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Talányok

Mostanában az MTT több rendezvényének is Középfölde sötét oldala volt a témája. Ennek kapcsán jelenlegi számunk  
Talányok rovata is ezzel foglalkozik. Íme, egy kvíz, amely alapján megtudhatod, melyik gonosz lény szintjén is állsz: csak egy 
troll vagy talán a nazgûlok egyike vagy? Derítsd ki!

Összeállította: Hidász Botond (Grondir) és Mikesy Anna (Éogil)

 1. Milyen lények támadtak Bilbóra és a törpökre a Bakacsinerdőben?
  a) vargok  b) trollok  c) óriáspókok

 2. Hogy hívták azt a nazgûlt, aki Sauron távozása után Dol Guldur parancsnoka lett?
  a) Boszorkányúr b) Khamûl  c) Gothmog

 3. Milyen színű Smaug?
  a) vörös   b) arany  c) fekete

 4. Mit tettek az orkok a ledöntött királyszobor feje helyére Ithilienben?
  a) semmit  b) egy fenékforma követ c) egy követ egy vörös szemmel

 5. Milyen alakot nem öltött Sauron?
  a) denevér  b) farkas  c) pók

 6. Ki nevezte Melkort először Morgothnak?
  a) Finwë  b) Mandos  c) Fëanor

 7. Mi volt a faltörő kos neve, amivel Minas Tirith kapuját betörték?
  a) Drúath  b) Grond  c) Mormegil

 8. Melyik király veszett oda a Boszorkányúrral vívott párbajban?
  a) Earnur  b) Earnil  c) Mardil

 9. Hol találta meg Melkor Ungoliantot? 
  a) Gorgorothban b) Avatharban  c) Aramanban

 10. Ki ölte meg Gothmogot?
  a) Glorfindel  b) Ecthelion  c) Tuor

 11. Hol élt Scatha?
  a) Szürkehegység b) Ködhegység  c) Árnyékhegység

 12. Hogy hívták Cirith Ungol kapitányát?
  a) Gorbag  b) Shagrat  c) Snaga

 +1. Hogy hangzik Barad-dûr neve a Fekete Beszédben?
  a) ugyanúgy  b) Zigûr  c) Lugbúrz
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Értékelés
0-3 pont: Hát, barátom, némely hegyi troll kifejezetten bölcsnek számít hozzád képest. Olvass egy kicsit többet! 
4-6 pont: Haladunk, haladunk, egy átlagos orkkal már felveszed a versenyt! A kétszer kettő talán még nem megy, de  
 egyszerűbb utasításokat (pl. „Kínozd!”, „Öld meg!”) könnyedén végrehajtasz.
7-8 pont: Nem is rossz! Mind a szépséged, mind a tudásod alapján jól megférsz az uruk-hai nép soraiban. Jut eszembe,  
 hallottad, hogy Vasudvardban épp toborzást tartanak?
9-10 pont: Üdvözöllek, eszes barátom! Jól áll a fekete, kifejezetten karcsúsít. Te ugyebár a mélyen tisztelt (és méltán  
 rettegett) nazgûlok egyike vagy?
11 vagy több pont: Gratulálunk, ez aztán nem semmi! Képességeid szerint a sárkányokkal vetekszel, erős vagy, mint  
 Ancalagon, kegyetlen, mint Smaug és rafinált, mint Glaurung.

Kép: Hradszki Dóra (Miri)
[Filibert-rend]
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