül néhány elég 
nagy 50 jármű befogadására is, minden kocsi tulajdonos 
10 nujent fizet. Más kompok kicsi, gyors hajók (általában 
Federated-Boeing szárnyashajók) és 2 nujenbe kerülnek. 
Everettből Tacomába az út 40 perc a lassú, és 15 a 
szárnyashajóval. 

A Seattle-i Nyilvános Komp Rendszer hosszú története 
tele van félreértésekkel és rossz irányítással, speciálisan 
összezavarja a város vezetését, mivel ez az utolsó 
tömegközlekedési eszköz, amely a város tulajdonában van. 
Baleset, pl. hogy egy komp olyan erősen nekiütődik a 
kikötőnek, hogy mind a komp, mind a móló 
használhatatlan lesz, évente körülbelül egy fordul elő. Az 
olyan esetek, hogy egy kapitány, egy fiatal lány előtt 
dicsekedve a manőverező képességével, a nagy kompot 
egy kis, védett öbölbe akarja bevinni, és eközben a partra 
fut, minden naposak. Amit a kompvezetők a vízen 
csinálnak, azt teszik a Komp menedzserei a pénzzel. A 
korrupció elfogadott tény a Kompon. 
 
Busz 

A Metro Tranzitot az UCAS legjobb szállító 
társaságának tartják. Sok busz útvonal hálózza be a várost, 
gyakori megállóhelyekkel. A busz menetrend elérhető 
minden nyilvános helyen. A belvárosi részen nem kell 
fizetni a buszokért, ezen kívül egy menet 1 nujen. 

Van mág egy busz alagút is, amelyet 1980-ban 
építettek, hogy csökkentsék a forgalmat, ez a belváros alatt 
fut a Seattle Központtól a Renraku Arcológián keresztül a 
Kings Street-i Állomáson levő végállomásig. Az alagút 
elég széles ahhoz, hogy a buszok mindkét irányban 
közlekedhessenek. Az alagútbusz állomások meglehetősen 
kellemesek, néhány kisebb üzlettel és kioszkkal. A 
buszalagútba éjszaka lemenni veszélyes lehet. 
 
Egyvágányú 

A Seattle-i egyvágányú vasutat sokszor átépítették és 
kibővítették majd' száz éves fennállása alatt. A jelenlegi 
útvonalán egy nagy kört tesz a belvárosban, megáll a 
Seattle Központban, a Renraku Arcológiában, és a King 
Street-i Állomáson, és még sok más helyen út közben. 

Jelenleg csak két szerelvény működik. Az utazás ára .5 
nujen. 
 
Nagyobb Üzletek és Üzletláncok 
 

Az itt következő felsorolás csak egy része a Seattle 
Metroplexumban található nagyobb intézményeknek és 
üzletláncoknak. 
 
Áruházak 
 Luxus:  Lordstrungs, Bloomies, Lacy's 
 Első osztályú:  Fallon and Nelsons, The Beaux 
 Családi Stílusú:  Wordsworth, Lears and Mervins, 

Penley's, G. Meyers Superstores 
 Egyszerű:  Baymart, Saver's Central 
 
Vegyes Üzletek 
 Luxus:  Society Grocers 
 Első osztályú:  G. Meyers Groceries 
 Családi Stílusú:  Allenson's Grocery, Carry&Save, 

Quickway Groceries 
 Egyszerű:  Stuffer Shacks, Round-the-Clock 

Minimarts, By-Low Foods 
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Éttermek és Gyorsbüfék 
 Luxus:  Azteca International, The Edge,Takuri's, 

Ivar's Seattle Dining, Trattoria Pagliacci's 
 Első osztályú:  The Green Village, The Gravity Bar, 

La galleria, Le Gourmand, Jay's Boathouse, Hien 
Voung, Kau Kau, Purple Haze, The Original Elven, 
Takuri's 

 Családi Stílusú:  Gracie's for Ribs, Bosco's, Tacoma 
McKraken's, Jong Yen Lo, Hakata's, The Bangkok 
Huts, Jack and Ronald's, Maximillion's 

 Egyszerű:  Maximillion's, You Should Not Eat So 
Much!, Nukit Burgers, The Golden Archers, Regal 
Burgers, Loco Foods, The Captain's Galley 

 
Szállodák 
 Luxus:  TripleTree Hotels, Lucas Hotels, Hilton 

Hotels, Sheraton Hotels 
 Első osztályú:  Westin Hotels, Hotel Nara, The Gold 

Lion Inns 
 Családi Stílusú:  Renton Inns, Wylie's Gala Inns 
 Egyszerű:  Rent and Rest Hotels, Comfy Cubicle 

Hotels, Aston's Moneymakers 
 
>>>>> Ne felejtsd, barátom, van még egy osztály. Mi csak 
koporsóhotelnek hívjuk. <<<<< 
 -- Fast Jack (12:12:10/50-5-30) 
 
Számítógépek és Elektronika 
 Luxus:  Nybbles & Bytes, Gat's Computer Showcase 
 Első osztályú:  Business Computers International, 

Hardware Etcetera, Blood Monies Software 
 Családi Stílusú:  Software Sellers, Microdeck 

Software, DeGear's Electronics 
 Egyszerű:  Used Computers Exchange, Hacker's 

Delight, Kennedy's Cheap Electronics 
 
Testfejlesztő Centrumok 
 Luxus:  Executive Body Enhancements 
 Első osztályú:  Body+Tech 
 Családi Stílusú:  A Whole New You 
 Egyszerű:  Dr. George's Cyberware Clinic 
 
 
TURISTA INFORMÁCIÓK 

A Seattle Látogató Központ, a Seattle Gyülekezeti 
Központban található a Hetedik Utcában, kínál 
brossúrákat, térképeket, és személyes segítséget is. 
Túrákat a városba szintén itt lehet elintézni. 

Ugyancsak itt lehet a hordozható telekomokat 
áthangolni, hogy képes legyen kiadni a 
PANICBUTTON™ jelet, ha segítségre van szükséged. Az 
áthangolás ára 1,000 nujen, és a Látogató Centrum melletti 
rendőrségi irodában érhető el. A Lone Star Biztonsági 
Iroda garantálja, hogy az ügynökei a riasztás vétele után 
legfeljebb öt perccel a helyszínre érnek. A jel nem hatol át 
nagy tömegű betonon, illetve acélon, a jeladó korlátozott 
hatósugara miatt, ezért a látogatóknak nem ajánlják, hogy 
bemenjenek épületekbe, illetve hogy a föld alatt 
utazzanak, ha valamilyen zűr van kibontakozóban. 

Kisebb látogató centrumok vannak elszórva a 
városban. Ha eltévedsz, csak hívd az 55-WHERE számot, 
amin beszélhetsz az operátorral, aki válaszol kérdéseidre a 
várossal kapcsolatban, vagy elirányít a legközelebbi 
látogató centrumba. 
 
A Szelis-Síd Tanács Földjei 

A Látogató Centrum egyben a Szelis-Síd Tanács 
képviselete is, hogy kérdésekre válaszoljon, és segítséget 
nyújtson, azoknak, akik meg akarják látogatni a 
nemzetüket. Hogy ezt megtehesd egy aktuális útlevél 
file-nak kell lennie a hitelkártyán, és egy átutazási 
engedélynek, másnéven „kék tiket”. A Tanács képviselete 
a Látogató Centrumban minden a kék tiket 
megszerzéséhez szükséges formanyomtatványt adnak, de a 
utánajárni, az illetőnek kell, az Útlevél Kunyhóban, amely 
a Tanács Szigeten van. A sziget a Washington Tó déli 
részén van, és ez a központja a Szelis-Síd képviseletnek 
Seattle-ben. Egy taxival eljuthatsz a Tanács Szigetre, és a 
megfelelő kunyhó előtt tesz le. 

A Tanácsi hivatalnokok kérni fognak rólad egy képet, 
lefuttatnak egy azonosítást és megkérdezik, hogy milyen 
okból szeretnéd felkeresni a nemzetüket. Az átutazási 
engedélyedet egy nap múlva kaphatod meg. A kék tiketek 
csak egy korlátozott időre szólnak. A turisták tiketjei 
egy-három napra érvényesek, a látogató útitervétől 
függően. Az átutazási engedélyedet feltűnő helyre kell 
tenned, míg a Szelis-Síd földeken tartózkodsz. Ha 
elfelejted kirakni a tiketet, vagy a megfelelő időben 
elhagyni a Tanács területét, sok bírságot, akár 
bebörtönzést is vonhat maga után. 
 
Érdekvédelem 

Az Észak-Amerikai Támogató Szervezetnek (NACLU) 
is vannak irodái Seattle-ben, és az 555-LAWS számon 
érhetőek el. A NACLU küld neked egy megfelelő 
ügyvédet. Bennszülött amerikaiak és a Metahumánok 
pedig a következő számokat hívhatják:  555-TRIB, 
555-ORKS és 555-ELFS, külön-külön, hogy elérjék az 
ügyvédeket, illetve csoportokat, amelyek képesek kezelni 
a speciális problémáikat. 
 
Orvosi Ellátás 

Seattle-ben nagyon jó az orvosi ellátás, 54 kórház és 
klinika van, a legtöbb képes bármilyen orvosi 
veszélyhelyzettel megbirkózni. A város mentősei 
jól-képzettek, és mind autókat, mind helikoptereket 
használhatnak, hogy a pácienseket a kórházba szállítsák. A 
DocWagon™ társaság is képviselteti magát a városban, 
sok nagy, páncélozott, zárt, teherkocsival, és helikopterrel, 
készen arra, hogy hívásra az egészségügyi a gondban levő 
ügyfelei segítségére siessen. 

A Városi Egészségügy és az Orvosi Csoport a város 
két legnagyobb egészségügyi fenntartó szervezete. A 
város a Városi Egészségügyet az alkalmazottai számára 
tartja fenn, az Orvosi Csoportot pedig a többi polgárnak. 
Ha a látogatók tagjai valamilyen hasonló szervezetnek, 
akkor ők fedezik a Seattle-ben tartózkodás költségeit. 
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Mint mindig, a látogatóknak erősen javallott, hogy 
legyen egy naprakész orvosi file-juk a hitelkártyájukon, és 
hogy tartsanak egy másolatot egy biztos helyen. 
 
Chipek és Alkohol 

Seattle megpróbálja ellenőrzés alatt tartani az illegális 
chipek és drogok forgalmát. A város programokat 
szervezett a gyerekek oktatására, a fogyasztók 
rehabilitálására és a terjesztők megbüntetésére. A 
programok állandóan pénzhiánnyal küszködnek, ámbár a 
rendőrség viszont emberhiánnyal küzd ahhoz, hogy a 
programok olyan effektívek legyenek, mint amilyenek 
lehetnének. 

Seattle csak az egyetlen legális szórakoztatási drogot 
tartja ellenőrzés alatt, ez az alkohol, de ennek terjesztését 
majdnem teljesen a saját irányítása alá vonta. Ámbár a 
bort és a sört a fűszerüzletek is árulhatják, az égetett 
szeszes italokat csak a város tulajdonában levő 
szeszárusító helyek forgalmazhatják. A város magas szesz 
adója és az ideszállítás költségei miatt, az UCAS többi 
részéhez képest ezek ára 25%-kal magasabb. A szeszes 
ital boltok hétfőtől péntekig vannak nyitva délelőtt 10-től 
délután 4-ig. 

 
Szórakozás 

Seattle-ben sok múzeum és galéria van. A két 
legnépszerűbb a Seattle-i Szépművészeti Múzeum, amely 
a Volunteer Parkban található, és a Történeti és Ipari 
Múzeum a Keleti Hamlin 2161 alatt, amely a város 
történelmét dokumentálja a kezdetektől napjainkig. A 
Seattle-i Szimfonikusok és a Seattle-i Opera is népszerűek, 
évente egyszer mindig lejátsszák Wagner művét a 
Nibelung Gyűrűjét. Mindkét együttes a Seattle-i Központi 
Operaházban lép fel. 

Azoknak, akiknek más a zenei ízlésük, Seattle sok 
mega-híresség induló városaként közismert, mint például a 
Concrete Dreams, vagy a Slip-Shadow Sara. A legtöbb 
helybéli úgy tartja, hogy Seattle a Pink Floyd stílus 
újraélesztőinek, a Comfortably Numb-nak, a következő 
sztárságra jelölt együttesnek, a székhelye. Seattle-ben sok 
éjszakai klub működik. 

A Seattle Repertoár és a Kortárs Színház a város két 
legjobb társulata. Az Omnidome beli hatalmas tridim 
szolgáltatáson kívül van még a Nagy Háromdimenziós 
Színház, egy a várost behálózó kisebb tridim 
szolgáltatásokat nyújtó lánc. 

Seattle nem kiábrándító a sportrajongóknak sem. A 
Seattle-i Tengeri Sólymok, a negyvenes évek nagy 
csapata, a KIngdome-ban szokták fogadni a vendég 
csapatokat. A Tengeri Sólymok megosztva használják a 
stadiont a Seattle Supersonics kosárlabda, és a Seattle-i 
Tengerészek baseball csapattal. A Tengerészek voltak az 
utolsó Világbajnokok, mielőtt bárki a világ legjobb 
játékosa lehetett volna a chipekkel. A Tacoma Tigrisek és 
az Everett Óriások Seattle két chipek nélkül játszó AAA 
osztályú baseball csapata. A Tacoma Timberwolves harci 
motoros csapat, pedig az otthoni  meccseit a Tacoma 
Dome-ban játszák. A Timberwolves megosztják a 
stadionjukat a Screamers Urban Brawl csapattal. A két 
csapat a stadion idejét azon bizonytalan dolog szerint 
osztotta fel, hogy melyik csapat ellenfeleinél volt több 
haláleset, vagy súlyos sérülés az elmúlt évtizedben. 
 
>>>>> Ha más kézzelfogható szórakozásra vágysz, 
Seattle-ben van sok, jól karbantartott ház, mindegyik 
bejegyzett, és a városi orvosi szolgálat is rendszeresen 
látogatja. Ezekben a házakban a nem erőszakos 
szolgáltatások széles választékát találhatod meg, az árak 
indokoltan magasabbak, figyelembe véve a tehetségek 
szépségét. Az Óz Földje, Jáde Pillérek, Katy Texasi 
Gyönyörszalonja, és a Vörös Fény, ezek a legnagyobb és 
legismertebb házak. 
 Továbbá szerveznek túrákat a Belváros alatt fekvő Ork 
Földalatti Városba is, amelyekből néhány rész még a 19. 
századból maradt itt. Az első orkok és törpék 
együttműködtek az alagutak fúrásában a belváros épületei 
között és alatt, és a mérnöki problémák megoldásában, 
hogy egy egész várost készítsenek az utcák alatt. Az 
egyedülálló törpe faragások, amelyek a város különböző 
részeit díszítik, az egész világon ismertek. Ma egyetlen 
törpe sem él Földalatti Városban, mivel egy erőszakos vita 
az orkokkal a 2041-es kiköltözésükhöz vezetett. 
 Suttognak arról, hogy létezik egy másik ork földalatti 
rész Tacomában is. Senki sem tud biztosat a létezéséről, 
de néhányan azt hiszik, hogy a Harag Éjszakáján a 
tűzhalál elől menekülő orkok közül páran felfedezték, 
hogyan hatolhatnak be a város csatornarendszerébe. 
 Ha humán, tündér, vagy törpe vagy, a Földalatti 
Városba vezető túra nem kockázat nélküli, különösen 
éjszaka. Sok ork úgy gondolja, csak az ő saját fajtájuk 
tehetik be a lábukat a Földalatti Városba. Néhányan ezt 
agresszív módon is kifejezhetik a vendégek irányában. A 
túravezetők jól fel vannak fegyverezve, de a látogatókat 
figyelmeztetik a kockázatra. <<<<< 
 -- Raven Razorgal (13:24:59/50-5-14) 
 

Seattle-ben hét nyilvános trideo állomás van:  KONG 
(NBS, 5. csatorna), KOMA (ABS, 4. csatorna), KORO 
(CBC, 7. csatorna), KSPS (PBN, 9. csatorna), KSTS 
(független, 11. csatorna), KKRU (független, 13. csatorna), 
KTXX (független, 22. csatorna). Mindegyik része a 
minimum trideo kábel szolgáltatásának, amely 235 más 
trideo csatornát nyújt, a gyerekadóktól a felnőtteknek 
szóló műsoradókig. A trideo műsorok nagy többségét a 
vagy a Keleti Parton, vagy Kaliforni Szabad Államban 
készítik, és Seattle-be műholdon keresztül jut el. 

A szórakoztató csatornákon kívül három egyéb 
csatorna is létezik:  a metroplexum nyilvános ügyei KPUB 
(6. csat.), BAMR, Bennszülött Amerikaiak Műsorszóró 
Rendszere (8. csat.), és az NSSL, a Szelis-Síd Földek 
hálózata (12. csat.). Mindegyik fontos betekintést nyújt a 
Seattle-t formáló erők belső ügyeibe. 
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További információkért konzultálj A Rakétá-val. Ez a 
régi magazin a legjobb információforrás a Seattle-i 
szórakozási lehetőségekről, legalább egy évszázada. A 
város két újságja a Seattle Times, és a Seattle 
News-Intelligencer, szintén jó információforrások. 
 
>>>>> Seattle-nek megvan a maga erőszak, bűnözés, és 
korrupció elosztása, akármennyire is szeretné a 
kormányzó, és a turizmusért felelős személyek felfújni a 
nép optimizmusát. 
 Ti megnevezitek, mi megkapjuk:  Maffia, Jakuza, 
Seoulpa Gyűrűi, motoros bandák, thrillerek, chip élvezők, 
és poliklubok, túl, a közönséges gyilkosokon, tolvajokon, 
és pszichopatákon. Ne felejtsd még el a faji ellentéteket 
sem, mikor például egy közönséges Joe elhatározza, hogy 
ő ezentúl útálja az orkok pofáját, vagy egy törpe érzi 
magán egy troll súlyát. A Lone Star Security elég elfoglalt 
azzal, hogy megpróbál rendet tartani a városban, de erre 
úgy látszik, sosem lesznek elegen, vagy legalábbis, 
nincsenek a megfelelő helyen a megfelelő időben. 
 Mikor bejelentés érkezik valamilyen bűnesetről, a 
rendőrök nem túl sok segítséget nyújtanak. Túl elfoglaltak 
a csinos házak táján való szaglászással. Éjszaka ezek a 
házak üveg borította fákká, a nedves utcák pedig az erdő 
aljzatává változik, amelyen farkasok lovagolnak 
motorjaikon a csatába. Az Aztechnology Piramis, 
amelyeknek falait fénylő reliefek díszítik. Ó, nagyon 
szépnek látszik a gazdag turisták városnéző léggömbjéről 
nézve, de innen lentről a lüktető faragványok démonok 
röhögésének látszanak. 
 Nehogy rosszul ítéljetek meg engem. Seattle az én 
szülővárosom, és nem szeretek másutt élni. Egyszer egy 
évet töltöttem New Yorkban, dekázni néhány barátommal, 
az Isten könyörüljön lelküknek. Majdnem megőrültem a 
tejfölszerű levegőtől, a zöld teljes hiányától, és az emberek 
reménytelen paranoiájától ebben a városban. 
 De nagyon útálom azokat, akik azt hiszik, hogy 
Seattle-ben minden napfényes és mosolygós. Ez a hely 
sem jobb a többinél. <<<<< 
 -- Steel Lynx (16:02:54/50-5-2) 
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TÖRTÉNELEM 

A DENVERI SZERZŐDÉS 

Seattle, mint a Csendes-Óceán északnyugati 
partvidékének legtöbb városa, rönkvárosként kezdte, a 
környék hatalmas erdőségeit kivágva, és fát szolgáltatva 
Kalifornia sok fellendülő városának. Amikor a rönk ipar 
virágkorát élte, a városok, úgymint Seattle, Tacoma’s 
Everett, a természetes kikötőiket nagy hajózási és 
kereskedelmi központokká fejlesztették fel. A huszadik 
század második felében Seattle lett a régió legnagyobb 
városa. Időközben, az olcsó földek, nagy erőforrások és az 
egészséges profit egyre csak vonzotta az ipart és a 
high-tech társaságokat, csillogóra festve a régió jövőjét. 

Majd jöttek az Ébredés eseményei. 2010-ben a U.S. 
Szövetségi kormánya a Magányos Sas rakétát használta fel 
ürügyül, hogy bizonyítsa, milyen kis területeken élnek a 
Bennszülött Amerikaiak és hogy bekényszerítse őket az 
átnevelő központokba, amelyek tulajdonképpen csak kis 
koncentrációs táborok voltak. 

Szintén ebben az időben, a halálos VITAS vírus 
kiirtotta közel a föld lakosságának negyedét, míg ezalatt a 
Pacific Northwest haladt a maga balsorsa felé. 2011 január 
13-án egy hatalmas földrengés rombolta le az Olympic 
Peninsula-t. Az összedőlt épületek között volt a fő Indián 
„átnevelő központ” is. Tömeges szökések voltak, több 
ezer Bennszülött Amerikai menekült a közeli hegyekbe. 
Mennydörgő Tyee, egy Szelis harcos és közeli barátja a 
Bennszülött Amerikai vezető, Vonyító Prérifarkas 
vezetése alatt a Szelis, Makah, Holló és Haidas törzsek 
megkezdték gerillaháborújukat a kormány kényuralma 
ellen. 

A mágia felemelkedése és az első metahumánok 
megjelenése csak növelte a félelmet az egyszerű emberek 
között. Bárkinek ellene lehetett fordítani őket, aki csak egy 
kicsit is különbözött tőlük, és a faji ellentétek gyorsan 
növekvő erőszakban törtek ki. 

A harc a Bennszülött Amerikaiak és a kormány között 
hat hosszú évig tartott, mindekét oldal megszámlálhatatlan 
szörnyűségben vétkes. A Szelis-Síd Háborús Tanács (a 
Bennszülött Amerikai törzsek, tündék és mágusok 
szövetsége, fokozatosan fölénybe került. A mágiától és az 
Anglo szimpátia megmozdulásoktól támogatva a 
gerillaháború támadásba ment át minden fronton. 
2015-ben a Mennydörgő Tyee által vezetett Szelis törzsek 
elfoglalták a bangori Trident Tengeralatti Rakétabázist. 
Két hónappal később pedig a Puget Sound 
Haditengerészeti Hajóépítőt Brementonban. A Sounddal a 
Tanács egyensúlyba került a végső leosztásban, amint az 
ellenfél még erőfölényben levő csapatai körülvették őket a 
McChord Légibázison és Fort Lewis-ban. 

A természet is kivette részét a játékból. 2017 augusztus 
17-én 10:32-kor a Hood, St. Helen, Rainier és Adams 
vulkánok egyszerre kitörtek. Ez teljesen megdöbbentette a 
tudósokat, és még a legszkeptikusabbak is hinni kezdtek a 
természetfelettiben, mivel ez az esemény azután történt, 
hogy Vonyító Prérifarkas a Nagy Szellemtáncba vezette a 
Bennszülött Amerikaiakat. A Pacific Northwest-en a 
törmelékek tonnái, a füst és az izzó láva a nappalt is 
lángoló éjszakává változtatta. Pánik tört ki az utcákon, és 
az egész szociális struktúra az összeomlás szélén volt. 

William Jarman elnök sürgetésére az Egyesült 
Államok, Kanada és Mexikó beleegyezett az Indiánok 
kiirtásába. 2018 Áprilisában mindkét oldal aláírta a 
Denveri Szerződést. Többek között a szerződés elismer a 
BAN-t (Bennszülött Amerikai Nemzetek), és nyugat 
Észak Amerika nagy részét átengedte az új államnak. Csak 
Kalifornia, és Seattle, Tacoma, Everett és Denver városok 
maradtak az Egyesült Államok irányítása alatt. 
 
>>>>> A katonaság nem az egytelen intézmény, amely 
megszenvedte a mágia visszatérését. A hírszerző 
ügynökségek, az egész világon, majdnem megszűntek, 
amikor a mágikus érzékelések a legjobb védelmükön is 
keresztülláttak. Egész külföldi ügynökhálózatokat leplezett 
le a BAN saját titkosügynöksége, helyénvalóan Igaz 
Táncolóknak hívják őket. A legtöbb ügynök sorsa 
ismeretlen, ámbár minden valószínűség szerint kivégezték 
őket. 
 Körülbelül öt év kellett ahhoz az Ébredés után, hogy az 
Anglo ügynökségek, mint a CIA és az FBI sikeresen 
integrálják a mágiát a műveleteikbe. <<<<< 
 -- Smiley (12:05:39/50-5-3) 
 
>>>>> Én egy légi zászlóaljat vezettem a Kilencedik 
Hadosztályban az Ébredés alatt, és mondjátok meg 
nekem, hogy a BAN harcosok miért olyan átok jó küzdők. 
És ne hagyjátok elbolondítani magatokat a tankönyvektől, 
hogy ennek egyedül a mágia az oka. Biztosan, a mágiájuk 
erős volt, de nem mindig tudták használni. Energiájuk egy 
részét a Nagy Szellemtáncra kellett hogy tartalékolják. Sok 
idejük volt arra, hogy kiverjenek minket, tisztán és 
egyszerűen, a mágia segítsége nélkül. 
 Mi tulajdonképpen az Anglo szimpatizánsok miatt 
vesztettük el a háborút. Nem tudom megmondani, 
hányszor mentünk neki néhány lesben álló civilnek, és 
mivel nem kémkedtek ellenünk, és semmit sem terveztek 
ellenünk, sokszor az indiánok oldalára álltak. A pokolba, az 
idő több mint felében az Anglók ellen harcoltunk. 
 Aztán ott voltak még a nyilak. A puskák lehet, hogy 
hatékonyabbak, de ha valami a látóterébe került, 
felpiszkálta az ember mellkasában az Istenfélelmet. Nem 
mindig használtak nyilakat, de mikor használták, mindig 
működtek. <<<<< 
 -- Nemesis Ezredes (20:32:09/50-3-5) 
 
>>>>> Mi történt Mennydörgő Tyee-val? <<<<< 
 -- Egy kíváncsi a Capitol Hillen (09:15:45/50-4-22) 
 
>>>>> A Mennydörgő Tyee-ról szóló kevés információ 
szerint, a Suquamish törzsből származik. 18 éves korában 
belépett az Egyesült Államok Hadseregébe, ahol gyalogos 
tiszt lett. (Néhány suttogás szerint West Pointban is járt, de 
erre semmilyen bizonyíték nincs.) A karrierje rövid úton 
véget ért, amikor megtagadta, hogy összegyűjtse 
Bennszülött Amerika társait Kolorádóból, és egy átnevelő 
központba szállítsa őket. 
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 Akkor lett Mennydörgő Tyee néven ismert, amikor 
átvette az összes katonai tevékenység irányítását a 
Szelis-Síd Tanácsban. Képességeit mint az Egyesült 
Államok Hadereje ellen sikeres harcokat vezető 
parancsnok bontakoztatta ki. Néhány jelentés rámutat, 
hogy ő volt a felelős sok, a Tanácsi erők által, az Anglo 
polgárok rovására elkövetett szörnytettért is. Ugyanakkor, 
ő volt az az ember is, aki úgy utasította a katonáit, hogy 
mentsék meg azokat az Anglo polgárokat, akiket a Rainier 
vulkán kitörése fenyegetett, a háború vége felé. 
 Senki sem tudja, mi történt Tyee-val a háború után. 
Beszélnek róla, hogy rögtön a Denveri Szerződés 
ratifikálásakor lemondott, visszavonult a csendes életbe, 
feleségével és gyerekivel valahová a félszigetre. Néhányan 
azt hiszik, hogy lelőtte egy Amerikai orvlövész. Míg mások 
fenntartják, hogy a tisztjei közül az egyik ölte meg, amikor 
utasította őket, hogy tegyék le a fegyvert és segítsenek a 
bajbajutott Anglóknak kijutni a vulkán hatásköréből. 
Valószínűleg sohasem tudjuk meg az igazságot.]<<<<< 
 -- Stealth professzor (15:45:20/50-5-2) 
 
 
A 2019-ES EXODUS 

A Denveri Szerződéssel Anglók ezrei vesztették el a 
BAN területén levő földjeik birtokjogait. Az Anglók 
visszamehettek az Egyesült Államok új határai mögé, 
vagy akár, mint alsóbbrendű polgárok, a Bennszülött 
Amerikai földeken is maradhattak. A Szuverén Törzsi 
Tanács törvényen kívül helyezett minden megtorlást, ami 
a maradást választó Anglókat sújtotta volna, de nem 
vetette el azt a tervet, hogy rezervátumokba gyűjtse őket. 
Így egy menekültáradat özönlött ki az Indián földekről. 

A keleti Egyesült Államok és Kalifornia bőven 
elégséges készletekkel rendelkeztek, ahhoz, hogy 
megbirkózzanak ezekkel a hontalan emberekkel, de 
Seattle, és a szomszédságában levő városok nem. Csak 
2019-ben több, mint 200,000 menekült ereszkedett le erre 
a területre, többségükben a Puyallup régióból. Nemsokára 
Seattle már valósággal harcolt Tacomával, Everettel és a 
területen levő kisebb kisvárosokkal a szövetségi támogatás 
minden kis darabkájáért. A Szövetségi kormány, 
időközben, egy országos gazdasági válsággal küzdött volt 
elfoglalva. Így Seattle segítségért való könyörgését 
majdnem mindig figyelmen kívül hagyták. 
 
>>>>> Én éppen újonc zsaru voltam, mikor a menekültek 
először érkeztek ide. Kocsik és teherautók, mind zsúfolásig 
családokkal, és amit csak el tudtak hozni, kilométereken 
keresztül. Legtöbbjük szeméből vad rémület sütött, mintha 
valamilyen gyilkos állat elől menekülnének. Állandóan 
ugyanazt kérdezték:  „Ez biztonságos? Fognak támadni?” 
Sok embert láttam összeomlani, és sírásban kitörni, amikor 
megérkeztek Seattle-be. Az ideiglenes 
menekülttáborokban való élet ellenére is, vidámak voltak. 
<<<<< 
 -- SPD1 (07:50:15/50-5-29) 
 
 

                                                           
1 Seattle Police Department (Seattle-i Rend rség) 

A METROPLEXUM SZÜLETÉSE 

 Charles C. Lindstromnak, Seattle 2018-as karizmatikus 
polgármesterének, erős hajlama volt a tüzes beszédekhez, 
és a merész akciókhoz. A legnagyobb kívánsága az volt, 
hogy Seattle-t a Csendes óceáni part gazdasági fővárosává 
tegye, bekebelezve a várost körülvevő kisebb városokat. A 
kritikák csak „Hódító Lindstrom”-nak hívták, és derűsen 
figyelték, amint minden egyesítési próbálkozás csúfos 
kudarcba fullad. 
 A Denveri Szerződés és az azt követő menekült 
támadás hatására sokan újra elgondolkoztak Lindstrom 
Polgármester elképzelésein. Mivel az elővárosok túl 
gyengék voltak ahhoz, hogy a problémát egyedül 
megoldják, az egyetlen logikus útnak az tűnt, hogy 
politikailag egy csoportba tömörüljenek. 2019 elején 
Bellevue, Renton és Kent túlnyomó többséggel 
megszavazta, hogy egy nagyobb Seattle részeivé váljanak. 
Nyár végére Seattle bekebelezte a teljes valamikori King 
Megyét, és a szomszédos Pierce és Snohomish megyék 
nagy részét. 2019 szeptember 6-án Everett és Tacoma 
polgárai a csatlakozás mellett döntöttek. 
 Így a Seattle-i városi kormányzat irányitása alá került 
mindaz a terület, amelyet a BAN a Pacific Northwest-en 
meghagyott az Egyesült államoknak. 2020 november 
16-án pedig az Egyesült Államok elnöke feloszlatta 
Washington Államot és bejegyezte az új városállamot 
Seattle Metroplexum néven, kormányzójaként pedig 
Charles C. Lindstromot jelölte ki. 
 
>>>>> Ne felejtsd el, hogy a Maffia és a Jakuza 
megpróbálta megfélemlíteni, és kényszeríteni Everett és 
Tacoma szavazóit. A szindikátusok elszántan meg akarták 
őrizni a két cáros függetlenségét, mivel a Seattle-i 
biztonsági erők veszélyeztették az illegális 
tevékenységüket. 
 Kocsikból való lövöldözések, és a kocsibombák 
mindennaposak lettek. A terror kampánya működött, de 
nem úgy, ahogy azt a szindikátusok elképzelték. A 
tömeges erőszak azt váltotta ki, hogy az emberek vágytak 
az egyesített Seattle erősebb közbiztonságára. Mikor a 
szavazatokat összeszámlálták, kiderült, hogy a szavazók 
több, mint 85%-a az egyesülés mellett voksolt. <<<<< 
 -- Lee Detektív (23:20:00/50-4-29) 
 
 
A FELÉBREDT VÁROS 

Az új metroplexum kormnányzata az első súlyos 
teszten 2021 április 30-án esett át. Minden tíz polgárból 
egy csodálatos átalakuláson esett át, úgyhogy a 
legendákbeli orkokkra és trollokra kezdett hasonlítani. Az 
emberek közül sokan fenyegettetve érezték magukat, 
mivel ezek az új fajok már túl groteszkek voltak az 
ízlésüknek. 
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A szóbeszédekre és a be nem bizonyított tudományos 
teóriák alapján, az átváltozást fertőzőnek hitték. Lindstrom 
kormányzó utasította a Metroplexum Őrséget, hogy 
gyűjtse össze, és tartsa a valamikor Bennszülött 
Amerikaiak részére kialakított táborban ezeket az 
embereket, és a családjukat. Az év végére a tudósok 
bebizonyították, hogy a Gobilinizáció (ezt a nevet a a 
média ragasztotta az átváltozásra) nem fertőző. 2022 
augusztusában Lindstrom utasítást adott, hogy az összes 
metahumánt engedjék ki a karanténból, és még egyszer 
mondta, hogy éljenek békében. De ez nem valósult meg. 

Sok humán indokolatlan félelmet érzett az úgynevezett 
metahumánok iránt. A rendőrségnek pedig, akiknek 
legutóbb le kellett tartóztatniuk a metahumánokat, most 
meg kellett védenie őket a feldühödött csőcseléktől, amely 
eleve gonosz lényeknek hitt minden metahumánt. 

2022-ben faji zendülések törtek ki az egész 
metroplexumban a hgumánok és a metahumánok között, 
és mindkét oldali dühnek a java részét a rendőrség volt 
kénytelen elviselni. 2023 februárjában a Seattle-i 
Rendőrség sztrájkba kezdett, hogy tiltakozzon a helyzete 
miatt. Felháborodva a megmozduláson, Lindstrom 
kormányzó illegálisnak minősítette a sztrájkot, és az SPD 
minden tagjára lövetett. 

Ezek után felfogadta a Lone Star Biztonsági 
Szolgálatot, egy magáncéget, hogy kikényszerítse a 
törvények végrehajtását, és biztonságot teremtsen a 
városban. A Lone Star tisztjei azt ígérték, hogy 
visszaszerzik a város feletti ellenőrzést. A volt rendőrség 
tagjainak nem volt sok választásuk, vagy a leszerződtek a 
Lone Star-hoz (elveszítve a rangjukat), vagy elszegődtek a 
testőrszervezetek valamelyikéhez, amelyek nagy igényeket 
támasztottak. 

Ámbár a Lone Star egyfajta törvény és rend látszatát 
fenntartotta a városban, ez csak addig tartott, amíg ki nem 
tört egy második VITAS járvány, amelyik megint 
megtizedelte az emberiséget, úgyhogy az emberek újra 
elővették a faji előítéleteiket. A néhány humán, aki 
felesküdött a faji előítéletek és a felsőbbrendűség ellen, 
formális csoportokba szerveződtek. Minden nagyobb 
vallás (az Iszlám fundamentalizmus kivételével) elítélte a 
rasszizmust, mint a múlt utálatos és tudatlan maradványát. 

Lindstrom kormányzó 2028-ban visszavonult. Charles 
C. Kross az ismert média személyiség követte 2029-ben, 
aki a legtöbb dologban elődje politikáját követte. Néhány 
hónappal hivatalba lépése után, a Crash '29 néven ismert 
számítógépvírus majdnem teljesen megsemmisítette a 
Matrix-ot. A vírust az Echo Mirage dekásai izolálták és 
megsemmisítették, de sajnos csak miután Seattle 
gazdasági struktúrájának nagy részét megsemmisítette. A 
láncreakció a helyi üzletekre gyors volt és halálos. 
Társaságok és vállalatok ezrei omlottak össze, és a helyi 
gazdaság tönkrement. 
 
>>>>> Az emlékeim a '22-es lázadásról és az SPD '23-as 
lemondásáról nem kellemesek. Sok éjszaka találtuk 
magunkat rosszindulatú humán, vagy metahumán 
csőcselék keze között, de általában bántatlanul szabadon 
eresztettek. Még emlékszem, hogy mentem a társam 
feleségéhez megmondani, hogy a férje kötelessége 
teljesítése közben elhunyt. A fiúk a Városházán 
feláldozhatónak hittek. <<<<< 
 -- SPD (13:16:25/50-2-11) 

 
>>>>> A rendőrség fölösleges lett abban a pillanatban, 
amikor már nem védte tovább az emberi jogokat, és többet 
törődött azoknak a bűzlő metahumánoknak az életével. 
Hej, pajtás, magadnak köszönheted, ha ahelyett, hogy 
lelőnéd, védelmezed ezeket az állatokat. <<<<< 
 -- Névtelen (11:17:24/50-3-5) 
 
>>>>> Csak ne „pajtásom”-ozz le engem, te emberiség 
söpredéke. Fütyülök rá, hogy te, és a rasszista barátaid mit 
gondoltok. Sohasem érdekelt, hogy valaki humán, vagy 
metahumán. Az egyetlen dolog, ami érdekel, hogy az illető 
betartja-e a törvényt, vagy sem. Ha igen, kötelességem, 
hogy segítsek rajta. Ha viszont nem, az a kötelességem, 
hogy letartóztassam.  
 Ami téged illet, te barom, meg ne lássalak ebben az 
adatbázisban még egyszer, mert van egy dekás barátom, 
aki nyomon követ, és én egy éjszaka megjelenek az ajtód 
előtt a 22 fontos tölgyfa botommal, és a legnagyobb 
vigyorral, amit valaha láttál. <<<<< 
 -- SPD (03:50:11/50-3-6) 
 
 
A DÜH ÉJSZAKÁJA 

Kross kormányzó 2036-ban visszavonult, és Victor 
„Vic a Gyors” Allenson nyerte meg, aki egykor harci 
motor versenyző volt a Tacoma Timbervolwes-nél. A 
választási kampány alatt tisztán kimutatta, hogy milyen 
alacsonyra tartja a metahumánokat. Az egyik első trideo 
interjúban, a következőt nyilatkozta:  „Az orkok és a 
trollok  jók a harci motorozásban, de attól tartok, hogy 
máshoz nincs elég eszük.” Ez a rasszistákat arra 
ösztönözte, hogy még több embert toborozzanak, és hogy 
még több erőszakos cselekedetet kövessenek el. 

Egy évvel később, 20 ember, többségükben 
Metahumánok, halt meg egy Ohiói kisvárosban, Liberty 
Village-ben, mikor egy csuklyás gengszterekből álló 
banda gyújtóbombákat dobott egy templomra. Alamosban 
20,000-ren, a Humanis Poliklub, a legnagyobb 
anti-metahumán szervezetnek egy ága, vállalta magára a 
merényletet. Hasonló támadások egész sora söpört végig 
Észak-Amerikán, tovább mélyítve a szakadékot humánok 
és metahumánok között. Ebből a szakadékból csapott 
„Düh Éjszakájának” pokoltüze. 

2039 február 7-ének éjszakáján, a Seattle-i 
Metroplexum Őrség, Allenson kormányzó parancsnoksága 
alatt, szisztematikusan begyűjtötték a metahumánokat, és 
fegyveres őrök kíséretében elszállították a vízparton álló 
raktárakba. Azt mondták, hogy ez a végső művelet, mielőtt 
deportálnák őket a San Francisco melletti táborokba  - 
mindez a kormányzó nagy tervének, „a jobb faji 
harmóniáért”, a része volt. 

Hogy mi történt ezután, az zavaros. Mivel a városban 
lakó összes orkot, trollt, tündért és törpét ezekbe az üres 
épületekbe gyűjtötték, a düh és a félelem a tetőfokára 
hágott. Az épületek egyikéből sikítozás hallatszott, majd 
puskalövések. Pánik és hisztéria uralkodott el az egész 
területen. Egy robbanássorozat hallatszott, majd lángok 
törtek ki a régi fából készült raktárakból. Néhány tanú azt 
állítja, hogy az Ötök Keze nevű terrorista szervezet tagjait 
látta a helyszínen, közvetlenül a robbanások után. Ami 
biztos, a Metroplexum Őrsége csak állt, és nézte a 
pokoltüzet. 
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Amint a holocaust-ról szóló hírek elérték a 
nagyközönséget, a polgárok azonnal tiltakozást nyújtottak 
be. Köztük voltak, a kormányzó akciójától megrémült, a 
befolyásos Egyesült Társaságok Tanácsának a tagjai is. 
Ez, a Seattle-i nagyobb vállalatoknak a formális 
egyesülete, bojkottal fenyegette a Allensont, ha azonnal 
nem vet véget a terrorizmusnak. 

De ez már metahumánok ezrei számára túl késő volt. 
Mire Allenson felfogta a fenyegetést, és utasította az 
embereit, hogy közbelépjenek, a raktárak már porrá égtek. 
A halál harangszava megdöbbentő volt, még akkor is, ha 
sok metahumánnak sikerült a csatornákon keresztül 
elmenekülnie. 

A dokkoknál kitört erőszak hasonló akciókra bujtott fel 
embereket az egész városban ezen az éjszakán, és az ezt 
követő napokon, az egész világon. 
 
>>>>> Amit most olvastál, az egy nagyon eltorzított 
formája a Düh Éjszakáján történteknek. Ez az események 
egy képzeletszülte verziója. 
 Elsőször is, csak metahumánokat kergettek ki ezen az 
éjszakán az ágyaikból és vittek le a kikötőhöz. Másodszor, 
mi beszéltünk sok metahumánnal, akik azt állították, hogy 
baleset volt. Azonkívül a média által adott szám óriási 
túlzás. Továbbá, megtiltottuk minden Humanis tagnak, 
hogy belekeveredjen ebbe a cselekedetbe. A tűz kitörése, 
teljesen a véletlen volt, és a végzetes balesetek abból 
eredtek, hogy a metahumán szörnyek mások élete árán is 
ki akartak szabadulni. 
 Miért hazudott Stealth professzor? Mert ő maga is egy 
metahumán és azt hiszi, hogy minden humán gonosz. 
Továbbá az a sajnálatos tény, hogy ő szenved 
rasszizmusban, és tudatlanságban, amivel másokat vádol. 
Ne ítélkezz felettünk, anélkül, hogy meghallgatnád a 
történet általunk kibocsátott verzióját is. Ha érdekel, vedd 
fel a kapcsolatot velünk, a (2206) 53-2144-es HTH2 
számon. Vagy egy képviselőnkkel, aki elküldi neked a leírt 
verziót, vagy személyesen felkeres, hogy válaszoljon 
minden kérdésedre, amit a szervezetünkkel kapcsolatban 
fel akarsz tenni. <<<<< 
 -- A Humanis Poliklub Információs Központja 
(18:20:47/49-8-22) 
 
>>>>> Ki hagyott helyet, ennek a Humanis szemétnek 
ebben a file-ban, ez émelyítő. Ezek nem mások, mint 
terroristák az üzlet ruhájába öltöztetve. Hogy engedhetitek 
meg, hogy terjesszék ezt a mocskot? <<<<< 
 -- Tacoma Örök (06:39:07/49-9-2) 
 
>>>>> Mi a fenéért nem mondta soha senki, hogy az orkok 
betörtek a csatornarendszerbe, és elzárták az utat a 
menekülő tündérek elől? Miért nem beszél erről senki? 
<<<<< 
 -- Anonymous (22:17:30/49-9-25) 
 
 

                                                           
2 Helyi Távközlési Hálózat 

A ROMOKBÓL 

Három nappal a Düh Éjszakája után a tűz még mindig 
parázslott Tacoma kerületben, a Seattle-i kormányzatot 
elárasztották a cselekvést követelő hívások. Lázadáshoz 
közel álló tömegek gyülekeztek a rendőrkapitányságok és 
a kormányzati épületek előtt, minden politikus és 
rendőrtiszt lemondását, aki tudott az eseményekről, de 
nem cselekedett. A média is megragadta az alkalmat, hogy 
kifejezze rosszallását a kormányzati hivatalok ellen. 

A nép dühe gyorsan fókuszálódott Allenson 
kormányzóra, és suttogások keltek, hogy Allenson maga is 
tagja az Ötök Kezének. A helyi politikusok az Egyesült 
Társaságok Tanácsának erős ösztökélésére a kormányzó 
lemondását követelték. Allenson visszautasította, hevesen 
tagadva a vádakat, és igazságtalanságról beszélve. A 
következő napon holtan találtak rá az irodájában, 
meggyilkolták. 

Egy speciális választást kellett kiírni, hogy 
megválasszák az új kormányzót. Ámbár minden kerület 
polgármestere alkalmas lett volna a kormányzóságra, a 
többségük megegyezett abban, hogy Ivar Lindstrom, a 
belváros polgármestere, a Metroplexum első 
kormányzójának fia könnyedén megnyeri azt. Ennek 
ellenére, a választásokat Marilyn Schultz, Bellevue 
polgármestere, egy relatíve ismeretlen ember nyerte meg, 
méghozzá meglepően nagy szavazattöbbséggel. Amit 
rögtön az elején leszögezhetünk a jelöléséről, ő volt az 
első városi hivatalnok, aki segítséget kért a UCC-től a Düh 
Éjszakáján. 

Az új polgármester azonnal egy ultimátumot adott a 
Lone Star Biztonsági Szolgálatnak:  tartóztassa le az Ötök 
Keze terrorszervezet vezetőit, vagy különben egy 
szerződésszegési pert akaszt a nyakukba, kötelesség 
elhanyagolás címén, hogy nem tettek semmit a Düh 
Éjszakáján. A Lone Star rendőrtisztjei, megijedve a 
kormányzó fenyegetésétől, és egy kicsit szégyellték is 
magukat, nagy számban vonultak ki az utcára, hogy kézre 
kerítsék a terroristákat. A következő hét napot csak a 
„Szirének Hetének” nevezik, mivel a hirtelen 
eredményessé vált Lone Star folyamatos rajtaütéseket 
vezetett. Néhány napon belül az Ötök Keze vezetőinek 
nagy többsége vagy halott volt, vagy rács mögött ült. 

Mindez sajnos csak kis vigasz volt Seattle megmaradt 
metahumánjainak. Mind elvesztették az otthonukat, illetve 
szeretteiket a lángok között, és ezt már senki sem volt 
képes visszaadni. Néhány túlélő bemenekült mélyen a 
Puyallup sivatagba, ahol sok metahumán él még mindig, 
elkeseredetten visszautasítva minden kapcsolatot a 
humánokkal. 
 
 
KÖVETKEZTETÉS 

Történelme alatt Seattle a szerencsétlenségek fölé 
emelkedett. A metroplexum újjáépítése a pusztulás után 
meglepően gyors volt. 
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Schultz kormányzó visszahozta a metroplexumot a 
totális káosz széléről a mai helyére, hogy egyike a világ 
legnagyobb városközpontjainak. Néhány a városi 
vezetésben levő korrupcióról szóló kritika ellenére, a 
földalatti szindikátusok növekvő hatalma, és az utcai 
bűnözés növekedése ellenére sem ingadozik a 
polgármester népszerűsége. Kétszer újraválasztották, 
2043-ban és 2047-ben. 
 
>>>>> Az UCC vezetői óriási summával járultak hozzá 
Schultz kampányához, és az emberek azt kezdték 
mondogatni, hogy ebből egy keveset a saját céljaira 
fordított. Ennek ellenére, a közvélemény egyfajta hősnek 
látja, aki visszahozta a várost a Düh Éjszakája után. 
Azonkívül a polgármesterasszony nyilvánosan 
megesküdött, hogy sohasem hagyja, hogy hasonló 
megtörténjen. <<<<< 
 -- Nuyen Nick (15:27:59/50-5-14) 
 
>>>>> Minden politikus bűzlik. <<<<< 
 -- Anonymous (03:39:12/50-5-17) 
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BELVÁROS/SEATTLE 

Ahol megtörténik, haver ... 
 
 
A BELVÁROS FELÜLRŐL 

A kerület nagysága: kb. 468 km2

Népesség: 545,000 
  Ember: 63% 
  Tündér: 13% 
  Törpe: 2% 
  Ork: 19% 
  Troll: 2% 
  Egyéb: 1% 
Népsűrűség: 1,164 fő / km2

Befolyó Adó: 130,000 ¥ 
Létminimum alatt: 26% 
A jólétben élők: 1% 
Társasági Tagok: 89% 
Oktatás:  
  Általános iskola, vagy alatta: 25% 
  Középiskola: 45% 
  Felsőfokú végzettség: 18% 
  Doktori fokozat: 12% 
Kórházak és klinikák: 12 
HTH körzetszám: 206/2206 
 

A boltok, parkok, színházak, múzeumok és hotelek 
átszövik Seattle teljes gazdaságát. Ennek eredményeként 
Seattle belvárosa nem csak felhőkarcolók erdeje amelyek 
közt dühöng a bűnözés, de egy példája a város legkitűnőbb 
dolgainak. A Seattle-iek önszántukból is eljönnek 
megnézni szabadidejükben. 

Ha megkérdezik, a tipikus polgár valószínűleg 
panaszkodni fog a tömeg, a szmog, és a bűnözés miatt, 
akár egy New York-i, vagy egy Chicago-i. Hétvégeken a 
járdák tele vannak Seattle-iekkel, akik a külvárosi 
részekből érkeznek ide, hogy bevásároljanak, vagy csak 
hogy jól érezzék magukat. Még ha a Vörös Szmogriadó 
van is érvényben, a belváros utcái tele vannak 
légzőmaszkos emberekkel, akik dacolnak a rossz 
levegővel, csak hogy bevásárolhassanak, vagy 
klubozhassanak. 
 
>>>>> A városlakók még valószínűleg panaszkodnak az 
eső miatt is, amely olyan savas, hogy kimarja és foltossá 
teszi az épületeket, és elrongyolja a ruhákat. Az esőt 
sokkal könnyebb elviselni, ha az ember lélegzőt használ, 
ami védi a tüdőt. A csapadék az állandó nyugati széllel 
párosulva azt eredményezi, hogy Seattle levegője 
majdnem a legtisztább a kontinensen. Átlagosan, a 
polgárok tapasztalatai szerint évente 60 Vörös Szmog 
riasztás van. A szmog csak ritkán érinti a város néhány 
részét, úgymint a partot és a Shonomish Kerület részeit. 
Másokat, mint a Pusztulatot, teljesen beborítja a gyilkos 
pára. <<<<< 
 -- Woppler a Meteorológus (18:27:05/50-10-17) 
 
 

GEOGRÁFIA ÉS DEMOGRÁFIA 

Seattle Belvárosa majd' egy évszázadon keresztül 
változatlan maradt. Ez szokatlan egy olyan érában, ahol 
sok városi kormányzat hegyeket gyalul el, tavakat tölt fel 
és egyéb nagy méretű átalakításokat csinál a területén 
belül. 
 
>>>>> Ja, ez a kormányzat csak Piramisokat és 
Arcológiákat adott a városnak. Semmi fontosat. <<<<< 
 -- Egy kedvetlen Seattle-i (23:19:51/50-12-10) 
 

A föld alacsony és sík Seattle kies vízpartján, ahol sok 
étterem, bolt, hotel és egyéb csábító dolog van, amely 
szikrázó pezsgést ad a városnak. Ahogy távolodunk az 
Elliot Öböltől, a terep lassan emelkedik a dombok lábáig, 
amelyek olyan meredekek, hogy kihívást jelentenek még a 
legjobb erőben levőknek is. A legtöbb építmény, amelyet 
nem közvetlenül a vízpartra építettek, a lejtőn áll, és 
keskeny gyalogjárók, illetve liftek teszik kényelmesebbé a 
közlekedést az itt élőknek és dolgozóknak. 

Ennek az emelkedőnek a tetejéről lenézve, ugyanazt a 
teljes szépségében pompázó természetet láthatjuk, ami 
annak idején, 200 évvel ezelőtt, a város alapítóit is 
megfogta. Nyugatra a belvárostól, a Puget Sound-on 
keresztül, húzódik az Olimpic Hegység. Keletre a 
Washington tó, és a Kaszkád varjak területe van, míg 
délen a hatalmas Rainier vulkán uralja kilátást. Az Anna 
Királynő Hegye a belváros legmagasabb pontja. A két 
dombsor között kialakult mélyedésben van az Egyesülés 
és a Zöld Tó. Sok gyárat építettek arra széles síkságra, 
amely a folyó két partján nyújtózik. A kerület maradék 
részét dombok és sok kis tó szabdalja fel. 

A legutolsó népszámlálás szerint több mint félmillió 
ember él a belvárosban, ezáltal ez Seattle legsűrűbben 
lakott kerülete. Ennek köszönhető a sok felhőkarcolónak 
lakóépület és a zsúfolt utcák. A metahumánok is nagy 
számban jelen vannak, csak a tündérek és az orkok majd' a 
lakosság negyedét teszik ki. A belváros kulturálisan sokkal 
fejlettebb, mint Seattle többi kerülete. 

A belvárosban sok etnikum él egymás 
szomszédságában, mint a Nemzetközi Negyed, ahol a 
keletiek élnek, vagy mint a Tündér Negyed, illetve az Ork 
Negyed, amely a város alatt fekszik. 
 
>>>>> A belvárosban megszámlálhatatlan bűnre csábító 
dolog van:  ékszerboltok csillogó kövekkel megrakott 
kirakatai, kövér hivatalnokok kacsáznak gazdagságuk és 
fontosságuk tudatában le és fel az utcákon, és a város 
szépségeibe olyannyira belefeledkezett ügyetlen turisták, 
hogy még az értékeiket is elfelejtik biztonságba helyezni. 
Lehet csodálni, hogy a belvárosban a bűnözés olyan 
magas? 
 A belvárosban van, továbbá, a Maffia és a Jakuza 
főnökség is. Becslések szerint a belvárosban a két 
szervezetnek a tiszta haszna a teljes évi jövedelmük 
harmada. A kerület egyes részein nehéz olyan üzletet 
találni, amelynek nem valamelyik szervezet a tulajdonosa, 
vagy nem fizet neki védelmi adót (a Nemzetközi 
Negyedben a Jakuzának, a Harbor Szigeten pedig a 
Maffiának). 



♦ Tények Történelem Belváros Külső Kerületek Kormányzat Gazdaság B nözés 12. oldal ♦ 
 

 Más kerületekben, fennkölt érzelmekbe és tervekbe 
csomagolják a helyi kormányzatban jelen levő korrupciót, 
de a belvárosi politikusok nem haboznak bevallani, hogy 
néhány embert meg kell vesztegetni, ha bármit el akarnak 
érni. Néhányan túl önhittek ahhoz, hogy bevallják, ha van a 
házad előtt egy kátyú, 300 ¥ garantálja, hogy már másnap 
betömjék. Egyesek a „hatásosság ösztönző” kifejezésbe 
csomagolják a megvesztegetést. 
 A Maffia és a Jakuza azon van, hogy ezek közül a 
politikusok közül barátokat szerezzen magának. Mindkét 
szervezetnek a teljesen a zsebében van már néhány kis- 
és középhivatalnok. Ezzel a támogatással (néha 
pisztolyokkal is rásegítve), a szervezetek képesek az 
általuk kívánt irányba befolyásolni a kormányzatot. 
 Senki nem tudja, hány felsőbb tisztviselő van a 
szervezetek uralma alatt. Minden városi tanácstag egyszer 
vagy többször gyanúba kerül. Ami köztudott, hogy a 
szervezett bűnözésnek minden városi tisztviselőről, nem 
csak a belvárosiakról, hanem mindről, vannak dossziéi. 
 Az utolsó nagyobb városi tisztviselőt megvesztegetés 
miatt 2048-ban tartóztatták le. Bob Perkins-t, a First Hill 
terület tanácsnokát, filmre vették, amint pénzt vesz át 
emberektől, akiket ő Don James O'Malley Maffiatag 
embereinek gondolt. Természetesen ők valójában a Lone 
Star és az FBI emberi voltak. Dacára annak, hogy mennyi 
pénzt és időt fordítottak Perkins tanácsnok elfogására, 
csak két év felfüggesztettet kapott. Jelenleg a Tisztesség a 
Kormányzatban poliklub egyik tanácsadója. <<<<< 
 -- Smiley (06:23:49/50-12-15) 
 
>>>>> Egy rendőr nézőpontjából, a belváros valószínűleg 
a legfrusztrálóbb kerület. Mindenkor, ha egy punk, vagy 
banda kipróbál egy új kunsztot, vagy kilyukasztja valaki 
feltűnőnek a bőrét, a városi trideo állomás úgy tűnik, hogy 
azonnal ott terem a fényes reflektoraival, és a törtető 
riporterivel. Alig öt percnyi békét és csendet kapsz a tett 
helyszínén, mielőtt ők leereszkednének, mint keselyűk a 
dögre, körbebotorkálva a területet, összefogdosva a 
dolgoket, és megsemmisítve a bizonyítékokat. 
 A belváros ezen kívül az FBI és az NSA jelenlétének 
központja is, amely egy általános paranoia szintet ad az 
előzőekhez. Te még nem éltél, ha nem „beszéltél” az 
orgyilkosokkal a baráti szomszéd titkosügynökségtől. És 
ha még ettől sem leszel paranoiás, akkor majd azzá 
tesznek a belváros megatársaságainak ügynökei, 
különösen a Mitshuhamától. Úgy tűnik, nekik örömet okoz 
a kínvallatás és az agymosó drogok használata.]<<<<< 
 -- SPD (12:57:39/51-01-21) 
 
 
POLITIKA 

Egy korábbi tanácstag egyszer azt nyilatkozta, hogy a 
belváros politikusai mindig egy kicsit tolakodóbbak, egy 
kicsit zajosabbak, és egy kicsit büdösebbek, mint az 
utcáik. A belváros lakóinak, úgy látszik, hogy ínyére van, 
hogy a helyi politikusaik a legföldhözragadtabb 
kormányzati pozícióért is késhegyre menő harcot 
folytatnak. 
 

>>>>>A választásokon sok polgár jelenléte csak a 
politikusok álma, de a valóság teljesen más. Seattle 
belvárosában a helyi választások kezdetén a költségekre 
fókuszálnak, de mivel sok jelölt verseng a közvélemény 
figyelméért, ezért az egész gyorsan a nyilvánosságért való 
küzdelembe torkollik. Úgyhogy az győz, akinek a 
legfehérebb a foga, a legtöbb pénze, és aki a legjobban 
befeketíti az ellenfeleit. <<<<< 
 -- SPD (18:42:51/50-11-21) 
 

Ivar J. Lindstrom, a Metroplexum első 
kormányzójának a fia, Seattle belvárosának a 
polgármestere. Csinos, jó beszédű, és energikus, ő a 
legjobb, a választók szerint, tíz év óta. 2048-ban 
újraválasztották, hogy harmadik időszakra is. Lindstrom 
támogatja a zajos vitákat a városházán. Gyakran szokták 
idézni a következő kijelentését:  jobb, ha a turisták azt 
látják, hogy a tanácstagok egy csatornarácson vitatkoznak, 
mint ha csak megnézik a belvárost, és azt mondják „Úgy 
tűnik, hogy Seattle nem több csinos épületek és tengeri 
szél együttesénél”. 
 
>>>>> A kerületben a viták annál veszedelmesebbek, 
minél hangosabbak. Az elmúlt öt évben kétszer is 
pisztolylövések hallatszottak ki tölgyfaborítású tanácskozó 
szobából. Az első incidens 2045-ben történt, mikor egy 
elégedetlen tanácsnok a törvényt kigondoló tanácsnok 
lelövésével beszélte rá a tanácsnokokat a törvény 
visszavonásár. A törvény nem ment át. A második incidens 
2049-ben történt, chip élvező titkár ámokfutó lett, és tüzet 
nyitott a tanácsnokokra, egyet megölve, és másik hármat 
megsebesítve. 
 Mindkét esetben Lindstrom Polgármester csak 
közömbösen ült a helyén, míg a többi tanácsnok egyként 
az asztalok alá bukott. Hogy ez a bátorságnak, vagy az 
ostobaságnak köszönhető, azt nem tudni. Ez motiválta a 
sajtót, aki ezen túl csak a város „viharos 
polgármesterének” nevezte. <<<<< 
 -- Smiley (03:48:59/51-01-05 
 
>>>>> A Metroplex Hall őrsége, akárcsak az elődjéé, a 
Charles Royer Épületéé, a kintről jövő támadások ellen van 
biztosítva. Háromszoros vastagságú biztonsági üveg, a 
legújabb biztonsági berendezések, és sok őr védi az épület 
bejáratát. Semmilyen speciális biztonsági intézkedés nincs 
a politikusok az itt dolgozók részére, így fordulhat elő, hogy 
a tanácstagok fegyvert hozhatnak be az épületbe. Én 
figyelmeztettem a vezetőket az épület biztonsági 
problémáira, amíg a testületben voltam, de hallgatott rám 
valaki? Nem. <<<<< 
 -- SPD (09:47:25/51-01-21) 
 
 
GAZDASÁG 

Seattle gazdaságának több mint 50%-a a belváros 
felhőkarcoló százaiban keletkezik, ahol a megacégek kötik 
az üzleteiket, tulajdonokat szereznek, és billó nujeneket 
forgatnak meg. A kerület ezen kívül még hasznot húz a 
kereskedelmi kikötőből is, a Seatle-Tacome repülőtérből 
és a gyárak százaiból. Valójában, a belváros gazdasága a 
legerősebb és a legváltozatosabb Seattle-ben. 



♦ Tények Történelem Belváros Külső Kerületek Kormányzat Gazdaság B nözés 13. oldal ♦ 
 

A kereskedelem fontos a városnak, mivel Seattle egy 
sziget, idegen földekkel körülvéve. Minden évben közel 
400 teherhajó áll be a belváros dokkjaiba, hogy kirakja az 
árukat. Mikor kihajóznak, a rakterük Seattle-i javakkal van 
tele. A Seattle-Tacoma repülőtéren naponta több, mint 100 
szállító repülőgép érkezik és száll fel. Továbbá, körülbelül 
30 teherautókonvoj, mindegyikben legalább 30 jármű, tölti 
fel a belváros raktárházait, és néha olyan messziről, vad 
területeken keresztül, is jönnek, mint Kalifornia 
Szabadállam, a BAN, a Szövetséges Amerikai Államok 
(rövidítve.:  CAS), vagy az UCAS maradék része. 

A nagyobb társasági épületek és gyárak többsége 
szervez nyilvános túrákat. Néhányhoz előzetes jegyváltás 
szükséges. A legtöbb túra ingyenes, vagy egy-négy 
nujen-nyi ellenszolgáltatás szükséges. Néhány túra, 
amelyet pl. a Federated Boeing szervez, nagyon sokba 
kerül, mivel bemutatja a társaság fontosabb részeit és sok 
információval is szolgál. Mások, mint amiket a Mitsuhama 
szervez, különleges hatásokkal kápráztatja el a látogatót, 
de nem mutat meg semmi fontosat. 
 
 
KERÜLETEK 

A következő rész a belváros nagyobb negyedeit írja le. 
 
Ballard 

Ez a Skandináv enklávé a Washington Tó Hajózási 
Csatornájától északra található. Gazdag és középszintű 
házakkal, amelyek lakói sok fesztivált tartanak, hogy 
megtartsák az örökségüket, beleértve a Skandináv 
királyság születésnapját és a Szelis-Síd területen levő 
skandináv várossal való kapcsolattartást. 

A Market Street a Ballard negyed közepe. Ámbár 
néhány Seattle-i morog a területen fennálló bűnözés miatt, 
ez többnyire nem-erőszakos tolvajlás. A legnagyobb helyi 
banda, a Berserkerek, jobban el van foglalva azzal, hogy 
megvédje a területét a szomszédos bandáktól, mint hogy a 
lakosokat megtámadja. 
 
>>>>> Az FBI és az NSA ügynökei nagymértékű 
jelenlétükkel tisztelik meg a területet, így némi alapot adva 
annak a pletykának, hogy Ballard a központja a kezdődő 
Seattle-i Függetlenségi Mozgalomnak. <<<<< 
 -- Smiley (10:17:54/50-11-05) 
 
>>>>> Ballard átlagos biztonsági szintje a Lone Star-nál A, 
vagy AA. <<<<< 
 -- SPD (19:32:16/50-12-08) 
 
Capitol Hill 

A Capitol Hill a legbohémabb Seattle negyedei között. 
A szegény és középszintű apartman komplexumok közül 
sok épületet az eredeti formájában őriztek meg a 
történelmi fontossága miatt. Művészek, fiatal párok, és 
magányos profik élnek itt. 
 
>>>>> A Capitol Hillen él a város radikális és mágikusan 
aktív elemeinek a többsége. A Lone Star B biztonsági 
szintet ad ennek a negyednek. <<<<< 
 -- SPD (19:42:54/50-12-08) 
 

Tündér Negyed 
A Düh Éjszakájának az egyik következménye, ennek a 

negyednek a létrejötte, 2039-ben, ahol a tündérek és a 
törpék összegyűlhetnek, hogy megvédjék magukat egy 
hasonló támadás ellen. A Seattle-i tündérek és törpék az 
Egység Tó déli végét választották, közvetlenül a Seattle 
Központ mellet a nyugati oldalon, és fokozatosan 
átalakították a területet, szürke középszintű apartman 
komplexumokból valami egyedi Metahumánná. A terület 
épületeinek nagy része repkénnyel van beborítva, amely 
susog a szélben, a maradék felületre tündér művészek 
festettek vadonbeli jeleneteket, vagy törpék faragták ki 
díszesen. 
 
>>>>> A tündér negyedben van az otthona a város 
mágikusan aktív személyei közül soknak. A szegényebb 
sámánoknak, akiknek nem áll módjukban a vadonba 
eljutni, a terület sok parkjának egyikében állítják fel az 
orvosságos kunyhójukat. A Lone Star a területnek A 
biztonsági szintet ad. <<<<< 
 -- SPD (19:48:31/50-12-08) 
 
>>>>> Ez a hely annyira más, mint amit vártam. Tündérek 
vannak mindenütt. Tündérek, mint én. Viszont valami más 
rajtuk. Az, ahogy a hajukat viselik? A ruhájuk? 
Valószínűleg a szemük csillogásán, és a járásuk tempóján 
látom, hogy senkiben sem bíznak. Az élet nem ugyanolyan 
itt, mint a Törzsi Földeken. <<<<< 
 -- Tarlan Greenbough (11:13:52/51-02-19) 
 
Nemzetközi Negyed 

A Seattle- Nemzetközi negyed nincs akkora, mint a 
többi az UCAS más nagyvárosaiban a Keleti negyedek, de 
minden bizonnyal ez az egyik legélénkebb. Nem igazán 
népszerű a turisták között, inkább egy középszintű 
lakóterület. A sok kis étteremben jó ételeket árulnak 
tisztességes áron. A helyi lakosok sok kis vásárt tartanak, 
bár ezeket normálisan nem turista attrakciónak szánják. 
 
>>>>> Ez a Jakuza tevékenységek központja Seattle-ben. 
Továbbá sok keleti tudományos könyvtár is található itt. A 
Lone Star által adott biztonsági szintje A. <<<<< 
 -- SPD (19:44:26/50-12-08) 
 
>>>>> Sajnos, amit az SPD mond, teljesen igaz. A 
Nemzetközi negyedet megfertőzte a Jakuza. De ne 
gondold, hogy bárki, akivel találkozol a tagja a 
szervezetnek. A negyed lakóinak nagy része titokban 
megveti a Jakuzát, de nem merészel ellenük szólni, vagy 
tenni valamit. <<<<< 
 -- Polgárok egy Biztonságosabb Nemzetközi 
Negyedért (21:19:50/51-01-19) 
 



♦ Tények Történelem Belváros Külső Kerületek Kormányzat Gazdaság B nözés 14. oldal ♦ 
 

Ork Földalatti Város 
A Seattle-i földalatti hálózat először a 19. században 

jött létre, amikor egy renovációs hullámban lekövezték a 
városrészeket. Ez mindaddig nem létezett ebben a 
században, amíg a város első orkjai, trolljai és törpéi 
kezükbe nem vették az elfeledett alahgsorok, és kövezett 
utcák kezelését, és elkezdtek alagutakat építeni belőlük. 
Mikor a jogi (építhetnek-e más tulajdonban levő  ház 
alagsorába alagutat), és a technikai (mit kezdjenek a 
beszivárgó vízzel) problémákat megoldották, az orkok, 
trollok és a törpék megkezdték a gyönyörűen faragott 
alagutak és barlangok építését mélyen a föld felszíne alatt. 

Már majdnem teljesen elkészült, mikor az építkezés 
leállt, egy erőszakos nézeteltérés miatt a törpék és az 
orkok között, minek eredményeként a törpék otthagyták az 
egészet a 20-as évek elején. Ma az Ork Földalatti Hálózat 
egy teljes város, városházával, saját rendőrséggel és 
áruházakkal. 

Sok úton be lehet jutni a Földalattiba, de a nem-orkok 
számára az egyetlen biztonságos út a kereskedelmi túra 
bejárata a Seattle Közmű Épület alagsorában (Seneca Út, 
és az Első Utca kersztesződésében található, a Big Rhino 
Étterem belsejében), és a Lordstrung Department Store 
alagsorában az Ötödik Utca és a Fenyő Út 
kereszteződésében. 
 
>>>>> A 22 ismert bejáraton kívül még pletykálnak sok 
titkos lejáratról is a Földalatti Hálózatba. Az ork tolvajok 
állítólag használják is ezeket, amelyek az általuk kirabolni 
szándékozott házak alagsorába vezetnek. Ezenkívül 
suttognak még egy ork kormányzatról, és egy hatalmas 
ismerettárról, amely a városközpontban található. 
 Ámbár én azt gondolom, hogy az orkoknak joguk van 
ott élni, ahol akarnak, azt is hiszem, hogy a radikális és a 
bűnöző ork elemek a faji előítéleteket arra használják, 
hogy a Földalattit bevehetetlen erőddé tegyék. Mikor 
gondolatban végigfutok a városon, úgy gondolok a 
Földalattira úgy gondolok, mint a város egy negyedére, 
ahol éppúgy érvényesülnek a város törvényei és a 
végrehajtás. De ez sajnos nem így van, a Földalatti az 
anarchisták álma. 
 Nem hivatalosan a Lone Star egy nagy D-t ad a 
biztonsági fokozatra, de csak nagyon keveset tesz, ha 
tesz, a területen a rendfenntartásért. <<<<< 
 -- SPD (19:50:32/50-12-08) 
 
Anna Királynő Hegye, Interbay és a Magnólia 
Dűlő 

Az Anna Királynő Hegye egy felső és egy alsó 
negyedre oszlik. Az Alsó negyed, amely közelebb van a 
Seattle Központhoz, egy kicsi gazdasági keresztmetszet. 
Keverednek itt a középszintű és a gazdag apartmanok, 
társasági felhőkarcolók és bevásárló centrumok. A Felső 
negyedben több a lakóház és drágább, itt egy 
négyzetméternyi föld több ezer nuyenbe kerül. 
 
>>>>> Az Anna Királynő Királyi Apartmanok a Federated 
Boeing tulajdonában vannak, és a saját felsővezetőinek 
adja ki ezeket. Általában AAA, vagy AA biztonsági 
kategóriába sorolják, ez attól függ, hogy a Hegy melyik 
részén vagyunk. <<<<< 
 -- SPD (19:34:29/50-12-08) 
 

Interbay az Anna Királynő Hegytől északkeletre 
található, közel az Északi Burlington vasúti 
pályaudvarhoz. Szegény és középszintű házak ülnek itt az 
ártéren. A terület az itt élő politikailag aktív ork 
közösségről ismert. 
 
>>>>> Ez az „aktív ork közösség” az Ork Egyesült Poliklub 
szíve, egy csoport amely az utóbbi időben erőszakos 
tendenciákat mutat. A területet gyakran osztják mind az A, 
mind a B biztonsági kategóriába. <<<<< 
 -- SPD (19:36:28/50-12-08) 
 

Ámbár a Magnólia Dűlő csak négy kilométerre van a 
belváros szívétől, az Interbay árterülete elválasztja a város 
többi részétől, így egészen olyannak látszik, mint egy 
előváros. A területen lakók politikai és gazdasági ereje 
miatt, egyre nagyobb figyelmet kapott az utóbbi 
században. A díszes házak és apartman komplexumok 
mutatják a biztonsági ellenőrzések gyakoriságát. 
 
>>>>> A Magnólia negyed nem csak a városi elitnek, és a 
gazdagoknak az otthona (a Kormányzó Palotája a Nyugati 
Blane Úton található), itt lakik a Maffia Seattle-i donja is. A 
Lone Star ezt a negyedet AAA biztonsági osztályba sorolja. 
<<<<< 
 -- SPD (19:38:54/50-12-08) 
 
>>>>> Újabban sok magas rangú FBI és NSA ügynök 
fordul elő a Magnólia negyedben. Forrásaim szerint, sok 
házat vásárolnak fel mindenféle álnév alatt. Nem tudom, 
hogy mire használják a házakat, személyi rezidenciának, 
vagy biztonsági házaknak, vagy vallató villáknak. <<<<< 
 -- Smiley (03:24:55/51-01-10) 
 
Egyetemi Negyed 

A Washington Egyetem 680 acre területet foglal el, 
dominál a Washington Tó Csatorna északi részén és az 
5-ös Intercity-től keletre. Az Egyetemi Negyed (amelyet a 
Seattle-iek csak E-negyednek hívnak), bevásárló és 
kulturális központ. A boltok többsége az EgyetemSugárút 
mellet található, amelyet mindenki csak „az Út”-nak hív. 
A nagy Egyetemi Könyvesbolt uralkodik az Úton, ahol 
könyveket és adatbázisokat adnak el, amelyek mindenki 
ízlését kielégítik. A középszintű és a szegényes apartman 
komplexek nem a legtisztábbak és legvonzóbbak, de a 
házak itt a legjobbak és legvilágosabbak. 
 
>>>>> Az Egyetemi Tudomány és a Kék Hold 
Könyvesbolt, szintén az Úton találhatóak, a két legnagyobb 
könyvesbolt a városban. Szintén az Úton van a 
Feltérképezett Mátrix, egy dekás üzlet, ahol kiberdekkeket, 
szofvereket, és printelt Seattle Mátrix térképeket is árulnak. 
Ha ismered a tulajdonost, akkor speciális térképeket is 
kaphatsz, amiken privát HTH számok is vannak, a Seattle-i 
érzékenyebb helyekre. <<<<< 
 -- SPD (19:40:50/50-12-08) 
 
Egyéb Negyedek 

Nyilvánvalóan a Belváros nem csak felhőkarcolókból 
és megacégekből áll. Itt következik a többi lakónegyednek 
a felsorolása. 
 



♦ Tények Történelem Belváros Külső Kerületek Kormányzat Gazdaság B nözés 15. oldal ♦ 
 

>>>>> Tettem egy extra oszlopot is a lista mellé, a terület 
Lone Star Biztonsági Kategóriáját, amelyet a forrásaim 
szerint kapott. <<<<< 
 -- SPD (19:52:51/50-12-08) 
 
Észak Belváros  
Aurora Village:  Középszintű A 
Bitter Lake:  Szegény C 
Greenwood:  Középszintű A-B 
Inverness:  Gazdag AA 
Loyal Heights:  Középszintű A 
Matthews Part:  Luxus AAA 
North Beach:  Gazdag AA 
Northgate:  Középszintű A-B 
Richmond Felföldek:  Gazdag AA-A 
Riverton:  Szegény B-C 
  
Közép Belváros  
Alki:  Luxus AAA-AA
Beacon Hill:  Középszintű A 
Central:  Középszintű A-B 
Fauntleroy:  Luxus AAA 
First Hill:  Középszintű AA-B 
Georgetown:  Középszintű  
(Federated Boeing Házak) 

AA 

Kolumbia:  Szegény B-C 
Laurel Hurst:  Szegény B 
Madison Park:  Luxus AAA 
Madrona Park:  Luxus AAA 
Montlake:  Gazdag AA 
Moutn Baker:  Gazdag AA 
Rainier Valley:  Középszintű A 
Ravenna:  Szegény C 
Van Asselt:  Szegény B-C 
West Seattle:  Gazdag AA 
Westwood:  Középszintű A 
Windermere:  Gazdag AA 
  
Dél Belváros  
Arbor Heights:  Gazdag AA 
Bryn Mawr:  Luxus AAA 
Des Moines:  Középszintű A 
Kent:  Középszintű A 
Normandy Park:  Gazdag AA 
Sea-Tac:  Szegény B-C 
Tukwila:  Szegény C 
White Center:  Köpzépszintű A 
 
 
ÉRDEKESEBB HELYSZÍNEK 

Itt következnek Belváros érdekesebb dolgai. 
 
Hotelek 
Chez Ogino (#12 Belváros) 
Típus:  Középszintű hotel archetípusa (15) 
Helye:  Első Avenue és Stewart Street 
Vezető:  Aldon Ricciardi, menedzser 
Faji Ellenségesség:  Mérsékelt Metahumánokkal szemben 
HTH szám:  (206) 52-4371. 

Az új menedzsment és átépítés sokat javított ezen a 
családi-stílusú szállón. Próbáld ki az ork halat és chips-et a 
szálló kis vendéglőjében, ha jó gyomrod van és 
szenvedélyed az erős étel. 
 
>>>>> A Chez Ogino-ban volt egy brutális rablás 
2046-ban, amelyet orkok és tündérek követtek el. A rablás 
erőszakosan ért véget, kb. 20 vendég és alkalmazott 
halálával. Ez az, amiért az új tulajdonosok, a rablás túlélői, 
heves előítéletekkel viseltetnek a metahumánok iránt. 
<<<<< 
 -- SPD (18:51:10/50-12-08) 
 
Gates Undersound Hotel (#12 H) 
Típus:  Luxus Hotel (20) és Bevásárló Központ (1) 
Helye:  69-es móló 
Vezető:  Donovan Peecher, menedzser 
Faji Ellenségesség:  Nincs 
HTH szám:  (2206) 52-1624. 

Az Undersound nagy turista attrakció, mivel a szintjei 
közül hat a Puget Sound felszíne alatt van. Ötön ezek 
közül hotelszobák vannak, amelyek speciális ablakain 
keresztül a vendégek a vízbe láthatnak. A legalsó szint egy 
sétány, amelyet az öbölbe építettek, sok nagy ablak 
biztosít kilátást az oldalfalakon és a mennyezeten a tengeri 
világra. A tenger aljzatát mesterséges sziklákkal 
alakították ki, és naponkénti etetéssel tartják a közelben a 
halakat. A Gates Seaview Restaurant a sétány legtávolabbi 
végén van, így egyedülálló kilátást biztosítva. 
 
>>>>> A, a víz az esetek többségében túl homályos 
ahhoz, hogy bármit is lehessen látni. <<<<< 
 -- Smiley (19:51:42/51-01-21) 
 
Nikko Hotel (#9 Belváros) 
Típus:  Luxus Hotel (16) 
Helye:  Harmadik Avenue és Pike Street 
Vezető:  Floyd Calundann, menedzser 
Faji Ellenségesség:  enyhe orkok és trollok ellen 
HTH szám:  (206) 52-4534. 

Az étterem keleti díszítése tükrözi, hogy főleg japán 
kliensei vannak ennek a csodálatos hotelnek a belváros 
szívében. A hall kicsi, de elegáns, ritka japán metszetekkel 
és edényekkel díszítve. Néhány szobának külön konyhája 
és étkezője van, ahol a hotel főszakácsa speciális ételeket 
készít a fontos vendégeknek. 
 
>>>>> Ezt a szállodát a Lucas szállodalánc éppen készül 
bekebelezni. <<<<< 
 -- Connie Connoisseur (21:16:42/50-10-18) 
 
Laubinstein Plaza Hotel (#11 Belváros) 
Típus:  Luxus Hotel (15) 
Helye:  Hatodik Sugárút és Pike Út 
Vezető:  Theodore Labombard, menedzser 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (2206) 52-2552. 

A Plaza népszerű kényelmes mérete és ó szolgáltatásai 
miatt. A Hallt Laubenstein festményeinek a galériájával 
van telezsúfolva, de a gyűjtemény értékes és fontos. Az 
utcaszint alatt van a Laubenstein Fényei, egy népszerű 
éjszakai bár, amelyet szintén a híres festő művei 
díszítenek. 
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Lucas Palace (#13 Belváros) 
Típus:  Luxus Hotel (25) 
Helye:  Harmadik Sugárút, Virginia Út 
Vezető:  Jeffrey Myrvang, menedzser 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (206) 52-0441. 

Ez az elegáns hotel a gazdag Lucas család kis 
szállodaláncának a vezető tagja, egy hatalmas csillogó 
üzlet. A hatalmas, vörös bársonnyal borított szobáitól, a 
gúnyosan korrupt személyzetig, minden a luxus hotel 
ideáját szolgálja. 
 
>>>>> A hotel konyháján kívül, egy fasorban, láttam, amint 
két engedély nélküli betelepülő harcol egy darabka ételért, 
azokon a morzsákon, amikre a bent ülő vendégek nem is 
gondolnak. <<<<< 
 -- Tarlan Greenbough (11:14:16/51-02-19) 
 
Mayflower Park Hotel (#7 Belváros) 
Típus:  Középszintű Hotel (14) 
Helye:  Negyedik Sugárút és Fenyő Út 
Vezető:  Marilee Keys, menedzser 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (2206) 52-6498. 

Ez a családias hotel megőrizte a késői 90-es évek beli 
állapotát, egy antik hangulatot adva az egésznek. A 
hatalmas szobák és a kiváló Mayflower étterem figyelemre 
méltóan olcsóak. 
 
>>>>> Az egyik ok, amiért a szálloda ilyen alacsonyan 
tudja tartani az árait, az az, hogy a tulajdonosa egy 
visszavonult árnyvadász csoport, akik „A Püspökök” néven 
váltak ismertté. Hogy kik ők, és hogy honnan szerezték a 
pénzüket az rejtély maradt. <<<<< 
 -- Connie Connoisseur (18:41:53/50-09-02) 
 
New Century Square Hotel (#17 Belváros) 
Típus:  Luxus Hotel (30) 
Helye:  Második Sugárút és Egyetem Út 
Vezető:  Bernard Siminich, menedzser 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (206) 52-2022. 

Mostanában elég zavaros a nyitvatartása. Míg a 
szolgáltatások, illetve a szobák mérete kiváló, a fizikai 
gépezetek sok problémát okoznak. A liftek néha 
megbízhatatlanok, és a szellőző rendszer háromszor is 
összeomlott, port és füstöt okádva a város utcáiról a 
szobákba, pánikot okozva, és szükségessé téve a lélegzők 
használatát. 
 
>>>>> Bernard Siminich, a szálloda tulajdonosa, tapasztalt 
mágus, aki szeret ügyes tréfákat űzni a nagyképűbb 
vendégekkel. Élvezi, ha rémítő illúziókat varázsol a 
szobáikba, vagy lebegteti a székeket és az asztalokat egy 
család alatt ebéd közben. Egy Bargeszt, akit kedveskedve 
„Pokolkutyá”-nak hív, a legkedvesebb háziállata. <<<<< 
 -- Connie Connoisseur (12:34:51/50-09-22) 
 
Seattle Hilton (#18 Belváros) 
Típus:  Luxus Hotel (30) 
Helye:  Hatodik Sugárút, Egyetem Út 
Vezető:  Wilson Ueda, menedzser 

Faji Ellenségesség:  enyhe, orkok és trollok ellen 
HTH szám:  (206) 52-4058. 

Ez a szálló, minden luxus szálló nagyapja. Legalább 
100 éves, de a belsejét renoválták, így teljesen 
ultramodern. 
 
Stouffer-Madison Hotel (#16 Belváros) 
Típus:  Középszintű Hotel (10) 
Helye:  Hatodik Sugárút, Madison körút 
Vezető:  Protacio Cororan, menedzser 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (206) 52-6328. 

Ez egy csendes, jól karbantartott szálló, amelyet 
szeretnek az üzletemberek. A legfelső szinten működő 
Red Lobster Étterem is kitűnő, amely a tengeri csemegéket 
jutányos áron adja. A Stouffer-Madison jó hely, a 
savpettyezte ablakok és a felhőkarcolók ellenére is, 
amelyek minden normális kilátást elzárnak. 
 
Warwick Hotel (#15 Belváros) 
Típus:  Luxus Hotel (20) 
Helye:  Negyedik Sugárút, Leonora Út 
Vezető:  Paul Ahvakana, menedzser 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (206) 52-4117. 

A 70-es évek óta egy ismertetőjel, mostanában 
újították fel, hogy visszanyerje a korábbi eleganciáját. A 
javítás a szellőzőrendszer problémáját is érintette, ami 
miatt az utóbbi öt évben előfordult, hogy a vendégeknek 
lélegzővel kellett járkálniuk. A szobákból, illetve a szálló 
két étterméből a kilátás csodálatos. 
 
>>>>> Pletykálnak arról, hogy a Hilton szállodalánc 
felvásárolja a Warwick-ot. <<<<< 
 -- Nuyen Nick (17:51:17/50-09-12) 
 
Nyugati Parti Hamlin Hotel (#14 Belváros) 
Típus:  Középszintű Hotel (30) 
Helye:  Nyolcadik Sugárút, Fenyő Út 
Vezető:  Brice Cagle, menedzser 
Faji Ellenségesség:  enyhe, metahumánok ellen 
HTH szám:  (2206) 52-5180. 

Zöld szobák zöld ajtókkal, és rengeteg zöld növény 
teszi különössé ezt a családi típusú szállodát, amely így 
próbál a Bennszülött Amerikaiak és a tündérek kedvére 
tenni. A speciális erőfeszítések itt véget érnek, és ebből 
úgy tűnik, hogy a tulajdonosoknak ezen népek 
szükségleteiről és szokásairól csak nagyon halvány 
fogalmaik vannak. 
 
Westin Hotel (#8 Belváros) 
Típus:  Gazdag szintű Hotel (60) 
Helye:  Ötödik Sugárút, Steward Út 
Vezető:  Kevin McKeen, menedzser 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (206) 52-3587. 
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Mint a Westin Nemzetközi Szállodalánc 
főhadiszállása, ez az első osztályú hotel sok extrával 
szolgál. A város Bennszülöttei csak „csutká”-nak nevezik 
a szálloda három tornyát (meg még kevésbé szalonképes 
becenevekkel illetik), de a felsőbb szobákból a város 
legnagyobb részét belátni. A Trader's Vic, a Smaragd 
Szoba és a Tündér Kilátás a hotel három elsőosztályú 
étterme. A Westin-nek csak Seattle-i metroplexumban öt 
szállodája van. 
 
Wylie's Gala Inn (#10 Belváros) 
Típus:  Középszintű Hotel (20) 
Helye:  Negyedik Sugárút, Pike Út 
Vezető:  Billy Feathers, menedzser 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (206) 52-3564. 

Ez az 1930-as stílusú szálló inkább illene egy detektív 
trideoba, mint a modern Seattle-be. A szolgáltatás jó, még 
ha egy egy kicsit lassú is. Ez volt a kis Wylie's Gala Inn 
szállodalánc első hotelje. 
 
>>>>> A Maffiának is van egy saját szállodalánca, és 
időnként arra használja, hogy elrejtse az elrabolt 
embereket. <<<<< 
 -- Connie Connoisseur (23:15:54/50-10-25) 
 
>>>>> Kétségtelen, hogy Connie közülük való. <<<<< 
 -- Anonymous (05:42:12/50-10-26) 
 
>>>>> Wylie szállodáit forró zsákmány elrejtésére is 
használják. A belvárosi szállodai gyakorlatnak megfelelően 
az alagsorban van egy pince. Ha egy teherautó bemegy a 
hotel mögötti sikátorba, le- és felpakolhat anélkül, hogy a 
szállodában erről bármit észrevennének. A forrásaim 
szerint a pince általában tele van számítástechnikai és 
elektronikai dolgokkal. <<<<< 
 -- SPD (17:15:41/50-10-27) 
 
>>>>> Ha valaki érdekelt abban, hogy, hozzám 
csatlakozva, ezt az információt leellenőrizzük, hívja a HTH 
(206) 52-2381/91-et. <<<<< 
 -- King Klick (09:51:17/50-11-21) 
 
>>>>> Hej, King! Mikor utoljára leellenőriztem, te 
O'Mailey dekása voltál! Nem bűzlik itt valami? <<<<< 
 -- Zapper Weisman (09:53:02/50-11-21) 
 
Éttermek és Bárok 
Egy Pici Saigon (#37 Belváros) 
Típus:  Gyorsétkezde, Kis étterem és Bár 
Helye:  Déli Jackson sugárút, Broadway 
Vezető:  Xiem Nguyen, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (206) 56-7184. 

Ennek a családi étteremnek van az egyik legjobb 
vietnámi konyhája a városban. A tulajdonosok 
barátságosak és sokszor felemlegetik, hogy mennyi zűrben 
volt részük otthon, és milyen hálásak, hogy 
letelepedhettek itt Seattle-ben. A kiváló étel, amelyet a 
gyanútlan betérő kicsit fűszeresnek találhat, minden 
várakozást megér az asztal mellett. Hozd magaddal a 
lélegződet, mivel a légkondicionáló gyakran bedöglik. 
 

>>>>> Sokaknak az a véleménye, hogy Xiem Nguyen a 
feje a Sárga és a Vörös Seoulpa Gyűrűnek, amely Wayne 
Olson kerületi tanácstag meggyilkolásáért felelős. <<<<< 
 -- Smiley (12:58:41/50-11-21) 
 
>>>>> Nehéz elképzelni Mr. Nguyent, mint bandavezért. Ő 
egy alacsony, kopasz ember, aki elveszítette a jobb karját, 
amikor a Vietnamból menekült. A városi szlenget is alig 
beszéli, nem is szólva az angolról. <<<<< 
 -- Max, a Mátrix Vándora (19:17:49/50-12-25) 
 
A Nagy Rinó (#31 Belváros) 
Típus:  Nagy étterem 
Helye:  Seneca Street és First Avenue 
Vezető:  Gregory Armtwister, Tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  mérsékelt nem trollok és nem orkok 
ellen 
HTH szám:  (206) 56-9145 

A legjobb ork vendéglő a nyugati parton, a Seattle 
Közművek Épület alagsorában, az Ork földalatti városba 
vezető nyilvános bejáratnál található. A Nagy Rinó több, 
mint egy tipikus étterem ebédlője. Aki leül a hosszú 
asztalhoz, automatikusan kap egy nagy korsó sört. Az étel 
nehéz zsíros húsokból és szószokból áll, de hát mit is 
várhat az ember az ork eledeltől. 
 
>>>>> Figyelmeztetés nem ork turistáknak:  a vendégek 
túlnyomó része ork, és a legtöbbjük ittas, ez azt jelenti, 
hogy a nem orkok ki vannak téve sértegetéseknek. Ne 
menjenek oda egyedül, ha ezt el akarják kerülni! <<<<< 
 -- Connie Connoisseur (02:17:16/50-11-24) 
 
Bosco's (#34 Belváros) 
Típus:  Közepes étterem és Bár  
Helye:  Roy Street és a Ninth Avenue 
Vezető:  Wolf Boscovitch, Tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  mérsékelt nem tündérek ellen 
HTH szám:  (206) 56-1576 

A Bosco's egy kicsit lármásabb, mint a többi fülledt és 
higgadt tündér létesítmény. Ez a családias hangulatú 
étterem a sportszeretők kiszolgálására rendezkedett be. 
Rengeteg trideo képernyő van, amelyeken majd az összes 
sportcsatorna elérhető. 
 
Cafe Sport (#19 Belváros) 
Típus:  Közepes étterem és Bár  
Helye:  Virginia Street és Western Avenue 
Vezető:  Raul Cuevas, Menedzser 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (206) 56-4802 

Ez egy első-osztályú étterem, amely legalább 80 éves, 
és ugyanolyan meghitt, mint a megnyitása napján. A rövid 
menüben tengeri és kitűnően elkészített Szelis törzsi ételek 
szerepelnek. 
 
Damian's (#25 Belváros) 
Típus:  Nagy étterem és Bár  
Helye:  Bell street & Second avenue 
Vezető:  Royce Stoddard, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  mérsékelt a metahumánok ellen 
HTH szám:  (206) 56-2724 
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A Damian's úgy hirdeti magát, mint a „Legjobb hús és 
burgonyaételek az egész UCAS-ban!” Padlótól a 
mennyezetig meg van rakva a múlt század mementóival. A 
hely érdekes, az egyetlen probléma csak a kajával van, 
mivel csak a teljesen elégetett hasábburgonya ehető. 
 
>>>>> A tulajdonos ismert tagja a Humanis Poliklubnakl. 
<<<<< 
 -- Connie Connoisseur (19:21:45/50-09-24) 
 
>>>>> A rendőrségnek is hosszú listája van róla, hogy 
bántalmazott metahumánokat, illetve zendülést szított. 
Mivel mostanában nagyon aktív lett, suttognak arról hogy ő 
akar a Seattle-i Humanis Poliklub következő elnöke lenni. 
<<<<< 
 -- SPD(21:42:16/50-12-08) 
 
A Perem (#24 Belváros) 
Típus:  Nagy étterem és Bár  
Helye:  Ninth Avenue és Denny Way 
Vezető:  Nava Ruffier, menedzser 
Faji Ellenségesség:  enyhe nem tündérek ellen 
HTH szám:  (206) 56-2587 

A Perem Seattle legjobb első-osztályú tündér étterme. 
Az étel vegyesen Bennszülött Amerikai és vegetáriánus, 
enyhe keleties stílussal, amit mostanában a tündérek 
étkezési szokásaival azonosítanak. A dekorációban 
növények és terráriumok kapták a fő szerepet, egy 
völgyszerű hatást adva így az étteremnek. 
 
>>>>> A Perem a város gazdag Tündéreinek 
legkedveltebb helye. <<<<< 
 -- A Halott Dekások Társasága (12:51:13/50-12-04) 
 
>>>>> A Perem a törzshelye Tish Ambrosia-nak is, aki 
egyike Seattle legforróbb, fiatal simstim sztárjainak. 
Mostanában a magas ragyogó szőke asszonyt a kerület 
polgármesterével látták karonfogva. <<<<< 
 -- Media Hound (21:15:17/50-12-09) 
 
Elliot's (#45 Belváros) 
Típus:  Nagy étterem 
Helye:  60-as móló 
Vezető:  Gerald Quesnell, menedzser 
Faji Ellenségesség:  mérsékelt humánok ellen 
HTH szám:  (206) 56-3516 

Ez az első osztályú étterem a vízparton található, így 
innen kivételes kilátás. Sajnos, a francia szója menü, és a 
személyzet humánok elleni ellenszenve miatt ez nem a 
legjobb hely. 
 
Üveghagyma (#29 Belváros) 
Típus:  Nagy étterem 
Helye:  Madison Street & Second Avenue 
Vezető:  Evin Tamura, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  enyhe nem ázsiaiak ellen 
HTH szám:  (206) 56-3392 

Ámbár a japán sója ételek kitűnőek, az Üveghagyma 
drapp belseje és a légkondícionáló gyenge minősége 
csalódást okozhat. Az étteremnek vannak privát szobái is, 
amelyek világosabbak, de éppígy nem érik meg a pénzt. 

 

>>>>> Megerősített jelentések szerint ebben az 
étteremben nemrég mágikus incidensek történtek. Egy 
vendég levese elkezdett lebegni, majd az ölébe ömlött, 
illetve tűzgolyó repült ki egy körömreszelőből. Ezek a 
dolgok egybevágnak azokkal a suttogásokkal, hogy a 
tulajdonos két naga-t tart lakat alatt az alagsorban. <<<<< 
 -- A Halott Dekások Társasága (09:13:51/50-11-24) 
 
>>>>>[  nyomozásaim során nem találtam a fogságban 
tartott naga-kra, főleg, mivel a tulajdonos nem engedett be 
az alagsorba. A naga-k érzékeny, és mágikusan aktív 
lények. Ha egy párt bezárnak, az véleményem szerint 
egyenlő a rabsággal. <<<<< 
 -- A Paranormálisok Védelmi Ligája 
(10:17:31/50-02-01) 
 
>>>>> Hej, nem kéne kiszabadítani szegény ördögöket! 
Akit ez érdekel, hívjon fel a (206) 67-2284-en április 1. 
előtt. <<<<< 
 -- Viharos Lovas (15:51:16/50-11-01) 
 
>>>>> Ami engem illet, ha tényleg elhatároztad, hogy 
csinálsz egy vadászatot, akkor keress valakit, aki viszi a 
Mátrix vonalat. <<<<< 
 -- Zapper Weisman (17:22:03/50-11-01) 
 
Gracle Oldalbordája (#49 Belváros) 
Típus:  Közepes étterem és Bár  
Helye:  Olive street & Belmont Avenue 
Vezető:  Grace Tveit, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (206) 56-9737 

A Gracle népszerű az orkok körében, illetve azok 
szeretnek idejárni, akik nem vetik meg az flekkent. Az 
árak magasak, de a hatalmas tál bordaszeletek, csirkék, 
kolbászok, vagy a lazac, megéri ezt. 
 
Gravitáció Bár (#35 Belváros) 
Típus:  Közepes étterem és Bár  
Helye:  Stewart street & First avenue 
Vezető:  Allar McBeath, menedzser 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (206) 56-3978 

A Gravitáció Bár a fő törzshelye a gazdag 
egyedülállóknak. A dekoráció megbocsáthatatlanul 
giccses, a zene hangos, a személyzet udvariasan gyönyörű, 
és az árak csillagászatiak. 
 
>>>>> Suttognak róla, hogy alagutak vezetnek a bár 
alagsorából az Ork Földalatti Városba. Hogy ez miért van, 
vagy hogy ki felelős ezért, azt senki sem tudja. <<<<< 
 -- SPD (18:59:10/50-12-08) 
 
>>>>> Csak a múlt héten hallottam, hogy a Kether 
Antikvitás Bolt, amelyik itt van a szomszédban, egy illegális 
Testrész Boltnak volt az álcázása, amelyet Miss Rebecca 
Sarrow vezetett. <<<<< 
 -- Anonymous (13:49:51/51-01-15) 
 
A Szürke Vonal (#47 Belváros) 
Típus:  Nagy étterem 
Helye:  63-as móló 
Vezető:  Lawrence Bjelland, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (206) 56-3372 



♦ Tények Történelem Belváros Külső Kerületek Kormányzat Gazdaság B nözés 19. oldal ♦ 
 

Ez az elegáns étterem a Puget Sound-ban (öböl) van. 
Magas dagálykor a víz eléggé megemelkedik ahhoz, hogy 
elérje az alsó étkező átlátszó falait. A fények és a 
festmények a tengert és lakóit idézik. Az étel a Szelis és a 
Tündér keveréke. 
 
>>>>> '49 júniusában két ork fegyveres elrabolta az 
étterem patrónusát, de az őrök és a rendőrök szabályos 
csatában kiszabadították. Mikor az orkok végső 
elkeseredésükben megkockáztatták, hogy kivágják 
magukat, egy eltévedt lövedék eltalálta az egyik víz alatt 
levő ablaktáblát, ennek következtében a tenger elöntötte 
az alsó éttermet, tizenkét vendég megfulladt. A 
fegyveresek által összegyűjtött zsákmányt pedig 
belemosta az öbölbe a víz. Kb. 100,000 ¥ értékű pénz és 
drágakő veszett oda. Búvárok keresik a kincseket mai 
napig is az öböl fenekén. <<<<< 
 -- SPD (21:17:39/50-11-22) 
 
Zöld Falu (#22 Belváros) 
Típus:  Közepes étterem és Bár  
Helye:  South Main Street & Fifth Avenue South 
Vezető:  Donovan Won és Tsu-Liang Hsu, menedzser 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (206) 56-1636 

Ez a szerény, családi stílusú étterem a kínai ételekre 
specializálódott, bár aki nem érzi magát elég vakmerőnek, 
az találhat itt amerikai étkeket is. Különösen ajánlott a 
szójamártásos csirke fekete babbal, és a szójamártásos 
polip. 
 
Ikarusz Leereszkedik (#33 Belváros) 
Típus:  Közepes étterem 
Helye:  Harrison street & Dexter avenue 
Vezető:  Jacob Whisenant, menedzser 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (206) 56-9230 

Ez az első osztályú tündér étterem nem a legjobb 
kilátással büszkélkedhet, de az étel megér egy misét. 
Meglehet, hogy ez volt az első tündér tengeri csemege 
étterem a városba, a menü vegetáriánus, és tengeri, a ház 
specialitásával, aminek a neve Dunganess, és rák van 
benne, szezonális tengeri moszat körítéssel. Az árak 
magasak. 
 
>>>>> Pletykálnak arról, hogy az étterem személyzete a 
Kínai Tong tagja, amely a kínai megfelelője a japán 
Yakuza klánnak. A Yakuza bandák a Tong csoportok nagy 
részét beolvasztották, így a maradék Tong tagok 
poliklubokba tömörültek, hogy megmentsék magukat és a 
kínai népességet a Yakuza befolyástól. Sajnos a Tongok 
ugyanolyan erőszakosak, mint a Yakuza. <<<<< 
 -- A Halott Dekások Társasága (12:16:17/50-12-08) 
 
Knutson's Country Home (#44 Belváros) 
Típus:  Közepes étterem 
Helye:  Broad Street & Ellison Avenue 
Vezető:  Darell Knutson, menedzser 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (206) 56-9147 

Ez az étterem hiteles 20. századi country ételekkel 
szolgál, többnyire természetes alapanyagokat felhasználva. 
A dekoráció egyenesen a múzeumból jött, eredeti 
vöröstarka abroszokkal, kék és fehér porcelánnal, a tejet 
pedig fehér porcelánkorsóban szervírozzák. Csak a kissé 
hangos levegőztető rendszer rombolja ennek az egyébként 
első osztályú étteremnek a képét. 
 
Lee Chee Kertje (#21 Belváros) 
Típus:  Gyorsétkezde  és Kicsi étterem 
Helye:  Fifth Avenue West & Elliot Avenue 
Vezető:  Eric Wong, menedzser 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (206) 56-4236 

Ez a kicsi, családias étterem szójából készült 
menüjének minden tétele keleti. Ámbár az étel jó a 
kiszolgálás borzalmasan lassú. 
 
>>>>> Suttognak arról, Eric Wong, a Lee Chee Kertje 
tulajdonosa, az ősi kínai módszer gyakorló varázslója. 
Megalapozatlan szóbeszédek szólnak arról, hogy Wong 
rendszeresen konzultál egy ősi kínai tudós szellemével. 
<<<<< 
 -- Connie Connoisseur (18:32:19/50-12-04) 
 
Ling Ho (#30 Belváros) 
Típus:  Közepes étterem 
Helye:  Cherry Street & Eight Avenue 
Vezető:  Cathy Matsuyama, menedzser 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (206) 56-4954 

Egy évvel az után, hogy gyanús körülmények között 
leégett, a tulajdonosok nagy hírveréssel megnyitották. A 
japán és kínai ételek kitűnőek, és az árak is mérsékeltek. 
 
>>>>> A tulajdonosa a Yakuza. A Maffia felelős a tűzért. 
<<<<< 
 -- Connie Connoisseur (17:51:47/50-11-24) 
 
>>>>> Ne légy benne olyan biztos. A tűz leírásából, és az 
általam hallott pletykákból arra következtetek, hogy a tüzet 
a Dekirkson Ékszerészetnek szánták, amely Ling Ho 
szomszédságában van. Néhány tolvaj a tűzzel akart 
betörni az üzletbe. <<<<< 
 -- Smiley (23:51:21/50-12-08) 
 
Marcus Kalyibája (#38 Belváros) 
Típus:  Közepes étterem 
Helye:  Virgina Street & Eight Avenue 
Vezető:  Kenneth Marcus, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  mérsékelt orkok és trollok ellen 
HTH szám:  (206) 56-2121 

A „Kunyhó” tulajdonképpen egy bájos, családias 
étterem a Misner Tengergazdálkodási Épület 
előcsarnokában. Ami különösképpen egyedivé teszi, az a 
hatalmas akvárium, amely az előcsarnoktól egészen az 
ebédlő közepéig nyúlik. Az akvárium olyan megigéző, 
mint a kitűnő tengeri ételek. 
 



♦ Tények Történelem Belváros Külső Kerületek Kormányzat Gazdaság B nözés 20. oldal ♦ 
 

Maximillon's (#48 Belváros) 
Típus:  Nagy étterem 
Helye:  Alaskan Way, a 64-es mólónál 
Vezető:  Howard Ramos, menedzser 
Faji Ellenségesség:  mérsékelt orkok és trollok ellen 
HTH szám:  (206) 56-6088 

Az árak alacsonyak egy első osztályú étteremhez 
képest, és az ázsiai ételek nagyon jók itt. A nutriszója és a 
természetes eledelek választéka változatos. 
 
>>>>> A Mitsuhama Számítógép Technolgiák3 (MCT) 
megvette a Maximillion's-t 2048-ban Azóta az éttermet 
átalakították az MCT hírszerző ügynökségévé. Suttogják, 
hogy a tudósaik beépítettek néhány jókora számítógépet, 
és egy kommunikációs központot is a MCT ügynökök 
számára. <<<<< 
 -- A Halott Dekások Társasága (19:51:39/50-11-24) 
 
>>>>> Az NSA, az FBI, és az egyéb megatársaságok úgy 
tűnik, aggódnak az MCT gyors információgyűjtése miatt. A 
múltban az ilyen megnövekedett aktivitás valamilyen nagy 
hadműveletet jelzett előre. <<<<< 
 -- Smiley (05:28:19/50-12-06) 
 
Bányászkikötő (#46 Belváros) 
Típus:  Közepes étterem és Bár  
Helye:  63-as móló 
Vezető:  Pamela Wescott, menedzser 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (206) 56-7830 

A Bányászkikötő jó hely, hogy egy kicsit tanuljunk 
Seattle múltjáról. Mikor belépünk, egy átalakított fa 
raktárházban találjuk magunkat, amely tele van a város 
múltjának emlékeivel. Egészében véve, a korhű jelmezbe 
öltözött színészek, akik burleszkeket adnak elő Seattle 
kezdeti időszakából, és az egyedi étel, megérik, hogy 
megnézzük ezt a helyet. 
 
Murpy Törvénye (#42 Belváros) 
Típus:  Gyorsétkezde  és Kicsi étterem 
Helye:  Gedar Street & Western Avenue 
Vezető:  Wanda Radzewica, menedzser 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (206) 56-7343 

Ez talán a legkopottabb, legrosszabb kinézetű bár és 
étterem, ahol még jó kaját adnak. A specialitásuk egy 
élvezetes nutriszója pizza. 

 
>>>>> Ne törődj a kopottsággal. A nutriszója pizza és a 
sör túl jó ahhoz, hogy kihagyd. Hallottunk olyan híreket is, 
hogy az alagsorban van néhány titkos szoba, ahol magas 
tétekben folyik a kártyázás, és szimstim játékok is 
találhatóak. <<<<< 
 -- A Halott Dekások Társasága (10:51:19/50-12-12) 
 

                                                           
3 Mitsuhama Computer Technologies (MCT) 

Nyen Lang (#40 Belváros) 
Típus:  Közepes étterem 
Helye:  South Dearborn Street & Maynard Avenue 
Vezető:  Nyen Lang, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  mérsékelt nem ember ellen 
HTH szám:  (206) 56-2451 

Ebben az étteremben a menü a Mongóliai és a Tibeti 
nutriszója ételek gyűjteménye. Az avatatlanok sokszor 
csalódnak a tibeti ételekben, mivel ezek fő alapanyagának, 
a félig avas kecsketejnek az ízét meg kell szokni. Ezen 
kívül az étterem szolgál még egy mágikus show-val is, 
amelyet a tulajdonos és segédei produkálnak, és a Tibeti 
mandala (a Buddhista menny) figuráit eleveníti fel. Lehet, 
hogy az étel nem fog ízleni, de a show egyedülálló. 
 
>>>>> Suttognak arról, hogy az étteremben a nutri-
szójaához dimetilcyclotech-et, egy ártalmas anyagot, 
kevernek. Ámbár már három haláleset volt a fertőzött 
nutriszója miatt, a város vezetősége még semmit sem tett. 
<<<<< 
 -- Connie Connoisseur (10:18:51/50-12-26) 
 
Ohgi-Ya (#20 Belváros) 
Típus:  Közepes étterem 
Helye:  Fourth Avenue South & South Main Street 
Vezető:  Jay Chou, menedzser 
Faji Ellenségesség:  mérsékelt trollok ellen 
HTH szám:  (206) 56-4179 

Ámbár ennek a családias étteremnek a belseje a Keleti 
és a Nyugati stílusnak a zagyvaléka, az itt felszolgált kínai 
ételek minősége majdnem a legjobb a városban. Az 
egyetlen hátrány, a gyenge levegőztető rendszer. 
 
>>>>> Az Ohgi-Ya a Yakuza tulajdona. <<<<< 
 -- Connie Connoisseur (10:14:31/50-11-24) 
 
>>>>> Mondják, hogy valaki szervez egy verőparty-t az 
étterem megszabaditására a Yakuza parazitáktól. Akit 
érdekel a dolog, és van tapasztalata az őrségben, illetve a 
kisegységes taktikában, hagyjon üzenetet a belvárosi 
YMCA-ban, vagy hívja fel a HTH (206) 56-8842/17-es 
számot, hogy megbeszéljünk egy találkozót. <<<<< 
 -- Anonymous (10:18:41/50-11-27) 
 
A Másik Hely (#23 Belváros) 
Típus:  Közepes étterem és Bár  
Helye:  First AVenue & Union Street 
Vezető:  Amanda Rosellini, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (206) 56-5304 

Egyike a legrégibb és legnépszerűbb éttermeknek 
Seattle-ben. A Másik Hely már a 90-es években is nyitva 
állt. A menü főleg francia hús és szárnyasételekből áll 
(valódi és nutriszója kiadásban is), de sok amerikai és 
Szelis fogást is tartalmaz. Az árak magasak, de a Rosellini 
tradíció szerint három különböző árfekvésű a'la carte 
menüt is adnak. 
 



♦ Tények Történelem Belváros Külső Kerületek Kormányzat Gazdaság B nözés 21. oldal ♦ 
 

Rózsaszín Ajtó (#36 Belváros) 
Típus:  Gyorsétkezde  és Kicsi étterem és Bár  
Helye:  Pine Street & Western Avenue 
Vezető:  Aaron Jaynes, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (206) 56-6084 

A Rózsaszín Ajtó nem annyira étterem, inkább egy 
nagy önkiszolgáló bár, amely egy pékség mellett található. 
Pástétomok, sültek és kolbászok, csakúgy kaphatók itt, 
mint csokis croissant és torta. Csak vigyázzatok a vízzel. 
 
Bíbor Köd (#32 Belváros) 
Típus:  Nagy étterem 
Helye:  Bell Street & Elliot Street 
Vezető:  Rebecca Szolas, Menedzser 
Faji Ellenségesség:  Nincs 
HTH szám:  (206) 56-3314 

Ebben a luxus étteremben vannak a legjobb Pueblo 
szakácsok a Pueblo törzsön kívül. A forró és fűszeres 
malacpörkölt hideg szószban a specialitásuk. 
 
>>>>> Az étterem egyik társtulajdonosa Jacob McKimson, 
aki a rossz hírű Greerson-Fuchi Alakulatnak a tagja. 
<<<<< 
 -- Connie Connoisseur (6:28:48/50-11-24) 
 
Reno's (#43 Belváros) 
Típus:  Közepes étterem és Bár  
Helye:  Battery Street &Fourth Avenue 
Vezető:  Reno Pyatt, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (206) 56-7964 

 A Reno's-ban szolgálják fel a legjobb Sziú, Pueblo és 
Atziai ételeket. Egy volt harci motoros ennek a családi 
stílusú étteremnek a tulajdonosa. 
 
>>>>> Sok árnyvadásznak a „pénzügyi menedzsere” is. 
<<<<< 
 -- Connie Connoisseur (19:59:41/51-01-24) 
 
>>>>> Ez igaz, én szponzoráltam néhány kalandozót. De 
már jó néhány zöldfülűt visszarángattam, hogy megölesse 
magát, illetve hogy összerúgja a port a rendőrséggel. Túl 
sokszor leégettettek már azok a jövendőbeli „kalandozók”, 
akiknek van egy fegyverük és egy ideájuk, de semmi sincs 
a két fülük között. Tehát, ha nincs tapasztalatod, akkor az 
összes amit kaphatsz tőlem, egy kedves mosoly, és egy 
menü. <<<<< 
 -- Reno Pyatt (19:59:51/51-02-03) 
 
Run Run Shaw's (#39 Belváros) 
Típus:  Közepes étterem 
Helye:  South Weller Street & Sixth Avenue South 
Vezető:  Sun Chou, menedzser 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (206) 56-7123 

Ha gyors és olcsó Kínai Szója ételekre vágysz, 
látogasd meg ezt az éttermet. Nem csak az étel jó és 
egészséges, hanem a kiszolgálás is tényleg gyors, az étel 
másodpercekkel a megrendelés után megérkezik. Az 
étterem belseje unalmas, ámbár elég gyakran elönti a 
közeli műanyaggyár szaga. 
 

>>>>> A Run Run Shaw's-t a Yakuza irányítja. <<<<< 
 -- SPD (13:04:11/50-12-08) 
 
A Sport Bár (#39 Belváros) 
Típus:  Közepes étterem és Bár  
Helye:  University Street & Terry Avenue 
Vezető:  Don Sipilla, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (206) 56-6785 

A Sport Bár a maga nemében a legjobb a városban. Ez 
a családi stílusú étterem két nagy szobára van osztva, 
mindkettőben más-más sportnak hódolhatnak a vendégek. 
Mindkét szoba a legfejlettebb trideo rendszerrel és 
kábellel van felszerelve. Az étel Amerikai, egy különös 
Bennszülött Amerikai ízbeütéssel. 
 
>>>>> A Sport Bár-ban sokszor tart razziát a rendőrség, 
az itt jelenlevő sok bűneset miatt, ebbe éppúgy beletartozik 
az illegális, ellenőrizetlen húsból készített étel, mint a 
vendégek italának „fűszerezése” némi droggal, hogy azok 
elveszítsék gátlásaikat, és hitelkártyájukat. <<<<< 
 -- SPD (22:38:59/50-11-21) 
 
>>>>> Azt hallottam, hogy a Maffia szerződést kötött 
Sipilla-val, hogy bérbe adja neki a Bárt, ha nem köp a 
jelvényeseknek. Azt is hallottam, hogy Sipilla tud a fejére 
kitűzött vérdíjról, és kétségbeesve keresi a kiutat a 
városból. <<<<< 
 -- Anonymous (19:54:10/50-12-25) 
 
>>>>> Ha ez igaz, a Maffia azt szeretné, ha Sipilla halott 
lenne, tehát valami nagyon veszélyeset tud a családokra 
nézve. Mindennek ellenére a családok nem ölhetnek meg 
minden bártulajdonost, aki köpött a rendőrségnek. <<<<< 
 -- Smiley (23:51:20/50-12-28) 
 
Takuri's (#28 Belváros) 
Típus:  Közepes étterem és Bár  
Helye:  Marion Street & Fourth Avenue 
Vezető:  Semmer Matsumoto, menedzser 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (206) 56-2969 

Az étterem tulajdonosának van egy megegyezése a 
legjobb Tokiói éttermek közül néhánnyal. A Tokiói 
éttermek elküldik a séfjeiket „munkaszabadságra” 
Seattle-be, a Takuri's-ba, amelynek a tulajdonosai a 
séfeknek egy luxus apartmant biztosítanak, a Washington 
Tóra néző szobával, az itt tartózkodásuk időtartamára. 
Asztalfoglalás szükséges. 
 
Tam a Tű Alatt (#41 Belváros) 
Típus:  Gyorsétkezde és Kicsi étterem 
Helye:  Denny Way & Fifth Avenue North 
Vezető:  Barbara Tam, menedzser 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (206) 56-5032 

Ez a kis önkiszolgáló étterem, az Űr Tű árnyékában 
van, és a tündér, az ork, a szelis, és a kanadai-amerikai 
szója ételek egy élvezetes keveredését szolgálják fel. Néha 
várni kell az asztalra. 
 



♦ Tények Történelem Belváros Külső Kerületek Kormányzat Gazdaság B nözés 22. oldal ♦ 
 

Ne Egyél Túl Sokat! (#26 Belváros) 
Típus:  Nagy étterem 
Helye:  60-as móló 
Vezető:  Bishop Ulrey, menedzser 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (206) 56-9288 

A kilátás ebből a családi stílusú étteremből olyan, mint 
amilyet az árai alapján várni lehet. Az egyik legnagyobb a 
gyorsétkezde láncban, és így sok extrát nyújt, amit a 
kisebbek nem tudnak. Az ”Ínyenc Szója” menün kívül, a 
60-as móló sok természetes ételféleséget is szolgáltat, a 
fahéjas almás lepénytől, a hatalmas csésze presszókávéig. 
 
>>>>> A menedzser alacsony beosztású Aztechnology 
végrehajtó volt, akinek még mindig sok barátja van a 
cégen belül. <<<<< 
 -- Connie Connoisseur (05:41:37/50-11-24) 
 
Éjszakai Klubok 
Alabástrom Szűz (#12 H) 
Típus:  Éjszakai Klub  
Helye:  East Mercer Street & Twelfth Avenue 
Vezető:  Janette Degroot, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (206) 52-4320 

Az Alabástrom Szüzet a város egyik első varázslója, 
Gabriella Dematto, után nevezték el. A helyi legenda 
szerint, túlfeszítette képességeit, mikor egy motoros banda 
elől próbált elmenekülni, és véletlenül kővé változott, így 
lett belőle alabástrom szobor, amely most is megtekinthető 
a klub bejáratánál. Ez a hely közkedvelt a város fiatalabb 
sámánjai és varázslói számára. 
 
Penumbra Klub (#69 Belváros) 
Típus:  Éjszakai Klub  
Helye:  Fifth Avenue & Yesler Way 
Vezető:  Jacob Hokama, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  mérsékelt csúnya emberek ellen 
HTH szám:  (206) 52-1379 
 
>>>>> A Penumbra Klub a város legrégibb, és legked-
veltebb klubjainak egyike. Sem a hold felszínét utánzó 
padló, vagy a csillagokkal díszített falak, a trideo 
berendezés, és a lézer hatások nem változtak már húsz 
éve, a vendégek többsége törzsvendég, és sok közülük 
árnyvadász. <<<<< 
 -- Connie Connoisseur (17:31:02/50-12-28) 
 
Dante Pokla (#70 Belváros) 
Típus:  Éjszakai Klub  
Helye:  Fifth Avenue & Madison Street 
Vezető:  Dante Passini, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (206) 52-8016 

Úgy van berendezve, hogy emlékeztessen Dante 
víziójára a pokolról, ez a maga nemében egyedülálló. 
Kilenc hatalmas, energiától pulzáló táncparkett között 
négy spirális rámpa vezet lefelé a legalsó szintre, egy 
privát szobába, amelynek a neve, természetesen, „Pokol”. 
 

>>>>> Ha látni akarsz valakiket, illetve azt szeretnéd, ha 
azok a bizonyos valakik is lássanak, ez a hely ahova el kell 
menned. <<<<< 
 -- Connie Connoisseur (32:17:48/50-12-10) 
 
Matchstick (#12 G) 
Típus:  Éjszakai Klub  és Gyorsétkezde, Kicsi étterem 
Helye:  Fourth Avenue North & Denny Way 
Vezető:  Carl Steward, menedzser 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (206) 56-2249 

A belseje ennek a kis, csak tagok számára nyitott 
klubnak, amely az Űr Tű közelében található, egy 30-as 
évek beli jazzkocsmáéra emlékeztet. A klub kedvelt helye 
az árnyvadászoknak, és a talpnyalóiknak. 
 
Pszichedelikus Kalóz (#11 H) 
Típus:  Éjszakai Klub  
Helye:  University Way & Fifty-second Street 
Vezető:  Mickey Loo, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (206) 52-5277 

Ha az ember rágondol, az első ami erről a klubról az 
eszébe jut, a füst, és a fényvillanások, de a zene is mindig 
elsőrangú. Az új ifjú tehetségek itt lépnek fel, abban 
reménykedve, hogy egy producer felfedezi őket. Ezen 
kívül ez a törzshelye a varos fiatal mágikusan aktív 
tagjainak is. 
 
>>>>> Mickey Loonak sok összeütközése volt már a 
törvénnyel, de mindig megúszta ezeket. Sok kapcsolata 
van, ezek többsége nagyhatalmú, és a törvény rossz 
oldalán áll. <<<<< 
 -- SPD (10:36:47/50-09-23) 
 
Seward Klub (#14 H) 
Típus:  Kaszinó  
Helye:  Juneau Street & Twenty-eight Avenue South 
Vezető:  Wayne Sinclair, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (206) 52-1719 

A Seward Klub a városban legálisan működő kaszinó 
egyike. Még aki nem játszik, az is gyönyörködhet a 90-es 
évek barokk stílusában épített belsőben, ahol tolakodhat a 
város előkelőségei között. 
 
>>>>> Újabb keletű pletykák keringenek, hogy a Jakuza 
megpróbálj átvenni az irányítást a kaszinó felett, úgy hogy 
zsarolják kompromittáló filmekkel és levelekkel. <<<<< 
 -- Connie Connoisseur (22:58:10/50-09-17) 
 
>>>>> Nem tudom, mennyit akar a Jakuza erre szánni, de 
annyit tudok, hogy  Wayne Sinclair egy határozott srác, aki 
elég sok tapasztalt izommal és aggyal vette körül magát. 
Ha a Jakok bármilyen komoly lépést tesznek, az 
vérfürdőbe fog fulladni. <<<<< 
 -- SPD (13:45:29/50-10-29) 
 



♦ Tények Történelem Belváros Külső Kerületek Kormányzat Gazdaság B nözés 23. oldal ♦ 
 

Kibertér (#71 Belváros) 
Típus:  Éjszakai Klub  
Helye:  Seventh Avenue & Columbia Street 
Vezető:  Andrea Silvereyes, menedzser 
Faji Ellenségesség:  enyhe orkok és trollok ellen 
HTH szám:  (206) 56-7149 

Nem jó hely a gyenge idegzetűeknek, a Kibertér 
neonfényei és dübörgő ritmusa a belváros vezető helyei 
közé emeli ezt a klubot. 
 
>>>>> A belvárosi dekások kedvelt helye. <<<<< 
 -- A Halott Dekások Társasága (15:47:39/51-01-24) 
 
>>>>> Vágóél (#13 H) 
Típus:  Éjszakai Klub  
Helye:  Maynard Avenue & South Lane Street 
Vezető:  ”Sikamlós” Watson, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  erős az idegenek ellen 
HTH szám:  (206) 56-4418 
Ez egy kicsit más mint egy laza, lányos bár, ahol a helyi 
kéjencek folyatják a nyálukat a csajokra, és olcsó szója 
sört vedelnek. Néha egy csapat lemegy, de a 
törzsvendégek elég paranoiásak ahhoz, hogy akár a 
legkeményebb borotvalegények is elgyávuljanak már a 
lépcsőn. <<<<< 
 -- Connie Connoisseur (22:47:38/50-10-11) 
 
>>>>> Abban a pillanatban, amikor beléptem az ajtón, 
máris tudtam, hogy itt nem fognak üdvözölni. Amit találtam, 
a fojtogató füst, és a sör illata nem volt csábító. Minden 
bent ülő szeme rám tapadt, éreztem az idegengyűlölet 
hullámát, mintha én lennék az egyetlen, aki bármilyen 
szörnyű tettet elkövethet. <<<<< 
 -- Tarlan Greenbough (11:14:50/51-02-19) 
 
Seattle Centrum 

1962-ben Seattle otthont adott egy Világkiállításnak. 
Mikor véget ért, maga után hagyott egy csomó épületet és 
emlékművet, ezt Seattle Centrumnak hívtak, amely mai 
napig sok speciális eseménynak ad otthont, úgymint 
fesztiválok, koncertek, bemutatók, és sportesemények. Az 
egyik legnagyobb az Örökség Hét, egy fesztivál, amelyet a 
város sok különböző kultúrája rendez május utolsó 
hetében. Egy másik nagy esemény az Itallövészet 
szeptemberben, az utolsó nagy külső rendezvény 
Seattle-ben, mielőtt a téli esők elkezdődnének. 

A parkolás a legnagyobb probléma, a centrumba 
menet, illetve onnan jövet. Sok elérhető garázs is akad a 
területen, de tömeg miatt ez is lassú dolog. A látogatók ezt 
elkerülhetik, ha egysínűn, vagy buszon utaznak a földalatti 
alagutakban. 
 
Akvárium (#50 Belváros) 
Helye:  64-es móló 
Vezető:  Dr. Robert Gromling, igazgató 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (206) 52-5620 

Ez a kicsi, de jól megtervezett akvárium főként a Puget 
Öböl tengeri élővilágára koncentrál. A látogatók a 
nézelődést akváriumok és képernyők előtt kezdhetik, 
amelyek célja a meghökkentés. A következő látnivaló az 
öböl part menti élővilága, a teljesség kedvéért a parti 
madarakkal. Ezután a látogatók belépnek egy nagy 
terembe, amelynek a falai teljesen üvegből vannak, 
mögöttük cápák, lazacok, kalmárok és polipok, és a Puget 
Öböl többi lakója. A látogatók követhetik a lazacokat 
felfelé a lépcsőn, ahol megpillanthatják az Elliot Öblöt, 
illetve az Akvárium sztárjait, az oroszlánfókákat, és a 
tengeri vidrákat. A nyitvatartás évszakonként változik. A 
belépődíj hat nujen felnőtteknek, és három a gyerekeknek. 
 
Hajnal Falu (#8 G) 
Típus:  Bevásárló Centrum (5 emelet) 
Helye:  1100 Észak 200-adik utca 
Vezető:  Michael Watkins, egyesületi elnök 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (206) 53-0422 

Közel kétszáz bolttal, étteremmel és szórakoztató 
centrummal, a Hajnal Falu egyike a belváros négy 
legkedveltebb bevásárló központjának. 
 
>>>>> Ebben a centrumban van két Testszalon:  
Test+Tech, és Egy Teljesen Új Te. Mindkettő jól felszerelt, 
és ragaszkodnak a törvényekhez, sem mézes beszéddel, 
sem megvesztegetéssel nem fognak semmire rávenni. 
Seattle kilóg az általános városképből, mivel a legtöbben 
nincs a bevásárló centrumokban Testszalon, illetve 
Fegyverbolt. <<<<< 
 -- Connie Connisseur (13:51:17/50-12-16) 
 
>>>>> Egy új elektronikai üzlet, Tönkrement Dekások a 
neve, nyílt a negyedik szinten. Az üzlet használt deckeket 
és elektronikai cuccokat árul, és Elizabeth Hewer vezeti. 
Úgy hallottam, hogy ő egy nagymenő céges dekás volt, 
amíg egyszer árnyvadász dekások meg nem sütötték az 
agyát reggelire. <<<<< 
 -- Éjjeli Kiránduló (09:31:29/51-02-13) 
 
Bagley Művész Színház/Játékszín (#12 H) 
Helye:  Boren Avenue & West Thomas Street 
Vezető:  Bernard Dagsaan, igazgató 
HTH szám:  (206) 52-5593 

Ez Seattle bemutató színháza, a kisebb Játékszínt pedig 
a Kerensky Vígszínház Társulat használja. 
 
A Központ (#12 G) 
Helye:  Roy Street & Fourth Avenue 
Vezető:  Esther Renville, igazgató 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (206) 52-4784 

Ez a belül üreges tíz emeletes bevásárló központ ad 
otthont az egész világon  a legváltozatosabb üzlet 
gyűjteménynek. Mindig tömve van olyanokkal, akik 
beugrottak bekapni valamit, nézelődő tinédzserekkel, és 
turistákkal, akik bámulják az illúzionistákat és a 
pantomimeseket. 
 
>>>>> Tökéletes lógó hely chipezőknek. <<<<< 
 -- SPD (15:41:19/50-01-22 
 



♦ Tények Történelem Belváros Külső Kerületek Kormányzat Gazdaság B nözés 24. oldal ♦ 
 

Belvárosi Könyvtár (#52 Belváros) 
Helye:  Seneca Street & Fourth Avenue 
Vezető:  Michele Ostreicher, igazgató 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (206) 52-0639 

Nem úgy, mint más városok, Seattle megtartotta 
könyvtárait. Több, mint egymillió könyv és magazin van a 
város közel 100 könyvtárában. 

A Seattlei lakosok elérhetik az elektronikus verzióját is 
a Belvárosi Könyvtárnak, a SeaSource-n keresztül. Ez egy 
nyilvános adatbázis, amelyet a Renraku állított fel és ő is 
kezeli. 
 
Örökzöld Királyság (#12 G) 
Helye:  West Thomas Street & Second Avenue 
Vezető:  Joseph Rempel, igazgató 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (206) 52-0150 

Az Örökzöld Királyság egy vidámpark, amely a Seattle 
Centrum délkeleti sarkában található. A város a Disney 
Enterprises-szel közösen építette, és sikerült összerakni jó 
sok élvezetet és izgalmat egy kis területre. Néhány kültéri 
dolog nem működik télen. 
 
Kiállítóterem (#12 G) 
Helye:  538 West Harrison Street 
Vezető:  Brad Phillips, igazgató 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (206) 52-3648 

Ez a hatalmas modern terem több mint száz vásárnak 
és konferenciának ad helyet. Sok kis a nagy teremhez 
csatlakozó kis kiállítóterem van. 
 
Northgate Bevásárló Központ (#9-10 H) 
Típus:  Bevásárló Centrum (10 emelet) 
Helye:  Northgate Way & Firts Avenue 
Vezető:  Nadine Niemann, igazgató 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (206) 53-0300 

Ez az üzlet is kiveszi a részét a népi attrakcióból, főleg 
a közép és a felső réteget célozza meg. A központ éjszakai 
klubja, a Play Fair, volt a Concrete Dreams néven ismert 
megatársaság utolsó találkozóhelye. 
 
>>>>> Ebben a hatalmas központban hat testszalon van:  
két Test+Tech bolt, két Egy Teljesen Új Te klinika, 
Nortgate Test Fejlesztés és egy Dr. George Kiberver 
Klinikája. A hatodiknak (a Dr. George-nak) a híre, hogy ez 
a legolcsóbb és itt értelmezik a legszabadabban a 
törvényeket. <<<<< 
 -- Connie Connoissuer (14:19:41/50-16-11) 
 
Omnidome (#51 Belváros) 
Helye:  64-es móló 
Vezető:  Allan McKnight, menedzser 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (206) 52-0615 

Az Omnidome a Seattle Akvárium mellett található, 
egy megőrzött raktárházban. Maga az Omnidome, a 
Renraku megatársaság tulajdona, a város legnagyobb 3D 
mozija. A show-k között a jelenlévőket illúzionisták 
szórakoztatják, mind személyesen, mind a 3D képernyőn 
keresztül. 
 
Operaház (#12 G) 
Helye:  800 Észak Taylor Avenue 
Vezető:  Carl Hallburg, igazgató 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (2206) 52-0213 

Ez az épület ad otthont a Seattle-i Szimfónikusoknak, a 
Seattle Operának, és a Pacific Nortwest Balettnek. 
 
Pacific Tudományos Centrum (#57 Belváros) 
Helye:  East Mercer Street & Harvard Avenue 
Vezető:  Dr. James Omalanz, igazgató 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (206) 52-3657 

Ez az épület a maga fehér boltíveivel, és sekély 
tükröző tavaival nagyon méltóságteljes. Ez ad otthont az 
utazó tudományos és kulturális kiállításoknak, valamint 
állandó kiállításoknak a matematika, a fizika, az 
orvostudomány és a mágia témaköréből. Sok interaktív 
display van elhelyezve, azonkívül csatlakozók, amelyeken 
gyerekek is bejuthatnak a Mátrix-ba. Továbbá van itt még 
egy planetárium, egy BattleTech aréna, és egy Omindome 
trideo színház. 
 
Pike Téri Piac (#56 Belváros) 
Típus:  Bevásárló Centrum (1 emelet, plusz boltok az 
alagsorban) 
Helye:  1431 First Avenue 
Vezető:  Glenn Tasso, elnök 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (206) 51-9196 

A piacot először 1907-ben nyitották meg, azután, hogy 
egy csoport farmer elhatározta, hogy eladja a termékeit, és 
nem hajlandó fizetni a közvetítőknek. Az évek alatt egy 
véletlenszerű boltgyűjteménnyé vált, amelyben van 
zöldséges, könyvesbolt, tejbár, és specialitás boltok, 
amelyek az idő rohanásában az egyik közkedvelt 
turistalátványossággá tették a piacot. Ma úgy van felújítva, 
hogy úgy nézzen ki, mintha a századfordulón épült volna. 
Mindig tömve van, ezeknek az embereknek a fele 
vásárolni van itt, míg a másik fele csak a csillogó 
atmoszférát élvezni. 

A Pike Street és a Firts Avenue kereszteződésétől 
nyugatra, a híres piaci jel és óra alatt, van a fedett Fő 
Árkád, ahol a farmerek és a halászok még mindig a régi 
módon árulják a javaikat - faládákban jégről. Az Árkád 
körül mindenütt könyvesboltok, virágboltok és kis 
éttermek. A lentebb levő emeleten és az Árkád mögött sok 
nagyobb étterem és különlegesség bolt található. Mivel a 
piacnak nincs más biztonsági őrsége, csak három vagy 
négy rendőr, akik viszont állandóan a cukrászatok és a 
kávézók környékén lógnak, némi óvatosság szükséges 
sötétedés után. 
 



♦ Tények Történelem Belváros Külső Kerületek Kormányzat Gazdaság B nözés 25. oldal ♦ 
 

Renton Bevásárló Centrum (#16 J) 
Típus:  Bevásárló Centrum (4 emelet) 
Helye:  Raininer Avenue South & Houser Way 
Vezető:  Lana Rodrigez, elnök 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (206) 51-4233 

A boltok többsége a középszintű életvitellel 
rendelkezőket célozza meg. 
 
>>>>> Figyelj Wolf Brianre, a Fegyvervilág menedzserére. 
Őrült. Egyszer elkapott, amikor benéztem a bolt egyik 
hátsó szobájába, és majdnem leszedte miatta a fejemet, 
azonkívül megfenyegetett, hogy kapok egy 44 kaliberes 
beöntést, ha még egyszer meglát itt. <<<<< 
 -- Anonymous (09:14:17/50-11-19) 
 
Seattle Szépművészeti Múzeum (#12 H) 
Helye:  1401 East Observatory Drive 
Vezető:  Dr. Edward Kadra, igazgató 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (206) 52-2873 

Ez az épület, amely úgy néz ki, mint egy összeomlott 
indián sátor, ad otthont a helyi és a Szelis művészet egy 
hatásos keverékének. 
 
Seattle Coliseum (#12 G) 
Helye:  250 North First Avenue 
Vezető:  Darren Hale, igazgató 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (206) 52-6110 

A Coliseum ad otthont sok kongresszusnak és 
koncertnek. Itt játszik a Federated-Boeing Transonics, a 
város félprofi kosárlabdacsapata. 
 
Seattle Kongresszusi és Kereskedelmi Központ (#59 
Belváros) 
Helye:  Eight Avenue & Pike Street 
Vezető:  Kevin Gromling, igazgató 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (206) 52-3312 

Ez a hatalmas, többemeletes kongresszusi központ az 
5-ös autópálya alá épült. A sok szobán és bemutató termen 
kívül a központban van egy szálloda, garázs, és agy 
hatalmas kert. 
 
>>>>> A kongresszusi központ hatalmas kertjének több 
szintje és vak sikátorai kedvenc helyei a mutoga tósoknak, 
amelyek az ösvényeken fekve várják a gyanútlan 
turistákat. <<<<< 
 -- SPD (01:21:16/50-12-17) 
 
Seattle Egyetem (#60 Belváros) 
Helye:  1701 Broadway 
Vezető:  Jennifer Treewhisper, dékán 
Faji Ellenségesség:  mérsékelt nem mágus humánok ellen 
HTH szám:  (206) 52-5256 

Míg az egyetem a kurzusok széles választékát nyújtja, 
a legkeresettebb a Mágikus Elméletek és Művészetek 
Mesterei. Az egész városban, minden főiskolán 
ugyanolyan szinten oktatják a mágiát, ez alól csak a 
Seattle Egyetem és a Pacific Egeyetm kivétel, ezekben a 
fakultások tényleg szorgos művelői a mágiának. A 
kampusz presztizse tükröződik az elefántcsont borította 
épületein és az egyedi építészeti megoldásain látszik, hogy 
csak mágiával lehetett ezt létrehozni. 
 
Űr tű (#61 Belváros) 
Helye:  410 West Thomas Street 
Vezető:  Linda Gallahan, igazgató 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (206) 52-6500 

Legalább egy évszázada Seattle jelképe ez a szabadon 
álló fém torony. 185 méter magas, és van egy kilátó 
szintje, két étterme és három bárja. Az aranyozott 
felvonókban az utazás egészen fel a kilátó szintig, csak 5 
nujenbe kerül. 

A két étterem közül a jobbik és az ismertebb, a Tű 
Szeme. Ez a kör alakú étterem és bár közvetlenül a kilátó 
szint alatt található, és a felvonók többségével elérhető 
mind a földfelszínről, mind a kilátó szintről. Az étterem 
lassan forog, és a kilátás lélegzetelállító. Mire a vendég 
befejezi az ebédjét, kiélvezheti a madártávlatú kilátást az 
egész városra. 

A luxus étterem sikerének nagy része Gynt, a 
tulajdonos, munkájának köszönhető. Ez a társasági Törpe 
mindenkit ismer, aki valamit is számít Seattle-ben, és ami 
még többet számít, azt is tudja, hogy miként helyezze őket 
kényelembe. 
 
>>>>> A Tű Szemének tulajdonosa félelmetes testőröket 
fogadott fel, hogy megvédjék az éttermet. Ezek nagyon 
udvariasak és jó modorúak, mindannyian tapasztalt 
árnyvadászok. <<<<< 
 -- SPD (12:09:18/50-01-22) 
 
>>>>> Van néhány nagyon biztonságos privát szobája is, 
felszerelve hermetikus körökkel és fehér-zaj generá-
torokkal, a bizalmas tárgyalásokhoz. <<<<< 
 -- Zapper Weisman (01:23:12/51-01-23) 
 
Washington Egyetem (#11 H) 
Helye:  Mountlake Boulevard NE 
Vezető:  Charles Epoch, menedzser 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (206) 52-2084 

A WE a legöregebb intézmény a felső oktatásban az 
egész északnyugaton. Maga az egyetem is ellentétekből 
áll, a gyönyörű cseresznyefáktól a neo-gótikus épületeken 
át egészen a 70-es években épültekig minden megtalálható 
itt. Az egyetemhez tartozik még a Husky Stadion is, amely 
az egyetemi foci csapaté, azonkívül innen nyílik az egyik 
legszebb kilátás az Union Öbölre. 
 
>>>>>[Az utóbbi 20 évben, a WE következetesen 
elkezdett nagyszerű számítógép specialistákat kitermelni, 
a munka nagy részét prof. Karl Enebo, a Számítás-
tudományi Tanszék vezetője, végezte. Az ő tanári 
géniusza tett a WE-t a legnagyobb számítástechnikai 
kutatóközponttá.]<<<<< 



♦ Tények Történelem Belváros Külső Kerületek Kormányzat Gazdaság B nözés 26. oldal ♦ 
 

 -- Nujen Nick (19:16:51/50-11-26) 
 
Y.M.C.A (#55 Belváros) 
Helye:  University Street & Fourth Avenue 
Vezető:  Allan Lindsey, menedzser 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (206) 52-4985 

A belvárosi YMCA egy teljesen felszerelt 
egészségklub, amely még olcsó szállást is nyújt az 
utazóknak. 
 
>>>>> 2049-ben, az YMCA-ban meghalt egy Fuchi 
vezetőnek és a szeretőjének. Ami furcsa ebben, az az, 
hogy a Fuchi nem adott ki nyilatkozatot erről az 
öngyilkos-gyilkosságról. Az YMCA kedvelt találkozó helye 
az árnyvadászoknak. <<<<< 
 -- Smiley (21:16:31/50-12-01) 
 
>>>>> Semmi többet. <<<<< 
 -- Zapper Weisman (03:47:17/50-12-2) 
 
 
EGYÉB HELYSZÍNEK 

Seattle-Tacoma Nemzetközi Repülőtér (#16-17 H) 
Helye:  Perimeter Road 
Vezető:  Carl Grodaback, repülőtéri igazgató 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (2206) 22-8906 

Harminckilenc repülőjárat és a légi teherszállítás 
használja a Sea-Tac Repülőteret. A tágas fő terminálnak 
két emelete van. Az érkező emberek a földszintet 
használják, ahol átesnek a biztonsági ellenőrzésen, 
összeszedik csomagjaikat, majd taxira, buszra szállnak, 
vagy kocsit bérelnek. Egy rámpa vezet fel az első 
emeletre, ahol az induló rész van, itt kiszállhatnak az 
emberek a csomagjaikkal egyetemben, és egyből a 
jegykiadó pulthoz jutnak. A jegykiadó mögött boltok, 
éttermek, és a B és C kapukhoz vezető sétányok vannak. 
A földszinten két földalatti szállítja az utasokat az északi 
és a déli alárendelt kapukhoz. 
 
>>>>> '49 szeptembere óta, a Sea-Tac folyamatosan 
panaszkodik a biztonsági emberek miatt, akik sok helyről 
(Lone Star, társasági őrök a Federated Boeingtől, a 
Renrakutól, az Aztechnologytól, és a Mitsuhamától) 
származnak. Senki nem volt képes felfedezni, mi miatt. 
Még a pletykák is hallgatnak. <<<<< 
 -- Smiley (23:17:53/50-09-16) 
 
>>>>> A Lone Star állítólag B biztonsági besorolást ad a 
területre. Érdekes. <<<<< 
 -- SPD (21:19:43/50-21-08) 
 
Kormányépületek 
Charles Royer Building (Metroplexum Városháza) 
(#62 Belváros) 
Helye:  Fourth Avenue & Seneca Street 
Vezető:  Marilyn Schultz, kormányzó 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (206) 55-0119 

Ebben a vonzó, 30 szintes, sötétzöld üveggel borított 
épületben székel a város kormányzata és a Kormányzó 
irodája. A főbejáratnál két szobor áll:  az egyik Seattle 
Főnöké, akiről a várost elnevezték, a másik pedig Charles 
C. Lindstrom, a Seattle Metroplexum megalapítója. 
 
Szövetségi Épület (#63 Belváros) 
Helye:  Seneca Street & First Avenue 
Vezető:  Mitchell Sarcef, az NSA műveletek főnöke 
(Seattle); Marian Tudor, az FBI műveletek főnöke 
(Seattle) 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (206) 55-7797 
 
Metroplex Börtön (#64 Belváros) 
Helye:  Sixth Avenue & Spring Street 
Vezető:  Harlan Grotem, fegyházigazgató 
Faji Ellenségesség:  nincs 

A Börtönt vastag falai, halott-szürke színe, és 
toronyszerű alakja a város egyik legnyomasztóbb 
épületévé teszi. 
 
Metroplexum Legfelsőbb Bíróság (#53 Belváros) 
Helye:  Spring Street & Fifth Avenue 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (206) 52-3282 

Az impozáns Metroplexum Legfelsőbb Bíróság, az 
Állami Legfelsőbb Bíróság Seattle-i megfelelője, a 
2045-ben történt megépítése óta, a viták centruma. A 
Seattleiek szeretik is, és gyűlölik is sötét márvány külsejét. 
 
U.C.A.S Postahivatal (#54 Belváros) 
Helye:  Union Street & Fourth Avenue 
Vezető:  Charles Sleasman, postavezető 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (206) 52-2210 
 
>>>>> A forrásaink mondják, hogy a postavezetőt, és a 
kulcspozícióban levő postai dolgozókat zaklatják. A 
zaklatás célja mindmáig ismeretlen. <<<<< 
 -- SPD (18:51:41/50-11-24) 
 
>>>>> A postavezetőt lehetséges kapcsolatai miatt 
zaklatják a helyi Seoulpa gyűrű felé, és mert arra használta 
fel a hivatalban betöltött pozícióját, hogy információkat 
gyűjtsön a lehetséges áldozatokról. <<<<< 
 -- Kézbesítő (21:41:17/50-12-05) 
 
Üzleti Épületek 
Dassurn Kötvények és Befektetések (#65 Belváros) 
Típus:  Nagy Bank  
Helye:  Fourth Avenue & University Street 
Vezető:  Alberta Johnson, alelnök 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (206) 52-7217 
 
Federated Boeing Field (#14-15 H) 
Helye:  Airport Way South 
Vezető:  William Vogel, CEO 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (206) 52-5403 



♦ Tények Történelem Belváros Külső Kerületek Kormányzat Gazdaság B nözés 27. oldal ♦ 
 

A társaság kisebb repülői, mint pl. a katonai felderítő 
döntött rotorosok és a távirányított gépei használják ezt a 
kis repteret. Itt tesztelik a gépeket is mielőtt eladnák őket. 
Az üzleti irodák a Corson Avenue és a Marginal Way 
kereszteződésében, egy négyzet alakú, 70 szintes 
felhőkarcolóban, amelynek színezett ablakai egy hatalmas 
társasági logót formáznak. 
 
>>>>> Az FBI és az NSA információi szerint, vizsgálat 
indult, hogy a Federal Boeing belekeveredett egy malajziai 
kormány megbuktatásába. Az általam látott 
dokumentumok tanúsága szerint a Federated Boeing 
testőrsége zsoldosokat képzett ki a Malajziai Népi 
Frontnak, akik végrehajtottak egy államcsínyt a 
kommunista kormányzat ellen, 2049 végén. Talán a 
legsokatmondóbb információ, hogy alig pár nappal az 
államcsíny után a Federated Boeing bejelentette egy nagy 
gyár építését Malajziában. <<<<< 
 -- Smiley (17:48:09/50-12-28) 
 
Federated Boeing Hajógyár (#13 G) 
Helye:  SW Florida Street & Twenty-sixth Avenue SW 
Vezető:  Brandon Zumwalt, Boeing tengeri műveletek 
igazgatója 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (206) 52-0787 

Ebben a gyárban gyártják a társaság katonai és 
kereskedelmi hidroplánjait és légpárnásait. A gyár és az 
irodák egy 20 szintes épületben találhatóak a nyugati 
víziút szélén. 
 
>>>>> Pletykálnak mind a Mátrixban, mind az utcákon 
arról, hogy a hajógyár terjeszkedni akar, és ezen okból már 
alkuba is kezdett a Tengeri és Földi Szállító Szolgálattal, 
hogy megvásárolja az ő tulajdonukban levő Harbour 
Szigetet. Egy lehetséges komplikáció van, mégpedig az 
MCT4 Tengeri Műveletek osztály jelenléte, aki már 
ajánlatot tett ugyanerre a szigetre. <<<<< 
 -- Nujen Nick (18:47:43/50-11-22) 
 
Fuchi Industrial Eletronics Összeszerelés (#13 H) 
Helye:  Twenty-first Avenue South & Massachusetts 
Street 
Vezető:  Darren Villers, menedzser 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (206) 52-6605 

A Fuchi összeszerlő üzem 2018-ban épült, lerombolták 
a Düh Éjszakáján, majd újjáépítették 2042-ben. Hét 
felhőkarcoló, mindegyik különböző magasságú, veszi 
körbe a központi épületet. Éjszaka minden épület ki van 
világítva a Fuchi termékek reklámaival. 

A Fuchi megatársaságnak, amely számítógépeket, 
simsense felszereléseket, és egyéb elektronikai dolgokat 
gyárt, három nagy gyára van Seattle-ben; egy a 
Belvárosban és kettő a Bellevue kerületben. 
 
>>>>> Hallottam, hogy a Fuchi földeket akar felvásárolni 
Snohomish-ben valamilyen nagyon-nagyon titkos 
tervezethez. Hallott erről valaki egyebet? <<<<< 
 -- Mick a Gyors (14:51:27/50-10-02) 
 

                                                           
4 Mitsuhama Computer Technologies 

Haukshorn Komplexum (#11 H) 
Helye:  Roosevelt Way & Fiftieth Street 
Vezető:  Stanton Haukshorn, a Seattlei műveletek 
alelnöke 
Faji Ellenségesség:  mérsékelt tündérek ellen 
HTH szám:  (206) 52-9689 
 
>>>>> A Haukshorn Chemicals a kék és vörös 
iker-felhőkarcolóit 2038-ban építette. Rögtön ezután az 
épületek, éppúgy, mint a társaság, leromlottak. A fémes 
színek, amelyek éjszaka oly gyönyörűen csillogtak, most 
mattak és piszkosak. Bár az épületben tett körutak még 
mindig érdekesek, felfedezhető a hanyatlás is. 
 Az őket ért sok baj, a hanyag menedzsment, és a sok 
szennyezési bírság a társaságot a csőd szélére sodorta. 
Suttognak, hogy a Haukshorn család el akarja adni a 
társaságot, de egy sor baleset Dél-Amerikában az elmúlt 
évben, nagyon lecsökkentette a vállalat piaci értékét. 
<<<<< 
 -- Nujen Nick (19:41:49/50-10-02) 
 
>>>>> A Haukshornok, azok a szörnyű paraziták, tényleg 
el akarják adni a társaságot, miután 50 éven keresztül 
kirabolták a földet. A gyáraik, kivételesen az, amelyik a 
Barrens-ben van, oly sokáig szennyezték Seattle-t, és 
most pedig eladják a céget, majd pedig elsétálnak, 
büntetlenül nevetségessé téve mindenkit. Ezért akarok én 
egy mozgalmat indítani, hogy megbüntessük a Haukshorn 
családot. Akit ez érdekel hívja fel a HTH (206) 54-4895-ös 
számot, vagy hagyjon egy üzenetet az YMCA-ban. <<<<< 
 -- A Solymász (21:34:15/50-12-29) 
 
Ingersoil és Berkley Torony (#12 G) 
Helye:  Aurora Avenue North & Mercer Street 
Vezető:  Vera Sassinian, alelnök 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (206) 52-2197 

Ez a torony egy kis csoda. Összhangban a társaság 
aquakulturális természetével, az építészek egy lépcsőzetes 
felhőkarcolót készítettek, úgy hogy kerteket lehet 
telepíteni a tetőre. 
 
Lone Star Biztonsági Épület (#66 Belváros) 
Helye:  Second Avenue & Union Street 
Vezető:  William Loudon, a Seattlei osztály marsalja 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (206) 52-0292 

Ez az épület, amely otthont ad a Lone Star 
adminisztrációs és üzleti ágazatának, kék piramis alakú. A 
társaság múzeuma és az épületbeli szervezett túrák 
bármely órában elérhetőek. 
 
>>>>> 20 földalatti szintje van, ennek fele telve van 
járőrkocsikkal, rohamjárművekkel, helikopterekkel, és 
fegyverekkel <<<<< 
 -- Nujen Nick (23:51:47/50-12-22) 
 
>>>>> Ámbár én kevéssé respektálom a Lone Start, 
azokat az embereket, akik átvették a Seattle-i Rendőrség 
helyét, azt el kell ismernem, hogy a tisztjeik és a high-tech 
játékaik átkozottul hatásosak. <<<<< 
 -- SPD (09:16:43/50-12-29) 
 



♦ Tények Történelem Belváros Külső Kerületek Kormányzat Gazdaság B nözés 28. oldal ♦ 
 

McKuen Szemét és Újrahasznosító Telepe (#67 Bel-
város) 
Helye:  Third Avenue & Madison Street 
Vezető:  J.C. McKuen, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (206) 52-2176 

Folyamatosan szálka Seattle belvárosának 
csillogásában, McKuen mindazonáltal biztosította 
ügyfeleit, hogy továbbra is nyitva tart. Akár eladsz, akár 
veszel, McKuen megígéri „jó árak, jó ócskaságért, vagy 
visszakapod a pénzed”. 
 
Mitsuhama Computer Technologies Komplexum 
(#15 I) 
Helye:  Martin Luther King Jr. Way & Sixty-eight Avenue 
Vezető:  Tamatsu Sakura, Az MTC Észak Amerikai feje 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (206) 52-7511 

Hatásos az MCT hat fekete és ezüst felhőkarcolója, 
amint a Washington Tó déli partján álló többi épület fölé 
magasodik. 
 
>>>>> Az épületek és körülöttük a föld tiszta, de magánag 
a cégnek elég piszkos híre van. A megalakulása napjától 
kezdve gyanús, hogy szoros kapcsolatai vannak a 
Jakuzával, ez a gyanú abból született, hogy volt egy 
dokumentált találkozás a Jakuza klán főnökei és az MTC 
között. Az MTC hivatalos reakciója erre a vádra, állhatatos 
visszautasítás. 
 Egyetértésben a Lone Starral, mind az FBI, mind az 
NSA szilárdan hiszi, hogy a Jakuza Tamatsu Sakurát bízta 
meg sok ex-MCT tag meggyilkolásával, de más a hit, és 
más a bizonyított tény. Az MCT komplexum komputeres 
védelme látszólag áthatolhatatlan. Fekete jég véd majd' 
minden csomópontot és mátrix komponenst, ezek miatt a 
rendszert csak „A Mitsuhama Fekete Lyuka”-ként ismerik. 
Hét dekás halt meg amiatt, mert megpróbált áthatolni a 
védelmen. 
 Mindezek, plusz az MCT minapi sikertelen 
próbálkozása, gazdaságilag és fizikailag, hogy beke-
belezze a Federated Boeinget, ezt a társaságot vitatha-
tatlanul Seattle gazemberévé teszik. A helyi utcai 
zsargonban, elkövetni „egy Mitsuhama”-t azt jelenti, hogy 
megtámadni valakit. <<<<< 
 Nujen Nick (14:33:10/50-12-22) 
 
>>>>> Nem tudom, ki mondta neked ezt az infót a 
”Mitsuhama Fekete Lyuká”-ról, de ez nem így van. A 
rendszerük olyan sok lyukat tartalmaz, hogy egy napon egy 
rendszerhiba következtében több ezer nujent vesztettek 
adatban. <<<<< 
 -- A Halott Dekások Társasága (17:21:29/51-01-04) 
 
Egészségügyi Épületek 
Harborview Kórház (#2 Belváros) 
Típus:  Kórház (12 emelet) 
Helye:  329 East Ninth Avenue 
Vezető:  Norman Togia, főigazgató 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (2206) 52-9824 

Egy kiváló kórház, amely az égésekre, illetve a 
sürgősségi ellátásra szakosodott. 
 

Egészségfenntartó Szervezet (#5 Belváros) 
Típus:  Kórház (15 emelet) 
Helye:  Thomas Street & Boylston Avenue 
Vezető:  Dr. Edward Oden, sebész főorvos 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (2206) 52-2657 

Ezt a nagy kórházat sok helyi egészségbiztosító 
társaság építtette. 
 
Csalogány Testrészek (#4 Belváros) 
Típus:  Testszalon  és Kórház (3 emelet) 
Helye:  104 John Street 
Vezető:  Dr. Charlotte Coleburg, főigazgató 
Faji Ellenségesség:  mérsékelt orkok és trollok ellen 
HTH szám:  (2206) 52-2676 

Ez a kis üvegépület egy magánkórház, a város elitje és 
gazdag rétegének a nagy része itt gyógyíttatja magát, 
valamint működik egy kiberver kutató részleg is, amelyet 
a Fuchi Industrial Electronics szponzorál. 
 
Seattle Általános Kórház (#1 Belváros) 
Típus:  Kórház (14 emelet) 
Helye:  201 East 16th Avenue 
Vezető:  Dr. Cameron Trepus, főigazgató 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (206) 52-2380 

2048-ban a Seattle Általános Kórházat úgy deklarálták, 
mint elsődleges példáját a 90-es évek építészetének. 
 
>>>>> Ez a kórház olyan hírben van, hogy ez az egyetlen 
hely, ahol a reménytewlenek gondoskodást kaphatnak. 
Sok illegális testrész kereskedés jön orvosok szobáiból. 
Pletykálnak kontár orvosokról, drogkereskedésről a 
váróban, és arról, hogy testrészek eltűnése mindennapos, 
ámbár ezek nem  szükségszerűen igazak. <<<<< 
 -- Dr. U-Dub (18:42:51/50-01-26) 
 
>>>>> Dr. Jason Kethers, a Kórbonctan Főorvosa 
testrészeket adott el a szindikátusnak. <<<<< 
 -- Silver doktor (11:28:14/50-02-10) 
 
>>>>> Dr. Kethers-t 50-04-01-én letartóztattuk. Detektívek 
vannak ráállítva az ügyre, ámbár, azt hiszem sokan a 
kórházban boldogok, hogy felszámoltuk az illegális 
szervkereskedést. <<<<< 
 -- SPD (10:29:45/50-04-05) 
 
U.S. Közegészségügyi Kórház (#3 Belváros) 
Típus:  Kórház (14 emelet) 
Helye:  1200 Twelfth Avenue South 
Vezető:  Dr. Richard Hensrud, főigazgató 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (2206) 52-4278 

Megjegyzendő az egészen kiváló önkiszolgáló étterme. 
 
>>>>> Ez az a kórház, ahol a betegbiztosítás nélküliek 
általában végzik. Újabban suttognak arról, hogy az egyik 
megatársaság meg akarja venni a kórházat a várostól. 
<<<<< 
 -- Dr. U-Dub (23:43:16/50-09-26) 
 



♦ Tények Történelem Belváros Külső Kerületek Kormányzat Gazdaság B nözés 29. oldal ♦ 
 

>>>>> A Mitsuhama Medicalnak áll érdekében a kórház 
megvásárlása. <<<<< 
 -- Nujen Nick (12:45:13/50-09-28) 
 
>>>>>[Hóhérok!]<<<<< 
 -- Shogun (19:41:12/50-10-18) 
 
Egyetemi Kórház (#11 I) 
Típus:  Kórház (18 emelet) 
Helye:  1959 Pacific Avenue South 
Vezető:  Dr. Aaron Chu, menedzser 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (206) 52-4800 

Ez a nagy kutatóintézeti kórház az átültetési és 
kiberver kutatásairól közismert. 
 
Egyéb 
Vezető Test Fejlesztés (Több Helyen) 
Típus:  Testszalon  
Vezető:  Wally Reule, Seattlei főigazgató 
Faji Ellenségesség:  mérsékelt metahumánok ellen 
HTH szám:  változó 

Aki úgy látja, vagy érzi, hogy ő a legjobb, annak ez a 
legjobb hely hogy beszerezze a legújabb egyedi kibervert. 
Látogass be bármelyikbe a tíz belvárosi üzletből, vagy állj 
meg a legújabbnál, az Ultre Fejlesztésnél a West Jackson 
501-nél. 
 
Nuktl Burger (Több Helyen) 
Típus:  Gyorsétkezde és Kicsi étterem 
Vezető:  Bailey J. Farnsworth, Seattlei lánc főmenedzsere 
Faji Ellenségesség:  Nincs 
HTH szám:  változó 

Az eredeti étterem a Lenora Street és a Fifth Avenue 
kereszteződésében található, és már régen jelképpé vált. 
 
Zabáltató Kalyiba (Több Helyen) 
Típus:  Kis bolt 
Vezető:  D.L. Olson, boltlánc menedzser 
Faji Ellenségesség:  Nincs 
HTH szám:  változó 

A szójatejtől a legutolsó simsense csipig, a Zabáltató 
Kunyhóban minden kapható naponta 24 órán, hetente 7 
napon keresztül, a belváros sok helyén. 
 
>>>>> Csak az éhhalál szélén. <<<<< 
 _Connie Connoisseur (18:54:10/50-10-14) 
 
>>>>> Van egy kétszintes üzlet a Madison Street és a 
Ninth Avenue sarkán a belváros szívében, és ez nyújtja a 
legnagyobb választéokot a környéken. <<<<< 
 -- King Klick (04:05:00/511-01-08) 
 
FegyverVilág (#68 Belváros) 
Típus:  Nagy étterem 
Helye:  Sixth Avenue & Olive Street 
Vezető:  Diderson Ksyogi, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (206) 53-6510 

A belvárosi FegyverVilág az első Ksyogi 33 üzlete 
közt a metrroplexumban. Zavarba ejtő mennyiségű és 
választékú fegyvert árulnak. A második emeleten sok 
tesztszoba van, ahol a vásárlók kipróbálhatják a 
fegyvereket. Továbbá van egy kis harci szimulátor is 
annak, aki meg akarja nézni, hogy all ki egy fegyver egy 
csatát. 

 
>>>>> Diderson Ksyogi az az ember, akinek mindhárom 
bűnszervezettel vannak kapcsolatai, éppúgy, mint a motors 
bandákkal. Az FBI és a Lone Star ügynökök meggyőződtek 
arról, hogy nehéz fegyvereket szállított ezeknek a 
bandáknak, de nem volt rá bizonyíték, így nem lehetett 
letartóztatni. Az NSA nyomozói úgy hiszik, hogy Ksyogi 
valószínűleg sok terrorista szervezetet is ellát fegyverrel, 
beleértve az Alamos 20,000-et, a Vörös Brigádokat, A 
Népek Anti-Sátánista Mozgalmát, és a Militáns 
Metahumán Szövetséget. <<<<< 
 -- Smiley (17:32:42/50-11-08) 
 
>>>>> Suttognak, hogy Ksyoginak van egy jól védett 
palotája a Puyallup Hegyekben, és valahol ebben a 
házban egy hatalmas széf van elrejtve, tele gyémántokkal 
és arannyal - Ksyogi két legnagyobb szenvedélyével. 
<<<<< 
 -- Mátrix Mauler (23:45:08/50-12-29) 
 
>>>>> Gyors Freddy Sebészete (#6 Belváros) 
Típus:  Testszalon  és Kórház (1 emelet) 
Helye:  59-es móló 
Vezető:  Fred Tschida, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (206) 52-4527 
 Freddie Lazac Étkezdéje (egy jó étterem) mögött, 
illetve alatt van elrejtve egy illegális testszalon, amelynek 
olyan híre van, hogy olyan gyorsak, hogy nem aggasztja 
őket, a páciens egészsége sem. Dr. Carla Michalla Maijaila 
és Bruce McKittrick a testszalon két sebésze. <<<<< 
 -- Connie Connoisseur (13:54:18/50-09-28) 
 
>>>>> Én jótállok Gyors Freddie munkájáért. Bementem a 
múltkor egy kiberszemért, de komplikációk merültek fel a 
műtét közben. Dr. Maijalla ott állt mellettem, mikor más 
utcai dokik kidopbtak volna a szemétgyűjtőbe meghalni. A 
munkájuk drága, de megéri a pénzt. <<<<< 
 -- Anonymous (23:48:43/50-10-30) 
 



♦ Tények Történelem Belváros Külső Kerületek Kormányzat Gazdaság B nözés 30. oldal ♦ 
 

RENRAKU ARCOLÓGIA 

Seattle láthatárának óriása ... 
 
AZ ARCOLÓGIA FELÜLRŐL 

Helye: 1 Renraku Avenue (875 
Second Avenue) 

Építkezés Kezdete: 2040 
Tervezett Befejezés: 2054 (nyár vége) 
Dimenziók: 780m x 650m és 828m 

magas (969m készen) 
Emeletek: 276 (320 készen) 
Liftek: 329 (401 készen) 
Népesség: 70,000 állandó lakó 

(92,000 készen) 
  Humán: 90% 
  Tündér: 6% 
  Törpe: 1% 
  Ork: 1% 
  Troll: 1% 
  Egyéb: 1% 
Befolyó Adó: 48,000 ¥ 
Létminimum Alatt: 0% 
Jólétben Élők: 2% 
Társasági Tagok: 99% 
Választókerületek: 2 
Oktatás:  
  Általános iskola, vagy alatta: 0% 
  Középiskola: 23% 
  Felsőfokú végzettség: 60% 
  Doktoriv fokozat: 17% 
Kórházak és Klinikák:   21 (36 készen) 
HTH elérési szám:   (2206) RENRAKU 

(625-6147) 
 

Az első látogatáskor Seattle belvárosában, a Renraku 
Arcológia csonka piramisa inspiráló látvánnyal fogad. 
Még ha ismerősek is a más városokbeli arcológiák, akkor 
is megfog ez az épület a nagyságával, mivel a világon a 
kilencedik legnagyobb épület. Az Arcológia olyan új, 
amilyen óriási. Az arcológia ezüstös zöldre színezett 
ablakai a viharos szeleknek is ellenállnak. Hogy 
lecsökkentsék az arcológia árnyékának hatását a környező 
területre, az építészek a legújabb napfény-manipulációs 
technikát alkalmazták. A napsütötte oldalról csövek és 
reflektorok százai vezetik át a napfényt az arcológia 
belsején az árnyékos oldalra. A seattle-iek csak „Renraku 
Zombi”-knak nevezik azokat a saját lábukban is elbotló 
turistákat, akik nem képesek levenni a szemüket az 
arcológia hatalmas épületéről. 

Az arcológia teljesen önellátó. Megtermeszti saját 
ételét, megtisztítja saját vizét, elégeti hulladékát, és 
gondoskodik mind a 70,000 lakója szükségleteiről. Mint 
egy régi kastély, a Renraku le tudja zárni ajtajait, és képes 
elzárni magát Seattle többi részétől bármikor, ha 
veszedelem fenyeget. 

Szerencsére, a viszony a Renraku és Seattle között 
szivélyes, és a seattle-ieket bátorítják, hogy kiránduljanak 
az arcológia bevásárló központjaiba, és tegyenek túrákat, 
hogy lássák a borzasztó nagy épület képességeit. A 
túrákon kívül, az arcológia alsó szintjei, beleértve a 
csodálatos Bevásárló Központot és a Klub Negyedet is, 
nyitva vannak a nagyközönség számára is. A Bevásárló 
Központ könnyen elérhető a Renraku egyvágányú 
állomásról is, és a Klub Negyedben van egy féltucat kis és 
közepes leszállóhely, amely kényelmes a helikoptereknek 
is. 

A túra részeként elviszik a látogatókat a lenyűgöző 
klíma szolgáltató területre, és a számítógép rendszerhez, 
amelyben fut a SeaSource a Seattle-i nyilvános adatbázis, 
amelyet a Renraku kezel. 
 
>>>>> Az arcológiának magának a vezetése, éppúgy, mint 
a megatársaság üzleti céljai, a Bizánci bürokrácia 
mintájára készült, számtalan intézettel, szakosztállyal és 
aggregátummal. A csúcson pedig Sherman Huang van. 
Huang nem csak a Renraku Amerikának, az elnöke, ő 
felelős a társaság UCAS-beli teljesítményéért és azért, 
hogy az arcológiában minden simán menjen. 
 Sherman Huangnak van egy tanácsosi gárdája, amely 
az arcológia négy osztályának a fejeiből áll:  Douglas 
Geon, az Üzleti Ügyek igazgatója; Wendell Merrit-Pardini, 
az Arcológia Adminisztrációs igazgatója; Sherl Reuf, az 
Élelem- és a Víztermelés igazgatója; és Tadashi 
Marushige, a Biztonsági igazgató. 
 Haungnak van egy tanácsadója az Arcológia Szakértői 
Programhoz is, egy hatalmas számítógép konstrukcióhoz, 
amely segíti a tervezést. Az ASZP még az arcológia 
hatalmas számítógéprendszerét is felülmúlja. Azt mondják, 
hogy ez a program olyan kifinomult, hogy innen már csak 
egy lépés a mesterséges intelligencia. 
 Dr. Vanessa Cliber az igazgatója minden számítógép 
műveletnek az arcológiában, valamint egyike a társaság 
legbrilliánsabb hardver és szoftver tervezőinek. Ha a 
pletykák az öntudatra ébredt számítógépről, mélyen 
elrejtve a Renraku mátrixában, igazak, akkor Cliber és 
Sherman Huang a tervezői és szülőatyjai. <<<<< 
  -- Nujen Nick (07:34:28/50-07-23) 
 
>>>>> Forrásaim szerint a Renraku biztonsági szolgálatot 
Douglas Geon tartja kézben. Mr. geon gyakran eljár szabd 
idejében a város bordélyházába, ahol ő kisebb társasági 
titkokat néha el szokott fecsegni a madamoknak, akik ezt 
pénzzé szokták tenni. A sérülés minimális, de a lehetséges 
zűr elég ahhoz, hogy Mr. Geont egész életére bezárják az 
arcológiába. <<<<< 
 -- Anonymous (17:48:04/50-08-26) 
 
>>>>> Hej! Ha ez igaz, a Renraku nem hagyja szabadon 
mászkálni Geont. A nyugdíjam tennám rá, hogy 
hamarosan egy nagyon tragikus, nagyon végzetes baleset 
történik szegény Mr. Geonnal, hacsak az MCT hamarabb 
meg ne szerzi magának őt. <<<<< 
 -- SPD (11:56:10/50-09-29) 
 
>>>>> Biztonság 
 A Renraku Arcológia rendszere félelmetes, rengeteg 
kamerával, mozgásérzékelőkkel, zárakkal, vészlezáró 
ajtókkal, biztonsági állomásokkal, és járőröző katonákkal 
minden szinten. Az arcológia lakói biztonságban érezhetik 
magukat a bűnözéstől, de egyben paraniásnak is, tudva, 
hogy minden mozdulatukat figyelik, még a legintimebbet is. 



♦ Tények Történelem Belváros Külső Kerületek Kormányzat Gazdaság B nözés 31. oldal ♦ 
 

 Az épületet úgy rendezték, hogy a nagyközönséget 
távol tartsák az itt lakóktól. A nyilvános liftek csak a 
publikus túra állomásainál állnak meg, és csak a túra 
vezetők, vagy a liftkezelők tudják használni. Az itt dolgozók 
és családjaik által használt liftek ajtajai addig nem 
csukódnak be, ameddig mindenkin, aki belép nem végzett 
el egy ID5 ellenőrzést. 
 Az épületet védő biztonsági őrség a Szöuli Renraku 
Védőőr Akadémián végzett. amely a legkeményebbek 
egyike az egész világon. Az angol a legtöbbjüknek csak 
második nyelve, így ha velük beszélünk, jó, ha fokoztt 
gondossággal ejtjük a szavakat, hogy elkerüljük a 
sajnálatos félreértéseket. Minden őr a Renraku fekete és 
vörös uniformisát viseli, azonkívül egy géppisztolyt és egy 
kardot. Riasztáskor a Renraku Vörös Szamurájai is 
elfoglalják pozícióikat, hogy megvédjék a létfontosségú 
helyeket, és ügyeljenek a társaság vezetőinek 
biztonságára. 
 A mátrixbeli biztonsági intézkedések is ugyanilyen 
erősek. Tele van rakva Feket Jéggel és 
kátránycsapdákkal, amelyek miatt a Seattle-i dekások a 
Renraku vörös és fekete kastélyát csak a „Fekete 
Torony”-ként, vagy „Véres Toronyként” emlegetik. 
Bárkinek, aki megpróbál adatot lopni innen, nem csak a 
szokásos mátrix védelemmel kell számolnia, mivel egy 
csapat aggresszív dekás kutyával is. Ha Renraku kutyák, 
akikhez egy csapat Vörös Szamuráj is tartozik, véletlenül, 
nem ölik meg a behatoló dekást, végigkövetik a nyomát a 
mátrixban, és átadják a legközelebbi rendőrörsnek, olyan 
gyorsan, hogy azt sem tudja kimondnai, hogy „Mi történt?”. 
 A renraku számítógéprendszernek egyetlen gyengéje 
van, a mérete. Olyan terjedelmes, hogy sebezhető az 
olyan dekás számára, aki elég türlmes ahhoz, hogy 
felfedezze a kis réseket, ahol a védelem számára 
észrevétlenül megbújhat. <<<<< 
 -- Smiley (18:04:23/50-01-15) 
 
>>>>> Igen, ez jelenleg így van. <<<<< 
 -- Fémes Martalóc (21:12:43/51-02-21) 
 
>>>>> A Renraku biztonsági rendszere bitről-bitre olyan 
félelmetes, amilyennek Smiley leírta. A talákozásom a 
Renraku őrökkel azt mutatta, hogy kitűnően képzettek és 
kétségtelenül kellemetlenek. Azonkívül amit Smiley a 
angolról mondott, az sem ugratás. Az őrök többsége 
semmit sem ért angolul, hacsak nem nagyon lassan és 
artikulálva beszélsz hozzá. A renraku elég körmönfont 
ahhoz, hogy minden őrcsapatba tegyen legalább egy az 
angol nyelvet és az utcai beszédet kiválón értő embert, így 
nem tudhatod, hogy az előtted tornyosuló húshegy minden 
szavadat érti, vagy csak felületesen képoes felfogni, hogy 
mit mondtál. <<<<< 
 -- SPD (22:54:29/51-02-22) 
 
>>>>> Emelet Leírások 
 A következő emelet terveket egy behatolásom során 
szereztem erre a hatalmas, és veszélyes helyre. Az 
emeletek leírása csak az ott zajló elsődleges 
tevékenységet jelenti. Minden emeleten sok más dolog is 
lehet még. <<<<< 
 -- Reanraku Róka (23:46:31/50-07-29) 
 
274 - 276 

Építés alatt. 
272 - 273 

Az építkezéshez szükséges gépeket és anyagokat 
tartalmazza. 
                                                                                                                     
5 IDentification code - azonosító kód 

271 
Az építőmunkások irodái és barakkjai. Erősen őrzik. 

261 - 270 
Ezen a kilenc szinten, közel a Renraku Arcológia 

tetejéhez, a luxushoz képest is luxus kivitelű lakosztályok 
vannak, amelyek a legjobbak, és a leggondosabban 
őrzöttek, egész Seattle-ben. Minden lakás legalább tíz 
szobás, és van benne egy házi kert, kilátással a városra. 
Minden szint közepén van egy csoport bolt. A Vörös 
Szamurájok vigyáznak a rendre. 

Mikor az arcológia további 30 szintje is felépül, az új 
luixusnegyedet a tetején építik meg, és a társaság elitje 
átköltözik ide. Ezek után az elhagyott szinteket átalakítják 
középszintű vezetők számára. 
 
>>>>> Barom, Mit vesztegeted itt az időt és az anyagot… 
<<<<< 
 -- Findler-Man (12:24:19/50-12-17) 
 
>>>>> Úgy van, de gondolj a presztizsedre! <<<<< 
 -- Ragyogó (21:04:23/50-12-29) 
 
254 - 260 

Az extra sor ablakok az Igazgatótanács tagjainak az 
irodáinak az ablakai. De ne gondold, hogy egy rakétával el 
tudsz odáig lőni. Telve van az egész számítógépvezérlésű 
géppuskákkal és ez a legvastagabb páncélozott üveg, ami 
csak létezik a világon. 
252 - 253 

Összeszerelés, többnyire mikrotronika. Sok „tiszta 
szoba”. Minden Renraku termék, még a legnagyobb is 
összeállítható ezen a szinten. Minden gyártó szintnek van 
speciális teherliftje, amely az alagsorba visz, ahol az 
alkatrészeket és a készterméket tárolják. A termékek 
emeletről emeletre változnak. 

A délnyugati részében a 252-edik emeletnek titkos 
számítógéprendszereket gyártanak (töggnyire Jég 
programokat), egyedül a társasági számítógépekbe. Itt 
található a számítógép R&D6 laborok többsége is. Ha sok 
pletykának alapot adó MI létezik, az valahol a 252. 
emeleten található. 
251 

Mezőgazdaság, mezőgazdaság, ételraktár, és fölösleg 
gyűjtemény található itt. Hatalmas hidropónikus 
tankokban növő a növények és a halak a jellemzőek erre a 
szintre. 
231 - 250 

Középszintű vezetők lakásai. 
213 - 230 

Társasági irodák. 
203 - 212 

A társasági mágusok könyvtárai és rezidenciái 
találhatóak itt. A szintek többsége jövőbeli hasznosításra 
van kijelölve. 

A Renraku mágusok többsége ezen a tíz szinten él, 
amely speciálisan nekik lett tervezve, akik nagy 
befektetésébe kerülnek a cégnek. 

 
6 Research & Design - Kutatás és Tervezés 
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Mind a tíz szinten hagytak helyet paranormális állatok 
számára. Kutatás folyik mágikus képességekkel 
rendelekező állatokkal kapcsolatban, hogy hogyan lehet 
betanitani őket a társasági őrzési munkákra, vagy hogy ki 
lehet-e vágni a mágiát ezekből az állatokből, akár mágia, 
akár szike segítségével, hogy így ezt a mágiát egy ember 
használhassa. 
 
>>>>> A legújabb pletyka, ami erről közszájon forog az, 
hogy az állatorvosoknak és a mágusoknak sikerült egy új 
hárpia fajt kitenyészteni, amelyet Vörös renraku-nak 
neveztek el. Azt mondják, hogy erőteljesebb mágiával 
rendelkezik, és intelligensebb így könnyebb betanítani. 
Ezen kívül suttognak egy rádióüzenetről is, amelyben 
állítólag a Renraku Kambodzsai expedíciója jelenti, hogy 
egy új, minatűr sárkányformát fedezett fel. <<<<< 
 -- Renny a Mágus (17:21:34/50-08-21) 
 
202 

Összeszerelés. 
Ezen a szinten speciális csak a Renraku 

számítógépekhez használt perifériákat gyártanak. Továbbá 
sok kutatólaboratórium és szoftverfejlesztő iroda is 
található itt. 
 
>>>>> Azt hallottam, hogy Dr. Cliber irodája, ahol az MI 
fejlesztések folynak, itt található, és nem a 252-edik 
emeleten. <<<<< 
 -- Arcológia Fülek (20:53:12/50-08-22) 
 
201 

Aquakultúra, mezőgazdaság, ételtárolás és 
felhalmozott készletek. 
181 - 200 

Középszintű lakások. 
173 - 180 

Társasági irodák. 
172 

Ezen a szinten kis számítógépeket és hozzá való 
perifériákat gyártanak eladásra. 
 
171 

Aquakultúra, mezőgazdaság, ételtárolás és 
felhalmozott készletek. 
153 - 170 

Ezeken az emeleteken vannak elszállásolva az 
arcológia kék overallos munkásai. Az elhelyezés tágas (a 
magánélet nagy része elvesztésének kompenzálásaként). 
Minden szinten lehalább négy bevásárló hely van, ahol a 
dolgozók majd' mindent megtalálhatnak. De a dolgozók 
mindent meg is rendelhetnek az arcológia adathálózatán 
keresztül. Néhány bolt és étterem nem a Renraku 
tulajdona, de ezeket is a dolgozók családtagjai 
üzemeltetik. Minden szinten van két szórakoztató központ 
(trideóval, éjszakai klubokkal, bárokkal és kis 
állatkertekkel). Minden lakózóna szélén egy keskeny 
sávban fű és fa van, amely eltakarja az ablakokat. 

Egy klinika van minden szinten, és minden lakó 
emeletblokkban van egy nagyobb kórház. 
152 

A Renraku komputereihez készült kereskedelmi 
hardver és szoftver készítése és összeállítása. 
151 

Aquakultúra, mezőgazdaság, élelemtárolás és 
felhalmozott készletek. 
131 - 150 

Középszintű lakások. 
123 - 130 

Társasági irodák. 
122 

Publikus trideó és simsense felszerelések gyártása és 
összeszerelése. Van egy nagy R&D iroda. 
121 

Aquakultúra, mezőgazdaság, élelemtárolás és 
felhalmozott készletek. 
103 - 120 

Dolgozói lakások. 
102 

Személyi számítógépekhez készült szoftverek 
fejlesztése és csomagolása. 
101 

Aquakultúra, mezőgazdaság, élelemtárolás és 
felhalmozott készletek. 
81 - 100 

Középszintű lakások. 
73 - 80 

Társasági irodák. 
72 

Gyártás, de a feljegyzések szokatlanul nyilvánvaló és 
erős biztonsági intézkedésekről szólnak. Nem tudom 
miért. 
71 

Aquakultúra, mezőgazdaság, élelemtárolás és 
felhalmozott készletek. 
53 - 70 

Dolgozói lakások. 
52 

Kis személyi számítógépek gyártása. 
51 

Aquakultúra, mezőgazdaság, élelemtárolás és 
felhalmozott készletek. 
31 - 50 

Középszintű lakások. 
A 31. emelet a ferde piramis legalja, amely egy 

tömbön nyugszik. Ennek a tömbnek a tetején nyilvános 
kertek, éttermek és szórakoztató központok találhatóak, 
amelyek a 31. emeltről érhetőek el. Nyilvános túrák nem 
mennek ennél az emeletnél feljebb. 
23 - 30 

Társasági irodák, amelyeket a túrák során 
megnézhetnek a látogatók. 
22 

Drága és terjedelmes elektronikai termékek gyártása, 
úgymint hatalmas tyrideó képernyők és nagy 
hangrendszerek7. 
21 

Aquakultúra, mezőgazdaság, élelemtárolás és 
felhalmozott készletek. Ide túrákat vezetnek. 
7 - 20 

Főként dolgozói szállások. Túrák nem jönnek erre a 
szintre. 
6 

Bevásárló centrumok és klubnegyed. 
                                                           
7 Ezek magukban foglalják a lejátszókat, er sít ket és a hangfalakat 
is. A falakat itt szó szerint kell érteni. 
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A klubnegyed egy 15 klubból álló rész a 6. szint északi 
részén. Ezek a nyugodt Kék Szobától a Repeszgránátig, 
amely egy trash-metál klub. Minden klubban van egy 
teljesen felszerelt, és hangszigetelt étterem. 
 
A Repeszgránát 
>>>>> Ennek a trash-metál klubnak van egy különálló 
táncemelvénye, amely süllyed és emelkedik, valamint 
mozog a vezető táncos elhatározása szerint. A 
Repeszgránát vonzza az arcológia chipezőit. <<<<< 
 -- Connie Connoisseur (05:29:32/50-09-30) 
 
>>>>> Simon Atenyard és Carl Tomey, a város két 
legnagyobb chip terjesztője gyakran megfordul a 
klubnegyedben. <<<<< 
 -- SPD (22:02:46/50-10-22) 
 
1 - 5 

Ezek a szintek adnak otthont egy bevásárló 
ccentrumnak, éppúgy, mint különféle szórakozási 
lehetőségeknek, látványosságoknak, és mutatványoknak a 
földszinten. Ezek magukban foglalnak egy trópikus erdőt, 
tekergőző indákkal, egy úszómedencét, egy koralzátony 
akváriumot, amely napfényben fürdik, és egy lépcsőzetes 
vízesést, amely a második emeletről folyik le, 
Madagaszkárból származó csillogó kvarc sziklákon. Ide el 
lehet jutni liften a garázsból, vagy a tizenhat bejáraton 
keresztül, amelyek a Renraku Avenue-ra és a First Avenue 
South-ra nyílnak. 

A bevásárló központ 620 üzletének és éttermének a 
többsége a Renraku tulajdona, és a termékek univerzumát 
nyújtják a vásárlóknak. Külső kereskedők is bérelhetnek 
helyet a központban, de csak az igazgatótanács 
jóváhagyásával, és a tulajdonos és a dolgozók kivételesen 
szigorú ellenőrzése mellett. Most 265 nem Renraku bolt 
van a központban, ezek között van Lordstrung, The 
Beaux, és Ivar Seattle-i Étkezdéje is. 

A harmadik szint keleti sarkában van az egyvágányú 
állomása amely olyan hatásos, amilyen biztonságos. 
 
Alagsor 
1 

Ez a szint a Renraku Bevásárló Központ számára 
szolgál szerviz és biztonsági szintként. 

A délnyugati sarokban hat teherlift található, amelyek 
az 54-es és az 55-ös mólóra nyílnak. A liftek mellett 
található egy nagy teherdokk, ahol egyszerre 20 kamion is 
rakodhat. A kamionok, miután behajtottak az arcológiába, 
végugmennek egy alagúton, ahol a rakományukat 
ellenőrzik, és a vezető ID-jét hitelesítik, mielőt bejutnának 
a rakodóba. 
2 - 6 

Ezeken a szinteken van a Renraku garázs. Minden 
szint jól ki van világítva, rengeteg biztonsági kamera, 
telefon, lift, és „Biztonsági Bódé” van, ez utóbbiakba 
bezárkózhat aki veszélyben érzi magát. A garázsba az 
egyetlen bejárat az 5-ös útról van. 
 
>>>>> Hallottam egy csapat fiatal orkról, akik alagutat 
fúrtak a földalatti városból a garázsba úgy öt éve. A 
történetek szerint őket megölték és az arcológia mérnökei 
befalazták az alagutat. Azt hiszem ez nem több puszta 
pletykánál. Hallott valaki erről valami érdekeset? <<<<< 
 -- SPD (19:29:08/50-07-04) 

 
>>>>> Nem találtam semmilyen feljegyzést az incidensről, 
ámbár, eléggé hiányosak ahhoz a file-ok, hogy elfedjenek. 
valamit. Megjegyzendő, hogy a padló az alagsor 4. szintjén 
teljesen más, mint a garázs többi részében. Beleásva a 
feljegyzésekbe, találtam egy utalást, hogy ezt a részt 
2045-ben ”renoválták”. Ha a dolog több, mint puszta 
pletyka, akkor ez az a hely ahol az orkok betörtek. <<<<< 
 -- Renraku Róka (21:10:35/50-07-29) 
 
5 

Alagútbusz megálló. 
A szint keleti sarkában van egy állomás, ahol a Metró 

buszok elhagyják az alagutat és belépnek a Renraku 
buszállomásra. Az állomás háromszor akkora, mint a 
szabványos állomások, így elég nagy ahhoz, hogy 18 buszt 
be tudjon egyszerre fogadni. Nyolc lift visz fel innen a 
bevásárló centrumba. A biztonsági intézkedések szorosak, 
öt őrbódé és legalább nyolc őr van itt. 
7 - 8 

A renraku az Észak-Amerikában gyártott nagy 
számítógépeinek és hardverének legalább 20%-át ezen a 
két szinten gyártják. Hat utaslift van itt, ezenkívül nyolc 
teherlift, amely összeköti ezeket a szinteket a 
rakodódokkal és a tárolószintekkel. Mindegyik szinten van 
kávézó és klinika. A speciális túrák keretében látogatókat 
is hoznak erre a szintre. 
9 - 10 

Ezen a szinten tárolják a számítógépalkatrészeket, 
valamint a kész hardver és szoftver termékeket. A 
készterméket összekötik és berakják a teherliftekbe, hogy 
felvigyék a rakodódokkhoz illetve a mólókra, hogy 
kiszállítsák a disztribútorokhoz. 
11 

Ezen a szinten a szoftvert másolják, tesztelik és 
csomagolják. Mivel a munka jórészt automatizált, csak 
néhány ember van itt. Túrákat vezetnek erre a szintre is. 
Suttognak arról, hogy orkok megfúrták ennek, valamint a 
12. szintnek is a falát. 
12 

Az egész szintet a kiképző kozpont foglalja el, 
amelyben az arcológiát védő minimális erőt képviselő 
őröket és zsoldosokat képzik ki. Sok akadálypálya van,  
szimulálva a különböző szinteken előforduló 
lehetőségeket, ezen kívül tantermek, lőterek, és egy 
tornacsarnok. 
13 - 15 

Itt folyik, hatalmas tartályokban, az arcológia összes 
hulladékának az újrafeldolgozása, olyan mértékben, 
amennyire csak lehetséges. Amit nem lehet visszanyerni, 
azt a Puget Öbölbe ürítik, a városi kormányzat és 
Szelis_Síd Tanács nagy aggodalmára. 
 
>>>>> Na bumm! <<<<< 
 -- Findler-Man (21:32:45/51-01-16) 
 
16 - 17 

Itt ebben az aquakultúrában tenyészti a Renraku az 
édesvízi és a tengeri halakat, a kagylókat, és az arcológia 
lakói által elfogyasztott növényeket. Túrákat vezetnek 
ezekre a szintekre. 
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>>>>> Egy újabb keletű pletyka szerint az innen származó 
halak magas koncentrációjú fémes méreggel vannak 
megfertőzve, és sok ember meghalt, illetve súlyosan 
megbetegedett tőle. <<<<< 
 -- Connie Connoisseur (06:32:14/50-08-21) 
 
18 - 19 

Romlandó ételeket tárolnaik itt hűtőkamrákban. 
20 

Vészhelyzeti főhadiszállás. 
Az újabb keletű kutatások kimutatták, hogy a társasági 

vezetők vészhelyzet esetén az alagsori 20. szintet 
használják. Négy privát lift vezet innen a vezetők 
szintjére. A biztonság szoros. 
21 

Ezen a szinten van a Renraku energiaellátásának szive. 
Három kis fúziós erőmű, amely a szükséges elektromos 
energiának a 70%-át termeli. A háromból egyszerre 
mindig csak egy működik. A biztonsági intézkedések az 
erőművek körül különlegesen szigorúak. 
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AZTECHNOLOGY KOMPLEXUM 

Az azték glória Seattle-ben ... 
 
AZ KOMPLEXUM FELÜLRŐL 

Helye: Broadway Avenue East 
& East Harrison Street 

Építkezés Kezdete: 2022 
Befejezve: 2030 
Dimenziók: 500m x 500 m 

(Főépület 195m x 
195m, 300m) 

Emeletek: 72 
Liftek: 50 
Népesség: 5,000 állandó lakó 
  Humán: 72% 
  Tündér: 13% 
  Törpe: 2% 
  Ork: 11% 
  Troll: 1% 
  Egyéb: 1% 
Befolyó Adó: 52,000 ¥ 
Létminimum Alatt: <1% 
Jólétben Élők: 2% 
Társasági Tagok: 99% 
Választókerületek: 0 
Oktatás:  
  Általános iskola, vagy alatta: 1% 
  Középiskola: 26% 
  Felsőfokú végzettség: 61% 
  Doktori fokozat: 12% 
Kórházak és Klinikák: 6 
HTH elérési szám: (2206) AZTECH  

(19-7213) 
 

Az Aztechnology Északnyugati Komplexumának 
épületei nema legnagyobbak Seattle-ben, de a 
legfeltűnőbbek között vannak. A régmúlt azték és maya 
hagyaték szellemében az épületegyüttest egy legendás 
piramis uralja. 

A központi piramis falainak szélét díszítő 
szegélydíszek technikai bravúrok. Mivel fél méter vastag, 
mesterségesen növesztett kvarckristályból állnak. Egy 
számítógépvezérelt lézer metszette bele az ősi azték és 
maya istenek és hősök alakját a kristályba. A nyolc, 
egyenként tíz tonna súlyú lapot az épület perembe metszett 
vájatba illesztették, és speciális ragasztóval rögzítették. 

Nappal úgy néz ki, mint egy szürke faragott kő. 
Naplemente után viszont, a faragásokba rejtett hatalmas 
lámpákat bekapcsolják, így a fehér és az ámbraszínű fény 
életrekelti a szürke, kőfigurákat. Egész éjszakán keresztül 
turista tömegek keringenek léghajókon és helikoptereken 
felette, hogy a csodálatos faragványokat teljes egészükben 
megpillanthassák. 
 

>>>>> Salvador ramirez alelnök volt az utóbbi tíz évben az 
Aztechnology északnyugati osztályának vezetője. Ő egy 
ravasz ember, a modora és a kinézete sok kényes 
szituáción átsegítette már. Valamikor ő volt a társaság 
legfélelmetesebb bérgyilkosa, aki rutinszerűen megölt 
bármilyen kormányalkalmazottat, ha az üzlet útjában állt. 
Ámbár Ramirez nyilvánosság előtt mindig megőrzi 
hidegvérét, azt mondják, hogy robbanékony a 
vérmérséklete. 
 Az osztály nem ért el valami jó eredményt a vezetése 
alatt, mivel csak vacak 7%-os növekedés volt az általános 
eladási ráta. Az egyetlen eredmény, hogy 15%-kal 
növekedett a fegyvereladás, mivel a részleg egy 
szövetségese nagy részt szerzett a Fegyver Világ 
üzletrláncban. Az Aztechnology fegyverei és védőruhái jól 
mentek, de az elektronikai cikkeiból 15%-kal kevesebb 
ment el. Ezen csapásokon túl, 2048-ban meghiúsult a 
Federated Boeing fölötti ellenőrzés átvétele. 
 Ramirez nagyon feldühödött, mikor feljebbvalói 
Atzlanban a megkérdezése nélkül léptek tavaly 
decemberben, és lecserélték két szakosztályvezetőját. Azt 
hallottuk, hogy Ramirez kijelentette, hogy Atzlannak ez az 
akiója nagy sértés volt, és reméli hogy visszafizetheti még, 
mikor visszaszerzi az ellnőrzést a társaság felett. 
 Emilio Pascua az alelnök asszisztense lett megbízva 
az Aztechnology étel- és háztartási termékeinek 
terjesztésével és eladásával. Ő az egyike az újonnan 
érkezetteknek, akiket azért küldtek, hogy nézzenek utána a 
meghiúsult eladásoknak Seattle-ben és környékén. A tény, 
hogy Juan Atzcapotzalco elnök személyesen nevezte ki 
Pascuát, jelzi, hogy ez a fiatal, jó kinézetű ember még 
nagy jövőbeli előléptetéseknek néz elébe. A Ramirez és 
Pascua közötti törésről szóló suttogások nem meglepőek. 
 Atzcapotzalco elnök Maria Cruzan-t küldte a társaság 
beteg elektronikai részlegének felülvizsgálatára. Ő képzett 
üzletasszony, erős elektronikai és pszichológiai háttérrel. 
Az első néhány hónapját az Aztechnology termékek 
terjesztőinek és a boltok tulajdonosainak teljesítményének 
tanulmányozásával töltötte, néhányukat előléptetve, 
másokat elbocsátva. A kirúgottak közt volotak Ramirez 
barátai és hívei. 
 Avelino Galvez, az alelnök másik asszisztense van 
megbízva az Aztechnology helyi fegyver- és 
járműgyártásával és terjesztésével. Ő maga vékony és 
magas, sötét, göndör haja van, és a jobb karja kiberver, 
mivel az Aztechnology hadseregének veteránja. Az újabb 
keletű kirúgások és suttogások megrázták, úgyhogy most 
gondolkozik azon, hogy visszavonul, vagy átmegy egy 
másik társasághoz. <<<<< 
 -- Nuyen Nick (13:54:18/50-09-30) 
 
>>>>> Ramirez az elkövetkezendő egy vagy két évben be 
fog vezetni egy tisztogatási akciót, ami által megszabadul 
mindenkitől, aki nem lojális hozzá. Ezek után valószínűleg 
támadást fog indítani, de nem az elnök, hanem Carlis 
Rivera alelnök, az Északi Félgömb Műveleteinek Vezetője 
ellen. 
 A Piramisban az emberek többsége feltétlenül hűséges 
Atzcapotzalco elnökhöz, a társaság helyi katonai erőinek 
őrnagyaival egyetemben. Meglehet, hogy alvó ügynököket 
aktivál a hazai iroda, hogy meggyilkolják Ramirezt. <<<<< 
 -- Smiley (23:46:43/50-10-10) 
 
>>>>> Reynaldo Martinez a feje a biztonsági szolgálatnak 
Seattle-ben. Ugyancsak ő felel az információgyűjtésért a 
társaság konkurrenseiről, ellenségeiről és munkásairól, 
akik lojalitása megkérdőjelezhető. 
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 Reynaldo Martinez parancsnoksága alatt van egy 
zászlóaljnyi az ötödik Leopárd Őrökből, továbá 1,000 őr, és 
titkosügynök. A vezetése alatt a Leopárd Őrök belefogtak 
egy kemény kiképzési programba, amely magába foglalja 
a városi különleges helyzetek kezelését, változó 
helyszíneken a a Redmond és Puyallup Barrens 
Aztechnology által birtokolt részén. Egy a fizikai erőnlét 
növelését célzó program látszólag megmagyarázná a 
megnövekedett katonai aktivitást.]<<<<< 
 -- Smiley (14:03:08/50-11-27) 
 
>>>>> Azt hallottam, hogy egy kis egyenetlenség van a 
helyi Leopárdok közkatonái között, és hogy a könyörtelen 
gyakorlatoztatással az a célja a társaságnak, hogy 
megossza őket. A belső források szerint, a zsoldosok 
megosztódtak, hogy Ramirez, vagy az Elnök oldalán 
harcoljanak. <<<<< 
 -- York őrmester (18:27:32/50-12-23) 
 
>>>>> Amit az őrmester mondott, azok többsége igaz. 
<<<<< 
 -- Anonymous (23:14:51/51-01-28) 
 
>>>>> Az egyik első üzletemet George Koontz-cal, az 
Aztechnology Kutató és Fejlesztő Osztályáról, kötöttem. 
Azt mondta, hogy kifejlesztettek egy új számítógépvezérelt 
vízszelepet, amely a főnökeimet a Szelis-Síd Tanácsban 
nagyon érdekelte. Két nappal ezután elmentem az 
Aztechnology Komplexumba, mert egy alkalmazott úgy 
informált, hogy Mr. Koontz „felmondott”. Mikor 
megkérdeztem, hogy beszélhetnék-e az utódjával, az őr az 
információnál azt mondta, hogy az nem lehetséges. <<<<< 
 -- Tarlan Greenbough (11:15:29/51-02-19) 
 
>>>>> Emelet Leírás 
 Ezt az infót egy barátomtól szereztem egy adósság 
fejében. Azt gondoltam, hogy kicsit több dolog van benne, 
de így legalább közreadom a világ okulására. <<<<< 
 -- Gyors Jack (11:34:21/51-01-18) 
 
Felső Szint, ”A Templom” 

Az Aztechnology Északnyugat gazdagon felszerelt 
irodái a templomszerű építmény, a Piramis mennyezete 
alatt kaptak helyet. Ezekben a gazdagon bútorozott 
irodákban az Alelnök, a titkárnői és egy nagy tanácsterem 
van a legutolsó elektronikus képernyőkkel. A Templomon 
kívül egy leszállóhely van a helikopterek és a dönthető 
rotoros gépek számára. A biztonsági intézkedések, hogy a 
Templomot megvédjék, magában foglal sok légvédelmi 
géppuskát és rakétát, a tető sarkaiban elrejtve. 
 
>>>>> Azt hallottam, hogy a tetőn, a Piramis mellett 
bizonyos Maja szent napokon véráldozatokat tartanak. 
<<<<< 
 -- Hét-lábujjú Slim (15:54:17/51-02-01) 
 
72 - 71 

Az Igazgatótanács tagjainak irodái. 
70 - 65 

A felső szintű menedzsment irodái. 
64 

A középszintű menedzsment dolgozik itt, és a 
biztonsági intézkedéseket irányítják innen. Egy egység 
Leopárd Őr van itt mindig teljes harckészültségben. Ha 
hívják őket, a zsoldosok a speciális felvonókat használják, 
amelyek rejtekajtók mögött vannak minden szinten. 

63 - 60 
Luxus és gazdag lakások. 

59 - 50 
Középszintű lakások. 

49 - 47 
Irodák. 

46 - 45 
Lakások, könyvtárak és laborok a társasági mágusok 

számára. Az Aztechnology mágusainak többsége itt él és 
végzik kutatásaikat, így mindenféle mágikus 
manifesztáció elképzelhető a folyosókon. Azt mondják, 
hogy ha bárhol kilépünk a liftből ezen a két szinten, 
mintha a Félhomályos Övezetbe jutnánk. 

A laboratóriumok nem többek, mint kopár szobák, 
különlegesen vastag falakkal, és behálózva mikrofonokkal 
és kamerákkal, hogy az új varázslatot elmondó mágus 
minden mozdulatát és szavát rögzíthessék. Ha az 
eredmény jó, a mágus garantáltan előrelép presztizsben, 
pozícióban és fizetségben. Ha rossz, ami gyakoribb, egy 
veszélyhelyzeti csoport áll készenlétben, amely mester 
mágusokból áll, hogy semlegesítse a tévelygő varázslatot, 
és eltakarítsa a mágus maradványait, hogy előkészítsék a 
szobát a következő kísérlethez. 
 
>>>>> Mellesleg a mágikus biztonság a Piramis felsőbb 
szintjei körül a komputeressel szemben csak másodlagos. 
Mi tudjuk, milyen nehezen kezelhetőek az Aztech 
mágusok. <<<<< 
 -- Jonny Fever (04:23:51/51-01-19) 
 
44 - 40 

Irodák. 
38 - 39 

Bevásárló központ a Piramis lakói számára. 
37 - 20 

Irodák. 
10 - 19 

Irodák. 
1 - 9 

Fogadóterület és irodák. 
Ezeken a szinteken találkoznak az Aztechnology 

tisztviselői és VIP-jei. Az Aztechnology nem sajnálta a 
pénzt a hatásosságra, így mindegyik szinten tágas irodák, 
hatalmas tanácstermek, sok kitűnő étterem, és sok vásárló 
hely van, ahol a vásárlók az Aztechnology termékeket 
nagybani áron vehetnek. A nagyközönség csak a 
földszinten járkálhat, ahol az üzletek többsége található. 
 
Alagsor 
1 - 3 

Garázs az itt dolgozók járművei számára. 
4 - 7 

Mind az Aztechnology, mind a versenytársai által 
készített új termékeket analizálják itt a kutatók, és a 
reklámszakemberek. Ugyancsak ők határozzák el a 
legjobb csomagolási módot, és reklámot, és azt hogyan 
támadható ez a versenytársak által. 
8 - 10 

Keveset lehet tudni ezekről a szintekről. Csak annyit, 
hogy állandó használatban vannak, és a Leopárd Őrök 
őrzik. 
 



♦ Tények Történelem Belváros Külső Kerületek Kormányzat Gazdaság B nözés 37. oldal ♦ 
 

>>>>> Dolgoztam a Piramisban az autó telephelyen. 
Láttam, hogy hatalmas kamionok mennek le a 8., 9. és a 
10. szintre, és amit szállítottak kívülről valamiféle nagy 
gépek alkatrészeinek és letakart járműveknek néztek ki. 
Amikor elhagyták a komplexumot, már semmilyen 
rakományuk nem volt. Változó időpontokban láttam, hogy 
Leopárd szakaszok mennek le a 8. szintre, és egyszer azt 
is, hogy egy mentő hozta ki egyiküket. <<<<< 
 -- Anonymous (09:48:59/51-02-01) 
 



♦ Tények Történelem Belváros Külső Kerületek Kormányzat Gazdaság B nözés 38. oldal ♦ 
 

TANÁCS SZIGET 

A vadon és a diplomácia szigete ... 
 
A TANÁCS SZIGET FELÜLRŐL 

A Sziget Mérete: Kb. 25 km2

Népesség: 3,000 
 Humán: 34% 
 Tündér: 32% 
 Törpe: 4% 
 Ork: 21% 
 Troll: 4% 
 Egyéb: 5% 
Népsűrűség: Kb. 120 / km2

Befolyó Adó: 65,000 ¥ 
Létminimum Alatt: 0% 
Jólétben Élők: 1% 
Társasági Tagok: 2% 
Oktatás:  
  Általános iskola, vagy alatta: 0% 
  Középiskola: 15% 
  Felsőfokú végzettség: 56% 
  Doktori fokozat: 29% 
Kórházak és Klinikák: 2 
HTH elérési szám: (2206) CI 
 

A Tanács Sziget látogató néha úgy érezhetik, hogy 
visszakerültek abba a korba, amikor még az ember 
harmóniában élt a természettel. A sziget épületei durván 
faragott rönkökből épültek, a kormányzó irodája kézi-
szőttesben pompázik, és fák körös-körül. A menekülés 
érzete egy egyszerűbb időbe csak addig tart, míg bele nem 
futsz egy bürokratába aki egy hordozható számítógépet 
hordoz, vagy fel nem fedezed a napelemeket az épületek 
tetején, vagy meg nem hallod Seattle belvárosának zaját 
alig egy percnyire innen. 

Az ébredés előtt ez a nagy sziget a Washington Tó 
közepén gyönyörű hely volt. Mercer Szigetnek hívták, és a 
gazdagok előszeretettel építették ide palotáikat az 
örökzöldek borította dombok közé. Mikor a Denveri 
Szerződés átengedte a Mercer Szigetet a Szelis-Síd 
Tanácsnak, hogy nagykövetségként használhassa 
Seattle-ben, ezek után átnevezték, majd belefogtak egy 
nagyszabású tervezetbe, hogy átalakítsák. 

A modern épületek és utak többségét lebontották, majd 
Szelis és Síd épületeket emeltek a luxus otthonok helyén. 
Ahol valaha utak osztották fel a szigetet, most a Tanács 
erdőket nevel. Ahol valaha csak verebek voltak, most 
telítve van vadakkal, a mosómedvék, a sólymok, és a 
kisebb paranormális állatok szabadon kószálnak. Egy 
kisebb hadseregnyi botanikus, ornitológus és állatorvos 
dolgozott rajta, hogy vadonná alakítsák a szigetet, és ez 
egy soha véget nem érő csata a víz- és a 
levegőszennyezéssel. 

Eljutni a Tanács Szigetre egy kis időbe és erőfeszítésbe 
kerül, de megéri a fáradtságot, hogy lássuk a visszatért 
természetet. 
 

>>>>> A Tancács Szigeten nagyon kicsi a bűnözés, főleg 
mivel a szigetnek kevés a lakosa és részben a Szelis 
bürokrácia alapossága a látogatók átvilágításában. A 
Tanács szigorúan szabályozza az egyszerre a szigeten 
tartózkodó Seattle-iek számát. A látogatókat, akik nem 
kérnek belépési engedélyt, visszafordítják a 90-es úti 
kijárathoz, vagy felrakják az első Seattle-be induló kompra. 
Továbbá azoktól, akik ismert környezetszennyezők, vagyy 
rasszista tömegszervezetek tagjai, szintén megtagadják a 
belépést. Még azoknak is, akiknek az adatfile-ja azt 
mutatja, hogy beléphetnek, egy motozásnak kell alávetniük 
magukat csempészárú és és fegyverek után, mielőtt 
betennék a lábukat a szigetre. 
 Masszív útakadályok a magasúton, és a dokkoknál 
lennének hivatottak megvédeni a szigetet, hogy a bűnözők 
turistának álcázva bejussanak a szigetre. A kockázat 
ellenére, betörők megtalálták a gazdag diplomaták házait, 
túl sokan az ellenálláshoz. Hogy leküzdjék a problémát, 
Walter Mallea Kapitány és a Tanács Sziget Rendőrsége 
megerősítette a biztonságot. 
 Meglepően, a motoros bandák az évek során egyre 
gyakrabban vették az útjukat a sziget felé. 2041-ben, a Bőr 
Ördögöknek sikerült áttörni a Sziget védelmét, és 
tomboltak a szigeten, aminek 50 áldozata volt, mielőtt a 
Sziget Rendőrsége, az UCC és a Lone Star Gyors 
Osztaga segítségével, vérbe fojtották őket. Azóta a Tanács 
kis erődöket épített a 90-es út kijáratának mindekét 
oldalára, és fegyveres Metroplexum Őrök cirkálnak a 
magasúton. Ezen megerősített biztonsági intézkedések 
ellenére a motoros bandák időről időre pusztítanak. <<<<< 
 -- Smiley (06:23:49/51-01-11) 
 
>>>>> Mindig frusztráltnak érzem magam, mikor a Tanács 
Sziget Rendőrségével tárgyalok. Olyan francosan 
titkolózók azzal kapcsolatban, hogy mi történik a szigeten, 
gyakorlatilag lehetetlen egyeztetni velük bármit is. Aztán 
minket hibáztatnak, ha nem figyelünk fel azonnal, mikor a 
zűr beüt! Ha megengednék, hogy Seattle egy kis 
rendőrkapitányságot, vagy egy kommunikációs állomást 
telepítsen a szigetre, a dolgok nem lennének örökösen 
ilyen zűrösek a két erő között. Mindemellett a Lone Star az 
egész szigetre A biztonsági kategóriát ad. <<<<< 
 -- SPD (09:01:25/51-01-21) 
 
 
FÖLDRAJZ ÉS DEMOGRÁFIA 

A Tanács Sziget körülbelül 25 négyzetkilométernyi 
föld, amely a Washington Tóból emelkedik ki. Az 
egyetlen lehetőség a sziget elérésére autóval, a magasút 
hídja. A másik, hogy kompra szállunk, valahol a Tó 
partján. 

Csak 3,000-en laknak itt. A többségük diplomata és a 
családjaik a Szelis-Síd Tanácsból és egyéb Bennszülött 
Amerikai Nemzetekből, a maradék erdőkerülők és 
tudósok, akik a vadon felett őrködnek. Az egyetlen nem 
Bennszülött Amerikai lakók az állatorvosok a Washington 
Egyetemről, fordítók, sofőrök és mások, akiknek a 
szolgálata létfontosságú a Tanács működéséhez. 
 
 



♦ Tények Történelem Belváros Külső Kerületek Kormányzat Gazdaság B nözés 39. oldal ♦ 
 

POLITIKA 

Jon Moses, a Szelis-Síd Tanács Seattle-i nagykövete, a 
Tanács Sziget vezetője. A helyettese Lady Laura Drywell, 
a Wenatchee Tündér törzsből. Sidwell Tamahnous, egy 
Szelis sámán, aki a Washington Egyetemen tanult, mind a 
Seattle-i, mind a saját politikusainak ad tanácsokat. 

A Tanács Szigeten dolgozók három csoportba 
oszlanak. Az első csoport a diplomaták, akik képviselik a 
Szelis-Sídet a városi vezetőkkel illetve a társaságokkal 
folytatott tárgyalásokon. 

A második nagy csoport a bürokraták. Az ő dolguk, 
hogy a mindennapi dolgok normális folyását fenntartsák, 
éppúgy, mint az, hogy köszöntsék és elhelyezzék a 
szigetre látogatókat. Altalában kedvesek és előzékenyek. 

Az utolsó csoportban vannak az erdészek, biológusok 
és a sámánok. Ők viselnek gondot a sziget vadonjára, 
vezetik a túrákat és kutatnak. Ezenkívül felelősek Seattle 
víz- és levegőszennyézésének figyeléséért is, hogy lássák, 
hogyan tartja be a város az Tanáccsal kötött egyezményt. 
 
>>>>> Moses már évek óta képviseli a Szelis-Síd és a 
maradék Bennszülött Amerikai Nemzeteket. Ámbár, az 
emberei közül néhányan azt gondolják, hogy le fog 
mondnai valaki fiatalabb javára. 
 Ezen vélemények legtöbbje egy a Szelis-Síd Tanácson 
belül növekvő militáns frakciótól jön, akiknek az az 
álláspontja, hogy a Tanácsnak sokkal erőszakosabban 
kellene fellépnie Seattle-lel szemben a tárgyalásokon. Az a 
véleményük, hogy Moses pragmatikusan támogatja az 
olyan dolgokat, mint a Tanácsi földek szennyezése, 
illegális bevándorlók a városból, illetve a társasági milícia 
és az árnyvadászok ráerőltetése, amelyek gyengítik a 
Tanácsot. Ezenkívül, meg vannak győződve, hogy egy 
újabb rasszista hullám van felemelkedőben a városban a 
Tündérek és a Bennszülött Ameriakiak ellen. <<<<< 
 -- Smiley (21:14:07/50-12-16) 
 
>>>>> Én nem vagyok sem Bennszülött Ameriakai, sem 
tündér, és egyik népről sem tudok túl sokat, de dolgoztam 
a Tanács Szigeten. Sok suttogást hallottam az utóbbi 
időkben, hogy a Makah és a Holló diplomaták fegyvereket 
rejtegetnek, hogy megvédjék magukat a motoros 
bandáktól. Azt is hallottam, hogy néhányan a fiatalabb 
harcosok közül akciókat terveznek a környezetszennyezők 
és a rasszista poliklubok ellen. Hallottam még, hogy 
tervezik eltávolítani hivatalából a főnököt. <<<<< 
 -- Anonymous (19:21:15/50-12-22) 
 
 
ÉRDEKES HELYSZÍNEK 

Szállodák 
Council Island Inn (#13 J) 
Típus:  Luxus szálloda (3 emelet) 
Helye:  Roanoke Way 
Vezető:  Kenneth Klale, menedzser 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (2206) CI-82-1204 

Egy vonzó hotel, amely a parton áll, többnyire a 
Nagykövet vendégei és más diplomaták számára van 
lefoglalva. 
 

>>>>> A szálloda a csillogásnak és a természetességnek 
egy luxusszintű keveréke. A szobákat Bennszülött 
Amerikai és Metahumán műalkotások díszítik, ezek 
többsége megfizethetetlen. Ezek mellett nem meglepő, 
hogy a szálloda biztonsági rendszere szoros. <<<<< 
 -- Connie Connoisseur (18:29:51/50-12-16) 
 
>>>>> De néha nem eléggé. Múlt héten, tolvajok elloptak 
egy Louis Wyome által készített Tündér szobrot, és 
festményt Sam Caim Waters-től és egy arannyal és 
ékkövekkel díszített Szelis szertartási maszkot. A Sziget 
Rendőrség azt reméli, hogy elkapják a tolvajokat, mielőtt a 
hír kiszivárog. Úgy gondolják, ez egy belső ügy. Véletlenül 
hallottam, hogy a menedzser beszélt a rendőrfőnöknek 
valamilyen titkos alagútról az alagsorban. <<<<< 
 -- Molly a Szigeti Szűz (04:22:00/50-12-19) 
 
Éttermek és Bárok 
Barátság Étterem (#13 I) 
Típus:  Nagy étterem és Bár  
Helye:  SE 12. Street 
Vezető:  Daniel Illahie, menedzser 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (2206) CI-82-8663 

Ebben a csodálatos, családi stílusú étteremben 
szolgálják fel a legjobb természtes ételeket a Nyugati 
parton. Erre a biztosítékot Vivian WhirlWind, a főszakács, 
a pisztráng, a lazac, a homár és a rák ételek varázslója 
jelenti. Bármilyen meglepő, egy hatalmas adag étel csak 
10 ¥! 
 
>>>>> A Tanács fel akarja emelni az árat 20 ¥-re, bár 
tudja, hogya vendégek elvárják a jó de olcsó étkezést, és 
tiltakozni fognak. Hét nagyobb étterem üzemeltető cég 
szeretné a saját alkalmazásában látni Vivian Whirlwind-et, 
még akár olyan távoliak is,mint Hong-Kong. <<<<< 
 -- Connie Connoisseur (21:17:20/50-12-24) 
 
Szelis-Síd Kunyhók 
Aquakultúra Kunyhó (#14 I) 
Helye:  71. Street SE 
Vezető:  Dr. Carol Pehpah, a sziget aquakultúrájának 
főnöke 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (2206) CI-82-0630 

A Szelis-Síd Tanács növelni akarja a helyi folyókba, 
illetve patakokban található pisztrángok és lazacok faji 
változatosságát. A halakat annak reményében telepítették 
ide, hogy három, vagy négy éven belül ide fognak 
visszajönni ikrázni. A kunyhó a tó állapotának figyeléséért 
is felelős. 
 
Sas Kunyhó (#14 J) 
Helye:  Island Crest Way & 61. Street SE 
Vezető:  Gyorsanjáró Martin főnök, a Sas kunyhó főnöke 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (2206) CI-82-1167 

A Tanács szabadon engedett ritka sasokat, karvalyokat 
és sólymokat egy hatalmas hálós kalitkában, hogy ha 
megszokják itt, véglegesen kiengedjék őket a vadonba. A 
ketrecen kívül több pár fehérfejű és aranysas fészkel a Sas 
Kunyhó sziklás külsején, amelyek már alkalmazkodtak. 



♦ Tények Történelem Belváros Külső Kerületek Kormányzat Gazdaság B nözés 40. oldal ♦ 
 

 
Nagy Tanács Kunyhó (#13 J) 
Helye:  32. Street SE & 71. Avenue SE 
HTH szám:  (2206) CI-82-6785 

A nagykövet és a személyzete dolgozik ebben a nagy 
épületben. Senki nem ússza meg az ellenőrzést, aki ide be 
akar lépni. 
 
>>>>> Nyolcadik éve dolgozom a Tanács Szigeten, sok 
pletykát hallottam a Nagy Tanács Kunyhóban levő titkos 
járatokról. Nem hittem el ezekből semmit, amíg egyszer a 
következő nem történt velem. A Nagy Tanácstermet 
takarítottam éppen, amikor egy hangot hallottam, 
észrevettem, hogy Moses főnök lép be a terembe, egy az 
íróasztala mögött levő titkos ajtóból. Nyilvánvalóan nem vet 
észre engem. Miután elhagyta a termet, odamentem, és 
sikerült megtalálnom a nyitószerkezetet. A járat egyenesen 
Moses Főnök irodájába vezetett. <<<<< 
 -- Egy Szelis Senki (09:16:32/50-12-30) 
 
Orvosságos Kunyhó Tisztás #14 J 

A Tanács Sziget közepén van egy, rengeteg totemmel 
megjelölt, csodálatos tisztás van. Ez az egyik 
leglátogatottabb hely a Szigeten, mind ahívek, mind a 
kíváncsiak által. Minden, amit kérnek viszonzásként az 
orvosságos kunyhó használatáért csak egy kis adomány. 
 
Múzeum Kunyhó (#13 J) 
Helye:  30. Street SE & 78. Avenue SE 
Vezető:  Dr. Gregory Ipshoot, kurátor 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (2206) CI-82-1098 

Ez a kicsi, de teljes múzeum bemutatja az 
Északnyugati Bennszülött Ameriakiak történelmét. 
 
Útlevél Kunyhó (#13 J) 
Helye:  32. Street SE & 77. Avenue SE 
Vezető:  Curtis Halaki, főnök 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (2206) CI-82-3780 

Ebben a nagy kunyhóban, a szobák labirintusában, 
irányítja a Tanács a Seattle-i üzletek többségét. Itt lehet 
hozzájutni belépési engedélyekhez, és bevándorló 
vízumokhoz a Tanácsi földekre. 
 
>>>>> Ha nem akarod végig csinálni a fárasztó és időrabló 
biztonsági ellenőrzéseket a hivatalos engedélyhez, hívd a 
(2206) 52-2657-es számot. Csak szerény 200 ¥-be kerül. 
Megadom neked egy segítőkész ember nevét az Útlevél 
Kunyhóban, aki majd a gondjaiba vesz. <<<<< 
 -- Az Egyszerű Ember Barátja (23:51:29/50-12-29) 
 
>>>>> Ne essetek bele ebbe a csapdába emberek. 
Minden pénzemet fel merném arr tenni, hogy ez „az 
egyszerű ember barátja” egy csaló, vagy egy holdkóros, 
aki egy pillanat alatt nyolc felé vág, és a maradványaidat 
eladja egy testszalonnak. Ha túl kétségbeesett vagy 
ahhoz, hogy hallgass rám, legalább ne bocsátkozz szemtől 
szembeni tárgyalásba vele, amíg elegendő izommal és 
vassal körbe nem veszed magad. <<<<< 
 -- SPD (15:24:56/51-01-01) 
 

EGYÉB HELYSZÍNEK 

Egészségügyi Intézmények 
Tanács Szigeti Kórház (#13 J) 
Típus:  Kórház (2 emelet) 
Helye:  30. Street SE & Island Crest Way 
Vezető:  Joseph Movitsh, adminisztrációs főnök 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (2206) CI-82-3024 

Egy kicsi, de kitűnően felszerelt kórház, ahol nem 
számítanak fel kezelési költséget a szigetre látogatóknak 
sem, ha itt betegedtek meg. 
 
Déli Szigeti Klinika (#14 J) 
Típus:  Kórház (1 emelet) 
Helye:  Island Crest Way & SE 68. Street 
Vezető:  Dr. Andrew Mandjikov, adminisztrációs főnök 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (2206) CI-82-6327 
 
>>>>> Azt hallottam, hogy Dr. Mandjikov egy menekült a 
Kelet-Európai „államokból”, ahol a titkosrendőrség nagyon 
érdeklődik utána. <<<<< 
 -- Érdeklődő Elme (12:57:18/50-12-21) 
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BELLEVUE 

Magas technika és magas üveg ... 
 
BELLEVUE FELÜLRŐL 

A Sziget Mérete: Kb. 242 km2

Népesség: 209,000 
  Humán: 63% 
  Tündér: 13% 
  Törpe: 2% 
  Ork: 19% 
  Troll: 2% 
  Egyéb: 1% 
Népsűrűség: Kb. 860 fő / km2

Befolyó Adó: 110,000 ¥ 
Létminimum Alatt: 19% 
Jólétben Élők: 1% 
Társasági Tagok: 89% 
Oktatás:  
  Általános iskola, vagy alatta: 21% 
  Középiskola: 29% 
  Felsőfokú végzettség: 31% 
  Doktori fokozat: 19% 
Kórházak és Klinikák:  11  
HTH elérési szám:  9206  
 

Bellevue-be mindig szívesen vonultak vissza Seattle 
gazdagjai és hatalmasai. Az Ébredés előtt, a kerület erdő 
borította dombjai voltak a legjobb helyek, ha valaki Seattle 
belvárosának a tömegétől és a zajától távol szeretett volna 
építkezni. Bellevue még mindig megőrizte hajdani tiszta 
levegőjét, de a fákat mér rég a lakótornyok erdeje váltotta 
fel. 

Egy gyors túra Bellevue elegáns üzleti központjában 
felfedi, hogy a számítógépek és a mikrotronika szükséges 
a terület működéséhez és jó híréhez. Nem csak ez a kerület 
ad otthont a Mikrodeck irodáknak, viszont olyan 
számítógépgyártó óriások is jelen vannak, mint a Fuchi 
Industrial Electronics. 

Legalább egy fél napot el lehet tölteni a kerület 
látványosságainak nézegetésével, és erre valószínűleg az 
este a legalkalmasabb a sok kitűnő étterem, trideó színház 
és az éjszakai fények miatt. 
 
 
FÖLDRAJZ ÉS DEMOGRÁFIA 

Bellevue látképében dominálnak a dombok és a 
mély-vízű tavak. Mivel a fák többségét kivágták, a 
dombokon már látszik az erózió nyoma. Csak néhányon 
maradtak meg a századfordulói erdőségek.A nyugati szélét 
a Washington tó, a keletit pedig a Sammamish tó határolja. 
Ezen két tó adja a metroplexum ivóvízének nagy részét, 
valamint sok visszanyerő tevékenység folyik bennük. A 
tavak a Dixie Lake Tunnelway System-mel, agy teljes 
alagút és zsiliprendszerrel, vannak összekötve. 

Bellevue-t a belvárosból csak nehezen lehet elérni. Az 
520-as magasút, és a 90-es út hídja a a két 
legközvetlenebb út a két kerület között, de mindkettőn a 
nap nagy részében dugó van. Még a légi közlekedés is 
gyakran nehézkes. 

A legutóbbi városi népszámlálás szerint több, mint 
200,000 ember él Bellevue-ban. Nem meglepő, hogy a 
felnőttek többsége magasan iskolázott, több mint felük 
legalább főiskolai végzettséggel rendelkezik. A 
metahumánok a népesség harmadát teszik ki. Bellevue 
túlnyomó részt a japán és skandináv kúltúra keverékéből 
áll egy kevés kínai és koreai beütéssel, és kicsi, de nem 
elhanyagolható afrikaival. 
 
>>>>> A fehérgalléros bűnözés a legelterjedtebb itt 
Bellvue-ben. A pénz ömlika kerületbe, mivel a hi-tech 
társaságok nagyon erőteljes csábítást jelentenek. Nem 
múlik el nap anélkül, hogy legalább egy városi hivatalnokot 
ne tartóztatnának le, vagy helyeznének vizsgálat alá 
megvesztegetés miatt. 
 Az itt jelenlevő pénz természetesen a Maffiát és a 
Jakuzát is idevonzotta. Mindkettő sok üzletet birtokol a 
kerületben, amelyek fedő üzletként működnek, illetve 
illegális nyereség tisztára mosására használatosak. 
 A jelentések szerint Ethneos Bellevue leghatalamsabb 
Jakuza klánjának oyabun-ja, míg Jefferson Higa a Maffia 
capo-ja. Mindketten tapasztalt és tiszteletreméltó 
üzletemberek, valamint könyörtelen bűnszövetkezet 
vezetők. 
 A Seoulpa Rings Bellevue-ben főként prostitúcióval és 
chip terjesztéssel foglalkozik valamint uzsorakölcsönökkel, 
aminek a Maffia és a Jakuza nem igazán szentel figyelmet. 
Az üzlet nagy volumene miatt a Seoulpa kénytelen volt 
sokat leadni jellegzetes titokzatosságából, akárcsak a 
közismert szindikátusok. A Bellevue-ben tevékenykedő 
„Ring”-ek közül öt ismert, ezekből a két legnagyobb:  a 
Phantom Lakers, a vezetője a karizmatikus David 
Ockrassa, és az Isteni Bosszú, vezetője Karen Pok Moon. 
 A Bőr Ördögök és a 405-ös Pokolkutyák a két 
legnagyobb motoros banda Bellevue-ben. A Factoria-hoz 
közeli magasút kereszteződés a legkedveltebb csatatér. 
Legalább kétszer havonta a két banda bőgő kürtökkel 
felvonul, megőrjítve a forgalmat a kerületben, és beterítve 
a magasutat összezúzott testekkel és egő járművekkel. 
 A Tó Savai egy új motoros banda, amely négy hónapja 
jelent meg a kerületben. Úgy tűnik, a semmiből kerültek 
elő, és elverték a Káosz Brigádot, átvéve az ellenőrzést az 
520-as magasút felett. A Savak olyan sok izmot voltak 
képesek felvonultatni olyan gyorsan, hogy ez azt 
sugalmazza, hogy valószínűleg kivűlről kapnak valamilyen 
anyagi segítséget. <<<<< 
 -- Bellevue Magányos Vándora (03:21:05/50-12-04) 
 
>>>>> A Magányos Vándor meglehetősen jól rávilágított 
Bellevue bűnözésének lényegére. Nem lehetsz szegény és 
kétségbeesett, ha bűnöző akarsz lenni. Azt hallottam, hogy 
a Savak Rapiereken motoroznak, amelyeken 
professzionális módon felszerelt fegyverek vannak. Kellene 
valaki, aki lenyomozza a mecénásukat. <<<<< 
 -- SPD (14:51:18/50-12-21) 
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>>>>> A Tó Savainak van egy raktárháza, ahol a gépeik 
többségét tárolják. Ez a 88. Avenue és az NE Points Drive 
kereszteződésében található. De most figyelj, ezt 
nehézfegyverekkel felszerelt motorosok őrzik, és legalább 
egy kiberveres kutya. A kutya már egy kilométer 
távolságból meghallja, hogy mozogsz, meglátja a seggedet 
a legsötétebb éjszakában is, és mintha egy veszett pit bullt 
akarnál megszelidíteni, csak az összehasonlítás kedvéért. 
<<<<< 
 -- Anonymous (04:50:49/50-12-28) 
 
 
POLITIKA 

Bellevue polgármestere Tian C. Campbell. Nyolc éve, 
mióta hivatalban van, azon munkálkodik, hogy 
megszilárdítsa Bellevue gazdasági növekedését. 
 
>>>>> Tian Campbell nem egy olyan harmadrangú 
tényező aminek mindenki hiszi. Jelenleg vizsgálat alatt áll 
két nagy botrány miatt, bármelyik magában is 
elmozdításához vezethet, vagy akár a halálához is. 
 A Bellevue Vista Mall állítólag a legnagyobb bevásárló 
központ a kerület északi részében. 2049 elején, a központ 
elnöke hirtelen eltűnt, közel 65 millió nujennel együtt, 
otthagyva az építkezési területet a világ legnagyobb 
üregével a földben. Ez Campbell polgármestert, mivel ő 
volt az egyik legnagyobb támasza az építkezésnek és az 
elnöknek, igencsak a slamasztikában hagyta. A Lone Star 
és a Metroplexum Ügyészi hivatala által kiküldött 
nyomozók átrostálják a feljegyzéseket, hogy miért élt 
vissza a polgármester a hatalmával, hogy kikényszerítse a 
kerület beleegyezését az építkezéshez. Ezenkívül átnézik 
a személyi gazdasági feljegyzéseit is, hogy kapott-e az 
elmúlt évben nagyobb pénzösszeget. 
 A másik Damoklész kard, amely Campbell 
polgármester feje felett függ, hogy barátságba keveredett 
Karen Pok Moon-nal, akit azzal gyanúsítanak, hogy ő az 
Isteni Bosszú nevű Seoulpa Ring vezetője. Campbell kitart 
azon álláspontja mellett, hogy az ismeretségük a főiskolára 
vezethető vissza, és ő azóta sem látta Moon-t. Tanúk eskü 
alatt vallják, hogy mostanában együtt látták őket. Campbell 
ellenfelei szerint így jutott a helyi üzleteket illető privilegizált 
információkhoz. Csak egybeesés, hogy éppen ekkor esett 
áldozatául néhány üzletük szabotázsnak vagy bűntettnek? 
 Ezeken a bajokon túl, támadja őt a kritika, hogy ő a 
legendás Egyesült Társasági Tanács bábja, akik át akarják 
venni a valódi hatalmat a kormányzat felett. 
 Az Egyesült Társasági Tanács, mint kereskedelmi 
kamara indult, ahol az üzleti vezetők információt cseréltek 
a fontosabb eseményekről. Az ETT gyorsan kinőtte 
ártatlan külsejét. Tagjai most arra használják tekintélyes 
gazdasági és politikai hatalmukat, hogy eltakarítsák az 
útjukban levő dolgokat, legális, vagy illegális úton. 
Kivételesen erősek Bellevue-ben, ahol egy állandó 
„megfigyelő” működik a Kerületi Tanácsban mindenkor. 
Jelentések szólnak arról, hogy az ETT megnyerte a városi 
hivatalnokokat, köztük a polgármestert is, ajándékokkal és 
pénzzel, hogy az ETT-t támogató törvényeket hozzanak. 
<<<<< 
 -- Smiley (23:40:54/50-11-27) 
 
>>>>> Nekem gyanús az ETT, mióta létrejött. A 
társaságoknak már így is túl sok a hatalmuk. Hangyi őket 
szövetkezni, olyan, mint összekötni néhány rúd dinamitot, 
és várni, hogy mi történik. Ha én lennék a kormányzó, 
végetvetnék ennek a Mega-gazdag klubnak hosszú időre. 
<<<<< 
 -- SPD (18:39:10/50-12-19) 

 
>>>>> Nem sok ember tudja, hogy közvetlen vonal vezet a 
polgármester irodájából az ETT irodákba. <<<<< 
 -- Anonymous (13:51:20/50-12-22) 
 
 
GAZDASÁG 

A számítógép és mikrotronikai cégek az alapjai 
Bellevue gazdaságának közel egy évszázada. Microdeck, 
Fuchi, Mitsuhama és Renraku, az ipar óriásai, 
mindegyiküknek vannak gyárai és kutatólaborjai ebben a 
kerületben. A leányvállalatok, mint független 
számítógép-laboratóriumok, kiskereskedések, szállító és 
szórakoztató cégek, mind-mind részei a kerület 
gazdaságának. 

Ez az erős bizalom az iparban, hajlamos a gazdaságot 
ciklikussá tenni. Szerencsére, a számítógépek olyan 
integrált részei a világnak, hogy az utolsó fenyegető jelek 
a kerület gazdaságában 2029-ben mutatkoztak, amikor úgy 
tűnt, hogy a számítógépek az egész világon tönkremennek. 
 
 
NEGYEDEK 

>>>>> Minden itt felsorolt negyed mellé odaírtam a Lone 
Star által adott biztonsági kategóriát is. <<<<< 
 -- SPD (10:17:54/50-12-30) 
 
Inglewood:  Gazdag AA 
Bothell:  Szegény, Középszintű B 
Juanita:  Gazdag AA 
Kirkland:  Középszintű A 
Yarrow Point:  Gazdag AA 
Hunts Point:  Luxus AAA 
Clyde Hill:  Középszintű A 
Bellevue:  Középszintű A-B 
Redmond:  Szegény C 
Beaux Arts:  Luxus AAA 
Rosemont Beach:  Luxus AAA 
Vasa Park:  Luxus AAA 
Newport:  Középszintű A-B 
East Gate:  Szegény C 
Newcastle:  Szegény C 
May Creek:  Szegény C 
Coalfield:  Szegény C 
Regency park:  Luxus AAA 
 
 
ÉRDEKES HELYSZÍNEK 

Szállodák 
Bellevue Hilton (#12 J) 
Típus:  Luxus szálloda (20 emelet) 
Helye:  100 - 112nd Avenue NE 
Vezető:  Arthur Raisoni, menedzser 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (9206) 74-0475 

A Bellevue Hilton a legjobb a Bellevue-i Hotel Soron. 
Három étterme is van, és közel van a helyi fitness klubhoz. 
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Greenwood Inn (#11 K) 
Típus:  Luxus szálloda (12 emelet) 
Helye:  625 - 116th Avenue NE 
Vezető:  Harold Slach, menedzser 
Faji Ellenségesség:  mérsékelt metahumánok ellen 
HTH szám:  (9206) 74-6862 

Ez a hotel kilátás szempontjéból nem sokat nyújt, de a 
szobák az étterem, és a szolgáltatás bőven ellensúlyozza 
ezt a hiányosságot. 
 
>>>>> Bellevue:  Aludj és Egyél (#13 L) 
Típus:  Olcsó szálloda (8 „emelet”) 
Helye:  381 West Lake Sammamish Park SE 
Vezető:  Michelle Kudrick, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  utálnak mindenkit 
HTH szám:  (9206) 74-4708 
 Ez a szálloda egy elhagyott raktárház „panorámájával” 
ajándékoz meg. A szobák mindenféle állati és emberi 
parazitával meg vannak áldva. Ez az alvó rész, az evő 
részt viszont magadnak kell megtalálnod. <<<<< 
 -- Barracuda (17:19:04/50-12-20) 
 
>>>>> A Phantom Laker Ring a tulajdonos, ez az egyik 
otthona a kerület chipezőinek és dorgosainak. Ezenkívül 
sok árnyvadász rejtőzik ide, amíg az általuk keltett 
hullámok elülnek. Ha majd' meghalsz egy helyért, vagy 
csak látni akarsz egy helyet, ahol meghalhatsz, ide kell 
jönnöd. <<<<< 
 -- Bellevue Magányos Vándora (03:01:40/50-12-25) 
 
Éttermek és Bárok 
Bellevue Rák Háza (#12 J) 
Típus:  Közepes étterem 
Helye:  Main Street & 108th Avenue NE 
Vezető:  Benita Paolino, menedzser 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (9206) 78-8197 

Ez a kiváló, első osztályú tengeri ételekkel szolgáló 
étterem a kerület üzleti központjának szívében található. 
 
Ezell Délies Beszéde (#9 J) 
Típus:  Kicsi étterem és Bár  
Helye:  100th Avenue NE & 116th Place NE 
Vezető:  Ezell Kapsch, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (9206) 77-1663 

Kopott külseje ellenére a Confederate Kuzinok ebben a 
családi stílusú étteremben első osztályú kiszolgálást 
nyújtanak. 
 
A Mogul (#12 J) 
Típus:  Nagy étterem és Bár  
Helye:  NE 8th Street & 108th Avenue NE 
Vezető:  Hoshiar Pahal, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (9206) 78-0862 

Ez az egyik legjobb indiai étterem a városban. A 
belseje kényelmes, a menü választékos, az árak 
mérsékeltek. A büféje pedig a legjobb vásár az egész 
környéken. Hoshiar Pahal, a tulajdonos, képzett 
Hindu-Sámán, néha elszórakoztatja a vendégeit, ízelitőt 
adva tudásából. 

 
>>>>> A Mogul kedvelt helye a kerület jómódú 
mágusainak és sámánjainak. <<<<< 
 -- Connie Connoisseur (19:32:18/50-12-16) 
 
Az Ezüst Bolondok (#10 J) 
Típus:  Kicsi étterem és Bár  
Helye:  Market Street & Fourteenth Avenue NW 
Vezető:  Clare Myles, menedzser 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (9206) 78-5078 

A belseje ennek a szerény étteremnek tágas, sötét és 
privát. A szója jó, akárcsak a sör. 
 
>>>>> Az étterem hátsó szobája tele van feltuningolt 
számítógépekkel. Hogy mit csinálnak itt, azt mindenki 
sejtheti. <<<<< 
 -- A Halott Dekások Társasága (19:17:38/50-12-29) 
 
>>>>> Bellevue Szegényház (#11 K) 
Típus:  Bár  
Helye:  NE 40th Street & 148th Avenue NE 
Vezető:  Howard „Arcos” Troxell, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (9206) 77-1806 
 A Péntek Esti Verekedés nem maradhat el, akár a 
Csütörtök Esti Iszapbírkózás Meccsek.]<<<<< 
 -- Findler-Man (16:42:19/51-01-18) 
 
>>>>> Ha valaki nem tudná, ez az árnyvadászok egyik 
közkedvelt tartózkodási helye, a csapos meg fog esküdni, 
hogy ez marhaság, és egyáltalán nem is tudsz többet 
kicsikarni belőle, hacsak nem ismer. <<<<< 
 -- Connie Connoisseur (18:01:04/51-01-23) 
 
>>>>> Csak egy chipező ülma, ne hidd, hogy akár 
egyetlen árnyvadászt is fogsz találni ezen a helyen. Ez 
ahhoz túl finom. <<<<< 
 -- Findler-Man (20:49:16/51-01-23) 
 
Turista Látványosságok 
Bellevue Szépművészeti Múzeum (#12 J) 
Helye:  Bellevue Square, 8th Street NE & Bellevue Way 
Vezető:  Amanda Klineburger, gondnok 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (9206) 75-9369 

Ez a világos, három emeletes múzeum a bevásárló 
centrum északi sarkában található, és az egyik legjobb 
művészeti gyűjteménnyel rendelkezik az egész Nyugat 
parton. A legértékesebb darabja a mesés Rubin Bosatsu, 
egy méter magas szobor, amely egy buddhista szentet 
ábrázol, a koronájában egy tojás méretű rubinnal. 
 
Bellevue Square (#12 J) 
Típus:  Bevásárló Centrum (5 emelet) 
Helye:  8th Street NE & Bellevue Way 
Vezető:  Frover Foster, igazgató 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (9206) 79-5995 
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Ez a bevásárló centrum az 1960-as évek végén épült, 
így a város egyik legrégibb centruma. Ez a legnagyobb és 
a legkedveltebb a kerületben. Két éjszakai klub, az Angyal 
Eszpresszó és a Sárkány Üvöltés, vonzza a helyi 
hírességeket. 
 
>>>>> A Jakuza klán iráynítja az Angyal Eszpresszót, és a 
Belelvue Maffia a Sárkány Üvöltést. Továbbá van itt két 
testszalon is, az egy Teljesen Új Te és egy Test+Tech. 
Mindkettőnek olyan a híre, mindig van egy olyan doktor 
ügyeletben, aki képes következetesen elveszíteni a 
betegről szóló feljegyzéseket, a megfelelő anyagi 
ösztönzésért. <<<<< 
 -- Bellevue Benson (09:17:15/50-01-23) 
 
>>>>> Ha minden jól megy Bellevue-ben, miért van olyan 
sok koldus a bevásárló centrumban? <<<<< 
 -- Tarlan Greenbough (11:16:33/51-02-19) 
 
Főtér Árkád (#12 J) 
Típus:  Bevásárló Centrum (2 emelet) 
Helye:  112th Avenue SE & Main Street 
Vezető:  Marian Trenary, igazgató 
Faji Ellenségesség:  ellentét metahumánok ellen 
HTH szám:  (9206) 78-9488 

Ez az árkád Bellevue óvárosának szívében fekszik, 
ahol a századforduló hangulata még megőrződött. A 
bevásárló központ tele van kis boltokkal, bennük 
jellemzően helyi kézművestermékek. 
 
>>>>> A környék alkói, akik meg akarják őrizni a régi 
stílusú életvitelüket, erősen bíztatják a metahumánokat, 
hogy éljenek és dolgozzanak máshol. Ebből táplálkoznak 
azok a pletykák, hogy metahumán ellenes poliklub virágzik 
a város ezen kerületében. Az árkádban van egy tech bolt 
és egy testszalon, mindkettő másodrangú, legfeljebb. 
<<<<< 
 -- Connie Connoisseur (21:16:30/50-12-29) 
 
>>>>> Azt hallottam, hogy a rasszista poliklubok az árkád 
raktárait használják találkozók céljára. <<<<< 
 -- Anonymous (10:17:16/51-01-12) 
 
>>>>> Ja, ha végigsétálsz az utcán a csuklyáddal a 
fejeden, senki sem vet rád egy második pillantást. <<<<< 
 -- Skinner (15:42:19/51-01-20) 
 
Thomas Borozója (#12 K) 
Helye:  1717 _ 136th Place NE 
Vezető:  Janus és Erik Thomas, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (9206) 75-6805 

Ez Seattle egyetlen szőlőtermesztésre használt 
üvegháza. Közel 100 éves, és a borai vannak olyan jók, 
mint a franciák, vagy kaliforniaiak. A szőlőhegyet egy 
kupola borítja, és a levegőt a legújabb technikával tartják 
tisztán. Túrákat minden nap vezetnek ide, és ezek 
magukban foglalják Thomas borának megkóstolását is. 
 
>>>>> A Thomas testvéreket kényszerítik, hogy adják el a 
földjüket építtetőknek. Egy, vagy több az érdekelt építtetők 
közül erőszakhoz is folyamodott, hogy így kísérelje meg 
rábeszélni a testvéreket az eladásra. <<<<< 
 -- SPD (19:51:10/50-12-29) 
 

>>>>> Mi, a szőlő ragaszkodó szeretői, bedühödtünk 
azon, ami a Thomas testvérekkel történt. Ezért 
elhatároztuk, hogy pénzt gyűjtünk, és kibéreljük a hét 
legjobb árnyvadászt, hogy segítsenek megvédeni az 
üzletüket. Akit érdekel ez a dolog, hívja a (9206) 
75-2773-as számot. <<<<< 
 -- A Bor Szeretők Társulata (19:41:10/51-01-02) 
 
EGYÉB HELYSZÍNEK 

Kormányzati Épületek 
Bellevue Kerületi Törvényszéki Bíróság (#12 J) 
Helye:  Bellevue Way & Main Street 
HTH szám:  (9206) 75-5448 
 
Bellevue Kerületi Városháza (#12 K) 
Helye:  1151 East Main Street 
HTH szám:  (9206) 75-4844 

A Városháza egy hatalmas, világos és levegős épület, 
amelynek építése csak nyár végén fejeződött be. 
 
>>>>> Ezenkívül a legújabb számítógépes biztonsági 
rendszerrel van feszerelve. <<<<< 
 -- SPD (05:18:54/50-11-24) 
 
Bellevue Javító-Nevelő Intézet (#15 L) 
Helye:  May Vallaey Road SE 
Vezető:  Carl Kaech, igazgató 
HTH szám:  (9206) 75-7846 

A beceneve „BrickYard”. 
 
Üzleti Épületek 
Ares Macrotechnology Inc. (#13 J) 
Helye:  Bellevue Way SE & 16th Street SE 
Vezető:  Karen King, felügyelő igazgatóhelyettes 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (9206) 78-4730 

A sötétvörös Ares épület a Washington Tó partján 
emelkedik, jelképezve a társaság növekvő jelenlétét 
Seattle-ben. A Knight Errant Security, az Ares egy 
részlege, a második a Lone Star mögött abban, hogy 
melyiküket alkalmazzák védelemre a társaságok. Az Ares 
fegyvereket, különös tekintettel a kézifegyverekre, sok 
kormányzati, céges, vagy magánszemély választja. 
 
Cavilard Kutató Centrum (#12 K) 
Helye:  1302 - 118th Avenue SE 
Vezető:  Jan Martison, Igazgató 
HTH szám:  (9206) 40-8324 

Hogy mi folyik ezen az elnyúló kutató és fejlesztő 
centrumban, az nagyon keresett, de jól őrzött titok. Amit 
tudni lehet róla, hogy a Mitsuhama Computer 
Technologies üzemelteti, aki bevallottan a kompu-optikai 
rendszerekre és a biotechnológiára specializálódott. A 
Cavilard számítógéprendszereiben felhalmozott 
információ gyakorlatilag határtalan. 
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Fuchi Kutató Komplexum (#12 J) 
Helye:  6th Street & 112nd Avenue SE 
Vezető:  Darren Villiers, igazgató 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (9206) 78-3147 

A Fuchinak azóta van Bellevue-ben laboratóriuma, 
mióta megalapult. Eleinte, a Fuchi jelenlét nem volt több, 
mint egy csoport bérelt iropda. Ma, a komplexum két 
óriási felhőkarcolóból áll. 
 
>>>>> Darren Villiers, a Fuchi Seattle-i fejeinek egyike, 
titokzatos figura. Csak néhányan tudják, hogy néz ki, a 
neve is csak azóta tűnt fel, mióta az ETT-nek növekszik a 
politikai hatalma. 
 A Fuchi laboratóriumok legalább ilyen titokzatosak, 
ámbár néhány pletyka mindig kiszivárog. Az egyik 
legérdekesebb közülük, hogy a Fuchi tudósai 
megpróbáltják feltérképezni az emberi agyat, majd a kapott 
adatokat beviszik a legnagyobb számítógépükbe, remélve, 
hogy ezáltal hozzájutnak egy valódi mesterséges 
intellgenciához. A dekások, akik megpróbáltak bejutni a 
Fuchi mátrixába az utóbbi évben, azt mondták, hogy a cég 
JÉG rendszerei embertelenül gyorsak. <<<<< 
 -- Nuyen Nick (21:17:20/50-11-04) 
 
Gaeatronics (#12 J) 
Helye:  119 West Groat Point Drive 
Vezető:  Deborah Joshua, alelnök 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (9206) 78-0295 

A terjedelmes több szintes Gaeatronics épületet, a 
Gaeatronics Hegy néven is ismerik, valószínűleg azért, 
mert fák és bozőt nő az épület tetején, és repkény kúszik 
felfelé az oldalain. 

A Gaeatronics-ot a Szelis-Síd Tanács birtokolja és 
működteti. Az elnük, David Gray Bear, Harold Gray Bear, 
a Szelis-Síd Tanács Főnökének, öccse. 
 
>>>>> Ambár Deborah Joshua a Gaeatronics hivatalos 
képviselője itt Seattle-ben, a legtöbben az üzletkötéssel 
megvárják, hogy David Gray Bear ideutazzon. Úgy tűnik, 
hogy Deborah Joshua-t folyamatosan félreállítják. Beszélik, 
hogy a Gaeatronics akar egy második fúziós erőművet 
építeni az Olimpic Peninsula-n, és ehhez beruházó társat 
keres. Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy a Fuchi Energia 
Gyártás halad az élen, de a Renraku Gépipar is ajánlatot 
kíván tenni. <<<<< 
 -- Nuyen Nick (10:41:17/50-12-04) 
 
>>>>> Amint ősapáink tették, mi itt a Gaeatronics-nál 
felhasználjuk a természet által adományozott energiát. 
<<<<< 
 -- Tarlan Greenbough (11:16:41/51-02-19) 
 
Globális Technológiák (#13 J) 
Helye:  1903 South 100th Avenue SE 
Vezető:  Urian Manes, az igazgatótanács elnöke 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (9206) 76-2193 
 

>>>>> Igazolva a közmondást, hogy a nagyobb nem 
mindig jobb is, ez a kisléptékű, képességprogramokat és 
simsense felszereléseket gyártó vállalat meglehetősen jó 
nevet vívott ki magának, a kiváló képesség csipeivel. Ezek 
a csipek egyesítik a standard képességprogramozási 
technológiákat a legújabb neurokiber fejlesztésekkel. 
<<<<< 
 -- Nuyen Nick (09:15:49/50-12-23) 
 
Micordeck Industries (#12 K) 
Helye:  Microdeck Plaza, Main Street & 124th Avenue 
NE 
Vezető:  Brian W. Gates III, az igazgatótanács elnöke 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (9206) 78-5082 

A Microdeck a szoftverek vezető kibocsájtója azóta, 
amióta csak léteznek számítógépek. A társaság, alapította, 
jelenleg is birtokolja és vezeti, a Gates család, főként kis 
üzleti, és otthoni használatú szoftverekt gyárt, de de 
tervezik, hogy hamarosan kiterjesztik a gyártást a katonai 
és légi szoftverekre is. A társaság megőrizte jó hírét a 
Gates család hat nemzedéke alatt. 
 
Egészségügyi Intézmények 
Overlake Orvosi Kutató Központ (#12 K) 
Típus:  Kórház (13 emelet) 
Helye:  1035 - 116th Avenue NE 
Vezető:  Dr. Scott Oester, CEO 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (9206) 78-3961 

A legnagyobb kórház a kerületben, Overlake egy nagy 
kutató centrum, amely a erőforrásainak nagy részét a 
szennyezés okozta rákbetegségek kutatására fordítja. 
 
>>>>> Dr. Douglas Sekerak egy kis kutató csoportot vezet, 
amely a test regeneráló technikákat vizsgálja. Újabban 
jelentések érkeztek arról, hogy a labor valamilyen áttörést 
ért el. Olyan nagyot, hogy sok megatársaság, köztül a 
Fuchi és a Denton Medical megpróbálja felvásárolni a 
kórházat, csak hogy megszerezze Dr. Sekerak adatait. 
<<<<< 
 -- Dr. Bellevue Benson (03:22:49/51-03-01) 
 
Puma Hegyi Kórház (#14 L) 
Típus:  Kórház (8 emelet) 
Helye:  18910 SE 66th Street 
Vezető:  Dr. Lora Neale, adminisztrációs főnök 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (9206) 75-6537 

Ez akórház a valamikori Fekete Puma hegy állt, amit 
egy ambiciózus szövetségi házépítési program keretében 
földdel egyenlővé tettek. Azt mondják, hogy az egyik 
legjobb kórház egész Seattle-ben. 
 
>>>>> A Puma Hegyi Kórház sokat vesztett jó híréből, 
mikor rábukkantak egy nagy illegális testrész raktárra 2050 
januárjában. Az üzletet, amit tizenkét kórházi orvos csinált, 
a média csak „Frankenstein Gyár”-ként jellemezte. <<<<< 
 -- Doc U-Dub (09:51:49/50-12-08) 
 
>>>>> Héj, van egy másik raktár, is amit nem fedeztek fel. 
Ha érdekelnek a milliókkal teletömött hűtők, hagyj egy 
üzenetet a belvárosi YMCA-ban Jack Sprat névre. <<<<< 
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 -- Anonymous (12:10:56/50-12-16) 
 
Egyéb 
Gates (#12 J) 
Típus:  Kaszinó  
Helye:  830 SE Shoreland Drive 
Vezető:  Jake Fayette, menedzser 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (9206) 79-3421 

Ezt a nagy és fényűző kaszinót Charles Gates, a 
Microdeck jelenlegi igazgatójának, Brian W. Gates 
III-nak, az apja, építtette. 
 
>>>>> Charles Gates tekintélyes hírnévre tett szert 
árnyvadász kalandjai alatt, valamint csendes üldözőként 
amint egy Microdeck Martalóc hidroplánt vezet a Seafair 
hidroplán versenyen. Charles Gates eltűnt 2045-ben. Brian 
Gates pedig átvette a társaság és a kaszinó irányítását, 
ambár az apját soha nem nyilvánították hivatalosan is 
halottá. 
 A kaszinó egy vakító labirintusa a nagy show 
termeknek, és a kis kértya szobáknak. Kiváló étterme van 
és ritka az olyan este, hogy egyetlen híresség sem tűnik fel 
itt. <<<<< 
 -- A Seward Kém (03:01:02/50-12-21) 
 
DeGear's Electronics (#12 L) 
Típus:  Nagy Bolt és Testszalon  
Helye:  148th Avenue NE & 8th Street NE 
Vezető:  Arnold DeGear, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  mérsékelt orkok és trollok ellen 
HTH szám:  (9206) 78-3662 

Ez az egyik legnagyobb nem társasági tulajdonban 
levő technikai bolt Bellevue-ben. 
 
>>>>> Valamint titokban itt található az egyik legjobb 
illegális testszalon is a kerületben. <<<<< 
 -- Nuyen Nick (10:25:49/50-12-15) 

 
>>>>> Már nem is olyan titkos mi, haver? Reméljük, a 
tulajoknak nincs termináljuk. <<<<< 
 -- Anonymous (17:21:15/50-12-09) 
 
>>>>> Bob Sörgyára (#11 K) 
Típus:  Bár és Testszalon  
Helye:  150th Avenue NE & 51st Street NE 
Vezető:  Broken Jaw Bob, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (9206) 78-0660 
 Ez a kis bár egy testszalont takar, amelyet Carlé Phang 
vezet. Állítólag Phang egy elsőrangú kínai egyetemen 
végzett. Akik a keze alatt meghalnak, azokat a 
Sammamish tóba dobják, ha éppen nem darabolják fel és 
adják el az üzletben. A testszalon legalább 20-szor 
tönkrement az utóbbi öt évben, de a doktor mindig tisztára 
mosta magát, és újra megnyitotta a boltot, mintha mi sem 
történt volna. Nyilvánvalóan valamilyen magas 
összeköttetésekkel rendelkezik.]<<<<< 
 -- Bellevue Lone ranger (11:23:31/50-02-14) 
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TACOMA 

Ahol az aroma a pénz ... 
 
TACOMA FELÜLRŐL 

A Kerület Mérete: Kb. 570 km2

Népesség: 375,000 
  Humán: 71% 
  Tündér: 11% 
  Törpe: 1% 
  Ork: 15% 
  Troll: 1% 
  Egyéb: 1% 
Népsűrűség: Kb. 658 fő / km2

Befolyó Adó: 59,000 ¥ 
Létminimum Alatt: 26% 
Jólétben Élők: 1% 
Társasági Tagok: 89% 
Szavazókörzetek: 8 
Oktatás:  
  Általános iskola, vagy alatta: 25% 
  Középiskola: 48% 
  Felsőfokú végzettség: 21% 
  Doktori fokozat: 6% 
Kórházak és Klinikák: 6 
HTH elérési szám: 5206 
 
 Évtizedekig Tacoma Seattle árnyékában élt. Seattle 
volt a fehérgalléros, Tacoma a proli. Seattle csodálatos, 
magas felhőkarcoló, Tacoma a bűzös szennyezés, és a 
papírmalom. Röviden, Seattle volt a gazdag, tacoma a 
szegény. Tacoma lakóinak el kellett tűrniük a Seattle-iek 
megjegyzéseit a „Tacoma Aromájá”-ról. 

De elérkeztünk a mostanhoz. Még 2039-ben, a 
megatársaságok példátlan ütemben elkezdték felvásárolni 
a földeket. Tacoma polgárai önhitten szemlélték az épülő 
csillogó, új felhőkarcolókat, míg a teherszállítók kígyóztak 
ki és be a város kibővített portálján. 

A gyors növekedés ellenére, a csábító, századfordulós 
belvárosi részt lelekiismeretesen megőrizték, mint, egy 
emlékeztetőt a Düh Éjszakájára. Most a kerület fényes 
jövő elé néz, nem meglepő, hogy egy-két tréfát lehet 
hallani Seattle belvárosával kapcsolatban. 
 
>>>>> Seattle legtöbb részében a Maffia és a Jakuza 
majd' minden dologban küzd egymással. Tacomában 
ellenben, a Jakuza klán a domináns, a Maffia csak kis 
mértékben van jelen, nagyjából úgy, mint a Szöulpa Körök. 
 A Jakuza dominancia egyik vezetőjük, Waino Aho, 
előrelátásából ered. Huszonkét évvel ezelőtt, mikor 
mindenki más a belvárosban, és Bellevue kerületben 
vásárolt, Aho, egy középszintű könyvelő az egyik klánban, 
meglátta a kedvező alkalmat. Elkezdte titokban felvásárolni 
az olcsóbb tacomai ingatlanokat a Jakuza pénzén. Ez 
feldühített sok Jakuza ojabunt, de az élete megmaradt, 
mégpedig a Düh Éjszakája miatt. 
 A lázadás rombolása után, Tacoma ingatlanai 
majdnem semmiért keltek el. Waino Aho előrelátása, által 
Tacoma a Jakuza kezébe került, és ezáltal semmi sem állt 
az ojabunná való kinevezése útjában. 

 A Maffia, hogy ellensúlyozza a Jakuza hatalmát, 
erőszakos támadásba kezdett. Bomba robbantások, 
gyilkosságok, autókból legép-pisztolyozott emberek, 
mindegyik célpontja a Jakuza holding, mindennaposak 
voltak Tacomában. Ez a taktika valószínűleg közel hozta 
egymáshoz a sok kis Jakuza klánt, de csak kis mértékben 
növelte a maffia hatalmát a kerületben. A Maffia 
problé-máinak nagy része itt, és a többi kerületben abból 
származik, hogy képtelen a kis, sejtszerű szervezetekkel 
mit kezdeni, az olyanokkal, mint a Jakuza. 
 A próbálkozások a Maffia hatalmának megalapozására, 
Matt Yuhl, a New York-i Maffia Don, megérkezésével 
kezdődtek meg. 
 A Szöulpa Gyűrű Tacomában sikeresen működik, 
kisebb léptékben. Tacoma sok koreai negyedének 
biztonságának érdekében a Ring, majd' minden kisebb 
célpontot képes elérni, és azokra lecsapni. Ámbár a 
Tacomai Ring is gyűlöli a Jakuzát, mint a többi Szöulpa 
Gyűrű, ráébredtek, hogy egy nagyobb művelet a kerület 
sok Jakuza klánjának egyike ellen, megtorlást váltana ki a 
koreai közösség ellen. A Ring megelégszik a profitáló 
ékszerhamisítással és a bankrablásokkal, kívül maradva a 
szindikátus utjain. 
 A legfélelmetesebb tacomai motoros banda a Tövises 
Kerekek, ők az 5-ös magasút tacomai szakaszát uralják. A 
legtöbb bandatag troll, akik speciálisan megerősített harci 
motorokon utaznak. Néhány Tacoma legkegyetlenebb 
utcai bandái közül:  a Kegyetlen Sebészek, a Milton Sötét 
Angyalok és a Lakewood Óriások. 
 Messze a legpusztítóbb utcai banda a Tacoma 
Őrjöngői. Ezek a fiatal orkok a Düh Éjszakáját túlélteknek a 
gyermekei. Az Őrjöngők a Commencement Öbölnél lesnek 
az emberekre, főleg Humánokra - mindezt az Orkok 
szabadságának és az önvédelemnek nevében. A helyi 
szakértők úgy vélik, hogy az orkok alagutakat használnak 
arra, hogy mozoghassanak. Még nem sikerült egyetlen 
bandatagot sem követni, vagy elfogni. <<<<< 
 -- Bombázó (17:32:51/50-10-24) 
 
>>>>> Azok emléke, akiket a Humán őrület megölt, még 
mindig él a szívünkben és az elménkben. Halál 
mindenkire, aki el akarja venni az otthonainkat tőlünk! 
Halál a Humánokra! <<<<< 
 -- Az Őrjöngők Egyesülete (23:51:19/50-10-29) 
 
 
GEOGRÁFIA ÉS DEMOGRÁFIA 

Tacoma egy hatalmas, lapos kerület, amely a Puget 
Öböl felé lejt. A néhány dombot a földszinttel egyenlővé 
tették, az egyik legmélyebb és szélesebb öblöt létrehozva 
így az egész Északnyugaton. A mérnökök pedig még 
jobban kiszélesítették és mélyítették. Így létrehozták a 
dokkok, víziutak, raktárházak és vasutak egy olyan 
komplexumát, amely naponta áruk tonnáit tudja fogadni, 
minden baj nélkül, messze túlhaladva Seattle kapacitását. 

Majdnem 400,000 ember él Tacoma kerületben. A 
többségük középosztálybeli munkás, akik valamelyik 
megacég alkalmazásában állnak. 

A Düh Éjszakájának, és a raktárház tűzvészben 
elpusztult sok száz Metahumán, keserű emlékei még sok 
ember elméjében friss, különös tekintettel azon néhány 
Metahumánra, akik még itt élnek a kerületben. 
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POLITIKA 

Eva W. Pratt Tacoma ideiglenes 
polgármester-asszonya. 2049 szeptemberében vette át az 
irányítást, miután egy őrült nő meggyilkolta Michael 
Alvarado polgármestert. Eva Pratt jelölteti magát a 
következő augusztusban tartandó speciális választásokon 
is. 
 
>>>>> Michael Alvarado gyilkosságának vizsgálata során 
nagyon kevés tényre bukkantak. Az összes dolog, amit a 
Lone Star kapcsolataimon keresztül megtudtam itt 
következik. 
 2049 szeptember 10-én éjszaka Alvarado polgármester 
limuzinja megállt a Tacoma Sheraton előtt (South 13. 
Street és Broadway plaza). Tom Reynolds, a sofőrje ült a 
kormánynál. Mr. Reynolds elmondása szerint a 
polgármester kiszállt a kocsiból, és szinte azonnal 
megszólította egy dühös nő, aki szeméttől szaglott. Ámbár 
amit kiabált, annak többsége érthetetlen volt, a sofőr annyit 
megértett az ordításból, hogy Alvarado volt a gyermekének 
az apja. 
 Ekkor, mind Mr. Reynolds, mind a hotel ajtónállója 
elindultak, hogy eltávolítsák a nőt. Ő meglátva, hogy 
közelítenek, hirtelen előrántott egy kést, és kétszer mellbe 
szúrta. Az ajtónálló, akinek a fegyverek hobbijai, felfedezte, 
hogy a kés egy Hickory Woodsman Special. Az ajtónálló 
és a sofőr megdermedtek, ezalatt a nő lehajolt, és valamit 
súgott a haldokló ember fülébe. Alvarado visszasúgott 
valamit. Ezután, Mr. Reynolds szerint, a nő elmosolyodott, 
majd eltűnt az éjszakában. Soha többé nem került elő. 
 Az est különös. Miért állt meg a polgármester ilyen 
késő éjszaka a Tacoma Sheraton előtt? (A Mátrixban arról 
pletykálnak, hogy azért, mert Veronika Alcala-val, egy 
simsense sztárral szeretett volna találkozni.) Ki volt a 
gyilkos? Őrült volt, vagy előre kitervelte a gyilkosságot? Mi 
igaz abból, hogy Alvarado polgármester volt a 
gyermekének az apja? Mi igaz abból, hogy nála egy 
engedély nélküli professzionális kés volt? És talán a 
legfontosabb, hogy mit mondott egymésnak a nő és a férfi, 
miközben a polgármester haldoklott? 
 Néhányan azt mondják, hogy a polgármester volt a 
legutolsó áldozata Squatter Josephine-nek a 
professzionális bérgyilkosnak. Mások azt gondolják, hogy 
Veronica Alcala nagyobb népszerűségének volt az 
áldozata. Megint mások ellene hangolt feleségét vádolják. 
Suttognak arról is, hogy a nő egy Jakuza bérgyilkos volt. 
Az igazságot arról az éjszakáról valószínűleg soha nem 
tudjuk meg.]<<<<< 
 -- SPD (18:36:31/50-11-22) 
 
 
GAZDASÁG 

Tacoma gazdasága szinte kizárólag a nehéziparon és a 
kereskedelmen alapul, de újabban az ingatlan tulajdon és 
az építkezés fellendült, szélesítve a kerület gazdasági 
bázisát, magábafoglalva még több privát üzletet. 

18 nagyobb gyár van Tacoma területén, szint mindent 
gyártanak, az acélgerendától és a papírtól az óceánjáróig. 
A Federated Boeing fém finomítója, amely 
nemesfémekkel és különleges ötvözetekkel foglalkozik, a 
saját repülőgépeihez gyárt alkatrészeket, a legnagyobb és a 
legfontosabb gyár a kerületben. 

Tacoma modern kikötője képes bármilyen méretű 
kereskedelmi hajót. A mesterséges csatornák és a Puyallup 
Folyó kiszélesített bejárata csökkentette a 
forgalomtorlódást a kikötőben, és elég helyet biztosít a 
legnagyobb szállítóhajónak is a biztonságos dokkoláshoz. 
Minden évben, legalább 400 hajó köt itt ki az egész 
Nyugati partról. Nagyon sokféle dolgot rakodnak itt ki, 
beleértve a késztermékeket Seattle boltjaiba, és a 
nyersanyagokat a gyárakba. Majd vár az exportálandó 
dolgok tonnáira, Seattle-ből, az UCAS-ból és a BAN-ból. 
A két legfontosabb export termék, a Szelis-Síd farmokról 
származó élelmiszer, és a Federated Boeing légi járművei. 

Szinte bárhol sétálva a kerületben, a látogatót ámulatba 
ejti a számos csillogó, új társasági toronyház, mint például 
a Shiawase Társaság Komplexuma, amely még építés alatt 
áll. Ezek az új épületek a legnyilvánvalóbb jelei az 
ingatlan tulajdon fellendülésének, amely sok Tacomai 
lakót gazdagabbá tettek a legvadabb álmainál. 

Tacoma hirtelen felemelkedése, mint üzleti központ, és 
a még mindig jelenlevő ipar és kereskedelem elég pénzt 
fókuszálnak ide ahhoz, hogy vele gazdaságban csak a 
belváros, vagy bellevu vehesse fel a versenyt. 
 
 
NEGYEDEK 

>>>>> Minden itt felsorolt negyed mellé odaírtam a Lone 
Star által adott biztonsági kategóriát is. <<<<< 
 -- SPD (14:31:17/50-12-07) 
 
Des Moines:  Szegény és Középosztálybeli B 
Zenith:  Luxus AAA 
Kent:  Szegény és Középosztálybeli B 
Federal Way:  Gazdag AA 
Northeast Tacoma:  Szegény C 
South Tacoma:  Szegény C 
Ruston:  Luxus AAA 
Fircrest:  Középosztálybeli A 
University Place:  Luxus AAA 
Fife:  Szegény C 
Milton:  Szegény C 
Menlo Park:  Gazdag AA 
Stellacom:  Gazdag AA 
Lakewood Center:  Középosztálybeli A 
Dupont:  Gazdag AA 
 
 
ÉRDEKES HELYSZÍNEK 

Szállodák 
Lakewood Kényelmes Alvókamrája (#24 D) 
Típus:  Olcsó szálloda (8 emelet) 
Helye:  6125 Motor Avenue SW 
Vezető:  Bruce Meyrick, menedzser 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (5206) 12-8766 
 Ez a fülkehotel, mint a többi társa a Kényelmes 
Alvókamra hotelláncban, elfogadható áron nyújt szállást a 
vékonypénzű turistáknak. 
 



♦ Tények Történelem Belváros Külső Kerületek Kormányzat Gazdaság B nözés 49. oldal ♦ 
 

>>>>> A menedzser tanult mágus, akinek van egy 
kedvenc állatkája, egy Szemgyilkos. Az állat, akit 
Gouger-nek hívnak, már több embert megölt, aki 
megpróbálta kirabolni a hotelt, vagy ártani a 
menedzsernek. <<<<< 
 -- Connie Connoisseur (21:16:51/51-02-01) 
 
>>>>> Azt hallottam, hogy a menedzser valaha 
árnyvadász volt, és a házában, valahol dél-Tacomában, 
több millió nujent tart. Tudja valaki a címét? Ha igen hívj fel 
az (5206) 12-6225-ös számon. <<<<< 
 -- Tacoma Fox (18:51:17/51-02-02) 
 
>>>>> Hát ez tényleg fájt. Kirakod a telszámodat egy 
publikus hálózatra. „Hé, gyertek raboljuk ki ennek a 
mandrónak aházát! Akar jönni valaki? De figyeljetek, NE 
SZÓLJATOK A ZSARUKNAK!”. Idióta. <<<<< 
 -- FastJack (15:51:18/51-02-19) 
 
Tacoma Sheraton (#22 F) 
Típus:  Luxus szálloda (15 emelet) 
Helye:  South 13. Street & Broadway Plaza 
Vezető:  Karin Nevijel, menedzser 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (5206) 16-2230 
 Több, mint 300 metahumán menekült ebbe a század-
fordulós stílusú hotelbe a Düh Éjszakáján, hogy 
elrejtőzzenek a lángok elől. Megvédte őket a biztos 
haláltól a hotel főleg humánokból álló személyzete, akik 
valósággal elbarikádozták a bejáratot, hogy a terrorista 
betolakodók ne tudjanak behatolni. Ezt a pillanatot egy kis 
emléktábla is megörökíti a hallban felállított kis 
múzeumban. 
 
>>>>> Valószínűleg vezet egy titkos alagút a szálloda 
alagsorából az Ork Földalatti Városba. A szálloda ezen 
kívül kedvelt találkahelye az Ork-barát poliklubnak. <<<<< 
 -- SPD (18:51:16/50-12-26) 
 
>>>>> Ideális fészekrakó hely, nemde? <<<<< 
 -- Álomhozó (20:18:43/50-10-31) 
 
Tacoma Dome Hotel (#22 F) 
Típus:  Luxus szálloda (8 emelet) 
Helye:  East 26. Street & E Street 
Vezető:  Steve Bostwick, menedzser 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (5206) 16-8868 
 A Tacoma Dome az egyik legjobb hotel a kerületben. 
A szobák fényűzőek, a nagy étterem kitűnő, a szolárium 
csodálatos hely a relaxálásra, és nagyon jól elérhető a 
kerület tömegközlekedési járműveivel. 
 
Éttermek és Bárok 
DeClerry (#21 F) 
Típus:  Bár  
Helye:  50th Avenue NE & 38. Street NE 
Vezető:  Vincent „Csonttörő” DeClerry, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (5206) 14-0924 
 

>>>>> Ez azon kevés helyek egyike Tacomában, amelyet 
a Maffia irányít. A tulajdonos egy végrehajtó volt a 
szrevezetben, ámbár ő azt mondta patrónusainak, hogy a 
forradásait fél-profi verekedőként szerezte Ohióban. <<<<< 
 -- SPD (19:59:14/50-10-02) 
 
>>>>> Az iroda padlójába egy széf van beépítve, amiben a 
Maffia bérgyilkosai által szerzett értékes tárgyak 
találhatóak. Néha a széf üres. Máskor viszont tele van 
dolgokkal, amik rengeteg pénzt érnek. <<<<< 
 -- Anonymous (10:52:45/50-12-21) 
 
Lakewood Shezan (#25 D) 
Típus:  Közepes étterem 
Helye:  Gravelly Lake Drive & 112. Street SW 
Vezető:  Fred Umballa, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (5206) 14-6461 
 Ez a családi stílusú étterem a Tanzániai-Indiai ételekre 
specializálódott. Egy Tanzániából nemrég emigrált család 
vezeti. Az egzotikus menü, még ha a fele szója is, kitűnő. 
 
Tacoma Bíbor Köd (#22 F) 
Típus:  Nagy étterem és Bár  
Helye:  South 25. Street & Jefferson Avenue 
Vezető:  Marcos Saracho, menedzser 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (5206) 14-5662 
 Az egyik legjobb első osztályú étteremként a 
kerületben, a Texan, Aztlan és Pueblo konyhának egy 
kiváló keverékével szolgál. 
 
>>>>> Kedvelt, mivel sokszor feltűnnek itt a terület 
nevezetességei, beleértve a legjobb árnyvadászokat is. 
<<<<< 
 -- Connie Connoisseur (15:51:10/50-10-29) 
 
>>>>> Hölgyem, tartsd észben, hogy a valódi 
árnyvadászok nem maradnak egy helyen sokáig.] <<<< 
 -- Mr. Mo (08:15:58/50-11-06) 
 
Tacoma Stíl (#23 C) 
Típus:  Közepes étterem és Bár  
Helye:  Grandview Drive & Sunset Beach Road 
Vezető:  Ben Tunistra, menedzser 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (5206) 17-3337 
 Ennek a klasszikus étteremnek kitűnő Szelis menüje és 
gyönyörű kilátása van a Puget Öbölre. Ennek az első 
osztályú étteremnek van egy nagy vonzereje a fiatal és 
gyönyörű emberekre, mégpedig az, hogy a vacsora után 
lemehetnek a Stíl Éjszakai Klubba. 
 
>>>>> A bár kedvelt helye Tacoma Mr. Johnsonjainak. Az 
öltözködési kód nagyon meghatározó. Az 
árnyvadászoknak ki kell öltözniük, ha kapcsolatba akarsz 
lépni valakivel, egyébként meg kell küzdened Betty-vel, a 
kidobóemberrel. Ő pedig szívós, mint egy bulldog. <<<<< 
 -- Tacoma Mátrix Korcsolyázó (19:04:50/50-10-02) 
 
>>>>> Barom! Ti hisztek ennek a mocsoknak? Méghogy a 
Mr. Johnsonok lógós helye? Ez a hely? <<<<< 
 -- Mr. Mo (19:22:51/50-11-07) 
 



♦ Tények Történelem Belváros Külső Kerületek Kormányzat Gazdaság B nözés 50. oldal ♦ 
 

>>>>> Basil Hibás Bárja (#24 C) 
Típus:  Bár  
Helye:  Westgate Boulvard & Pearl Street 
Vezető:  Abe Heep, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (5206) 14-2582 
 Abe Heep volt a legjobb játékos bizonyos felderítői 
műveletekben. A fedőneve Tangent volt, az egész világon 
hajtott végre műveleteket, amelyek nagy tudást és 
merészséget kívántak. Aztán visszavonult és megnyitotta 
ezt a bárt. Mindenféle titkosügynökök járnak ide, hogy 
beszélgessenek egyet Mr. Heeppel. <<<<< 
 -- Smiley (21:10:32/50-11-02) 
 
>>>>> Beszélnek arról a Renraku Hírszerzésben, hogy Mr. 
Heep üzleti titkokat cserél árnyvadászokkal. Ha ez igaz, 
akkor ő egy nagyon bátor ember. <<<<< 
 -- Big Blue (10:39:21/50-11-29) 
 
>>>>> És most, hogy te leírtad ezeket az adatokat, ő egy 
bátor, halott ember. <<<<< 
 -- Mr. Mo (10:24:01/50-11-08) 
 
Turista Látványosságok 
Charles Royer Állomás (#21 F) 
Helye:  1001 Puyallup Avenue 
Vezető:  Richard Ocampo, menedzser 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (5206) 16-1171 
 Ez a kerület utazási központja. Itt szállhatnak fel 
vonatra azok, akik San Francisico-ba utaznak. Van egy 
nagy helikopter leszállóhely is, ahonnan járatok indulnak a 
Sea-Tac repülőtérre és érkeznek onnan, valamint a város 
rengeteg más helikopter leszállópadjáról. Az állomás egy 
hatalmas, az 1930-as évek stílusában épült épületben van. 
 
A Sirató Fal (#22 F) 
Helye:  East 11. Street & St. Paul Avenue Underground 
Vezető:  Daniel Sanger, menedzser 
Faji Ellenségesség:  mérsékelt humánok ellen 
HTH szám:  (5206) 15-0667 
Főbejárat:  A Bickson Épület alagsorában. 
 A becstelen Düh Éjszakája alatt, többezer metahumán 
halt meg a Tacoma dokkjaiban kitört tűz közben. A 
zendülés után, a túlélők egy emlékművet állítottak 
azoknak, akik itt meghaltak. Ork és törpe szobrok díszítik 
a Sirató Falat, egy komor tábla, 20 méter széles és 6 méter 
magas, állít emléket azon az éjszakán történteknek. Ez egy 
csodálatos műremek. 
 
>>>>> Már több, mint tíz éve, hogy megtörtént, de a Düh 
Éjszakája még mindig frissen él a lelkekben. Hosszú időn 
keresztül álltam a siratófal előtt, hozzáadva könnyeimet az 
előttem itt jártakéhoz, amelyek ezen a fal megépítését 
inspirálták. <<<<< 
 -- Tarlan Greenbough (11:16:54/51-02-19) 
 
Sea-Tac Bevásárló Központ (#20 H) 
Típus:  Bevásárló Centrum (5 emelet) 
Helye:  South 320. Street & Pacific Highway 
Vezető:  Nicanor Rodriguez, igazgató 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (5206) 17-8173 

 A turisták általában élvezik a Sea-Tac központbeli 
vásárlást, amely Seattle-ben és a Szelis-Síd területeken 
készített termékekre specializálta magát. 
 
>>>>> Három éve, egy a központban terroristák által 
felrobbantott bomba, öt embert megült. Múlt hónapban a 
központ igazgatója egy figyelmeztető levelet kapott a 
Fekete Február, csoporttól, hogy egy újabb robbantás 
várható, büntetésül a „barlanglakó hűbérúr humánok, 
metahumán lakájaik” részére. <<<<< 
 -- Connie Connoisseur (05:48:31/50-11-29) 
 
Tacoma Komp Terminál (#12 E) 
Helye:  Oakes Street & North 32. Street 
Vezető:  Albert Villock, menedzser 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (5206) 15-3050 
 A nagy és jól felszerelt komp terminál köti össze 
Tacomát Seattle belvárosával és Everettel. Épp most 
nyitották meg újra, miután a mérnökök hónapokat töltöttek 
azzal, hogy  megjavítsák a dokkokat, mivel egy komp 
nekirohant. 
 
Tacoma Bevásárló Központ (#23 E) 
Típus:  Bevásárló Centrum (4 emelet) 
Helye:  47. Street & Pine Street 
Vezető:  Paul Yamada, igazgató 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (5206) 16-0705 
 Ez az egyik legrégibb bevásárló központ a városban, 
az épületek közül néhányat az 1960-as években építették. 
Elég régi ahhoz, hogy hiányozzon belőle minden modern 
kényelem. A központ és a boltjai főként a terület 
középrétegét célozzák meg. 
 
>>>>> A Tacoma Bevásárló Központban sok antikvitás 
bolt van, amelyekben sok, az Ébredés előtti tárgy található. 
A Pajkos Kilencvenesek tiltott programokat árulnak.Van 
egy Test+Tech szalon is, amelynek főorvosa Dr. Thomas 
Hennessy, néha illegális dolgokra is rávehető. <<<<< 
 -- Connie Connoisseur (16:23:09/50-12-22) 
 
Villa Plaza (#24 D) 
Típus:  Bevásárló Centrum (2 emelet) 
Helye:  Gravelly Lake Drive & Alfaretta Street SW 
Vezető:  AAron Tato, igazgató 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (5206) 13-1154 
 A Villa Plaza-t nemrég építették újjá, és a kitűnő 
üzletek között most van egy Szelis Nemzetközi bolt is. 
 
 
EGYÉB HELYSZÍNEK 

Kormányzati Épületek 
Tacoma-i Rendőrkapitányság (#22 E) 
Típus:  Rendőrkapitányság 
Helye:  25 East 18. Street & D Street East 
Vezető:  Julie Sannicolas, főkapitány 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (5206) 14-0920 



♦ Tények Történelem Belváros Külső Kerületek Kormányzat Gazdaság B nözés 51. oldal ♦ 
 

 Ez a kapitányság felelős Tacoma nyugati felének 
biztonságáért. Valamint azért, hogy fenntartsa a rendet 
Tacoma üzleti központjában. 
 
Silcox Szigeti Javító Nevelő Intézet (#25 C) 
Helye:  Silcox Island, American Lake 
Vezető:  Curtis Troutner, igazgató 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (5206) 14-9597 
 A börtön egy magas, átlagos kinézetű, 30 emeletes 
épület a Silcox Sziget közepén. Olyan híre van, hogy 
maga a pokol. 
 
Tacoma Kerületi Bíróság (#22 E) 
Helye:  1102 A Street 
HTH szám:  (5206) 14-0540 
 
Tacoma Kerületi Városháza (#22 E) 
Helye:  747 Market Street 
HTH szám:  (5206) 14-0351 
 
Üzleti Épületek 
Brichert Papír Malom (#21 F) 
Helye:  31. Street NE & 53. Avenue NE 
Vezető:  Lawrence Bittenbender, menedzser 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (5206) 19-3987 
 Ezek a papírmalmok voltak Tacoma ismertetőjelei 
közel egy évszázadon keresztül. Ezek az üzemek 
folytonosan keserű füstöt okádtak, emiatt lett Tacoma 
híres a rossz aromájáról. A malmok továbbra is ontják a 
mindenféle papírt. 
 
>>>>> Suttogásokat hallottam, hogy a társaság kutatói 
kísérleteznek egy bizonyos karton és műanyag keverékkel, 
amely, ha sikeres, olcsó házépítésre használható. 
Szükségtelen megjegyeznem, hogy ez segitene a cég 
lanyhuló szerencse-csillagát fellendíteni. <<<<< 
 -- Doc Fisic (06:51:45/50-12-18) 
 
Federated Boeing Fémrészek (#21 G) 
Helye:  Port of Tacoma Road & Marshall Avenue 
Vezető:  Michael Robley, menedzser 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (5206) 19-9334 
 A Federated Boeing számára szükséges speciális 
fémek és ötvözetek többségét itt gyártják. Az öntödéknek 
a nyersanyagot a közeli dokkokba hozzák, majd 
teherautókra teszik, és úgy szállítják az üzembe. Kutatások 
folynak, hogy az ötvözeteket könnyebbé és erősebbé 
tegyék. 
 
Learson Hajógyár (#21 F) 
Helye:  East 12. Street & Marine View Drive 
Vezető:  Angelica Learson, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (5206) 16-4301 
 

>>>>> A Learson Hajógyár már 30 éve készít 
kereskedelmi hajókat. Ámbár sok különböző típusú hajót 
gyártanak, a legismertebb közülük, a 2,000 tonnás Tengeri 
Repülő, egy hi-tech hajó, trimarán testtel, és négy motorral, 
amely mozgatható karokon vannak. A hajó hihetetlen 
sebességgel, 30 csomóval képes haladni a tengeren, a 
stabilitása, és a kitűnő manőverezési képessége teszik, 
hogy a gyárat hat évre előre betáblázták megrendelésekkel 
az Ázsiai cégek. A koreai és a japán cégek szeretnék a 
cég műhelytitkaira rátenni a kezüket. <<<<< 
 -- Nuyen Nick (19:54:11/50-12-04) 
 
Partmenti Komminikációk Unlimited (#21 E) 
Helye:  6. Avenue & Union Avenue 
Vezető:  Cassandra Paul, helyettes igazgató, Seattle-i 
műveletek 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (5206) 19-0532 
 Ez a társaság sok Ázsiainak nyújt kommunikációs 
szolgáltatásokat. 2048-ban a PK felvásárolta az 
Északnyugat Parti Bell társaságot, így biztosan megvetette 
a lábát az Észak- Amerikai üzletekben. 
 
Shiawase Társaság (#21 E) 
Helye:  6. Avenue South & J Street 
Vezető:  Shigeru Aoyama, igazgató 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (5206) 16-2608 
 A Shiawase ikertornyai voltak az első épületek, 
amelyek kiemelkedtek a Düh Éjszakájának rombolásából. 
ezekből az irodákból irányítják a Shiawase üzleti 
műveleteit az nyugati part nagyobb részén, mint például a 
nagyobb kiberver kutatásokat. A társaság kitűnő 
szakembergárdájáról ismert, különös tekintettel a 
kiberverre. Sok kutató helyük van Seattle-ben is, ezek 
egyike a Humana Kórház itt, tacomában. 
 
>>>>> A társaság úgy tűnik, figyelemre méltóan nem ad a 
biztonságra. A túrák hosszúak, és alaposak. Még azokat a 
felderítőket is megmutatják neked, amelyekkel egy 
ellenséges betörést vertek vissza két éve az egyik 
gyárukból. <<<<< 
 -- SPD (09:17:09/50-12-29) 
 
Egészségügyi Intézmények 
Tacomai Orvosok Kórháza (#21 E) 
Típus:  Kórház (15 emelet) 
Helye:  737 South Fawcett Avenue 
Vezető:  Ira Newbrey, adminisztrációs főnök 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (5206) 19-4822 
 Ezt a kórházat egy csoport orvos alapította az 
ezredforduló előtt; mindig ismert volt az ortopéd 
csapatáról. 
 
>>>>> A kórházban működik egy sikeres, és legális 
testszalon, ahol néha jótékonyságból is elvégeznek 
műtéteket. <<<<< 
 -- Doc U-Dub (13:19:41/49-03-02) 
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>>>>> Hallottam, hogy a jótékonyság leple alatt, a 
műtéteket kísérletezésre használják fel, és ha rosszul 
sülnek el, a páciensre kenik. <<<<< 
 -- Anonymous (04:21:16/50-03-06) 
 
Humana Kórház (#22 E) 
Típus:  Kórház (11 emelet) 
Helye:  South 19. Street & South Lawrence Street 
Vezető:  Clifford Rayl, adminisztrációs főnök 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (5206) 19-2782 
 Ez a nagy és jól berendezett kórház a városi 
egészségbiztosítási szervezet tagja. 
 
>>>>> A Seattle déli részén megbetegedett turisták 
általában itt kötnek ki. Dr. Michael Maizner, egy ortopéd 
sebész, a jelentések szerint egy illegális testrész boltot tart 
fenn, három háztömbnyire délre a kórháztól. <<<<< 
 -- Dr. Killjoy (18:48:15/50-11-02) 
 
Margaret Bridge Gyermek Kórháza (#22 E) 
Típus:  Kórház (10 emelet) 
Helye:  315 South K Street 
Vezető:  Dr. Barbara Gagliardi, adminisztrációs főnök 
Faji Ellenségesség:  csak gyerekek 
HTH szám:  (5206) 15-3319 
 Ez a kórház minden erejével a város kritikus 
állapotban levő beteg gyerekeire koncentrál. Ezen kívül a 
kórház világhírnevet szerzett a gyermekbetegségek, és a 
metahumán gyermekekre való hatásuk kutatásában. 
 
Tacoma Segélykórház (#22 E) 
Típus:  Kórház (25 emelet) 
Helye:  315 South K Street 
Vezető:  Cyrus Damiento, adminisztrációs főnök 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (5206) 16-9485 
 Ezt a nagy kórházat sok jótékonysági szervezet tartja 
fenn, a kerület szegényei számára. 
 
>>>>> Valószínűleg ez a legrosszabb kórház egész 
Tacomában, az érdektelen személyzet, és a megfelelő 
felszerelés, illetve a pénz hiányában. Az emeletek 
többségén illegális tevékenységek is folynak, többnyire 
droggal kapcsolatosak. <<<<< 
 -- Trideo Dada (23:56:07/50-12-02) 
 
Egyéb 
Fenris Nacht (#21 F) 
Típus:  Éjszakai Klub  
Helye:  18076 North 49. Avenue Court NE 
Vezető:  Eddie Traber, menedzser 
Faji Ellenségesség:  mérsékelt orkok és trollok ellen 
HTH szám:  (5206) 16-3719 
 
Kínai Palota (#23 C) 
Típus:  Éjszakai Klub  
Helye:  Soundview Drive West & Brookside Way 
Vezető:  Kim Randant, menedzser 
Faji Ellenségesség:  nem engednek be trollokat 
HTH szám:  (5206) 14-0945 

 Ez az egyik legjobb éjszakai klub Tacomában. Díszes, 
középkori kínai dekorációjával a kerület gazdag fiatal 
egyedülállóinak kedvelt helye. A klub tulajdonosa egy 
képzett mágus, aki gyakran bemutatja tudását a 
vendégeinek, gondosan kidolgozott illúziókkal. 
 
Tacoma Bitek & Byte-ok (#22 E) 
Típus:  Nagy Diszkont 
Helye:  4020 South Steele Street 
Vezető:  Cassandra Van Vieck, menedzser 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (5206) 16-9756 
 Ebebn a diszkontban kitűnő számítógép felszereléseket 
árulnak, valamint kisebb választékban ritka talizmánokat 
és könyveket. 
 
>>>>> Mind a dekások, mind a mágusok szeretik ezt a 
boltot. Tacoma árnyvadászai gyakran találkoznak, itt, vagy 
a közeli Vörös Robin étteremben. <<<<< 
 -- Connie Connoisseur (18:51:07/50-12-29) 
 
>>>>> A tulajdonos kivételesen segítőkész, és néha 
túrákat is vezet a helyi Mátrixba, a kezdőknek, illetve 
azoknak, akik nem ismerősek itt. <<<<< 
 -- Ezüst Labda (04:17:59/50-12-02) 
 
Zalensky Elektronika (#22 C) 
Típus:  Közepes Diszkont és Testszalon  
Helye:  27. Street West & Bridgeport Way 
Vezető:  Kevin Zalensky, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (5206) 17-7029 
 
>>>>> A Zalensky Elektronika mögött egy kis testszalon 
van, amelyet Dr. Margaret Carruthers vezet, aki sokszor 
dolgozik a helyi Jakuza utcai szamurájoknak. <<<<< 
 -- Nagy Kék (12:32:01/50-12-08) 
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EVERETT 

Hajók, repülők, és viharos időjárás ... 
 
EVERETT FELÜLRŐL 

A Kerület Mérete: Kb. 207 km2

Népesség: 229,000 
  Humán: 72% 
  Tündér: 14% 
  Törpe: 1% 
  Ork: 11% 
  Troll: 1% 
  Egyéb: 1% 
Népsűrűség: Kb. 1,100 fő / km2

Befolyó Adó: 58,500 ¥ 
Létminimum Alatt: 20% 
Jólétben Élők: 1% 
Társasági Tagok: 69% 
Szavazókörzetek: 5 
Oktatás:  
  Általános iskola, vagy alatta: 21% 
  Középiskola:   29% 
  Felsőfokú végzettség:   39% 
  Doktori fokozat:   11% 
Kórházak és Klinikák:   15 
HTH elérési szám:   3206 
 
 Everett lakói, vagy ahogy néhányan hívják őket, az 
Észak Seattle, mostanában kezdik bebizonyítani, hogy 
hamis az az előítélet, hogy az övék egy isten háta mögötti 
kerület. Amikor Everett újra felpezsdítette a gazdaságát, 
nagy társasági befektetőket, és fejlesztőket vonzott. Ahol 
valamikor a gazdaság csak a tengeri hajógyártás, és a 
Federated Boeing összeszerelő szalagjai voltak, ott most 
változatos és sokarcú üzemek vannak. Többé Everett nem 
csak a hajóiról, repülőgépeioről és viharos időjárásáról 
ismert. 
 
>>>>> Sem a Maffia, sem a Jakuza nincs mélyen benn 
Everettben. Mint majdnem mindenki más, csak a kerület 
harmadrangú üzleteiben érdekeltek, csekély profitért. 
 Kettejük közül a Maffia van jobb pozícióban. Ő irányítja 
a kerületben az illegális szerencsejátékot, és a prostitúciót, 
ezek többsége a Kaszinó Sarok, a kerület egyetlen vörös 
jelzésű zónája, körül összpontosul. Gerard Vigilia, Don 
James O'Malley bizalmasa, az everetti Maffia feje. A 
Jakuza a kereskedelmi dokkokat, valamint a kerület kisebb 
üzleteit irányítja. 
 A kerület újabb keletű gazdasági növekedése 
megnövelte a valószínűségét a szindikátusok közötti 
háborúnak is. Mindkét szervezet tekintettel van arra, hogy 
a Jakuza hogyan szerezte meg Tacomát, mielőtt az még a 
plexum legfontosabb kerületévé nőtte volna ki magát. 
 A Maffia-Jakuza összecsapások hirtelen 
megnövekedése az utóbbi években, ezt látszik igazolni. Az 
erőszakos összecsapások többsége a Kaszinó Sarok déli 
peremén történt. Az egyik esetben, a Jakuza megpróbált 
egy prostitúciós gyűrűt felállítani, de ezt a Maffia zsoldosok 
tűzharcban megakadályozták, amely 15 életet követlet, és 
sok sebesültje volt. Elég különös módon, mind a kerületi 
médiák, mind a vezetőség hallgat a megnövekedett 
erőszakról. 

 Két Szöulpa Gyűrű működik az everetti alvilág 
külvárosában, mindkettő igyekszik a kedvező alkalom 
legkisebb morzsáját is megragadni, amit a szindikátusok 
kihagynak. 
 A kerület kormányzata relatíve tiszta. A néhány korrupt 
hivatalnok piti sikkasztó, akinek nincs valós ambíciója, és a 
saját zsebén kívül egyetlen vonalnak sincs elkötelezve. 
Ámbár az utóbbi hónapokban jelntések érkeztek arról, 
hogy a Maffia és a Jakuza tagok megpróbálnak kormány-
hivatalnokokat megkörnyékezni. Forrásaim szerint, még 
sem az Általános Összeszerelőben, sem a polgármester 
környezetében nem sikerült még senkit megnyerniük, de 
az alvilág megnövekedett érdeklődése a kormányzat iránt, 
rossz előjel a kerületnek. 
 A Vörös Kalózok motoros banda Everett legtöbb 
magasútján fenyegetik a forgalmat, és gyakorlatilag 
kisajátították a sajátjuknak a Pinehurst lakótelepet. A 
Borotvált Fejűek a legnagyobb utcai banda a belvárosban, 
Régi Everettben. <<<<< 
 -- Smiley (13:51:20/50-12-17) 
 
 
FÖLDRAJZ ÉS DEMOGRÁFIA 

 A kerület északon a Szelis-Síd földekhez, nyugaton a 
Puget Öbölhöz, keleten és délen pedig a Snohomish 
kerülethez csatlakozik. Így ez a legészakibb kerület a 
Seattle Metroplexumban. A Snohomish folyó kettévágja a 
kerület északkeleti részét. Egy sor hegylánc és domb 
osztja fel a délkeleti szektort, míg a maradék terület 
viszonylag sík. 
 A 2045-ös városi népszámlálás szerint több, mint 
220,000 ember él Everettben. A legnagyobb metahumán 
kisebbség a tündéreké, míg a törpéké a legkisebb. A 
kerület népességének legalább egyharmada kanadai 
származású. Ezen kívül jelentős százalékban élnek itt 
német és skandináv leszármazottak is. 
 
 
POLITIKA 

 A Tiszteletreméltó Samantha Tillam a kerület 
polgármestere. Egy Demokrata és Sinsearach Tünde, 
Tillan egy alkalmas és népszerű adminisztrátor. Az első 
időszaka alatt meghalapozta Everett gazdaságát, ide 
csábítva két nagy társaságot. A nyilvánosság hálás volt 
neki ezért, így hatalmas többséggel választották újra a 
második periódusra 2048-ban. Gyakran lehet látni őt 
magát és kíséretét, amint az utcán beszélget az 
emberekkel. 
 A Városháza a 3002 Wetmore Avenue-n található Régi 
Everettben. Itt működik egy turista információs centrum 
is, és az alsó szinten egy történeti múzeum. 
 
>>>>> Everett politikája különlegesen unalmas, azzal 
összehasonlítva, hogy mi megy ezen a téren a többi 
kerületben. A plexum legnagyobb részén, mindne kő alatt 
egy hajbókoló politikus rejtőzik. Itt sokáig, és keményen 
kell kutatnod, hogy valami piszkot a felszínre hozz. 
 De a dolgok valószínűleg rosszabbra fordulnak. Ahogy 
Everett gazdasága növekszik, úgy vonz egyre több rossz 
fiút. Már egyre nagyobb az érdeklődés a bűnszervezetek 
körében a korrumpálható városi hivatalnokok iránt. Ahogy 
a területen folytatódik a gazdasági fellendülés, a korrupció 
is úgy fog terjedni. 
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 Everett Republikánusai és Demokratái keserű 
ellenfelek, akik foggal-körömmel harcolnak egymással a 
kormányzat irányításáért közel három évtizede. A 
gazdasági pangás egyik oka az volt, hogy a két párt 
képtelen volt az együttműködésre. Nem úgy, mint elődei, 
Tillian polgármesterasszony képes volt a két civakodót 
legalább alkalmanként egy asztalhoz ültetni, és néha 
egy-egy kompromisszumot kicsikarni belőlük. HGa ezt 
képes a jövőben is folytatni, akkor az Everett 
reneszánszáról szóló álmodozások még igazak is 
lehetnek. <<<<< 
 -- Az Everett Figyelő (19:54:13/50-12-13) 
 
 
GAZDASÁG 

 Pár éve még Everett gazdasága teljes mértékben a 
Federated Boeing repülőgépgyárától és az Everett 
Hadihajógyártól függött. Míg ez egy tekintélyes 
biztonságot adott a kerületnek, minden próbálkozás a 
gazdaság kiszélesítésére csődöt mondott. 
 Ezek után megválasztották Tillian 
polgármesterasszonyt. Keményen dolgozott, hogy új 
üzleteket csábítson a kerületbe, nagy engedményeket 
biztosítva nekik a földvásárlásban, valamint új üzletág 
létrehozásakor. Erőfeszítéseit elsőként a Független 
Információs Hálózat felhőkarcolójának megépítése 
jutalmazta Lynwoodban, és Dadson Vision Szórakoztató 
komplexumé közel Mill Creek-hez. 2049-ben az Egyesült 
Társasági Tanács megdícsérte a kerületet, hogy itt a 
legkönnyebb új vállalkozásba kezdeni. Egyéb nagyobb 
társaságok a kerületben az Ingersoll és Berkley Szója 
Termékek Kft., Thomas Tó Bányászat és Olaj, és a Bicson 
Biomedicals. 
 Egy séta az everetti lakótelepeken mutatja, hogy a 
gazdaság mekkorát változott. Egy évtizede még elhagyott 
boltok, és csöves telepek. Ma, új épületek épülnek 
mindenfelé, új üzletek nyilnak, és olcsó lakásokat 
terveznek. 
 
 
NEGYEDEK 

>>>>> Minden itt felsorolt negyed mellé odaírtam a Lone 
Star által adott biztonsági kategóriát is. <<<<< 
 -- SPD (12:12:15/50-12-18) 
 
Régi Everett:  Szegény C 
Everett Hadihajógyár:  Középszintű B-C 
Edgewater:  Luxus AAA 
Lowell:  Csőlakó D 
Kaszinó Sarok:  Vörös C 
Beverly Park:  Gazdag AA 
Intercity:  Szegény C 
Pinehurst:  Szegény C-D 
Darlington:  Középszintű A-B 
Federated Boeing:  Középszintű A 
Fairmount:  Szegény C 
Mukilteo:  Gazdag AA 
Nelson Sarok:  Középszintű A-B 
Mill Creek:  Középszintű A-B 

Norma Beach:  Luxus AAA 
Meadowdale:  Luxus AAA 
Edmonds:  Gazdag AA 
Perrinville:  Középszintű B 
Lynwood:  Középszintű B 
Alderwood Manor:  Gazdag AA 
 
 
ÉRDEKES HELYSZÍNEK 

Szállodák 
Everett Gaia Inn (#5 K) 
Típus:  Átlagos szálloda (4 emelet) 
Helye:  19. Avenue SE & 132. Street SE 
Vezető:  Brian Unger, menedzser 
Faji Ellenségesség:  mérsékelt orkok és trollok ellen 
HTH szám:  (3206) 74-8922 
 Ez a családi stílusú hotel tiszta, és nem túl drága. 
Mellette van az Esőerdő, egy kis bevásárló centrum, amely 
széles választékban nyújt legális árukat, mérsékelt árakért. 
 
>>>>> Carl Edgecomb, a helyettes menedzser, nagy jármű 
eladó a feketepiacon. Mindenféle illegális árut is kínál a 
megfelelő árért. Azonkívül kiterjedt kapcsolatokkal 
rendelkezik az alvilágban. <<<<< 
 -- Connie Connoisseur (12:04:06/50-11-29) 
 
>>>>> Alakítanék egy kis expedíciót, hogy egy pillantást 
vessünk a hotel páncélszekrényére. Hallottam, hogy valaki, 
meglehet hogy Edgecomb, tart itt néhány értékes dolgot. 
Kell egy jó dekás, aki be tud lopózni a szálló biztonsági 
rendszerébe, és kihoz néhány infót, egy izomfiú, aki 
csöndes és merész, és egy vezető, aki tudja, mit csinál. Ha 
érdekel, hagyj egy üzenetet a nevemre, az Everetti 
YMCA-ba. <<<<< 
 -- Lóidomár (21:45:51/50-12-03) 
 
Everett Három Fa Inn (#6 H) 
Típus:  Luxus szálloda (10 emelet) 
Helye:  Beverly Boulevard & Madison Street 
Vezető:  Robert Dehurk, menedzser 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (3206) 73-9925 
 Ez az elegáns hotel kitűnő kilátással, klassz 
étteremmel, és még egy kis játékszobával is rendelkezik. 
 
Éttermek és Bárok 
Nagy Attrakció (#6 H) 
Típus:  Nagy étterem és Bár  
Helye:  52. Avenue West & 168. Street SW 
Vezető:  Mitch Stiffarm, menedzser 
Faji Ellenségesség:  mérsékelt tündérek ellen 
HTH szám:  (3206) 71-3721 
 Az étterem és a bár nem olyan nagy durranás, minta 
neve mutatná, de jó ételt és italt szolgálnak fel tisztességes 
árakért. 
 
>>>>> mi ezt a helyet nevezetessé teszi, az a tulajdonosai. 
<<<<< 
 -- A Halott Dekások Társasága (02:07:08/50-12-05) 
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>>>>> Teljesen biztos vagyok benne, hogy a tulajdonos, 
Carla Doyle, valamikor tagja volt a Püspökök nevű 
árnyvadász csoportnak. A bár menedzsere egy másik 
érdekes személy. Amennyire tudom, a Mitch Stiffarm nem 
a valódi neve. <<<<< 
 -- Kevin Csupafül (18:42:16/50-12-25) 
 
>>>>> Ha Mitch meghallja, hogy szimatolsz utána, behúz 
egyet neked. <<<<< 
 -- Anonymous (23:59:59/50-12-26) 
 
>>>>> Kevin Talbotot, másnéven Kevin Csupafület, holtan 
találták 2051. január 10-én az étterem mögötti sikátorban. 
Mitch Stiffarm, a kézenfekvő gyanusított, eltűnt, és 
valószínűleg a Pusztulatban rejtőzik. Az éttermet bezárták, 
amikor a tulajdonosok értesültek a gyilkosságról. Nem 
tudni, mikor fogják újra kinyitni, ha kinyitják újra egyáltalán. 
<<<<< 
 -- SPD (22:19:53/51-01-17) 
 
Gravity Bár Észak (#4 H) 
Típus:  Közepes étterem 
Helye:  401 - 88. Street SW, a parti oldal 
Vezető:  Elizabeth Tralla, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (3206) 78-4288 
 Egy csodálatos első osztályú étterem kitűnő kilátással a 
Puget Öbölre, a Gravity Bár helyileg mindenképpen a 
legjobb. A jó tengeri ételei és az elkülönülése a belváros 
tülekedésétől, sok vakációzó hírességet vonz ide. 
 
>>>>> Kedvelt helye a terület árnyvadászainak. Vic, a 
csapos, sokszor használja mágikus képességeit, hogy 
lebegtesse az italokat, vagy egyéb csínyeket csináljon, 
ezekkel gyakran feldühíti a hölgyvendégeket. <<<<< 
 -- Connie Connoisseur (13:17:45/50-11-29) 
 
>>>>> Piszkos Rikki (#4 I) 
Típus:  Bár  
Helye:  Mukilteo Speedway & Chennault Beach Road 
Vezető:  Harry „Lángoló” Brown, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (3206) 72-8424 
 Ez a bár egy rozzant épület alagsorában található, ahol 
könyveket, talizmánokat és használt számítógépeket 
árulnak. Brown volt bérmágus, aki valószínűleg 
belekeveredett néhány kellemetlen dologba. A legtöbb 
ember ellenszenvesnek tartja, de az ismeretei a 
megacégekről, és a bérmágusokról fontos 
információforrássá teszik. <<<<< 
 -- Connie Copnnoisseur (18:05:01/50-11-29) 
 
>>>>> Ebey Bárja (#4 J) 
Típus:  Bár  
Helye:  112. Street SW & Airport Road 
Vezető:  Jenny Ebey, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (3206) 72-3710 
 Haver, ez a hely alattomos. Mikor belépsz, fülsiketítő 
zenável, és észvesztő villogással találod magad szemközt. 
De amint hozzászokik a szemed a villódzáshoz, 
megpillantod a kerület legkeményebb árnyvadászait 
dekázás közben, vagy éppen Ebey sörét kortyolgatva. 
Éppúgy vannak itt dekások, mint sámánok és chipezők. 
<<<<< 
 -- Har de Jar (01:04:00/50-12-23) 

 
>>>>> Jason Bárja és Grillje (#3 J) 
Típus:  Kopott Bár 
Helye:  Beverly Lane & Barbara Lane 
Vezető:  Jason Dryers, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (3206) 72-2057 
 Ez a bár a Maffia által futtatott prosti és játékbarlang 
fedő része, amely a bár felső négy emeletén működik. Az, 
hogy felmenj a lépcsőn a megfelelő igazolvány, vagy jelszó 
nélkül, nem javallott. A jelszavakat naponta változtatják, és 
ezeket a bár jól őrzött számítógéprendszerében őrzik. 
<<<<< 
 -- Casey a Bevonó (19:43:19/50-12-16) 
 
>>>>> Emlékszem, láttam itt egy nőt, magas volt, kitűnő 
alakkal, és az arca úgy volt kifestve, hogy passzoljon a 
ferde csíkos ruhájához. A szemei megállapodtak rajtam, 
én elmosolyodtam. Ezután lassan megnyalta a szája 
szélét, és morgott. Esküszöm, ilyen hangot ember nem ad 
ki. <<<<< 
 -- Tarlan Greenbough (18:45:16/51-02-19) 
 
Turista Látványosságok 
Alderwood Bevásárló Központ (#6 I) 
Típus:  Bevásárló Centrum (2 emelet) 
Helye:  36. Avenue West & 184. Street SW 
Vezető:  John Cronath, igazgató 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (3206) 72-8764 
 
>>>>> Ezen a helyen van egy tényleg jó hardver üzlet. A 
tulajdonos, Don French, jártas, mind a legális, mind az 
illegális szoftverekben, csakúgy, mint a hardverben. <<<<< 
 -- A Halott Dekások Társasága (23:19:52/50-12-06) 
 
Everett Beacon Bevásárló Központ (#4 J) 
Típus:  Bevásárló Centrum (3 emelet) 
Helye:  648 - 100. Street SE 
Vezető:  Vivian Danbers, igazgató 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (3206) 72-0955 
 Három éve, egy bomba a központ nagy részét letarolta. 
Azóta teljesen újjáépítették, és sok új üzlettel bővült, 
valamint sokkal erősebb a biztonsági rendszere. 
 
>>>>> Sokan úgy vélik, hogy a bomba speciálisan a 
központ Test+Tech testszalonjának lett célozva, nem 
tudni, hány ártatlan áldozatot követelt. A rendőrség 
szokatlanul szűkszavú volt a nyomozással kapcsolatban, 
és úgy tűnt, hogy tényleg gyorsan elvesztette az 
érdeklődését az ügy iránt. <<<<< 
 -- Connie Connoisseur (23:18:/50-12-30) 
 
>>>>>Mert aki a bombát oda rakta, az egy zsaru volt. 
<<<<< 
 -- Anonymous (22:39:17/51-01-05) 
 
Mukilteo Városi Park (#3 H) 
Helye:  Front Street & Mukilteo Speedway 
HTH szám:  (3206) 72-8437 
 A park elég közel van a Puget Öbölhöz, hogy alig 
kapjon a szmogból. Nappal a park tele van emberekkel, 
akik a friss levegőt élvezni jöttek ide. 
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>>>>> Éjszaka, a park a terület chipezőinek paradicsoma, 
akik azért jönnek ide, hogy elszálljanak, vagy hogy 
kolduljanak némi pénzt. A nagy nyitott területek miatt a 
park közkedvelt találkahely. Amíg minden csenedes, a 
rendőrség nem jár erre túl gyakran. <<<<< 
 -- Mr. Bush (09:38:29-12-09) 
 
 
EGYÉB HELYSZÍNEK 

Kormányzati Épületek 
Everett Kerületi Bíróság (#1 J) 
Helye:  3015 Wetmore Avenue 
HTH szám:  (3206) 76-1002 
 
Everett Kerületi Városháza (#1 J) 
Helye:  3002 Wetmore Avenue 
HTH szám:  (3206) 76-0088 
 
Seattle Kompterminál (#3 H) 
Helye:  Mukilteo Speedway & Front Street 
Vezető:  Brian Talbot, főnök 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (3206) 76-2375 
 
>>>>> Kopott bárok vannak a terminál másik oldalán. A 
Zöld Hal a terület utcai szamurájainak a törzshelye, míg a 
Halcsontba a környék dekásai járnak. <<<<< 
 -- Ahab Kapitány (13:04:29/50-12-01) 
 
>>>>> Darrington Javító-Nevelő Intézet (#4 I) 
Helye:  Cyrus Way & Russel Road 
Vezető:  Richard ManCrusher, igazgató 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (3206) 77-4922 
 A biztonság itt maximális. Ez a legnagyobb, és az egyik 
legrégibb börtön Seattle-ben. Rohadt munka itt dolgozni. 
És még rosszabb itt élni. <<<<< 
 -- SPD (03:13:42/50-12-20) 
 
Üzleti Épületek 
Dadson Vision Szórakoztató (#4 J) 
Helye:  7. Avenue SE & Everett Mall Way SE 
Vezető:  Robert Baldock, igazgató 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (3206) 70-8122 
 Ez a cég első osztályú trideo szórakoztató rendszereket 
gyárt. Neki van az egyik legnagyobb tehetségkutató 
ügynöksége Seattle-ben. A társaság hazai irodái Kaliforni 
Szabadállamban találhatóak. 
 

>>>>> A Dadson egy csúszós társaság, és én egy 
pillanatig sem bíznék bennük. Mint újonc, egyszer 
összefutottam két „tehetségkutató ügynökükkel”, amint 
éppen egy fiatal lányt próbáltak elrabolni egy belvárosi 
klubból. Ahhoz képest, hogy állítólag minden idejüket a 
telekom vonalak mellett töltik, elég kemény az öklük. 
Otthagyták a lényt, de én fizettem meg az árát. Ezek után, 
kicsit körbeszaglásztam a Dadson Vision háza tájékán, és 
hallottam néhány pletykát, hogy a társaság csak Kalifornia 
Szabadállam Titkos Szolgálatának fedőszerve, amelyik, 
köztudottan, egy báb a Japán Titkos Szolgálat kezében. 
<<<<< 
 -- SPD (10:10:32/50-12-23) 
 
Everett Hadihajógyár (#1-2 J) 
Helye:  Főkapuk:  Rucker Avenue & Pacific Avenue 
Vezető:  Jennifer McNair ellentengernagy, hajógyár 
parancsnok 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (3206) 70-7555 
 A gyárat az 1990-es években építették, repülőgép 
anyahajó bázisnak. Azóta hajógyár lett belőle, így képes 
lett még a legnagyobb hadihajókat is javítani, illetve 
feltölteni a vízen. Egy ideje a gyárakban nagy aktvitás 
tapasztalható, és a kerületben fellendült a tengerész 
szakma. A változást az Ébredés hozta, a megatársaságok 
felemelkedése, mint független katonai hatalmak, és végül 
az Egyesült Államok Haditengerészetének a hanyatlása 
volt az utolsó nagy változás. Először, úgy tűnt, hogy a 
gyárat be kell zárni, de 2042-ben, a gyár kapott egy 
második esélyt, mikor a Kongresszus megszavazta a 
Katonai Fejlesztési Tervet. 
 Azóta az Everett Hadihajógyár nagyon elfoglalt. 
jelenleg nukleáris repülőgép anyahajóbázis, és a Knootz 
szuperanyahajó jelenleg is itt van. Valamint egy kutter, a 
Szelis-Sídtől, amelyet javításra és feltöltésre hoztak be, a 
Szelis-Síd Tanács Védelmi Ereje, és Seattle Városa közötti 
megállapodásnak megfelelően. 
 
Federated Boeing Everetti Összeszerelő Üzem 
(#3-4 I-J) 
Helye:  Főkapuk:  938 84. Street SW 
Vezető:  Carl Uvsted, az Everetti műveletek igazgatója 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (3206) 74-6644 
 
>>>>> Az üzem már a 90-es évek óta működik. Egész idő 
alatt, a társaság utasszállító repülőgépeinek nagy részét itt 
gyártották. Jelenleg tíz gyár működik, öt a világ legnagyobb 
épületének teteje alatt, beleértve a mammut Boeing 828-as 
összeszerelését is. 
 A gyárak és a Paine Field medre körül, kb. a dolgozók 
20%-a lakik. Ezen a helyen bérleti díj nélkül lakhatnak, és 
ezen kívül még sok ingyenes szolgáltatással is 
büszkélkedhet. A fenntartás költségei megtérülnek 
ezekben az időkben, mivel napirenden vannak az 
erőszakos szöktetések, és az orgyilkosságok a rivális 
megatársaságok között. Mindazonáltal, néhány lakó szerint 
olyan érzése van, mintha börtönben lakna.<<<<< 
 -- Nuyen Nick (19:04:29/50-12-23) 
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>>>>> Suttognak, hogy az everetti gyár mérnökei 
felfedeztek egy repedést a szárnyon a hatalmas 828-ason, 
karbantartás közben. Állítólag, nyomatékosan javasolták 
minden forgalomban levő 828-as visszahívását, mielőtt 
valami tragikus történne. Suttognak arról is, hogy Qunitin 
Sandersee, egy első osztályú repülőgép tervező, 
elégedetlen a jelenlegi fizetésével és pozíciójával, és 
találkozott néhány rivális társaság embereivel. A Federated 
Boeing Biztonsági Szolgálata minden mozdulatát nyomon 
követi <<<<< 
 -- The FB Beavatott (21:42:17/50-12-28) 
 
>>>>> Figyelj az FB Biztonsági Szolgálatára! Ők 
valószínűleg előzékenyek, és mosolygósak a nyilvánosság 
felé, de valójában bulldogok, ha vallatni kell valakit. <<<<< 
 -- SPD (13:07:11/50-12-29) 
 
Független Információs Hálózat Épülete (#6 I) 
Helye:  36. Avenue West & 179. Street SW 
Vezető:  Carla Gassina alelnök, Seattle-i főnök 
Faji Ellenségesség:  enyhe humánok ellen 
HTH szám:  (3206) 78-2287 
 Az FIH egy metahumán tulajdonban levő, az egész 
világot átfogó hírügynökség, az Associated Press-hez, 
vagy a United Journalist-hoz hasonló. A metahumánok 
számára fontos dolgok elsőbbséget élveznek. 
 
Ingersoil és Berkeley Szója Termékek (#3 L) 
Helye:  Foster Slought Road & G. A. R. Road 
Vezető:  helyettes alelnök Gonley Anderson, menedzser 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (3206) 72-8393 
 Ez a cég gyártja a Seattle-i asztalokra kerülő szója 
túlnyomó részét. A szóját egy nagy fehér épületben 
gyártják, közel egy lagúnához, amely része egy 
kísérletnek, hogy újra meghonosítsák az édesvízi rákokat. 
 
Thomas Tavi Bányászat és Olaj (#5 K) 
Helye:  14756 - 35. Avenue SE közel a Thomas tóhoz 
Vezető:  Yolanda Pursher, igazgató 
Faji Ellenségesség:  enyhe orkok ellen 
HTH szám:  (3206) 76-3874 
 2044-ben egy csoport törpe összegyűjtötte a pénzét, és 
felvásárolta a Thomas tó körül fekvő földeket. Kis idővel 
ezután, mikor megkezdték a csatornákat kiásni, 
felfedeztek nagy nemesfém eret, amelyben ezüst és titán is 
található. Máról holnapra, ők lettek az egész UCAS 
leggazdagabb törpéi. A társaság folytonosan terjeszkedik, 
és most is tárgyalások folynak a Szelis-Síd Tanáccsal, 
hogy bányászatot kezdenének az ő földjeiken is. 
 
>>>>> Bicson Biomedicals (#4 I) 
Helye:  Beverly Park Road & 117. Street SW 
Vezető:  Jay G. Bicson, igazgató 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (3206) 72-3972 

 A Bicson egy kis gyógyszerészeti társaság, amely 
olyan drogokra specializálta magát, amelyek megkönnyítik 
a páciens fizikai alkalmazkodását a kiberverhez. A legérde-
kesebb pletykák arról szólnak, hogy kifejlesztettek egy 
olyan drogot, amelynek segítségével nem kompatibilis 
szerveket is be lehet ültetni. Az utcai és a Mátrix forrásaim 
egyaránt azt mondják, hogy a társaság titokban mintákat 
adott az Everettben működő illegális testszalonoknak, 
cserébe a működésével kapcsolatos információkért. Ha ezt 
teszik, az komoly kormányzati korlátozásokat vonhat maga 
után, mivel embereken próbálták ki egy kísérleti szert. 
<<<<< 
 -- Nuyen Nick (05:15:49/50-11-27) 
 
>>>>> Én egy utcai doki vagyok egy testszalonabn 
Everettben, de bocsásd meg nekem, hogy nem mondom 
meg pontosan hol. Mint az egyik doktor, aki részesült a 
Bicson cég „Informális stúdiumából”, úgy találtam, hogy a 
Kibertram, ez a kísérleti drog neve, egyszerűen hihetetlen. 
Nem csak hogy lényegesen csökkenti a kiber beültetés 
sokkját, de átkozottul jól lecsökkenti a műtét utáni traumát 
is.  
A pokolba is, ezzel a szerrel kezeltem egy ürgét, akinél 
teljes izomhelyettesítés, kiberszemek, és adatjack 
beültetés volt, és öt perccel a műtét után képes volt 
felkelni, és kisétálni az ajtón. Nem hiszem, hogy sok utcai 
doki lökné ki a páciensét az utcára, amint az magához tér, 
akár egy új droggal, akár anélkül. De egy Kibertrammal 
telepumpált páciens egyáltalán nem érzi a seblázat, az 
immunreakciókat, vagy a vérnyomás ingadozását, amiket 
más páciensek igen. Ez egy nagyszerű szer. Mehet az 
utcára. <<<<< 
 -- Dr. Slash (01:44:59/50-12-21) 
 
Egészségügyi Intézmények 
Billing Orvosi Szolgáltatások (#6 H) 
Típus:  Kórház (3 emelet) 
Helye:  188. Street & Pacific Highway 
Vezető:  Bishop Parker, adminisztrációs főnök 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (3206) 74-1176 
 
>>>>> Dr Carl Twillings, a Billing ortopéd sebészetéről, 
egy illegális testszalont üzemeltet vaalhol Régi Everettben. 
Nem tudom a címet, de tudom, hogy együtt dolgozik Mitch 
Ibele-vel, őt kirúgták az orvosi egyetemről, mert 
belekeveredett egy adatlopási dologba. Nem tudom, Ibele 
milyen sebész, de azt tudom, hogy az üzlet jól megy. 
<<<<< 
 -- Trode Nörsz (23:17:04/50-12-09) 
 
Everett Általános Kórház (#1 J) 
Típus:  Kórház (14 emelet) 
Helye:  13. Street & Colby Avenue 
Vezető:  Dr. Samuel Skinston, adminisztrációs főnök 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (3206) 72-4399 
 Ez a kitűnő kórház a képzett sebész gárdájáról ismert. 
 
>>>>> A legtöbb turistát és biztosítatlan egyént itt látják el. 
<<<<< 
 -- Doc U-Dub (18:15:31/50-12-05) 
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>>>>> A Lone Star nemrég letartóztatta a kórház 
főkönyvelőjét, aki hatalmas pénzeket sikkasztott, és a 
hiányzó pénz fedezésére kölcsönöket vett fel egy banktól. 
Most a bank csődbe jutott, és nagyon eladósodott más 
bankok felé. <<<<< 
 -- Anonymous (23:42:11/50-12-11) 
 
>>>>> Azt hallottam, hogy a Fuchi meg akarja venni a 
kórházat. <<<<< 
 -- Fuchi Sétáló (11:42:112/50-12-16) 
 
Everett Haditengerészeti Kórház (#2 J) 
Típus:  Kórház (10 emelet) 
Helye:  916 East Pacific Avenue 
Vezető:  Dr. Vincent Velklaw, főnök 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (3206) 72-5561 
 Ámbár ez a kórház eredetileg a katonaság számára van 
fenntartva, egy ajánlás az ETT-től és egy engedély a 
szövetségi kormányzattól megnyitja a kapuit mások előtt 
is. 
 
Travis Memorial (#5 H) 
Típus:  Kórház (20 emelet) 
Helye:  Norma Beach Road & 52. Avenue West 
Vezető:  Jason Devers, igazgató 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (3206) 72-3389 
 Ez akórház egy kiváló kutatócentrum, ahol főleg a 
rákkutatással foglalkoznak. Ebben ugyanúgy 
támaszkodnak a kitűnően képzett orvosgárdára, mint a 
gyógyító mágusokra, és sámánokra. 
 
>>>>> A Travisban egy beteg mellé kijelölnek egy orvost, 
és egy mágust is. Ők aztán megtanácskozzák egymással, 
hogy a tudomány és a mágia milyen arányú keveréke 
lenne legjobb a beteg számára. <<<<< 
 -- Doc U-DUb (03:00:49/50-11-28) 
 
>>>>> A jelenlegi orvosi technológiát ezzel a nonszensz 
dologgal kombinálni időpocséklás, nem beszélve arról, 
hogy veszélyes is a betegre. Az elmúlt évben, sok embert 
láttam meghalni, miután a boszorkány doktorok 
beleszóltak. És az az átkozott kórházi adminisztráció nem 
tesz semmit! Én a CAMA elé viszem, amit találtam. Talán 
ők meghallgatnak, és véget vetnek ennek a fejetlenségnek. 
<<<<< 
 -- Doc Irate (10:52:10/50-12-01) 
 
Egyéb 
Everett Közösségi Főiskola (#6 I) 
Helye:  2000 - 68. Avenue West 
Vezető:  Arthur Edelblute, menedzser 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (3206) 72-9258 
 

>>>>> Az Everett Közösségi Főiskola állandó 
nyugtalanság helye. A Tiszta-Humán Jogok Csoportja, egy 
Humanis kinövés, arra próbálja rávenni a főiskola 
vezetőségét, hogy tiltsák ki a diákszövetségi házakból a 
metahumánokat. Követelésük csak hallgatással találkozott 
a vezetőség, és nyílt dühvel a hallgatóság részéről. 
Nemrég találták meg két Tiszta-Humán tag testét a 
halgatói centrum mellett, egy fára felakasztva. Nincs 
gyanúsított, ámbár az utcán azt pletykálják, hogy az egyik 
felelős egy magas beosztású Renraku dolgozó fia, aki itt 
tanul. <<<<< 
 -- Patkány Testvér (21:10:54/50-12-21) 
 
Hajek Számítástechnika (#1 J) 
Típus:  Árnytechnika Bolt 
Helye:  194. Street SW & 44. Avenue West 
Vezető:  Angela „Sötét Angyal” Hajek, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (3206) 72-2958 
 Ez a bolt az egyik legnagyobb független dekás bolt a 
kerületben. A dekkek, a hardver, a szoftver, és a 
tartozékok széles választékát kínálja. 
 
>>>>> A tulaj senkinek nem ad el illegális hardvert, vagy 
szoftvert, akit nem ismer személyesen. Ámbár, az eladók 
hajlandóak bárkinek eladni illegális árut, aki az áru árának 
legalább 30%-át felajánlja megvesztegetésnek. ]<<<<< 
 -- Ezüst Ikrek (14:53:19/50-12-06) 
 
Kennedy Olcsó Elektronikai Boltja (#1 J) 
Típus:  Közepes Bolt és Testszalon  
Helye:  16. Avenue & Baker Street 
Vezető:  Brian „A Varázsló” Kennedy, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (3206) 78-4757 
 
>>>>> Ez az elektronikai bolt egy testszalon fedőszerve, 
amelyet Dr. Sato Green vezet. Ha egy kiberver beépítést 
szeretnél, akkor ahhoz szükséges, hogy egy korábbi 
páciens jótállján érted. Beszélik az utcán, hogy Dr. Green 
egy megbízható utcai doki, aki alkalmanként kiváló 
minőségű kibervert, vagy testrészeket is felajánl. Hogy 
hogyan jut hozzá ezekhez az első osztályú dolgokhoz, 
nem ismert. <<<<< 
 -- A Halott Dekások Társasága (22:43:51/50-12-17) 
 
>>>>> Vannak kapcsolatai a Maffiával, ez 
megmagyarázza a testrészeket. <<<<< 
 -- Neon Leon (22:40:21/51-01-02) 
 
>>>>> Barom vagy Leon. Dr. Green az áruit egy hatalmas 
testrész raktárból szerzi be, amelynek ő, és még néhány 
utcai doki a tulajdonosa, és a kerület északi részén 
található. <<<<< 
 -- Szabad Korizó (14:54:32/51-01-05) 
 
Lynwood Könyvtár (#6 H) 
Helye:  19200 44. Avenue West 
Vezető:  Craig Moon, vezető könyvtáros 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (3206) 75-3509 
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>>>>> A nyilvános könyvtár alagsorában található egy 
rejtett szoba, ahol közel ezer, hermetikus mágiával 
foglalkozó könyv van. A vezető könyvtáros, és az 
asszisztense, Cheryl Schrick, titokban gyűjtik a könyveket 
az Ébredés óta, és jelenleg a városban az egyik 
legnagyobb magángyűjteménnyel rendelkeznek. Ezenkívül 
szorgalmasan másolják az adatokat a számítógépükbe is. 
A könyvtár mind fizikailag, mind mágikusan jól védett. 
<<<<< 
 -- Bér nélküli Mágus (18:05:18/50-12-30) 
 
>>>>> Láttam néhány öltönykét szaglászni a könyvtár 
körül. Nekem Mitsuhama típusúaknak tűntek. <<<<< 
 -- Anonymous (19:05:18/50-12-30) 

 
A Gumiruha (#3 J) 
Típus:  Éjszakai Klub  
Helye:  Upper Ridge Road & 80. Street 
Vezető:  Inez Trotten, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  nem engednek be trollokat 
HTH szám:  (3206) 73-1209 
 Ez a legnagyobb, és a legexkluzívabb éjszakai klub a 
kerületben. 
 
>>>>> Közkedvelt tartózkodási helye, a fiatal Jakuzáknak. 
2049 novemberében, egy éjszaka automata fegyverekből 
tüzet nyitottak a klubra. A Jakuza a Maffiát vádolta az 
akcióval, bár nyilvánvaló volt, hogy jelen esetben a 
Szöulpa Kör volt a felelős. <<<<< 
 -- Connie Connoisseur (18:41:06/50-12-07) 
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RENTON 

Több, mint egy hálószobaközösség ... 
 
RENTON FELÜLRŐL 

A Kerület Mérete:   Kb. 259 km2

Népesség: 218,000 
  Humán: 65% 
  Tündér: 10% 
  Törpe: 2% 
  Ork: 20% 
  Troll: 1% 
  Egyéb: 2% 
Népsűrűség: Kb. 840 fő / km2

Befolyó Adó: 90,000 ¥ 
Létminimum Alatt: 19% 
Jólétben Élők: 1% 
Társasági Tagok: 68% 
Szavazókörzetek: 5 
Oktatás:  
  Általános iskola, vagy alatta: 19% 
  Középiskola: 43% 
  Felsőfokú végzettség: 26% 
  Doktori fokozat: 12% 
Kórházak és Klinikák: 13 
HTH elérési szám: 16206 
 
 Néhány ember azt mondja, hogy Renton egy csak nagy 
apartman komplexum, ahová Seattle hazajár aludni, de a 
kerület több ennél. A Rentont ketté vágó dombok miatt ez 
a kerület fekszik Seattle-ben a legmagasabban, ezáltal 
lélegzetelállító kilátás nyílik innen a városra, kiváltképpen 
a Rainier Hegyre. 
 Csak sétálni a kerületben, és emberekkel talákozni, 
élvezetes dolog. Rentonban rengeteg helyen lehet enni és 
vasarolni, amelyek általában üresek. Ezen kívül sok 
éjszakai klub is van, ahol el lehet lazulni. 
 Ambár Seattle többi részének Renton lehet csak egy 
hálószobaközösség, a finomabb ízlésű turisták nem 
hagyják ki az útitervükből Rentont. 
 
>>>>> Mind a Maffia, mind a Jakuza igen aktív 
Rentonban. A Jakuzának, vezetője Orman Koseba, úgy 
tűnik, hogy része van a kerület üzleti életében, míg a 
Maffiának, vezetője Jonathan Giarritano, irányítja a kerület 
illegális szerencsejátékiparát. Úgy hirlik, mindkét 
szervezetnek a zsebében van a kerület jónéhány 
kulcsembere. Ezek a korrupt hivatalnokok a felelősek 
azért, hogy csökkentették a kerületi chip és alkohol 
rehabilitációs programok költségvetését. A fentieken kívül 
még három Szöulpa Kör is aktív. 
 A chipezők és az alkoholisták aránya Rentonban 
nagyon magas a fiatalok körében, kétségtelenül a Jakuza 
és a Maffia miatt. A probléma már olyan súlyos, hogy 
Vandersalm rákényszerült, hogy a Metroplexum Őrséget 
hívja segítségül a kerületi chipező tanyák megtisztítására. 

 A sok mellékhatás közül, ami a chipezők magas 
számával okozható, a motoros és utcai bandák szokatlanul 
nagy száma. Csak a Pusztulatban több banda van. A 
Véres Hegyi Fiúk egy motoros banda, amely a 169-es 
Intercity-t a sajátjának tekinti. Ha nem a magasúton 
közlekedőket terrorizálják, akkor a kerület dombok és 
hegyek között kanyargó útjain utazgatnak. A Hegyi Fiúk a 
legerőszakosabb banda a környéken. Még több más 
motoros banda is van, amelyek felosztották maguk között 
a kerület többi részét. Ne utazzanak Rentonban éjszaka, 
csak nehézfegyverzettel, vagy kísérettel. 
 A sok utcai banda közül, amelyek a lakótelepken 
terrorizálják az embereket, a Patkányevők a legrosszabbak 
Dél-Rentonban. Ugyanolyan kegyetlenek, mint a Jakuza, 
amely a bolttulajdonosok megfélemlítésére használja őket, 
valamint alkalmi gyilkosságok elkövetésére. <<<<< 
 -- Smiley (09:18:12/49-11-27) 
 
>>>>> Csak két dolgot tennék hozzá Smiley 
összegzéséhez. Először is, amint megérkezett, 
letartóztattam Orman Kosebát, a JMÉ chipek terjesztése 
vádjával. Első látásra egy kis galuskának hinnéd, de ez az 
ember mesterbábos. Amint gondoltam, nem volt rácsok 
mögött még tíz percig sem, mielőtt a Jakuza ügyvédei 
kihozták volna, a rendőrségi brutalitás hamis vádjával 
fenyegetőzve. A másik hihetetlen dolog, ahogy Koseba 
elhitette az embereimmel, hogy én vagyok a hibás, nem ő. 
Amikor elment, szabadon, mint a madár, visszanézett rám, 
és elmosolyodott. Nem lep meg, hogy most ő a Jakuzák 
rentoni főnöke. 
 A másik dolog, amit szeretnék elmondani, hogy miért 
olyan kellemesek és jókedvüek a rentoni utcák napfényes 
napokon (amelyek nem gyakoriak), és miért olyan 
félelmetesek felhős időben és éjszaka. Talán a sok száz 
apartman miatt amelyek mind egyformák. Sötétben, úgy 
látom, mintha egy labirintus falai lennének, amelyben én 
csak egy kis fehéregér vagyok. Csak egy rossz lépés, és 
csapdába ejtenek az egyik zsákutcában a legveszélyesebb 
patkányok. <<<<< 
 -- SPD (18:15:31/50-01-29) 
 
 
GEOGRÁFIA ÉS DEMOGRÁFIA 

 Rentont északról Bellevue és Redmond határolja, 
nyugatról Seattle Belváros éa Tacoma, délről Auburn, és 
keletről a Bennszülött Amerikai földek. 
 Renton szeretne legalább valamit visszanyerni az 
eredeti természeti szépségéből. A földrajzában egy 
gyönyörű zöld domb és hegyhát nyúlvány dominál, amely 
élesen felemelkedik a kerület északi határán. Délről észak 
felé haladva, a hegyhátak, Puma hegység (magasság 1,167 
méter), és a Tigris Hegység (magasság 902 méter). A 
domboktól távolodva, a föld teljesen ellaposodik, ahol 
farmgazdálkodás folyt a mielőtt beépítették volna 
lakótelepekkel és könnyűiparral. Rentont felszabdalja a kis 
tavak láncolata, még a legnagyobb, a Fiatalok Tava, is 
csak két kilométer hosszú. 
 Több, mint 200,000-en élnek Rentonban. A 
Metahumánok a kerület lakosságának mintegy 35%-át 
teszik ki, ebből 40,000 az ork. Kulturális szempontból a 
kerület germán, skandináv, kínai, japán, koreai és filippínó 
leszármazottak keverékeiből áll. 
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POLITIKA 

 Carl B. Vandersalm, Renton 62 éves polgármestere az 
utóbbi tíz évet a kerület gazdaságának és turisztikai 
iparának építésével töltötte. A Puma Hegységi Menedék 
2047-ben készült el, csak azért, mert a polgármester 
erőltette a befejezést a turizmus reklámozása miatt. A 
szavazók méltányolták erőfeszítéseit, és ezért újra 
megválasztották a harmadik periódusra is 2048-ban. 
 A szociális poltitkája a kerületnek, hagyományosan, 
nagyon liberális. A faji előítéletet nem tolerálják. 
 
>>>>> Mivel Rentonban nagy erőfeszítéseket tesznek a 
rasszizmus felszámolására, a Humanis Poliklub, és az 
egyéb fajtái nem aktívak a kerületben, de figyelmeztető 
növekedésnek indultak az elmúlt években. A poliklub aktív 
toborozást kezdeményezett a kerület unatkozó és lázadó 
tinédzserei között, így most sok szavazó korú fiatal 
követeli, hogy a kerület kormányzatában is kapjanak helyet 
ezek az utálatos csoportok. <<<<< 
 -- Smiley (00:13:49/49-12-22) 
 
>>>>> Mint szokott, Smiley túl udvarias, hogy kijöjjön és 
megmondja, a Humanis söpredék virtuálisan a markában 
tartja a kerület jövőjét. Még 20 éves voltam, mikor 
újoncként egy járőrkocsiban ültem, és láttm, hogy a 
Humanis toborzók az iskolák környékén járkálnak, és 
teletöltik a kölyköket a rasszista szemét szövegükkel, 
amely a világ minden zűrének okozója. A lewgrosszabb 
ezekben a dolgokban, hogy a rasszista szemetek azt 
tanítják a srácokkal, hogy a gyűlöletüket és előítéletüket 
rejtsék hamis mosoly mögé. A Pusztulatbeli bolondok 
legalább nyíltan megmutatják, hogyha gyűlölnek, és miért. 
Rentonban, nem lehetsz biztos benne, hogy egy mosolygó 
tinédzser, egy őszintén gondolkodó hívő, aki mindenkinek 
ad egy esélyt, vagy egy kis perverz, aki kész egy szegény 
metahumán anyának is kést döfni a bordái közé, amint az 
hátat fordít neki. <<<<< 
 -- SPD (17:58:13/50-01-29) 
 
>>>>> Sajnáljuk az SPD-t, hogy ezeket a megjegyzéseket 
tette a kerületünkről (ki lehetett az). Nyilvánvalóan delírium 
tremensben szenvedett, amikor azt álmodta, hogy az 
utcáink mindenféle késes rasszisták otthonai lennének. 
<<<<< 
 -- A Renton Faji Viszonyok Koalíciója 
(09:13:26/50-01-29) 
 
>>>>> Harminc évet szolgáltam a  Seattle Rendőrségen, 
mielőtt feloszlatták, és jobban ismerem az utcákat, mint a 
tenyeremet. Állom amit mondtam, és szeretnék rámutatni, 
hogy azon a napon, amikor a Renton Faji Viszonyok 
panaszkodott, Dél-Rentonban egy sikátorban három tündét 
találtak kivégezve. Ne nevezzetek mégegyszer hazugnak. 
<<<<< 
 -- SPD (18:01:26/50-02-05) 
 
>>>>> Óvatosan haver! <<<<< 
 -- Findler-Man (18:12:01/50-02-05) 
 
 

GAZDASÁG 

 Renton gazdasága nagyban függ a kereskedelemtől. A 
Renton Központi Bevásárló Centrum, a Maple Völgy 
Bevásárló Centrum, és az Auburn Centrum, mind itt 
található. Továbbá, számtalan kisebb bevásárló centrum, 
és egyedi bolt van még. 
 Ez nem jelenti azt, hogy a kerületből teljesen hiányzik 
az ipar. Sok nagy társaság székel Rentonban, legtöbbjük 
biztonsági területen érdekelt. A Talbot Biztonsági 
Járművek Kentben járműveket módosít, hogy növelje 
hatékonyságukat, és túlélő képességüket; a Petrovsky 
Személy Biztonsági társaság, az MCT egyik 
leányvállalata, apartman komplexumokhoz gyárt 
biztonsági berendezéseket; és a Knight Errant Biztonsági 
Szolgálat egy akadémiát üzemeltet, ahol őröket és 
biztonsági specialistákat képeznek. 
 A kerület ezen kívül sok független szoftver fejlesztő 
cégnek is otthont ad. A Véres POénz Szoftverek, az 
Éjszakai Csúszómászó Társaság, és a Power Perszona, 
azok a szoftverház nevek, amelyek minden dekás számára 
ismertek. A megatrásaságok gyakran megpróbálják 
elcsábítani a ragyogó, bár néha kicsit különc, géniuszokat, 
akik ezeknek a cégeknek dolgoznak. Ezeknak a kis 
cégeknek a bemutató termeit mindenkinek meg kell 
néznie, aki csak egy kicsit is érdeklődik a számitógépek 
iránt. 
 
 
NEGYEDEK 

>>>>> Minden itt felsorolt negyed mellé odaírtam a Lone 
Star által adott biztonsági kategóriát is. <<<<< 
 -- SPD (06:10:47/50-12-10) 
 
Issaquah:  Középszintű A-B 
Renton:  Gazdag AA 
Ifjak Tava:  Luxus AAA 
Maplewood:  Középszintű B 
Kent:  Középszintű B 
Maple Völgy:  Gazdag AA 
Thomas:  Középszintű A-B 
Négy Tó:  Gazdag AA 
Merideth:  Szegény B-C 
Christopher:  Szegény C 
Tavasz Tó:  Gazdag AA 

 
 
ÉRDEKES HELYSZÍNEK 

Szállodák 
Puma Hegységi Menedék Hotel (#15 L) 
Típus:  Luxus szálloda (7 emelet) 
Helye:  182. Avenue SE & 102. Street SE 
Vezető:  Dan Hoyecki, menedzser 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (16206) 46-2389 
 Ez egy gyönyörű szálloda közel a hegység tetejéhez. 
Mindenféle szolgáltatást nyújt, amellyel csak egy 
gyönyörű vadon szolgálhat. Telente még egy lesikló pályát 
is kialakítanak itt. 
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>>>>> Egy barátom a Lone Starnál mondta nekem, hogy 
ez a szálloda kedvelt talákozóhelye a társasági 
hivtatlnokoknak, speciálisan az MCT-nek és Jakuza 
barátainak. <<<<< 
 -- SPD (19:27:25/51-02-19) 
 
Ifjak Tava Hilton (#17 K) 
Típus:  Luxus szálloda (12 emelet) 
Helye:  192. Street SE & 148. Avenue 
Vezető:  John Donalee, menedzser 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (16206) 46-2395 
 Ebben a kitűnő hotelben van egy kis bevásárló 
központ, amely belenyúlik a tóba. A tófenék lenyűgöző 
látványa közkedvelt turista látványossággá tette. 
 
Renton Inn (#17 K) 
Típus:  Középszintű szálloda (10 emelet) 
Helye:  Sounset Boulevard & Aberdeen Avenue NE 
Vezető:  Nevalyn Kimble, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (16206) 42-6458 
 Ez a vonzó és nem drága családias hotel a Renton Inn 
Társaság székhelyeként funkcionál. A társaságnak 20 
kisebb szállodája van elszórva a metroplexumban, és 
további tíz Kalifornia Szabadállamban. 
 
>>>>> A társaság vezetői arról ismertek, hogy mindent 
megtesznek azért, hogy a vállalatot feljebb vigyék a 
ranglétrán. A története telve van rémes botrányokkal, 
letartóztatásokkal. Mindezek ellenére a Renton Inn-nek 
mindmáig sikerült fennmaradnia. <<<<< 
 -- Nuyen Nick (14:00:52/50-02-03) 
 
>>>>> Merideth Kényelmes Fülkéje (#20 J) 
Típus:  Olcsó hotel (2 emelet) 
Helye:  37. Street NW & Auburn Way N 
Vezető:  Ruthanne Kamalu, menedzser 
Faji Ellenségesség:  mérsékelt orkok ellen 
HTH szám:  (16206) 43-2323 
 Ebben a piszkos hotelben szoktak legtöbbször 
találkozni az emberek kapcsolatokkal és a közvetítőkkel. A 
közeli testszalon páciensei is gyakran jönnek ide 
visszanyerni erejüket, vagy meghalni. Gyakran razziázik itt 
a rendőrség, chipezők után kutatva. <<<<< 
 -- Connie Connoisseur (10:12:00/50-03-02) 
 
Éttermek és Bárok 
Azteca International South (#14 J) 
Típus:  Nagy étterem 
Helye:  North 28. Place & Burnett Avenue 
Vezető:  Hans Scatina, menedzser 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (16206) 42-2309 
 Ennek a luxus szintű étteremnek a Washington tó 
melleti fekvése teszi, hogy a menüben feltűnő helyen 
vannak a kitűnő édesvízi hal ételek. 
 
>>>>> Ebben az étteremben sok titkos szoba van, ezek 
egyikében van egy gondosan őrzött számítógép. <<<<< 
 -- Connie Connoisseur (12:25:47/50-03-02) 
 

>>>>> Azt hallottam, hogy a számítógép az Aztechnology 
forró információinak egy „fagyasztott széfje”. Ámbár nincs 
bekapcsolva a Mátrix-ba, erősen védik mind őrökkel, mind 
JG-gel, ezenkívül hülyebiztos, hogy véletlenül el ne 
vesszenek az adatok. Az, hogy mi van ezekben az 
adattárakban, és az Aztechnology miért választotta ezt a 
furcsa módját az adattárolásnak, meghaladja a tudásomat. 
<<<<< 
 -- Smiley (19:29:41/50-03-15) 
 
>>>>> Hej, én is benne vagyok a nagy játszmában. Nem 
akarja valaki megtudni, hogy mi van abban a 
számítógépben? Hívjatok fel a (16206) 53-2214-es HTH 
számon. <<<<< 
 -- Texas Bill (05:33:20/51-03-29) 
 
>>>>> Mon Hing Étterem és Bár (#19 J) 
Típus:  Gyorsétkezde  és Kicsi étterem és Bár  
Helye:  South Central Avenue & 516. Intercity 
Vezető:  Gregory Lim, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (16206) 42-3480 
 Ez kedvelt helye az alacsony beosztású rendőröknek 
és detektíveknek a közeli Nyugat Kenti 
Rendőrkapitányságról. <<<<< 
 -- Connie Connoisseur (01:27:50/51-01-25) 
 
Wanda Boszorkánykonyhája (#18 K) 
Típus:  Gyorsétkezde  és Kicsi étterem és Bár  
Helye:  208. Street SE & 148. Avenue SE 
Vezető:  Wanda Dato, menedzser 
Faji Ellenségesség:  mérsékelt orkok ellen 
HTH szám:  (16206) 40-7130 
 Ez az érdekes, családi stílusú étterem mind technikai, 
mind mágikus szórakoztatást képes nyújtani a fiatal 
dekásoknak és sámánoknak. Ámbár az étel felejthető, az 
adagok hatalmasak. 
 
>>>>> Ez a hely vonzza a környéken tanyázó dekásokat 
és mágiahasználókat, ennek következtében vonzza a 
társasági toborzókat, és az árnyvadászokat is, akik 
megnézik a felhozatalt. Két árnyvadász, Carl Stice és 
Kathy Stockdale többé nem található itt meg, mivel három 
vendég felbérelte egy műveletre őket, amely csúnya véget 
ért. Mind a három srácot megölték, és a többség azt 
gondolják, hogy a srácokat csak ágyútölteléknek 
használták fel. <<<<< 
 -- Peg Leg Letrician (03:25:52/50-03-29) 
 
>>>>> Renton Hole in the Wall (#16 M) 
Típus:  Bár  
Helye:  Maple Valley Road & Jones Road 
Vezető:  Jean Trudel, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (16206) 40-1955 
 Lecsúszott árnyvadászok szoktak idejönni midnenféle 
csúnya okokból. A hely olyan furcsa, amilyennek a neve is 
mutatja, és csak kivételesen bátrak, vagy hülyék lépnek ide 
be. Aki ismeri ezt a helyet, azt tudja, hogy nem lehet előre 
látni, hogy akivel a következőkben találkozol, meglehet, 
hogy összemorzsolja a csontjaidat, de az is lehet, hogy 
egy munkát ajánl. <<<<< 
 -- Connie Connoisseur (14:40:58/50-03-02) 
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>>>>> A Félelmetes Lyuk (#17 K) 
Típus:  Gyorsétkezde  és Kicsi étterem és Bár  
Helye:  SE 208. Street & 132. Avenue SE 
Vezető:  Shirley McElyea, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (16206) 40-0551 
 Ez a kopott bár kedvelt helye a terület mágusainak, 
akik szeretik ijesztgetni a vendégeket szörnyű illúziókkal. A 
tulajdonos, a törzsvendégek csak „Ölelgető Shirley”-nek 
hívják, bérmágusként dolgozott a Mitsuhamánál, amíg el 
nem vesztette a jobb lábát és a jobb karját egy kutató 
laboratórium védelmében, amely később teljesen üresnek 
bizonyult. <<<<< 
 -- Connie Connoisseur (02:15:02/51-01-25) 
 
Turista Látványosságok 
Auburn Center (#21 J) 
Típus:  Bevásárló Centrum (3 emelet) 
Helye:  Main Street West & Lund Road 
Vezető:  Brian Stealth, igazgató 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (16206) 44-2459 
 
>>>>> Ez a centrum a középosztálybelieket és a 
szegényeket célozza meg főként. Nagyon gyenge a 
biztonsága, így szinte bárkit beengednek. Található benne 
egy Test+Tech bolt is. <<<<< 
 -- Connie Connoisseur (01:02:59/50-03-11) 
 
>>>>> Azt hallottam, hogy a Test+Tech boltban dolgozó 
doktorok ”elfelejtenek” feljegyzéseket készíteni, ha extra 
30%-os juttatást kapnak. Azt hallottam, hogy a Jakuza 
végrehajtók ide járnak beültetésekért. <<<<< 
 -- Anonymous (21:19:31/50-02-22) 
 
Jávorfa Völgy Bevásárló Központ (#18 M) 
Típus:  Bevásárló Centrum (3 emelet) 
Helye:  220. Place SE & Bain Road SE 
Vezető:  Lorie Norval, igazgató 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (16206) 44-2397 
 Ez a központ elég nagy ahhoz, hogy még egy 
vidámpark is beleférjen. 
 
>>>>> A központban van egy nagy dekás bolt, a 
Jávorlevél Számítógépek, a tulajdonosa, Cassandra 
Tucheck, valaha első-ligás dekás volt. A központban 
található még három testszalon is:  egy Test+Tech, egy 
Teljesen Uj Te, és egy magánkézben levő bolt, a Renton 
Testfejlesztések. <<<<< 
 -- Connie Connoisseur (05É09É24/50-02-18) 
 
>>>>> Néhány különösen erőszakos mágikus 
manifesztálódás történt a központ északi végében az 
elmúlt hónapban. Láttam mindenféle alakot kiemelkedni a 
padlóból, szellemsárkányt, indián harcost, és démonszerű 
alakokat. A Központ Elnöksége bezárta ezt a részt az 
események másnapján, és láttam. hogy a Szelis képviselő 
beszélt az elnökkel még aznap. Az Elnökség hírzárlatot 
rendelt, el, attól félve, hogy ez elriasztaná a vásárlókat. 
<<<<< 
 -- Hosana (17:15:32/50-05-26) 
 

Renton Központi Bevásárló Centrum (#16 J) 
Típus:  Bevásárló Centrum (2 emelet) 
Helye:  Puget Drive SE & Grant Avenue South 
Vezető:  Victor Leaptrott, igazgató 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (16206) 40-6723 
 Az ebben a központban található üzletek többsége csak 
a nagyon gazdagoknak való. 
 
>>>>> Ebben a központban van két testszalon, egy 
Test+Tech és eg Teljesen Uj Te. A központ egyik 
sarkában még egy paranaturális állatokat bemutató 
állatkert is található. <<<<< 
 -- Connie Connoisseur (23:01:20/50-03-02) 
 
>>>>> Csak a testszalonok érdeklik Connie-t? És mit szól 
vajon Tjang Legendás Boltjához? Ez egy nagyon érdekes 
hely ha érdekel a kínai mágia. Vagy Larry Puskái-hoz, a 
legnagyobb független fegyverbolthoz egész Seattle-ben? 
<<<<< 
 -- Fali Csúszómászó (12:01:37/50-03-26) 
 
>>>>> Csúszómászó úgy beszél, mint egy bevásárló 
Központ Igazgató. <<<<< 
 -- Connie Connoisseur (13:45:31/50-03-27) 
 
 
EGYÉB HELYSZÍNEK 

Kormányzati Épületek 
Renton Kerületi Bíróság (#14 M) 
Helye:  640 NW Gilman Boulevard 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (16206) 44-9864 
 
Renton Kerületi Városháza (#18 J) 
Helye:  220 South Fourth Avenue 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (16206) 44-9887 
 
>>>>> Árnyas Tó Javító-Nevelő Intézet (#18 L) 
Helye:  232. Street SE & 196. Avenue SE 
Vezető:  Henry Lado, igazgató 
Faji Ellenségesség:  erős nem emberek ellen 
HTH szám:  (16206) 42-8797 
 Mostanában rengeteg behatolás történt az intézet 
Mátrix rendszerébe. <<<<< 
 -- SPD (05:21:18/50-02-01) 
 
Üzleti Épületek 
Véres Pénz Szoftverház (#17 K) 
Helye:  117. Avenue SE & SE 168. Street 
Vezető:  Summer Siwek, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (16206) 45-4289 
 Ez a szoftver ház brilliáns terveiről és az üzleti életben 
tapasztalt rendületlen becsületességéről ismert. A társaság 
ügyeletes géniusza Cham Lam Won, akit a Mátrixban csak 
„Cham the Man”-ként ismernek. 
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>>>>> Három különböző alkalommal is, az MCT hatalmas 
pénzösszegeket ajánlott fel Cham Lam Won-nak, de Won 
határozottan visszautasította. Csak a barátja és felesége, 
Időjós Caria ismeri az okokat, hogy miért. <<<<< 
 -- Nuyen Nick (10:16:09/50-02-01) 
 
>>>>> Idén novemberben a cég korlátozott partner 
kapcsolatra lépett a Renraku Számítógép Rendszerekkel. 
Együtt fogjuk kifejleszteni a Vörös Szamuráj szoftver 
szériát, egy hatalmas JG programcsomagot, amelyet 
speciálisan a kis számítógéprendszerekhez terveztünk. 
Nagyon boldogok vagyunk, hogy összefoghattunk, és 
elvárásaink szerint új programokat fogunk fejleszteni és 
közölni az elkövetkezendő hónapok és évek során. <<<<< 
 -- Cham the Man (03:25:42/50-04-28) 
 
>>>>> Beszéli, hogy Cham the Man információkkal 
rendelkezik a Renraku altal a következő évben 
megjelentetendő számítógép rendszerről. Ha ez a 
rendszer létezik, ő az első külsős, aki látta. <<<<< 
 -- Anonymous (07:18:21/50-05-21) 
 
Federated Boeing Rentoni Gyáregysége (#15 J) 
Helye:  Logan Avenue & North Sixth Street 
Vezető:  Benoit Wantach, igazgató 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (16206) 49-0746 
 A fő termékeik a távirányított járművek. A járművek 
mérete a parányi döntött rotoros Ökörszemtől, a hatalmas 
Állathordáig terjed. 
 
>>>>> Jelenleg, távirányítással, egy rigó, egy anyagépen, 
képes maximum tíz Állathordával keresztülrepülni az 
óceánt, és ezek után, egyidőben biztonságosan leszállni 
egy repülőtéren. Nem minden nemzet engedi meg, hogy 
az Állathorda konvojok átrepüljenek fölöttük, de ahhoz 
elegen, hogy a Csendes Óceáni Partvidéket be lehessen 
repülni, így ezeknek a gépeknek a gyártása is kifizetődő. 
<<<<< 
 -- Nuyen Nick (09:15:01/50-02-04) 
 
>>>>> Én repültem egy Hordával, és elmondanám, hogy 
nem egy sétarepülés volt. Hallottam, hogy a Federated 
Boeing át akarja tervezni az irányító rendszert, hogy 
könnyebben irányíthassák a rigók. <<<<< 
 -- High Flyer (21:02:38/50-02-22) 
 
Knight Errant Seattle Kiképző Akadémia (#15 J) 
Helye:  Főkapuk:  715 NE Third 
Vezető:  Richard Blood Stumper, főnök 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (16206) 45-4897 
 A Knight Errant az egyik legjobb biztonsági őröket 
nyújtja mind személy, hely, vagy számítógépes védelemre. 
A Seattle-i kiképzó központ inkább egy egyetemnek néz 
ki. Minden kadétnak kiválónaqk kell lennie a legújabb 
biztonsági technikákban, csakúgy, mint a kegyetlen fizikai 
kiképzésben. Minden kadétot kiképeznek mindenre, így a 
dekésok jól ismerik a fegyvereket, és a helyszíni őrzést, és 
a kihelyezett őröknek is alapos ismeretik vannak a 
számítógépekről. 
 

>>>>> Éjszakai Csúszómászók Társaság (#18 J) 
Helye:  104. Avenue SE & 240. Street 
Vezető:  Douglas Wolfard, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (16206) 41-6482 
 Ez a cég olyan sötét, amilyennek a neve is mutatja. A 
fő profiljuk, az illegális szoftver és hardver nagykeres-
kedelem. Az egyetlen dolog, ami a törvénytől védi őket, az 
az, hogy a tulaj bátyja a Kelet Kent-i Dekás Bűnügyek 
Osztályának a főnöke. Aztán, hogy Thomas Wolfard 
felügyelő csak a családi kötelékek miatt védi ezt a 
társaságot, vagy egyéb juttatásokat is kap, azt nem tudom. 
<<<<< 
 -- Nuyen Nick (11:17:10/50-05-04) 
 
>>>>> Ismerem Thomas Wolfard felügyelőt, és kétlem, 
hogy pénzt fogadna el azért, hogy távol tartsa a Lone Start 
a társaságtól. Ha védi őket, cvsak azért, hogy az öccsét 
védelmezze. <<<<< 
 -- SPD (12:18:17/50-05-05) 
 
>>>>> Ne dőljetek be neki. Wofard felügyelő olyan sáros, 
amennyire csak lehetséges. Mit gondoltok, miért hívják az 
utcán csak „Farkas”-nak? <<<<< 
 -- Anonymous (23:59:21/50-03-11) 
 
>>>>> Talbot Biztonsági Járművek (#17 J) 
Helye:  1601 Davis Avenue South 
Vezető:  Randall Talbot, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (16206) 40-7880 
 Húsz év óta, ez a társaság módosít kocsikat, 
gyorsabbá, könnyebben kezelhetővé, és páncélozottabbá 
tegyék azokat. A Talbot vásárlói köre az éjszaka utazó 
teherszállítóktól az öreg nénikékig terjed, akik azt 
szeretnék, hogy az autójuk képes legyen megszökni a 
motoros bandák elől. Újabban beszélnek arról, hopgy a 
társaság bemutatja az első saját tervezésű járművét, 
fantázianevén „Országúti Disznó”, amely a jó öreg 
Chrysler-Nissan Patrol-I-et lenne hivatott leszorítani az 
állam legjobb rendőrautója helyről. A társaság egy 
bemutatót szrvez a Lone Star tiszteknek szeptember vége 
felé. <<<<< 
 -- Nuyen Nick (08:02:31/50-02-04) 
 
>>>>> Amit hallottam, aszerint az Országúti Disznónak 
nincs esélye a Patrol-I-sel szemben. A tisztek szerint, akik 
vezették, ahhoz kevés motor ereje, és a fegyverágyak 
száma, hogy igazán hatásos legyen a motros bandák elleni 
harcban. <<<<< 
 -- SPD (17:02:09/50-01-12) 
 
Egészségügyi Intézmények 
Auburn Általános Kórház (#21 J) 
Típus:  Kórház (8 emelet) 
Helye:  20 - 2nd Street NE 
Vezető:  Anita Sangray, adminisztrációs főnök 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (16206) 42-2380 
 Újabban a kórházban kutat Dr. Brian Pathwalker, 
olyan eljárások után, amelyek könnyebbé teszik 
mágikusan aktívak számára a kiberver beültetések 
befogadását. 
 
>>>>>  Maffia szponzorálja a doktor kutatásait. <<<<< 
 -- Doc U-Dub (23:42:09/50-03-18) 
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Városi Közegészségügyi Kórház Dél (#20 J) 
Típus:  Kórház (2 emelet) 
Helye:  2700 - 152nd Avenue NE 
Vezető:  Trung Lam, adminisztrációs főnök 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (16206) 42-2378 
 Ez a kórház a városi betegbiztosítási szervezet része. A 
felszereltség és a gárda kitűnő. 
 
Juharfa Völgyi Általános Kórház (#18 M) 
Típus:  Kórház (5 emelet) 
Helye:  220th Avenue SE & Sweeny Road SE 
Vezető:  Dr. Caden Hayward, az igazgatótanács elnöke 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (16206) 42-5489 
 Ez is egy jó kórház. 
 
>>>>> A kórházban dolgozó Dr. Vanessa Sanderson-nak 
megvan a saját testszalonja a Karl's Orvosi Műszerek bolt 
hátuljában, csak két tömbnyire nyugatra a kórháztól. 
<<<<< 
 -- Doc U-Dub (23:52:04/50-01-18) 
 
>>>>> 2050. január 28-án a Lone Star razziát tartott 
Sanderson illegális testszalonjában. Néhány Jakuza 
időben figyelmeztette őt, ezért sikerült elmenekülnie, sőt 
még a felszerelés nagy részét is ki tudta menekíteni. 
Mindeddig nem bukkantak a nyomára. <<<<< 
 -- Renton Nörsz (11:42:13/50-02-18) 
 
>>>>> Azt hallottam, hogy Sandreson jelenleg Jakuza, és 
a helyi Jakuza klán főnöke valamelyik fedőcégük mögött 
felállít neki egy boltot Észak Rentonban. Nem tudom, 
pontosan hol. <<<<< 
 -- Renton Mátrix Fölöző (03:12:47/50-02-21) 
 
>>>>> Greasy Ben's (#20 J) 
Típus:  Közepes étterem és Testszalon  
Helye:  37th Street NW & C Street NE 
Vezető:  Benjamin Drathers, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  mérsékelt mem emberek ellen 
HTH szám:  (16206) 42-5512 
 A csapszék hátsó részében van egy illegális testszalon, 
amelyet Mitch Cerlew vezet. Mint a legtöbb illegális 
hússzeletelő, ez is egy mocskos, gennyes lyuka a 
fertőzéseknek és a betegségeknek. Így akik túlélik az 
operációt, általában lábadozni a közeli fülkehotelbe 
mennek. <<<<< 
 -- SPD (02:13:59/50-04-12) 
 
>>>>> Mindaz, amit SPD írt igaz, és még csak annyit 
tennék hozzá, hogy Mitch Cerlew a Washington 
Egyetemen, tanulóként, tagja volt egy orvosi programnak, 
amíg ki nem csapták kóbor kutyákon és koldusokon 
végzett illegális kísérletek miatt. <<<<< 
 -- Doc U-Dub (10:23:41/50-02-28) 
 

Egyéb 
A Meggyilkolt Pantomimes (#18 J) 
Típus:  Éjszakai Klub  
Helye:  108th Avenue SE & 204th Street SE 
Vezető:  Bernard Slotto, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  mérsékelt csúnya emberek Ellen 
HTH szám:  (16206) 41-4578 
 Az újjászületett rock bandák ezt a klubot 
ugródeszkának tekintik a nagyobb presztizzsel rendelkező 
klubok felé. 
 
>>>>> Ezen kívül a fiatal Jakuzák kedvelt helye. <<<<< 
 -- Connie Connoisseur (02:49:18/50-04-16) 
 
>>>>> Sokkolt és mélyen megrázott a dolog, hogy valakik 
azt gondolják, hogy bűnözők bejárhatnak a klubomba. Ez 
egy becsületes hely, és nem engedem, hogy mindenféle 
gyilkosok bejöjjenek. Szeretem a tisztességes embereket, 
és mindent megteszek azért, hogy lássam őket a 
klubomban a megfelelő időben. <<<<< 
 -- Bernard Slotto (23:48:34/50-11-21) 
 
>>>>> Bernard Slotto rendőrségi aktája akkora, hogy egy 
egész adattárat megtölthetne a Lone Star számítógép-
rendszerében, így mindent amit mond, csak erős 
fenntartással tudok fogadni. <<<<< 
 -- SPD (01:03:51/50-11-22) 
 
>>>>> Ön megsértett engem, uram. Igaz, hogy volt 
dolgom a rendőrséggel, de csak olyan kis dolgok, mint 
adócsalás, és egy kis félreértés egy rubinköves gyűrűvel. 
Emiatt automatikusan tagja lettem a Jakuzának? Egy 
maréknyi parkolójegy azt jelenti, hogy tetoválás van a 
fenekemen? Szerintem nem! <<<<< 
 -- Bernard Slotto (20:54:37/50-11-23) 
 
>>>>> Ja, biztosan, és nem is esik Seattle-ben, és nincs is 
minden éjszaka lövöldözés a klubod környékén. <<<<< 
 -- SPD (02:01:00/50-11-24) 
 
 
>>>>> Denton Legendás Boltja (#16 J) 
Típus:  Talizmánbolt 
Helye:  Benson Road South & Puget Drive South 
Vezető:  Denton Jacobs, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (16206) 41-5866 
 Ennek a talizmánboltnak, és a tulajdonosának, rossz 
híre van, mióta megnyílt '41-ben. A múlt hónapban egy 
fiatal mágus tanonc vásárolt itt egy varázskönyvet, amely 
hihetetlen erőkkel ruházták fel. Hogy a bolt hogy jutott 
hozzá ehhez a fontos könyvhöz, azt sok vállalati és magán 
mágus vizsgálja. <<<<< 
 -- Cross-Over Sorcerer (20:32:56/50-01-01) 
 
>>>>> Én azt hallottam, hogy a könyv teljesen értéktelen. 
<<<<< 
 -- Ezüst Utcai Sámán (03:11:49/50-07-02) 
 
>>>>> Ha így van, akkor miért vajon miért támadták meg 
az ifjú mágust kétszer, először egy utcai banda, akiket 
valószínűleg az egyik szindikátusnak dolgoznak, 
másodszor pedig társasági fejvadászok? <<<<< 
 -- Cross-Over Sorcerer (09:53:52/50-07-02) 
 
>>>>> Remélem elrejtőzött. <<<<< 
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 -- Ezüst Utcai Sámán (07:21:01/50-07-03) 
 
>>>>>[Ne aggódj, megtette. <<<<< 
 -- Cross-Over Sorcerer (07:25:54/50-07-03) 
 
>>>>> Az Olasz (#18 J) 
Típus:  Éjszakai Klub  
Helye:  108th Avenue SE & 208th Street SE 
Vezető:  Harold Wo, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (16206) 41-4823 
 Ez a csodálatos kis klub szemben a Meggyilkolt 
Pantomimessel, kedvelt helye a fiatal Maffia tagoknak. 
Véletlen egybeesésként, gyakoriak, és szokszor halálosak 
is a klubban és a környékén az összecsapások. 
Meglepően, a Maffia vezetői nem is próbálják 
megakadályozni a harcokat. Az egyikük azt mondta, hogy 
„jó módszer, hogy a forrófejűek levezessék az 
energiájukat”. <<<<< 
 -- Connie Connoisseur (09:07:54/50-03-11) 
 
>>>>> Ez majdnem közönséges a Maffia és Jakuza 
szervezetek, amelyeknek túl sok újoncuk van, és nem 
tudják őket lefoglalni. <<<<< 
 -- Smiley (08:49:29/51-03-10) 
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AUBURN 

A kékgalléros Seattle ... 
 
AUBURN FELÜLRŐL 

A Kerület Mérete:   Kb. 363 km2

Népesség: 218,000 
  Humán: 65% 
  Tündér: 12% 
  Törpe: 2% 
  Ork: 19% 
  Troll: 2% 
  Egyéb: 1% 
Népsűrűség:   Kb. 600 fő/ km2

Befolyó Adó:   32,000 ¥  
Létminimum Alatt:   29% 
Jólétben Élők:   <1% 
Társasági Tagok:   63% 
Szavazókörzetek: 5 
Oktatás:  
  Általános iskola, vagy alatta: 39% 
  Középiskolával egyenértékű: 42% 
  Felsőfokúval egyenértékű: 26% 
  Doktorival egyenértékű: 2% 
Kórházak és Klinikák:   7 
HTH elérési szám:   1206 
 
 Egyszerű örömök, egyszerű embereknek, ahogy az 
auburniak jellemzik önhitten jellemzik az életstílusukat. 
Legtöbbjük keményen dolgozik, és büszke is rá. 
 Ezek az férfiak és nők, szeretnek játszani, olyan 
keményen, ahogy a napjaik folynak. Sokan azzal töltik a 
hétvégéjüket, hogy baseball-t, vagy Urban Brawl-t 
játszanak (Az Auburn Püspökök és az Auburn Görgetegek 
a város legjobb amatőr baseball és Brawl csapatai), vagy a 
kerület valamelyik tornatermében dolgoztatják meg 
magukat. Nézőként mindig élvezhetik a versenyeket a 
Seattle Nemzetközi Versenypályán. Éjszaka, a sok bár és 
éjszakai klub mindenféle egyéb élvezetet nyújt. 
 
>>>>> A bűnözés mértéke magas Auburnban, különösen 
délen, ahol a Puyallup Pusztulat beli telepesek dolgoznak, 
mint zsebtolvajok, vagy rablók. A rendőrség erőfeszítései 
csak azt eredményezték, hogy a bűnözés ravaszabb, 
aggresszívebb és veszélyesebb lett. 
 A Maffia jelenléte a legerősebb a kerületben. Capo 
Jake Macapagal vezetése alatt, a szervezet kiterjesztett 
eellenőrzést a kerületen túlra is, corrupt szállitmányozási 
társaság, és labor egyesületek segítségével. A Jakuza is 
létezik a kerületben, és sok kopott bárat és játéktermet 
üzemeltet. Továbbá, a helyi Jakuza klán ellenőrzi a kerület 
illegális chip kereskedelmét. 
2049 decemberében, a polgármester lelőtte Kevin 
Delacy-t, közeli barátját és asszisztensét, miután megtudta 
a Jakuza klánhoz fűződő kapcsolatait. Ez a botrány 
árnyékot vetett a polgármester hihetőségére, mivel a helyi 
rendőrség és az FBI vizsgálat alá vette. 

 Az elmúlt év vége felé, a feszültségek a Maffioa és a 
Jakuza között annyira megnövekedtek, hogy már minden-
napos újság lett, hogy újabb Maffia vagy Jakuza zsoldosok 
holttestét találták a Green Riverben. SOk-sok összecsapás 
volt, túl hangosak, és túl erőszakosak ahhoz, hogy figyel-
men kívül lehessen hagyni őket. A legrosszabb eset 2049 
júliusában történt, amikor a Jakuza megpróbált több Maffia 
vezetőt meggyilkolni Eric Olasz Éttermében, 
Enumclaw-ban. Ezt a géppuskázást csak „Eric Tíz Perces 
Háborújának” hívják, az eredménye pedig 20 halott, 
ezekből 14 ártatlan áldozat volt, akiknek bűne annyi volt, 
hogy rossz időben voltak rossz helyen. <<<<< 
 -- SPD (18:22:59/50-12-05) 
 
>>>>> Mindenki szidja Auburnt a bűnözés és a 
légszennyezés miatt. Auburn nem a Pusztulat. Én itt élek 
és dolgozom, mert az emberek tisztességesek és 
jóságosak. Igaz, a kerület kiveszi a részét a bűnözésből, 
de ezt leginkább, ha nem teljes egészében, az idegenek 
okozzák. Ha le tudnánk zárni a határainkat a Puyallupból 
jövő szemetek, és a környezetvédő agitátorok előtt, ez egy 
kitűnő hely lenne. <<<<< 
 -- Egy Auburni Zsaru (10:214:57/50-12-10) 
 
 
FÖLDRAJZ ÉS DEMOGRÁFIA 

 Auburn kerületet északról Renton, nyugatról Tacoma, 
délről Puyallup, és keletről a Szelis-Síd földek határolják. 
A Green River és a mellékfolyói, a kerület szívén 
keresztül folyik. A folyó táplálja a Tapps Tavat, és 
kinyílik egy széles, lapos síkságra, amelyen gazdag 
farmok voltak, amíg a házak és a gyárak el nem foglalták. 
 A népesség kulturális keveredése minden kerületben 
tipikus. Az orkok és trollok a teljes népesség közel 20 
%-át teszik ki. Skandináv, kanadai, oregoni, és idahói 
behatás található érezhető itt. 
 
 
POLITIKA 

 A színpompás Zax Pound-Down Auburn polgár-
mestere. 2048-ban választották meg, a gazdasági 
programja, jó esze, és széles néprétegekre ható varázsa 
miatt. Ámbár az elmúlt két év nem volt könnyű az új 
polgármesternek, sikerült elérnie némi fejlődést, a kerület 
néhány problémájának megoldásával. Ő egy könnyen 
felismerhető ork, mivel szeret a limuzinjával 
keresztülvágni a kerületen, amelyre a következső van 
felfestve „Hi, barátom, én vagyok a polgármestered”. 
 
>>>>> Pound-Down polgármester kerülete szépen lassan 
belefullad a mérgező szennyeződésekbe. A nehézipar 
évtizedei a kicsi, vagy semmilyen kormányzati 
korlátozással, olyan környezetszennyezési problémát 
eredményeztek, amely már olyan rossz, mint a Pusztulat. 
Az átlagos polgár dühös amiatt a néhány próbálkozás 
miatt, amelyekkel a kormányzat megpróbálja megtisztítani 
a kerületet, attól félve, hogy a gyárat amiben dolgozik, 
bezárják. Komplikálják a helyzetet a külső erők is, kivétele-
sen azok a környezetvédelmi poliklubok, akik évek óta egy 
tisztább Auburnért ordítoznak. 



♦ Tények Történelem Belváros Külső Kerületek Kormányzat Gazdaság B nözés 68. oldal ♦ 
 

 A két oldal között a kapcsolat Pound-Down 
polgármester, aki megpróbál mind a választóinak, mind a 
kritikusainak megfelelni, akiknek a terve az, hogy tisztítsák 
meg a kerületet. Ezen kívül, hogy ösztönözzék az 
önkéntes tisztán tartást, Pound-Down kemény 
büntetéseket javasolt a szennyezőknek, és azt, hogy 
legalább ideiglenesen zárják be a hat legjobban szennyező 
vállalatot. Ámbár a kerületben sokan belegyeztek, hogy az 
a bizonyos hat vállalat, köztük a Blackman Kémiai 
Társaság három vállalata, iszonyúan környezetszennyező, 
azt senki sem akarja, hogy az emberek elveszítsék a 
munkájukat. 
 Egy próbálkozás, hogy meghiúsitsák a polgármester 
környezetvédelmi programját, az, hogy néhány személy, 
vagy személyek, elindítottak egy befeketítő kampányt, 
hogy rossz hírbe hozzák. Suttogják, hogy a polgármester, 
hamisított fotók és szalagok formájában, elárasztotta a 
kerületet. Ámbár a legtöbb gyalázatos és felháborító, 
néhány sztorinak van valamilyen alapja, beleértve a 
polgármesternek a helyi Jakuza klánhoz fűződő kapcsola-
tait. <<<<< 
 -- Smiley (05:17:20/50-12-02) 
 
>>>>> Amennyire én tudom, az egyetlen igaz tény a 
pletykákban az, hogy a polgármesternek az unokaöccse, 
Dellin Street Gray, tagja az Everett Jakuza klánnak. Amiről 
a pletykák nem beszélnek, az az, hogy Zax, és Dellin 
sosem jöttek ki egymással, és ezen kívül nem is látták 
egymást, már tizenegy éve. 
 Ez az igazság, még akkor is, ha Zax kikényszerül az 
irodájából. Én már nyolc éve ismerem. Ő egy barátságos, 
lelkiismerets ember, aki hisz az emberek szolgálatában. 
<<<<< 
 -- SPD (21:25:48/50-12-06) 
 
>>>>> Zax Pound-Down polgármester egy csaló, egyenes 
és egyszerű. És a Jakuza megvette őt. Lelőtte Kevin 
Delacy-t, az asszisztensét, miután a Lone Star 
bebizonyította, hogy Jakuza volt, ugye? És ez a történet 
róla és az unokaöccséről, nem más, mint porhintés. Én 
láttam őket a saját két szememmel, hogy ők ketten együtt 
röhögtek és sétáltak a Hen-Pecked Cock-nál, és odadom a 
képet bárkinek, aki bizonyítékot akar. Akárki akarja tudni 
az igazságot. csak hívjon a (1206) 85-3899. Az SPD is tud 
erről. <<<<< 
 -- Anonymous (22:01:57/50-12-10) 
 
 
GAZDASÁG 

 Több mint 400 gyár, finomító és petrolkémiai telep 
található a kerületben, Auburn Seattle gyárnegyede. A 
legnagyobb gyárak az Boeing részei, kelet Auburn-ben. Itt 
16 különböző összeszerelő soron készítenek kereskedelmi 
és katonai repülőgépeket. Az egyik soron a Yeager 
űrrepülőgépet szerelik, amely az UCAS űrprogram 
elkövetkezendő gépe lesz. A Boeing gyárakba vezetnek 
túrákat, ezek minden nap délben indulnak, de a 
helyfoglalás szükséges. 

 A nem az űrprogramban érdekelt auburni gyárak a 
termékek széles választékát készítik. Ezek közül az egyik 
legfontosabb számítógépes hjardver. A hatalmas Renraku 
komplexum a kerület nyugati végében csak az elmúlt 
évben készült el. Ez a legnagyobb gyár a maga nemében. 
A túrák hivatalosak, de információgazdagok. Akiket 
érdekelnek a számítógépek, annak meg kell néznie a Klón 
Zóna Bevásárló Központot, ezt a keveréket gyárakból és 
üzletekből, közel az 5-ös Intercity-hez, a kerület 
délnyugati végében. Az olyan társaságok, mint a Gyémánt 
Dekások, és az Agyszívó Vállalkozás, itt árulják 
éppenhogy legális neves számítógép hardver „klónjaikat”, 
kitűnő árakon, továbbá a központ más boltjaiban 
szoftvereket lehet kapni, hasonlóan olcsó árakon. 
 A kerület gazdasága fényes jövő elé néz. A Federated 
Boeing folytonos sikerei és a Renraku komplexum 
megépítése, biztosítják, hogy Auburn munkásai az 
elkövetkezendő években bőven el lesznek látva munkával. 
 
 
NEGYEDEK 

>>>>> Hozzátettem a táblázathoz egy plussz oszlopot, 
amely a Lone Star által adott biztonsági besorolást mutatja. 
<<<<< 
 -- SPD (21:18:54/50-12-09) 
 
Juharfa Völgy:  Középszintű B 
Vadon Tó:  Gazdag AA 
Bogyóvölgy:  Középszintű A-B 
Covington:  Középszintű B 
Timberlane:  Középszintű B 
Georgetown:  Középszintű B 
Fekete Gyémánt:  Szegény C 
Auburn:  Gazdag AA 
Algona:  Középszintű A-B 
Pacific:  Középszintű A-B 
Sumner:  Szegény B-C 
Enumclaw:  Szegény B-C 
Bolse:  Csőlakó D 

 
 
ÉRDEKES HELYSZÍNEK 

Szállodák 
Convington Hotel (#19 L) 
Típus:  Olcsó hotel és Kicsi étterem (10 emelet) 
Helye:  272nd Street SE & Wax Road SE 
Vezető:  Elsie Roberge, menedzser 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (1206) 87-3257 
 Ez a kicsi, családi stílusú szálloda mutatj, hogy lehet 
egy fülkehotelt jól vezetni. A legújabb tűzvédelmi 
rendszerrel van felszerelve, és egy kicsi, de gyakorlatias 
étterem, és tiszta, jól karbantartott alvófülkék. 
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>>>>> Ennek a hotelnek a tulajdonosa valójában a Jakuza 
klán. Mellette található a Mocskos Sárkány, egy szakadt 
étterem, amelynek egyik hátsó szobájában Dr. Tong test-
szalonja rejtőzik. A tulajdonos, az Észak és Közép 
Amerikai ősi kúltúrák professzora volt, amíg ki nem rúgták 
a Washington Egyetemről, töb rendbeli chiphasználat 
miatt. <<<<< 
 -- Connie Connoisseur (23:18:16/50-12-21) 
 
Enumclaw Pénzcsináló Szálloda (#23 N) 
Típus:  Olcsó szálloda (10 emelet) 
Helye:  Mud Mountain Road & 252nd Avenue SE 
Vezető:  Jacob Satter, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (1206) 83-6461 
 Ez a hotel az Aston Pénzcsináló szállodalánc tagja. 
 
>>>>> Ez is csak egy újabb a fülkehotelek sorában, ami 
esetleg szokatlan, az társasági hivatalnokok magas 
száma, akik minden hónap harmadik hetében itt fülkét 
bérelnek. Willard, egy független dekás, aki megpróbálta 
felfedni mi is folyik itt, eltűnt '49 májusában. <<<<< 
 -- A Króm Énekes (02:57:49/50-12-03) 
 
Zöld Folyó Inn (#21 M) 
Típus:  Közepes étterem és Középszintű szálloda (10 
emelet) 
Helye:  SE Green Valley Road & 218th Avenue SE 
Vezető:  Jeong Moon Lee, menedzser 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (1206) 88-2388 
 Ez a mostanában renovált családias szálloda jelenleg 
két szintnyi fülkét, a többi nyolc emeletén padig 
hagyományos szobákat nyújt. 
 
>>>>> 2049 végén, LLoyd Le Blanc-ot egy magas rangú 
Maffia vezetőt meggyilkolták a Zöld Folyó Inn előtt. Ámbár 
mindenki azonnal a Jakuzát vádolta, később kiderült, hogy 
ők nem követhették el a gyilkosságot. A Maffia hatalmas 
jutalmat tűzött ki annak, aki azonosítja Le Blanc gyilkosát. 
 A Zöld Folyó területe mágikusan igen aktív, nem 
annyira azért, sok mana, vagy szellem gyűlne itt össze, 
inkáb azért, mert valaha ez volt a világ leghírhedtebb 
sorozatgyilkosainak „szemétlerakó” helye. Sok idézéskor a 
valahai áldozatok szellemét eredményezi. <<<<< 
 -- A Króm Énekes (05:13:37/50-11-29) 
 
>>>>> Dieringer Alvó Társasága (#22 J) 
Típus:  Olcsó szálloda (6 emelet) 
Helye:  East Valley Highway East & Forest Canyon Road 
Vezető:  Barney Moulton, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (1206) 89-2260 
 Ez egy tipikus csőhotel. Az egyetlen figyelemre méltó 
dolog az, hogy a tulaj valaha magas rangú hivatalnok volt 
az MCT-nél, aki a cég sok belső tisztogatását vezette. 
<<<<< 
 -- Connie Connoisseur (08:37:46/50-12-05) 
 

Éttermek és Bárok 
Barn Burner (#23 N) 
Típus:  Nagy étterem és Bár  
Helye:  Griffin Avenue & Porter Street 
Vezető:  Ben Grytness, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (1206) 84-6312 
 Ez az első osztályú étterem az majd' a legjobb Cowboy 
ételeket nyújtja a Sziú Nemzeteken kivűl. 
 
Mágusünnep (#22 J) 
Típus:  Közepes étterem és Bár  
Helye:  Enchanted Parkway South & 28th Avenue South 
Vezető:  Wesley Nickerson, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (1206) 85-1004 
 Ennek a családias étteremnek egy jovális mágus a 
tulajdonosa, aki feladta céges karrierjét, hogy a saját 
üzletét beindíthassa. Kiváló Szelis és Amerikai ételeket 
szolgálnak itt fel. 
 
>>>>> Wesley Nickerson bérmágusként dolgozott a 
Renrakunál. Egy jó mágus, aki folyamatosan emelkedett a 
ranglétrán, hirtelen nyugalomba vonult, magas nyugdíjjal 
és a 20 év szolgálat alatt megszerzett barátokkal a háta 
mögött. Ma élvezi az éttermének a vezetését. Mindent tud 
a terület mágusairól, ezek többsége ide jár enni, pihenni és 
sztorikat cserélni. 
 Mark Hiems, főpincér és a vállalkozás résztulajdonosa, 
valamikor páncélos rigó volt az Aztechnology-nál. 
Egyszerre vesztette el mind a gépét, mind a vakmerőségét 
egy kegyetlen csatában az MCT-vel vívott háborús 
játékokban. Ezek után, Hiems otthagyta a cégét, és 
segített megnyitni ezt a bárt. A hivatalnokok és a barátai 
gyakran látogatják ezt a helyet, remélve, hogy vissza 
tudják Hiems-t csalogatni. <<<<< 
 -- A Króm Énekes (21:08:28/50-12-14) 
 
>>>>> A Hajnal (#19 K) 
Típus:  Bár  
Helye:  304th Street E & 132nd Avenue E 
Vezető:  Gar Skaar, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (1206) 84-5329 
 A bár a nevét a mögötte levő sikátorban éjszaka látható 
lidércfényekről kapta. Miután egy kissé megvizsgálta, a 
tulajdonos felfedezte, hogy ez nem északi fény, inkább az 
okozza, hogy a közeli szeméttelepből gáz szivárog fel, és 
ez meggyulladt a levegőben. 
 A bár gyengén van megvilágítva, és kevéssé van 
bebútorozva, és az egyik legsilányabb pszeudo-alkoholt 
szolgálják fel, amit valaha is készítettek. Ez az a hely ahol 
a csövesek elköltik csekélyke nuyenjüket. Azonkívül ez az 
otthona sok letűnt árnyvadásznak, akik már túl lassúak, túl 
gyengék, vagy túl öregek ahhoz, hogy bármit 
keresnivalójuk legyen az utcákon. Ha van egy kis nuyened, 
és halálvágyad, gyere be ide, és ajánlj fel az egyik 
árnyvadásznak egy utolsó lehetőséget a visszatérésre. 
<<<<< 
 -- Connie Connoisseur (03:24:56/50-12-09) 
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>>>>> Casey Bárja (#20 L) 
Típus:  Bár  
Helye:  162nd Avenue SE & Lake Moneysmith Road 
Vezető:  Homer Villette, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (1206) 84-5122 
 Ez a bár a Klón Zóna Bevásárló Központ közelében 
található, használt, és fél-legális dekkeket lehet itt venni és 
eladni. Kedvelt törzshelye a központban dolgozó 
dekásoknak. <<<<< 
 -- A Halott Dekások Társasága (17:32:45/50-12-27) 
 
>>>>> A Lyuk Szintje (#21 J) 
Típus:  Bár  
Helye:  Oravetz Road & 41st Street SE 
Vezető:  Jim BrainTwister, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  az orkokat preferálják 
HTH szám:  (1206) 84-5203 
 Ez a kedvelt helye az ork árnyvadászoknak. Fajuk 
nagyjait halhatatlanná tették az által, hogy egy hatalmas 
táblára fölírták a nevüket a bár hátsó részében. <<<<< 
 -- Az Ork Krónikás (23:21:14/50-12-17) 
 
>>>>> Ja, kirakták a bronzba foglalt szemfogaikat. <<<<< 
 -- Menyét (14:38:53/50-12-21) 
 
Turista Látványosságok 
Auburn Bevásárló Központ (#22 J) 
Típus:  Bevásárló Centrum (2 emelet) 
Helye:  8th Street East & East Valley Highway 
Vezető:  Ivan Cizek, igazgató 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (1206) 81-2683 
 Ez a legnagyobb bevásárló központ a kerületben, sok 
kitűnő üzlettel és étteremmel a területén. 
 
>>>>> A központban van két testszalon, egy Test+Tech az 
északi részen, és egy Auburn Fejlesztő Centrum a nyugati 
oldalon. Azt beszélik, hogy mindkettő bármilyen üzletet 
kérdések nélkül is hajlandó nyélbe ütni. Továbbá, a 
központban van egy Fegyvervilág bolt is, amelynek 
kivételesen széles választéka van az olcsó fegyverekből, 
hogy az áraival a szegényeket, és a csőlakókat ide vonzza 
az üzlethez. Van két számítógép bolt is, és egy kis de 
jól-felszerelt talizmánbolt. <<<<< 
 -- Connie Connoisseur (12:54:49/50-12-09) 
 
Klón Zóna Bevásárló Központ (#24 J) 
Típus:  Bevásárló Centrum (2 emelet) 
Helye:  64th Street East & 160th Avenue East 
Vezető:  Sideena Smaaladen, igazgató 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (1206) 82-4944 
 Ebben a központban nincs biztonsági őrség a 
sétányokon és a tereken. 
 
>>>>> A város legjobb dekásai ide járnak felszerelést 
vásárolni, és tesztelik a legújabb szürkepiaci szoftvert. 
<<<<< 
 -- Connie Connoisseur (17:54:23/50-12-09) 
 

EGYÉB HELYSZÍNEK 

Kormányzati Épületek 
Auburni Kerületi Bíróság (#21 J) 
Helye:  M Street SE & 29th Street SE 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (1206) 85-3292 
 
Auburn Kerületi Városháza (#21 J) 
Helye:  R Street SE & 29th Street SE 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (1206) 85-5043 
 
>>>>> Wynaco Javító-Nevelő Intézet (#20 K) 
Helye:  Auburn Black Diamond Road & 148th Way SE 
Vezető:  Galen Nicodemus, igazgató 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (1206) 85-2804 
 Ez egy nagy, maximális biztonságú börtön föl van 
szerelve a legújabb biztonsági technikákkal is. De 
mindezek a csillogó vadonatúj szerkentyűk nem 
működhetnek, ha midnenütt ugyanazok a régimódi 
vasrácsok és zárak vannak. Csak pár hete, hogy hat 
bebörtönzött egyén kiszökött szórakozni egy kicsit. 
Lehettek volna pszichotikus gyilkosok is filléres csalók 
helyett, és az eredmény lehetett volna tragikus is komikus 
helyett. A börtön jobb lenne, ha kikapcsolná az elektronikai 
bizgentyűket, és visszatérne teljes egészében a 
vasrácsokra és zárakra. Az embereket alázatossá teszi, ha 
a külvilágtól rácsok látványa vágja el. <<<<< 
 -- SPD (22:19:54/50-12-12) 
 
Üzleti Épületek 
Bowman Fémszerelvények (#22 K) 
Helye:  Ofarrel Cutoff Road & 12th Street East 
Vezető:  Aaron Wistrand, menedzser 
Faji Ellenségesség:  enyhe tündérek ellen 
HTH szám:  (1206) 89-4322 
 
>>>>> Ezt a vállalatot számtalanszor felhozzák, mint a 
helyi tó legnagyobb szennyezőjét, és mint a mérgező 
hulladék gondatlan kezelőjét. Ámbár Bowman jelképes 
erőfeszítéseket tett arra, hogy rendet tegyen a 
zűrzavarban, semmi sem változott. Sok szélsőséges 
környezetvédelmi poliklub, a Holdcsapda vezetésével, a 
társaság hivatalnokainak meggyilkolásával, a gyár 
felrobbantásával, vagy akér a társaság dolgozói ételének 
megmérgezésével fenyegetőzik. <<<<< 
 -- Nuyen Nick (19:25:52/50-12-05) 
 
>>>>> Csak egy pillantást vessetek a társaság füstokádó 
kéményeire, és rögtön megértitek, hogy ez a cég 
mindannyiunk ellensége. <<<<< 
 -- Tarlan Greenbough (11:18:13/511-02-19) 
 
Gyémánt Dekások (#23 J) 
Helye:  64th Street East & 106th Avenue East 
Vezető:  Gury Jurden, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (1206) 89-4180 
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>>>>> A Gyémánt Dekások egy számítógép másodgyártó 
cég, híres, vagy hírhedt, hogy olyen dekkeket gyárt, 
amelyek csak nüanszokban térnek el az eredeti Fuchi-któl. 
A Fuchi megpróbálta törvényes úton megállítani céget, de 
elvesztette a pert. A másolás olyan nyilvánvaló, és a 
Gyémánt Dekások olyan nagy hasznot kaszál, hogy az 
üzleti világban mindenki csodálkozik, hogy a Fuchi miért 
nem küldött még egy rohamcsapatot a cég felszámolására. 
<<<<< 
 -- A Halott Dekások Társasága (23:08:41/50-12-02) 
 
>>>>> Azt hallottam, hogy a legfőbb ok a fentebb 
lehangzottakra, hogy a Fuchi titokban üzletel a Gyémánt 
Dekásokkal. Átadják nekik a prototípus chipeket, és a 
kísérleti szimstim interfészeket korlátozott mennyiségben. 
A Gyémánt Dekások legyártják, és így letesztelik az új 
terméket. Így, ha egy dekás meghal ennek következtében, 
a Fuchi mindenféle legális akciótól védve van. Ha kiszi-
várog, ez a partnerség, a Fuchi kétségtelenül sok új 
intézkedést fog foganatosítani, hogy védje magát. <<<<< 
 -- Fuchi Figyelő (23:25:48/50-12-05) 
 
Federated Boeing Auburni Gyáregysége (#21-23 L-M) 
Helye:  Főkapuk:  Auburn Enumclaw Road & SE 408th 
Street 
Vezető:  Craig Wakazuru alelnök, a Seattle-i műveletek 
igazgatója 
Faji Ellenségesség:  Nincs 
HTH szám:  (1206) 87-4918 
 A Federated Boeing legtöbb katonai és kísérleti légi 
járműve ezekben a hatalmas gyárépületekben és a kisebb 
kutatólaborokban készül. A biztonság érthető módon 
szoros. Így a turistákat, akik általában bemehetnek a többi 
FB gyárba, itt csak egy repülőgépmúzeumot nézhetnek 
meg, éppenhogy a kapukon belül. 
 
>>>>> Az egyik legjobban őrzött tervezet Reynard Carnet 
új Holló sugárhajtású harci gépe. A szárnyakat, és a 
hajtóművet rugalmas bőrrel vonták be, amelynek 
paramétereit repülés közben is meg lehet változtatni, így 
ez a gép egy hatalmas ugrást tenne a repüléstechnikában. 
Az a néhány ember, akik látták tesztelés közben, eléggé 
ellentmondó pletykákat terjesztenek a teljesítményéről. 
Szavahihető források szerint, a Holló vezetése túl sok egy 
pilótának, és egy ultra-okos számítógép is bele van építve, 
amely legjobb szakértői programot futtatja, amely 
valójában vezeti a gépet. Beszélnek arról is, hogy a 
replőgép bőre képes úgy változtatni az alakját, hogy 
ártalmatlan kereskedelmi gépek jellemzőit vegye fel a 
radar, és az infravörös érzékelők számára. A ragyogó 
jelentések ellenére, a Holló-nak még legalább három, vagy 
négy évre van szüksége a sorozatgyártásig. 
Craig Wakazuru alelnök bejelentette, hogy jövő nyáron 
vissza fog vonulni. Ez be fogja indítani a harcot a 
potenciális jelöltek között. Az egyik jelölt egy befeketítési 
kampányba fogott, és bérgyilkosokat bérelt, hogy 
„meggyőzze” a többieket, hogy vonuljanak vissza. <<<<< 
 -- Nuyen Nick (18:24:53/50-12-07) 
 
>>>>> Jessica Sirianni, a Replőgép Fegyverek Igazgatója, 
az a vezető, akiről Nuyen Nick beszélt. Sajnálom azt a 
bolondot, aki szembeszáll vele. Azt hallottam, hogy 
csőlakóként látta meg a napvilágot, és csak néhány csoda 
segítségével sikerült iskolába kerülnie. Ez megmagyarázná 
azokat a durva kinézetű karaktereket, akik időnként 
előfordulnak nála. <<<<< 
 -- Anonymous (06:24:17/50-12-09) 

 
Egyesült Olaj Kutató és Fejlesztő Laboratórium (#21 
J) 
Helye:  900 Forest Ridge Drive SE 
Vezető:  James V. Rinchik, igazgató 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (1206) 85-0017 
 A nagy üzlet, nagy pénzt is jelent, és az Egyesült Olaj 
konglomeráció sikere, nagy mértékben, az itt fejlesztett új 
termékeken múlik. Ennek megfelelően a biztonság nagyon 
szoros. A laboratóriumban nincs híjával a fegyvereseknek, 
kerítésekkel, érzékelő dobozokkal, és több, mint 100 
biztonsági gárdistával védekezik az illetéktelen behatolás 
ellen. A labor egy csoport szerény épület, amelyet a Fehér 
Folyótól látótávolságban húztak fel. 
 
Egészségügyi Intézmények 
Algona Közösségi Kórház (#21 J) 
Típus:  Kórház (8 emelet) 
Helye:  First Avenue & Algona Boulevard North 
Vezető:  Dr. Taisto Lammi, adminisztrációs főnök 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (1206) 85-5668 
 Tavaly, a Renraku Biocomp, a vezető kutató a 
mesterséges szervek terén, a körház melletti földeket 
felvásárolta, és elkezdett egy nagy gyáregységet építeni. A 
tervezett elkészítés 2052. 
 
Általános Közösségi Kórház (#23 N) 
Típus:  Kórház (20 emelet) 
Helye:  2125 C Street 
Vezető:  Dr. Gregory Sutherland, adminisztrációs főnök 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (1206) 82-1418 
 Ezt a jótékonysági kórházat a Katolikus Egyház és sok 
Zsidó jótékonysági szervezet együtt üzemelteti. 
 
>>>>> A Puyallup Pusztulatban bekövetkezett sürgős 
esetek közül sokat ide hoznak. A kegyetlenség folyama 
Auburn szomszédságából, folytonos páciens-áradattal látja 
el a kórházat, így nem lehet csodálkozni azon, hogy az 
Álatlános Közösségi a szervezett káosz örökös képét 
mutatja. Ez az örökös zűrzavar néha idevonzza azokat a 
gazdag embereket, akiknek gondoskodásra van 
szükségük, de nem akarják, hogy ez kitudódjon. <<<<< 
 -- Doc Doolittle (02:15:48/50-11-30) 
 
Vadon Tavi Kórház (#18 M) 
Típus:  Kórház (10 emelet) 
Helye:  248th Street SE & Gaffney Road 
Vezető:  Darren Wardell, adminisztrációs főnök 
Faji Ellenségesség:  mérsékelt orkok és trollok ellen 
HTH szám:  (1206) 85-2796 
 Ez a kitűnő kórház, amely a tó közelében található, 
inkább egy szállodának néz ki, mint kórháznak. 
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>>>>> Ez a kórház népszerű a mágikusan aktívak 
körében, mivel békés, és természtes környezetben van. 
Ennek megfelelően, a kórház fokozatosan átalakult, hogy 
még jobban megfeleljen ezeknek az elvárásoknak, és 
célzásokat tett a Szelis nemzetnél, és a felvilágosultabb 
seattle-i kórházaknál, hogy szívesen fogadja a speciális 
pácienseket. <<<<< 
 -- Doc U-Dub (23:18:26/50-12-08) 
 
Egyéb 
Stuck Karneválja (#21 J) 
Típus:  Kaszinó  
Helye:  85th Avenue Se & SE 358th Street 
Vezető:  Verna Stuck, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (1206) 86-8812 
 
>>>>> Stuck Karneválját találóan mint egy „Szétchipezett 
Kaszinó”-t írják le. Mindenki aki úgy beszél róla, mint  a 
túlzások helye, a vörös bársonnyal borított berendezéstől, 
a túlságosan is nyájas felszolgálókig. A hely hatalmas üzlet 
a kerület szegény, és középszintű lakói között. <<<<< 
 -- Roulette Rita (22:15:52/50-12-14) 
 
Ultra Menedék (#23 K) 
Típus:  Nagy étterem és Luxus szálloda (10 emelet) 
Helye:  North Island Drive & North Vista Drive 
Vezető:  Lyle Wisbey, menedzser 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (1206) 86-3155 
 A félreeső Ultra Menedék a Tapps Szigeten, 2049-es 
megnyitása óta viták forrása. Miután minden menedéket 
bezártak a szigeten, az Ultra Menedék kivételével, a viták 
különösen hevessé váltak. A tagok nevei, és az, hogy 
milyen módon választják ki őket, szorosan őrzött titok. A 
tagokat is csak ritka alkalmakkor lehet látni, ha éppen 
megérkeznek taxin, vagy helikopteren. 
 
>>>>> A Mátrixban és a szigeten a biztonság szoros. Csak 
egy maronyian próbáltak betörni ide, de senkinek sem 
sikerült. Azt beszélik, hogy a tagok idejük nagy részét egy 
hatalmas, fehér, ablaktalan épületben töltik. <<<<< 
 -- Connie Connoisseur (23:41:51/50-12-10) 
 
>>>>> Stuck Testcsomagolója (#21 J) 
Típus:  Diszkont  és Testszalon  
Helye:  SE 358th Street & 87th Avenue SE 
Vezető:  Mitch Stuck, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (1206) 86-8645 
 Ez a testszalon a Stuck közepében található, egy hat 
háztömbből álló mikrováros. A polgármestere Mitch Stuck, 
és ő felügyeli a szerencsejátékot, a prostitúciót, a zillegális 
chipeket, és a saját vagdaló boltját, amelyek a kis 
királyságán belül legálisak. <<<<< 
 -- Connie Connoisseur (19:24:51/50-12-18) 
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SNOHOMISH 

A falusi élet ... 
 
SNOHOMISH FELÜLRŐL 

A Kerület Mérete: Kb. 217 km2

Népesség: 115,000 
  Humán: 86% 
  Tündér: 6% 
  Törpe: 1% 
  Ork: 5% 
  Troll: 1% 
  Egyéb: 1% 
Népsűrűség: Kb. 530 fő / km2

Befolyó Adó:  40,000 ¥  
Létminimum Alatt: 22% 
Jólétben Élők:  <1% 
Társasági Tagok: 71% 
Szavazókörzetek: 2 
Oktatás:  
  Általános iskola, vagy alatta: 23% 
  Középiskola: 52% 
  Felsőfokú végzettség:  20% 
  Doktori fokozat:  5% 
Kórházak és Klinikák: 8 
HTH elérési szám: 17206 
 
 Snohomish, termékeny farmjaival, virágaival és széles, 
nyílt síkságaival, megdöbbentő ellentétben áll a belváros 
beton és felhőkarcoló rengetegével. Snohomish lakói 
barátságosságukról ismertek, és a kerület zord, nyílt 
térségei frissítő változatosságot jelentenek. 
 A seattle-i korrmányzat majd' mindent képes megtenni, 
hogy megőrizze ezt a földet ilyennek, még a vétójogig is 
elmegy, hogy megakadályozza itt a házépítést, bármilyen 
kényelmes közelségben legyen a belvároshoz. A fő ok az, 
hogy a Snohomish-ban növekvő vállalatok ellátják 
Seattle-t jóformán teljes egészében élelemmel. 
 
>>>>> Az elszórt népesség, a nehézipar hiánya, és a 
foglalkoztatás magas aránya miatt, Snohomish-ban a 
legalacsonyabb a bűnözés az egész metroplexum 
területén. Az illegális chipek, prostitúció, és szerencsejáték 
az, ami a kerület sűrűbben lakott déli részén megtalálható. 
A Maffia és a Jakuza gyakorlatilag nincs jelen a kerületben. 
 Az egyetlen, amivel nem tudunk mit kezdeni, a faji 
feszültségek, a Metahumánokkal és az Indiánokkal, akik 
évek őta félelemben tartják a kerületet. Ha nem elég 
bizonyíték a nem-emberek gonoszsága, nem tudom mi 
lehet az. Én csak egy zsaru vagyok, akinek kötelessége 
megvédeni mindenkit, de legyek átkozott, ha egy 
szalmaszálat is kersztbe teszek értük. <<<<< 
 -- Értelmes Zsaru (16:14:54/50-12-07) 
 
 

FÖLDRAJZ ÉS DEMOGRÁFIA 

 A kerületet északkeletről a Szelis-Síd földek, 
délkeletről Redmond, délről Bellevue és a Belváros, és 
északnyugatról Everett határolja. A Snohomish Folyó a 
mellékfolyóival egy termékeny síkságon vágja magát 
keresztül a kerület keleti felében. (Paul Tündéri Utazási 
Irodájával tíz nuyenért végigutazhatsz egy kilátóhajóban 
ezen a csodálatos folyón.) A folyó völgyétől távolodva 
dimbes dombos terep dominál a kerületben. 
 Snohomish az egyik leggyérebben lakott kerület a 
plexumban. Csak Fort Lewis-ban laknak kevesebben. Az 
itt lakók hetven százaléka a kerületen kívül dolgozik, így 
az ingázó forgalom nagyon nagy a magasutakon. 
 A tündérek és az orkok jelentik a legnagyobb 
metahumán kisebbségeket a kerületben, míg a trollok 
1%-nál is kevesebben vannak. Kulturálisan a kerületben a 
Germán és a Skandináv nemzetiség dominál. 
 
>>>>> A kerület mezőgazdaságának sikere éppannyira 
köszönhető az uralkodó széljárásnak, amely nyugatról fúj, 
az Olimpyc Peninsulán és a Puget Öblön keresztül, mint a 
gazdag termőföldnek. Ezek a szelek megóvják 
Snohomish-t a levegőszennyezéstől, amely a többi 
kerületet jellemzik, ezáltal a farmerek a szabad ég alá is 
ültethetik terményeiket, nem kell a savas esőtől, és a 
mérgező fertőzéstől tartaniuk. 
 Néha a szelek dél felől fújnak, és így a szmogot 
csapdába ejtik a kerület északi részén található hegyek 
között, beborítva a kerületet savas párával. A legnagyobb 
megatársaság legalább néhány terményét megpróbálj 
avédeni atlátszó fóliával, semlegesítő permetezéssel, és 
hasonlókkal, de a kisebb farmerek semmit sem tudnak 
tenni, hogy megvédjék a földjeiket. Ha a szél nem fordul 
meg időben, a terményeik elpusztulnak. <<<<< 
 -- Woppler az Időjós (22:14:31/50-11-29) 
 
 
POLITIKA 

 Mike Walkstrong Snohomish polgármestere. 2048-ban 
választották meg, miután Daniel Feddersen, a plébános, 
meghalt autóbalesetben. 
 
>>>>> Mind az utcai, mind a Mátrix források megyeznek 
abban, hogy Daniel Feddersent valószínűleg a Humanis 
Poliklub gyilkolta meg. Feddersen valah fontos tisztséget 
töltött be náluk, és az adminisztrációs gárdáját arra 
használta fel, hogy közel lehetetlenné tegye metahumánok 
letelepedését a kerületben. 
 Mindez egy csapásra megváltozott, amikor Feddersen 
fia egy elf nőt vett feleségül, és Feddersen nyíltan 
szembefprdult a Humanis Poliklubbal. Fedderson saját 
szemével látta, amint Humanis bérgyilkosok megtámadják 
a fiát, és a menyét és gyűlésen. Felfedte kapcsolatait a 
Humanissal, és kilátásba helyezte a tagok nyílvános 
felfedését is. Három nappal később a polgármestert 
megölték egy autóbalesetben. Vagy legalábbis, ahogy ezt 
az esetet Lone Star detektívjei nevezik. 
 Így most Mike Walkstrong, egy Makah indián, a kerület 
első Bennszülött ameriki polgármestere. Azon két év nagy 
részében, amit eddig hivatalában töltött, megpróbálta 
elődei rasszista politikáját felszámolni. <<<<< 
 -- Smiley (03:25:46/50-12-11) 
 



♦ Tények Történelem Belváros Külső Kerületek Kormányzat Gazdaság B nözés 74. oldal ♦ 
 

>>>>> Ámbár a bizonyíték elég gyenge, beleegyezem, 
hogy Feddersen polgármester halála nem feltétlen volt 
baleset. Láttam a kocsit, illetve ami megmaradt belőle, a 
„baleset” után. Teljesen nyílvánvaló volt, hogy felrobbant, 
és elégett. 
 Nem szeretném azt hinni, hogy a Lone Star is 
belekeveredett ennek az elrejtésébe, mivel ez gyanúba 
keverné az egész Snohomish Rendőrkapitányságot, de 
mindenről jelentést fogok készíteni, amit tapasztaltam. 
<<<<< 
 -- SPD (13:54:28/50-12-19) 
 
 
GAZDASÁG 

 Snohomish gazdasága a mezőgazdaságon, és a vízi 
termesztésen alapul. A kerületben található 50 nagyobb 
farmból 39 megatársaságok kezében van. A G. Meyers 
Agriculture, a Society Farms, és a High-Yield Industries 
irányítja a három legnagyobb farmot a kerületben. 
 A Snohomish Folyó töltése mentén 15 mezőgazdasági 
társaság van, mindegyikük a folyót használja, hogy 
szélesítse a vízi élelmiszer termelését. Minden, a széles 
levelű tengeri moszattól, egészen a missisippi-i folyami 
rákig, megterem itt. A farmok, és a vízi termesztők nagy 
többsége vezet túrákat. 
 A kerületben csak néhány olyan vállalat van, amely 
nem érdekelt valamilyen módon az élelmiszer 
termelésben, vagy feldolgozásban. A Kingsley 
Nemesfémek, amely high-tech ötvözetekhez állít elő 
fémeket, és a Snohomish Optikai RT., amely 
kiberverekhez gyárt precíziós optikákat. 
 
>>>>> A nagy mezőgazdasági cégek folyamatosan 
próbálják beolvasztani a kisebb magánkézben levőket, de 
az erőszakos bánásmódjukkal csak kevés sikert értek el. A 
legutolsó incidens az volt, hogy tűzbombákkal szórták meg 
William Rueger farmját ez év márciusában A háza porig 
égett, és a termésnek is több mint fele odaveszett. Ámbár 
a város hivatalnokai a közeli Pusztulatból átjött csőlakókat 
vádolják, a Mátrixban elterjedt suttogások szerint a 
gyújtogatásért szomszédos G. Meyers megafarm volt a 
felelős. <<<<< 
 -- Smiley (09:13:42/50-12-16) 
 
 
NEGYEDEK 

>>>>> Hozzátettem a táblázathoz egy plusz oszlopot, 
amely a Lone Star által adott biztonsági besorolást mutatja. 
<<<<< 
 -- SPD (21:18:54/50-12-09) 
 
Snohomish:  Középszintű A 
Monroe:  Szegény B-C 
Cathcart:  Szegény C 
Malthby:  Középszintű B 
Turner Corner:  Középszintű B 
Thrasher's Corner:  Szegény C 
Kennard Corner:  Középszintű B-C 
Bothell:  Gazdag AA 
Brier:  Középszintű B 
Mountlake Terrace:  Gazdag AA 
Edmonds:  Középszintű A 
Lynnwood:  Szegény C 

 
 
ÉRDEKES HELYSZÍNEK 

Szállodák 
Snohomish Sheraton (#4 L) 
Típus:  Luxus szálloda (12 emelet) 
Helye:  Second Street & Maple Avenue 
Vezető:  Stanton Huger, menedzser 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (17206) 28-3458 
 Ez a kényelmes szálloda Régi Snohomish 
központjában található. 
 
>>>>>Vadrózsa Hotel (#8 I) 
Típus:  Középszintű szálloda (8 emelet) 
Helye:  Brier Road & 236th Street SW 
Vezető:  Elling Retzer, menedzser 
Faji Ellenségesség:  mérsékelt orkok és trollok ellen 
HTH szám:  (17206) 28-2382 
 A Vadrózsa egy hervadt, savmarta maradvány, amely 
túlélte, hogy letűnt a fénykora közel egy évszázada. A 
méltóságteljesség hiányában, a két Keslynn nővér keserű 
veszekedésének színhelyévé vált. Margaret Keslynn 
olyannak akarja megőrizni a hotelt, amilyen, míg a nővére, 
Sarah fel akarja újíttatni, és eladni, amíg lehet. <<<<< 
 -- Connie Connoisseur (05:57:59/50-12-21) 
 
>>>>> Ez még nem minden. Sarah mélyen benne van a 
Maffiában, és a Maffia tipikus erős-kéz taktikáját használja, 
hogy rábírja Margaretet a tulajdonrészének eladására. 
Margaret pedig fokozatosan átváltoztatja a hotelt egy 
katonai táborrá, őrökkel minden ajtó előtt, hogy megvédjék 
az ő és a hotel biztonságát. <<<<< 
 -- Anonymous (21:43:38/50-12-28) 
 
Éttermek és Bárok 
Az Erkölcstelen Lányka (#6 J) 
Típus:  Éjszakai Klub  és Bár  
Helye:  Filbert Road & 199th Place SE 
Vezető:  Slan Loposer, Tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  Nincs 
HTH szám:  (17206) 28-1132 
 
Jay Csónakháza Észak (#7 H) 
Típus:  Közepes étterem 
Helye:  242nd Place SW 
Vezető:  Francis Napolitana, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (17206) 28-5240 
 Egy vonzó, első osztályú étterem, ahol Jay a Seattle-i 
és a Szelis ételekre specializálta magát. 
 
>>>>> Az árnyvadászok szeretik ezt a helyet, mivel a 
tulajdonos és a személyzet nagy része volt árnyvadász. 
Sutoognak arról, hogy Napolitana titokban információkat ad 
el vadászoknak, és biztonságos helyet is biztosít nekik. 
Suttognak arról is, hogy egy számítógépet használ az 
üzenetek kódolására. <<<<< 
 -- Connie Connoisseur (20:07:13/50-12-19) 
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A Felső Oldal (#7 J) 
Típus:  Közepes étterem és Bár  
Helye:  Canyon Park Road & 61st Avenue SE 
Vezető:  Joe Lownik, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (17206) 28-5402 
 Ez a kitűnő családi stílusú étterem jó szója tengeri 
ételekkel szolgál. Tengeri atmoszférája kellemes, de az 
utcáról beszivárgó erős szagok időnként elrontják az 
összhatást. 
 
>>>>> A Felső Oldal tulajdonosa Joe Lownik, egy volt 
Seattlei Nyilvános Adatbázis Főbiztos, aki '42-ben 
visszavonult. Még jelenleg is rengeteg kapcsolattal bír 
kormányzati körökben, ezért szoktak az árnyvadászok még 
fizetni is, hogy láthassák. <<<<< 
 -- Connie Connoisseur (23:24:29/51-01-12) 
 
>>>>> Több héten keresztül dolgoztam itt, mint buszsofőr, 
és észrevettem, hogy az iroda mindig zárva van. A reggeli 
órák alatt gyakran láttam teherkocsikat, amint nagy 
csomagokat pakolnak le, melyek gyorsan eltűnnek. <<<<< 
 -- A Balszerencse Kereke (17:51:46/51-01-19) 
 
>>>>> Anatole Testvér (#6 L) 
Típus:  Kicsi étterem és Bár  
Helye:  Snohomish Avenue & 180th Street SE 
Vezető:  Ivan Carlwheel, menedzser 
Faji Ellenségesség:  erős nem emberek ellen 
HTH szám:  (17206) 26-6782 
 Az Anatole Testvérben nincs helyük a 
Methaumánoknak. A tulajdonos elismert rasszista, és a 
Humanis poliklub tagja. Ámbár humánoknak egészen jó 
hely, ha némi izomra, vagy információra van szükségük. 
<<<<< 
 -- A Halott Dekások Társasága (05:11:29/50-12-07) 
 
>>>>> A Purgatórium (# 6 I) 
Típus:  Közepes étterem és Bár  
Helye:  204th Street SW & 28th Avenue West 
Vezető:  Donalee Laureau, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (17206) 28-2380 
 Ez az utcai mágusok és a talizmánárusok közkedvelt 
helye, akik csípik az étterem sötét, nyirkos légkörét. A 
biztonság szoros, a kerület mágia ellenes és rasszista 
beállítottsága miatt. Hogy bebocsátást nyerjenek, ahhoz 
egy jelszó, vagy egy tag ajánlása szükséges. <<<<< 
 -- Az Altató (10:14:08/50-12-22) 
 
Turista Látványosságok 
Blackstone Múzeum és Paranaturális Állatkert (#4 L) 
Helye:  118th E Avenue B 
Vezető:  Clarence Leadbetter, igazgató 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (17206) 25-3297 
 Ez egy magánkézben levő állatkert és múzeum, amely 
a legnagyobb Fort Lewis-beli és Woodland Parki 
állatkerteket adja ki. 
 

Bothell Bevásárló Központ (#8 K) 
Típus:  Bevásárló Centrum (2 emelet) 
Helye:  Bothell Way NE & 190th Street NE 
Vezető:  Steven Shillington, igazgató 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (17206) 26-5280 
 Ez a központ új, és az üzletei főképpen a közép- és 
felső osztálybelieket célozzák. 
 
>>>>> Ha a suttogások igazak, a centrum majdnem 
tönkrement, és valószínűleg visszafogja a biztonsági 
célokra költött összegek egy részét, hogy lefaragjon a 
kiadásokból. Ha ez megtörténik, a nagyobb és a drágább 
üzletek valószínűleg itthagyják a központot. Arról is 
suttognak, hogy Shillington elég kétségbeesett ahhoz, 
hogy árnyvadászokat béreljen a szükséges anyagi fedezet 
előteremtéséhez, amivel nyitva tarthatja az üzletet. 
 A központban van egy Bitek & Byteok számítógép üzlet 
a második szinten, valamint két testszalon. <<<<< 
 -- Connie Connoisseur (14:54:47/51-01-08) 
 
Lake Forest Park (#8 I) 
Helye:  1015 Forest Park Drive NE 
HTH szám:  (17206) 25-2396 
 Ez a gyönyörű park kitűnő piknikező hely, mikor az 
időjárás tiszta. 
 
>>>>> Minden éjszaka a park két szemben álló, a 
Snohomish Emberek és A Mesterek, egy tiszta 
Metahumánokból álló, utcai banda csatamezejévé válik. 
Ha nincsenek túlságosan elfoglalv aegymás leölésével, 
akkor mindenkit megtámadnak, aki elég bolond éjszaka a 
lábát betenni a parkba sötétedés után. <<<<< 
 -- Az Altató (23:17:54/50-12-23) 
 
 
EGYÉB HELYSZÍNEK 

Kormányzati Épületek 
Snohomish Kerületi Bíróság (#7 G) 
Helye:  Main Street & Ninth Avenue N 
HTH szám:  (17206) 26-2387 
 
Snohomish Kerületi Városháza (#4 L) 
Helye:  1009 East First Street 
HTH szám:  (17206) 26-9724 
 A kerületi városháza épületét érdemes megnézni. A 
80-as évek építészete nagyon érdekes, és az épületet 
körbevevő kerteket a Szent Természet Szellem szerzetesei 
tartják rendben. 
 
>>>>> Trasher Javító Nevelő Intézet (#7 J) 
Helye:  3007 19th Avenue SE 
Vezető:  Gerald Hodge, főnök 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (17206) 21-3478 
 Ebben a kis börtönben csak 100 cella van és úgy hírlik, 
hogy könnyű belőle megszökni. <<<<< 
 -- SPD (11:54:48/50-12-19) 
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Üzleti Épületek 
Berkley Szója Ételek (#6 L _ M) 
Helye:  91st Avenue SE & Alder Street 
Vezető:  Nicholas Berkeley, alelnök 
Faji Ellenségesség:  Nincs 
HTH szám:  (17206) 27-5786 
 
>>>>> A Berkley Szójának sikerült távolmaradnia a 
kegyetlen harctól, ami a farmok között folyik. Ez 
valószínűleg megváltozik, mivel a szomszédos farmot a 
Zöld Csillag Ételtermékek vásárolta meg, ez a cég, az 
Ingersoil és a Berkeley a legutáltabb riválisok. <<<<< 
 -- Nuyen Nick (05:45:58/50-12-28) 
 
Edmonds Szerszámgépgyár (#7 H) 
Helye:  76th Avenue West & 212th Street SW 
Vezető:  Sallen Olmstead, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (17206) 29-3498 
 Ez a cég már harminc éve gyárt precíziós repülőgép és 
hajó gyártásához szükséges szerszámokat. Már két éve a 
cég kizárólag a Federated Boeinggel köt csak üzletet. A 
második gyáregyság az elmúlt év végére készült el, ezáltal 
a cég más repülőgép és hajógyárak megrendeleéseit képes 
lesz kielégíteni. 
 
>>>>> A cég szerencséje ingatag. Januárban egy gyanús 
tűzben leégett az új üzem, és négy hónapba került a 
kijavítása. Februárban, Alf Luckiesh-t, a társaság vezető 
tervezőjét, meggyilkolták. Sem a Lone Star, sem a cég 
nem tudott magyarázatot adni rá, hogy miért vált a cég az 
ipari terrorizmus célpontjává. <<<<< 
 -- Konvex Kondor (21:54:/50-21-26) 
 
>>>>> Az Edmonds egy kivásárlás alanya lett, amelyet a 
Federated Boeing hajt végre. Lehetséges, hogy valaki a 
társaságon belül megpróbálja megakadályozni az üzletet? 
Vagy egyszerűen csaka Federated Boeing az erős kéz 
taktikával játszik? <<<<< 
 -- SPD (05:41:45/51-01-22) 
 
French W. Ranch (#4 M-N) 
Helye:  Főkapuk:  3001 - 125th Avenue SE 
Vezető:  Carl Heopfner, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (17206) 28-3282 
 Ennek a ranch-nak az emberei renegátok Snohomish 
ranch-ai és farmerei között. Carl Hoepfner egy troll, aki 
úgy harcol a kerület faji előítéletei ellen, hogy kizárólag 
metahumánokat alkalmaz. Sarokba szorítva a marhahús 
üzletben, Hoepfner megemelte a Seattle legelegánsabb 
éttermeibe szállított marhahús árát. 
 
>>>>> A ranch elleni támadások gyakoriak. Az autós 
lövöldözések, a bomba robbantások, a gyújtogatás és a 
marhatolvajlás mindennaposak. <<<<< 
 -- Nuyen Nick (16:45:48/51-01-15) 
 
Ingersiol Vízkultúra (#6 M) 
Helye:  76th Avenue West & 212th Street 
Vezető:  Val Sassinian, főnök 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (17206) 28-5380 

 Az Ingersoil hat medencényi acélfejű lazacot tenyészt 
az Edwards Point mellett, és tíz hatalmas tóban harcsát a 
Snohomish folyó mentén. 
 
>>>>> Beszélnek róla, hogy egy hatalmas átszervezés 
lesz a társaságnál, és senkinek, a legmagasabb beosztású 
vezetőtől, a legutolsó rákválogatóig, nem biztos a munkája 
mostantól hat hónapig. <<<<< 
 -- Nuyen Nick (01:19:45/51-01-23) 
 
Kingsley Precíziós Fémek (#8 J) 
Helye:  80th Avenue NE & NE 185th Street 
Vezető:  Ben Mawby, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (17206) 28-5278 
 Ez a társaság ritka fémötvözeteket készít, majd ezekből 
alkatrészeket gyárt, amelyeket továbbad más cégeknek. 
Ezek az alkatrészek a Federated Boeung 828-asának 
szárnyfeszítőjétől a legújabb sebészeszközökig terjednek, 
amelyeket a Smaragd Biotechnológiáknak szállítanak. 
 
>>>>> A cég kifejlesztett néhány új jobb minőségű, tiltott 
kibervert, de a társaság ezt kétségbeesetten megpróbálja 
titokban tartani. <<<<< 
 -- Nuyen Nick (23:15:54/51-01-08) 
 
Snohomish Optika Részvénytársaság (#7 K) 
Helye:  228th Street SE & 45th Avenue SE 
Vezető:  Horner Rhodes, igazgató 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (17206) 25-2387 
 
>>>>> Ennek a cégnek a pályája úgy emelkedik, mint egy 
csillag, 2045-ös megalakítása óta. Mindenféle típusú 
precíziós optikákat gyártanak. A cégre a versenytársai már 
több árnyvadász csoportot küldtek, hogy ellopják a cég 
számítógépeinek titkát, de senki nem tudott áthatolni a 
félelmetes védelmeken és a cég saját dekásának, Mr. 
Glass-nak, a képességein. <<<<< 
 -- Nuyen Nick (22:19:32/51-01-12) 
 
>>>>> Héj, én úgy tudom, hogy Mr. Glass nem ember, 
hanem egy Mesterséges Intelligencia perszona. <<<<< 
 -- Anonymous (17:54:49/51-01-18) 
 
>>>>> Marhaság. Mi ismerjük Mr. Glass-t, ő egy csendes, 
szerény ember káprázatos reflexekkel és hihetetlen 
komputerérzékkel megáldva. Olyan valóságos, mint te 
vagy én, úgyhogy fejezd be ennek a badarságnak a 
terjesztését. <<<<< 
 -- A Halott Dekások Társasága (19:21:45/51-01-26) 
 
Snohomish Társulati Farm (#5-6 K) 
Helye:  Főkapuk:  2011 _ 156th STreet SE 
Vezető:  Marcus Shofner, igazgató 
Faji Ellenségesség:  erős orkok és trollok ellen 
HTH szám:  (17206) 28-5783 
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 Ez a farm ultramodern. Búza, saláta, fejeskáposzta, 
szója, alma, bogyósgyümölcsök és paradicsom nő itt, a 
hatalmas mezőkön, amelyeket elektronikusan felügyelnek 
és mesterségesen szabályoznak. Ami nem terem meg a 
szabadban, azt a farm déli oldalán található hatalmas 
üvegházakban megtalálható. A farm a legmodernebb 
biztonsági rendszerrel büszkélkedhet a behatolók és a 
vandálok ellen. 
 
>>>>> Minden technológia és hardver ellenére, a dolgok 
nem mennk túl jól. A termésátlagok az utóbbi két évben 
drasztikusan leestek, sok far tönkrement, és a farm 
menedzser háromszor is összehívta a társasági tanácsot 
meghallgatásra. A hivatalos magyarázat szerint a farm 
zűrjeit a szokatlanul kemény tél, és az utóbbi években 
tapasztalható nagy viharok okozták. Amit nem említenek, 
hogy újabban két robbanás lerombolt egy  melegházat, és 
egy garázst, ahol a farm gazdasági járműveit tartották. 
 A robbantásokat megvizsgálva hosszú gyanúsított listát 
kapunk. A legkézenfekvőbbek a rivális farm tulajdonosai. 
Ha igaz, hogy a Farm kutató felfedeztek egy új „szuper 
paradicsomot”, akkor nem meglepő, hogy a versenytársai, 
az Assenson Repülő Mennydörgő Madár Farm, és a 
Snohomish-i Szövetséges Független Farmok, a 
Agrobusiness szabotázshoz folyamodtak. 
 A magánkézben levő farmok úgyszintén szerették 
volna látni a Társasági Farm bukását, mivel a nyers őrök 
már évek óta zaklatják a kis farmok tulajdonosait. 
Továbbá, ugyanezek az őrök, bevallott rasszisták, 
gyanúsíthatóak két Metahumán család halálával. <<<<< 
 -- Nuyen Nick (17:16:54/50-12-21) 
 
>>>>> Nuyen Nick elfelejtette megemlíteni a negyedik, és 
egyben legnyilvánvalóbb gyanúsítottat - a Társasági Farm 
menedzserét. Hogy semmi értelme nincs, hogy az egész 
farmért felelős ember csődbe viszi a céget? Csak 
ellenőrizzétek le amit mondtam, meglátjátok, hogy igazam 
van. <<<<< 
 -- Anonyous (22:31:46/50-12-29) 
 
>>>>> Snohomish Biztonsági Személyzet (#4 M) 
Helye:  Thirteenth Street & Pine AVenue 
Vezető:  Patrick Schriner, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (17206) 26-8912 
 A felszínt nézve, a Snohomis Biztonsági Személyzet, 
csak egy újabb testőrképző társaság. De beszélnek róla, 
hogy adatokat gyűjt a kerületben található farmokról, és 
ezután megzsarolja őket. <<<<< 
 -- SPD (13:54:17/51-01-18) 
 
>>>>> Azt hallottam, hogy néhány kisebb farmer társult, és 
izomfiukat bérelt, hogy segítsenek leszámolni az 
SBSz-szel. Nem tudom, hogy ebből mi igaz, de az biztos, 
hogy a Bawdy lass jó hely kideríteni ezt. <<<<< 
 -- Anonymous (02:45:38/51-01-23) 
 
Egészségügyi Intézények 
Mountlake Veteránkórház (#7 H) 
Típus:  Kórház (6 emelet) 
Helye:  220th Street SW & Fifty-second Avenue W 
Vezető:  Dr. Peleti Pulu, adminisztrációs főnök 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (17206) 28-3573 
 Ez a kitűnő kórház a gerontológiára és 
kibertudományokra specializálódott. 

 
>>>>> A kórház adminisztrácójában néhány nagyobb 
változás történt. Egy hónap alatt három tanácsadót és 
négy adminisztrátort rúgtak ki. A suttogásoknak 
megfelelően, a Freen Bambusz Medical, a kórházat 
üzemeltető cég, meglengette a fejszét az alkalmazottak 
feje fölött, mikor rájött néhány sikkasztásra. Megtették Dr. 
Pulu-t ideiglenes igazgatónak, amíg valaki a saját 
embereik közül át nem jön Japánból. 
 Viszont még mindig problémát okoz a hiányzó pénz 
megtalálása, amelyet valószínűleg Hong Kong-i bankokba 
utaltak át. A társaság 50,000 ¥-t és a hiányzó pénz egy 
százalékát ajánlotta fel díjként annak, aki visszaszerzi. 
További információkért lépjenek kapcsolatba Dr. Pulu 
titkárságával. <<<<< 
 -- Glide Királynő (23:51:16/50-12-22) 
 
>>>>> A hiányzó pénznek csak egy része van Hong 
Kongban, a többi Kaliforniában és Aztlanban. Hogy miért 
töltötték bele a pénzt a Jakuzába, nem lehet tudni, az 
információ jól védett. Ha neked lennék, haver, én 
kihagynám ezt. Ez túl nagy, túl komplikált, és túl sok Jak 
pengefiú vár arra, hogy megmozdulj. <<<<< 
 -- Anonymous (13:21:51/50-12-24) 
 
Snohomish Orvosi Centrum (#4 I) 
Típus:  Kórház (8 emelet) 
Helye:  Second Street & Avenue B 
Vezető:  Sigurd Royset, adminisztrációs főnök 
Faji Ellenségesség:  mérsékelt orkok ellen 
HTH szám:  (17206) 29-5287 
 
>>>>> Ez a jó kórház megpróbálja túlélni azt a meg nem 
érdemelt hírnevet, hogy a tolvajok és ghoulok 
paradicsoma. Mindez a múlt évi botrányból jött, amikor 
Charles Seiko-t, a kórház vezető sebészét elkapták 
testrészek és végtagok eladásakor. További vizsgálatkor, 
felfedezték, hogy a hullaházban, amely Dr. Seiko 
felügyelete alá tartozott, egy valódi fekete üzletet rendezett 
be az elhunytak testének főszereplésével. 
 A média szinte teljesen kihagyta a történetet, és több 
héttel később még mindig nem tudtak eleget az „Orvosi 
Csonkoló Centrum”-ról. A teljes gárdát befeketítették, és 
csak úgy ismerik őket, mint ghoulok és szörnyek. <<<<< 
 -- Doc U-Dub (18:23:45/50-12-04) 
 
Turner Klinika (#7 K) 
Típus:  Kórház (3 emelet) 
Helye:  Maltby Road & Woodinville Cut-Off 
Vezető:  Anita Sangray, főnök 
Faji Ellenségesség:  enyhe nem emberek ellen 
HTH szám:  (17206) 26-5745 
 
>>>>> Mindenki tudja, hogy a Turnernek rossz híre van, 
de ez az egyetlen kórház a körzetben. Ha valaki rosszul 
érzi magát, vagy megbetegedett, általában a legközelebbi 
mágushoz megy. Viszont a komolyabb műtétekhez még 
mindig kell egy klinika. Panaszkodni a Turner Klinikára, 
olyan mint a panaszkodni a savas esőre. <<<<< 
 -- Snohomish Kóborló (11:54:26/50-12-17) 
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Egyéb 
>>>>>  A Zöld Nimfa (#7 J) 
Típus:  Közepes talizmánbolt 
Helye:  224th Street SE & 49th Avenue SE 
Vezető:  Farshorn, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (17206) 27-3480 
 A terület Metahumán ellenes előítéletei ellenére, ez a 
tündér tulajdonban levő talizmánbolt virágzik, nem csak a 
mágikus tárgyak eladásából, hanem mint nem hivatalos 
klinika is. 
 Fashorn szomszédai elfogadják őt, mivel önként kezeli 
a terület betegeit, gyógynövényeivel és mágiájával, csak 
azt fogadva el tőlük, amit önként adnak. A negyedben 
lakók többsége inkább őt keresi fel, minthogy a Turner 
Klinika mészárosainak kezére adja magát. Farshorn 
képzett gyógyító. Csak kérdezd meg az általa kezelt 
betegek százait. <<<<< 
 -- Snohomish-i Jason (21:49:51/50-12-18) 
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FORT LEWIS 

Tankok és viharmadarak ... 
 
FORT LEWIS FELÜLRŐL 

A Kerület Mérete: Kb. 197 km2

Népesség: 98,000 
  Humán: 61% 
  Tündér: 14% 
  Törpe: 3% 
  Ork:  16% 
  Troll: 3% 
  Egyéb: 3% 
Népsűrűség: Kb. 500 fő / km2

Befolyó Adó: 30,000 ¥  
Létminimum Alatt: 31% 
Jólétben Élők: <1% 
Társasági Tagok: 39% 
Szavazókörzetek: 2 
Oktatás:  
  Általános iskola, vagy alatta: 30% 
  Középiskola: 56%  
  Felsőfokú végzettség:  13% 
  Doktoriv fokozat: 1% 
Kórházak és Klinikák: 4 
HTH elérési szám: 22206 
 
 Ha Snohomish hatalmas mezői és farmjai erős 
ellentétben állnak Seattle városi burjánzásával, akkor Fort 
Lewis örökzöld erdői egy egészen más, időben és térben 
más, helyre visznek. Ez a több száz hektárnyi zavartalan 
erdőség csak egy órányira fekszik a belváros szívétől. Egy 
túra az erdőben, vagy csak egy séta Fort Lewis 
Állatkertjében, kitűnő időtöltös távol a városi tömegtől és 
levegőszennyezéstől. 
 
>>>>> Ámbár Fort Lewis, mint Snohomish is, megmenekül 
Seattle levegőszennyezésének nagy részétől, ez nem 
jelenti azt, hogy minden négyzetmétere tiszta és eredeti. A 
mérgező hulladékok és az ipari szmog minden évben sok 
száz fát ölnek meg. Hogy megmentsék ezeket a szegény 
növényeket, a kerület elindított egy kémiai porszórási 
programot, hogy semlegesítsék a savakat és a mérgeket. 
A vándorok és botanikusok csoportjai mindig elfoglaltak, 
hogy megmentsék a haldokló fákat, kivágva azokat, 
amelyeken már nem lehet segíteni, és újraültetve a 
helyükre fiatal csemetéket. Őrök védik az erdőket, hogy 
elriasszák az átjárókat (kivéve a sámánokat), a 
vadorzókat, a vandálokat és a gyújtogatókat. Ezek az 
oltalmazó intézkedések kiterjedtek, és a Seattle 
metroplexum a szükséges fedezetnek csak egy részét 
képes nyújtani. Így a program többi részét magán-
személyek adományaiból és a Szelis-Síd Tanács nyújtotta 
összegből fedezik. <<<<< 
 -- Woppler az Esőember (03:22:12/ 50-11-29) 
 
 

FÖLDRAJZ ÉS DEMOGRÁFIA 

 Fort Lewist északról Tacoma, keletről Puyallup 
északkeletről a Puget Öböl, délről és délnyugatról pedig a 
Szelis-Síd Tanács földjei határolják. A kerület maga 
szélesen lenyúló mezőkből és erdőkből áll, amelyek a 
Puget Öböl felé lejtő dombokat borítanak be. 
 A kerület ritkán lakott. A legtobb itt élők legnagyobb 
részben zsoldosok _ éppúgy lehet a Seattle Metroplexum 
Őrségének, mint valamelyik megatársaság biztonsági 
erőinek a tagja _, valamint családjaik. Az elhelyezésükről 
a város, és a megatársaságok gondoskodtek, az 5-ös 
magasút mellett. 
 A közel 100,000 állandó lakó mellett, még rengetegen 
utaznak át Fort Lewis-on. Ez magában foglalja a 
sámánokat, akiknek itt van az orvosságos kunyhójuk, sok 
Szelis-Síd polgárt, akik segítenek az erdőkerülőknek és a 
kertészeknek, és Puyallup lakóit, akik itt mennek át a 
belváros felé. 
 
>>>>> Az én törzsem már régóta mesél misztikus 
történeteket a természet hatalmáról. Így látom, hogy a 
Mágia jött el, hogy megőrizze Fort Lewis erdeit. <<<<< 
 -- Tarlan Greenbough (21:17:23/51-02-19) 
 
 
POLITIKA 

 Winston Gajeway ezredes Fort Lewis polgármestere. Ő 
a Metroplexum Őrség Parancsnoka, 2045-ben nevezte őt 
ki Schultz kormányzó. A kezdeti bizalmatlanság ellenére, 
Fort Lewis lakói most úgy látják, hogy Gajeway egy fair 
és kompetens politikai vezető, ezzel együtt erős 
katonaember. 
 
>>>>> Forrásaim szerint, ez a „kompetens politikai vezető” 
egy zsarnok. Mivel nem tudja felfogni, hogy működik a 
bürokrácia, Gajeway-t mindig frusztrálja, ha nem hajtják az 
utasításait azonnal végre. Úgy gondolja, hogy egy kerületet 
is olyan könnyű igazgatni, mint egy szakasznak 
parancsolni. Valójában, durva személyiségét, és 
nyilvánvaló akaratosságát, hogy nem képes felfogni a 
politikai realitásokat, a kerület drágán fizeti meg. A kerület 
kereskedelmi iparának tíz százaléka elment, mióta 
Gajeway átvette a hatalmat. Mindaddig, amíg azt fogja 
gondolni, hogy az üzletemberek uniformis nélküli katonák, 
a kerület gazdasága csak hanyatlani fog. <<<<< 
 -- Smiley (04:29:50/50-12-05) 
 
>>>>> Nem hiszem, hogy Fort Lewis minden bajának az 
ezredes az okozója. Valószínűleg nem a legjobb politikus, 
de ez nem jelenti azt, hogy a kerület gazdasági vezetői és 
bürokratái jobb többet tudnak nála. Nézzük csak a DuPont 
bevásárló központ ügyét. Megígértek neki egy új, nagy 
bevásárló központot, hogy fellendítsék a helyi gazdaságot, 
majd kirántották a szőnyeget a lába alól, úgy, hogy 
megtagadták az építkezés elkezdését. Az üzletemberek 
azt állítják, hogy az ezredes zaklatta őket, de szerintem 
csak koncessziókat akartak kicsikarni tőle anélkül, hogy 
akár csak gondoltak volna a beruházás megkezdésére. 
Tayne Korb, az Elnök a legrosszabb, csúszós, mint egy 
csiga. <<<<< 
 -- Miss Madigan Mindenlátó (12:10:53/ 50-12-27) 
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>>>>> Ámbár mind a Jakuza, mind a Maffia elsőrangú 
fontosságúnak ítéli, hogy magas rangú katonai 
hivatalnokokat vásároljanak fel Fort Lewis-ban, a 
próbálkozásaik, hogy hozzájussanak high-tech 
fegyverekhez és katonai kiberverhez, csak kevést sikerrel 
jártak. Mivel a zsoldosok szoros katonai fegyelmet 
tartanak, kevésbé valószínű, hogy bármilyen külső dolog 
hat rájuk. Az összes, amit a szindikátusok elértek, az azok 
a fekete üzletek, ahol a katonáknak drogot, alkoholt és 
chipeket árulnak. 
Suttognak róla, hogy a Maffia ellopott néhány fegyvert a 
katonaságtól, és a Jakuza irányít több hivatalnokot, de 
ezek a győzelmek jelentéktelenek ahhoz képest, amilyen 
hatalommal a többi kerülteben bírnak. Charles Mostrom, 
egy helyi Maffia vezető, úgy tűnik, több sikert ért el, 
vesztegetéssel a szállítóvállalatoknál, akik az utánpótlást 
szállítják a bázisokra és -ról. 
 A rendőrségi jelentések szerint egyre több katona 
keveredik bele támadásokba és gyilkosságokba. Ittas, 
eltávozáson levő katonák a felelősek a legtöbb zűrért, de 
néhány erőszakos cselekmény gyakorlat alatt történt. Az 
olyan jelentések, hogy „katonai kiképzés alatt történt 
baleset”, mindennaposak. Ezentúl hallottam szabályos 
ütközetekről a Metroplexum Őrség és a társasági haderők 
között, ezek általában a Humánok és a Metahumánok 
közötti rasszizmuson alapulnak. Sok szakértő rámutatott, 
hogy a rangok közötti szétválasztódás a problémák legfőbb 
oka. Hogy Gajeway ezredes miért utasította vissza az 
egységek jobb integrálódását, nem tudni. 
 A Tüskés Kerekek motoros banda rendszeresen 
összecsap a Metroplexum Őrség csapataival az 5-ös 
magasúton. A Tüskés Kerekek az egyik legjelentősebb és 
legképzettebb banda Seattle-ben. Gajeway ezredes 
időről-időre utasítja a Metroplexum Őrséget, hogy 
számoljanak le a bandával, de eddig még mindig az Őrség 
bicegett vissza véres fejjel az összecsapásokból. <<<<< 
 -- Menace Polgármester (03:14:57/ 50-12-30) 
 
>>>>> Sosem szerettem járőrözni Fort Lewis-ben. Túl sok 
gyerek van, túl nagy puskákkal és és nincs elég eszük, 
hogy hogyan használják. És sohasem szerettem, mikor a 
sereg kiment harcolni a motoros bandával. Az összes, amit 
produkáltak, csak még több halott katona, és ezen kívül 
még lehetőséget adtak a bandának a gyakorlatozásra is. 
<<<<< 
 -- SPD (17:29:43/51-01-07) 
 
 
GAZDASÁG 

 Fort Lewis gazdasága a katonák szükségletei körül 
mozog. Amit az őrök nem vásárolhatnak meg a 
laktanyában, azt megkapják a három bevásárló központ 
egyikében, a Parklandban, a Lewis-ben és a Tillicumban. 
Mindegyik elég közel van a bázishoz, hogy a katonák 
eljárjanak. 
 Az utóbbi hónapokban, a gazdaság enyhén lefelé ível, 
mivel több nagyobb bolt és helyi kórház zárt be. Ámbár 
mindegyiket helyettesítették. 
 
 
NEGYEDEK 

>>>>> Hozzátettem a táblázathoz egy plusz oszlopot, 
amely a Lone Star által adott biztonsági besorolást mutatja. 
<<<<< 
 -- SPD (21:18:46/50-12-08) 

 
Parkland:  Középszintű B 
Bridgeport Lakótelep:  Középszintű A-B 
Spanaway Tó Lakótelep:  Gazdag 
(Hivatalnoki lakások) 

AA 

Madigan Lakótelep:  Középszintű A 
Gray Lakótelep:  Szegény B-C 
 
 
ÉRDEKESEBB HELYSZÍNEK 

Szállodák 
Fort Lewis Látogató Motel (#26 C) 
Típus:  Átlagos szálloda (5 emelet) 
Helye:  41st Division Drive & Pennsylvania Avenue 
Vezető:  Cheryl Musser kapitány, menedzser 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (22206) 62-2318 
 Azoknak a látogatóknak, akik egy napnál többet 
akarnak eltölteni Fort Lewis-ban, azoknak itt kell 
megszállnia. Ez a családias szálloda sok szokványos 
kényelemnek híján van, de az ára jutányos. 
 
Parkland Gaia Inn (#25 E) 
Típus:  Átlagos szálloda (6 emelet) 
Helye:  119th Street South & Sheridan Street South 
Vezető:  Diane Drow, menedzser 
Faji Ellenségesség:  mérsékelt orkok és trollok ellen 
HTH szám:  (22206) 65-6510 
 Ez a kényelmes szálloda alkalmas közelségben 
található a McChord repülőtér bejáratához. 
 
>>>>> A szálloda ezenkívül kényelmesen közel van a 
Lágy Landoláshoz is, egy legális nyílvánosházhoz. Ne légy 
meglepve, ha azt látod, hogy a szálloda tele van eltáv.-os 
katonákkal. <<<<< 
 -- Connie Connoisseur (17:24:51/50-12-17) 
 
Éttermek és Bárok 
Angela (#25 E) 
Típus:  Közepes étterem és Bár  
Helye:  Yakima AVenue South & 134th Street 
Vezető:  Angela Schonberg, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (22206) 65-3192 
 Ez a családias étterem kitűnő szója és természetes 
Olasz ételekkel szolgál. Ámbár a kilátás nem túl szép (egy 
szemetes az utca túloldalán), a díszítés szép és a levegő 
meglepően tiszta. 
 
Arany Szója (#25 D) 
Típus:  Közepes étterem 
Helye:  123rd Street & 49th Avenue 
Vezető:  Suheun Hayes, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (22206) 65-6682 
 Ez egy családias kínai étterem, amely a McChord 
Légitámaszpont mellett található. A dekoráció vonzó, de 
az étel, sajnos, többségében szója valamint legtöbbször 
túlfőtt. 
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Félénk Óriás (#25 E) 
Típus:  Közepes étterem 
Helye:  129th Street South & Park Avenue South 
Vezető:  Carlos Wissinger, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (22206) 65-1354 
 Valószínűleg ez a legjobb étterem a kerületben. A 
tulajdonos, egy nagyon félénk troll, élvezetes kaliforniai 
és sziú ételeket szolgál fel. 
 
>>>>> Ez kedvelt találkahelye Fort Lewis Bennszülött 
Amerikai lakóinak. <<<<< 
 -- Connie Connoisseur (23:47:52/50-12-18) 
 
>>>>> A Nagy „O” (#25 E) 
Típus:  Kopott Bár 
Helye:  165th Street South & A Street 
Vezető:  Karl „Fájdalmas” Nelson, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (22206) 65-7806 
 Ez a kicsi, alig észrevehető lebuj kitűnő hely az 
árnyvadászoknak, hogy talákozzanak kapcsolataikkal, 
vagy megbízóikkal. Belül hangos, és a sztriptíztáncosok 
elég jók ahhoz, hogy a tömeg figyelmét lekössék, így a 
vadászok viszonylagos békében köthetik meg üzleteiket. A 
tulajdonos, egy ex-vadász, fenntart sok privát szobát is a 
bár hátsó részében barátai részére. <<<<< 
 -- Connie Connoisseur (21:54:53/50-12-24) 
 
>>>>> Az Elveszett Egyszarvú (#26 D) 
Típus:  Bár  
Helye:  Woddbrook Road & 150th Street SW 
Vezető:  Kay Tielacha, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (22206) 65-5884 
 Ezt a bárt egy egyszarvúról nevezték el, amely 
valahogy eltévedt a kerületben és a bár ajtaja előtt szaladt 
át egy kocsi előtt. A szabályoknak megfelelően, az 
unikornis szelleme gyakori látogató a bárban. Azt is 
mondják, hogy a megjelenése szerencsét jelent. Egy 
éjszaka, például, négy srác pókert játszott, és egy órán 
belül, mindannyiuknak kijött egy-egy royal-flush. A bárban 
gyakran összejönnek a kerület mágusai. Figyelmeztetünk, 
hogy gyakran megtréfálják a vendégeket, az unikornis 
szellemének illúziójával. <<<<< 
 -- A Halott Dekások Társasága (16:21:41/ 50-12-17) 
 
 
>>>>> A Szörnyű Sör (#26 E) 
Típus:  Közepes étterem és Bár  
Helye:  174th Street South & A Street 
Vezető:  Ray Runyon, menedzser 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (22206) 65-9040 
 Ez egy valóban jó hely, ha nőt akarsz felszedni, vagy 
be akarsz piálni. A társasági katonák sokszor vannak itt, 
emiatt gyakoriak a szép verekedések. Sok számítógépverő 
is szeret itt lógni. <<<<< 
 -- A Nyugalmas Zsoldos (23:17:51/ 50-11-29) 
 

Turista Látványosságok 
Fort Lewis Állatkert (#26-27 C-D) 
Helye:  1011 West Jackson Avenue 
Vezető:  Katherine Wolf kapitány, parancsnok 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (22206) 62-4225 
 Az Állatkert egy tároló, ahol Seattle a Nyugati Parti 
veszélyeztetett állat- és növényfajokat tartja. Könnyen 
látszik, miért tartják ezt az állatkertet az egyik legjobbnak. 
Mivel minimalizálja a szakadákot az állat és az ember 
között, egy séta az állatkertben, olyan közel az állatokhoz, 
amennyire csak lehetséges, és amennyire csak lehetséges a 
saját természetes környezetükben lehet őket látni. A 
legérdekesebb „kiállítási tárgyak” az északi részen 
található paranormális állatok. Sok ember nem tudja, hogy 
az állatkert sok pénzt keres azzal, hogy eladásra állatokat 
tenyészt más nemzeteknek, beleértve a Szelis-Síd 
Tanácsot is, az állatkert északi és déli erdős területein. 
 
>>>>> Ez az állatkert az egyik legjobb paraállat tenyésztő, 
kivételesen jók az Arany Egyszarvú, a Tűzkakas, és a 
Főnix tenyésztésében. A tenyészétsi program olyan 
sikeres, hogy sok külső szervezet és külföldi állam 
rengeteg pénzt áldozna, hogy felfedjék a titkot. A 
próbálkozásaik, többek között a 300 betanító egyikének 
elrablása, mindeddig teljesen sikertelenek voltak. 
Beszélik, hogy Sylvia Woods, a Paranaturális Tenyésztési 
Program Igazgatója, titokban találkozik a Tokió-i Ueno 
Állatkert képviselőivel, akik el akarják vinni Seattle-ből. 
Reméljük ez nem igaz. <<<<< 
 -- Nagymedve (09:24:55/50-12-05) 
 
>>>>> Ha választanom kell, hogy katona legyek, vagy 
állatidomár a paranormális állatoknál, én inkább katona 
leszek. Kétszer megbénított egy Tűzkakas, a ruhámat 
leégette egy Főnix, nem is szólva a Bargesztről, 
elkábítottak a Szemgyilkosok, és általában émelygek a 
Nágáktól. Az egyetlen állat, amit el tudok viselni, az 
Egyszarvú, és nem azért, mert olyan tiszta lenne a lelkem, 
mint a frissen esett hó. <<<<< 
 -- Anonymous (23:51:43/50-12-26) 
 
McChord Légitámaszpont Látogató Centrum (#25 D) 
Helye:  Main Street & Central Avenue 
Vezető:  Charles Mickles kapitány, hivatalos összekötő 

tiszt 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (22206) 62-1354 
 Akit érdekelnek a nagyteljesítményű sugárhajtású 
repülők, annak meg kell látogatnia ezt a Látogató 
Centrumot. Nemcsak, hogy megfigyelheti a 
repülőgépeket, amint a Metroplexum Őrség és egyéb 
társasági légiegységek repülnek velük, hanem 
valószínűleg láthatja a legújabb Federated Boeing 
repülőket is, amint éppen berepülik azokat. 
 
Pacific Egyetem (#25 E) 
Helye:  121st Street South & J Street 
Vezető:  Michael Moucka, dékán 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (22206) 62-2634 
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 Ez az egyetem a város egyik legjobb oktatási 
intézménye. Ámbár a kurzusok hatalmas választékával áll 
az érdeklődők rendelkezésére, leginkább a mágia és a zene 
területén emelkedik ki. 
 
Parkland Bevásárló Központ (#25 E) 
Típus:  Bevásárló Centrum (2 emelet) 
Helye:  116th Street & 19th Avenue Court SOuth 
Vezető:  Kenneth Strehlow, igazgató 
Faji Ellenségesség:  mérsékelt nem emberek ellen 
HTH szám:  (22206) 63-4405 
 Ebben a centrumban is sok kis üzlet található, valamint 
egy nagy Lordstrung's, amely széles választékkal áll Fort 
Lewis katonáinak rendelkezésére. 
 
EGYÉB HELYSZÍNEK 

Kormányzati Épületek 
Fort Lewis Kerületi Városháza és Metroplexum 
Főparancsnokság (#26 C) 
Helye:  Nevada Avenue & Fiftenth Street 
HTH szám:  (22206) 62-2696 
 
Fort Lewis Erőd (#26 D) 
Helye:  Coolidge Avenue & Adams Street 
Vezető:  Malafu Thurmon kapitány, igazgató 
HTH szám:  (22206) 62-5098 
 
>>>>> Az UCAS hadserege kemény fizikai munkát követel 
meg rabjaitól. Mindenkit, még a legerőszakosabb 
bűncselekményekért elítélteket is minden nap kiviszik 
munkára, hogy erdőt tisztítsanak, vagy segédkezzenek egy 
nagy építkezésen. <<<<< 
 -- SPD 17:22:54/50-12-19) 
 
>>>>> Városi Harci Szimulátor („A Belváros Pokla”) 
(#26 E) 
Helye:  213 West Outer Drive 
Vezető:  Danny Napora kapitány, parancsnok 
HTH szám:  (22206) 62-9119 
 A VHSz a belváros 25 blokkjának másolata. Az egész 
komplexum tele van pakolva érzékelőkkel és kamerákkal, 
amelyek mind egy számítógéphez vannak kapcsolva, 
amely egy bunkerben található a szimulátor centrumában. 
A katonai csapatok ide mennek be, hogy szimulált 
ellenfelek ellen harcoljanak. A katonák és ellenfeleik 
festéklövedékeket használnak. <<<<< 
 -- Menace Polgármester (17:29:45/50-12-01) 
 
Egészségügyi Intézmények 
Madigan Katonai Kórház (#26 D) 
Típus:  Kórház (16 emelet) 
Helye:  3954 West Wilson Avenue 
Vezető:  Dr. Denton McClelland, parancsnok 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (22206) 62-4658 
 Ez az egyik legjobb katonai kórház az UCAS-ban. 
 

>>>>> Az elmúlt hat hónapban, a felderítetlen radioaktív 
sugárzások, és radioaktív anyagok ismételt eltűnése (és 
későbbi megtalálásuk nagyon furcsa helyeken, mint pl. egy 
felvonó teteje) összezavarták a kórház vezetését. A 
Katonai Rendőrség és a Lone Star detektívjei sem tudtak 
magyarázatot adni az eseményekre. Beszéli, hogy az 
események egy paranormális fenoménnek köszönhetőek. 
<<<<< 
 -- Nővérállomás (21:15:17/50-11-29) 
 
>>>>> Pontosan. Nem tudtátok, hogy a kórház egy 
temetőre épült? Minden bizonnyal a nyughatatlan 
szellemek dolgoznak, járkálnak a termekben, és 
mindenféle  zűrt okoznak. Ezek szellemek, barátom. 
<<<<< 
 -- Anonymous (17:23:31/50-12-02) 
 
>>>>> Kérem hagyják figyelmen kívül az előző bejegyzést. 
A Pszichiátriai Intézet néhány „vendégének” sikerült 
számítógéphez hozzájutnia, és koholt, tréfás 
bejegyzéseket írnia. A főkolompos Adina Korski őrmester, 
egy harci dekás, aki két éve teljes idegösszeroppanást 
szenvedett. Az egyetlen, amit remélhetek, az, hogy ennek 
a könyvnek a szerekesztői kiválogatják ezeket a koholt 
bejegyzéseket. <<<<< 
 -- Nővérállomás (21:18:54/50-12-05) 
 
McChord Kórház (#25 D) 
Típus:  Kórház (8 emelet) 
Helye:  Battery Road & Fourth Street 
Vezető:  Margaret Wargi, parancsnok 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (22206) 62-2028 
 Ez a kórház egy nagy égési sérülékkel foglalkozó 
centrum, és sürgősségi ellátást nyújt mind a katonai, mind 
a civil közösségnek. 
 
>>>>> A kórháznak van egy hatalmas bőr bank, ahol 
minden típusú és színű bőrt tárolnak a hatalmas 
fagyasztókban. Egy csoport high-tech szakember egy jól 
őrzött laborban a harmadik szinten az alagsorban tenyészti 
a bőröket. Az Intézet Koordinátora, Sammalee Knox, a 
mintákat az utcai dokiknak adja el. <<<<< 
 -- Anonymous (19:32:10/50-12-24) 
 
Egyéb 
>>>>> A Részeg Altiszt (#26 E) 
Típus:  Éjszakai Klub  
Helye:  Loop Road South & Old Military Road South 
Vezető:  Norton Mioni, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  mérsékelt trollok ellen 
HTH szám:  (22206) 68-1442 
 Ez egy kis, rosszhírű éjszakai klub. Beszélik, hogy a 
klub a Jakuza fedőszerve. <<<<< 
 -- Connie Connoisseur (23:18:11/50-12-17) 
 
>>>>> Fort Lewis Szauna és Pihenő Centrum (#26 E) 
Típus:  Közepes Bolt és Testszalon  
Helye:  140th Street South & Yakima Avenue 
Vezető:  Joseph Nakal, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (22206) 65-7058 



♦ Tények Történelem Belváros Külső Kerületek Kormányzat Gazdaság B nözés 83. oldal ♦ 
 

 A gőzágyak, a növényszobák és a vonzó nők 
népszerűvé teszik ezt a helyet a katonák körében. 
Legtöbben nem fedezik fel, hogy a külcsín mögött egy jól 
felszerelt testszalon működik. <<<<< 
 -- Connie Connoisseur (18:24:51/50-12-19) 
 
>>>>> Miller-Erdő Számítógépek (#25 E) 
Típus:  Dekás Bolt 
Helye:  Alaska Street South & 120th Street South 
Vezető:  Wally „Rozmár” Miller, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (22206) 68-7655 
 Mindenkinek, akiket érdekel, vagy akiknek szükségük 
van valamilyen illegálisra, azoknak valószinűleg ez a 
legjobb hely. A bolt fő terme kikapcsolt társaági 
számítógépek belsejének néz ki, de jó kapcsolatokkal vagy 
jó pénzért bejuthatsz a hátsó terembe, ahol tényleg „forró” 
dolgokat tartanak. 
 A bolt kölcsönbe is ad „forró” dekkeket, ami szokatlan. 
Miután letett egy hatalmas összeget letétbe a gépért, még 
egy írásos szerződést is alá kell írnia, hogy minden, ezzel 
a géppel szerzett, anyagból származó pénz egy harmadát 
a bolt  kapja. Vannak biztonsági intézkedések, például 
helymeghatározó minden dekken, valamint 
önmegsemmisítő mechanizmus, hogy meggátolják a 
dekkek elrablását. <<<<< 
 -- Részeges Dekások Társasága (11:17:59/ 50-12-22) 
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REDMOND 

Új remény egy zűrös kerületnek ... 
 
REDMOND FELÜLRŐL 

A Kerület Mérete: Kb. 436 km2

Népesség: 498,000 
  Humán: 82% 
  Tündér: 6% 
  Törpe: 1% 
  Ork: 10% 
  Troll: 1% 
  Egyéb: 1% 
Népsűrűség:  Kb. 1,142 fő / km2

Befolyó Adó: 6,600 ¥ é 
Létminimum Alatt: 79% 
Jólétben Élők: 0% 
Társasági Tagok: 22% 
Szavazókörzetek: 10 
Oktatás:  
  Általános iskola, vagy alatta: 78% 
  Középiskola: 18% 
  Felsőfokú végzettség: 3% 
  Doktori fokozat: 1% 
Kórházak és Klinikák: 6 
HTH elérési szám: 11206 
 
 A Seattle Metroplexum, minden szépségével és 
ragyogásával együtt, sem immunis a többi nagyvárost 
megfertőző problémákra. Ezek közül a legnyomasztóbb a 
közel egymillió szegény és hontalan helyzete, akik napról 
napra élnek. És a számuk egyre nő. 
 Ezek a szerencsétlenek először egész tömböket 
alakítottak át szegénytáborokká, amelyek sebhelyek a 
város egén, ahol végülis az egész „közösség” 
veszélyeztetve van. Seattle-nek két ilyen veszélyeztetett 
nagy kerülete van, ahol a szegénység apáról fiúra 
öröklődik és a kétségbeesett bűnözés az élet része. A két 
kerületet, amely oly soká megy már lefelé, egyszerűen 
csak Pusztulatnak nevezik. 
 Redmond Kerületet, másnéven a Redmond Pusztulatot, 
valamikor buja örökzöld erdők és gazdag farmok 
borították. Lassanként, Bellevue és Seattle dolgozóinak 
külvárosi apartman komplexumává fejlődött. A 
századfordulón, a terület véglegesen megalapította saját 
üzletét:  az üzleti információk gyűjtése és szétosztása a 
számítógépes világhálózaton. Ahogy a számítógépipar 
virágzása folytatódott, hatalmas irodakomplexumok és 
magas felhőkarcolók pettyezték a tájat. 
 Majd jött a '29-es Összeomlás. Egy halálos vírus 
tönkretette a globális hálózatot, majdnem teljes sötétségbe 
taszítva Redmond iparát. Az információ folyama először 
csak leszűkűlt, majd teljesen kiszáradt. A kerület 
üzletének nyolcvan százaléka összeomlott, otthagyva a 
kerület kormányzatát, úgy hogy  nem képes úrrá lenni a 
hirtelen szerencsétlenségen. 

 Ez teljes pánikot hozott magával. A legtöbb lakó, aki 
elvesztette az állását, elköltözött Bellevue-be, amelyet 
szintén nehéz helyzetbe hozott az Összeomlás, de még 
túlélte. Napok alatt a kerület gazdasági vénája elment. Az 
elhagyott épületekről és őrizetlen élelmiszer boltokról 
szóló sztorik vonzására Seattle hontalanjai beözönlöttek a 
kerületbe. Ez további menekülést és még több üres 
épületet jelentett, még több otthontalant idevonzva. 
 Csak most látni valami nyomát annak, hogy jobbra 
fordulnak a dolgok. Az utolsó évek gazdasági figurái azt 
mutatják, hogy 20 éve először, több új üzlet indult be, mint 
amennyi tönkrement. A metroplexum nagy társaságai 
közül néhány megint érdeklődést mutat a kerület iránt. Ez 
a gazdasági fellendülés messze van a teljestől, de legalább 
reményre okot ad. 
 A Redmondba látogatóknak azt tanácsolják, hogy csak 
a Metro Transit Tours túráival utazzanak. Nem túl bölcs 
nem megfogadni a tanácsot az utcai veszélyek miatt. 
 
>>>>> Mindenütt elhagyott épületek, mindenütt sötét 
sikátorok. Az utcaseprők. A túlélők. Ne csodálkozzunk, ha 
azt mondják, hogy a paranoia nem probléma a 
Pusztulatban. Ez az életben maradás egyetlen lehetősége. 
<<<<< 
 -- Tarlan Greenbough (11:19:02/51-02-19) 
 
>>>>> Redmond egy erőszakos hely, ahol a legkisebb 
darab étel, vagy a legolcsóbb csecsebecse is elég ok a 
halálhoz. A heti konvojok, amelyek az élelmiszert szállítják 
a kerület néhány élelmiszerboltjába, mindig zendülést 
váltanak ki, amikor a szegények az életüket kockáztatják, 
hogy megpróbálják megállítani a konvojt, hogy ellophassák 
az élelmet. Még mikor a legcsendesebb, a kerület akkor is 
forrong, mint egy tömeg, amely bármikor felrobbanhat. 
 A kerületben lakó Humánok többsége szenvedélyesen 
gyűlöli a Metahumánokat. Ez a rasszizmus a '29-es 
Összeomlásból ered, mikor az első szóbeszédek a 
Metahumánokat tették felelőssé a katasztrófáért. Humán 
rasszista csoportok, mint a Humanis Poliklub, a KKK8 és A 
Rend, szemeteli be a kerületet, és mint az evangéliumot 
hirdetik a faji tisztaságot és útálatot az arra fogékony 
embereknek. Ezen felbuzdulva, sok polgár képes - nem 
csak képzeletben - bunkót fogni bármilyen védtelen Tündér 
vagy Ork ellen. Az életüket féltve, Redmond 
Metahumánjainak nagy része bandákba tömörült és 
elkezdte visszafizetni a kölcsönt. 
 Az a néhány társaság, amelynek gyára van 
Redmondban, masszív erődítésekkel védik telepeiket a 
zsákmányolóktól és a vandáloktól. Néhány cég a 
legnagyobb és legjelentősebb szegénynegyedekből szedi 
az őreit. Egy-egy lövöldözés az erődített cégek között, 
szintén elmaradhatatlan részét képezi a napnak a 
Pusztulatban. 
 Sem a Maffiának, sem a Jakuzának nincs sok pénze itt, 
ámbár mindkettőnek vannak feketepiaci üzletei. A 
szindikátusok úgy találják, hogy a kerületben fellelhető 
káosz és erőszak keverék kitűnő harcosokat és tolvajokat 
tenyészt ki. A Jakuzának különösen jól sikerült kidolgoznia, 
hogy ismerje fel, kiből válhat félelmetes harcos, vagy 
mágus. Az újoncokat kiképzik, majd próbaidőt adnak nekik. 
Ha túlélik, a legígéretesebb harcosok kibervert kapnak, a 
mágusok pedig hozzáférést a klán könyvtárához, és 
mágikus tárgy raktárához. 

                                                           
8 Ku-Klux Klan 
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 A Redmondi Maffia 2039 óta sok nyugtalanságra ad 
okot, amióta Carl Decavitt és csapata kinyilatkoztatta 
függetlenségét a Seattle-i Szervezettől. Ezért az akciójáért 
Decavittet rövid időn belül kivégezték, de a renegát 
csoportja sok gondot okoz jelenleg is, mivel harcolnak a 
kerület irányításáért.  A renegátok jelenlegi vezetője Ra 
Halquist. 
 A Szöulpa Gyűrűk szintén új katonai erőforrásnak 
tekintik a kerületet. Jelenleg öt ismert gyűrű tevékenykedik 
a kerületben, újoncokkal szolgálva a többi Szöulpa 
Gyűrűnek a többi kerületben. Az öt közül a legaktívabb a 
Beteg Csatlósok, amelyet Dan Aurigemma vezet. 
 Több száz, ha nem ezer, utcai banda van a kerületben. 
Úgy tűnik, minden saroknak megvan a saját területének 
tekintve azt. A leghírhedtebb bandák közül három 
Metahumán:  a Rozsdás Pengék, amelynek a Glow City a 
vadászterülete, a Karmazsin Tömeg az Alkalmi Alagsorban 
vadászik emberekre, míg a Vörös Forró Szeletelők Holly-
woodot tekintik magukénak. <<<<< 
 -- Smiley (22:15:45/50-12-19) 
 
>>>>> Mind a redmondi, mind a puyallupi Pusztulatban 
dolgoztam, és úgy gondolom, hogy Redmond keményebb 
dió. Több ember lakik itt, a levegő is szennyezettebb, és a 
rasszizmus is rosszabb. 
 A rendőrségi őrjáratok soha nem mennek ki négy 
embernél kevesebbel, olyan veszélyesek az utcák. Emiatt 
a rendőrség előnyben részesíti a biztonsági járműveket, az 
Ares Citymastert, vagy a kisebb Nissan Patrol-1-et, 
mindegyik irányításához legalább négy ember kell. 
Ezeknek a kocsiknak erőteljes motorjaik, és magas 
vezetőülésük van, ahonnan mindent tisztán lehet látni, 
valamint egy géppuskatorony, amely bármit sz..rá tud lőni, 
aki rossz szándékkal közeledik. A rendőrség itt valamivel 
több helikoptert használ, mint a többi kerületben. 
Helikopterekkel gyorsabban lehet a kerületben utazni, és 
több tűzerőt lehet a helyszínre szállítani, mint egy 
Citymasterrel. 
 A masszív tűzerő ellenére senkit sem ismerek, aki 
szeretné a szolgálatot a Pusztulatban. Több rendőr hal itt 
meg, mint a város összes többi kerületében összesen. 
<<<<< 
 -- SPD (15:02:47/50-12-24) 
 
 
FÖLDRAJZ ÉS DEMOGRÁFIA 

 Redmond területe majdnem teljesen sík, csak néhány 
domb van a kerület déli részén. A kanyargó Snoqualmie 
Folyó dominál a kerület majd' egyharmadán. 
 Közel 500,000 ember él Redmondban. A pontos 
számot nehéz meghatározni, mivel sokuknak nincs állandó 
lakóhelye. Jelenleg a lakók száma 300,000 és 700,000 
ember között van. 
 A kerület népessége változatos, de a Metahumánok 
száma alacsony. 
 
 
POLITIKA 

 Redmond polgármestere Jeffrey Gasston, felelősséget 
érez, hogy kiemelje a kerületet a gazdasági hanyatlásból. 
Erőfeszítései eredményeként, ide főként a Renton 
Központi Bevásárló Centrum fenntartása tartozik, a kerület 
- évtizedek óta először - megtapasztalta a gazdasági 
„felemelkedést”. Gasstont először 2048-ban választották 
meg. 

 
>>>>> Jeffrey Gasston tapasztalatlan politikai vezető 
grandiózus tervekkel, de ahhoz már nincs elég türelme, 
hogy átlássa őket. Nyilvánvaló sikerei, mint a Renton 
Központ, csodálatot váltottak ki a választókból, de 
idealizmusa és adományai irritálják a kormányzatot, és 
nyílt gyűlöletet váltanak ki. 
 Gasston szembekerült azzal a problémával is, hogy 
sok hivatalnok eladta magát a Jakuzának, vagy a 
Maffiának. Néhányan azt beszélik, hogy a kormányzat 
egyharmada a szindikátusok szekértolója. 
 Schultz kormányzó, meghatva Gasston életerejétől, 
bevezette a fiatalembert a kormányzás művészetébe. Már 
elért némi sikert, mivel Gasston újabban több politikai 
hozzáértést mutat. Valószínűleg a következő 
választásokon már politikailag alkalmasabb lesz. 
 Azt hiszem, hogy jóformán értelmetlen Redmondban a 
helyi kormányzatról beszélni, mivel a kerület nagyobb 
része egyátalán semmilyen kormányzat uralma alatt nem 
áll. Csak egy keskeny csík Bellevue hatra mentén mutat 
nyomokat a törvény és a rend tiszteletére. Egy-egy alkalmi 
Lone Star rendőrjárőr mutatja a rendőri irányítást ennek a 
városi dzsungelnek negy részében. <<<<< 
 -- Nuyen Nick (21:39:40/50-12-18) 
 
>>>>> Nevetséges, ahogy a sok dagadt politikus beutazik 
a kerület szívébe. Idejönnek a hatalmas, fekete 
limuzinjaikkal, körbeszimatolnak, és azt játszák, hogy 
érdekeljük őket. Miért jönnek ide? Sokkal valószínűbb, 
hogy egy JMÉ chipért, mint hogy egy jó pizzáért. Az biztos, 
hogy csak röpködnek itt, mint a bolond legyek. <<<<< 
 -- Egy Másik Renton Csöves (03:48:30/ 50-12-21) 
 
>>>>> Ámbár az újabb jelentések szerint az újonnan 
létesült vállalkozások száma meghaladja a tönkremenőket, 
még hülyeség lenne azt hinni, hogy Redmond hosszú 
hanyatlása véget ért. A kormányzat és a nagyvállalatok 
közöttiu együttműködés olyan erős, hogy egészséges 
gazdaság soha nem jöhet létre. Segítség nélkül a 
gazdaság csak azon erőlködik, hogy a felszínen maradjon. 
 A néhány sikeres üzlet csak úgy tud talpon maradni, 
hogy illegális árukat ad el, mint például a chipek. Továbbá, 
sok petrolkémiai finomító, kémiai erőművek, és 
fémvisszanyerő központok csinálják a pénzt, eladva a 
termékeiket a nagyvállalatoknak, akik aztán eladják ezeket 
a termékeket máshol. Köztudott tény, hogy a kormányzat a 
kerületben túl gyenge ahhoz, hogy betartassa a 
törvényeket. 
 A gyárak miatt néz ki a Pusztulat olyan rondán, 
amilyennek most látni. Rozsdás fémtornyaik folyamatosan 
mérgeket okádnak a levegőbe. Az emberek csak a 
„Mérgek Kastélyainak” hívják őket, mivel hasonlítanak a 
Gótikus építményekre, amelyek várárokkal vannak 
körbevéve, amelyekben a saját mérgezző szennyeződésük 
folyik. Ironikusan, ezek a gyárak termelik a 
legtisztességtelenebb módon a pénzt Redmondban. 
 Ha egy vállalat új boltot szeretne nyitni a kerületben, az 
speciális problémákat vet fel. Hogy a gyárát és a 
munkásait biztonságban tartsa, magas falak, elektromos 
kerítés és fegyveres őrök kellenek. A másik nehézség, a 
nyersanyag eljuttatása a gyárba, illetve a késztermék 
kijuttatása onnan. Az elszánt csőlakók ismerik ezeknek az 
anyagoknak az értékét, és bármeddig elmennek, hogy 
megszerezzék ezeket. Ez az, amiért a redmondi gyárak 
többsége helikoptereket, vagy döntött-rotoros gépeket 
használ a szállításra, illetve a Snoqalmie folyót. <<<<< 
 -- Nuyen Nick (05:12:49/50-12-24) 
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>>>>> Az egyetlen dolog, amit Nick nem említett, az az 
illegális testrész szállítás és kereskedelem. 
Megszámlálhatatlan csőlakó végzi az életét egy-egy 
szabdalóasztalon. Felbérelt gengszterek keresik az 
utcákon a megfelelő célpontokat, fejbeverik őket, majd 
beviszik egy sikátorban levő mészárszékbe, ahol pillanatok 
alatt szétdarabolják őket és eladják valami buta sznobnak, 
aki örökké akar élni. <<<<< 
 -- Anonymous (21:48:50/50-12-29) 
 
 
NEGYEDEK 

>>>>> A Lone Starnál majd' az egész kerület E biztonsági 
besorolást kapott. <<<<< 
 -- SPD (16:49:10/50-12-18) 
 
Redmond (másnéven Turistafalu) 
 Ez a legfejlettebb és legrendesebb része a kerületnek, 
ez főleg a kormányzati épületeknek, és Bellevue 
közelségének köszönhető. A kerület túrizmusa szinte 
teljesen erre a területre korlátozódik. Aki a kerület többi 
részét is látni szeretné, csak a saját felelősségére teheti 
meg. Ez a szegény negyed is menyországnak tűnik a 
kerület maradékához képest. 
 
Patkányfészek (Észak Seattle Hulladékgyűjtő 
Központ) 
 Ez egy hatalmas, nyílt szemétlerakó hely, közel ezer 
ember otthona, akik kunyhókban élnek a szemétdombok 
között. Többségük sámán, akiknek a toteme Patkány, 
innen ered a hely neve. 
 
Plasztik dzsungel 
 A századfordulón, egy gazdag mezőgazdász 
megépítette a 20 legnagyobb üvegházat a világon. Ezek a 
sátorszerű épületek sok kilométer átmérőjűek és olyan 
földön állnak, ami túl szennyezett ahhoz, hogy bármilyen 
termény megéljen benne. A föld igazolta a szkeptikusok 
„reményeit”  - eleddig. Nem remélt módon jól termett a 
föld - de a termények olyannyira fertőzöttek voltak 
különféle mérgekkel, hogy mindenféle fogyasztásra 
alkalmatlannak bizonyultak. 
 Ezután az üvegházakat trópusi virágok termesztésére 
használták a '29-es Összeomlásig, mikor az egész 
tervezetet abbahagyták. Azóta a kerület Metahumán 
csőlakóinak szolgál menedékül. 
 
Glow City 
 2013-ban, Trojan-Satsop, egy nukleáris erőmű, 
részlegesen beolvadt, megfertőzve a Beaver Tavat és a 
környék földjeit több kilométeres távolságban. 2028-ban 
egy másik erőművet, ezt a Shiawase Atomics üzemelteti, 
építettek nem messze kiszolgált elődjétől. Ez látja el a 
várost is energiával. A '29-es Összeomlás után csőlakók 
kezdtek kunyhókat építeni a fertőzött területre, a 
kormányzat sorozatos erőfeszítései ellenére. A kormányzat 
egy idő után feladta, és a csőlakók maradtak. Azóta, 
csőlakók lélekszáma megháromszorozódott, az 
extra-magas arányú rákbetegségek és csecsemőhalandóság 
ellenére. 

 
Alkalmi Alagsor 
 Ez az egyik legjobb apartman komplexum volt a 
kerületben, de ez még az Összeomlás előtt volt. Ma az 
épületek leromlottak, és illegális kapcsolatokat igényel, ha 
valaki fenn akarja tartani az energia és a közegészségügyi 
berendezések működését. Jelenleg utcai boltként és 
bazárként funkcionál, ahol mindent kínálnak, ami csak 
létezik. A Maffia és a Jakuza boltjaiba ütközhetünk 
lépten-nyomon. 
 
Szofoklész:  Csőlakó 
Brain Heaven:  Szegény 
Purity:  Csőlakó 
Avondale:  Csőlakó 
Kingsgate:  Csőlakó 
Woodinville:  Csőlakó 
Hollywood:  Szegény 
 
 
ÉRDEKES HELYSZÍNEK 

Szállodák 
Redmond Központi Szálloda (#11 L) 
Típus:  Luxus szálloda (10 emelet) és Közepes étterem 
Helye:  Redmond Way & Avondale 
Vezető:  Mik Rezac, menedzser 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (11206) 34-5901 
 Ez a plüss hotel rögtön a Redmond Központ elején 
található. Szobái kitűnőek, és megfizethetetlenek. A 
Redmond Ebédlő kitűnő Szelis-Amerikai ételekkel 
szolgál, ugyanolyan jó árakon. 
 
>>>>> Beszélik, hogy a Jakuza zsarolja a Renton Központ 
menedzserét azzal, hogy viselt dolgait kiteregetik az egész 
központ előtt. Nem csodálkoznék, ha nem túl sokára a 
Jak-ok megszereznék az irányítást az egész központ felett. 
<<<<< 
 -- Connie Connoisseur (08:45:17/50-12-19) 
 
>>>>> A Jak-ok nagyon mostanában sokat mozognak itt, 
és nagy erőkkel. Úgy látszik Mik beadja a derekát. <<<<< 
 -- Anonymous (23:37:25/50-12-22) 
 
>>>>> Tegnap a hotel néhány vendégét a szobájában 
találták átvágott torokkal. Mik-et három napja nem látták. A 
Jak-ok nem vesztegetik az időt. <<<<< 
 -- Anonymous (21:15:45/50-12-28) 
 
>>>>> Új domb egyél & aludj (#10 N) 
Típus:  Olcsó szálloda (1 emelet) és Közepes étterem 
Helye:  Novelty Hill Road & West Snoqualmie Valley Road 
Vezető:  Brian Teunge, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (11206) 64-6409 
 Ez egy tipikus redmondi halálcsapda. Belül egy 
raktárháznak néz ki, sorokban alvókapszulákkal, amwelyek 
15 láb magasra vannak felapkolva megfelelő merevítés 
nélkül. A kapszulákat szinte sohasem tisztítják. Csak mikor 
a bűz már kibírhatatlan lesz, hozza elő a tulaj a fertőtlenítőt 
és mossa át a kapszulát. Továbbá, az épületben nincs 
tűzriasztó és nem is őrzik. Egy valódi pokolkatlan. <<<<< 
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 -- Renton Kukakurkász (05:47:41/50-12-22) 
 
Éttermek és Bárok 
Banshee (#11 L) 
Típus:  Éjszakai Klub  
Helye:  1267 - 163rd Avenue NE 
Vezető:  Jake Randall, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (11206) 68-1432 
 Zene, italok,  egy kidobó ember _ nincs semmi, ami a 
Banshee-t megkülönböztetné a plexum többi bárjától, 
illetve, ami miatt ez tömöttebb a többinél. 
 
>>>>> Azok az emeberek szeretik ezt a helyet, akik úgy 
akarnak találkozni, hogy ne hívják fel magukra a figyelmet. 
Valamivel több pénzért egy a hátsó részben levő privát 
szoba is a vendégek rendelkezésére áll. <<<<< 
 -- Solo Mio (07:32:03/50-04-16) 
 
Zúzó 495 (#9 K) 
Típus:  Kicsi étterem és Bár  
Helye:  124th Avenue & 143rd Street 
Vezető:  Janus Koskey, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (11206) 68-5974 
 Ez a bár orkok tulajdonában van és ők is üzemeltetik, 
emiatt a bár sokszor rasszista támadások célpontja. 
 
>>>>> A bár tulajdonosainak nagyon jó hírforrásaik vannak 
arról, hogy mi folyik a negyedben. <<<<< 
 -- Connie Connoisseur (22:18:55/50-12-19) 
 
A Lebukás (#8 K) 
Típus:  Bár  
Helye:  NE 175th Street & 140th Avenue NE 
Vezető:  Steve Eckerle, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (11206) 68-9103 
 A kerület többi bárjával összehasonlítva a Lebukás 
meglehetősen biztonságos és kellemes hely egy ital 
elfogyasztására. A levegő tiszta, a világítás jó, és az 
emberek (többségükben mágusok) udvariasak. 
 
Redmond Főnix Ház (#11 M) 
Típus:  Közepes étterem és Bár  
Helye:  Union Hill Road 
Vezető:  De Anh Trinka, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (11206) 63-7516 
 Ez az első-osztályú étterem a büszkeség és a 
magabiztosság szellemének növekedését példázza 
Redmond-ban. Az itt felszolgált Japán-Amerikai ételek a 
legjobbak. 
 
Yoshiro Bárja (#8 K) 
Típus:  Kicsi étterem és Bár  
Helye:  Woodinville Snohomish Road & 175th Street NE 
Vezető:  Merien Ruscin, menedzser 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (11206) 68-4992 

 Ez a típusú bár van túlnyomó részt a Pusztulatban, 
szója ételekkel, amelyek negyobbrészt nyersen kerülnek 
az asztalra, és SzojSörrel (szójából készült sör), amely 
olyan minőségű, amilyen az ára, és elmondhatjuk, hogy 
nagyon olcsó. 
 
>>>>> Ebbe a bárba kivételesen sok árnyvadász jár. 
<<<<< 
 -- Connie Connoisseur (18:22:10/50-12-18) 
 
>>>>> A Sakál Lámpája (#12 L) 
Típus:  Bár  
Helye:  25th Street & 179th Avenue NE 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (11206) 68-8302 
 Egy kemény bár kemény embereknek, a Lápa beleillik 
a Redmond Pusztulatba. Térj be egy kortyra, és vigyázz, 
mikor hátat fordítasz. <<<<< 
 -- Egy Másik Renton Csöves (21:56:03/ 50-12-05) 
 
>>>>> A Tréfa (#11 L) 
Típus:  Bár  
Helye:  Union Hill Road & 208th Avenue NE 
Vezető:  Jacque Shurrock, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (11206) 68-6432 
 A Jak-ok ezt a kis bárt üzemelteteik egy apartman 
torony földszintjén, amely az Összeomlás előtt gyönyörű 
lehetett. Annak alapján, amit hallottam és láttam, a Jak-ok 
az egész épületet birtokolják, és ez a redmondi feketepiaci 
üzleteiknek a főhadiszállása és irányítóközpontja. <<<<< 
 -- Egy Másik Renton Csöves (15:59:43/ 50-12-22) 
 
>>>>> Mágiahasználók, kiváltkápp az utcai sámánok 
szeretik ezt a bárt, hogy miért, azt talán még ők sem 
tudják. <<<<< 
 -- Yahoo (11:17:50/50-12-22) 
 
>>>>> Az Őrült Nő (#11 M) 
Típus:  Éjszakai Klub  
Helye:  51st Street NE & 228th Avenue NE 
Vezető:  Stan Casebier, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (11206) 68-2711 
 Az Összeomlás előtt nagy éjszakai klub volt. Most tánc 
és ének csak akkor van, ha berúgnak néhányan, bár a tulaj 
néha bekapcsolja a rádiót, hogy az emberek rakják el a 
fegyvereiket. A hely tele van munka nélküli 
árnyvadászokkal, akik italba folytják a bánatukat <<<<< 
 -- Connie Connoisseur (13:24:10/50-12-18) 
 
Turista Látványosságok 
Redmond Központi Bevásárló Centrum (#10 L) 
Típus:  Bevásárló Centrum (2 emelet) 
Helye:  Redmond Way & Avondale Way NE 
Vezető:  Wilms Shinnick, igazgató 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (11206) 63-1689 
 A Redmond Központ egy új fényes kiegészítése az 
egyébként sivár redmondi látképnek. A boltok többsége 
rentoniak tulajdonában van, és a Rentonban készült dolgok 
sokasága tükrözi a terület új gazdasági erejét. 
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>>>>> A bevásárló centrum valóban gyönyörű látvány. Az 
egyike a legjobban védett területeknek a városban, ez 
nélkülözhetetlen óvintézkedés, mivel a Maffia kétszer is 
megpróbált ide betörni és kirabolni a központot. <<<<< 
 -- Connie Connoisseur (06:14:22/51-01-09) 
 
>>>>> A komplexum alatt egy teljes alagúthálózat fut, 
amely éppúgy szolgál tárolásra, mint a központ védelmére. 
Szerintem ha megostromolják a területet klegjobb ide 
lehúzódni. <<<<< 
 -- Anonymous (15:54:48/511-01-21) 
 
 
EGYÉB HELYSZÍNEK 

Kormányzati Épületek 
Redmond Kerületi Bíróság (#10 L) 
Helye:  NE 85th Street & 163rd Avenue 
HTH szám:  (11206) 67-5531 
 
Redmond Kerületi Városháza (#10 L) 
Helye:  15670 NE 85th Street 
HTH szám:  (11206) 67-7566 
 
>>>>> Hollywood Javító-Nevelő Intézet (#9 K) 
Helye:  156th Place NE & 159th Avenue NE 
Vezető:  Brian Braincrusher, igazgató 
 Ez a legnagyobb börtön Redmondban. A börtönőrök 
csak félig gondolják tréfának, hogy élvezni fogják a 
börtönbeli életet, mivel aki a redmondi utcákon megél… 
<<<<< 
 -- SPD (21:15:12/50-12-15) 
 
>>>>> Hallottam, hogy a Renton Maffia (nem a Seattle-i 
Szervezet) megpróbálta kiszabdítani Eddie Casadot a 
Hollywood-ból. Amíg el nem fogták, Eddie Casad volt 
Renton legjobb bérgyilkosa. Néhányan azt beszélik, hogy a 
Seattle-i Maffia feldobta Eddie-t és elárulta a 
rendőrségnek, hopgy hol rtejtőzik. <<<<< 
 -- Anonymous (23:15:48/50-12-25) 
 
Üzleti Épületek 
Carnation-Seattle Ranch (#11 P) 
Helye:  3165 NE 60th Street 
Vezető:  Fidelino Lawrenz, igazgató 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (11206) 63-2578 
 
Hollywood Simstim Szórakoztató (#9 K) 
Helye:  NE 145th Street & 168th Avenue 
Vezető:  Craig Gromling, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (11206) 63-9802 
 
>>>>> Ez a gyár ócska szimstim lejtászókat, és még 
ócskább szimstim chipeket gyárt. A chipek többségét a 
saját stúdiójukban veszik fel, és szinte kivétel nélkül a 
paradicsomlé, vagy a pornó felé mennek el. Van egy 
illegális terjesztőhálózatuk a JMÉ chipeknek is. Eleddig 
sem a Lone Star, sem a szövetségiek nem tudtak elég 
bizonyítékot összeszedni róluk. <<<<< 
 -- Nuyen Nick (18:24:54/50-12-27) 
 

Life-Eez Appliances (#11 O) 
Helye:  West Morrison Street & Stewart Avenue 
Vezető:  Eric Niemer, menedzser 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (11206) 62-6463 
 Ez a hatalmas, erődített gyár főzési és tisztítási 
háztartási eszközöket gyárt. A nyersanyagot és 
készterméket is helikopterrel szállítják. 
 
>>>>> Egy a Humánok felsőbbrendűségét hangoztató 
csoport az elmúlt két hónapban háromszor „bombázta” a 
gyárat, hogy tiltakozzon a Metahumánok alkalmazása 
ellen.A legutolsó robbanás egy nagy lyukat tört az északi 
falon, amelyet még nem javítottak ki. <<<<< 
 -- Nuyen Nick (13:57:09/50-12-07) 
 
>>>>> Beszélik, hogy a gyárat ért támadásokért egy be 
nem jegyzett poliklub, amely A Kard-nak hívja magát, 
felelős. A Tisztelendő Dékán Cline a vezetője ennek a 
csoportnak. Mikor egy haverom lefuttatott egy RASZ 
ellenőrzést Cline-ra, felfedezte, hogy a Tisztelendő Eric 
Niemernek, a gyár menedzserének, az unokatestvére. Ez 
megnöveli annak az esélyét, hogy a támadások több, mint 
rasszista alapúak. <<<<< 
 -- Renton Szemét-Fürkész (07:15:49/ 50-12-15) 
 
Monohan Járművek (#14 N) 
Helye:  Black Nugget Road 
Vezető:  Evelyn Monohan, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (11206) 63-5556 
 A Slo-Go, Arrow és a Mohawk elektromos kocsikat a 
Chrysler-Nissan-tól mind itt gyártják, egy hatalmas 
összeszerelő épületben, a megerősített falak mögé rejtve. 
A nyersanyagot leúsztatják, de a készterméket erősen 
őrzött konvojokkal viszik el. 
 
>>>>> Újabban arról beszélnek, hogy a C-N nem bízik a 
gyár menedzsmentjében. Állítólag a megacég fel akarja 
vásárolni a gyárat és teljesen ki akarja vonni a Monohan 
család tulajdonából. <<<<< 
 -- SPD (21:18:16/50-12-18) 
 
>>>>> Hallottam, hogy az Ares Arms, egy nagy katonai és 
rendőrségi jármű gyártó, szintén érdekelt a gyár 
felvásárlásában, saját felhasználásra. Ha ez igaz, az 
rettenetes licitháborút jelent az Ares és a C-N között. A 
verseny a Monohan családot Seattle egyik leggazdagabb 
családjává teheti. <<<<< 
 -- Nuyen Nick (06:21:17/50-12-21) 
 
Egészségügyi Intézmények 
Hollywood Kórház (#9 L) 
Típus:  Kórház (2 emelet) 
Helye:  NE 153rd Street & 154th Avenue NE 
Vezető:  Dr. Edison Olszewski, adminisztrációs főnök 
Faji Ellenségesség:  mérsékelt nem emberek ellen 
HTH szám:  (11206) 65-2678 
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>>>>> Ez egy tipikus Pusztulatbeli kis kórház. A 
személyzet nagy része nem teljesen bejegyzett orvos, a 
laborok és a sebészeti műtők a legszükségesebbeknek is 
híjával vannak, és a legtöbb szoba meg sem közelíti a 
közegészségügyi követelményeket. Az erős biztonsági 
rendszer szintén a Pusztulatbeli kórházak elmaradhatatlan 
sajátossága. Hogy megvédje magát a radikális poliklub 
tagoktól, chipfejűektől és a tolvaj csövesektől, a kórház 
mindig szívesen bérel fegyveres őröket bármikor. <<<<< 
 -- Doc U-Dub (23:01:22/50-12-05) 
 
>>>>> A Hollywood Kórház adminisztrátora MCT katonai 
sebész volt, amíg ki nem rúgták, mert elhelyezést és 
segítséget adott az ellenségnek. Még mindig elég keserű 
emiatt. <<<<< 
 -- Zöld Szenvedés (23:14:19/50-12-14) 
 
Redmondi Általános Kórház (#10 L) 
Típus:  Kórház (25 emelet) 
Helye:  164th Avenue NE & 85th Street NE 
Vezető:  Dr. Cheili Grochala, főnök 
Faji Ellenségesség:  Nincs 
HTH szám:  (11206) 68-4672 
 Ezt egy nagy, modern kórházat 2049 novemberében 
nyitották meg, és gyorsan a kerület egészségügyi 
központjává vált. Az ETT úgy fejezi ki aggodalmát a 
kerület emberei iránt, hogy minden hónapban a kórház 
Külső Mentési és Sürgősségi Ellátójának. 
 
>>>>> A kórház személyzete nem olyan tiszta és fényes, 
mint a kórház szeretné elhitetni. Erős bizonyítékok vannak 
arra, hogy a kórház három sebésze, Timothy Abernathy, 
Dirk Carson és William Jumpkick, nyereséges és illegális 
testszalonokat üzemeltet a háttérben. Azt is beszélik, hogy 
a hullaházban is élénk üzletelés folyik a testrészekkel. 
Nem meglepő, hogy a kórház legtöbb hozzátartozójának 
nincs semmilyen rokona. <<<<< 
 -- Renton Kukakurkász (10:21:49/50-11-29) 
 
>>>>> Dr. Bob Fércelő Klinikája (#11 M) 
Helye:  15001 NE 40th Street 
Vezető:  Phil Wilson, igazgató 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (11206) 62-9181 
 Ez egy javítsd-ki és tedd-próbára-a-szerencséd klinika, 
amely egész Seattle-ben ismert gyorsaságáról. 
Figyelembe véve azok kétségbeesését, akik ezt a 
szolgáltatást igénybe veszik, a biztonság szoros. <<<<< 
 -- Nem Ember Barátja (06:30:10/50-12-27) 
 
Egyéb 
A Csontváz (#11 L) 
Típus:  Éjszakai Klub  
Helye:  Redomd Fall City Road & 196th Avenue NE 
Vezető:  Eldred Garbina, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  mérsékelt nem emberek ellen 
HTH szám:  (11206) 64-8462 
 Ez a kerület legforróbb éjszakai klubja. Redmond 
legjobb zenészei versengenek, hogy felléphessenek a 
Csontvázban hogy felhívják magukra az állandóan itt levő 
ügynökök figyelmét. A klub sok bellevue-i gazdagot is 
vonz, akik élvezik a nyomortanyai borzongást 
Redmondban. 
 

>>>>> A Test Vásárlóközpont (#13 N) 
Típus:  Kórház (4 emelet) 
Helye:  Issaquah-Beaver Lake Road & East Beaver Lake 
Drive 
Vezető:  Doktor Fish Fitzgerald, igazgató 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (11206) 64-8457 
 Nem túl régóta, egy csapat utcai doki összeállt néhány 
izomfiúval, megszereztek egy elhagyott redmnondi 
kórházat, és megnyitottak egy testszalon láncot. Jónéhány 
orvos csatlakozott hamarosan hozzájuk, egy egész 
üzletközpontot hozva így létre, ahol az üzletek egymást 
túllicitálva versengenek a vevőkért alacsonyabbnál 
alacsonyabb árakkal. Az árak 10-20%-kal alacsonyabbak, 
mint bárhol másutt a metroplexumban. <<<<< 
 -- Doc U-Dub (23:18:54/50-12-09) 
 
>>>>> Az egyik utaci doki Dr. Leonard Clem. Amíg ki nem 
rúgták lopásért, egy seattle-i Test+Tech boltban dolgozott. 
Jó orvos volt, és minden valószínűség szerint még most is 
az. <<<<< 
 -- Mindentudó Nővér (03:05:57/50-12-11) 
 
>>>>> A tulaj egy Jak. <<<<< 
 -- Anonymous (19:24:51/50-12-11) 
 
>>>>> A fejed lágya az. A főnök elvesztette a bátyját egy 
Jak támadásban hat éve, ezért szenvedélyesen gyűlöli a 
Jak-okat. Mi lenne, ha egy kicsit gondolkoznál is. <<<<< 
 -- A Nyughatatlan Ember (22:11:27/ 50-12-15) 
 
>>>>> Szegények Vásárlóközpontja (#12 N) 
Típus:  Bevásárló Centrum (8 emelet) 
Helye:  NE 8th Street & 244th Avenue NE 
Faji Ellenségesség:  mérsékelt nem emberek ellen 
HTH szám:  (11206) 64-1262 
 A '29-es Összeomlás előtt ezt a központot Információ 
Plaza-nak hívták, és a vevők kizárólag gazdagok voltak. 
Jelenleg csövesek laknak sok elhagyott boltban, és JMÉ 
chipeket, valamint bármilyen illegális árut be lehet itt 
szerezni. <<<<< 
 -- Connie Connoisseur (12:46:21/50-11-29) 
 
>>>>> A Taetzel Épület (#11 L) 
 Ami valaha irodaépület volt, most egy elhagyatott 28 
szintes nyomortanya váz. Potenciális menedékként szolgál 
a Pusztulatbeli árnyvadászoknak és/vagy bandatagoknak. 
<<<<< 
 -- Mr. Simm (21:18:54/51-02-04) 
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PUYALLUP 

Lehetőség a hamu alatt ... 
 
PUYALLUP FELÜLRŐL 

 
A Kerület Mérete: Kb. 1,008 km2

Népesség: 506,000 
  Humán: 48% 
  Tündér: 21% 
  Törpe: 4% 
  Ork: 22% 
  Troll: 4% 
  Egyéb: 1% 
Népsűrűség: Kb. 502 fő / km2

Befolyó Adó: 6,200 ¥  
Létminimum Alatt: 81% 
Jólétben Élők: 0% 
Társasági Tagok: 18% 
Szavazókörzetek: 10 
Oktatás:  
  Általános iskola, vagy alatta: 80% 
  Középiskola: 16% 
  Felsőfokú végzettség: 4% 
  Doktoriv fokozat: 0% 
Kórházak és Klinikák: 6 
HTH elérési szám: 4206 
 
 Puyallup kerület az elmúlt három évtizedben egy sor 
nagy változáson esett át. Ezek a Mount Rainier 2017. 
augusztus 17-ei kitörésével kezdődtek, a virágzó farmokat 
és gyümölcsösöket hamu tonnái alá temetve. Egy évvel 
később a föld, még mindig a fojtogató hamu alatt, több 
ezer nem-indián otthonává vált, akiket a Bennszülött 
Amerikai Nemzetek területéről telepítettek ki. Majd jött a 
Düh Éjszakájának holocaust-ja, amikor több tízezer 
Metahumán keresett menedéket a kerületben. 
 Sok éve az egyetlen jó hír, hogy sok magyobb cég 
érdeklődik a kerület iránt. Az MCT kijelentette, hogy egy 
nagy erőművet szándékozik építeni Puyallupban. Ezek a 
változások azt jelentik, hogy Puyallup hatalmas emberi és 
nyersanyagi erőforrássokkal rendelkezik. Az emberek egy 
nap úgy fognak gondolni Puyallupra, mint a megvalósult 
álmok birodalmára, sokkal inkább mint a Mount Rainier 
hamuja alatt fekvő földre. 
 Puyallup a hatalmas területre elnyújtózó csöves 
táborok helye is, ahol az emberek keringenek, mint őrült 
hangyák a trágyadombon. A csúnya Redmonddal 
ellentétben, a másik Pusztulat, Puyallup, fekete láva 
földjei felejthetetlenül szépek, még akkor is, ha teljesen 
élettelenek. A szegénység és a nyomor, akármilyen 
különös, bővelkedik egyfajta letűnt szépségben, amely 
elmerült a hamu alatt, de vár az újjászülwetésre. Akik 
szeretnék megnézni Puyallupot, erősen javallott ezt az 
őrzött Metro Transit túrával, vagy ami még jobb, ha a 
Federated-Boeing páncélozott helikopterén teszik meg ezt. 
 

>>>>> A Maffia és a Jakuza befolyása a helyi 
kormányzatra, ideális hellyé teszi számukra Puyallupot, 
hogy a fegyvereik, drogjaik és zsákmányaik lerakataként 
használják. Sok elhagyott épület és bedeszkázott 
raktárház van tele illegális cuccaikkal. Mindegyik ilyen 
épület egy-egy jól őrzött erőd, ámbár ez nem mindig látszik 
az utcáról. A legújabb biztonsági berendezések vannak 
installálva, és az őrök nem haboznak, ha meg kell ölniük 
valakit, aki a környéken szaglászik. 
 Mivel a szindikátusok teljhatalommal rendelkeznek a 
kerület felett, így kiképző terepként használják az újoncaik 
számára. Ezekben a ”bűnügyi akadémiákban” az ígéretes 
újoncok, a metroplexum minden sarkáról, megtanulhatják a 
szindikátusok módszereitmajd képességeiknek megfelelő 
kiképzést kapnak. Az „akadémiák” helye sokfelé van, az 
átlagos újonc egy helyen kap betanítást, fizikai tréninget 
egy másikon és leckéket tűzfegyverekből egy harmadikon. 
 David Galucci a Puyallup Maffia vezetője. Karizmatikus 
vezetőként, Galucci az egyike Seattle legjelentősebb 
Maffia személyiségeinek, és Don James O'Malley 
lehetséges utóda. David családja már a hetedik 
generációja a Maffia tagja. 
Kim Marsau a feje a puyallup-i Jakuza klánnak. Ámbár 
fiatal, joggal nyerte el ezt a fontos pozíciót. Kemény 
pragmatikus vezető, tudatában van döntőképességének, 
és hátborzongató előrelátásának. 
 Sok Szöulpa Gyűrű működik Puyallupban. Legtöbbjük 
alighogy túlél, fosztogatva a kerület még szegényebb 
lakóit, de kettő közülük virágzik. Az egyik a Lee Brigád, a 
vezetője Chun Lee, azon ritka koreiak egyike, aki 
megmenekült a 2043-as Jakuza tisztogatásból. A bandája 
felelős a Jakuza raktárak ellen elkövettet autós 
lövöldözésekért, valamint a Jakuza dekás akadémia ellen 
elkövetett hasonló merényletért. 
 Puyallup több, mint utcai bandák területei. Mint a 
Redmond Pusztulatban, egy négyzetméternyi hely sincs, 
amely ne tartozna valamelyik bandához, amely mindhalálig 
védi azt. A legerősebbek a Fekete Esők, a Csendes Ps, a 
Mindörökké Tacoma és a Valóság Betörői. 
 Mindezekhez ráadásként ott van a Humánok és a 
Metahumánok közötti faji megkülönböztetés. Mikor a Düh 
Éjszakájának megfélemlített túlélői Puyallupba érkeztek, 
erőszakkal kilakoltattak sok Humánt a lakhelyéről. Harcok 
törtek ki, sok áldozatot követelve mindkét oldalon. Mint 
Redmondban, ez a gyűlölet gyakran fegyveres 
konfliktusokban robban ki. 
Néhány hónapja, néhány rasszista Humán poliklub miliciát 
alakított, hogy megvédjék negyedük határait. Erre válaszul, 
a Metahumánok megalakították saját fegyveres erőiket. 
Jelen pillanatban még egyik oldal sem rendelekezik 
kézifegyvereknél erősebbel, de elég egy kis szikra és 
kitörhet egy totális háború. <<<<< 
 -- Smiley (03:13:34/50-05-18) 
 
>>>>> Egy rendőr szempontjából, Puyallup egy kevéssel 
biztonságosabb, mint Redmond. Kevesebb ember él itt, a 
rendőröknek is kevésbé kell aggódniuk a lesből támadók 
miatt. Mindig találhatsz egy helyet, ahol leülhetsz egy 
pillanatra erőt gyűjteni, anélkül, hogy aggódnod kellene 
amiatt, hogy esetleg hátbalőnek. Viszont Puyallup 
nagysága miatt a rendőri erők nagy el vannak aprózva. 
 Puyallupot éppenhogy csak Redmond alá helyezem az 
faji eredetű erőszakos cselekmények előfordulásának 
tekintetében. Redmondban a Humánok sokkal többen 
vannak, mint a Metahumánok, ezért mindkét közösség 
megmarad a saját határain belül. Puyallupban, a Humánok 
és a nem-Humánok száma majdnem megegyezik, így 
egyikük sem hátrál meg a kihívástól. <<<<< 
 -- SPD (11:21:40/50-12-19) 
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FÖLDRAJZ ÉS DEMOGRÁFIA 

 Puyallup a legnagyobb kerülett Seattle 
Metroplexumban, több mint ezer km2-nyire nyújtózik 
Auburn déli határától a Szelis-Síd földekig délen és 
keleten. 
 A leglátványosabb geográfiai jellemvonás, a Mowich 
Láva Folyó, a Mount Rainier kitörésének maradványa. 
Egész falvakat és városokat semmisített meg, és napokon 
keresztül izzott, majdnem a teljes növényzetet elpusztítva 
a kerületben. Mikor a láva végleg kihűlt, több kilométer 
hosszú jellegtelen fekete kőként szilárdult meg. 
 A lávafolyás mindörökre megváltoztatta a Puyallup 
Folyó medrét is. Ahogy a láva beömlött a folyóágyba, 
kiszorította onnan a vizet a környező mélyen fekvő 
sikságokra. Bár idővel egy új folyómeder alakult ki, a víz 
egy része csak a láván keresztül talál magának utat, így 
erőteljes gejzírként illetve mérgező, bugyogó iszapgejzírk-
ént kerül a felszínre. 
 Amit a Mount Rainier nem árasztott el és perzselt fel 
lávával, azt betakarta hamuval, amely néhány helyen akár 
a két méteres vastagságot is eléri. Ez a finom hamu, amely 
a legvastagabb levegő szűrőn is áthatolo, és megfojtja a 
legtöbb motort, egy súlyos szürke takaróval vonja be a 
kerület minden négyzetcentiméterét. 
 Ámbár egész Seattle földrengésveszélyes, Puyallupban 
jegyezték fel a legsúlyosabbakat. Átlagosan, minden öt 
évben van egy súlyosabb földrengés. 
 Több mint félmillió ember él a kerületben, több mint 
felük Metahumán. Ez a Düh Éjszakájának köszönhető, 
mikor Metahumánok az üldöztetés ellen elmenekültek 
otthonaikból. Ezrek tömörülnek bandákba Puyallupban, 
megalakítva saját kommunáikat. 
 
>>>>> Puyallupban a legrosszabb a levegő minősége az 
egész Metroplexumban. Több száz ellenőrizetlen gyár 
ontja a mérget a levegőbe, és a kerület déli határán levő 
hegyek ezt a rengeteg szennyeződést benn tartják a 
kerület fölött. A szél is csak annyit csinál, hogy sok 
tonnányi hamut kavar fel, elfedve vele a napot is, 
éjszakává téve a a fényes delet. 
 A levegőszennyezés olyan magas Puyallupban, hogy a 
Vörös Szmog Riadót évente átlag 189-szer rendelik el. 
<<<<< 
 -- Woppler, az Időjós (04:29:47/50-05-26) 
 
 
POLITIKA 

 Roy Olmstead, egy fürge 74 éves, Puyallup 
polgármestere 18 éve, így ő Seattle politikájának nagy 
öregje. Erőteljesen harcol a kerületéért, harcol és 
alkudozik minden nujenért, amit csak megszerezhet. 
Igyekszik meggyőzni a külvilágot, hogy Puyallup 
Pusztulat nem teljesen veszett ügy. Kitartását még csak 
most kezdi siker koronázni. Az új üzletek vékony sugárba 
szivárognak be. Hogy közelebb kerüljön a néphez, 
Olmstead rendszeresen kirándul a kerületbe speciális 
Federated-Boeing helikopterén. 
 

>>>>> Az igaz, hogy Roy Olmstead az egyik 
legelismertebb politikus, de ugyanez nem mondható el a 
kerület kormányzatáról, amely az egyik legkorruptabb a 
plexumban. 
 A politikai gyilkosságok sajnálatos hozzátartozói a 
puyallup-i életnek. A Maffia és a Jakluza nem habozik, ha 
ki kell nyírnia egy politikust, aki útjába mer állni. Nehéz 
megérteni, hogy ebben a környezetben Olmstead 
polgármester hogy tudott életben maradni. <<<<< 
 -- Smiley (07:33:50/50-05-21) 
 
>>>>> Az igaz, hogy a kormányzat korrupt, de kétlem, 
hogy olyan rossz lenne, mint amilyennek Smiley leírta. A 
választókerületünk képviselője, Jason Connors, egy 
nagyszerű, becsületes, fiatal politikus. <<<<< 
 -- Puyallupi Felhasználók Köre (08:45:09/ 50-05-22) 
 
>>>>> Van néhány rossz hírem számotokra PFK. Láttam a 
képviselőtöket a Jakokkal paktálni. <<<<< 
 -- Anonymous (09:52:17/50-05-28) 
 
 
GAZDASÁG 

 Puyallup gazdasága hasonlít Redmondéra. A nagyobb 
cégek nem akarnak értékes felszerelést, pénzt és 
alkalmazottakat kockáztatni ebben a bizonytalan 
kerületben. 
 
>>>>> Puyallup gazdaságát akadályozza a kormányzat, 
amely annyira korrupt, hogy gyakorlatilag képetelen 
beszélni bárkivel, aki nem tejel előbb. 
 A legtöbb üzlet csak fedőszerve a Maffiának és a 
Jakuzának, ijesztő biztonsági rendszerekkel. Még a 
legbátrabb tolvaj is meggondolja, hogy kirabolja-e 
valamelyik szervezetet. A szervezetek tulajdonában van a 
legtöbb „Méreg Kastély”, az olajfinomítók, acélmalmok és a 
kémiai üzemek, akik oly sok mérget bocsájatanak a 
környezetbe. 
A néhány becsületes üzletnek, amely a kerületben még 
megmaradt, meg kell erősítenie magát a kétségbeesett 
csőlakók és a felbérelt gyilkosok ellen. Mint redmondi 
társaik, ezek a gyárak helikopterekkel és konvojokkal 
szállítják az anyagokat ki és be, mivel a bandák minden 
járművet megtámadnak, amelyik valamilyen értékes dolgot 
szállít. 
 A néhány legitim üzlet Puyallupban váratlan helyről 
kapott erősítést. A Szelis-Síd Tanács elhatározta, hogy 
tesz valamit a Puyallupból feléjük szivárgó levegő- és 
vízszennyezés ellen. 2048-tól kezdődően adományokat 
ajánlottak fel minden olyan gyárnak, amely az előírt szűrő-
berendezéseket felszereli. Ámbár ez buzdító újság volt a 
kerület gazdaságának, ez nem volt elég, hogy fellendítse a 
terület üzleti életét. <<<<< 
 -- Nuyen Nick (10:21:31/50-05-17) 
 
 
NEGYEDEK 

>>>>> Furcsa módon, a Lone Star az egész kerületet egy 
nagy üres E biztonsági kategóriával jelzi. <<<<< 
 -- SPD (16:37:11/50-07-15) 
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Carbanado 
 A kerület Ork lakosságának nagy része ebbe a szegény 
negyedben lakik. A századfordulón, az egész egy hatalmas 
bánya volt, amely évente több tonna nemesfémet termelt. 
Ezek az idők letűntek, csak a ronda gödrök és alagutak 
maradtak. Az orkok a bánya-alagutakban laknak, és a 
néhány megmaradt apartman komplexumban. Még mindig 
bányásznak a területen maradt szerszámokkal, 
nyilvánvalóan annak hiú reményében, hogy némi 
nemesfémre bukkannak. A táj most át meg át van 
lyuggatva alagutakkal és barlangokkal, amelyeknek a 
legtöbb ember, főképp a humánok, a közelébe sem 
mennek. 
 
Thrift:  Csőlakó 
Graham Cracker City:  Szegény 
A Neon Gyilkos:  Csőlakó 
Ezüst Tavasz:  Csőlakó 
Orting:  Csőlakó 
Déli Préri:  Csőlakó 
Penderosa Birtok:  Szegény 
 
Pokolkonyha 
 Ez a negyed, a nevének megfelelően, egy hatalmas 
csőlakó tábor, amely megszilárdult lávából, iszap- és 
gőzgejzírekből, valamint hamudűnékből áll. 
 Nem sokkal a Mount Rainier kitörése után sok 
gépészeti cég épített a szilárd lávára geotermikus 
erőművet, azt remélve, hogy a gőz és a forró víz energiáját 
elektromossággá tudják alakítani. A '29-es összeomlás 
hirtelen véget vetett ennek a felemelkedési periódusnak, 
éppgy mint a legtöbb erőmű tervnek is. Az emelkedő 
bűnözési ráta, sok társaságot arra kényszerített, hogy 
elhagyják már működő erőműveiket is. 
 A népességet főként a bevándorlók és az ideiglenesen 
itt tartózkodók adják. A sámánokat az itt hemzsegő 
természeti szellemek vonzzák, és gyakran mennek a 
vadonba is, hogy megtisztuljanak. Talizmánárusok 
járkálnak a kimerültségtől elhullott, vagy a sok halálos 
verem egyikébe zuhant állatok csontjai után kutatva. 
Néhány törpe alagutat fúrt a lávába, többnyire a puszta 
kezével, értékes ásványok után kutatva, amelyet aztán 
kémiai cégeknek adnak tovább. 
 
Loveland 
 Nevével ellentétben, Loveland egy különösen durva 
része a Puyallup Pusztulatnak. Az utcák tele vannak 
chipezőkkel, tolvajokkal, csövesekkel és prostituáltakkal, 
akiknek az eltávozáson levő Fort Lewis-i katonák a fő 
bevételi forrásaik. 
 
>>>>> A Jakuza tartja uralma alatt Loveland északi felét, 
míg a Maffia a délit. A két szervezet közötti összecsapások 
gyakoriak és véresek. <<<<< 
 -- Anonymous (04:10:30/50-09-09) 
 

Puyallup 
 A középszintű Puyallup negyed tiszta és takaros, a 
többihez képest. A Capöitol Building és az azt körülvevő 
üzleti épületek még inkább kiemelik a kerület 
maradékának a sötét nyomorát. Ez a régió a relatív 
jómódját a kormányzati hivatalnokok kezében levő 
szindikátusi pénzek bőségének köszönheti. 
 
Tarislar 
 Ez a szó Elf nyelven annyit tesz, mint „Emlékezés”. A 
kerület legtöbb tündéje, akik Puyallupba menekültek a 
Düh Éjszakája elől, ezekben az elhagyott apartmanokban 
és csöves kalyibákban lakik; megfogadták, hogy innen 
már nem hagyják magukat kiűzni egyetlen Humán kevéért 
sem. Ígéreteiknek megfelelően, a kapcsolataikat 
Humánokkal és a kerület kormányzatával a minimálisra 
korlátozzák. 
 
 
ÉRDEKES HELYSZÍNEK 

Szállodák 
Puyallup Kunyhó (#25 G) 
Típus:  Középszintű szálloda (12 emelet) 
Helye:  102nd Avenue East & 104th Street East 
Vezető:  David Rembert, menedzser 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (4206) 31-6962 
 A szobák árai ebben a szerény szállodában elég 
alacsonyak. 
 
>>>>> A Kunyhót egy szeméttelepre építették. Mikor egy 
Hazmat csoport kivizsgálta az alagsorból szivárgó 
ocsmány szagok forrását, felfedezték, hogy magas 
koncentrációban veszélyes gáz gyűlt össze. Szellőző-
rendszereket telepítettek az alagsorba, és nyolc 
metánfáklya égeti el a gázt a felszínen. Ha ez nem 
működik, a szállodát valószínűleg be kell zárni. <<<<< 
 -- Connie Connoisseur (17:20:28/50-04-16) 
 
>>>>> Van egy barátom a Hazmat csoportban, aki azt 
modja, hogy a szellőzőrendszer jól működik. A gáz 
probléma még mindig szörnyű. Azt is mondta, hogy a 
menedzsment kész megvesztegedéshez folyamodni, hogy 
a dolgot titokban tartsa. <<<<< 
 -- Anonymous (18:23:31/50-05-27) 
 
>>>>> Loveland Alvó Város (#27 F) 
Típus:  Középszintű szálloda (18 emelet) 
Helye:  204th Street East & 14th Avenue East 
Vezető:  Pauli Villalobos, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (4206) 31-6739 
 Ez egy hatalmas a Maffia tulajdonában levő 
bordélyház. Mivel a hotel belseje sokkal kisebb, mint 
amekkorának a külseje után gondolnánk, lehetséges, hogy 
álfalak, és titkos járatok vannak a szobák között. Az 
egyetlen próbálkozás, hogy becsempésszenek egy 
olyaneszközt, amivel fel lehet fedni ezeket a titkos 
járatokat, szörnyű véget ért. <<<<< 
 -- Puyallupi Felhasználók Köre (23:25:50/ 50-05-08) 
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>>>>> Hát, ez elég érdekes. Szeretne valaki velem jönni 
egy kis tréfára? Hívd fel a (4206) 57-2910-es számot és ott 
hagyj üzenetet. <<<<< 
 -- Anonymous (19:33:41/50-05-23) 
 
Éttermek és Bárok 
A Püspök Hullája (#27 G) 
Típus:  Közepes étterem és Bár  
Helye:  224th Stret East & Intercity 161 
Vezető:  Earl Saenz, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (4206) 31-9040 
 Ez a kis, jól őrzött étterem nagyon népszerű. Earl 
Saenz-t bámulják a szegénykonyha miatt, amit a terület 
csöveseinek üzemeltet. 
 
>>>>> Ezenkívül nagyon jó információforrás is, ha valaki 
hajlanadó az ügyére áldozni néhány nujent. <<<<< 
 -- Connie Connoisseur (23:23:50/50-05-03) 
 
>>>>> Nem messze a Püspök Hullájától, van egy nagy 
ház, amelyet magas falak védenek. A főkapun csak egy 
monogram látható „JB”. Tudja valaki mit jelent? <<<<< 
 -- Anonymous (21:32:11/50-05-15) 
 
Twenten's (#27 I) 
Típus:  Kicsi étterem és Bár  
Helye:  Kapowsin Highway & Intercity 161 
Vezető:  Jeannette „Jenny” Twenten, menedzser 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (4206) 31-0609 
 A szója ételek finomsága és az árak népszerűvé teszik 
ezt az éttermet a helyiek között. 
 
>>>>> Jeanette Twenten egy öregedő utcai sámán, aki 
gyámolítja a környék mágikusan aktív tagjait. Ámbár az 
étterem a Maffia területének középpontjában található, 
soha nem volt, és most sincs a szindikátus befolyása alatt. 
<<<<< 
 -- A Halott Dekások Társasága (02:47:23/50-05-03) 
 
>>>>> A Maffia nem nyúlt a Twenten's-hez, mióta Jenny a 
mágiájával kiporolta az irhájukat úgy öt éve. A Maffia 
végülis felhagyott a próbálkozással, mivel az túl sok 
emberébe és pénzébe kerülne. Jenny egy erőteljes 
mágiahasználó, aki mindig kész segíteni a toteméhez 
tartozó sámánoknak. <<<<< 
 -- Anonymous (01:00:59/50-05-16) 
 
>>>>> Az Armadilló (#25 G) 
Típus:  Bár  
Helye:  128th Street East & Intercity 161 
Vezető:  Theresa Smeland, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (4206) 32-2298 
 Ez a bár a terület fiatal dekásainak kedvelt helye. Egy 
volt dekás, maga a tulajdonos, titokban a legjobbakat a 
saját dekkjén tanítja az alagsorban. Nem tudom, miért 
kockáztatja a saját dekkjét. <<<<< 
 -- Olajos Stanley (04:34:55/50-05-11) 
 
>>>>> Theresa Puyallupban nőtt fel, és segíteni akar az 
arra érdemeseknek, hogy kikerüljenek a Pusztulatból. 
<<<<< 
 -- Barney Googie (05:47:22/50-05-15) 

 
>>>>> Ez csak duma haver. Smeland egy Maffia toborzó. 
Mindenkit, akiben egy kis tehetséget lát, a Maffia kutyájává 
változtatja. <<<<< 
 -- Anonymous (06:57:32/50-05-21) 
 
>>>>> Üvöltő Jó Idő (#24 K) 
Típus:  Közepes étterem és Bár  
Helye:  108th Street East & 202nd Avenue East 
Vezető:  James „Hoss” Metcalf, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  erős nem emberek ellen 
HTH szám:  (4206) 30-4276 
 Ennek a country és western bárnak a törzsvendégei 
utálják a Metahumánokat. Ha ez nem zavar téged, akkor 
nagyon jó helynek fogod találni, ahol fiatal izomlegényeket 
lehet találni, azonkívül kitűnően lehet üzeneteket cserélni 
is. A tulajdonos egy helyi politikus, akinek sok kitűnő 
kapcsolata van a kerületben. <<<<< 
 -- Connie Connoisseur (08:23:23/50-05-26) 
 
>>>>> Az egyik hátsó szobában egy rejtekajtó mögött egy 
szoba tele van nehézfegyverekkel. Úgy tudod kinyitni, ha 
egyszerre kapcsolod fel a villanykapcsolót és a szellőzés 
kapcsolóját. <<<<< 
 -- Anonymous (09:09:09:/50-05-28) 
 
>>>>> A Visszavonulás (#25 I) 
Típus:  Közepes étterem és Bár  
Helye:  144th Street East & 126th Avenue East 
Vezető:  Calvin Holdass, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (4206) 31-5362 
 A tulajdonos, Calvin Holdass, egy volt Metroplexum 
alkalmazott. Harminc évi munka után, egy héttel a 
nyugdíjba vonulása előtt kirúgták. Ezért élvezi annyira, ha 
kiszúrhat a városi hivatalnokokkal. Mindig segit az 
árnyvadászoknak, minden forró információt elmondva, amit 
csak tud a kormányzatról. <<<<< 
 -- Connie Connoisseur (03:15:43/50-04-26) 
 
Turista Látványosságok 
Pokolkonyha Tours (#24 J) 
Helye:  214th Avenue East & Old Sumner Buckley 
Highway 
Vezető:  Carl Vansweden, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (4206) 84-0836 
 Ez az Auburn-i székhelyű társaság helikopteres túrákat 
szervez a hírhedt Pokolkonyhába, Puyallupba. 
 
>>>>> Az elmúlt évben sok helikopter zuhant le titokzatos 
és, egyesek szerint legalábbis mágikus körülmények 
közrejátszása miatt. Ez meggondolandóvá teszi, hogy 
jelentkezzenek-e a túrára, de ha megkockáztatja, akkor 
páratlan látványban és élményben lesz része. <<<<< 
 -- SPD (08:17:23/50-08-30) 
 
>>>>> A túrák pilótáival meg van beszélve, hogy rakják le 
az utasokat a hamumezőkön. A kopterek később 
(remélhetőleg) felszedik őket egy előre megbeszélt helyen 
és időben. <<<<< 
 -- Az Elektronikus Repülő (23:01:23/50-08-30) 
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EGYÉB HELYSZÍNEK 

Kormányzati Épületek 
Puyallup Kerületi Bíróság (#24 H) 
Helye:  10th Avenue Southeast & 13th Street Southeast 
HTH szám:  (4206) 31-2705 
 
Puyallup Kerületi Városháza (#24 H) 
Helye:  7th Avenue Southeast & 13th Street Southeast 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (4206) 30-0632 
 
McMillin Javító-Nevelő Intézet (#25 I) 
Helye:  Pioneer Way & 128th Street East 
Vezető:  Jason Seljestad, igazgató 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (4206) 31-6077 
 
Üzleti Épületek 
Kenston Repülőgép Belsők (#26 G) 
Helye:  176th Street East & 38th Avenue East 
Vezető:  Arthur Revai, menedzser 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (4206) 31-7301 
 Ez az erődített gyár repülőgépbelsőket gyárt, főleg a 
federated-Boeing megrendelésére. 
 
>>>>> Újabban a Federated-Boeing felülvizsgálói 
megállapitották, hogy a legtöbb ülés gyúlékony anyagból 
készült. Hivatalosan nem erősitették meg, de nem is 
cáfolták, hogy ez szándékos szabotázs eredménye lenne. 
A vizsgálat még folyik. <<<<< 
 -- Nuyen Nick (02:15:40/50-05-07) 
 
>>>>> Azt hallottam, hogy a Lone Star szeretné folytatni a 
vizsgálatot, mivel olyan hangok is vannak, hogy a társaság 
szabotázstól tart. Rágondolni sem merek, hogy hány ilyen 
szék kerülhet még ki a gyárból. <<<<< 
 -- SPD (05:21:03/50-05-11) 
 
Petrowski Farm (#27-28 I-K) 
Helye:  22481 County Drive East 
Vezető:  Duane Petrowski, tulajdonos 
HTH szám:  (4206) 31-1827 
 Hatalmas mezőivel és üvegházaival, a Petrowski farm 
az egyik legnagyobb Seattle-ben. Ezenkívül az egyik 
legjobban erődített. Az évek során a Petrowski familia már 
kiállta a vulkáni por, a tűz és a csövesek támadásait, és 
ezek ellenére is itt maradt. Négy generáció óta a 
Petrowskiak független farmerek, a termékeiket a Pike 
Place Piacon adják el Seattle belvárosában. 
 
>>>>> Az egész farm körbe van véve három sor 
szögesdróttal, a legkülsőben áram is folyik, és tíz 
őrtoronnyal. Minden munkásnak van fegyvere és 
mindegyikük visel valamilyen vértezetet. Ezeket a kivételes 
intézkedéseket a tavalyi öt támadás indokolja, amelyeket 
kiéhezett csövesek intéztek a farm ellen és a legutolsót 
géppuskával felfegyverzett Trollok vezették. Senki nem 
tudja, honnan vették a géppuskákat. <<<<< 
 -- Nuyen Nick (07:19:07/50-05-18) 

 
>>>>> Fekete Roncstelep (#25 L) 
Helye:  Buckley Boulevard & 234th Avenue East 
Vezető:  Cecil Pfost, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (4206) 30-1827 
 A város autójainak és motorjainak többsége végül 
ennek a hatalmas roncstelepnek a szögesdrótjai mögött 
végzik. Még a metroplexum megalakulása előtt, összetört 
és elhagyott autókat hoztak ide, darabokra szedték őket, 
majd összenyomták a telep hatalmas présében. A 
fémhulladékot helikopteren az egyik Seattle-i gyárba 
szállították, ahol beolvasztották és megtisztították 
újrafelhasználásra. Ámbár a telep tulajdonosa és szolgái 
megpróbálják a patkányokat távoltartani, sok tolvaj 
megtalálja a titkos bejáratokat. A patkány sámánok 
kivételesen ügyesek abban, hogy besurranjanak és 
elemeljenek valami értékeset. <<<<< 
 -- Nuyen Nick (12:17;50/50-05-07) 
 
Egészségügyi Intézmények 
Delreadh An Tuarthell (#32 G) 
Típus:  Kórház (2 emelet) 
Helye:  2278 East 408th Street East 
Vezető:  Dr. Liam Og O'Flonin, adminisztrációs főnök 
Faji Ellenségesség:  mérsékelt humánok ellen 
HTH szám:  (4206) 31-2350 
 
>>>>> Ez a kicsi, gyengén felszerelt, túl kevés 
személyzettel működő kórház az egyetlen kórházi központ, 
amely Tarislar tündéi számára elérhető. A kórház az 
energiát illegálisan szerzi - a Gaeatronics földalatti kábelét 
csapolták meg. 
 A Gaeatronics tudja ezt, de nem tesznek ellene 
semmit. Nem kockáztatják, hogy megsérüljön a kábel, 
amely Seattle energiaigényének a 20%-át szállítja a 
fénytelepekről és a Rainier hegy lejtőin felállított 
geotermikus erőművekből. <<<<< 
 -- Doc U-Dub (13:47:02/50-05-23) 
 
A Jó Szamaritánus (#24 H) 
Típus:  Kórház (29 emelet) 
Helye:  407 14th Avenue SE 
Vezető:  Dr. Steven McKim, adminisztrációs főnök 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (4206) 32-2022 
 Ezt a kórházat 2048-ban fejezték be, így az egyik 
legújabb a városban. 
 
>>>>> A kerületnek némi nehézségbe ütközött kompetens 
orvosokat és nővéreket találni ide. Ez egy nagyon jó 
kórház, kiváló felszreléssel, és biztonsági 
berendezésekkel, akkor meg ki tudja miért. <<<<< 
 -- Doc U-Dub (11:38:20/50-05-29) 
 
>>>>> Azt hallottam, hogy az UCAS egy orvos és sebész 
különítményt küld a kórházba, amíg a kórház nem tudja a 
teljes létszámot felvenni. <<<<< 
 -- Menace Polgármester (12:42:42/50-05-30) 
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Egyéb 
Loveland Quinn's (#25 G) 
Típus:  Éjszakai Klub  
Helye:  22nd Avenue East & National Park Highway 
Vezető:  Raymond Quinn, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (4206) 30-5336 
 Ez a legjobb éjszakai klub a Puyallup Pusztulatban. A 
tulajdonos raymond Quinn, egy vígkedvű ork, aki úgy 
tűnik, hogy tudja, hogy kell a Fort Lewis-i katonákat 
idecsábítani, hogy itt verjék el a pénzüket. 
 
>>>>> A belseje elég tisztességes még a legszigorúbb 
katonai előírásoknak is, de sötétebb szolgáltatásokat is 
nyújt, ha megfelelően megfizetik. <<<<< 
 -- Részeg Dekások Társasága (02:45:01/ 50-05-04) 
 
A Szellemfókusz (#27 F) 
Típus:  Éjszakai Klub  
Helye:  Spanaway-McKenna Highway & 208th Street 
Vezető:  Edith Brevik, tulajdonos 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (4206) 30-3711 
 Ez a kis klub Fort Lewis-hoz és a Szelis-Síd földekhez, 
az egyik legjobb jazz klub a városban. 
 
>>>>> Ez a hely közkedvelt a kerület sámánjainak és 
gazdag jazz rajongók körében, akik privát helikopterrel, 
vagy limuzinnal utaznak ide. A klubot védi és irányítja a 
Jakuza. <<<<< 
 -- Connie Connoisseur (15:51:41/50-05-16) 
 
Alvilág 93 (#23 H) 
Típus:  Éjszakai Klub  
Helye:  4819 - 96th Avenue East 
Vezető:  Al Castanzo, menedzser 
Faji Ellenségesség:  nincs 
HTH szám:  (4206) 30-9095 
 Ha az élő szórakoztatásért jöttél, ez az a hely, ahová be 
kell jönnöd. Ne tévesszen meg, hogy a Pusztulat peremén 
található, ez az átalakított raktárház most elsőosztályú 
koncertterem, amely a legjobb művészeknek ad otthont, és 
ahol a legújabb műveket játsszák. Kívül a legjellemzőbb 
az épületre Nyuszi, a Troll, aki azt elelnőrzi, hogy ki 
léphet be és ki nem. A belső teret pedig két hatalmas 
vidernyő uralja. 
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KORMÁNYZAT 

POLITIKAI SZERVEZŐDÉS 

 A Seattle Metroplexum tíz kerületre van osztva, 
mindegyiket a Kerületi Polgármester és a Kerületi tanács 
kormányozza. A polgármestereket és a tanácstagokat négy 
éves időszakra választják, de az nincs korlátozva, hogy 
hány időszakra lehet megválasztani őket. A kerületek 61 
választási körzetre vannak felosztva, mindegyik kb. 5,000 
embert foglal magába. 
 A Seattle Metroplexum Kormány-t a Kormányzó 
vezeti, akit szintén négy éves időszakra választanak. A 
Kormányzó a felelős a törvények betartatásáért, az adók 
begyűjtéséért és a kerületek közötti jó Kapcsolat 
fenntartásáért. Nincs korlátozva, hogy hány időszakra 
lehet újraválasztani a Kormányzót. A kormányzó irodája a 
Charles Royer Épület 30. emeletén található Seattle 
belvárosában. 
 A Kormányzó tanácsadó szervezete a Kabinet. Ebben a 
21 tagú tanácsban a tíz kerület polgármesterei, a 
metroplexum Kincstárnoka, a metroplexum 
főállmügyésze, a Rendőrfőnök, a Tűzoltóparancsnok, és a 
Közegészségügy, a Nyilvános Közlekedés, a Közmunka, a 
Nyilvános Adatbázis, a Közmű, és a Faji Összeférés 
Megbízottjai vannak benne. Ezen kívül a Szelis-Síd 
Tanács nagykövete is tagja a Kabinetnek. A Kabinet a 
Royer Épület 18. emeletén ülésezik minden második 
csütörtökön, ámbár a Kormányzó vészhelyzetben bármikor 
összehívhatja. A kerületek Polgármesterei kivételével a 
Kabinet tagjait a Kormányzó nevezi ki. 
 Száz választott képviselő, a város tíz kerületéből, 
alkotja a Kongresszust. A Kongresszus a Royer Épületben 
a saját termében ülésezik minden hónap első csütörtökjén. 
A falak pazar falapokkal vannak diszítve, amelyeket Szelis 
szobrászok faragtak, egy ajándék a Szelis-Síd Tanácstól 
Seattle városának. A Kongresszusi képviselőket hat éves 
időtartamra választják, de itt sincs korlát arra, hogy 
hányszor lehet megválasztani őket. 
 Seattle politikusai inkább lármásak, még az olyan 
városokkal összehasonlítva is, mint Chicago vagy New 
York. A hivatalnokok kezet ráznak, belemosolyognak a 
trideo kamerákba és olyanokat mondanak, hogy 
„konszenzus” és „együttműködés”, de egy tipikus napi 
ülés tele van alkuval, nem kis veszekedésekkel, 
asztalveréssel, vagy akár ordítozással is. 
 
 
NAGYOBB SEATTLE-I KORMÁNYZATI 
HIVATALNOKOK (2050 MÁJUSÁBAN) 

Kormányzó: 
 Marilyn Schultz 
Seattle Belváros Polgármestere: 
 Ivar J. Lindstrom 
Bellevue Kerület Polgármestere: 
 Tian C. Campbell 
Redmond Kerület Polgármestere: 
 Jeffrey U. Gasston 
Everett Kerület Polgármestere: 
 Tillian 

Renton Kerület Polgármestere: 
 Carl B. Vandersalm 
Tacoma Kerület Polgármestere: 
 Eva W. Pratt 
Auburn Kerület Polgármestere: 
 Zax Pound-Down 
Fort Lewis Kerület Polgármestere: 
 Colonel Winston Gajeway, a Metroplexum Őrség 

parancsnoka 
Puyallup Kerület Polgármestere: 
 Roy Olmstead 
Metroplexum Kincstárnok: 
 Catherine DeBurke 
Metroplexum Főállamügyész: 
 Carl S. Tilman 
Rendőrfőnök: 
 William J. Loudon, a Lone Star képviselője 
Tűzoltóparancsnok: 
 Ashley Tront, a Franklin Associates Inc. képviselője 
Közegészségügyi Megbízottja: 
 Richard K. Cary, a kerületek által megbízott 

egészségügyi szervezetek képviselője 
Közmunka Megbízottja: 
 Sarah Desanter, a Shiawase Envirotech képviselője 
Nyilvános Adatbázis Megbízottja: 
 Olivia Yosihda, a Renraku Computer Systems 

képviselője 
Közmű Megbízottja: 
 Daneil Otter-McKreky, a Gaeatronics és a Shiawase 

Atomics képviselője 
Nyilvános Közlekedés Megbízottja: 
 Allan Greenspan, a Metro Transit International 

képviselője 
Faji Összeférés Megbízottja: 
 Paula Willowhar 
Szelis-Síd Tanács Nagykövete: 
 Jon Moses, főnök 
Kongresszusi Ház Szóvivője: 
 Harry Sanderson 
Seattle Demokrata Párt:  
 Harry Sanderson, elnök 
Seattle Republikánus Párt: 
 Allan Paulson, elnök 
Seattle Nemzetközi Világ Munkásai: 
 Fire Bishop, elnök 
Felébredt Munkások Párt: 
 Walter Moonlight, elnök 
Ork Jogok Koalíció: 
 Jasper Squashrigth, elnök 
UCAS Szenátorok: 
 Eric Tollurude 
 Nelson Fareyes 
UCAS Képviselők: 
 Yvonne Rasson 
 Brian Royer 
 Margaret Petersen 
 Blood Groove 
 Lydia Wilson 
 Mitchell Springer 
Nagykövet a Szelis-Síd Tanácshoz:  
 James Schultz 
Nagykövet a Bennszülött Amerikai Nemzetekhez: 
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 Gregory Simenson 
Nagykövet Japánba: 
 Eric Ito 
Nagykövet Kalifornia Szabadállamba: 
 Sarah Pinochet 
Nagykövet a Koreai Köztársaságba: 
 Timothy Washburn 
Seattle FBI: 
 Yvonne Weathers, főnök 
Seattle CIA: 
 Paul Green, főnök 
Seattle UCAS Szervezett Bűnözés Különleges Alakulat: 
 Bishop Dent, főnök 
 
 
POLIKLUBOK 

 A legújabb politikai irányzatot Seattle-i politikában a 
kis, speciális érdeklődési körű csoportok kiemelkedése, 
amiket csak polikluboknak hívnak, jelenti. Főként a 
fiatalabb szavazók megnyerése érdekében, minden klub 
különleges beállításban tálalja a különböző témákat. A 
legnépszerűbb poliklubok a Felébredt Munkások Pártja, az 
Ork Jogok Koalíciója, a Zöld Párt (egy környezetvédő 
párt), a Seattle Szeparatisták, a Szelis Unionisták, és a 
Nemzetközi Világ Munkásai.  Ámbár a Demokratikus és a 
Republikánus párt még mindig domináns a Seattle-i 
politikában, ezeknek az új polikluboknak a növekvő 
hatalma kisebbségi figyelő szerepre kárhoztatja. 
 Néhány poliklubot eltiltottak a  városi kormányzat 
képviselettől szembeszökő erőszakossága, és terrorista 
szervezetek patronálása miatt. Ezek egyike, a legnagyobb 
és legerőszakosabb, a hírhedt Alamos 20,000 Humanis 
Poliklub egyik ága, az Ötök Keze. Egyéb eltiltott klubok:  
az Ősök, egy militáns Tünde-jogokért küzdő csoport és 
motoros banda; a Rend, egy a Fehér Humánok 
felsőbbrendűségét hirdető szervezet; és a Hold Csapda, 
egy vissza-a-természetbe poliklub. 
 Ambár a poliklubok lefedik a teljes politikai 
spektrumot, a belső szerveződésük, a toborzó technikájuk 
nagyon hasonló. A poliklub választott vezetője  
legtöbbször egy a harmincas évei közepén járó férfi, aki 
iskolázott, érthetően beszél, és nyíltan hirdeti a 
meggyőződését. A következő vonalban a poliklub régebbi 
tagjai vannak, az öregek. Az öregek egy nem hivatalos 
Kormányzó Bizottság, amely valójában tervezi az 
eseményeket, és kezeli a bürokratikus ügyeket. A 
Kormányzó Bizottság alatt van az Ifjú Vezetőségi 
Bizottság, amely a tinédzserekből és a fiatalabb 
felnőttekből áll. Az ő feladatuk a jövő választóinak 
kinevelése, az irodalom terjesztése, és az új tagok 
toborzásában való segítség. 
 A toborzás minden poliklub esszenciája, és többnyire 
három módon megy. Az első az utcasarkokon terjesztett 
röpiratok és pártirodalom. A második egy poliklub 
szociális rendezvényeinek látogatása, úgymint a tánc- és 
simsense fesztiválok vagy a sportesemények. A politikai 
ideológiát finoman adagolják az ünnepségekhez. 

 A harmadik mód, hogy attraktív, fiatal poliklub tagokat 
küldenek ki, hogy az ellenkező neműeket a poliklub 
berkeibe vonzzák. A frekventált bárokat és éjszakai 
klubokat látogatják, ahol gyakoriak azok, akik nem tudják 
biztosan, hogy mit is akarnak. Minden poliklub tagadja, 
hogy ezt a módszert használná. 
 
>>>>> Az Ötök Kezében a harmadik metódust csak 
„Flörtölős Horgászás”-nak hívják. A toborzók mindent 
megtesznek, hogy a soraik közé állítsanak. És ha egyszer 
bekerültél, az örökre szól. <<<<< 
 -- Anonymous (21:59:43/50-05-24) 
 
 
KAPCSOLAT AZ UCAS-HOZ 

 Hivatalosan a Seattle és Washington D.C. közötti 
Kapcsolat még sosem volt jobb. Ámbár több jel is mutat 
arra, hogy egy szakadék mélyül a két kormányzat között, 
egy szakadék, amely valószínűleg a teljes szakításhoz és a 
város függetlenségének kinyilvánitásához fog vezetni. 
 A földrajzi távolság Seattle és az UCAS többi része 
között magyarázhatja ezt a szakadást, mivel a plexum egy 
sziget, amelyet a Bennszülött Amerikai Nemzetek vesz 
körül. De ez lehet, hogy több ennél. Újabban, a szövetségi 
kormány Washingtonban egy sorozat olyan törvényt és 
adót hozott, amelyek azt célozzák, hogy jobban az 
irányításuk alá vonják ennek az individuális városnak a 
kormányát. Washington növelte a Katonai Beiktatási 
Kvótát, azt követelve, hogy Seattle lojalitásának 
bizonyságául több fiatalt küldjön be az UCAS Fegyveres 
Erőinek sorába. Ezek az újoncok, akik az UCAS 
haderejébe bevonultak, mind a Keleti Parton 
állomásoznak. Beszélnek arról, hogy minden utazást, vagy 
eltávozást, amelynek a célja az lenne, hogy hazajönnek 
Seattle-be, megtiltanak, illetve nem engedélyeznek. 
 Az UCAS megpróbálja csillapítani Seattle haragját, 
hogy olyan jogokat is megad a városnak, amilyeneket más 
városoknak nem. Egy újkeletű törvény szerint Seattle saját 
nagykövetet küldhet a Csendes óceán peremén levő 
államokba. Minden engesztelő akció ellenére, a szövetségi 
kormányzat növelte a hírszerző ügynökségek jelenlétét a 
városban. Az FBI, a CIA és a sok egyéb titkos szervezet 
mélyen beépült a plexum szervezetébe. Washington azzal 
indokolja ezt a nagymérvű jelenlétet, hogy ezek az 
ügynökök az idegen beszivárgás ellen indítandó művelet 
alapját képezik. Már sok seattle-i lakos úgy érzi, hogy 
Szövetségi felügyelet alatt élnek. 
 
>>>>> Seattle lakói már sok éve flörtölnek a függetlenség 
gondolatával, de ez az idea csak mostanában kapott 
hangot. Még csak öt éve, ki hinné, hogy először szóba 
került nyilvánosan is, de már most eléggé gyakori 
mindenhol. A másik oldal, a patrióta hangok elég sok 
körben megmaradtak. A legutolsó közvélemény kutatás 
szerint minden három emberből egy úgy véli, hogy jobb 
lenne Seattle-nek független városként. <<<<< 
 -- Smiley (23:12:47/50-02-27) 
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KAPCSOLAT A SZELIS-SÍD TANÁCSHOZ 

 A Szelis-Síd Tanács földjei veszik körbe Seattle-t 
minden oldalról. Ámbár a Gaeatronics-on keresztül a 
Tanács tartja kézben mind a víz, mind az elektromos 
energia termelését, a Denveri Szerződés erősen korlátozza 
a Gaeatronics-ot, bármilyen fennakadás az 
energiaszolgáltatásban a Szerződés megszegésének 
minősülne. 
 Seattle valahai kormányzója, Lindstrom kormányzó és 
David James főnök, a Tanács politikai vezetője az 
erőfeszítéseinek köszönhetően, a két kormány közötti 
kapcsolatok soha nem voltak szorosabbak. Elsőnek 
Lindstrom kormányzó hívta meg James főnököt a kabinet 
ülésére, majd ezek után James főnök is meghívta a 
kormányzót, hogy beszéljen a Tanács gyűlésen. Ez 
megalapozta a békét és a stabilitást Seattle és a Tanács 
között. A seattle-i Tanácstagok és a törzsi vének gyakran 
jönnek össze kötetlen beszélgetésekre, ahol megvitatják a 
legújabb eseményeket. 
 A Szelis-Síd Tanács elsődleges érdekeltsége a népének 
jóléte és földjének megőrzése. A Seattle-ből áradó 
szennyezés is nagy aggodalomra ad okot. A Denveri 
Szerződés, éppúgy, mint a rákövetkező egyezmények 
Seattle és a Tanács között, különböző normákat ad meg a 
levegő, a víz és a föld szennyezésre. Mint oly sok 
törvényt, ezt is könnyebb leírni, mint betartatni. Azok a 
vállalatok, akik megszegik a normákat, súlyos büntetésben 
részesülhetnek. Ha a Szelis-Síd úgy találja, hogy a város 
nem megfelelően látja el ezt a feladatát, legálisan joguk 
van rá, hogy saját maguk vizsgálják ki az ügyet, és szabják 
ki a bírságot. sok ilyen eset történt, és sok seattle-i 
sérelmezi, hogy a S-S Tanács megsérti a város 
szuverenitását. 
 Ezenkívül nézeteltérés van Seattle és a Tanács között 
abban is, hogy a Puget Öböl melyik része tartozik a 
metroplexumhoz. Sajnos, a Denveri Szerződés ezt az 
eshetőséget nem tisztázta. A város a metroplexum 
partvonalától tíz kilométernyire tart igényt a Possession 
Öböltől Everett mellett a Nisqually Öbölig, Fort Lewis 
mellett. A Tanács ellenben csak egy szűk csíkot, egy 
kilométer széleset, akar engedélyezni a partvonalon. Az 
alkudozás erről a dologról már egy évtizede folyik, de még 
nincs semmilyen megegyezés kilátásban. Miután több 
seattle-i halásztársaság újabban karámokat és hálókat 
állított fel a vitatott vizeken, ez megint egy fájó pontja a 
Seattle-Tanács viszonynak. 
 
>>>>> A város és a Tanács között a dolgok minden 
bizonnyal jól mennek. De mehetnének jobban is. Ez a 
legutolsó rasszista intolerancia hullámnak köszönhető, ami 
megrémít. A városban, a radikális Humanis félék már túl 
messzire mentek, és itt a Tanácsi földeken, hallottunk a 
seattle-i söpredékről. A mi kormányzatunk, úgy tűnik nem 
tesz túl sokat a dolog megakadályozására. <<<<< 
 -- John Silver Feather (12:14:26/50-04-27) 
 
 

KAPCSOLAT A TÖBBI NEMZETTEL 

 2042-ben, az UCAS megadta azt a jogot Seattle-nek, 
hogy saját nagykövetet delegáljon mindazon nemzetekhez, 
amelyekhez létfontosságú. Az UCAS Kongresszusa az 
Elnök ellenzése ellenére is átvitte, remélve, hogy ez 
lecsillapítja az UCAS ellenes érzelmeket Seattle-ben. 
 Seattle 24 nemzethez küldött nagykövetet, többségük 
az úgynevezett Csendes óceáni Partvidéken található. 
Nagyrészt ezeknek a nagyköveteknek köszönhető a város 
újabban tapasztalható kereskedelmi fellendülése, és az 
erősödő kapcsolat Ausztráliával, Koreával, a Kínai 
Demokráciával, a Filippínókkal, és a Bennszülött 
Amerikai Nemzetekkel. 
 A viszony a Japán Birodalommal nem túl meleg. 
Seattle határozottan visszautasította ezen ország 
közgazdasági segítségét (feltételezhetően azért, mivel 
Kalifornia ennek az idegen hatalomnak a virtuális 
kolóniájává vált), ezt viszont a Császár személyes 
sértésnek vette. 
 
>>>>> Seattle nagykövetei kitűnő munkát végeztek, a 
kereskedelem fellendítésével. Talán túl jót is. Sok jelentést 
kaptam a növekvő gyűlöletről a saját népünk ellen. Timothy 
Washburntól, a mi koreai emberünktől, kaptam egy 
jelentést, miszerint az UCAS nagykövete, Kelly Mitchell, 
szándékosan szabotált egy nagy hasznot hajtó szerződést, 
amelyet Washburn szándékozott Chun Diversifieddel. 
Hogy ez személyes ellenszenv eredménye, vagy hogy az 
utasítás Washington D.C.-ből jött erre, azt nem lehet tudni. 
<<<<< 
 -- Tengerentúli Látnok (18:32:25/50-03-23) 
 
 
AZ EGYESÜLT TÁRSASÁGOK TANÁCSA 

 Elméletben az Egyesült Társasági Tanács csak a 
társasági hivatalnokok és a kormányzati emberek 
szervezete, akik nem hivatalosan találkoznak, hogy 
elősegítsék a jobb munkakörülményeket, és megbeszéljék 
a mindkét oldalon felmerülő panaszokat. Az események az 
elmúlt húsz évben megmutatták, hogy az ETT több mint 
öltönykék klubja. 
 Az ETT hivatalosan 2030-ban alakult meg, egy évvel a 
nagy számítógépes összeomlás után, amelyben egy vírus 
megtámadta a hálózatot. A vírus minden töredékét 
kipucolták ugyan a rendszerből az Echo Mirage 
dekásainak hősies erőfeszítéseinek köszönhetően, de a 
globális gazdaság még mindig válsághelyzetben volt. 
 Mikor a vírus az első adatfile-t kitörölte, félelem és 
zavar vette kezdetét. A nagyvállalatok egymást vádolták, 
ipari szabotázst emlegetve. Egy esetben, a Campana & 
Carrindum Technical Industries seattle-i irodája 
nyilvánosan megvádolta a vezető konkurrensét, az 
Aztechnology-t, hogy ő a felelős a támadásért. Utasították 
saját biztonsági erőiket, hogy „távolítsák el„ az 
Aztechnology-t; ezzel céges magánháborúk sorát 
indították el. 
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 Ebben a kaotikus atmoszférában 16 cég vezetői 
elhatározták, hogy megalakítják az ETT-t. Elsőbbséget 
kapott az, hogy egyesítsék az üzleti közösséget, és 
megalapítsák a kommunikációs vonalakat, a további 
konfliktusok elkerülésére. Az első néhány évben az ETT 
cselekvése kimerült a vállalatok közötti forródrótok 
hálózatának kiépítésében és a felsővezetők közötti 
rendszeres találkozók megszervezésében. 
 Ámbár az ETT tagjai gazdasági versenytársak voltak, 
mindannyiuknak érdekükben állt, hogy a kormányt távol 
tartsák a beavatkozástól, illetve attól, hogy korlátozzák a 
cselekvési szabadságukat. Nemsokára az ETT hivatalos 
képviselőket küldött a városi kabinet, és a kongresszus 
üléseire. 
 Amint egyre több vállalat ismerte fel, hogy saját jól 
bevált érdeküket szolgálják, ha belépnek az ETT-be, a 
szervezet elkezdte támogatni néhány a cégek irányában 
barátságos politikus választási kampányát támogatni. 
 Az új tagok hirtelen áramlása szükségessé tette az 
ETT-n belül a Központi Tervező Bizottság létrehozását, 
amely az eredeti 16 üzleti vezetőből áll. William Vogel, a 
KTB Federated Boeing tagja, volt az első választott elnöke 
a KTB-nek, és még most is ő az elnök. Az ETT-n belül ezt 
a bizottságot csak „a belső Kör”-nek hívják. 
 A 2039-es Düh éjszakája mutatta meg az ETT valódi 
hatalmát. Feldühítették őket a letartóztatások és a 
nyílvános Metahumán gyilkosságok (akár a morális 
oldalról nézzük, akár az üzleti élet alapszabályainak 
oldaláról), és a cselekedeteik erősek voltak és gyorsak. 
Mivel féltek egy üzleti crash-től, kényszerítették Allenson 
kormányzót. Ezen éjszaka folyamán az ETT megmutatta, 
hogy elég hatalma van ahhoz, hogy ténylegesen nyomást 
gyakoroljon a seattle-i kormányzatra. 
 Az ETT azóta nem mutatta ki nyilvánosan a hatalmát. 
Jobban szeretnek az árnyakban dolgozni, titokban 
támogatva az üzlethez vonzódó jelölteket (beleértve 
Marilyn Schultz-ot is, az utóbbi két újraválasztása 
alkalmával). 
 Az ETT születése óta több hasonló csoport is alakult. 
Ezek a Tampa Öböl Kereskedelmi Bizottság, a London 
Üzleti Klub, és a Moszkva Társasági Kollektíva. Ez felveti 
azt a kérdést, hogy vajon a nagyvállalatok nem 
dolgoznak-e egy az egész világot átfogó szövetségen, 
hacsak nem az egész világ irányításának átvételén? 
 
>>>>> Sok pletyka kering arról, hogy öltönykék az ETT-től 
beszéltek a Maffiával és a Jakuzával. 2047 óta több 
bűnűldöző szervezet, beleértve az FBI-t és az SzBKA-t 
(Szervezett Bűnözés Különleges Alakulat) talákozókat 
jegyzett fel az ETT hivatalnokai és a két szindikátus között. 
Ezeknek a találkozóknak a témája máig titok maradt. 
<<<<< 
 -- SPD (14:12:46/50-05-06) 
 
Egyesült Társasági Tanács Központi Tervező 
Bizottság 
William Vogel, Federated Boeing, elnök 
Samantha Villiers, Fuchi Industrial Electronics 
Shigeru Aoyama, Shiawase Corporation 
Siony Ecklund, Független Információs Hálózat 
Brian W. Gates III., Microdeck Industries 
Stanton Haukshorn, Haukshorn Chemicals 

Sherman Huang, Renraku Computer Systems 
Alberta Johnson, Dassurn Securities and Investments 
Deborah Joshua, Gaeatronics 
Karen King, Ares Macrotechnology Inc. 
Thormond Lordstrung, Lordstrung Retail Consortium 
International 
William Loudon, Lone Star Securities 
Cassandra Paul, Pacific Rim Communications Unlimited 
Salvador Ramirez, Aztechnology 
Sassinian, Ingersoil and Berkeley Soy Products Unlimited 
Johnathan Takano, Mitsuhama Computer Technologies 
 



♦ Tények Történelem Belváros Külső Kerületek Kormányzat Gazdaság B nözés 100. oldal ♦ 
 

GAZDASÁG 

A NAGY KÉP 

 Seattle a történelmének nagy részében egészséges, 
prosperáló gazdasággal volt megáldva. A város a 
rönképítkezésből nőtt ki, Kalifornia gyorsan növekvő 
településeihez szolgált faanyaggal. Az évek során Seattle 
egy nemzetközi piaccá vált, ahogy a város több és több 
kereskedelmi vonalat nyitott meg az ázsiai áruk előtt. A 
bimbózó repülőgépipar átvette ezt a szerepet, így a 20. 
század végén Seattle a világgazdasági központtá válás 
peremén volt. Ámbár a Denveri Szerződés és az Ébredés 
lelassította Seattle kiemelkedését, az alapelemkeből 
elegendő megvolt ahhoz, hogy biztosítsa a város jövőjét. 
 Ma, Seattle a harmadik legforgalmasabb kikötő az 
UCAS-ban. Több, mint 2,000 teherhajó érkezik minden 
évben, a világ minden részéről hozva termékeket. Azután 
ugyanezek a hajók elhajóznak, úgy, hogy tele a gyomruk 
Seattle és az UCAS termékeivel. Hasonló módon, a 
Sea-Tac Nemzetközi Repülőtér több, mint 3,500 
tehergépet fogad évente. A szárazföldi teherforgalom, 
amelyet szigorúan szabályozzák a Bennszülött Amerikai 
Nemzetek, legalább ilyen jövedelmező, köszönhetően a 
legújabb szerződéseknek Seattle és a BAN között. 
 A Federated Boeing a legnagyobb kereskedelmi 
repülőgépgyártó cég a világon, és Seattle a legnagyobb 
ipari exportőr. A FB már tíz éve legnépszerűbb 
utasszállító gépei a 797-es, a 818-as, és a hatalmas 828-as. 
Több, mint 200,000 személy dolgozik a Federated 
Boeing-nél. 
 Egy másik létfontosságú export termék, a számítógép 
technológia. A 20. század utolsó éveiben, Seattle szilárd 
gazdasági bázisa, olcsó ingatlanai, és magasan képzett 
munkaereje felhívta az amerikai és japán cégek figyelmét, 
akik úgy látták, hogy a város ideális hely új gyáregységek 
és kutató-fejlesztő üzemek létrehozására. Ugyanekkor a 
helyi számítógépgyártók is elkezdtek növekedni. A 
Seattle-i Microdeck a legnagyobb szoftvergyártó az 
UCAS-ban. Közel 100,000 seattle-i áll valamelyik 
számítógépgyár alkalmazásában. 
 Ami Seattle gazdasági hátrányait illeti, a legnagyobb a 
földrajzi elszigeteltsége az UCAS többi részétől. Seattle 
kereskedelmének meg kell küzdenie a BAN által szabott 
korlátozásokkal, hogy mit engedélyeznek átszállítani a 
földjeiken. Ez sokszor ütközik a gazdaság érdekeivel. 
 Ámbár Seattle annyi természetes élelmet vásárolhat a 
Szelis farmerektől, amennyit csak akar, nagyon sok szója 
és mesterséges élelmet importálnak az UCAS-ból és 
Kaliforniából. A javak szállításának költségei 
természetesen a vásárlókra hárítódnak. Az utóbbi években 
több éhséglázadás tört ki a kivételesen magas élelemárak 
miatt. 

 Az alkatrészek beszrezhetősége a gyártó szektor 
problémája. A seattle-i gyáraknak gyakran heteket kell 
várni az UCAS-ban levő leányvállalatok által küldött 
alkatrészekre. Ez elkerülhetetlen késedelmekhez vezet, 
illetve ahhoz, hogy a gyáregységek szükségtelenül nagy 
raktárkészleteket tartanak. Végső soron, itt is a vásárló 
fizeti ezt meg. Így a seattle-i gyárak megpróbálnak minél 
kevésbé függeni a nem helybeli alkatrészektől, de ehhez 
csak a legnagyobb vállalatoknak, mint pl. a Federated 
Boeing, van meg a pénzük és az erőforrásaik. 
 A fejlesztésre fordítható földterület hiánya a másik 
probléma. Csak a Fort Lewis-ban megőrzött természeti 
területen és a Pusztulatban van szabad hely. A Pusztulat 
magas bűnözési aránya, és az a törvény által 
meghatározott dolog, hogy a kilakoltatottaknak lakást kell 
biztosítani, nagy hátrányt jelent az ebben a kerületekben 
terjeszkedni akaróknak. 
 
>>>>> Hányszor hallottál arról, hogy egy cég, aki 
felszámolta a szegények lakásait, másik lakást biztosított 
nekik? Általában a dózerek jönnek, lerombolják az 
épületeket, és a jogászok mindenkinek, akit érdekel, csak 
azt mondják, hogy „kisajátították” az épületet. <<<<< 
 -- Anonymous (12:44:08/51-01-08) 
 
>>>>> A piaci ára egy épület kisajátításának a Pusztulat-
ban 100 ¥. <<<<< 
 -- SPD (02:17:39/51-02-28) 
 
 
NAGYOBB SEATTLE-I TÁRSASÁGOK 

 Itt következik az elmúlt év tíz legjobban profitáló 
cégének a vázlata. 
 
Ares Macrotechnology Inc. 
Honi irodák:  Detroit, Michigan, UCAS 
Elnök:  Damien Knight 
Főbb divíziók: 
 Knight Errant Security 
 Vezetője:  Roger Soaring Owl 
 Fő terméke/szolgáltatása:  Többcélú privát és társasági 

biztonsági szolgáltatásokat nyújt, mind fizikai, mind 
elektronikus módon. 

 Ares Arms 
 Vezetője:  Guido Cantarelli 
 Fő terméke/szolgáltatása:  Katonai és rendőri 

felszerelések gyártása, a kézifegyverektől és a 
hozzátartozó muníciótól a csúcstechnikájú Ares 
járművekig. 

Üzleti profil:  A Knight Errant Security az Ares 
Macrotechnology jelenlegi vezérigazgatójának, Damon 
Knight-nak, a közvetlen irányítása alá tartozik. Knight, 
egy titokzatos figura a ködös múltból, közvetlenül, napi 
utasításokkal irányítja a Knight Errant minden műveletét. 
Beszélik, hogy a tüneményes felemelkedése a '29-es 
Számítógépes Összeomláshoz kapcsolódik, és a pénzét 
ennek az időszaknak a zűrzavarából merítette. Az első 
megbízható jelentések az üzleteiről egy svéd 
adatparadicsomból jöttek, egy aggresszív kivásárlásról az 
Ares macrotechnology felé. Gondos tervezése az első 
részvénypakett megszerzése után 24 órával az igazgatói 
székbe juttatta. 
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Biztonsági/katonai erők:  Az Ares Arms jelentős katonai 
erőt tart fenn, amely valószínűleg a nővérének szolgál 
segítségül előre nem látott események kezelésére. 
 
Atlantean Foundation 
Honi irodák:  Atlanta, Georgia, CSA 
Elnök:  Casy Williams 
Főbb divíziók: 

Atlantean Foundation, Seattle 
 Vezetője:  George Snurison 
 Fő terméke/szolgáltatása:  Adatfile-ok és egyéb 

információk az állítólagos technológiáról, életstílusról 
és kormányzatról az elveszett atlantiszról. Továbbá 
mintegy munkaközvetítőként szolgál a mágikusan 
aktívak számára. 

Üzleti profil:  2012-ben alapította Sheila Blatavska. Az 
alapítvány bevallott célja a „felvilágosult atlantiszi idők” 
visszahozatala. Minden helyről gyűjtenek információt az 
elveszett kontinensről, gyakran szponzorálnak 
expedíciókat, hogy adatokat, műalkotásokat, vagy esetleg 
romokat keressenek. 
Biztonsági/katonai erők:  Az alapítványnak vannak 
alvállalkozói minden biztonsági műveletre. 
 
Aztechnology 
Honi irodák:  Mexico City, Aztlan 
Elnök:  Juan Atzcapotzalco 
Főbb divíziók: 
 Aztechnology, Északnyugati Divízió 
 Vezetője:  Salvador Ramirez 
 Fő terméke/szolgáltatása:  Változatos termékek a 

fegyverzettől az elektronikáig. 
Üzleti profil:  Sok szakértő úgy hiszi, hogy az 
Aztechnology a valódi hatalom a jelenlegi kormányzat 
mögött Aztlanban. A társaság dél és közép-amerikai 
erőforrásaiból és technokalóz vállalatokból állt össze az 
Ébredés korai napjaiban. Az Aztechnology kezdeti 
növekedése a mágiával felruházott alkalmazottak 
aktivitásából és a könyörtelen vállalati kémkedésből és 
szabotázsokból jött. Azt mondják, hogy az alapító, és a fia 
is, beavatott mágus. A jelentős ipar ellenére, használják a 
mágiát. 
Biztonsági/katonai erők:  Az Aztechnology jelentős 
paranaturális haderőt tart fenn, és nagy részt kapnak a 
társaság háborús programjában is. Az Északnyugati 
Divízió a Harmadik Aztlan Légiót tartja fenn biztonsági 
erőnek. 
 
Federated Boeing 
Honi irodák:  Seattle, UCAS 
Elnök:  William Vogel 
Főbb divíziók: 
 Aerospace Kutatás 
 Vezetője:  Reynard Carnet 
 Fő terméke/szolgáltatása:  Repülőgépek és 

repülőrendszerek prototípusai. 
 Boeing Összeállító Gyáregység 
 Vezetője:  Joan Barstow 

 Fő terméke/szolgáltatása:  Kereskedelmi és katonai 
repülőgépek, ide tartozik ingázó döntött rotoros 
gépektől, mint a 797-es kereskedelmi utasszállító, a 
Sas torlósugárhajtású vadászgépig minden. 

Üzleti profil:  A Federated Boeing gyorsan elfogadta az 
Északnyugat változásait. Külön tárgyalásokat folytattak a 
Szelis-Síd Tanáccsal, biztosítva a társaság gyárait, 
valamint nem szakadt meg a gyár számára létfontosságú 
alumínium szállítás és a légicsatornák privilégiuma. A 
Tanáccsal kötött koncessziók nem publikusak, de jól 
értesültek kijelentették, hogy a Tanács jól el van látva 
federated Boeing termékekkel. 
 
>>>>> Társasági pletykák szerint, a Federated Boeing 
árnyháborút vív a Mitsuhama Computer Technologies-zal, 
hogy elkerülje a nyilvános következményeket. <<<<< 
 -- Nuyen Nick (11:15:03/50-12-28) 
 
Biztonsági/katonai erők:  Az FB biztonsági erői jól 
felfegyverzettek és jól el vannak látva mindennel. 
Beszélik, hogy Sas egységeket is tartanak készek bevetni a 
saját territóriumuk védelmében. 
 
Fuchi Industrial Electronics 
Honi irodák:  Tokyo, Japán 
Elnök:  Richard Villiers 
Főbb divíziók: 
 Fuchi Systems Design 
 Vezetője:  Samantha Villiers 
 Fő terméke/szolgáltatása:  Fejlesztett technológia 

kutatása, tervezése és termelése vállalati, polgári és 
katonai célra. 

Üzleti profil:  A Fuchi-t egy három klánból álló 
konzorcium birtokolja és irányítja, a Yamana és a 
Nakatomi család Japánból, és a Villiers család New 
York-ból. A családok közötti viszony nem túl szívélyes, 
de az üzleti életben nyilvánvalóan hatékony. Az első 
ASIST Szimulált Érzékek technológia, amit a társaság 
piacra dobott, azonnali sikert hozott, megalapozva a cég 
indulását, és lehetővé téve, hogy megnyerje a billió 
dolláros nemzetközi szabadalom pert, amit a Chicago-i 
ESP Systems indított ellene. A Fuchi mindig is pioner volt 
a kiberdekk technológiában, és jelenleg is az élen jár. 
 
>>>>> A technomágusok suttogják, hogy a Fuchi 
kiberdekkekbe bele vannak drótozva a „céges lojalitású” 
chipek. Bármilyen próbálkozás lerombolni egy Fuchi 
adatbázist egy „idegen” dekkel, hiábavaló, mikor 
összefutsz egy Fuchi JG programmal. <<<<< 
 -- Dekások Barátai (03:15:45/50-10-16) 
 
Biztonsági/katonai erők:  Nincs információ. 
 
Gaeatronics 
Honi irodák:  Olympia, Szelis-Síd Tanács 
Elnök:  David Gray Bear 
Fő terméke/szolgáltatása:  Energia és víz Seattle 
számára. 



♦ Tények Történelem Belváros Külső Kerületek Kormányzat Gazdaság B nözés 102. oldal ♦ 
 

Üzleti profil:  A céget birtokolja és üzemelteti a 
Szelis-Síd Tanács. A Tanács polgárai egy tipikus 
háztartáshoz elegendő energiát kapnak ingyen. Az energia 
legnagyobb részét a társaság nap-, szél- és egy fúziós 
erőművel generálja, amelyet Seattle-nek és sok más 
társaságnak adnak el. 
Biztonsági/katonai erők:  Standard biztonsági erőket 
tartanak fenn. 
 
Lone Star Security Services 
Honi irodák:  Austin, Texas, CSA 
Elnök:  James Wilson 
Főbb divíziók: 
 LSSS-Seattle 
 Vezetője:  William Loudon 
 Fő terméke/szolgáltatása:  Számítógépes és fizikai 

biztonsági szolgálatok. 
Üzleti profil:  Az alapító, Clay Wilson, a működéshez a 
mintát a Régi Nyugat Texas Rangers-eiről vette. 
Barátságtalan ember volt, és ugyanezt várta el az emberitől 
is. A normák nem sokat változtak az LSSS-nél, mióta Clay 
bátyja, James felállította őket, ámbár mostmár női 
„békefenntartókat” is felvesznek. Az LSSS jelenleg 
Seattle-lel szerződéses viszonyban áll, így tartatja be a 
törvényt. 
Biztonsági/katonai erők:  Minden LSSS nyilvánvalóan 
jól bánik az oldalfegyverrel. Gyakorlatilag ez nagyon 
megnöveli az elérhető biztonsági emberek számát. 
 
Mitsuhama Computer Technologies 
Honi irodák:  Kyoto, Japán 
Elnök:  Toshiro Mitsuhama 
Főbb divíziók: 
 MCT Észak-Amerika 
 Vezetője:  Tamatsu Sakura 
 Fő terméke/szolgáltatása:  Adatfeldolgozók, 

számítógép interfészek és vezérlő eszközök. 
Üzleti profil:  A Mitsuhama neve összefonódik az ismert 
Jakuza bandavezérekkel, azon legális erőfeszítések 
ellenére, amelyekkel megpróbálták tisztára mosni. A 
társaság kemény és aggresszív. Akár a tárgyalóteremről, 
akár a kutatólaborról legyen szó, a társaság erőteljesen 
törtet. 
 
>>>>> Pletykálják, hogy a Mitsuhama a Jakuza 
fedőszerve. Az összes számítógéprendszerük halálos 
JG-gel van védve. <<<<< 
 -- Nuyen Nick (11:15:30/50-10-22) 
 
Biztonsági/katonai erők:  A Mitsuhama többnyire 
társasági embereket alkalmaz a belső biztonsági 
rendszerekhez, de nem haboznak külső „segítséget” kérni, 
ha a szükség úgy hozza. 
 
Renraku Computer Systems 
Honi irodák:  Chiba, Japán 
Elnök:  Inazo Aneki 
Főbb divíziók 
 Renraku Amerika 
 Vezetője:  Sherman Huang 

 Fő terméke/szolgáltatása:  Adattároló és manipuláló 
szolgáltatások, elismert szakértői rendszerek, és 
nagygépes hardver. A Renraku tartja fenn a seattle-i 
nyilvános adatbázist is. 

Üzleti profil:  Jóllehet a Renraku korai története tele volt 
botrányokkal és korrupcióval, a társaság stabillá vált, 
mikor az alapítója, Inazo Aneki, megöregedett. Az utóbbi 
tíz évben, a Renraku erős, töretlen növekedésben volt, 
ámbár nem alkotott kivételesen újat. Reméljük, hogy a 
Seattle Arcológia Projekt (már csak három év van hátra a 
tervek szerint) befejezése fogja jellemezni ezt az új pozitív 
periódust. 
 
>>>>> Suttogják, hogy a Renraku Arcológia rejti a végső 
titkot, egy öntudatra ébredt számítógépet, egy igazi 
Mesterséges Intelligenciát. Azt mondják, ennek a gépnek a 
megalkotása magyarázza a fejlesztések hiányát az utóbbi 
tíz évben. <<<<< 
 -- Renraku Róka (08:03:30/50-12-29) 
 
Biztonsági/katonai erők:  A Renraku igyekszik szoros 
biztonsági intézkedéseket betartatni, az Arcológia 
Projektet fenyegető veszély miatt. Tavaly nagy 
nyilvánosságot kapott szerződést kötött a Renraku a 
Knight Errant Securities-t, és ez felére csökkentette a 
vanadlizmusból fakadó incidenseket. 
 
Shiawase Corporation 
Honi irodák:  Osaka, Japán 
Elnök:  Tadashi Shiawase 
Főbb divíziók: 
 Shiawase Atomics 
 Vezetője:  Christopher Keratsu 
 Fő terméke/szolgáltatása:  Energia 
 Shiawase Envirotech 
 Vezetője:  Mariko Kiyonobu 
 Fő terméke/szolgáltatása:  Magas technológia 

alacsony környezetszennyezéssel. 
 Shiawase Biotech 
 Vezetője:  Etsu Powicke 
 Fő terméke/szolgáltatása:  Kiberver és biotechnológiai 

hardver. 
Üzleti profil:  A Shiawase Társaság egy változatos profilu 
cég, amelynek sok befektetését egy dolog köti össze, a 
hi-tech. A belső tréning és betanítás miatt a munkások 
lojalitása nagyon magas, bebiztosítva a munkásokat attól, 
amitől egyéb vállalatok céges bérrabszolgái szenvednek. 
Biztonsági/katonai erők:  A cég nem túl erős biztonsági 
erőket tart fenn, inkább az alkalmazottaiban bízik. A 
kutató és fejlesztő központoknak és energiaszolgáltató 
telepeknek természetesen erősebb a biztonsági őrsége. A 
Shiawase Szamurájok egy kis, társasági rigó alakulat, 
amely a 2047-es Shiawase-Aztechnology Vita nyomán jött 
létre. 
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BŰNÖZÉS 

SZERVEZETT BŰNÖZÉS 

 Mint a legtöbb város ezekben a zűrös időkben, a 
Seattle metroplexum kormányzatának is küzdenie kell a 
szervezett bűnözés ellen, hogy ellenőrizni tudja az utcákat. 
Amiben Seattle különbözik, az erőfeszítések mennyisége 
ahogy meg akarja fékezni ezt. 
 Schultz kormányzó azzal nyerte meg a választást, hogy 
megígérte, hogy megtisztítja a kormányzatot. Időszakának 
első napjától kezdve éberen vigyázza az embereit, hogy 
elkövet-e valamelyikük bármilyen törvénysértést. Akkor 
sem mutat irgalmat, ha bármelyik kormányzati tisztviselő 
alvilági kapcsolatok gyanújába kerülne. Ez nem jelenti azt, 
hogy a kormányzat teljesen mentes lenne a korrupciótól, 
de Seattle rendelkezik, úgy tűnik, a legtisztább adminiszt-
rációval. A többi város polgárai látják, hogy a 
kormányhivatalnokaik a szervezett bűnözés bábjai, míg 
Seattle-ben Schultz kormányzó a becsületesség és a 
bátorság pillérének látszik. 
 Ámbár Schultz utálja a véletlen erőszakot, a JMÉ 
chipekkel való házalást és a prostitúciót a Jakuza klán és a 
Maffia is támogatja, azt tudja, hogy a metroplexumnak 
sem pénze, sem egyéb erőforrásai nincsenek meg, hogy 
teljeskörű háborút kezdjen a szindikátusok ellen. Egyfajta 
fegyverszüneti megállapodás van a kormány és a 
szindikátusok között, addig, míg az utóbbi ellen nem 
háborodnak fel a médiákban, vagy hacsak az erőszak nem 
irányul ártatlan emberek ellen. 
 Becslések szerint, a Jakuza, a Maffia, és a Szöulpa 
Körök a felelősek a plexum területén a bűnözés közel 
60%-áért. Mind a három szervezetnek meg van a maga 
dekás, tolvaj, orgazda, végrehajtó és orgyilkos „istállója”, 
akik a szervezet parancsait végrehajtják. A szabadúszó 
bűnözőknek, amelyek nem tartoznak egyik szindikátus 
irányítása alá sem, vigyázniuk kell, hogy hová lépnek. 
Tegyük fel, hogy egy szabadúszó kirabol egy szindikátus 
által vezetett üzletet, vagy bemerészkedik a területére, nos 
ez is az öngyilkosság egy fajtája. 
 
>>>>> Az egyetlen dolog, amit az előbbiekhez 
hozzáfűznék csak az, hogy a fegyverszünet sohasem tart 
túl sokáig. Mindkét oldal újra és újra teszteli a másik 
elszántságát, a szindikátus azzal, hogy vadászidényt hirdet 
a turistákra, a kormányzat pedig úgy, hogy eláztatja a 
szervezetek orgazdáit. A Kormányzat és a szindikátusok 
közötti feszültségek Seattle-ben mindig közel vannak a 
forrponthoz. <<<<< 
 -- SPD (00:17:57/50-04-22) 
 

Jakuza 
 A Jakuza Seattle-be a japán menekültek áradatával 
érkezett, az 1996-os nagy gazdasági és politikai 
összeomlás után. Az első Jakuza bandák a város túltömött 
Nemzetközi Negyedében leltek menedékre. Nem sokkal 
ezután teljesen az irányításuk alá vonták a negyed 
játéktermeit és fogadó szalonjait. Ezután jöttek a helyi 
boltosoktól kicsikart védelmi pénzek. A Jakuza bandák 
gyorsan nőttek, mind számban, mind hírnévben, 
kiterjesztették befolyásukat a város többi részére is, a 
jövedelmező drog-üzletekkel, kényszerítéssel és a 
prostitúcióval. 
 A Seattle-i Jakuza mindig erősen bízott a 
klánosításban, mint ázsiai testvére. A védelmi pénzek egy 
aranybányát jelentettek, ázsiai üzleti védelmet nyújtva a 
nem-ázsiai Maffiának. Az ázsiai közösség viszolyog 
kívülállókat bevonni, így gyakran gátolják az SPD Jakuza 
ellenes erőfeszítéseit. 
 A helyi oyabun-ok már elég gazdagok ahhoz, hogy 
ingatlanokat vásároljanak, és megkezdjék felváltani az 
erős kéz taktikát az utcákon a finomabb üzleti taktikákkal, 
mint a részvényfelvásárlás és a vállalati hatalomátvétel. A 
valódi birtok az alvilág új valutája. 
 A Jakuza sikere szembeállította őt a Maffiával, Seattle 
alvilágának tradicionális urával. A két rivális közötti 
harcok gyakoriak és véresek. Minden nap több holttestet 
találnak a folyóban lebegve, illetve a szeméttárolókban. 
Egy ideje úgy tűnik, hogy Seattle-nek az egyetlen 
reménye, ha a két szindikátus kiírtja egymást. 
 Ez nem egészen van így. A bandaháborúk sok vezető 
Jakuza hivatalnok életét követelték, de a szervezet 
érintetlen maradt. Hogy újjáépítse a Seattle-i klánokat, a 
Chiba oyabun egy teljes új hivatalnokgárdát küldött, 
többségükben koreaiakat (a japán alvilág vazallusai). 
2032-ben az új főnökök megérkeztek, és gyorsan 
alkalmazkodtak. Már helyén van egy kicsi, de elszántan 
lojális koreai populáció, amely már számíthat újoncokra és 
ellátmányra. Ezek a koreai főnökök egy koreai érdekeket 
szolgáló koreai szindikátus kategóriáiban gondolkodnak. 
 A japán Jakuza diplomatikus törekvései, hogy 
visszavonják a Seattle-i részleget, kudarcba fulladtak, és 
ez egy ultimátumhoz vezetett 2042-ben. Hogy bizonyítják 
lojalitásukat, a Jakuza oyabun-okat utasították, hogy 
engedelmeskedjenek, vagy viseljék a következményeket. 
A koreaiak figyelmen kívül hagyták a fenyegetést. 2043 
januárjában, japán bérgyilkosok érkeztek a 
metroplexumba, hogy könyörtelenül megöljék a koreai 
vezetőket. Csak egy maroknyinak sikerült meglépnie, 
máig megőrizve a koreai jelenlétet a város alvilágában. 
 Követve a véres tisztogatást, az összes megmaradt 
Jakuza tagnak hűséget kellett esküdnie a japán 
főnököknek. Az elmulasztása kivégzéssel járt. Heteken 
belül, a seattle-i Jakuza megint teljesen a japánok kezében 
volt. 
 Az út most már nyitva állt az új vezetőség előtt. Hanzo 
Shotozumi érkezett meg, hogy az új regionális oyabun 
legyen, és azonnal kinevezte a bizalmasait. Ezek az 
újoncok lettek a seattle-i Jakuza életereje. Shotozumi nagy 
híve volt a régi módnak. Visszahozta a tetoválások és a 
sikertelenség esetén esedékes ujj levágás kedves 
hagyományát. 
 



♦ Tények Történelem Belváros Külső Kerületek Kormányzat Gazdaság B nözés 104. oldal ♦ 
 

>>>>> Erőfeszítései jelentékenyen fizettek. A Jakuza 
irányítása alá tartozó ingatlanok, a védelmi pénzek, a JMÉ 
chipek és a prostitúció jobban fizet, mint valaha. Ma ez a 
legnagyobb és a legerősebb szindikátus Seattle-ben. 
<<<<< 
 -- Smiley (01:14:48/50-05-01) 
 
Maffia 
 A Maffia áthatja Seattle-t az 1950-es évek óta, 
legalább az éjszakai dokkokat mindig a kezében tartotta. 
Innen már nem volt messze, hogy minden Seattle-be 
érkező dologból egy százalékot kipréseljen magának. A 
szervezet gyorsan kihasználta az illegális drogok kínálta 
üzletet is, importálva, és gondosan kidolgozott 
terjesztőhálózattal terjesztve ezeket. 
 A Seattle-i Maffia nem növekedett olyan gyorsan, mint 
keleti parti társa, amely a századfordulón az egész város 
kormányzását átvette. A korrupció és a befolyás 
kereskedelem mindig létezett a Csendes óceáni 
Partvidéken, de sehol sem volt olyan átható. A Maffiának 
kemény nappjai voltak, amíg sikerült megvetnie a lábát az 
ország ezen részének kormányzatában. 
 A másik nagy buktatója a szervezet növekedésének itt, 
a nagymérvű ázsiai lakosság volt. Az ázsiaiak hűsége a 
családhoz és a közösséghez, elég erős volt ahhoz, hogy 
bármi olyat tegyenek, ami szégyent hozhatna a népükre. A 
századfordulón, már elég ázsiai volt a városi és az állami 
kormányzatban, hogy útját állják a Maffia terveinek. 
 A Jakuza felemelkedése a területen a 21. század első 
évtizedében azt jelentette, hogy a Maffia először kénytelen 
versenyezni. Gyorsan és határozottan válaszoltak, elhozva 
Brian O'Mailey-t, a kegyetlenségéről hírhedett Chicago-i 
főnököt. 
 O'Mailey erős híve volt a régimódi Maffia tradícióinak 
és hatalmának, és ennek értelmében utasítást adott a 
Jakuza vezetők legyilkolására, azt remélve, hogy így gyors 
és végzetes csapást mérhet a feltörekvő szindikátusra. A 
Jakuza, természetesen, saját bérgyilkosainak kiküldésével 
válaszolt. A korrupt városi hivatalnokok fontos célpontok 
lettek mindkét oldalon, amint mindkét banda megpróbálta 
másik politikai bázisát elvágni. 
 Egyfajta fegyverszünet lépett életbe 2030-ban, mikor 
mindkét oldal vezetőit meggyilkolták. Brian O'Mailey-t 
lelőtték otthonában. A Jakuza oyabun és kapitánya 
meghalt, mikor egy teherautó, tele robbanóanyaggal, 
áttörte a birtokának kerítését és felrobbant. 
 James O'Mailey-nek, Brian bátyja, a Maffia 
Milwaukee-i főnöke, jó esélye volt, hogy egy nap átvegye 
a Chicago-i banda vezetését. Miután bátyját megölték, 
James célja a bosszú lett. Olyannyira megszállottja lett, 
hogy megsemmisítse a felelősöket, ahelyett, hogy a saját 
üzletével törődne, hogy a New York-i Donok, végül 
felszólították, hogy vonuljon vissza, vagy meghal. 
 A Maffia chicago-i ága, amely mindig is irányította 
Seattle-t, nem tudta újjáépíteni a bandát a metroplexumban 
a „háború” után. 

 A hírhedt Hanzo Shotozumi kinevezése a seattle-i 
Jakuza vezetőjének 2044-ben, visszahozta a Maffia 
érdeklődését a plexum iránt. Shotozumi gyors lépései a 
város bűnügyi színterén, azt vetítették előre, hogy a Maffia 
teljesen elveszíti Seattle-t. Hogy fenntartsák a hatalmukat, 
visszahívták James O'Mailey-t a száműzetéséből 
2045-ben, kinevezve a seattle-i ág új Donjává. Tudták, 
hogy ő az egyetlen olyan ember, aki inkább meghal, 
minthogy a Jakuzának hagyja Seattle-t. 
 Azóta a Maffia, úgy tűnik, visszanyerte energiáit, 
rohamokat intézve a Jakuza ellen. Fokozatosan 
megalapozva hatalmát az üzleti centrumokban és a 
kormányzat alacsonyabb szintjén, Don James O'Mailey 
különleges erőfeszítéseket tesz, hogy visszanyerje a 
Maffia a régi erejét, a Pusztulat elkeseredett lakosaiból. 
 Az új Don elég aggresszív ahhoz, hogy csapást 
mérhessen a Jakuzára. Az ellenséges üzletek elleni 
támadások és a hivatalnokok elleni orgyilkosságok száma 
nagyon megnőtt, mióta megérkezett. Don O'Mailey 
irányítása alatt a seattle-i Maffia sokszor összeütközik 
még a plexum kormányzatával, éppúgy, mint a Jakuzával 
az elkövetkező években. A háború nem fejeződött be. 
 
Szöulpa Körök 
 A koreaiak véres kiűzése a Seattle Jakuzából, csak 
megnövelte az évszázados útálatot a koreaiak és a japánok 
között. A néhány koreai túlélő nem adta fel a harcot. 
Határozottabban, mint a japánok által elnyomva a 
háttérben, a koreaiak megalakították a saját 
bűnszervezetüket. 
 A néhányszáz túlélő tudta, hogy mindenféle erőforrás 
és izom hiányában nem szegülhetnek szembe a Jakuzával 
és a Maffiával. Hogy a legjobban kihasználják kis 
számukat, magukévá tették a Szöulpa Körök rendszerét, 
amelyet először a huszadik századi koreai bűnözők és 
kormányellenes bandák fejlesztettek ki. 
 Hogy egyszer és mindenkorra megmeneküljenek az 
egyszerre való kiírtástól, a koreaiak szétszóródtak a 
plexumban, megalapozva kis, fél-független bandák, 
másnéven Körök, laza hálózatát. Mindegyik Kör csak egy 
kiválasztott utcában, vagy negyedben dolgozik. 
 A toborzás a létfontosságú része a Szöulpa Körök 
stratégiájában. Minden Kör vezetői több, mint egy tucat 
férfit és nőt toboroz, hogy csatlakozzon a csapatukhoz. 
Ezek gyakran csak utcai huligánok, akik úgy hiszik, hogy 
egy helyi bandához csatlakoznak, nem pedig egy 
város-szintű szervezethez. Csak, ha ezek az újoncok 
tehetségesek, magyarázzák el nekik a Kör vezetői a 
Szöulpa Körök valódi természetét. Egy év után _ ha elég 
tehetséget mutatnak _ az újoncokat bíztatják, hogy 
menjenek és alapítsák meg a saját Körüket. 
 A Körök egy komplikált kódszavakból, 
szimbólumokból és számítógépes adatokból álló 
rendszerrel kommunikálnak és működnek együtt. A Körök 
közötti függetlenség és a titoktartás biztosítja, hogy ha a 
kormányzat, vagy a Jakuza felfed egyet, a többi attól még 
rejtve marad. 
 A Szöulpa Körök kezdetben nem nagyon szóltak bele a 
seattle-i színjátékba, de egyre nyilvánvalóbb és nagyobb 
fenyegetést jelentenek, ahogy mind számban, mind 
tudásban növekednek. Mivel kicsik, gyorsabban képesek 
reagálni bármilyen alkalomra, mint a nagy szindikátusok. 
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 A Szöulpa Körök az egész városban jelen vannak, kis 
betörésekből, és utcai szerencsejátékokból tartva fenn 
magukat. Több esetben is, jónéhány Kör működik együtt 
valamilyen specifikus cél elérése érdekében, többnyire egy 
Jakuza fedőszerv kipucolásáért. 
 
>>>>> A Szöulpa Körök szintén ismertek arról, hogy 
természetes affinitásuk van a dekás bűntényekre. 
Forrásaim szerint, a Körök dekásai kiváló kiképzést és 
támogatást kapnak kívülről. Éppen mostanában, Néhány 
Kör dekást letartóztattak, mivel nagyon forró hardvert 
találtak náluk. További vizsgálatok felfedték, hogy a dekkek 
a Soong Electronics-tól származnak, egy elsőrangú koreai 
számítógépgyártól. <<<<< 
 -- Smiley (21:18:49/50-04-21) 
 
 
BANDÁK 

Motoros bandák 
 A másik probléma Seattle-ben, a motoros bandák, 
amelyek a plexum magasútjain és utcáin motorozva 
jelentenek fenyegetést. Ezek a bandák 50-100 emberből 
állnak, amelyek motorokon ülnek, és gyakran 
erőszakoskodnak, és szednek védelmi pénzeket a helyi 
üzletektől. Gyakran módosítják a motorjaikat, hogy 
félelmetesebben nézzenek ki, fémtüskékkel, és 
cápauszonyokkal tűzdelik tele. A legtöbb motoron van 
legalább egy fegyver, amely előre, vagy oldalra is lőhet. 
 Hosszú útszakaszokat szemelnek ki, mint saját 
területüket, és megvédik azt minden behatolótól. Mikor a 
bandák összecsapnak (általában két magasút 
találkozásánál), föl-le motoroznak a magasút hosszán, 
egymásra lövöldözve, és néha egyfajta lovagi tornát 
vívnak, mint a régi fekete lovagok. A bandák ezeket a 
csatákat csak „durran-és-ég ünnep”-nek hívják. 
Szerencsére ezeket a csatákat általában az éjszakai 
órákban vívják, mikor a legtöbb polgár békésen alszik az 
otthonában. 
 A legtöbb banda Seattle-ben vagy a Maffiához, vagy a 
Jakuzához kötődik, és gyakorlatilag követik az 
utasításaikat. A bandatagok nagyon jó megfélelmlítők és 
verőemberek. A bandák csak nagyon rövid ideig lojálisak 
a szindikátusokhoz, meglehet, hogy az a banda, amelyik 
egyik héten a Jakuzának dolgozik, a következő héten már 
a Maffiának végzi a piszkos munkát. 
 Öt nagyobb banda működik Seattle-ben. A Vörös 
Kalózok, Szemes Ötösök és a Tüskés Kerekek mind az 
5-ös Intercity különböző részeit vallják a magukénak. A 
Bőr Ördögök egy humán banda, amely a 90-es Intercity 
mentén portyázik, a 405 Pokolkutyák pedig a 405-ös 
Intercity-t szemelték ki maguknak. A Vörös kalózok 
túlnyomórészt orkok, amelyek az 5-ös Intercity északi 
részét vallják a magukénak. A Szemes Ötösök egy humán 
banda, amely a magasút belvárosi részét tartja az 
ellenőrzése alatt. A Tüskés Kerekek főleg trollokat 
fogadnak maguk közé, és a Tacoma-Fort Lewis szakaszt 
ellenőrzik. Az Ősök, egy tünde banda, egyediek abból a 
szempontból, hogy nincs valódi területük, jobb szeretik a 
rivális bandát hirtelen megtámadni, majd eltűnnek szinte 
nyomtalanul. Továbbá, sok kisebb banda keseríti meg a 
város főbb közlekedési útvonalai használóinak életét. 

 A bandák, mikor nem cirkálnak a területükön, 
általában a kunyhóikban laknak, amelyeket csak „zsírozó 
pit”-nek hívnak, amelyek többnyire a magasutak mellett 
fekvő szegénynegyedekben találhatóak. A tagok notórius 
chipezők és alkoholisták. Hogy fenntartsák magukat, 
mikor a szindikátusok nem adnak munkát, a banda 
legtöbbször a védelmi pénzeket szedi be, vagy a 
gyengébbeket kiküldi az utcasarokra, prostituáltnak, hogy 
szedjenek össze elég nujent a következő napi betevő 
szeszes italra és drogra. 
 
Utcai bandák 
 A motoros bandák gyalogos párjai az utcai bandák. Az 
utcai bandák, másnéven „rémek”, a városi épületek 
egynéhány blokkját kiáltotta ki territóriumának, és ezt 
hívják a „zónájuknak”. Egy tipikus utcai banda legalább 
20 emberből áll, mindegyikben van egy, négy kaszt:  
Harcosok, Összetörők, Tenyésztők és Tolvajok. 
Mindegyik csoport a saját specifikus szerepét játsza a 
banda egészében. Egy banda általában nem tesz 
különbséget a férfiak és nők között, egyszerűen a 
legerősebbekből lesznek a Harcosok és az Összetörők, a 
legfürgébbekből a Tolvajok, és a legcsinosabbakból a 
Tenyésztők. Hatalmas, elhagyatott apartmanokban rejtőzik 
a legtöbb utcai banda. Mindent egybevetve, a 
rémbandáknak ugyanolyan piszkos, morálisan korrupt az 
életstílusuk, mint mechanizált hittestvéreiknek. 
 Néhány becslés szerint legalább 300 utcai bandát 
ismert Seattle-ben. Többségük a Puyallup és a Redmond 
Pusztulatban, de mindegyik kerületnek megvan a maga 
bandája. Senki, éljen bárhol Seattle-ben, nem érezheti 
biztonságban magát a bandák fenyegetésétől. 
 Néhány a nagyobb bandákból a Redmond 
Pusztulatban:  a Rozsdás Pengék, a Karmazsin Tömeg, az 
Agyevők és a Forró Vörös Nuke-ok. A Puyallup Pusztulat: 
 Fekete Eső, Csendes Ps és a Valóságtörők. A Belváros 
akaratlan otthona a Szabóknak, a Troll Gyilkosoknak, a 
Véres Sikoltóknak a Szétszerelőknek és a 
Halloweenereknek. 
 
>>>>> A nevek lehetnek különbözőek, de egy valami 
közös minden bandában, a szeretete, vagy majdhogynem 
szükséglete, az erőszaknak. <<<<< 
 -- SPD (16:11:49/50-12-17) 
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Seattle-i Bandák 
 Név Típus Hely Szín Faj 
Vörös Kalózok Motoros Északi 5-ös Intercity Vörös és Acél Ork 
Szemes Ötösök Motoros Központi 5-ös Intercity Kék és Fehér Humán 
Tüskés Kerekek Motoros Déli 5-ös Intercity Barna és Arany Troll 
Bőr Ördögök Motoros 90-es Intercity Fekete és Vörös Humán 
405 Pokolkutyák Motoros 405-ös Intercity Vörös és Narancs Humán 
Ősök Motoros Változó Sötétzöld és Kék Tünde 
Vérdörömbölők Motoros 9-es Intercity Vörös és Kék Humán 
Nova Rich Utcai Bellevue Citrom és Khaki Humán 
Rozsdás Pengék Utcai Redmond Rozsda és Fekete Troll 
Karmazsin Tömeg Utcai Redmond Vörös és Arany Ork 
Agyevők Utcai Redmond Fehér és Fekete Humán 
Vörös Forró Nuke-k Utcai Redmond Szürke és Vörös Törpe 
Fekete Esők Utcai Puyallup Fekete és Arany Ork 
Csendes Ps Utcai Puyallup Fehér és Arany Tünde 
Mindörökké Tacoma Utcai Puyallup Vörös és Narancs Ork és Troll 
Valóságtörők Utcai Puyallup Ezüst és Arany Humán 
Trogok Utcai Ork Földalatti Vörös és Fekete Ork és Troll 
Éjszakai Vadászok Utcai Renton Ezüst és Fekete Humán 
Szabók Utcai Belváros Zöld és Arany Humán 
Troll Gyilkosok Utcai Belváros Vörös és Zöld Humán 
Szétszerelők Utcai Belváros Szürke és Fehér Troll 
Véres Sikoltók Utcai Belváros Kék és Zöld Ork 
Halloweenerek Utcai Belváros Narancs és Fekete Humán 
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