
TF találkozó
1994. augusztus 27-én kerül megrendezésre a 

II. Nemzetközi TF találkozó.
A tavalyi tapasztalatokból tanulva egy jóval nagyobb helyet szereztünk.

A találkozó a Láng Mûvelôdési központban lesz. 
A címe XIII. Bp. Rozsnyai u. 3.

Megközelítése rendkívül egyszerû: hármas metróval (kék metró)
a Forgách u. megállóig kell menni. Ha az Újpest felé menô szerel-
vénnyel jösz, akkor a metró legelejére érdemes szállni, ha Újpest felôl
jössz, akkor a legvégébe. Ha felérsz a felszínre, akkor egy keresztutcát
találsz magad elôtt. Ezen át kell kelni, majd kb. 30-50 méter után
újabb keresztutca következik. Ez a Rozsnyai utca. Itt jobbra fordulsz,
majd mint egy 20 méter után a Mûv. Ház elôtt találod magad. Ha Új-
pest felôl jösz, akkor mindezek elôtt át kell menned a Váci út másik
oldalára, a többi mint fent.

A találkozó kezdési idôpontja 1994. augusztus 27., szombat,
délelôtt 10 óra. Ismét lesznek vetélkedôk, infócsere, fénymásolási
lehetôség, lehet fordulót befizetni, valószínûleg lehet a helyszínen
korlátozott számban fordulót tápláltatni, lesz büfé, Bíborhold és
MERP. Mindenkit szeretettel várunk.

Ghalla Kalandozói!
AUGUSZTUS 20–21-ÉN valóban életre kelnek a karak-
tereitek! Ott kell lennetek, hogy lássátok, hogy eljátszátok 

ôket. Gondoljátok meg: mint az Olimpia – élôben!
Tehát:

érdeklôdni lehet Telcontarnál, 
a 120-6-120-as telefonszámon, Krieger T.S.U.T., 
1138 Bp. Tomori u. 19. vagy minden vasárnap 

a Nyugatinál a McDonalds-ban 10-6 közt 
(az asztalon szerepjáték cuccok lesznek)
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SZERKESZTÔI ÜZENET

1 Tp,
avagy szörnyelfogás* – elsô szint

Van egy quwargom
üvegbe’ tartom.
A lábával kalimpál
megeszi a halikrát.
Simogatom, babusgatom,
Egy ezüsttálcán megfuttatom.
S mikor kijátszotta magát: 
ellátom a baját.

* Hol volt, hol nem volt, volt egyszer valaha egy élemedett korú
törpe. Dédapáim vagy ükapáim talán még találkoztak vele. A híres
törpét Sir Nhyel-nek hívták, ám néhány buta troll nem volt képes
megérteni ezen ôsi név zengületét, és ostoba módon elferdítve
terjesztették nevét a kontinensen.

Az okos trollok ugyan tiltakoztak egy ideig, de aztán annyira
elterjedt az új név, hogy már alig emlékezett valaki az eredetire.
Így a buta trollok „jóvoltából” ôsapámat az egész világon a
Szörnyel néven ismerték.

Szörnyel, a híres törpe kifejlesztett egy különleges technikát,
amellyel képes volt úgy megragadni ellenfelei nyakát, hogy azok
nyomban fulladozni kezdtek, és másra sem tudtak gondolni, csak
arra, hogy beálljanak Szörnyel szolgálatába. Talán a törpék
fantasztikus mentális hatalma, talán a technika fortélya miatt
éreztek így az állatok, de tény, hogy Szörnyelnek nem volt olyan
ellenfele, akit ne állíott volna a saját szogálatába. 

Ez a különleges fortély, melyet Szörnyel oly eredményesen
alkalmazott, Szörnyel-fogás néven vonult be a köztudatba.
Kobuderák százai próbálták elsajátítani a Szörnyel fogás
technikáját, s néhányuknak sikerült is.

Ez a néhány kobudera a többi fajnak is átadta a misztikus
tudás kulcsát, ám a többi faj már eltorzította a fantasztikus
technikát, és különféle eszközöket kezdtek alkalmazni abban a
hitben, hogy tökéletesebb lesz a módszer,

Talán tévedtek, talán nem, de bármi legyen is az igazság, tény,
hogy a Szörnyel–fogás az egyik legfontosabb képessége a
kalandozóknak. Red Bloody Gore (4942)

NAGY BALGA ALAK: GANÉJ ANIMAL!

Az alant kapart szavakat: az anagramma atyja: 
Prince of Baltus kaparta lapra.

Gaz vagy Nagy Balga Alak!
Hatvan napra AZ ANYJA katlanba zavart. Arra vala: Hajas

Alak. Nagy Balga Alak! Arra szaladt vala? Azt vallja maga? Na! Az
a kaland csak a maga hatalmas szava (Hallatlan!) Ha maga
arra ballag, a szavatlan gazda rajtakapja. Az agyamban a harag,
a farkatlan szarka ... (cenzúrázva– a szerk.) alatt
(Magyarban: agyamban a harag marha magas). Magam arra
baktattam, s Hajas Alaknak vadat, s madarat adtam. Ja!

Hajas alaknak csak hat kacatja van: zab, kard, kasza, zabla,
marha-farka, s sallank-agya. Tapasztalta azt Zark, Arany
Macska, s Dalamar.

A hatvan nap alatt Hajas Alak takargatta a hatvanhat
aranyat. Rajtakaptam! S magam hat arannyal gazdabb vala.
Majd hat nap alatt (nagy alkalmakat szalasztva) hat arannyal
gazdagabban hazaszaladtam

Ha van gaz szavad, kapard lapra! Hahahahahaha!

Észak Ithiliában eltûnt egy borszállítmány...

Barad Perras tornyát egy scara-hai csapat foglalta
el. A környék rettegésben él...

Minas Tirith lakói egy különös ork törzs
felbukkanásáról suttognak...

A Mordor Kapui™ három kalandot tartalmazó
Középfölde Szerepjáték™ modul 

megvásárolható a szerepjáték szaküzletekben, ill.
megrendelhetô rózsaszínû csekken az ODIN

Fantasy BT-tôl (1680 Bp., Pf. 33.). A kalandmodul
ára a 259 Ft, de ha a Középfölde Szerepjáték™

szabálykönyvvel együtt rendeled meg,
szuperkedvezményes áron a kettô összesen 

CSAK 1400 Ft-ba kerül.
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A Gyôrben július 8-10 között lezajlott rendezvény
egyik színfoltja volt a „Nagy Dumák és üzenetek (fan-
tasy beszólások)” címû 7 db A1-es tacepaó, amikre
mindenki kedvére irkálhatott. A sok vad marhaság-
ból kiválogattunk néhány poént (bár elég nehéz
visszaadni az eredeti formát, mivel volt olyan firka,
amire zsinórban 6-7 poént is válaszoltak!). Íme:
• Fenyegetéseket kérjük mellôzni! (Ez itt nem a

Ghalla News!) (No, szép kis híre van az
újságnak–a szerk.) - Ezért meglakoltok!

• Este még én is beugrok – Cthulhu
• KM: - Sikerült elvenned a bunkóját.

Slan: - Na, akkor chi harc...
• Don Caloni meghalsz! – Rosszakaróid

Tisztában vagyok vele már 56 év óta! – Don
• Kimegyek és kiadok egy É30-at – Változik a terep,

aknamezôn jársz. – A sok gyakorlástól nôtt a tudásod, +1
bevásárlás!

• Ynev=Wayne’s World
• Törpe harcos: – Add kölcsön a csatabárdot!

– Minek?
– Méret vágni a tünde láncinget... 

• DM: – Egy ajtó zárja el az utat.
V: – Kiéheztetjük!

• DM: – Egy ajtó zárja el az utat.
Varázsló: – Nyomok egy Hold Persont a törpére és
betöröm vele... (a poén finomítva – a szerk.)

• Elegem van! Veszek a Cthulhunak egy vekkert! –
Benjeep

• Szerepjátékot játszik az angol, a német és a
magyar. 
Angol: – Is your sword magical?
Német: – Ja. Vorpal.
Magyar: – Jávor Pál???

• Itt jártam (ti: levitáltam) és körülnéztem... –
Beholder

• Aki be akar lépni a tüskecspdámba, az jöhet!
a KT-mba, az írjon nekem!
–Toborzásgátló Vlagyimir

• Hé, Vlagyi! Ha be akarsz lépni a KT-mba, egyet
tehetsz. Mondj le róla! – Galád Riel

• Hagyjátok békén a férjemet! – Toborzásgátló
Vlagyimirné (9999) – Ne használd a karakterszámomat!
– Szôröspók Ôrdémon (9999)

• Lélekpusztító Siralmas Nôvérek – Aki ezt ideírta, ma-
gára haragította Ghalla minden polgárát! – Miért? – egy
Naplovag

• A Sötét Kör KM-et keres! 2-es terem – Tiszteletdíj:
egy szem cseresznye.

• Hitetlenek! Kövessétek Fairlight-ot, az igaz istent.
– SOHAAAAAA! – Pedig jobb lenne ha megtennéd!

• Apa leszek!–Xadornix – Anya leszek!–Xadornixné!

SÁRKÁNYSZÍV ROHAM 2

Rengeteg anyagot kaptunk tôletek a legutóbbi szám óta. Igyekszünk
megjelentetni maradéktalanul mindent, de nem volna szerencsés
dolog ha ez a szándék az olvashatóság, élvezhetôség rovására menne. A
szövetségekrôl, szervezetekrôl kérjük lehetôleg rövid, összefoglalt
írásokat küldjetek be, a részletes mûködési szabályzatot elég, ha csak
az érdekeltek kapják meg. Igaz néhányan lehet, hogy pont a részletek
ismeretében lépnének be abba a szervezetbe, de sajnos nincs rá hely,
ill. úgy jár a betûméret, mint a mostani apróhirdetés. Egy jól kitalált
rövid ismertetô lehet hogy nagyobb kedvet tud csinálni, mint egy
történelmi áttekintéssel mellékelt alapszabályzat.

Nagyon kevés sport rekord érkezett azonban. Ha ez így marad, akkor
megszüntetjük a Sport rovatot, mert rengeteg helyet foglal el.

Végül két helyesbítés: elnézést kérünk Hahn Zsófitól, aki a múltkori
szám „Tápolás vagy szerepjáték” címû cikkéhez készítette a rajzokat,
amiért lemaradt a neve a rajzok mellôl, illetve DarkSeid-tól akinek
tévesen jelent meg a „Jelenleg ismert KT-k” tábázatában a kalandozó-
száma...



Helló!
Köszönjük a játékkal kapcsolatos rengeteg ötletet. Sajnos idôhiány miatt
nem tudunk minden kitalálónak külön köszönôlevelet írni, de minden
használható ötlet elôbb-utóbb megvalósításra kerül.
Kérések:
• Ha fordulóvesztés miatt reklamálólevelet küldesz, légyszíves feltétle-
nül írd rá a levél keltének dátumát
• Ha egy karakternek több fordulót küldesz be egyszerre, akkor
nem biztos, hogy egyszerre is kapod meg ôket! Ezért kérünk, ne írj rög-
tön reklamáló levelet, várj 2-3 napot. Semmiképpen ne küldj addig
újabb fordulókat, amíg nem kaptad meg az elôzôket. Ha egy fordulót
egyszer már elküldtél, és valamiért újra elküldöd, feltétlenül írd rá,
hogy egyszer már elküldted. 
• Mostanában többször kértük, hogy a csekk hátuljára írjátok rá a
számlaszámotokat. VIGYÁZAT! Többen összekeverték a számlaszámot
a karakterszámmal. Ismételten kérünk mindenkit, hogy tartsa be a sza-
bálykönyv azon részét, miszerint egy csekken legalább három fordulót
kell befizetni. (Az így befizetett fordulókat, persze szét lehet osztani
több ember között is.) Figyelem!!! Szeptember elsejétôl ha nem írod rá
a számlaszámot a csekk hátuljára, vagy három fordulónál kevesebb
pénzt fizetsz be, az oprátor 1 zseton kezelési költséget vonhat le.
• Most egy minden eddiginél rosszabb hírt kell bejelentenem. Ebben
az állandóan változó játékban egy dolog, már több mint két éve válto-
zatlan: az ára. Az elmúlt két évben a hivatalos adatok szerint is kb. 40-
50 százalékot inflálódott a forint. Ameddig tudtuk, elhalasztottuk az
áremelést, de sajnos mi sem vonhatjuk ki magunkat a minket körül-
vevô világból. Mivel nem akarunk a kelleténél nagyobb sokkot okozni,
ezért az inflációnál sokkal kisebb, 20%-os emelés lesz. Tehát 1994.
szeptember 1-tôl egy forduló ára 180 Ft lesz. (144 Ft + 36 Ft
ÁFA). Egy forduló továbbra is 5 zseton lesz, tehát egy zseton 36 Ft. A
szept. 1. elôtt érkezett pénzek még a 150 Ft-os áron lesznek zsetonra
váltva. Az átutalási idô általában 2-3 nap, tehát egy aug 30.-án feladott
csekk nagy valószínôséggel csak szeptember 1. után érkezik meg. Ezzel
egyidôben a nulladik fordulók ára is 5 zseton lesz. Természetesen az 6.
forduló után az 5 zsetont továbbra is visszaadjuk. Az új játékosok aján-
lásának elfogadásához szeptember 1. után 720 Ft-ot kell befizetni. (O.
forduló + 1-3 forduló.) A jelenlegi kedvezmények természetesen en-
nek megfelelôen módosulnak. Az új játékosok 1800 Ft-ért kapnak egy
ingyenfordulót, a többiek 3600 Ft befizetése esetén. (Természetesen
egy számlára történô befizetés esetén.)
Az augusztus 27-i TF találkozón természetesen lesz mód zseton befize-
tésére, még a 150 Ft-os áron. Aki ott fizet be, az minden 1500 Ft után
kap egy ingyenfordulót.
Reméljük, hogy ez a népszerûtlen, de kényszerû áremelés nem veszi el
a kedved a játéktól. Köszi, hogy elolvastad.

Játékvezetô

Játékvezetôi
üzenetek

Szám Név Jellemzés Vezetô Szimbólum
9101 Álomôrzôk Jó 3821 Jerikó Fônix
9102 Vasalt Bunkók Semleges 1506 Kôfejû Beldor Eltaposott quwarg
9103 Serény Múmiák Gonosz 4373 Clod Onar Mosolygó angyalka rózsszín bugyiban
9104 Viharlégió Semleges 2883 Dort Amessix Tornádó örvénylô tölcsére
9105 Lélektisztító Irgalamas Nôvérek Raia 3448 Darkseid Halványan vibráló nyunyónyûvô vikócmajom
9106 Arany Magisztrátus Fairlight 4116 Tour Wen Varázskönyvbôl ömlô aranyló hatalom
9107 Ezüst Kígyó Szövetsége Fairlight 5343 Sasszemû Murshum Két, kört formázó ezüst kígyó
9108 Naplovagok Raia 1150 Red Tiger Fényesen izzó tûzgömb
9109 Északi Driuda Szövetség Sheran 5604 Annak Tölgyfakoszorú
9110 ZAN Rendje általános* 6666 Toborzásgátló Vlagyimir Bézs alapon édeskés illatú halálsikoly
9111 Ördögi Kör Dornodon 4538 Ilinir Doaron Koponyák gyûrûjében fekete obszidián denevér
9112 Mesterek Bandája Árnymanó 2434 Lop-Nessy Eszti Kincsekben dúskáló, vigyorgó Árnymanó
9113 Pusztítás Apostolai Leah 5646 Grath Morphus Kasza
* a belépés feltétele 400 TVP építése egy ZAN-indukátorba

Jelenleg ismert Közös Tudatok

Hé Te Enyveskezû Árnymanó Testvér,
Hallgass ide egy kitünô hirért.
Megalakult végre szívünk nagy álma,
A profi árnymanó MMeesstteerreekk  BBaannddáájjaa((99111122))..
Vesd pillantásod az alábbi sorokra,
S ha tetszenek az elvek ne várj habozva!

1. A fônök Lop-Nessy Eszti.
2. Bármely árnymanó beléphet a bandába aki

elfogadja annak törvényeit. 
3. Amíg a banda létszáma 7 felett van bárki

bármikor szabadon kiléphet.
4. Minden bandatag MAXTU-ja legalább 7

(azaz regenerálódik).
5. Minden új tagnak (az alapítókat  is

beleértve) a belépés után a fônök ad egy
MAXTU-t.

6. A belépés után 3 fordulón belül az új tagnak
legalább 2 tulajdonságpontját a MAXTU-ra
kell tennie (2x TNO6 +1 a fônöktôl =7).

7. Mindenki azt tesz amit akar, amíg az a KT-t
nem veszélyezteti.

8. A KT ügyeit a fônök irányítja.
9. Az ügyek intézésébe bárki beleszólhat.

10. A fônök tudtával bármely tag bármilyen
ügyletet és cselekedetet folytathat a KT
nevében.

11. Hosszútávon a KT-t befolyásoló cselekedethez
a fônök engedélye szükséges. 

12. A KT elsôdleges célja laza egységben
összefogni Ghalla árnymanóit, és segíteni
tagjai egyenkénti erôsödését.

13. A személyes érdekek - amíg a KT egészét
vagy más tagjait nem veszélyeztetik -
elsôdlegesek.

13+1. A tagokra a fentieken kívül semmilyen
megkötés nem vonatkozik.

Ha elfogadod a fentieket,
Keress meg minket, a legelsôket.

LLoopp--NNeessssyy  EEsszzttii

A Viharlégió
Az ég beborul. A látóhatárt porfelhô kavarja fel. Jól látják 
ezt az ellenséges seregek. A porfelhô közeledik. Egyszerre

ordítanak fel, amikor a széltölcsérbôl alakok kezdenek
kibontakozni, maguk mögött hagyva a porfelleget. 

Agyukhoz eljut a tudat, ereikben meghûl a vér! 
A Tornádó hû szolgái – bátor harcosok és hatalmas varázslók

állnak velük szemben. A Viharlégió tagjai!
Csend van... Fegyverek, szétszórt tárgyak hevernek mindenütt.
Gazdátlanok. Gyenge szél fúj. A távolban por kavarog, tölcsért

formál, majd szertefoszlik. 
Elült a vihar. Újra napfénybe borul a vidék.

Ha semleges jellemû vagy, gyere, csatlakozz hozzánk!
Abdul & Mohammad
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Viharlégió (9104)

THARR KÜLDETÉSEK 
(az eddigi egyszerû küldetések

mellé):
• Ölj meg egy körben 4 karmos

tankányt kôkéssel
• Ölj meg egy gyilkos sallankot élve
• Hozz egy templomot
• Építs egy márványtornyot
• Udvarolj egy ragyás burástyának
• Lopj el egy vaskohót
• Fogj el élve egy halottat
• Áldozz fel egy összeragasztott

kötelet
• Áldozz fel 6 m3 vizet
Egy férfi nem bújik páncélok
mögé: 
• áldozd fel az összes olyan

tárgyadat, ami 0-nál többet ad a
védekezésedhez.

Egy igazi férfi utálja a pénzt és az
ékszereket:
• áldozz 2 Ékszerészek Álmát (8

arany nyaklánc összefûzésével, 2
nekrofun medál, 2 helytartói
jogar, 3 szent jogar és 5 smaragd
védôgyûrû, végül fûzz fel rá 1000
aranyat) 

Egy férfi csak komoly csatákban
harcol:
• ölj meg egy körben három

ongóliantot (ha véletlenül
sikerülne, akkor még négyet)

Egy férfi puszta kézzel harcol:
• áldozd fel az összes 1d6-nál

nagyobbat sebzô fegyveredet
(kivételek a kobuderák, nekik a
jobb kezüket kell feláldozniuk)

Egy férfi nem eszik sokat:
• minden körben áldozz 11 kaját
Egy férfi nem iszik vizet:
• rombolj le egy tenger mezôt,
Egy igazi férfi nem fél a haláltól:
• adj ki egy ÖNGY parancsot

�

VARÁZSLATOK
Védettség elrejtése: - a szörnyek

megtévesztése céljából, nullás
lesz tôle a védettséged,

Totális alkímia: - minden tárgyat
homokká,

Szelíd kiscica: - ha valaki lopással
próbálkozik a lábához
dörgölôzik és halkan dorombol,
nehogy felébressze alvó gazdáját

Esernyô: automatikus, ha elkezd
esni az esô, energiapajzsot von
köréd, nehogy megfázz (és így a
vizestömlôd is megússza, hogy
szétfeszüljön a sok víztôl).

(2791)

JÁTÉKÖTLETEK:

A NAGY LOPÁS
Igen, ez az! Megvan! Sikerült! Ezért dolgoztam egy teljes éven át. El-
loptam álmaim vágyát, vágyaim álmát. Átmentem a halálsugár alatt,
kicseleztem az ôrdémont (egy ogár mágus – sárkánytól ellopott – sze-
mével), kivártam, ránéztem, elloptam! Kicseleztem, kijátszottam And-
axint, a híres nyugtatót! Ezért gyakoroltam a lopást a végletekig! Ezért
imádkoztam Leahhoz, szenvedtem véres verítékkel, romboltam le egy
oltárt, öltem meg egy varázslót! Igen, megvan! Elloptam egy sünmedve
tüskét, ezzel megvan a tizenkettô, tehát elkészíthetem elsô szöges
bunkómat! Unokáimnak is ezt fogom mesélni! Kösz Andaxin! Meg-
nyugtattál! Hasfelmetszô Jack!

A Mágia, a Hit 

és a Hatalom gyermekei!
Csatlakozzatok a FFaaiirrlliigghhtt hívôk tudatközösségéhez! 

Hitgyülekezetünk minden igazhitût szívesen lát. Keresd az 

ARANY MAGISZTRÁTUS (9106) 
tagjait.

Tour Wen(4116)
Baltás Durin(2775), Gráf

Stone(2138), Panthera(3660),
Sighter(3998), Eam’err(3548),

Blackstar(1769), Higlander(4717),
Neon Ultra(3692),Thier

Mirgandil(3840), Fujico(1960),
Aztbesztagyú Arktisz.

Kedves Társaim!
Szellô szárnyán suhan szerelmes pillantásom szívetek felé. Hívó szavam
fületekben cseng. Építsük fel együtt Eleinos elbûvölô szentélyét. Minden
odaadó tanítványt szeretettel látok. Csala Csíny-Csilla(1061)

Halljátok hát a Próféták
szavát!

Megalakult Leah papjainak tudati
közössége, a Pusztítás Prófétái, melynek

vezére Grath Morphus (5646).

Pusztítást, halált és a nemlét nyugalmát
hozzák. Költözzön szivetekbe rettegés,

ha meglátjátok mellükön a jelvényt, 
a kaszát. Hajtsátok le a fejeteket 
és várjátok a megváltó csapást. 

Így találkozhattok a leghatalmasabbal,
Leahhal és mellette örökké

szolgálhatjátok ôt és hatalmas papjait.

Leah papjai, terjesszéte a hitet,
örvendjetek a halott felett, mert akkor

Leah is örül. Keressétek meg 
a Prófétákat, lépjetek be közéjük.

Szerezz nagyobb hatalmat istenednek
és magadnak.

Earth Elemental (2214)

A fény vallomása: 
(sötét elmélet)

A gyûlölet, mi téged éget
A gonosz, mit tested éltet
A rossz, mi májad s véred
Ez élteti hát szíved?

Nem, nem ez szíved vágya,
Hanem más, az uralkodás!
Látod, ide vezet az út,
A kárhozottak útja, mit

célul tûztél.

Vagy talán mások szívét
tûznéd ki?

Az, persze az kell neked, s a 
kárhozat mi még illet téged!
Hát ez az életed!
„S ez a vég: az ész, mi

elvész 
s a gyûlölet mi szít tüzet.”

Ez az életed... hát mit félted
Mások életét te nem érted
Életet oltasz és sötétet

ontasz.
A sötétben nem tudod:

De életed veszélyben forog
Nem bánod, mert mit ér az

élet...
mondod!
A hatalmat áhítod, de

megkapni
nem fogod!

Hát ez az életed, benne
lelketlen tested.



Üzenetek
� Alakváltók és kobuderák! Ha ismertek engem,
kérlek titeket, adjátok ki rám az FU parancsot!!! Min-
denképpen akarok egy gyereket. Köszönettel:

Albínó Rozi (1855)
� Ghalla békeszeretô polgárai! Ki gonoszok írásait
olvassa, az megcsalatik. Ilinir Doaron a „gyáva” már
kétszer is elbújt kicsiny gnómom elôl.

Fire Elemental (5431)
� Semlegesek! Azok jelentkezését várom, akik szeret-
nének belépni egy most alakuló csapatba. Eddig a csa-
pat egy tagot számlál. Célja: felderíteni a félszigetet és
persze feltérképezni, + még több közösen megbeszélt
cél. Sürgôsen jelentkezzetek! Russel (1367)

Arló, Zombori út 29., 3663
� 2070-nek! Kedves ismeretlen, köszönöm a sok
segítséget, a további segítséget küldd másoknak, akik
rászorulnak, azt hiszem én már elboldogulok!
� Hi kalandozótársaim! Az elôzô számban még én
kértem infókat, de idôközben úgy alakult, hogy sok
megosztanivalóm van veletek. Ha bárkinek szüksége
van segítségre (koordináták, vízlelôhelyek, térképek,
leírások ... stb.), akkor az írjon. Remélem azok nem
neheztelnek rám ezért, akiktôl az infók származnak!

Izmos Vilmos (4519)
� SilveranDark! Megôrültél!? Felfogtad Te, hogy mire
bíztatod Toborzásgátló Vlagyimirt (GN 14)? Ha
öngyilkos akarsz lenni, dôlj a kôkésedbe, de ne kívánd,
hogy ez a föld, amely mindannyiunk otthona,
elpusztuljon! Big Bogo (5464)
� (Agyilag) Sötét Igbutnak!
„Megvilágítanám számodra semlegességem fokát,
Bár nem hiszem, hogy felfognád okát!
Nem vagyok sem abszolút gonosz sem pedig jó,
Sokkal inkább harcias és bármire kapható!
Ennek ellenére vagyok még oly semleges,
Hogy pofán vághatlak és az csak neked nem 
lesz kellemes!
Párbaj és kihívás elôl még nem szaladtam el,
De a (kutya)ugatásod hozzám sem érhet fel!

De Side, a kobudera 
(Tharr tar tanítványa)

� Morholt a Vészhozó! Drága bratyó... fogadd
könnyekkel átitatott,testvéri ölelésemet!

Sir Dyamorró Xitorkhy Röffeneth, 
a Vízhordó (#34)

� Darkseid, Fire Elemental! Segítségetek kérem! Már
megérkezésemkor eldöntöttem, hogy a jó oldalon fogok
állni, az igazságot és jóságot fogom terjeszteni teljes
erômbôl. Ekkor döntöttem el azt is, hogy Raiát fogom
szolgálni mindenképpen. Segítsetek nekem, hogy álljak
közétek, hgy tudjak Raiának minnél elôbb áldozni! Egy
kobudera. Nin-Eisu (4409), 

3663 Arló, Zombori út 29. 
� Kalandozók! Olyan – fôleg kobudera – kalandozók
jelentkezését várom, akik szívesen alakítanának egy
erôs, ütôképes csapatot a Túlélôk Földje felfedezésére,
valamint az igazság és jóság terjesztésére. Lehetôleg
Elenios és Raia hívôk jelentkezzenek, vagy olyanok,
akik még nem hívôk (pl. én), de azok szeretnének
lenni. Mindkét nem jelentkezhet! Az alábbi címre írhat-
tok: Arló, zombori út 29. 3663,

Nin-Eisu (4409)
Ui.: Más fajok és semleges jellemûek jelentkezését is
szívesen fogadom!
� Kalandozók! Nem unjátok Blackjack okoskodását?
Mert én már igen. egy jóakarója (5694)
� Rosie! Tényleg nem 1 hónap múlva írsz. Még jó,
hogy te fogadkoztál. Robin Hood (1505)
� Helló Csukj/lyás D’End azért írok a G.N.-ben, mert a
címedet nem tudom. Írd meg! Üdv: Titán a
Bátortalan (2367)
� Elf barátaim! Megjött keletrôl a Bárány, azt beszélik
Holtholdnak hívják és elhozta Ghallára az elf
paradicsomot. Tiszteljétek a jövendô királyt, segítsétek
az útján és alapítsátok meg az ôsi elf birodalmak
utódját, Elfdorádó városát. Elfek, fogjatok össze egy
hatalmas királyságát, ami erôsebb lesz minden Közös
Tudatnál és nagyobb minden szövetségnél. Az út már le
van fektetve, csak meg kell találni.

Holthold (3469) és követôi
� Kezdô alakváltók! Ha nem tudjátok merre
induljatok, mit csináljatok ill. jók avagy gonoszok
akartok lenni, de nem ismeritek az isteneket, jelentkez-
zetek. Sok segítséget kaphattok és még be is léphettek
egy most alakuló csapatba. A legfontosabb mégis az,
hogy a többiek megunt tárgyait megkaphatjátok és még
plusz információt is arról, hogy mire lehet használni. A
belépés feltétele mindössze az, hogy csapattagtól ne
lopj, és ne is támadd meg.
Ha összefogunk, segítjük egymást, sokkal többre ju-
tunk, mintha egyedül próbálkoznál. Csatlakozz hoz-
zánk, lépj be minnél elôbb. A leveleket várja: Lord
Teflon (4902)
� Mindenki levelét várom a 4810-es számon! Aki
kezdô kalandozó, bátran írjon, segítek! Akárki írhat!
Tehát még egyszer 4810
� Hé, McSivaat, Buldózer, Fealefel Throm és a
többiek! Mi vagyunk a királyok! Sikerült ismét alul-
múlnom magamat a szintszívóval! –3 szint! He-he!
Írjatok! LeChuck a Törpe!

� Sauron! Jellemed sötétedésével barátságunk egyre
halványul! A vége a halálod lesz! Változtass ezen kérlek!

Zeldor Dreyfus (4629)
� Kedves Vészhozó! (?) Szerintem az ôsi fajok képvi-
selôi közül te élted túl a világégést... 

Szeretettel: Banális Ájlbibek
� Hé, Ezüst Mágusok! Ha küldtök valami jelet és
megtérítitek Fairlightot, én benne vagyok a buliban...

Banális Ájlbibek
� Úgy látszik a Serény Múmiáknál bekövetkezett a
Közös (?) Tudathasadás!

Szôröspók Ôrdémon (9999)
� Mélyen tisztelt Sötét Igbut! Nagy örömömre szölgált,
s igen meghatott az, hogy ,méltónak találtad reá mél-
tatlan, s kicsiny személyemet, hogy lelkem elszakítsd
gyarló porhüvelyétôl. Ám de lenne egy kis probléma. A
kereszenevemet r betûvel írtad. Én nem Mylyr vagyok,
hanem Mylyl. Kérlek reá, korrigáld. Elôre is köszönöm,
tisztelettel: Xiltyn Ryid Mylyl, egy könnyekig meghatott
tünde
Utószó: Ten érdekedben ajánlom néked, barátom, ne
nagyon pattogj, mert a végén esetleg megkeres egy ná-
lad sokkal erôsebb karakter, s le talál csapni téged. Vi-
gyázz hát magadra, azt tanácsolom!
� Legyetek üdvözölve Ghalla Istentelen Gyermekei!
Nos... halljátok hát szavam:
Sokan megszóltak már, két arcú vagyok „a nagyokat is-
tenítem, a kicsiket lenézem”. Épp ezért én Gourth Kill-
master, Leah és Raia egyetlen gyermeke fogadalmat te-
szek itt elôttetek: esküszöm... ha tárgyakkal nem is, de
tanácsokkal segítek ezentúl minden kezdô karaktert,
aki hozzám fordul... légyen az jó, vagy az éj szolgája...
semleges vagy bármilyen fajú. Így lesz hát a kettôbôl e-
zer arcú Ghalla egyetlen nagyarcú isteni ivadéka......

5820
� Kedves kopasz, csillogó szemû árnymanó férfi, aki
jún. 1-én az 503-as toronytól keletre 5 és délre 1
mezônyire lopni próbáltál Tôlem, egy kopasz, félszemû
kobudera férfitôl, majd jún. 9-én meg is támadtál!
Szerintem rendeznünk kéne nézeteltéréseinket. Üzenj
és javasolj egy idôpontot és egy helyet! Amennyiben ezt
nem teszed meg, gyávának minôsítelek!

Reklawyks Ekul (2789)
� Kobuderák! 
Ez a megszólítás csak azoknak szól, akiknek él még a
szívében a fajtársi összetartás. Hozzátok lenne pár
szavam: Tudomásomra jutott, hogy az 503-környékén
egy copfos ezüsthajú, zöld szemû kobudera férfi garáz-
dálkodik és gyilkolja a nyugatról jött, újonnan érkezô
kalandozókat! Eddig már hat áldozata volt és mindig
újabbra les. Nemrégiben egy ismerôsöm arra járt, és az
503-as épület mezôjén talált egy copfos ezüsthajú,
csillogó szemû kobudera férfi holttestet. Már több hete
ott hevert! Hát kérdem én: Meddig tûrjük még, hogy
ilyen mocskok garázdálkodjanak Ghallán?
Egy biztos, és nem fogom tovább! Ha valaki más még
így érez, keressen meg és „intézkedni” fogunk!

Nemo Brave (1412), a bosszúálló
� Sziasztok Túlélôk! Visszatértem! Bocs, akinek nem
írtam, furcsa is lett volna írogatnom!

O’Lajos Hal (3073)
� Kedves Ismeretlen! Már csak azért sem fulladok
meg! Hulljanak a nekrofunok!Smack, az Úszómester.
� Kedves Zeldor Dreyfus! Kérlek, a következô GN-ban
írd meg „mentális telefonszámodat”, mert ennek hiá-
nyában nem tudok üzentet küldeni Neked!”
� Tisztelt Sötét Igbut! Kissé meglepve értesültem ar-
ról, hogy halállistát vezetsz, s azon én is rajta vagyok.
Nem egészen értem az indokaidat. ezeddig még nem
ártottam Neked, sem másoknak. Még azon elvetemül-
teknek sem, akik nevemet merik birtorolni. Sokan azt
mondják, hogy túl békés a természetem; bár ezt nem
érdemes túlzottan sokáig próbára tenni. Azt hiszem, ha
továbbra is így folytatod, nem élvezheted e földi lét
kalandjainak izgalmait. Ugyanis sokan vannak, akik
nem ennyire nyugodtak... Ezt Te is megértheted.
Bizonyára ezen lista összeállításakor kellôen tájé-
kozódtál a kiszemelt áldozatok harci és védekezési
lehetôségeirôl; nehogy kellemetlen meglepetés  érjen
egy-egy jobb fegyver vagy páncél képében.
Te bizonyára okos és ravasz vagy. Ennek így kell lennie,
ha – többnyire – csupa ilyen kalandozót szemeltél ki,
akik feltehetôen rosszabul vannak felszerelve, s netán
még gyengébbek is Nálad. Ebbôl a entieken kívül még
egy dologra kell hogy követekztessen a szemlélôdô:
rettentetlenül bátornak kell lenned!!!
Én személy szerint tiszteletet érzek a becsületes, az
elhatározásait vagy istenét híven követô, a bátor, stb.
karakterek iránt. tisztelem továbbá a bolondokat, s a
lelki szegényeket is, – sorsuk miatt megérdemlik – így
hát tisztelnem kell Téged is.
a Te sötét mivoltodat nemcsak jellemed fénye tükrözi.
Ezt a fajta sötétséget IQ-milyensége sem befolyásolhatja
- ezért viszont csak sajnálni lehet. Éppen ezen két in-
dok miatt megbocsájtok neked! Élj vagy halj boldogul, s
vigyázz magadra! Én nem fogok Veled harcolni, mert
lelked zavart, s nyugtalan. Ehelyett inkább Sheranhoz
fogok imádkozni, hogy mutassa meg számodra az igaz
békét, s hozza el Neked a boldogság nyugalmát...
Az istenek fénye kísérjen utadon: Merlin, a druida
� Sötét Igbut ! A szavakat még én sem lophatom el
tôled. De minden mást igen!...

Lop-Nessy Eszti (2434)
� Kedves xirnox! Mé’ martad le savaddal szeretve
szeretett páncélomat? Szégyeldd magad! 

Kuznyecov

� Gourth Killmaster, De Side és még sokan mások!
Sajnálom, balekok, de ghallai pályafutásomnak ezennel
vége! Haratu, a kobuderaölô
Ui.: Híveim! Visszatérek!
� Ilinor Doaron! Köszönet a ZAN-indukátor
elpusztításáért. Nemes cselekedet volt tôled. Remélem
folytatod a pusztítást, annál is inkább, mert a jók
általában nem tudnak rombolni! Üdvözlet Raia-tól.

El Shaar (5442)
� Igbut! Te már most is Ghalla sötét fejedelme vagy.
Szellemileg!!! Gurry (3370)
� Dögvész és pusztulás! Lop-Nessy Eszti eddig is
rendszeresen lenyúlt tôlem tíz-húsz aranyat, de most
hogy megalakította szedett-vedett bandáját, a veszély
gigászivá nôtt. A becsületes, jó útra tért kalandozó már
nem érezheti biztonságban magát. Amit véres harcok
során megszereztél, pofátlan módon ellopják az életre
sem méltó árnymanók. Tudati össefonódásuk tovább
növelte képességeiket. Aki ismeri azt az érzést, amit a
nehezen összekuporgatott tárgyak elvesztése jelent, és
ismeri a becsületesség fogalmát, az kiadja az
„FT 9112 1” parancsot. Nekem a követketô fordulóm
ezzel fog kezdôdni. Az utána lévô utasításokkal a csap-
dakészítésemet novelem, hogy legyen némi esélyem a
paraziták ellen. Kövessetek! 

Dalamar
� Minden értelmes kalandozó! Ne foglalkozzatok már
ennyit ezzel a Kivilágítatlan Igbut gyerekkel! Nem
látjátok , hogy csak feltûnési viszketegségbôl csinálja?!?
Ne törôdjünk vele, tök ideges lesz...

Wolfblood (1828)
� Sötét Igbut! Sötétségednél és hülyeségednél már
csak pofátlanságod nagyobb!!! Halál rád és átok, amiért
a szövegemet bitorlod! (Nem rímel, de igaz...) Mellesleg
nem gondolog, hogy nevetséges vagy? Találkozzunk.
heylszínt és idôpontot mondjál te.

Shai Hulud (2675)

Szerelem
� Én kedvesem, Valéria! Meglehet, hogy mostan
kegyeidre még személyem méltatlan vala. Ám de méltó
leszek, envéremre esküszöm! Bátorságom bizonyítása
képpen fogok én szembe szállani, a xirnox-szal, s addig
nem nyugszom, míg szerelmem bizonyságaképpen le
nem gyôztem e gonosz szörnyeteget néked.

Egy szerelemmel telt szívû tünde, Xiltyn Ryid Mylyl.
� Pistis! Dor-dor! Tis

Munka
� Túlélôk Földjének népe, kalandozótársaim. Én
Scrabby Doo, elvállalom ezen feladatokat: oltárépítés,
olvasztókemence, vaskohóépítés, vízhordás, tárgyak
elôállítása, fémkeresés, élelem beszerzése, szörnykom-
ponens beszerzése, labirintus kifosztása, lopás. Egyéb
feladatokat lehetôség szerint teljesítek. Részletes kataló-
gus: a 2360-as kalandozótól kérjétek. Elôre is köszö-
nöm a megbízásaitokat, amiket a jelentkezés sorrend-
jében AZONNAL végrehajtok.

Scrabby Doo (2360)

Fenyegetés, bunyó
� Miss Ed! Ha még egyszer lopni próbálsz tôlem, vagy
a barátomtól: Valar Dalshimtól, akár csak egy kerek
követ is, hamarosan találsz valamit a koponyádban (pl.:
szöges bunkót) Zark 2072
� Bolhás Szomszéd! Nem mindenkinél vagy erôsebb.
Jön még kutyára úthenger! Balkezes Stone (2765)
� Biton! Azt nem tudom, milyen bitón fogod végezni,
de azt igen, hogy ha Avenger Blondraker haveromnál
nem rakod le, vagy nem egyeztek meg a 3 rézben, amit
voltál szíves ellopni, akkor egy Leah, egy Tharr és egy
Raia hívô csapattal kell megküzdened!

(4604), (2367), (3160), stb. 
Írj vissza! (3160)

� Kôfejû Morg! Remélem nem felejtetted el, hogy
megbélyegeztelek! Soha nem menekülhetsz elôlem,
felkutatlak a föld alatt is! Meglakolsz!

a titokzatos alakváltó
� A sötétség szolgálatában állunk, és nem szándéko-
zunk megtérni (túl sok TVP a jellempróba), így inkább
varázspárbajra hívjuk ki az Ezüst Mágusok Rendjét. Ké-
szüljetek borzalmas halálotokra. Helyszín az 505-ös va-
rázslóház.
Ytximonoxa (3. szintû gnóm, de már nemsoká 5.),
Dash Awe (2. szintû árnymanó), Creeping Doom (2.
szintû törpe), Wilken a Vadász (3. szintû ember).
Megismertek minket a ruhánkat díszítô TÁL-ról (TÁpos
Légió)
� Zakariás! Ne lopj mégegyszer, és ne találkozzunk!

Egy „jó” akaród
� Hé Tuborg! Azért király az a fémrúd, amit „adtam”!

LeChuck (4810)
� Hé, te göndör hajú árnymanó férfi, aki a 27-es
labirintuson elloptál egy törpétôl egy bronzkulcsot,
válaszolj erre a számra (4810)
� Na idefigyelj, te „barna hajú, barna szemû ember
férfi”! Ha harmadszor is rámtámadsz, Leahra,
esküszöm, hogy péppéverlek a szögesbunkóval, vili?
Egyébként meg milyen gyáva fickó vagy te, hogy
megfutamodsz egy nô elôl?!?

Egy fekete, copfos hajú, félszemû, 
és bronzbôrû árnymanó nô

� Húzzátok meg magatokat alávaló férgek, mert
megérkezett a gnómok fejedelme! Corwex (3580)
� Marharépa megöllek! Q. S.
� Kedves Szürke Erik! Megkérlek, hogy ne próbálj lop-
kodni tôlem, mert letördelem a kezeidet! Tisztelettel:

Leslie, a troll (2572)
� Lopni próbáltál tôlem, te kopasz, zöld szemû, har-
csabajszos troll férfi? Csak találkozzunk!

Egy kobudera
� Xanathar! Pimaszságod egyenesen felháborító!
Ismételten párbajra hívlak, miután az elsô alkalom alól
gyáván kibújtál. Legyél az újság megjelenése uátn
három fordulóval Shaddar fôterén! Amennyiben most
sem jelensz meg, ismételten gyáva féregnek nevezlek!

Weasel, a végzeted

� Sötét Igbut! Engem már meg sem akarsz ölni?!
Ezért megöllek! Reszkess, mert SZÖGLETES KÔVEL
foglak agyoncsapni! Zseni Zsiga (2476)
� Meghalsz Baltás Dögvész, megismertetem veled az
árnyékvilágot. Egy titkos kobudera
�

Üzlet
� Eladnám Rock-Metal kazettáimat! Akit érdekel,
válaszboríték ellenében küldök listát és árajánlatot

(3265)
Varga Zsolt, 2600 Vác, Berkes András u. 21. 

� Deus ex machinát, lapockacsontot, fémrudat,
mandibulapengét, rókafarkat, sallank karmot adnék
zöld üvegért, ragasztóért, vizionár szemért az 530-as
közelében. Lehetôleg jó jellemûektôl. 1903
� Keresem azon kalandozókat, kik bronzhegyû
nyilaikat bronzra, vagy rézre cserélnék. Ezenkívül azo-
kat, akik szvó ektoplazmát adnának ragasztóért, ubuk
dobónyílért vagy rákpajzsért cserébe.

Athanas (3079)
� Qvill és az 533-as épület környékén keresek valakit,
aki rézdarabot vagy madártollat cserélne. Meghálá-
lom!... Ja, és üdv LeChuck! Fealefel Thorm (2444)
� Keresek: bakkura bôrt, bordacsontot, tigrosz-
lánfogat és lapockacsontot. Tudok adni: fémrúd, arany
grákóbôr, mérleg stb. az 528-as kastély környékén.

Valar Dalshim (4865)
� Antilopbôrért 2 surranókígyórt vagy 2 bordacsontot,
ill. 2 varányszemért cserébe királygyíkbôrt kér az 514-
es épület környékén Mammouth a Hóhányó (5106)
� Infót és kavadu lebenyt ad aranyért cserébe az 511-
es környékén a 4749-es kalandozó
� Rezet, ónt veszek. Jelentkezni a 2544-nél, Shaddar
és az 528 környékén!
� Csontkulcsot, rézkulcsot keresek Shaddar környé-
kén (2685)
� Kavadu lebenyt, antilopbôrt, vadász tatu bôrt, va-
rányszemet ad tigroszlánfogakért, sünmedve tüskéért,
surranókígyó bôréért cserébe az 506, 534, 513 környé-
kén Elektor Kalandor (1827)
� Magszimbelet, bakkurabôrt, fémrudat, süntüskét
stb. kér Gatin környékén Phoenix (4763). Fizetés
megegyezés szerint.
� Qvill környékén gôtecsontért 5 aranyat ad a 3079-
es, zöld üvegért 12 aranyat ad a 4697-es kalandozó.
� 4 rézdarabot, 2 vízionárszemet, 5 aranyat ad
ugarhéjakért cserébe az 535-ös környékén Zeldor
Dreyfus (4629)
� Magas réztartalmú kalandozók koordinátáit keresi
(Qvill környékén) amiért a zsákmány 10%-át kínálja
cserébe Andor no Harine (5445)
� Gatin környékén kínál madártollat, varányszemet,
sallankkarmot, tigroszlán fogat és dözmöngszívet,
csontszablyát kér cserébe Har A’Kiryela (4194)
� Denevér szimbólumért fémeket, kavadu iszákért
zöld üveget, grákóbôrért gôtecsontot cserél, valamint fé-
meket, göcsörtös bunkót vesz és antilopbôrt ad Magá-
nyos Farkas (5678)
� Fairlight rúnakövet és csontszablyát szeretne a
nyugati határvidéki ôrtoronynál Rettegett Odin (5180)
� Nagy vaspajzsomat két kisebbre cserélném szétköl-
tözés miatt! Érdeklôdni: Brutaliti (3189)
� Kavadulebenyt, mandibulapengét ad ubuktüskéért,
sünmedvetüskéért és drótszôrért cserébe Karm Fia
Dorm (4061)
� Kedves akrobaták és húsvéti (griff)tojások! Hamaro-
san szükségem lenne 2 grifftojásra, mint Fairlight leen-
dô híveként; Shaddartól keletre. Minden megoldás ér-
dekel! Üzenjetek Nirvana (3497)
� Ha valaki tud bármilyen infót egy bizonyos
„kôkorszaki szaki”-nevû szörnyrôl keressen meg! Nem
bánja meg! Magányos Halál (3265)
Címem: Varga Zsolt, 2600 Vác, Berkes András u. 21.
� Gatin környékén keresek magszimbelet, ragasztót,
bakkurabôrt és ugarhéjat, valamint orgyilkos tôrt és
fémeket méltányos áron-aranyban fizetek vagy csere is
lehetséges. Fontos! 3820
� Hé, kalandozók! Üzleti ajánlatom van a számotokra!
Ezt most nem fogom elárulni, hogy mi, azt se, hogy hol
vagyok, de aki találkozik velem, az megtudja a címem.
Írjatok, a részleteket levélben megvitatjuk.

Graham Treefrog (4788)
� Nagy mennyiségû dözmöngszív(122), téfea
agy(172), trikornisszarv(198) és szent jogar(150) várja
új gazdáját. Várom az árajánlatokat.

Gilgarat(1207)
� Királygyík bôrt cserélek két mandibulapengéért 1-es
labirintusnál. Shadow Dancer (2103)
� Aki hozzá szeretne jutni egy kazmárgyökérhez 10
aranyért (manifesztátor!), keresse Annakot (5604),
Jerikót (3821), vagy ZAN-palántát (5538).

Kontakt
� Továbbra is keresek orosházi túlélôket, valamint
bárkit, akivel levelezhetnék! Izmos Vilmos (4519)
� Keresem azt az elvetemült fekete hajú, szürke sze-
mû ember férfit, aki D.E.M használatra késztette kalan-
dozómat. Köszönjétek meg neki helyettem is. Egy troll
� Dornodon hívôk jelentkezését várom, kölcsönös
segítség céljából! Fôleg Gatin környékérôl!

Har A’Kiryela (4194)
� Kalandozók! Várom Raia hívôk segítségét, hogy jóvá
válhassak és áldozhassak a legfôbb istenségnek. Sheran
hite nem volt elég erôs bennem. Sajnálom!

Zeldor Dreyfus (4629)
� Keresem azt a copfos ezüsthajú, szürke szemû
árnymanó férfit, aki orvul meg akart engem lopni.

Argos (3131)
� Keresek olyan kalandozókat, akik szívesen levelez-
nének egy 4. szintû trollal.

Hook Kapitány (5694)
� Ercsi túlélôk jelentkezzetek! (4926)
� Keszthelyi és Nagykanizsai kalandorok jelentkezését
várom. Dragon’s Shadow (5315)

� Dombóvári Túlélôk jelentkezését várom. 
Bagoly (5375) (366-307)

� Troll hölgy jelentkezését várom. Írjatok a 2544-nek.
� Lady Barbara! Régebben (1-2 hónapja) össze-
futottunk, de a címed sajnos nem tudom. Nem tudnál
írni nekem, hogy dumcsizzunk egyet? Címem: Baráth
Alexandra, 2800 Tatabánya II., Réti út 13. F/2. 

Szasza, az 1681-es
� Orosházi túlélôk leveleit és telefonjait várom. Együd
Miklós, Orosháza, Gárdonyi u. 5., tel.: 312-924.
� Raimund! Megérkeztem! Keress meg és láss el
táppal (fegyver, vért, stb...) Használd a A (tárgy,
kalandozó, hányat) parancsot! Várom a szállítmányt,
cserébe megvédelek és a barátod leszek (+átadok
minden infót, amit eddig szereztem!).

Russel a rettenetes
� Sárospataki és környéki túlélôk jelentkezését
várom. Címem: Lapis József, 3950 Sárospatak, Katona
J. 26. II. /3. Thpreg Yw’hite (5102)
� Zöldlombfi Legolast, az elfet keresi Athanas
(3079)
� Setét Patkányt (fekete hajú, bajszos, fekete bôrû
árnymanó) keresi Rettegett Odin (5180)
� Sir Kris-t és egy, az 535-ös környékén látott jó jelle-
mû, fekete hosszú hajú, bajuszos, szürke szemû
embert férfit keres Zeldor Dreyfus (4629).
� Gottmogot (2368, ember) keresi Har A’Kiryela
(4194)
� Veszprémi túlélôk írjatok! 

Rettegett Odin (5180)
� Qvill környékén keres uzbánycsôrt, sullárhólyagot,
göcsörtös bunkót a 3627-es
� Veszprémiek, és környékbeliek! TF klub mûködik a
Március 15-e úton levô klubkönyvtárban Veszprémben.
Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!

Questid’Side
� Minden paksi túlélô jelentkezését várom infocsere
céljából a 7030 Paks, Táncsics M. u. 16. címen vagy a
75/311-319-es telefonszámon. Sel’y’dor (1382)
� Quvilltôl 20 mérföldes körzeten belül Leah hívôket
oltárépítés céljából keresek. (5322)
� RAFI!!! Sürgôsen üzenj! Szükségem van pár infóra,
kérlek add meg a címed. Elôre is köszi: Wuh (3222),
alias Verba Ervin
� A GBT-hez, helytartói városokhoz közel tartózkodó
társakat társakat. Fairlight papok elônyben!!!

Kék Morphy (4269)
� Egy nemrég érkezett elf vagyok. Kapcsolatot keresek
jó jellemû elfekkel. Szôke Galahad (5509),

azaz Láng Szilárd, 1212 Bp., József A. u. 71. VI/35.
� Keresem azt a hosszú, szôke hajú, kék szemû troll
nôt, aki eddig kétszer is péppé vert a szöges bunkójával
(legalább az 1-es labirintus közelében) barátság cél-
jából. Egy ezüsthajú, csillogó szemû, harcsabajszos,
sötét bôrû gnóm férfi. (2710)
� 1994. 07. 13-án az 55,73-as mezôn egy megölt és
kifosztott kopasz, félszemû árnymanó férfi porhüve-
lyére bukkantam. A tetemet Raia nevében végtisztesség-
ben részesítettem. Ámen1
Kérem az elhunyt szellemét, hogy jelentkezzen a 2351-
es számon. Pár kérdést szeretnék neki feltenni az eset-
tel kapcsolatban. White Nor Wacak

Szövetségek, szervezetek

� TROLLOK! Eljött az ideje, hogy megmutassuk hôn
szeretett világunk egyéb kalandozófajainak, hogy a troll
nemzet nemcsak testi erejével múlja felül ôket, hanem
intelligenciájával is. Célom elérni azt, hogy tisztelet-
teljesen beszéljenek a trollságról. Ezért megalapítom a
Troll Okosok Szövetségét (TOSZ). Jelentkezés nálam:

Mammouth a Hóhányó (5106)
� Figyelem! Achtung! Attention! Vnimányie! Ec-
cienzione! Aki még nem lépett be a TOSZ-ba (Túlélôk
Országos Szövetsége), az tegye meg most, mert holnap
talán mér késô! A TOSZ 1993. nov. 23-án alakult,
baráti körben. Jelentkezni lehet tagnak az elnöknél.
Cím: Zsohár Attila, 1165 Budapest, Margit u. 100., te-
lefon: 1-2717-567., du. 18-20-ig. Szívesen cserélünk

Jogért és Igazságért Alapítvány
Kalandozó!!!
Ha meguntad, hogy gonosz karakterek zaklat-
nak és egyedül gyenge vagy, akkor írj nekünk,
hogy ne legyél egyedül. Az alapítvány megkísérli
azt, hogy összegyûjt és összehoz benneteket.
Ám ehhez az kell, hogy minnél többen írjatok.
Írd meg, hogy:
• kivel van bajod (név, szám, leírás, hol, mi-

kor)
• ki vagy (karakterlap fénymásolat)
• hol tartózkodsz (és hol fogsz a következô kö-

rökben)
Ha írsz, akkor mi rögtön visszaírunk és megad-
juk azoknak a karaktereknek a nevét és szá-
mát, akiknek szintén baja van azzal, akivel ne-
ked is bajod van. Így aztán megbeszélhetitek,
hogy fogjátok megbosszulni a sérelmeiteket, sôt
talán barátok is lehettek.
Ha a gonosz elleni harc a szívügyeddé vált, és a
tettek embere, elfje, törpéje ... stb. vagy, akkor
is írj. Az Alapítvány tárt karokkal várja azokat a
fegyverforgatókat és mágiahasználókat, akik úgy
érzik, képesek szembeszállni a gonosszal. Ha
csatlakozol hozzánk, rangot, státuszt kapsz.
Tagja lehetsz egy olyan baráti társaságnak, ame-
lyik Ghalla legösszetartóbb szövetsége szeretne
lenni, és késôbb egy Közös Tudattá is alakul. Ha
mindezt szertnéd, akkor írj most! 
És addig se felejtsd: egy mindenkiért, 

mindenki egyért
A bejelentéseket és a jelentkezéseket a 1135-ös
mentális telefonszámon várjuk.
Duncan C.Idaho, Lionheart, Pokoltûz Dor-

kath, Ivanhoe de Roses,
Silverstrone, Shinai



10. körig:
Egy körben legtöbb TP:
D’arker N’est 446
Silverandark 408
Syrtis Maior 357

Összes TP:
McPaul 1465
Banális Ájlbibek 1341
Körte a Törpe 1110
Slamboy Testvér I. 563
Megölt szörny:
McPaul 48
Arisztipposz 44
Kadera Forsetti 42

20. körig:
Egy körben legtöbb TP:
Acionyx Jubatus 871
Doktroll Martens 768
Monster Jack 762
Összes TP:
Drofo 6399
Acionyx Jubatus 4521
Brutaliti 4091
Megölt szörny:
Drofo 93
Wu Chen, az Éber 90
Tigris 77
Acinonyx Jubatus 74

30. körig:
Egy körben legtöbb TP:
Avatar of Adamo 2008
Dort Amessix 1553
Darkseid 1075

Összes TP:
Avatar of Adamo 13961
D’arker N’est 8478
Piszkos Fred 8005
Nirvana 7332
Megölt szörny:
Avatar of Adamo 139
White Nor Wacak 117
Albin Mendal 110
Nirvana 106

40. körig:
Egy körben legtöbb TP:
Miranda 1388
Darkseid 1315
Gronkh 1312

Összes TP:
Darkseid 15321
White Nor Wacak 11174
Yvorl 11020

Megölt szörny:
Shiva Shavti 144
Tasslehoff Fúróláb 140
Shaquille O’Neal 121

50. körig:
Egy körben legtöbb TP:
Ved-Smillon 2183
Thak Grober 1993
Eclipse Jama Lapyx 1648

Kuznyecov 1228
Death Knight 878

Összes TP:
Ved-Smillon 28376
Mohammad 21052
Tasslehoff Fúróláb 16254

Death Knight 14664

Megölt szörny:
Ved-Smillon 213
Death Knight 197
Mohammad 192
Tasslehoff Fúróláb 188
Shaquille O’Neal 158

60. körig:
Egy körben legtöbb TP:
Armidon Eldonal 1699
Marcona 1075

Összes TP:
Armidon Eldonal 20637

70. körig:
Egy körben legtöbb TP:
Abdul 2130

Összes TP:
Abdul 33076

Megölt szörny:
Abdul 267

90. körig:
Összes TP:
Dalamar 5611(!)

Képzettség rekordok
Tom a villámkezû 20. ford 17. szintû lopás
Acionyx 20. ford 8. szintû ökölvívás

Különleges rekordok, érdekességek
• Armidon Eldonal 4 életpontot sebzett a büntetô pragloncon,

pedig az EF. szerint „még soha senki nem volt képes azon a
lényen sebet ejteni”.

• Acinonyx Jubatusnak a 17. fordulójában még nem volt rej-
tôzködése!

A különbözô „versenyszámok” elsô három helyén a „Minden Idôk Legjobbjai”
állnak, a többi helyre az utolsó GN megjelenése óta beküldött rekorderek
sorolódnak be. Ha rekordot, észrevételt küldesz be, légyszíves mellékeld az adatot
igazoló forduló fénymásolatát, és jelöld meg azt a részt, amely rekordgyanús.

információt szövetségekkel, de infót csak a TOSZ tagjainak
szolgáltatunk ki! Minden istenkövetô karaktert szívesen
várunk, fajtól, nemtôl, jellemtôl függetlenül! Aki még nem
követ semmilyen istent, annak is szivesen segítünk. Kezdô
mutánsok jelentkezését is várjuk!
A TOSZ felépítése a következô (jelenleg): elnök: Zsohár Attila,
alelnök: Githyanki, titkárnô: Csöcsös Hilgar, másik titkárnô:
Madame Küret, gazdasági igazgató: Gabe El Caplac, bérgyil-
kos: Picur, a Vadász, egy hû barát: Shapefister.
Jelszavunk: szeressük egymást gyerekek!
Lépjetek be! Megéri!
� Be akarok lépni az Á.É.Sz.-be. Ha tud, segítsen valaki,
írjon! Robin Hood (1505)
� Minden Ghallán megalakult/alakuló szövetségnek! Csak
kapkodom a fejem és nem gyôzöm számon tartani a frissen
alakult szövetségeket/szervezeteket. Úgy döntöttem, ha vala-
kinek szüksége van rám, akkor keressen meg! Adataim: Ba-
nális Ájlbibek (3813) semleges elf nô, Fairlight követôje.
Közös tudatba még nem léphetek be.
� Itt az Orgyilkos Unió! Minden megalomániás gyilkolómû-
vészt örömmel üdvözlök. Ha csatlakozni akarsz, írj! 

Rozsomák (4394)
� Adrian, te igen ôrült!! Ôrült voltál, hogy lopni próbáltál tô-
lem!!! Egyébként üdv néked Scooby Doo! Hé gyerekek! Ke-
resem az alteregómat! Ki néz ki úgy, mint én? Fekete, copfos
hajú, szürke szemû kobudera férfi! Ikreim, jelentkezzetek!

Scrabby Doo (2360)
Ui.: Hé Octavianus! Belépnék a lovagrendbe! Majd jelent-
kezem!!! (2360)
� Nemzetek Egyenlôségének Szövetsége
Üdvözletemet küldöm mindenkinek! Nagy örömömre szol-
gált, hogy a Nemzetek Egyenlôségének Szövetsége céljai sokak
tetszését megnyerték, s örülök annak, hogy megalakulása óta,
ha nem is nagy számban, de azért sokan megtisztelték a
Szövetséget bizalmukkal, s beléptek. Nagy hálával tartozom
Erigson barátomnak, aki ötleteivel s tanácsaival igen sokat
segített az általam alapított szövetségnek. Sokan kérdezték,
hogy voltaképpen mi is a NESz célja. Errôl kívánnék többek
közt mostan szót ejteni.
Ghalla földjén már a világégés elôtt is igen nagy méreteket
öltött a faji elôítélet. Ezen értem az árnymanó faj iránti gyûlö-
letet, a trollok megvetését,s lenézését, valamint néhány nem-
zettség között fennállt és sajnálatos módon még most is gyak-
ran fennálló ellentéteket, nézeteltéréseket. Ezen érzelmek,
még a világégés után is megmaradtak, sôt még felerôsödtek.
És nem csak a Sötét Oldal követôinek körében tapasztaltam
effajta elôítéleteket, hanem másutt is.
A NESz célja elsôsorban az, hogy az elnyomott, lenézett fajok
illetve népcsoportok mellett kiálljon, azoknak próbáljon segí-
teni, ha érdekei háttérbe szorulnának. Célunk az is, hogy erô-
szakmentes eszközökkel meggyôzze, jobb belátásra bírja
mindazokat, kiknek lelkét fajgyûlölet szennyezte volna be,
illetve kik elôítéletekkel viseltetnének egy másik nemzetség
iránt.
Néhányan nem értettek egyet az általam alkotott paragra-
fusokkal. Belátom az elsô változatot elégé ostoba módon
alkottam meg, ezért némileg átfogalmaztam. Remélem a
második változat immáron sokak tetszését ki fogja vívni.
Kívánságuk szerint igyekeztem elvárásuknak, tanácsaiknak
megfelôen átalakítani a Szövetség törvényeit. Íme:
1. § Mindazok, akik a NESz céljaival egyetértenek, osztozni

kívánnak a Szövetség törekvéseiben, munkájában, belép-
hetnek a pártba. Bárkit, aki ezen célokat kívánja szolgál-
ni, szeretettel várunk a szövetségben.

2. § Munkánk elsôsorban arra irányul, hogy Ghalla földjére
beköszöntsön a béke és az egyetértés; pártunk tehát
elutasít mindenféle vérontást. Értem itt az úgynevezett
Szent Háborút is, mely nem kis szerepet játszott egyko-
ron a Világégés megszületésében.

3. § Ha a szövetség egyik tagjának segítségre lenne szüksége,
akkor, aki tud, lehetzôségeihez és képességeihez mérten
próbáljon segíteni neki. Komolyabb feladatoknál, külde-
téseknél is próbáljunk lehetôségeinkhez mért segítséget
nyújtani társainknak.

4. § Ha a szövetség egy tagjának információra lenne szüksége
valamely ügy végett, az írjon nekem, s én megpróbálok
segíteni, amint tudok. Itt az olyan információkban való
kisegítést értem, mint szörny, térképbeli adatok, tárgyak,
istenek illetve Ghalla világában leledzô homályos adatok.

Célunk: változatlan. 
Azoknak, akik eddig beléptek, nagy hálával tartozom, lévén,
hogy megajándékozták a pártot bizalmukkal. Igyekszem erre
a bizalomra rászolgálni. Ezúttal kifejtem abbéli reményemet,
hogy ennek utána még többen fognak jelentkezni a Szövetség-
be. Akik be kívánnak lépni a NESzbe, azok írjanak énnékem,
vagy Erigson (2104. számú kalandor) barátomnak. Elôre is
köszönök minden bizalmat s szeretettel várok minden
belépni szándékozót.

Xiltyn Ryid Mylyl (2104), a tündék nemzetségébôl
� Kalandozók, kalandorok, vándorok túlélôk figyelem!
Tudod, mi a félelem? Tudod, hogy milyen érzés elnyomott-
nak, kiszolgáltatottnak lenni? Tudod, mi az a rettegés? Ha
ezekkel a dolgokkal tisztában vagy és szeretnéd orvosolni
ôket, akkor FELTÉTLENÜL keress meg minket! A Ghallai
Testôrképzô és Szolgáltató Vállalat várja leendô ügyfeleit. Üze-
net címek: N. C. Brave (5622), Fekete Párduc (4701). És
ne feledd: a biztonság mindenek fölött!
� A Túlélô Törpök Társasága továbbra is szeretettel várja
törpök jelentkezését. Tengernyi infó vár Rád! Jelenleg több,
mint 10 tagból állunk. Jelentkezni a 3627-es számon, Kadera
Forsettinél lehet
� Figyelem! Megalakult a GHALLAI Tolvajklán!
Az elsô igazi, egymást segítô társaság. Számítógépes nyilván-
tartás gyors, pontos és megbízható. Állandó információk a TF-
rôl és a Klán többi tagjáról. Kezdôk segítése és tárgyak cseréje.
Tag lehet bárki aki a lopásban jeleskedni akar. Nagy
lopásokért jutalom! Megfelelô bérezésért bérlopásokat válla-
lunk! Jelentkezés és megfelelô bérlopásokat vállalunk!

(4577) Tom a villámkezû
� Kezdô gnómok! Ha nem vagytok túl a 20. fordulótokon, s
érdekel benneteket egy a kezdô gnómokat összefogó szövet-
ség, csak írjatok vagy keressetek meg telefonon! Rengeteg in-
fó, akár más fajúaknak is!

Sunlicht (2710) 1203-988
� Ghalla minden nônemû túlélôjének: Nem vettétek még
észre, hogy a férfiak teljesen kihasználnak minket? A mi
jogaink reformálása céljából ezennel megalapítom a Ghallai
Nô Egyletet. Minden velem egy véleményen lévô nôt, fajra és

jellemre való tekintet nélkül várunk sorainkba. Bôvebb
infóért jelentkezz Dort’conornál a 3600-as számon.
� Kalandozók! Semlegesek! Fairlight-papok! Ha már beál-
doztatok az egyetlen igazi istennek, de a tudatkapcsolódáshoz
még tapasztalatlanok vagytok, keressetek meg! Vegyük fel
egymással a kapcsolatot, és alkossunk egymással segítô, la-
za(!) Szövetséget, míg el nem érkezik az idô a saját KT meg-
szervezéséhez, vagy más KT-ba való belépéshez! Gatin környé-
kiek elônyben. Ha még nem vagy a mágia istenének követôje,
de szeretnél azzá válni, akkor is keress meg: lehetôség szerin-
ti infók és az áldozathoz szükséges tárgyak várnak rád. Mentá-
lis üzenetedre várva: (3820)
� Tisztelt Elsô Elf Törpe Gnóm Koburea Szövetség, vagyis X!
Nevetek terjedelmétôl bölcsességetek fényévekre elmaradt.
Nagyon furcsállottam a faji korlátozásaitokat. Céljaitoknak
csak a „nemesebb” fajok felelnek meg? Hiszen ezek között is
vannak gonoszok és talán az emberek, trollok és az alakváltók
között is akad valaki, aki szívesen segítene nektek. Gondolkoz-
zatok szavaimon. Vladiszlav (1847)
� Én, Gurry, megalapítom a LIGÁ-t. A LIGÁ-ba bárki
beléphet semlegesek, jók, gonoszok ill. mind a 9 faj kpviselôi.
Mindenki a fajának megfelelô munkát fogja végezni. Árnyma-
nó lop, törpe bányászik stb. Egyenlôre Shaddar és Qvill kör-
nyékiek jelentkezzenek, hogy tudjuk segíteni egymást. Bôvebb
infó: Gurry (3370)

Közös Tudatok
� Lélektisztító Irgalmas Nôvérek! csatlakozni szeretnék Kö-
zös Tudatotokhoz! Üzenjetek! Üdvözlettel:

Ezüstgyík (4143)
� Az Ilinir Doaron és rabszolgái nevû KT (ideiglenes név) ba-
lekokat keres „tudattársnak”. Rabláncot hozzál magaddal.

Egy rosszakaró (Smack)
� Elenios hívô vagyok és olyan speciális Közös Tudatot
keresek, ami Elenios hívôkkel vagy jó jellemûekkel áll
kapcsolatban. Szeretnék hamarabb belépni egy K.T.-ba ezért
aki tud segíteni, erre a címre írjon: Pásztor Zsolt, 4225
Debrecen-Józsa, Szileházi út 4., (De’Cugel)
� Azoknak a gonosz kalandozóknak a jelentkezését várom,
akik szívesen lennének egy spec. gonosz KT tagjai, akár
alapítótagként is. Alakulás kb. 15 forduló múlva. Akit érdekel,
de aki még bizonytalan az is írjon! Lejm (5651)
� Minden Shaddar és Qvill körüli Leah papnak és hívônek,
aki már túljutott az 55. fordulóján, s dédelgetett álma egy
vallásspecifikus Közös Tudat! Jelentkezzetek nálam!

Tsochy (1411) vagy Weasel (2516)
� Hé pajtás! Ha Shaddartól keletre jársz, és Múmia szeretnél
lenni, akkor a problémád már meg is van oldva. Írj Smack
bácsinak, és add ki a KOTB 9103 parancsot. A beajánlás in-
gyenes! Éljenek a Serény Múmiák! Smack (9001).
� Tharr hívei! Vallási alapokon nyugvó Közös Tudatot
szerveznek Tharr papjai számára. Ha Shaddartól és Qvilltôl
keletre vagy a helytartói város környékén kalandozol és be
akarsz lépni, írj Galarin Thorfelnek (4099)
� Figyelem! Megalakult az egyetlen, hamisítatlan, szét-
húzásmentes Közös Tudat! Bárki beléphet, légyen bár gonosz,
semleges, vagy jó, troll kobudera, vagy akár árnymanó! Isten-
hit, nem, faj, életkor, mellbôség nem akadály! Jelvényünk:
hupizöld mezôben két Megarambó épp átharapja egy földön
fetrengô Szupermosi torkát. A KT neve: Az Igazi Felesemigaz
Barátok Társasága. Célumk egy: a SilveranDARK nevû kalan-
dozó támogatása. Mindenki jelentkezését várja az ügyvezetô
igazgató: SilveranDARK
� Dicsô Alakváltók Népe! A Ghalla Alakváltó Szövetség meg-
nyitja speciális Közös Tudatát. A KT vezetôje Ragnar (5122)
lesz. A szövetség elnôke továbbra is én maradok. bárki aki
Shaddar (közelebbrôl a 25. labirintus) környékén jár és be
kíván lépni hozzánk, üzenje meg vagy Ragnarnak vagy nekem
(Stephan Severin 1480). A belépés feltétele csupán annyi,
hogy fajodhoz a legmesszebbmenôkig hû alakváltó legyél.
Várjuk a jelentkezéseket. GHALLA ALAKVÁLTÓI EGYESÜLJE-
TEK! Stephan Severin (1480), a GASZ elnöke
� Olimpia után alakul meg az elsô faji KT, a kobudera KT.
Azon 56. fordulójukat betöltô kobuderák jelentkezését várjuk,
akiknek nem a jellem a fontos. Jelentkezni lehez K.I.N.G.
(1711), a legokosabb, a legügyesebb, stb.
� Kedves Sheran hívô kalandozók! Ezúton tudatjuk minden-
kivel, hogy az ÉSZAKI DRUIDA SZÖVETSÉG (9109. KT) 1994.
augusztus 27-én, a II. TF-találkozóval egybekötve tartja elsô
DRUIDA TALÁLKOZÓJÁT! Az eseményre a jelenlegi és jövôbeli
tagokon kívül minden érdeklôdôt szeretettel várunk!

Sheran kísérje lépteiteket!
� Az Ördögi Kör speciális Dornodon KT megalakult! Leah
hívôk jelentkezését is várjuk a Kör másik felének, a testvér
KT-nak a megalakulásához. Morholt, a Vészhozó (5326)
� Kalandozó társaim, Leah hívô testvéreim!
Ilinor Doaron, és két hosszúnyelvû talpnyalója Xadornix és
Morholt, a Vészhozó, aljasul, másokon átgázolva, csak saját
érdekeiket szem elôtt tartva, hiszen ôk egyenlôbbek az egyen-
lôknél, megpróbálták meggátolni az elsô Leah KT megalakí-
tását. Szolgákat béreltek, tolvajokat pénzeltek le. Tíz Leah test-
vérünk állt ott megdöbbenve paptársuk álnokságától.
Ne higgyetek annak, ki a másikat becsapja, ne akarj rabszíjat.
Keresd a Prófétákat. Ki nem rejtôzik és nem menekül el:

Earth Elemental (2214)

� A Serény Múmiák(9103) már bebizonyították, hogy náluk
a tagság akarata számít. Ha te sem akarsz egy paranoniás
fônök megalázott csicskája lenni, ha egy teljesen szabad KT.
tagja szeretnél lenni, akkor jelentkezz hozzánk!
Jelentkezni lehet: Gatintól keletre Clod Onarnál(4373),
Qvilltôl keletre Blue Scourge-nél(4505), Shaddartól keletre
Smacknál (9001).
� Kedves Testvérek! A közeljövôben megalakul az elsô
TROLL Közös Tudat. Üzenetem minden olyan trollhoz szól,
aki az ellentétes jellemû fajtársával is békességben tudna élni.
A megalakulás ideje: kb. 8 forduló múlva; helye: az 594-es
cseréptetôs torony (71, 56). Az istenek legyenek veletek.

Sagat Ryu (2598)
� Ezúton szeretnék gratulálni BIZONYOS, nevemet emlegetô
személyeknek a „Fele sem igaz” rovatban nyújtott 200%-os
alakításukért. Ilinir Doaron

Toborzásgátló Vlagyimir
� Vlagyimir, te ZAN ôrültje! Dornodon se bírta kordában
tartani, de legalább óvta elméjét... A jelek szerint te még erre
is képtelen vagy!

� Toborzásgátló Vlagyimir! Amikor a Vashegyektôl ide mene-
kültem, még nem tudtam ki vagy. Nem tudtam, de meg kel-
lett tudnom, mert az elsô dolog, amivel találkoztam, az a gyû-
lölet volt ellened! Hát most figyelj ide.
Megvallom, nem szívesen találkoznék veled. Nem mernék
veled harcolni, nem tudnálak legyôzni, mint ahogy még sok
más túlélô sem. De mélységesen megvetlek. Megvetlek és un-
dorodom Tôled, Toborzásgátló Vlagyimir. Mert lehet, hogy Te
vagy a legerôsebb. Lehet, hogy tiéd a legnagyobb hatalom. Le-
het, hogy megtaláltad a ZAN-t, de gondolkozz (már ha a becs-
vágy nem vette el a maradék eszedet is)! Nem akarom ismé-
telni Ganéj Animal de Khemptoszt, sem Avatar of Adamot, de
ki kell, hogy ábrándítsalak. S ha Ghalla összes lakója sem tud
legyôzni, hát majd a ZAN! Mellesleg, lehet, hogy pondró va-
gyok (nem nagyon hiszem), de azt még én is belátom, hogy
ha egy adott földrész minden lakóját elpusztítod, KIN fogsz
uralkodni? Azt tanácsolom, nézz magadba, te pökhendi alak!
Mellesleg NE hidd, hogy gyôzhetsz! Részemrôl amint lehet, a
Viharlégió szövetségét fogom segíteni, és mindent megteszek
majd azért, hogy végre jöjjön meg az eszed! Beismerem, még
zöldfülû vagyok, de hidd el nekem, nem az számít, hány
szörnyet hánytál már kardélre. Egyszer eljön a végzeted,
Toborzásgátló Vlagyimir! És nem öregkori végelgyengülés lesz
az, nem is vadászbaleset, hanem az olyanok, mint Ganéj
Animal vagy Avatar of Adamo! És tudd, hogy senki nem fog
sajnálni! Jól vigyázz hát, Toborzásgátló Vlagyimir!

Zelek Thomedran (állítólagos pondró)

� Hé, Toborzásgátló Vlagyimír! Ha annyira nem tetszik ez a
világ, miért nem költözöl egy másikba! Pl.: Leah birodalmá-
ba! Szívesen segítek! Magányos HALÁL
� Kalandozók! Alapítsuk meg Toborzásgátló Vlagyimir egy-
házát! Vlagyimir! Adj küldetést! (1962)
� Hé, Toborzásgátló Vlagyimir! Nevet kéne változtatnod. Mit
szólnál mondjuk a Szorongásgátló Hajmirigyhez vagy a Fo-
gamzásgátló Vlagyimirhez? Szerintem ezek sokkal jobban
illenek nevetséges kinézetedhez. Ja, Vlagyikám, szerintem
vonulj be az öregek otthonába, az agyérelmeszesedést nem
szabad fél vállról venni, na és persze a szemed sincs már
valami jó állapotban. Üdvözöl: Sverdick Bahia (2838)
� Kobudera testvéreim! Fogjunk össze a gonoszok ellen!
Megalakítom a VGSz-t, a VlagyimirGátló Szövetséget. Majd ha
fejlettebb leszek, megadom a hiv. számomat is. Jonin
� Hé, Fogamzásgátló Vlagyimurkám! Már kezdelek nagyon,
de nagyon unni, szûnj meg létezni egy jódarabig!

Dort’conor 
� Drága Vlagyimir! Épüljön a ZAN, jöjjön a Világégés!

SilveranDARK
� Kedves híveim és pusztulásra ítélt ellenfeleim! Nagy erôk-
kel folyik a Zan indukátorok építése. Bárki csatlakozhat, aki
hatalomra és hírnévre vágyik. Abban az esetben, ha valaki leg-
alább 400 TVP-nyit épített e nemes cél ügyében, (DE CSAK AK-
KOR!) üzenjen nekem, és akár felvételét is nyerheti a Zan
Rendjébe. Ne feledjétek, én olyan varázslatokat is tudok nek-
tek tanítani, amelyet egyik isten és varázslómester sem. Olyan
tudati képességeket birtoklok, amelyeket egyik másik KT sem.
Olyan tárgyak titkát ismerem, amelyekét Ghallán senki sem!
Azonban szükségem van a kalandozók segítségére, mert ha a
förtelmes Zan-ellenségek elpusztítják csekély varkaudar sere-
gemet, a Zan-indukátorok sohasem készülnek el. Az pedig
igazi katasztrófa lenne! Ellenségeimnek pedig azt üzenem, a
szükséges lépéseket megtettem. A csak fenyegetôdzô Vlagyi
Busters-t szétroppantom, mint egy tojást, élete mostantól
még egy quwargénál is kevesebbet ér.

Toborzásgátló Vlagyimir

Info, helyreigazítás
� Na igen, a 14. GN-ben olvasható hirdetésemet egy kicsit
elszúrtam. A második verzió: Jó vagy semleges törpék! Nem
akarunk szövetséget alapítani? Ha igen írj, vagy üzenj!

Donker a fenyô (4081) 
Molnár Károly, 1025 Budapest, Vöröstorony u. 33/b

� Ámberek! (És egyéb népek!) Továbbra is a Térképészek
Szövetsége a legjobb dolog Ghallán! Jelentkezni lehet a 11.
számban megadott címen, Pol’de Formoshánál. A reklámot
közzétette a nagyszerû Silverandark
� Üzenem mindenkinek, de legfôképpen Nirvanának, El-
lornak, Dalamarnak és a GN stábjának (vettük–a szerk.),
hogy nevemet így kell írni: SAKANGADA RAGADUN! 3292
� Kedves Mindenki! Ne rejtsetek el a mocsárban semmit,
mert véletlenül megtalálom, pedig csak virágokat gyûjtök! Azt
az antilopbôrt, amit Qvilltôl ÉK-re találtam, nyugatra két me-
zôvel rejtettem el (D 48 1 48). Zseni Zsiga (2476)

Egyéb
� Van szerencsém bemutatni: Sir Dyamorró Xitorkhy Röffe-
neth, a Vízhordót... a kôszáli disznóm... Drumer (2295)
� Megérkezetem a Túlélôk Földjére. Már van egy lila brekk
trófeám is! Dragon’s Shadow (5315)
� Aki tudja, hogy mire jó a tazunkaróka farka, az írjon. Kösz.

(5315)
� Vizet keresek 11, 3 környékén. Írjatok erre a címre: Kollár
Lajos, 5400 Mezôtúr, Alsórészi regálé 8., Pf.: 110. Jelige: Egy
szomjazó troll (3599).
� Segítsetek! Térképekért cserébe bármit adok (infót is).
Küldetést is teljesítek, kivéve a bérgyilkosságot.

Gomez (3718)
� A Ghallai Rekordok könyvének elkészítésének céljából
keresem azokat a kalandozókat, akik valamilyen szempontból
kimagaslóak. A kategóriák leírását tôlem kérjétek!

Scrabby Doo (2360)
� Én sajnos nem értem ezt a sok hôs kalandozót, amint a
jóságról és a gonoszságról vitatkoznak: szerintem ez az egész
csupán a fényviszonyok kérdése – hisz sötétben a legfénylôbb
aura is koromfekete... Brutaliti (3189)
� Cak figyelmeztetésül: minden út kómába vezet.

� Szükségem lenne pár sünmedve tüskére. Aki tud és akar
is segíteni, az írjon, vagy üzenjen. Cím: Verba Ervin, 6722 Sze-
ged, Alföldi út 22. II. ép. D/4 I/8. Ugyanitt jelentkezzenek segí-
tôkész szegedi túlélôk. Wuh (3222)
� Megkezdtem Ghalla kifosztását. Én

� Elég nagy bunkó volt, aki a 49, 26-os mezôn ellopott
tôlem 2 bunkót. Minden jót hozzá, te bunkó!

Hófehérke (5885)

Mostantól nevezhettek – ha megtetszik a dolog – a „egy
körben ill. valaha, vesztett legtöbb TP” versenyszámban is.
Az egy körben vesztettnél írjátok oda, hogy hanyadikban,
az összes vesztettnél pedig, hogy hány alkalomba
(szintszívás) került, míg elérted. Az ötlet Clumbston Yal-
tól származik, íme az ô „teljesítményei”:

Egy körben vesztett legtöbb TP:
Clumbston Yal (69.) -6529

Összes vesztett TP:
Clumbston Yal (x3) –18345

IImmaa  RRaaiiaahhoozz

Szólok én ezúttal Hozzád Istenem, 
Hozzád, kitôl fénylôn ragyog lelkem.
Általad viselem én a fényes napot, 
Oly erôt, mi Te adsz, még senki sem adott.
Fohászkodom Hozzád, hatalmas Isten,
Hûséges követôd soha nem tétlen.
Te adtad kezembe magát a Kardot,
Oly erôt, mit Te adsz, még senki sem adott.
Általad szólok, nevedben Raia,
Pusztítom a gonoszt, hol igazság kívánja.
Adj hát hatalmat ezért hozzája,
Adj hát hatalmat maasságos Raia!
Vágyom a hatalmat, mit általad kapok,
Oly erôt, mit te adsz, Még senki sem adott

Ezüstgyík (4143)


