
 

 

 
 

Ereni embervadászok 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Via-Shen Fehér Tigrisei, az 
Ereni Embervadászok 

fejvadászklán 

Kyria alapításától számított 
20174. év utolsó napján: 

Mi lett velünk? Oh, Weila! Miért 
engedted kipusztulni klánunkat? Mi még 
élünk, de mi lesz, ha Tharr hívei ránk 
találnak? Weila, könyörgök segíts! 

Kyria alapításától számított 
20175. év, Weila Első Szent 
Napja, az év első napja: 

Rhyar atya álmot látott: Weila 
megjelent neki, és arra utasította a 
klánunk maradékát, hogy vágjunk át a 
Pidera-hegységen, és addig folytassuk 
utunkat, amíg újabb kinyilatkoztatást 
nem tesz. De ott mi lesz velünk? 
Arrafelé csak barbárok élnek! Mindegy. 
Jobb, mintha Tharr hívei mészárolnának 
le mindenkit. Talán él még ott a kyr 
hagyományokból.  

Kyria alapításától számított 
20176. év 154. napja: 

Ma dombok közé értünk, ahol 
bevárhattuk Tharr átkozott híveit. Már 
csak tizenegyen vagyunk. A csatában 
sokan elestek tőlünk is, de Tharr hívei 
már nem szolgálják urukat. A 
parancsnokukkal én vívtam meg. Halála 

előtt ezt ordította: - Nem menekültök! 
Rabszolgaként szolgáljátok majd Tharr 
birodalmát, Toront!  

Weila, miért engedhetted, hogy 
Tharr vegye át az uralmat egykori 
otthonunkon, a Toron Tartományon? 

Kyria alapításától számított 
20176. év 155. napja: 

Rhyar atyának ismét megjelent 
Weila. A látomás útmutatása alapján 
elindultunk a lenyugvó nap irányába, 
őseink földje felé. 

Kyria alapításától számított 
20176. év 587. napjának 
reggele: 

Weila segítségével sikerült 
elérni, hogy Eren fővárosában 
fogadjon minket az uralkodó. Most 
indulunk. 

Kyria alapításától számított 
20176. év 587. napjának estéje: 

Köszönjük, Weila! Kaptunk egy 
házat a fővárosuk belső részén. 
Remélem, ezt valamivel 
meghálálhatjuk az ittenieknek. 

Kyria alapításától számított 
20176. év 614. napja: 

Ma az uralkodónál voltunk 
kihallgatáson. Mivel már mindenki 
felgyógyult, közölte velünk végleges 
döntését, mi szerint testőrei leszünk. 
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Mielőtt befejezhette volna mondandóját, egy 
udvaronca tőrt rántott, s nekirontott. Eközben kyrül 
ordította: 

- Meghaltok, Weila csahos kutyái, kik el 
akarjátok adni a kyr hatalmat! De előbb vele végzek! 

Sikerült úgy legyőzni, hogy az uralkodó nem 
sérült meg. Amikor az őrök megölték, összeaszott, 
és felismertem benne Aren el-Kiurnat, a Fehér 
Tigrisek Rend egyetlen renegátját. Hamar Tharr 
hívévé szegődött, és ezért kidobtuk a Rendből. Az 
uralkodó folytatta beszédét: 

- Testőreim lesztek, és tudományotok 
továbbadásával fogjátok kiképezni a legjobb 
testőröket. De mivel itt nem lenne helyénvaló 
tanoncokat képezni, országom nyugati erdős részén 
kaptok földet, ahol felépíttettem rendházatokat! 

Kyria alapításától számított 20176. év 615. 
napja: 

A vidék csodálatos. A rendház kifejezéssel az 
uralkodó nagyon keveset mondott. Hat falu, az erdő 
közepén, a legjobb helyen a képzéshez. Elneveztük 
Via Shen-nek, ami annyit jelent: "Újjászületés". 
Köszönjük, Weila! 

Kyria alapításától számított 20245. év 158. 
napja: 

Nem értem. Egyszerűen nem értem. Abból a 
tizenegy emberből, aki túlélte Tharr szolgáit, senki 
nem öregszik. Rhyar atya szerint ez Weila akarata. 

Kyria alapításától számított 20245. év 159. 
napja: 

Álmomban megjelent Weila, és elmondta, 
hogy ez az Ő ajándéka. Reggel a többiek elmondták, 
hogy nekik is megjelent. Rhyar atya szerint azért van 
ez, hogy Tharr szolgái ellen jobban léphessenek fel 
az általunk nevelt fejvadászok. Az atya elmondta, 
hogy neki Weila azt is kijelentette: 

- Kyria élni fog, Tharr utolsó híveit ti fogjátok 
elpusztítani. 

Legyen meg Weila akarata! 
 
 
 
 

A klán története 
Mint a fenti írásból kiderült, egy Weila 

hitű kyr fejvadászrend, a Fehér Tigrisek 
alapította. A rend eredetileg Toron 
tartományban székelt, de Tharr hívei Toron 
megalapításakor kiirtották a rend nagy részét. 

Időpont: P.sz. 174, a kyr panteon 
széthullása után szinte azonnal - mivel csak 
Tharr atyjai élték túl a csatát, ezért Tharr hívei - 
Weila, Sogron és Igere vereséget kihasználva - 
lesújtottak híveikre, és rövid de véres 
összecsapások után megalapították Toron 
Birodalmát. A rend ezután menekülésre 
kényszerült, és hosszú vándorlás után Erenben 
találtak menedéket (P.sz.176.). Az uralkodótól 
kapott területet elnevezték Via Shen-nek, és itt 
elkezdték tanítani az új növendékeket. Az 
Északi Szövetség megalapításáig többé-kevésbé 
titokban tevékenykedtek, de egy idő után nem 
csak Eren nagyjait, hanem az egész Szövetséget 
szolgálták. 

Elhelyezkedés 
Területük Eren Calowyn felé eső részén 

van. Hat faluból áll, amit az alapító első 
rendtagok hoztak létre. Az uralkodótól kapott 
terület kiváló arra, hogy a tanítványok 
elmélyüljenek tudományuk gyakorlásában. Az 
erdő, amiben a faluk vannak, az első ránézésre 
gyönyörű. De az itt töltött néhány hónap alatt 
rájön az ember, hogy nagyon unalmas tud lenni. 
Minden faluban más ágban képezik a 
növendékeket.  

 
Falu Tanított ág Jelentés 

Hag Nar Alapkiképzés 
Thalil Sif Testőr 
Welath Ked Kém 
Dwican Vir Orgyilkos 
Eowiewn Fulas Lövész 
Jerear Ral Mágiahasználó 
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Nar  
Az alapkiképzés, amit minden 

növendék megkap. Ezt követően kell 
bizonyítani egy-két bevetés során, hogy 
alkalmas arra, hogy a klán tovább 
foglalkozzon vele. Ha nem, akkor szabadon 
távozhat, de minden klánnal kapcsolatos 
emlékét kitörlik, kivéve a megtanultakat. 
Ekkor válhat még belőle harcos vagy tolvaj. 
Ha valaki így dönt, akkor annak 
mindenféle-képen lényeges lejátszani a 
próbaküldetést és a KM-nek kell eldönteni, 
hogy alkalmas volt-e vagy nem. Ha nem, 
akkor harcos vagy tolvaj lehet belőle. Ekkor 
az első szinten nem kapja meg a HM-et, Fp 
alapot, Fp/Szintet és az első 3 szinten nem 
kap Kp-t. Ha alkalmas akkor képességei és 
mestere javaslata alapján szakosodhat. A 
kidobás ugyanúgy történik, mint az 
általános fejvadásznál. Ha új 
szabályrendszerben alkalmazzuk, akkor 
fejvadászként kell kidolgoznunk első 
szinten, a képzettségek az A1 táblázat 
szerint. Ha nem alkalmas a felvételre, akkor 
ő szintén nem kap Kp-t a következő 3 
szinten és az új kasztja szerint kell nézni a 
képzettségeket. 

 

Képzettségek 

 
Képzettség Fok/% 
Ökölharc Af 
Belharc Af 
6 fegyver használata Af 
3 fegyver dobása Af 
Álca/álruha Af 
Mászás 25% 
Esés 10% 
Ugrás 10% 
Lopózás 15% 
Rejtőzködés 20% 
Csapdafelfedezés 5% 

 

 

Harcértékek 

 
Ké 10 
Té 20 
Vé 75 
Cé - 
HM/szint 10 (3) 
Kp alap 3 
Kp/szint 3 
Ép alap 6 
Fp alap 7 
Fp/szint K6+5 

 

Szakosodások 

Ha a próbán alkalmasak, akkor lehetőséget 
kapnak, hogy szakosodjanak vagy Nar-ként 
fejlődjenek tovább. Ha szakosodnak, akkor 
megkapják a lent felsorolt táblázat bonuszait és 
néhány értékük új módon számítandó. 

 
 Nar Sif Ked Vir Fulas Ral 

Ké plusz - - - - - - 
Té plusz - - - - - - 
Vé plusz - - - - - - 
Cé 
plusz 

- - - +10 +25 - 

HM/szint 11 (3) 11 (4) 9 (2) 10 (3) 10 (3) 9 (2) 
Kp/szint 5 5 6 5 5 4 
Fp/szint K6+5 K6+5 K6+3 K6+6 K6+4 K6+3 

 

Nar 

(általános) 
Minden más szakosodott fejvadász feladatát 

képes ellátni, csak nem olyan profi szinten. Ők 
általános képzést kapnak, és jelentős harci tudásra is 
szert tesznek. Ők hasonlítanak legjobban más klánok 
általános fejvadászaira.  
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Új szabályrendszerben a képzettségek az A1 
táblázat szerint. 

 
Képzettség Fok/% 
9 fegyver használata Af 
2 fegyver dobása Af 
Belharc Af 
Pszi (pyarroni) Af 
Úszás Af 
Futás Af 
Hátbaszúrás Af 
Mászás +15% 
Esés +10% 
Ugrás +10% 
Lopózás +15% 
Rejtőzködés +10% 
Csapdafelfedezés +10% 
 
Tapasztalati Szintenként még 35%-ot 

oszthatnak szét, de egyre legfeljebb 20%-ot 
tehetnek. 

Tsz. Képzettség Fok/% 
2. Kötelékből szabadulás Af 
2. Ökölharc Mf 
3. Vakharc Af 
4. Nyomolvasás/eltüntetés Af 
4. Álca/álruha Mf 
5. Pszi Mf 
5. Hátbaszúrás Mf 
5. Úszás Mf 
7. Vakharc Mf 
8. Kötelékből szabadulás Mf 
9. Nyomolvasás/eltüntetés Mf 
 

Sif 

(testőr) 
Feladatuk, mint más klánokban a 

messoroknak, a rájuk bízott fontos személyek, 
épületek és egyéb dolgok védelme a feladatuk. 
Mivel a nyilvánosság előtt ők szerepelnek a 
legtöbbet, a köznyelv őket hívja embervadászoknak, 
pedig feladatuk pont ellentétes a közhittel, hisz 
éppen a védelemre összpontosul. Minden fejvadász 
közül ők állnak legközelebb a harcművészekhez. Új 
szabályrendszerben a képzettségek az A2 táblázat 
szerint. 

 
 

Képzettség Fok/% 
Ökölharc Mf 
2 fegyver használata Af 
Lefegyverzés Af 
Fegyvertörés Af 
Vakharc Af 
Földharc AF 
Pszi (pyarroni) Af 
Sebgyógyítás Af 
Lovaglás Af 
Etikett Af 
Esés +15% 
Ugrás +20% 
Csapdafelfedezés +20% 
Éberség +30% 

 
A Sifek Tapasztalati Szintenként 35%-ot 

oszthatnak szét, de egyre legfeljebb 15%-ot 
tehetnek. 

 
Tsz. Képzettség Fok/% 

2. Belharc Mf 
2. Földharc Mf 
3. Pszi (Pyarroni) Mf 
4. Lefegyverzés Mf 
4. Nyomolvasás/eltüntetés Af 
5. 1 fegyver használata Mf 
5. Álca/álruha Mf 
6. Fegyvertörés Mf 
6. Vakharc Mf 
8. Nyomolvasás/eltüntetés Mf 

 

Ked 

(kém) 
Tévedés az elképzelés, hogy a Fehér 

Tigrisek nem foglalkoznak kémkedéssel. 
Foglalkoznak. Csak senki nem tudja meg, hogy 
ők voltak. Ők a legközelebb a tolvajokhoz 
álnak, de mentalitásuk teljesen más, és a 
harcban is jobban megállják helyüket. Új 
szabályrendszerben a képzettségek az A3 
táblázat szerint. 
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Képzettség Fok/% 
Ökölharc Mf 
Írás/olvasás Af 
Térképészet Af 
Nyomolvasás/eltüntetés Mf 
Úszás Af 
Futás Af 
Lovaglás Af 
Álca/álruha Mf 
Hátbaszúrás Af 
Mászás +20% 
Esés +5% 
Lopózás +15% 
Rejtőzködés +15% 
Csapdafelfedezés +15% 
Zárnyitás +20% 
Titkosajtó keresése +15% 
Éberség +20% 

 
A Kedek 50%-ot oszthatnak szét 

Szintenként, de képzettségre legfeljebb 
20%-ot tehetnek. 

 
Tsz. Képzettség Fok/% 

2. Pszi (Pyarroni) Af 
2. Belharc Mf 
3. Kötelékből szabadulás Af 
5. Hátbaszúrás Mf 
6. Kötelékből szabadulás Mf 
7. Pszi (pyarroni) Mf 
8. Futás Mf 

 

Vir 

(orgyilkos) 
Elit orgyilkosok. Az első időkben 

még nem voltak megtalálhatóak a klánban, 
de szükségessé vált a munkájuk. Legjobban 
a más fejvadászklánokban található 
Mortelekre hasonlítanak leginkább, de 
mentalitásuk merőben más. Bár a gyilkolás 
mesterei, tudásukat csak akkor 
alkalmazzák, ha a szükséges, és koránt sem 
olyan vérengzőek, mint a kráni Mortelek. 
Új szabályrendszerben a képzettségek az 
A4 táblázat szerint. 

 
 
 

Képzettség Fok/% 
Ökölharc Mf 
Belharc Mf 
Kínzás elviselése Af 
8 fegyver használata Af 
Méregkeverés/semlegesítés Af 
Pszi (Pyarroni) Af 
Csapdaállítás Af 
Hátbaszúrás Mf 
Álca/álruha Af 
Mászás +20% 
Lopózás +15% 
Rejtőzködés +20% 
Csapdafelfedezés +5% 
Éberség +5% 
 
A Virek 30%-ot oszthatnak szét Tapasztalati 

Szintenként, de egyre legfeljebb 20%-ot tehetnek. 
 

Tsz. Képzettség Fok/% 
3. Álca/álruha Mf 
3. Kínzás elviselése Mf 
4. Méregkeverés/semlegesítés Mf 
4. Nyomolvasás/eltüntetés Af 
5. Csapdaállítás Mf 
6. Pszi (Pyarroni) Mf 
7. Nyomolvasás/eltüntetés Mf 
 

Fulas 

(lövész) 
A kezdeti időszakban nem képeztek Fulas-

okat. Amikor elfek is tanultak náluk, 
szabadidejükben szívesen okították társaikat a 
célzófegyverek használatára. A vezetők lecsaptak az 
ötletre, így alakult ki a Fulas csoport. Új 
szabályrendszerben a képzettségek az A5 táblázat 
szerint. 
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Képzettség Fok/% 
3 fegyver használata Af 
3 fegyver dobása Af 
Pszi (Pyarroni) Af 
Álca/álruha Af 
Fegyver ismeret (célzófegyverek) Af 
Csomózás Af 
Nyomolvasás/eltüntetés Af 
Méregkeverés/semlegesítés Af 
Mászás +30% 
Esés +5% 
Rejtőzködés +15% 
Csapdafelfedezés +5% 
Éberség +5% 
 
A Fulasok 40%-ot oszthatnak szét, de egyre 

legfeljebb 25%-ot tehetnek. 
 

Tsz. Képzettség Fok/% 
2. Hátbaszúrás Af 
2. Ökölharc Mf 
3. Belharc Mf 
3. Csomózás Mf 
3. 1 fegyverhasználat (célzófegyver) Mf 
4. Hátbaszúrás (lövés) Mf 
5. Célzás Af 
5. Pszi (Pyarroni) Mf 
6. Építészet Af 
7. Célzás Mf 
7. Méregkeverés/semlegesítés Mf 
8. Nyomolvasás/eltüntetés Mf 

 

Ral 

(mágiahasználó) 
A legjobb szellemi képességű tanulók 

kerülnek hozzájuk (16-os Intelligenciától). Első 
Szinten 6 Mp-t kapnak és minden további Szinten az 
Intelligenciájuk 10 feletti részét. Mivel a karakternek 
el kell sajátítani a fejvadászok tudományát is, így 
csak egy bizonyos mágiaformát használhat. Ennek 
eldöntése lehet kockadobás, vagy a JK döntése 
szerint is választhat, ha a KM megengedi: 

1. Elemi mágia 
2. Természetes anyagok mágiája 
3. Asztrálmágia 
4. Mentálmágia 
5. Papi mágia (Kis Arkánum Természet 

szférájú varázslatai) 

Mindenki elsajátítja az Idő- és Térmágiát. 
Emellett néhány megkötést is figyelembe kell 
venni. Asztrál és Mentálmágia esetén a Ψ-
ostrom alkalmazását is elsajátítják. Ha a JK úgy 
dönt, akkor 6. Tsz-en vagy később 
megtanulhatja a Jelmágiát, és elsajátíthatja a 
Kyr Transz diszciplínát. Ha így dönt, akkor 
azon a szinten nem kap Kp-t. Aztán 4. Szinttel 
később (tehát, ha 6. Tsz-en tanulta meg a 
Jelmágiát, akkor 10. Tsz-en) pedig 
megtanulhatják a Nekromanciát, de csak akkor, 
ha már ismerik a Jelmágiát. Ehhez szintén fel 
kell áldoznia azon a szinten a Kp-it. 
Manapontjaikat 40 körös meditációval nyerik 
vissza, ezalatt Weilától kérnek segítséget 
(hasonlóan a papokhoz). Meg kell még 
jegyezni, hogy a Ral irányzatnak van a 
legkevesebb követője, ezért még Északon is 
elvétve találkozunk velük. Új 
szabályrendszerben a képzettségek a varázsló 
illetve a pap szerint. 

 
Képzettség Fok/% 
3 fegyver használata Af 
Rúna mágia Af 
Mágiahasználata Mf 
Mágiaismeret Mf 
Pszi (Pyarroni) Mf 
Ősi nyelvismeret (Kyr) Af 
Írás/olvasás Af 
Úszás Af 
Futás Af 

 
A Ralok 25%-ot oszthatnak szét 

szintenként, de egyre legfeljebb 15%-ot 
tehetnek. 

 
Tsz. Képzettség Fok/% 
3. Ökölharc Mf 
3. Kötelékből szabadulás Af 
4. Hátbaszúrás Af 
4. Nyomolvasás/eltüntetés Af 
4. Belharc Mf 
5. Álca/álruha Mf 
6. Hátbaszúrás Mf 
6. Rúnamágia Mf 
8. Kötelékből szabadulás Mf 
9. Nyomolvasás/eltüntetés Mf 
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Egyéb kasztok a klánban 

Emellett természetesen 
megtalálhatóak a méregkeverők, papok, 
varázslók is, hisz ők oktatják a Ralokat. De 
nagyon kis számban és az akciókban is csak 
kivételes alkalmakkor vesznek részt. 

Az Embervadászok fegyvere 

Az ereniek, a toroniak által is 
használt, hosszabb és egy rövidebb kardot 
forgatnak. A lagoss az Embervadászok 
hagyományos, hosszabb (max. 25 
hüvelykes) pengéje. 

 
Fegyver T/k Ké Té Vé 

Lagoss 1 8 14 14 
Sebzés Ár Súly 

K6+14 5 arany 1,5 kg 
 
A pugoss Eren fejvadászainak és 

orgyilkosainak a rövidebb (max. 12 
hüvelykes) kiegészítő pengéje, az 
Embervadászok hagyományos fegyvere. 
Keresztvasa gyakran csak jelzésértékű, bár 
egyes klánok különösen díszes 
markolatkombinációkat kedvelnek. 

 
Fegyver T/k Ké Té Vé 

Pugoss 2 12 6 4 
Sebzés Ár Súly 

K6 10 arany 0,5 kg 
 

A klán felépítése 

A klánban nincs megkülönböztetés a 
különböző fajok között, ezért bármilyen 
fajú lehet a JK (ha a KM megengedi). 
Mindenki egyenlő, csak rangbeli 
különbségek vannak. Ebből is látszik, hogy 
a klán nyitott az új dolgokra. Általában 
fiatalokat toboroznak, de időnként idősseb 
tagokkal is bővül a klán, ha azok 
alkalmasak. De belőlük csak Sifek lesznek. 
Elsőnek mindenki Nar lesz és csak az 
alapkiképzést kapja meg, melynek ideje 1 
év. Ekkor egy beavatási próbát kell tenniük, 
és ha azon megfelelnek és ők is úgy 
akarják, a mester javasolhatja, hogy milyen 

irányba képezze tovább magát a fejvadász. Ha nem 
felel meg, akkor természetesen nem léphet be a 
klánba. Kitörlik emlékezetéből minden a klánnal 
kapcsolatos dolgot, de harci és egyéb ott tanult 
képességeit érintetlenül hagyják. Miért hagyják meg 
ezt? Háborúban nagy veszteséget okozhatnak Tharr 
híveinek harci tudásukkal. Weila próféciája szerint 
Tharr utolsó híveit az Embervadászok fogják 
elpusztítani. Ez még nem elég ok a gyűlöletre. A 
Rend eredetileg Toronban székelt, onnan üldözték el 
őket Tharr hívei. Mindezek ellenére nem kötelező a 
Weila hite. 

Az ereni klán engedi, hogy fejvadászai 
kalandozásra adják fejüket. Ezt csak akkor tehetik, 
ha az ország határain kívül is hűek maradnak 
klánjukhoz. Ezáltal az ereni klán kémhálózata igen 
kiterjedt, és jól szervezett és nagyon sok 
információhoz jutnak így hozzá. Ha sürgősen kell 
embereket mozgósítani, akkor ezekre a klánhoz 
tartozó kalandozó vadászokra bízzák a feladat 
teljesítését és ők szervezik meg a helyi 
kalandozókból álló csapatot. Erre adnak pénzt és 
esetleges felszerelést. Ennek is köszönhető, hogy az 
embervadászok nem, vagy csak nagyon ritkán és kis 
számban dolgoznak csapatban. Teljes önállóságra 
képezik őket.  

Az ereni embervadászok a kiélezett Toronnal 
való ellentét miatt igen jóban vannak a pyarroni 
hitűekkel, így gyakran segítenek a Pyarroni 
Titkosszolgálatnak és az Inkvizítorok 
Szövetségének. Az ereniek próbálnak minél több 
információt megszerezni Toronról, de csak kevés 
kém tudja megőrizni a inkognitóját. A klánt a 
legjobban az motiválja, hogy az Ikrek új harci 
kultúrát dolgoztak ki, így ők is próbálják a legjobbat 
kihozni a növendékekből. 

Az ereni embervadászok hűséges klánjához, 
ami nem használja ki annyira, mint más 
fejvadászklánokban. Az egész rendszer a bizalomra 
épül. De ha egy fejvadász árulóvá válik, az egyenlő 
a halálos ítéletével. Bár ennek ellenére nem egy 
renegátnak sikerült kijátszani a klán embereit… 
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Az Ereni embervadász különleges 
képessége 

Ha az intelligenciájuk legalább 15-ös, akkor 
minden szinten kapnak k3+1 Mp-t és minden szinten 
megtanulhat 3 fénymágiához tartozó varázslatot, de 
csak olyat, amit már tud alkalmazni a meglévő Mp-
iből. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

?.  
Szerző: ismeretlen 

Forrás: MAGUS-Site G-portal 
Szerkesztette: Magyar Gergely 

 
 

A cikk alapja a szinte szó szerint 
felhasznált - és jelentős játéktechnikával 
kiegészített - A via sheni embervadászokról 
(Komjáti Szabolcs, Mlista) cikk, amelynek 
forrását vagy eredeti szerzőjét nem tüntették 
fel. 

A cikk a felhasználásra került az Ynev 
fejvadászai (Sonko, MAGUS RPG) cikkhez, 
forrás vagy eredeti szerző feltüntetése nélkül. 

A cikk megjelent az Atlantisz oldalon is, 
forrás vagy eredeti szerző feltüntetése nélkül. 

A cikk első fele (a Nar képzettségeinek 
feléig) megjelent a Mathias-Site G-portal 
oldalon is, a forrás vagy az eredeti szerző 
feltüntetése nélkül. 

 
 

  
 
 

 


