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Új év, új évfolyam, új Lassi. Mikor ezen sorokat írjuk, még 
nagy munkában vagyunk, hogy tényleg elkészüljünk az új év 
kezdetére: ez egyszerre tűnik lehetetlennek és elkerülhetet-
lennek, de bízunk benne, hogy erre a számra is büszkék lehe-
tünk majd.

Igyekeztünk ezúttal is érdekes, izgalmas témákkal előállni. A 
Tanulmányok rovatban elsőként a tengwar méltatlanul mel-
lőzött elődjét, a sarati írásmódot ismerhetitek meg, majd a 
törpök és gyűrűik titkait feszegetjük. A Középfölde Históriája 
fordítói interjúban mesélnek arról, hogy mennyiben különle-
ges és mennyiben szokványos feladat ennek a könyvsorozat-
nak a magyarra átültetésében részt venni; az ajánlók között 
pedig máris olvashatjátok a végeredmény kritikáját a harma-
dik kötet kapcsán. A Talányok első rejtvényének megfejtésé-
hez most is nyereményjáték kapcsolódik: mindenkit bizta-
tunk a részvételre.

Talán nem vettétek észre, de az előző lapszámtól kezdve a 
Lassi Laurië digitális verziója nemcsak a szövegbe rejtett lin-
keket tartalmaz (ezeket igazából nem akartuk annyira elrej-
teni: a könnyebb észrevehetőség érdekében szürke, félkövér 
betűkkel emeltük ki őket), de a tartalomjegyzék soraiból is 
hivatkozások lettek. Így nem kell az oldalszámot megjegyez-
ve legörgetni a kívánt oldalra, elég a tartalomjegyzékben az 
adott cikk címére kattintani. 

Az új év új szerkesztőségért is kiált: mi szeretnénk folytatni 
a munkát, ám további szerzőkre, szerkesztőségi tagokra is 
szükségünk van. Ha érdekel az újságírás, képszerkesztés, kor-
rektúrázás, esetleg grafikákat készítesz, novellákat, verseket 
rejtegetsz a fiókodban, tanulmányt írnál egy érdekes tolkieni 
témáról, beszámolót valamelyik rendezvényünkről, vagy csak 
van egy jó ötleted, írj nekünk!

Jó olvasást, jó szórakozást!

Szonja & Metaflora


