.45 Colt M1911
Az úgynevezett „klasszikus .45-ös pisztoly”. A közel száz éves
konstrukció mechanikailag szinte tökéletes. Bár sokak szerint
eljárt már felette az idő, a legtöbb kommandó-alakulat számára
még mindig ez a klasszikus pisztoly az etalon.

AESHMA-DAEVA
A perzsa mitológia hatalmas fődémona, akit a harag démonának
tartanak. Ő a démonok királya. Más mitológiákban is megtalálható
Asmodeus és Asmodai nevek alatt. Franciaország egyik híres
templomában még szobrot is állítottak róla.

ALAL
A sumér mitológia egyik démona, akit a pusztítás démonának tartanak.
Alakja több más mitológiában is megtalálható.

ALKÍMIA
A mágia, az alkímia és a mantia (jóslás) együtt alkotják az okkultizmust.
Az alkímia több évezredes múltra tekint vissza; eredeti célja az anyag
mögött megtalálni a gondolatot. Az egyik forrásmunkában ezt úgy
fogalmazták meg, hogy az alkimista addig-addig akarta „finomítani” az
anyagot, amíg el nem jutott „Isten gondolatáig”. A kémia az alkímia
félreértéséből született. Az „aranycsinálás” legendája az alkimista
szimbolizmus félreértéséből ered, de soha ilyen cél nem létezett.

ANDREW CARNEGIE
Skót származású, amerikai iparmágnás; 1835-ben született és 1919-ben halt
meg. Tizenhárom éves korától hatvanöt éves koráig folyamatosan dolgozott;
harmincévesen alapította meg saját vállalatát, a Carnegie Acél Műveket, mellyel
rövid idő alatt óriási vagyonra tett szert. Az ő idejében még csak néhány
könyvtár volt a világon, Carnegie maga 2.509 közkönyvtárat hozott létre.

APERITIF
Étkezések előtt felszolgált, alkoholtartalmú ital, melyet
étvágygerjesztőként használnak. A történészek vitatkoznak azon,
hogy honnan ered az aperitif: egyesek szerint az ókori
Egyiptomból, mások szerint 1786-ból, amikor is Torinóban
feltalálták a vermutot. Aperitifként többnyire likőröket
használnak, de más alkoholfajták is számításba jöhetnek.

BEN NEVIS
Hegy Skóciában. 1343 méteres magasságával Nagy-Britannia
legmagasabb csúcsa. Híres még szélsőséges időjárásáról, és az
1895
óta
megrendezett,
egészen
a
csúcsig
tartó
futóversenyekről.

BOSZORKÁNYMESTER
A férfi boszorkányokat nevezik boszorkánymesternek. Az eredeti óangol szó a
waerloga volt, amiből később warlock lett. E két szó egyike sem tartalmaz utalást
valamiféle mester-fokozatra, ezt a magyarban ragasztották hozzá.

CSAN-BUDDHIZMUS
A csant (Japánban zen a neve) egy indiai buddhista szerzetes,
Bodhidharma alapította. A csanban a meditáció, és azon keresztül a
megvilágosodás a lényeg, a szertartások nem kapnak szerepet. A
tanítás eszköze: a mester és a tanítványok közötti párbeszéd. Az
írásban megőrzött példázatok sok esetben érthetetlennek tűnnek,
mintha a meghökkentés lenne a céljuk, ez azonban nem így van. A
mester csak a legritkább esetben reagál magára a kérdésre; a mester
általában a tanítvány tudatállapotára reagál, melyben a kérdés
megfogant.

DALI
Salvador Dali, katalán-spanyol festő, színházi jelmez- és díszlettervező,
könyvillusztrátor és szobrász. Dali 1904-ben született és 1989-ben halt meg.
Életében több mint 1.500 festményt készített. A mai napig a történelem egyik
legmeghatározóbb festőjeként tartják számon. 1969-ben Dali tervezte a Chupa
Chups nevű, azóta (nagyrészt a Kojak-sorozatnak köszönhetően) világhírűvé vált
nyalóka logóját.

DÉMON
A szó eredetileg istent jelentett, később az isteneknél vagy az Istennél alacsonyabb
rendű, de az ember felett álló lényeket nevezték így. A mitológiák és vallások
jelentős részében megtalálhatók. Lehetnek jó és rossz szándékúak. A különböző
forrásanyagok több mint 100 ezer démont neveznek meg. Csak az indusok mintegy
30 ezer démont imádnak.

DÉMONIDÉZÉS
A démonidézésnek semmi köze az úgynevezett „szellemidézéshez”,
szeánszhoz, asztaltáncoltatáshoz, vagy spiritualizmushoz. A démonidézés
egy nagyon körültekintően megtervezett mágikus ceremónia, amely
órákig eltarthat, és a tradíciók szerint a résztvevők halálával vagy
megőrülésével is járhat. Az eljárásnak két nagy irányzata van. Az egyik
egyfajta imádkozáshoz hasonlít, melynek keretében a mágus valamilyen
emberfeletti lényhez vagy lényekhez könyörög, hogy tegyék számára
lehetővé egy démon megidézését; a másik, amikor a mágus a saját
erejével átjárót nyit a démoni létsíkra.

ERŐS NUKLEÁRIS KÖLCSÖNHATÁS
A kifejezés a részecskefizikából származik. Nagyjából azt az erőt nevezik
így, amely az atommagban összetartja a protont és a neutront.

GRAMPIAN-HEGYSÉG
Hegység Skóciában, melynek legmagasabb csúcsa a Ben
Nevis. Viharos szelek és zord időjárás jellemzi.

HARVARD EGYETEM
Az
amerikai
Massachusetts
államban
található
magánegyetem, amely a világ leggazdagabb egyeteme.
1636-ban alapították, ez az Egyesült Államok legrégebb óta
működő felsőoktatási intézménye. Egy John Harvard nevű
papról kapta a nevét, aki az iskola nagy támogatója volt.

INKVIZÍCIÓ
Az inkvizíció, mint társadalmi kontrollintézmény, a
tizenegyedik század legelején született, és a tizenkilencedik
század harmincas éveiig működött (ezen a néven). Ez egy 800
éven át tartó politikai tisztogató és rabló hadjárat volt, amely
aljasságában és erőszakosságában néha még a nácizmust is
felülmúlta. Többféle inkvizíció létezett, és jó néhány országban
felütötte a fejét. Nem mindig a katolikus egyház vezette, de
többnyire igen. Az inkvizíció célja a másként gondolkodás
eltiprása volt: a hittételek elvetését, a hittételekben való
kételkedést, és a más vallásban való hitet üldözték. Az
inkvizíció nem mindenkit kínzott meg vagy végzett ki, az esetek
többségében sokkal enyhébb volt a büntetés.

JUAN DE THORQUTHERA
Kitalált inkvizítor. Utalás a spanyol inkvizíció leghírhedtebb vezetőjére,
Tomás de Torquemadára.

KELTÁK
Azokat az ókori, európai népcsoportokat nevezték keltáknak, akik
valamelyik kelta nyelvjárást beszélték, és akik a kelta vallás szerint
éltek. A kelta mondavilág egyike a jelenleg legközismertebb ókori
mitológiáknak. A fantasy műfaj (azon belül is például a Gyűrűk ura
vagy a World of Warcraft) sokat merített a kelták hitvilágából: az
elfek, orkok, törpök mind a kelta vallás szereplői. Asterix és Obelix is
kelták (a gallok egy kelta nép volt).

KÖSZVÉNY
Gyulladásos ízületi betegség, melyet a helytelen táplálkozás és a
mozgásszegény életmód következtében fellépő húgysavtúltengésre vezetnek vissza. Diétával és életmódváltással kezelik,
de alkalmasint gyógyszereket is használnak. Régebben a
gazdagok kiváltságának tartották a köszvényt.

LADY MARILYN ÓCEÁNJÁRÓ
Egy kitalált óceánjáró, melyet Marilyn
Monroe után neveztek el. A hajó 90
százalékban megegyezik a Costa Allegra nevű
luxushajóval (lásd: a képen). A Lady Marilyn
főbb paraméterei: hossz: 212 méter,
vízkiszorítás: 30.887 tonna, fedélzetek száma:
hét, maximális utaskapacitás: 1088 fő,
személyzet: 450 fő.

LEONARDO
Leonardo da Vinci, olasz festő, költő, író, zenész, szobrász, építész, matematikus,
hadmérnök, feltaláló (stb.). Született 1452-ben, meghalt 1519-ben. A történelem
meghatározó alakjaként tartják számon, és egyes vélemények szerint ő volt minden
idők legműveltebb embere.

NORMANNOK
Skandináv eredetű nép. A 10. századtól a 13. századig gyakoroltak jelentős
befolyást Európa történelmére. Dánia, Norvégia és Svédország lakóit nevezték
normannoknak. A vikingek is egy normann nép volt.

PICASSO
Pablo Picasso; spanyol festő, költő és drámaíró. 1881-ben született, és 1973-ban
halt meg. A modern festészet egyik legmeghatározóbb alakja. Legendásan rossz
helyesíró volt, ám hallani sem akart arról, hogy a helyesírását bárki kijavítsa,
mert azt tartotta, az egyénisége szenvedne ettől csorbát.

RÖGZÍTETT HÁRMAS SOROZAT
Ez egy beállítás, amely több modern automata
fegyveren
megtalálható.
A
ravasz
egyszeri
meghúzásával három lövedék indul útnak, olyan
gyors egymásutánban, hogy a fegyvercső alig mozdul
el a céltól, így a három lövedék egy néhány
centiméteres körön belül csapódik be. A rögzített
sorozatokkal a teljes automata tüzeléssel járó
kezelhetetlen csőmozgást, és a lőszerpocsékolást
igyekeznek kiküszöbölni.

SZÁSZOK
Az egykori Szászország (ma Alsó-Szászország) lakóit nevezték szászoknak.
A 4. században jelentős részük elvándorolt Britanniába, ahol idővel olyan
jelentős populációt értek el, hogy kialakult az angolszász kifejezés. Ma
azokat az országokat nevezik angolszász országoknak, amelyekben a
hivatalos nyelv az angol (Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Ausztrália, ÚjZéland).

TRIPLET
A DNS-spirál olyan, mint egy létra, és ennek a létrának három foka (triplet)
tesz ki egy gént. (A megfogalmazás pontatlan, a pontos viszont nagyon
bonyolult.)

TÜRKIZKÉK
Kékeszöld színárnyalat. A tengert szokták türkiznek nevezni.

UTUQ
Démon, a sumér mitológia egyik alakja. A sivatagok uraként tartják
számon. Azerbajdzsánban (Független Államok Közössége) van egy
Utuq nevű város.

VAMP
A férfiakat az őrületbe kergető, őket kihasználó, belőlük élő, vonzó nő.
Nem a klasszikus értelemben vett prostituált, aki pénzért szexuális
szolgáltatásokat nyújt; inkább kitartott nő, akit a férfiak elhalmoznak
ajándékokkal, hogy velük mutatkozzon, velük töltse az idejét.

WILLIAM MACDONALD KARDJA
Hegyvidéki claymore kard. Ez egy kétkezes, kétélű kard, amelyet kifejezetten a skót
Felföldön használtak. A kardpenge hozzávetőlegesen 107 cm hosszúra készült, a
fegyver körülbelül 2,5 kilogrammot nyomott.

