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Fülszöveg:

 

Egy évvel a draconida háború után a vereséget szenvedett Vörös Sárkány klán bosszút forral az



őket elárult Öt Tör klán ellen. A Sárkányok a legnagyobb titokban a Bosszú nevezetű DCR fedélzetén
előállítottak egy szörnyű fegyvert, melyet ráadásul mesterséges intelligenciával ruháztak fel. Mikor az
Öt Tör klán hajója a Tooláán a Lorex galaxisban járőrözik, véletlenül felfedez egy, a Sárkány klánhoz
tartozó DCRt. Az ütközet elkerülhetetlen. A csata amilyen gyorsan elkezdődik, ugyanolyan hirtelen
befejeződik. Majd jön a szörnyű felismerés: a Bosszú fedélzetén mindenki meghalt, illetve haldoklik. A
nagy kérdés: vajon mi végzett az ellenséggel?

 

Szereplők: Tárosz, Társzk, Torrák, Déjlosz, Téosz, Dzsálon, Ádárá Káifá.

 

Lorex = Törpe galaxis a Szignusz egyik távoli kísérője (a Szignuszt az ősidőkben Tejútrendszernek
hívták)

 

DCR  =  Drakonida  romboló.  /  Ami  a  történetből  nem derül  ki:  a  klánok közti  háború előtt  a
rombolóik megnevezése egyszerűen DCR volt. A Drác királyságból kivált Öt Tőr klán átköltöztette
népét a Katlan nevezetű világra, mint utólag kiderül, a bolygó nagyon gazdag a Pházon nevű ritka
fémben. Nem tartott sokáig, míg bányászni kezdték az ércet és ezzel egy időben saját DCR flottát
hoztak létre. A kibányászott Pházont dúsították, átalakították Likvid Pházonná, majd ezzel az anyaggal
hajtották meg a DCR reaktoraikat, és ez által minden szempontból erősebbek lettek. A rövid, de
megsemmisítő háború ideje alatt ezeket a módosított rombolókat a Szuper jelzővel egészítették ki.
Vagy is a Tooláán valójában egy Szuper DCR.

Szubventor  =  Csillagvadász.  A  Szubventor  egy  továbbfejlesztett  vadászgép.  Képes  kisebb
térugrásokra. / Ami a történetből nem derül ki: Egy évvel a történet előtt kötnek békét a szaleánok és
a  drakonidák.  A  „kis”  Klán  háború  előtt  a  kis  vadászok  azaz  Ventorok  nem voltak  képesek  a
térugrásra. A szaleánok rendelkeztek egy Szubvadász típussal, melynek fegyverzete és páncélzata
gyengébb volt, másrészt viszont képes volt kisebb térugrásokra. Miután békét kötöttek, a drakonidák
Öt Tőr nevezetű klánja és a Szaleán Szövetség szükségszerűen ötvözték a technológiájukat. Ennek
egyik eredménye a közösen kifejlesztett Szubventor lett.

 

Atmoszféra-visszatartó pajzs = Egy erőtér, mely még a molekulákat és az atomokat sem engedi
át.

 

Tooláán = Öt Tőr klán DCR.

 

EXO = Páncél, páncélruha, páncélöltözék.

 

Dzsenei = (Dzsenáj), Drakonida isten.

 



Bosszú = Vörös Sárkány klán DCR.

 

X – ray = (x-réj) X – ray mód. Ez a mód lehetővé teszi az EXO viselő számára, hogy átlásson
bármilyen tárgyon. Hátránya, hogy főként csak körvonalakat lát.

 

X- ray duál mód = Ez a mód lehetővé teszi, hogy a teret normál megvilágításban és egyszerre X-
ray módban lássuk.

 

Plazmagömb = (ebben az esetben lövedék) a fegyverek standard beállítása a hármas szint. A
különböző fokozatok színe a plazma hőmérsékletétől  függ. Szintek=1. vörös, 2.  narancssárga, 3.
sárga, 4. világossárga.

 

Plazmagömb =  (ebben  az  esetben  a  gömb létrehozása)  A  fegyver  csövének  a  végén  4-12
szemközti pontból (a cső belső falán) energia áramlik ki, mely gömb formában koncentrálódik. (Az
energia 99.99%-a a keletkezett energiagömb falát teszi ki). Miután létrejött a gömb, gáz áramlik felé,
majd, mint egy szivacs, magába szívja. A gömböt elektromágnesek tartják stabil állapotban, és a gázt
is ez a mező tartja fogva, majd milliszekundumok alatt a gáz minimum +3000 fokosra hevül fel. (A
háromezer fokos plazmagömb első fokozatnak számít). Ha kész a gömb, felbomlik az erőtér és ezzel
egyidőben egy gyenge energialöketet kap a plazma, mely útnak ereszti  a halálos lövedéket.  Az
egyszerű plazmafegyverek egy másodperc tört része alatt is akár több mint száz plazmagömböt
képesek útnak indítani.

 

Dracon X – 1 = Automata gépfegyver. Lövedék plazma.

 

Préjon = Plazmavető. Ez a fegyver négy nagy csőből áll. A ravasz meghúzása után az egyik cső
végében képződik egy plazmagömb. Hosszabb ideig behúzott ravasszal elérhető, hogy mindegyik
nyílás végén képződik egy – egy gömb, s a fegyvert elhagyva azonnal egyesülnek. Egy példa: az
alapbeállítás egyes fokozat. Szimpla lövésnél egy vörös hagyja el a fegyver nyílását. Duplánál egyesül
a ravasz elengedése után a két vörös és így lesz egy nagyobb narancssárga gömb. Triplánál a
végeredmény  egy  nagy  sárga  gömb  lesz.  Négyes,  vagyis  maximális  teljesítmény  esetében  a
végeredmény egy világossárga gömb lesz.

 

Fréjzon = Félautomata géppisztoly. Lövedék plazma.

 

Pházon = Ritka fém.

 


