KT Paródia

1995. március 25-én, délután 14-18 óráig rendezzük meg a
MARSYAS SCI-FI KLUB nyitó klubnapját,
melyre szeretettel meghívunk minden sf és fnatasy klubot
és a Túlélôk Földje játékosait.
A tervezett program:
14.30:
KUKLIS ISTVÁN kiállításának megnyitója és a MARSYAS
SCI-FI KLUB megnyitója
15.00-16.30 TÚLÉLÔK FÖLDJE - játékos találkozó, infó-csere.
Vendégünk: Tihor Miklós, a Túlélôk Földje játékmestere
16.30-18.00 Író-olvasó találkozó
Vendégünk: Lôrincz L. László (Leslie l. Lawrence) író
Minden érdeklôdôt szeretettel várunk! A belépés díjtalan!
A rendezvény helye:
Csokonai Mûvelôdési Ház, XV. ker., Eötvôs u. 64-66. Tel.: 169-0495.
Megközelíthetô:
– a kék metróval a ÚJPESTi végállomásig, onnan a 96-os busszal a
HUBAY JENÔ térig, majd onnan a fekete 70-es vagy 25-ös busszal 2
megállót menni az Eötvös úton a a Mûvelôdési házig
– sárga metróval (földalatti) a Mexikói úti végállomásig, majd a fekete
25-ös busszal a Hubay Jenô tér utáni második megálló
TÁP VAGY SZEREPJÁTÉK?
Miért ne menne a kettô együtt? Mert ha azt játszod, hogy fejvadász vagy, szerepedhez a táp is hozzátartozik.
Szia! Most mentálisan összekapcsolódtunk.
Akarsz valamit mondani nekem? Én Neked igen. Kíváncsi vagyok rá, ki vagy. Ember? Elf? Kobudera?
Árnymanó? Alakváltó, troll, törpe vagy gnóm? Milyen a
külsôd? Súlyod, magasságod? Duci vagy, vagy karcsú?
Hogy szereted viselni a hajad? Mi van Rajtad a páncél
alatt? Bôrruhát viselsz vagy durva szövetet? És a fegyvereid? Fémbôl vannak? Hogyan harcolsz? Ütni tudsz
inkább vagy szúrni? Esetleg Drizzt módjára két karddal küzdesz? Egyáltalán - szeretsz harcolni vagy csak a
szükség visz rá?
Honnan jöttél? Hiszen mikor elérted a félszigetet, már felnôtt voltál. Hol éltél ezelôtt? Magányos voltál vagy faluban laktál? Kik a szüleid? Voltak barátaid
vagy inkább ellenségeket szereztél magadnak? Mi volt
a kedvenc foglalatosságod? Egyedül szerettél sétálni
vagy inkább barátaid társaságában egy jóféle ivóban
töltötted a szabadidôd? Esetleg a mágia érdekelt jobban és a helyi javasasszony után kémkedtél? Hogyan
élted meg a tûzvihart? Megrázott vagy nem is jelentett
semmit, mert nem vesztettél sokat? S hogyan érkeztél
el ide? Bosszú volt a szívedben vagy csak a túlélés ösztöne vezetett? Éheztél? Vagy halottnak tettetted magad
a sivatagban és amikor egy keselyû rádszállt, villámgyors mozdulattal elkaptad, hogy a húsa életben tartson? Mit akarsz tenni? Választottál Istent és hûen követed vagy vannak saját elvei és céljaid, amelyek szerint élsz? Ha választottál, kit és miért pont ôt?
Állj meg és csukd be a szemed! Gondolj vissza a
múltadra; arra, mi voltál a tûzvihar elôtt! Idézd fel
utadat, amíg ideértél! Aztán képzeld el magad! Hogy

nézel ki, milyen a külsôd, mit viselsz és milyen fegyvereid vannak? Illenek Hozzád? Vagy mindig a legjobb
fegyver és páncél megszerzésére törekedsz, s akár elf
létedre is talpig vasban futkosol? Szerinted ez helyes?
Gondolj az Istenedre, ha van! Szerinted jól szolgálod?
Lehet, hogy egy-egy küldetéssel vagy varázslattal csak
próbára akar tenni. Pontosan elôtted van a kép? Látod
önmagadat és érzed a saját gondolataidat és érzelmeidet? Érzed az erôd vagy a gyengeséged? Akkor most
nyisd ki a szemed és lépj egyet! Ghalla megelevenedik
körülötted. Síkságon állsz? Vagy egy bozótos kellôs közepén törsz utat az aljnövényzet között? Keletre erdô
kezdôdik, mögötte havas hegycsúcsok törnek az ég felé. Délen dombok vonala húzódik a láthatárig. Mész
pár mérföldet. Ott egy rát-fa karcsú törzse magasodik;
nem messze egy kutat látsz, de már nem is keresel
benne vizet, hisz tudod, úgyis hiába. Valaki mentálisan tapogatózik utánad. Nincs idôd, hogy válaszolj,
mert a föld megmozdul a talpad alatt, és egy szörny
dugja ki a fejét. Most harcolnod kell az életedért.
Járod a félszigetet. Van múltad, ami kötelez és
harcolsz, hogy legyen jövôd is. Iszol a forrásokból,
páncélt kovácsolsz, kincseket találsz és trófeákat gyûjtesz. De tábortüzed fényénél merengtél-e már a mínosz-kúpok titkain vagy az életed értelmén? És megbújva, titkon figyelted-e már a gyönyörû trikornist,
ahogyan békésen legelészik? Amikor elhaladtál egy oltár mellett, szántál-e rá idôt, hogy megnézd a faragásokat, amivel építôje díszítette Istene dicsôségére?
Hidd el, „jól csak a szívével lát az ember. Ami
igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.” Persze lehet, Neked mindez nem fontos. Akkor lehetsz ugyan
csaták gyôztese, de valójában örök vesztes maradsz.
Yasmina (3430)

Osztozom Tihor Miklós véleményében, miszerint ez a három féle fordul elô. Jómagamat a szerepjátékosok közé sorolom, bár ebbe az is beleszól, hogy egyik karakterem sem a legerôsebb.
Igaza van abban is Tihor Miklósnak, hogy a tápoló egy társasjátéknak nézi az egészet. De azt
neki is be kell látnia, hogy ebben a játékban soha sem lesz gyôztes és vesztes. Hiába van 3 hónapig nekem a legtöbb TP a 30. fordulóig, egyszer valaki csak meg fog elôzni, és egyszer valaki
ôt is, és így tovább. (Példa : Dort Amessix [1533 TP 1 KÖRBEN] vagy Brutaliti [4091 TP a 20.
körig] ôket is megelôzte valaki) Igaz, így lehet leggyorsabban hírnevet szerezni. A rabszolgafélék
szinte ugyanazok, mint a tápolók, csak ôk karaktereikkel segítik elô a másik tápolását. Hát ez
lenne az én véleményem. Azoktól a játékosoktól pedig bocsánatot kérek akiket felhoztam példának, nem megbántani akartam ôket.
Gargador (2174)

A TOLVAJLÁSRÓL
Egy reggel úgy ébredek,
Megloptak engemet.
Ellopták a mátkámat,
A kôhegyû ládzsámat.
Egy mocskos ember volt,
Aki meglopta e szegény Trollt.
Az árnymanók munka nélkül maradnak,
Ha már az emberek is lopkodnak.
De elbánok én majd veled,
Elveszted az egyik szemed.
A másikat is kinyomom,
Hogy ne lopd el a vagyonom.
Aztán apró darabokra váglak
És odaszórlak egy homokvaránynak.
Ez csak a tervem még,
Megtalállak elébb.
Így gondolkoztam,
Aztán tovább kalandoztam.
Bunkóval kellett küzdenem,
Jaj, de nagyon szégyellem.
Woor-antilop meg is kergetett,
Mert a bunkóm kicsiket sebezett.
Este nem is aludtam sokat,
Vártam a tolvajokat...
Graham Treefrog (4788)

ÓDA A GHALLA
NEWS-HOZ
Kalandozó, kösd fel gatyád:
errôl nem beszélt jó atyád!
Túléltél egy világégést,
hátadba nem szúrt még kést
orgyilkos vagy árnymanó,
s hiszed még, hogy élni jó...
De újságot lapozgatva
fájdalom hasít agyadba:
NESZe semmi, fogd meg jól,
GBT és krumpliorr,
TOSZogatnak össze-vissza,
s te vagy ki levét megissza,
ha egymásnak ugrik itt
Vlagyimír s a „jó elit”!
Így válassz hát példaképet,
valami kis szürkét, szerényet:
rambó bogarat, manót
– „bölcs országba bölcs lakót”-,
csak olvasni ne tudjon,
hogy álmod jó maradjon!
Banális Ájlbibek és Polli Morfia

PÁRBAJ,

avagy mindenki másképp csinálja
Van aki csellel,
Van aki varázzsal,
Van aki küzdelemmel, s
Van aki csak lopással
Van aki mélyre ás
Van aki változik
Van aki célba talál, s
Van aki csak sakkozik
Mindenki másképp csinálja.
Biztoskezû Veriel,
egy tisztalelkû ELF

AZ ELSÔ UL
(VÁLTOZÁSOK KORA(VERS))
FGY 0 0
Van életerô !
VI 10 10 0
Nem félek !
FT 0...10000
<ERRE JÖN EGY
SZÁRNYASGÖMBÖC...>
FGY 100 100
VI 0 0 100
BA 0...10000
MENTHA ARVENSIS
és NYÚZÓ DÖM-DÖM

ÉRTÉKELÉS –
2 ÉV UTÁN
Voltam
– Valaki, aki felfedezte e Földet.
Vagyok
– egy a Sok közül, aki feltört egy
csöppet.
Leszek majd
– Valaki, aki voltam, s így hullunk el szépen, sorban.
Minden Kalandozónak:
Alba Locsy (4825)
RAIA-ZSOLTÁR
Raia, dicsérem szent neved,
S fohászom, ha hallgatod,
Tudd meg hát:
Húrjait érted pendíti dalnokod.
Hajnali aranyló szent fényben,
Mely oltárodnál beragyog,
Hozzád szól imám,
Magasztalva korlátlan jóságod.
Varázserôt adtál, áldom érte kegyed,
Elôtted térdelek, várva hát áldásod,
Fel; az égre nézve,
Csodálom hatalmas nagyságod.
Indulok már, szívem szeretettel teli,
Így szólok hozzád, világ,
S hozzátok, fajok:
A szeretet lángja mindent beragyog.
Teriel de Gwyll

Jelenleg ismert Közös Tudatok
Szám Név
Jellemzés
9101 Álomôrzôk
Jó
9102 Vasalt Bunkók
Semleges
9103 Serény Múmiák
Gonosz
9104 Viharlégió
Semleges
9105 Lélektisztító Irgalamas Nôvérek
Raia
9106 Arany Magisztrátus
Fairlight
9107 Ezüst Kígyó Szövetsége
Fairlight
9108 Naplovagok
Raia
9109 Északi Driuda Szövetség
Sheran
9110 ZAN Rendje
általános*
9111 Ördögi Kör
Dornodon
9112 Mesterek Bandája
árnymanó
9113 Pusztítás Apostolai
Leah
9114 Pöröly Rend
általános
9115 Igazság Keresôi
általános
9116 Ördögi Kör
Leah
9117 Hófarkas Klán
általános
9118 Két Kard Testvérisége
Tharr
9119 Kvazársziklák Népe
troll
9120 Változás Gyermekei
alakváltó
9121 Szamócák
általános
9122 Vashegyek Nemzete
törpe
9123 Acél Öklök
kobudera
* a belépés feltétele 400 TVP építése egy ZAN-indukátorba

Vezetô
3821 Jerikó
1506 Kôfejû Beldor
4373 Clod Onar
2883 Dort Amessix
3448 Darkseid
4116 Tour Wen
5343 Sasszemû Murshum
1150 Red Tiger
5604 Annak
6666 Toborzásgátló Vlagyimir
4538 Ilinir Doaron
2434 Lop-Nessy Eszti
5646 Grath Morphus
5258 Calenril
3472 Dalamar
5326 Morholt, a vészhozó
2271 Quetzalcoatl
1375 Worm
3189 Brutaliti
5538 Zan-palánta
2279 Dzsoki a gonosz
4922 Csákányos Blendor
3403 Ashkenor

JÁTÉKVEZETÔI ÜZENET
Néhány helyreigazítás, változás:
• A közelmúltban kiküldött Tájékoztaóban tévesen jelent meg a „11. Gyakori
hibák” VIII. pontjában az É és GY parancsok esetén elhasználható maximális TVP
értéke. Helyesen: É valamint GY parancsot egy utasításban max. 40 pontért lehet
kiadni.
• A Sötét Ceremónia varázslat enciklopédiájában a 220-as szám 320-ra változott.
• Tudomásunkra jutott, hogy a VP új játékának elkészítésére a megbízást végül
mégsem a Terra programozója kapta meg.
Továbbra is kérünk mindenkit, ha bármilyen problémája van, hibát észlel a fordulók betáplásával, parancsainak végrehajtásával, vagy bármivel kapcsolatban, értesítsen minket, és mi megpróbáljuk a hibát lehetôleg azonnal korrigálni. Kérjük, hogy a
hiba elôfordulásáról szóló lapot vagy lapokat (esetleg az egész fordulót) küldd vissza
nekünk, hogy megkönnyítsd a munkánkat, és kivédhessük a hiba esetleges jövôbeli
elôfordulását. Ezenkívül továbbra is szívesen fogadunk minden fajta kritikát, a negatívat is! Köszönjük.

Szimbólum
Fônix
Eltaposott quwarg
Mosolygó angyalka rózsaszín bugyiban
Tornádó örvénylô tölcsére
Halványan vibráló nyunyónyûvô vikócmajom
Varázskönyvbôl ömlô aranyló hatalom
Két, kört formázó ezüst kígyó
Fehéren izzó tûzgömb
Tölgyfakoszorú
Bézs alapon édeskés illatú halálsikoly
Koponyák gyûrûjében fekete obszidián denevér
Kincsekben dúskáló, vigyorgó Árnymanó
Kasza
Súlytásra emelt pöröly
Lélekmérleg
Denevérek gyûrûjében fekete obszidián koponya
Hófehér farkasfej
Földbe szúrt kard
Véres csatabárdot nyalogató Troll
Nekrofun-bonsai
Szamóca
Hatalmas hegyek ormai mögött lenyugvó nap
Otthonát védelmezô jáde-sárkány

JÖN! JÖN!

Ghallai szörnyarchívum – Tintacsiga (Megalohelix giganticus)

GONOSZ LÉLEK

TÚLÉLÔK

• – Meddig jár az Árnymanó a kútra?
– ???
–Amíg nem lop egy vizestömlôt.
• – Mikor változnak az Árnymanók sima Manóvá?
– ???
– Majd ha sokáig semmi világítás nem mûködik Ghallán.
Armstrong Csucsu (5391)
ÁRNYMANÓ - AFORIZMÁK
• Hass, alkoss, gyarapíts, s majd az Árnymanók ellopják tôled.
• Árnymanók jelmondata: Oszd meg és lopd
vissza.
Armstrong Csucsu (5391)

AZ IGAZ HIT
MEGKISÉRTÉSE

Istenek gyûlnek a fellegek fölébe,
Ítéletet hozni most és mindörökre.
Már meghalt a nap és feljött a hold,
Egy bûnös lélek köré csoportosul
Igazi, csendes nyár-éjszaka volt.
Mind, s kórusban zendül
Ott, hol még vértôl fénylik a parlag,
Lehajtott fejjel egy ember ballag.
Hangjuk: - Elért hát a rontás!
Kegyetlenségeidért sorsod PUSZTULÁS!
Maga után húzva egy bronzhegyû lándzsát,
Csodálva nézte az éji fények táncát;
A hatalmasok hangja élesen csendül,
Mert végig a mezôn, vígan, kacagva,
A jó a gonosszal egy húron pendül.
Boldog táncot járt tündérek tucatja
Ám agyukhoz csak egy dolog ér el,
Jer közénk halandó! – incselkedtek vele,
Csak erre gondolnak minden erejükkel;
Így nevettek távolból a férfi fele;
Hogy ki mindôjükre veszélyes ellen,
De ô nem engedett, nem figyelt, nem hallott, Nem szabad, hogy egérutat nyerjen!
Mert szerelmet csak istennôjének vallott.
Javaslatok hangzanak, kegyetlen döntések,
Továbbment újra, vonszolva súlyos terhét,
A háttérben sötéten mosolyog a lélek.
Nem vehette észre a sötétség tervét;
Kegyetlen arcán megvetés villan át,
És mielôtt még a fegyveréhez kapott,
Koncentrálni kezd, majd rekedten fölkiált.
Gyorsan körbevették rusnya Leah-papok.
Csak ezt aszót ejti ki: KÁRHOZAT!
Mit ér már akkor a földanya, idegen,
S az istenek indulatai mind elszabadulnak.
Ha tested vérbefagyva fekszik, hidegen?
Rikoltozva, egymás szavába vágva
Meghagyjuk élted, ha eldobod hitedet,
Szomszédja felé ütne, ha találna,
Semleges istennôd úgyis csak hiteget!
Ám az gyorsan hátrál.
Hitem az életem – suttogta az emberFeldühödve ezen ôs szavakat kántál,
Ahogy a kis cseppet nyeli el a tenger,
De hangja megbotlik, véres szája széle,
Úgy csöppentem bele úrnôm egyházába,
Lefelé mered a vérvörös pengére.
Ô lehelt életet por-testem vázába.
Kitör a KÁOSZ, a düh nem ülepszik,
Lehajtotta fejét a sok sötét szolga,
A legerôsebb is vérbe fagyva fekszik.
Mert tudta jól, nem akárkivel van dolga.
Lelkük bosszút liheg végzete felé,
Ezt az erôs hitet látták, hogy nem értik,
Nem tudják ki lelküknek gyilkosa,
Szótlanul engedték útjára a férfit.
Ki ôket itt egymásnak ugratta.
Nem is várt, dobogó szívvel továbbhaladt,
VERSEZET!
Csak egy maradt talpon mindôjük közül,
És egyenesen kedves oltárához szaladt.
(Egy csatáról, mely meg nem esett”)
Letérdelt, soha nem látták még imának ilyen Megdöbbenve áll ott, lába remeg, haja ôszül.
Kihívott csatára a „Kaszások” egyik „fôembere”!
Erôt vesz magán, s mély hangon megszólal:
hevét,
[Troll ugyan és (szöges)bunkó fegyvere, meg a feje.]
Ahogy áldani kezdte az örökké bölcs Sheran - Te bûnös lélek, távozz hát egyhamar!
nevét.
Bár én csak egy gyenge és (alávaló) alakváltó vagyok
Ám ne hidd, hogy bûnöd már feloldva;
Volt 3 D.E.M. nálam, így gondoltam be nem
Ezt én mondom, jóság, s fény angyala!
Annaknak és Ghalla minden tisztaszívû
(sz)... rezelek!
kalandozójának:
Lord Shadow (3782) Fény villan, s a fehér lény eltûnik;
Elindultam tehát a „csata” színhelyére
S ekkor minden lét megszûnik.
KESERÛSÉG
A szürke kastély – azaz Vangorf – mezejére!
Csak a lélek áll ott, a bûnös, a „pór”,
Tudatcsatába kezdtem onnan pár lépésre,
Mégsem éltem egészen hiába
Köpenye szikrát vet, villámokat szór.
[Csata ez is, hát használjuk! -minimum heccelésre!]
Bár fáztam, s szenvedtem eleget.
Vörös, hideg szemét gonoszul meresztve
– Hukk, hukk! – szólalt meg egy hang a fejemben
Gyötrelmeim keserû díjába
Rekedten fölrikolt, s kacagja nevetve:
legott.
Szánakoztak rajtam elegen.
-Azt hiszed megállíthatsz, te nyomorult senki?
– Ez az alak közel sincs, vagy totál be(f)...-ijedt!
Nem maradtam adósuk magam sem:
Hisz levegôt sem mersz majd venni,
Kétszer is arra mentem harcra készen
Szerettem e szánó tömeget,
Ha engem meglátsz hatalmam csúcsán!
S mivel nem volt egyebem,
(Elsôre vámpírizálva végig, így max ÉP-ben),
Dornodon vagyok, a Rettegett Sátán!
Odaadtam cserébe lelkemet.
De bíz Earth Elemental nem került elébem!
Porrá zúzlak majd, a többiekkel együtt,
Ám nagyot fordult a kerék:
(Pedig én átmásztam ott T 2214-el „serényen”).
Nevemet félik majd a világon mindenütt!
Lett
ruhám,
s
betevô
falatom,
Hogyha én a „Pusztítás Prófétáinak” vezére lennék,
S, hogy mindenki lássa óriás hatalmát,
Bezzeg öljt kiált most a csôcselék,
A tagokhoz „méltóbb” név lenne mit felvennék!
Írmagjával együtt elpusztítá Ghallát.
Megakad
a
szó
a
torkomon.
Megtartanám a „Kaszát”, mint jelképet, no meg persze
Akik eddig szerettek, üldöznek
Az ostobák közülünk most Dornodont imádják,
a P. P. rövidítést!
Fegyverrel...
Mármost
mit
tegyek?
Szánalmas alakok, de majd ôk is belátják:
De Paraszt Párttá válnék, hisz (rab)szolgák mellé
Legjobb lesz tán, ha Istenemnek
Hazugság mind, mit kínál cserébe:
„bunkók” adják a körítést!
Szentelem
egész
életemet?
Dornodon a világ ÔSI ELLENSÉGE.
Blue Scourge (4505),
THAR HONYA (2321)
LEAH „Ostora” és „Serény Múmia”
Ördögi Kör (9111. és 9116. KT)
A szentély borzalmát
Leírni nem lehet
Lyiát, barátimat
Elérte végzete
Csak én menekültem
Onnan valahogy meg
De valami mélyen
Megtört akkor bennem
Semmi pénzért most már
Vissza nem mehetek
Lyriám, szerelmem
Elveszítettelek
Ne kérdezd hát tôlem
Mitôl ôrültem meg
Hisz a másvilágon
Lyria vár engem
Menjünk neki tehát
A legerôsebb szörnynek
Mindig reménykedek
Hátha engem öl meg
De addig is, barátom
Bocsáss meg énnekem
Hogy sohasem szólok
S soha nem éneklek
Szerettem nevetni
Szerettem beszélni
De Lyria nélkül
Nem érdemes élni
Lunaris D. S.

A hatalom kártyái trilógia elsô része.
Az elsô fantasy regény, amely a Túlélôk Földjén játszódik.
Várható megjelenés: 1995. április

HUMOR
• – Mi lesz, ha egy púpos burástyát és egy
gátvakondot kereszteznek?
– ???
– Vetôgép.
• – Hogyan mutatja be társaságban a gnóm a
feleségét?
– Gnôm.
(2234)
ÁRNYMANÓ TALÁLÓSKÉRDÉSEK
• – Mi lesz az Árnymanóból ha sok aranyat
lop?
– ???
– Árnymenô

GARTH BALLADÁJA
Szerettem nevetni
Szerettem beszélni
Szerettem Lyriát
És vele együtt élni
Jártunk a dûnék közt
A sivatag mélyén
Egy gonosz királynak
Elveszett szentélyén
Lyria kért engem
„Ne menjünk oda be!”
De leány-félelmén
Én ott csak nevettem
Néhány nappal elôbb
Még Tyr városában
Aranyért cserébe
Egy követ kívántak
Lyvia meg én épp
Elakartunk menni
S nem volt egy rossz ötlet
Egy kis pénzt keresni
De a szentély elôtt
Megrettent Lyria
„ Ne menjünk be, kedves,
Ez egyikünk sírja ”
De én ostoba módon
Nem hallgattam ôrá
Bementünk a helyre
Mi és négy jóbarát

JÖN! JÖN!

(a GN 16. számában megjelent Mesterek Bandája KT-ról)
5. A lakhelyedrôl mi gondoskodunk! Tehát
Hé, te csirizesmancsú ÁRNYANYÓ
új lakhelyed: Egy 216-os tárgy /gyengébtestvér!
bek kedvéért: ketrec/
Fülelj ide egy szörnyû hírért
Megalakult vesénk nagy álma
6. A tagokra a bilincseken, a rabláncokon, a
az amatôr ÁRNYANYÓ-k ostoba hordája
köteleken, a ketrecen és a fentieken kivûl
Vesd kancsal szemeid az alábbi sorokra
csak néhány megkötés vonatkozik!
S, ha Tetszenek az elvek
Tehát, ha be akarsz lépni akkor keresd a
Ne várj HILYJlyjjjáá—ááábbbaAA
Karmos Tankány ürülékben turkáló
Vinnyogó Árnyanyó - szimbólum viselôit!!!
I. A hajcsár : LOPÓTÖK eSZTI
Lopótök Eszti
Serény Harkály
2. A többiek : RaBszolgág/enyhe
Eme Szellemes paródiát kreálta:
kifejezés!!!!!/
Dr., Mr., EXELENCIÁS, méltóságos, kegyelmetes, nagyságos, úR:
3. Amíg a horda létszáma
68965300000077777895432778999999 Tûzapál MANA, ki FAIRLIGHT, LEAH,
fölött van, bárki kiléphet! Ha alatta, akkor DORNODON, ELENIOS RAIA, THARR és
SHERAN üknagyapja!!!!
csak LOPóTÖK EsZtI!!!
Üdvözöl mégegyszer mindenkit GHALLA
4. HOZZ magaddal: 5 bilincset, 2 pót
Legvénebb kalandozója, a többszörös
matuzsálem korú: Tûzapál Mana
rabláncot, 2 kötelet

III. TF Találkozó,
és ezzel együtt

III. TF Olimpia
A rendezvény idôpontja:

1995. ápr. 22., de.10-18h
Helye: Láng Mûvelôdési Központ,
XIII. ker., Rozsnyai u. 3.
Megközelítés: a hármas (kék) metróval a Forgách u. megállóig
kell menni, majd a felszínre érve a második keresztutcában
jobbra fordulva kb. 20 méter után található meg a Mûv. ház.

A találkozón várhatóan megvásárolható lesz a
Túlélôk c. regény.
A programokból: • Bemutatjuk új játékunkat, a
Káosz Galaktikát • Olimpia fordulók szétosztása
• Vetélkedôk • Elôadások • Kedvezményes
befizetés ÉS RENGETEG MEGLEPETÉS!

Üzlet
 Csontkulcsra és kis vaskulcsra lene szükségem Qvill környékén!
Magányos Halál (3265)
 Dözmöngszívet keresek az 533-as ház vagy a 26. mínoszkúp
környékén! Fizetség: aranyban vagy megegyezés szerint!
Rhaetchiel (1595) vagy McSivaat (2569)
 Fémeket keresek! Tudok adni: arany, furulya, fúvócsô, zárnyitó készlet, bôrök, mocsári penke, fabontó, orgyilkos tôr, infó.
Lehetôleg Shaddar környékén!
Zark (2072)
 kavadu lebenyt, kavadu iszákot és gyenge mérget keresek, a
26. mínoszkúpnál (Gatin és Qvill között), cserébe aranyat és
egyéb tárgyakat adnék. Sürgôs!
McSivaat (2569)
 Szeretnél fémpáncélt vagy -fegyvert? Ha igen, akkor jelentkezz nálunk. Jelenleg Qvill környékén tartózkodunk. Fizetés
megegyezés szerint.
Egy Isten (4919),
Flash a halálhozó (2453)
 (Szinte) mindent veszek, cserélek! Írj! délen az 535 és Gatin
környékén érdekelnek az ajánlatok.
Magnus (2954)
 1db rákpáncélra, göcsörtös bunkóra és bakkura bôrre lenne
szükségem Qvill környékén. Fizetés megegyezés szerint. Ragasztót is tudok adni!
Haragos Dorthan (1373)
 Aki tud egy sünmacit, kôevôt, gorombillát vagy egy manillafát, az írjon! Cserébe infókat adok (pl. tárgylista stb...). Címem:
3630 Putnok, Tompa u. 77.
Nostredamus (4783)
 Akit érdekel két kard szimbólum vagy villám szimbólum az
keressen meg a 2174-es számon mentálisan. Az ár megegyezés
szerinti.
Gargador (2174)
 Bolti áron felül vennék: rókafarkat, drótszôrt, nyu-surikent,
fekete gyöngyöt. Minden (esetleg leendô) SHERAN-hívônek segítséget ajánlok küldetésteljesítéshez, áldozáshoz. Azonban, ha
lehet feleslegesen ne piszkáljatok. Üdvözlöm névrokonaimat:
Merlin (5530), a druida
 Deus ex machinát és magszimbelet vennék Qvill környékén.
Fizetség aranyban, megegyezés szerint. Dragon Lady (5186)
U.i.: Fizethetek természetben is, de akkor hozz magaddal ovimon bogyót!
 Dözmögszív eladó! Fémeket vennék! Érdeklôdni Qvill környékén lehet!
Corwex (3580)
 GHALLA túlélôi! Ezennel értesítek mindenkit, hogy készleteim feltöltése céljából hatalmas felvásárlásba kezdtem! A számomra szükséges tárgyakért (elsôsorban fegyverek és páncélok)
hajlandó vagyok a bolti felvásárlási ár kétszeresét (különleges
esetekben megegyezés szerint) fizetni. Az üzletet a 40-50.
hosszúsági fokok közötti, a városok vonalától Keletre fekvô területen tudom megkötni. Minden érdeklôdô levelét és árulistáját
várom.
Yip Man (5148)
 Megvételre keresem Tolkien: A Gyûrûk Ura c. könyvét!
Brynna (1882)
 Mindenki! Ha van vapárágad, akkor írj! Szinte bármit megadok érte, de fôleg aranyat. Shaddar és Qvill környékiek levelét
várom. Vennék még (esetleg cserélnék) bronzkulcsot és ragasztót. Akinek van nélkülözhetô a felsoroltak közül, az írjon, nem
bánja meg!
Dragon’s Shadow (5315)
 Qvill környékiek figyelem! 10 aranyat adok egy zöld üvegért
és hat csepp ragasztóért!
Painkiller (2130)
 Ragasztót és lajhárcsontot vásárolnék. Ragasztóért cseppenként 12 aranyat, lajhárcsontért 10 aranyat adnék, csere is érdekel. Érdeklôdni: Akhilleusz (4282), King of Kings (2996)
 Sünmedvetüske, fabontó, csontkulcs eladó, de minden csere
érdekel. Qvill környékiek elônyben. Sir Ballantines (2003)
 Szükségem lenne egy fémrúdra! Az 511-tôl északra.
Magányos Halál (3265) a kegyetlen törpe
 Szükségem lenne egy varkaudar lándzsára! Aki tud, segítsen!
Qvill és Shaddar között vagyok!
Magányos Halál (3265)
 Ti Sokan! Kicsit jobban fontoljátok meg az ajánlatokat, mert
nem biztos, hogy megkapjátok 3 kerek kôért vagy 5 kaktusztüskéért. Az eddigi legjobb ajánlat egy „szép zöld szememmel rád
vetett hálás pillantás” volt. 2 grifftojást! Obszidián függôt! 30
ubuk dobónyilat! Kb. ez legyen a mérce, vagy a zöld szemû kobuderalánynak ajándékozom.
Dzsoki a gonosz (????),
Fairlight ministránsa, a Szamócák Kt vezetôje
U.i.: A 27-es és a Grákó-hg között telepedtem le.
 Tisztes üzletet kötök azzal, aki hoz nekem egy grákóbôrt. Érdeklôdni: Ezüst Sólyom (3686) vagy levélben: Bernáth András,
Székesfehérvár, Gyár u. 16. Gatintól délnyugatra keress!
 Üdv. mindenkinek! Dözmöngszívet vennék! Értékes tárgyat
adnék érte! Shaddar környékén vagyok. Egy leendô Dornodonpap.
Silver Half-Moon (5739)
 Ugh mérget vásárolnék lehetôleg nagy mennyiségben. Fizetés
megegyezés szerint.
Decke (5881)
 Varányszemet, kavadulebenyt, -iszákot, szárnyas hernyót, tigroszlánfogat, drótszôrt adok el vagy cserélek bordacsontra, fekete gyöngyre, süntüskére vagy D.E.M.-re. Ugyanitt: Alig használt,
valódi bôr mászókarom egyben vagy bontva olcsón eladó! (Több
is van!)
Ichthyophyllanthes (5398)
 Vasalt bunkóért, nagy vaspajzsért 8-80, hosszú íjért 20, lajhárcsontért 10 aranyat adok Shaddar környékén.
Dragonheart (2306), a barbár
 Játékostársak! Szeretnék érdeklôdni medálok iránt. Aki tud
szerezni számomra két kard, illetve denevér formájú medált,
kérem jelezze (Szûcs Tamás, 1214 Bp., Krizantém u. 28. Tel.:
277-0838)! Jelentkezéseteket elôre is köszönöm:
Igazságos Mátyás (1162)
 Bronzhegyû lándzsáért 70, grifftojásért 30 aranyat adok. Keresek megvételre ónt, esetleg olcsó áron rezet. Várom az árajánlatokat.
Alyr Fomoin (5955)
 Vasat (már nem...), pirkitet, szvó-ektoplazmát, szent jogart,
zöld üveget, dözmöng szívet adok grifftojásért, obszidián függôért, doronytüdôért cserébe a 22-es mínoszkúpnál. Cyon (5787)

Fenyegetés, bunyó
 Setét Patkány reszkess! Halálod órája közeleg ezt én mondom néked:
Tûzkovács Kova (3372)
 Te fekete, copfos hajú, kék szemû, kecskeszakállas árnymanó férfi, ki elloptad a bronzpajzsomat 1994. szept. 19-én a 22.
Mínoszkúpnál, légy vele boldog, de csak addig, míg össze nem
futunk még egyszer, mert akkor jaj neked!
Sauron Junior (2264)
U.i.: Egy semleges miért lop?
 Teremtsünk új világot! Hozzátok szólok bátor harcosok! Hozzátok, kik Tharrt, a rend és a fegyelem (és természetesen a
harc) Istenét szolgáljátok. Ameddig Dornodon színre nem lépett, a béke uralta Ghallát. De most a Káosz, az értelmetlen
pusztítás kezdi szôni hálóját. Istenünk minket bízott meg azzal a
feladattal, hogy irtsuk ki a pókokat, s teremtsünk új világot az Ô
tiszteletére, s dicsôségére, melyben nem csak béke, hanem rend
és fegyelem is uralkodni fog a Mi kezünkben. Harcra fel! Ezennel Tharr nevében hadat üzenek Dornodonnak és híveinek.
Tharr kísérje utatokat...
Igazságos Mátyás (1162)
 A bosszú éltet...Még sok dolgom lesz az „életben” apám...Ígérem, gyilkosod könyörögni fog tetves életéért, de csak addig, míg
véget nem vetek neki... /Roy Darton emlékére/
Rothdak a Megtorló (1170)

 Akit irritál, hogy 6 kalandozóskalpom van, az jelentkezzen nálam hetediknek! Nemo Brave, Ta és Sylvera várlak benneteket szeretettel a 45;100-as koordinátán! Sardullah Sharpa (4265)
 Az 528-as épület mellett randalírozó bronzpajzsos alakváltó
kalandozótársamnak! A ZAN bélyegezze meg a hátad közepét,
amiért idôs harcostársadat nyugalmas táborozása alatt alantas,
gyilkos szándékkal gabalygatni merted és meglehetôsen könnyû
prédának tekintetted! Nem úgy van ám az fiam!!?!
IX. Lodbrocki Ragnar, az agg (4713)
 Jóérzésû kalandozótársak! Titeket nem zavarnak a lopott nevû karakterek? Van-e illúziórombolóbb dolog annál, hogy szembejön veled Drizzt Do’Urden bal kezében vizestömlôvel, jobbjában kôkéssel...? Tegyük lehetetlenné az ilyenek életét! Minden
kalandozó, aki igazi szerepjátékosnak tekinti magát, adjon ki
ezekre FT-t, hogy belássák: új, egyéni nevû karaktert kell indítaniuk vagy ki kell harcolniuk a Játékvezetôtôl a névváltoztatást.
Itze, a szemtelen (2485), Cheetah (3383), Vaspát (1159)
 Kalandozók! Irtsuk ki a hajhagymáját is a Ridvor Merdaroghféléknek! Kinek esne jól, ha kalandozás alatt kalandozóskalppá
alakul?
Birka (4348)
 Keresem azt a gnómot, aki a Gatin melletti színes dözmöng
fészken kirabolt (94.10.29.-e körül történt). Ha megtalállak, elmehetsz az árnyékok birodalmába ködmangót gyûjtögetni,
ugyanis beverem a fejedet, szétlapítalak, eltaposlak, mint egy
quwargot, kitetoválom az ábrázatodat, megnyúzom a bôrödet és
lesz egy gnóm kalandozó trófeám. Ez a fenyegetés minden tôlem lopni próbáló karakterre vonatkozik. Aki ezt nem veszi komolyan, az magára vessen!
egy dühös troll (2774)
 Leslie (2572), ha még egyszer szidni mered a nôket ilyen
nyíltan, akkor meg fogod tapasztalni az árnyékvilág halotti
csendjét.
Dôlt Vödör (3752), egy alakváltó férfi
 Mélyen nem tisztelt és nagyra nem becsült 2628 valamint
2774! Nem kaphatnék esetleg soron kívül én is abból a halálos
fenyegetésbôl, amit nagyra becsült Nin-Eisu fajtársamnak küldtetek? Mivel rengeteg dolgom van, ezért igazán mellékelhetnétek
mellé a skalpotokat is! Amennyiben ez nem lehetséges, kérlek
benneteket, velem kezdjétek a vadászatot, mert attól félek, mire
hozzám érnétek, már hírmondó sem maradna belôletek. Még
valami: Csak sajnálni tudom azokat, akik hozzátok, ebbe a különlegesen idétlen szövetségbe belépnek. Megértem, ha a gonosz
harcol a jó ellen vagy fordítva. Megértem, ha valaki rád támad,
meglop, megaláz és el akarod pusztítani. De nem értem meg,
hogy lehet haragudni egy faj minden tagjára?! A nagyobb részüket nem is ismeritek és ôk soha nem is ártottak nektek. Talán
még a gyermekeket is el akarjátok pusztítani, csak azért, mert
kobuderák?! Reménykedem, hogy szavaimmal néhány KISZ tagnak megváltoztattam irántunk való gyûlöletét és lemondanak a
velünk való háborúskodásról. Amennyiben harcolni akartok
mindenáron, én várlak benneteket és ígérem: az elsô KISZ No.1.
tagot, aki rámtámad, idomított quwargommal tépetem szét.
Killer (4141)
 Napkeleti Böff! Elfeket ölsz?! Rombolod a természetet?! Ez
párbajt jelent! Jelenleg északon vagyok, de írj, hogy hol jó neked
a halál!
Éleseszû Oriens (1593) a Sheran-hívô elf
 Párbajra hívok minden nyakig beásott alakváltót, minden kikötött embert, minden törött bottal heverô elfet!
Girnyó (4880), a fekete manógyerek
 Reszkessetek kalandorok! Calwarra megérkezett. Aki bántani
meri Xantorpextyn Xorxyt, annak velem gyûlik meg a baja!
Calwarra (3858)
 Te barna kontyos hajú, barna szemû, harcsabajszos, kreol
bôrû, Dornodon-hívô, mászókarmos, bôrpáncélos, kis bôrpajzsos, fúvócsöves, mélységi grittang- és garokktrófeás kobudera
férfi, aki november 20-24. körül megtámadtál egy fekete, tüsihajú, szürke szemû ember férfit! Várlak a következô összecsapásra! Írd meg, hol és mikor!
Kiddan (3016)
 Te kedves, drága, aranyhajú, zöld szemû elf nô, aki az 501estôl délnyugatra megpróbáltál meglopni egy ember nôt! Nem
sikerült a mocskos terved, de feldühítettél! Esküszöm mindenre, ami gonosz, hogy MEGÖLLEK! Egy szörnyen mérges ember:
Niala (5665)
 Tisztelt (?) Vlagyimir és hívei! Tegyetek meg egy szívességet
nekem és még több száz kalandozónak: fogjatok egy hatoldalú
dobókockát és dobjatok! Ha 1-5-t dobtok, akkor a következô fordulótok az ÖNGY paranccsal kezdôdjön! Ha 6-ot dobtok, dobjatok újra! Elôre is köszi:
Kisrépi (4231), aki kívülrôl sötét,
de belülrôl egyre fényesebben ragyog.
 Tisztelt fekete, hosszú hajú, zöld szemû, rövid bajszú troll
férfi! Emlékszel rám? Igen, én voltam, kitôl lopni tudtál, majd
bûneidet még azzal is tetézted, hogy rám is támadtál. Ez december elején történt Qvillben. Mivel súlyosan vétkeztél a törvény és
a rend ellen, ezért tetemre hívlak! Válaszodat január végéig várom (neveddel és számoddal együtt)! Ha nem válaszolsz, akkor
gyávának és fajod hulladékának foglak nevezni! Raia kísérjen további utadon, míg nem találkozunk. Sir Ballantines (2003)
 Tisztelt kalandozók! Nekem nem lételemem a kalandozógyilkolás - csak ha muszáj -, de ha valaki csak egy haja szálát is elgörbíti Silvara L’Amariolának az elfek szépének, az a valaki rövid
idôn belül Leah mocskos birodalmában találja magát, erre megesküszöm veterán kalandozó becsületemre! Ezenkívül sok szép
kalanddal teli új évet kívánok mindenkinek!
Rysm Ysad Anser (3634)
 Tudom, hogy csak gyáva árnymanó létezik, de hát próbálkozik a törpe. Szóval: Árnymanót keresek skalpolási céllal. Lehetôleg D.E.M. nélkül.
Rognar, a Kalandor (1396)
U.i.:Ha te nyúltad le a szögletes kövemet, nem muszáj jelentkezned, Téged MEGTALÁLLAK!

Gyászhír
 Egy szomorú dolgot kell most közzétennem. Szeretett barátunk, segítônk, régi harcostársunk, fivérem: Nemo Brave néhány nappal ezelôtt átlépte azt a kaput, ahonnét már nincs
visszatérés. Teste megpihent, lelke nyugalomba tért. Itthagyta
ezt a világot, mely felnevelte és jólelkû harcost faragott belôle.
Nemo Brave, nyugodj békében! Szeretô öcséd: N. C. Brave
U.i.: A halál Qvill fôterén érte utol. Ezt a helyet hamarosan egy
szent tábla fogja jelölni...

Segítség
 Ghalla érzôszívû kalandozói! HELP ME! Jóságos szívem magasztos hangjára hallgatva megpróbálom összeragasztózni Elenios patyolattiszta rúnakövét. Aki 2 csepp ragasztóval kisegít, elnyeri örök hálámat! Gatintól északra vagyok, a 45,91 koordináta
környékén (zöld üvegem van). Köszönettel:
Segal, az árnyûzô (1907)
 Ghallai Túlélôk! Én egy nemrég indult törpe vagyok, így hát
nem sokat tudok e világról. Minden kalandozót megkérek arra,
hogy segítse elôrehaladásom. Kérlek titeket, küldjetek infót, térképet, leírásokat, vízlelôhelyet, stb... Elôre is köszönet! Kér Titeket egy alacsony szintû törp:
Tarin (3089)
 Bárki, aki segíteni akar egy 6. fordulós bronzbôrû törpének!
Érdekelne, hogy lehetnék Tharr híve. Fémeket is keresek.
Egyébként pedig halál a Mesterek Bandájára és minden árnymanóra, ezt mondom én:
Tûzkovács Kova (3372)
 Egy jövendôbeli LEAH hívô keres fekete gyöngyöt áldozáshoz.
Kérlek segítsetek!
Ezüst Joe (5199)

 Épület-küldetés leírásokat, labirintus infókat keresek. Aki
tud segíteni írjon, cserébe megpróbálok én is segíteni amiben
csak tudok (pl. tárgyak, egyéb infók). Válaszboríték sem gond.
Ja, és jó kobuderák írjatok!
Nin-Eisu (4409)
 Fairlight-hívôk!!! Én is az egyetlen igaz Istent akarom követni! De sajnos nem tudom, hogy hol találhatok rúnakövet. És
milyen tárgyak kellenek az áldozáshoz? Aki tud, segítsen! Egy leendô igazhitû:
Roul Cariban (2442)
 Gatin környékén mínosz-kúpokat keresek és olyan épületeket, ahol küldetést kapok (pl. mágus torony). Köszönettel:
Nobodi (5385), a troll
 Ghallai kalandozók! Egy mínusz sokadik szintû (1) szerencsétlen gnóm várja tanácsaitokat. Fôleg az Istenek infói és térképek érdekelnek, de bármilyen infót küldhettek. Ha nagy leszek,
meghálálom! Kiss András 1162 Bp., Árpádföld sor 15/a.
 Ha valaki tudna segíteni beáldozni Fairlightnak, akkor írjon!
Qvillnél vagyok.
Hófehérke (5885)
 Kalandozótársaim! Aki segíteni tud egy zöldfülû kezdô elfnek, az írjon! Szörnylista, térképek, tárgylista, Istenek stb... Bármi jó lesz. Fikloczky János, 1181 Bp., Csontváry u. 14. III/9.
Myslan Lien Ellyor (3024)
 Leah papok! Segítsetek, hogy minél hamarabb közétek emelkedhessem! Bárminemû segítséget szívesen fogadok és ha alkalmam lesz rá, meghálálom.
Ichthyophyllanthes (5398)
 Mindenkinek!!! Aki tud nekem infókat adni (fôleg az Istenekkel kapcsolatban), az kérem tegye meg! Ha nagy leszek,
meghálálom. Emlékeztek még szavamra? Ha igen, akkor írjatok!
Er Draug (2497)
 Olyan túlélôket keresek, akik ki tudnának segíteni, hogy beáldozhassak Leahnak. Keresek még feleséget is a Rák-hegységtôl
keletre. A segíteni kívánók a Bajtársak Mezsgyéje elnökénél érdeklôdjenek a címem után, de lehetôleg a 2774-es karakterszámon (az is én vagyok).
Sir Scarlet Marmor (2628)
 Raia hívô szeretnék lenni, ezért keresek ugarhéjat áldozáshoz! Elôre is köszönöm:
Vörös Szonya (1967)
azaz Karsai László, 3000 Hatvan, Hatvany u. 7.
 Szánjatok meg egy zöldfülû nôszemélyt, táposabbak! Mindenre kíváncsi vagyok. Hálámra számíthatsz, ha találkozunk...
Niala (5665)

Humor
  Mit mondott a húsevô magszim?
– SMACK kell kóstolni.
Sörte ‘ala Bárd (1574)
 A megtévedt dala
Megpillantottam Ôt, az életem párját,
Ki felgyújtotta bennem a szerelem lángját.
Reszketô lábakkal indultam feléje,
És egy mákvirágot dobtam elébe.
Édes kedvesem elfogadta bókom,
S pirosló szájával viszonozta csókom.
Égszínkék szemét buján rám vetette,
Majd tojócsövét velem lenyelette.
Üzenetet hagyott a kis csalárd,
Írta: „Most bôvül majd a család.”
Miközben tûnôdve a porba ledûltem,
Szerelmünk gyümölcsét ordítva megszültem.
Pajzsomba karcoltam az örök igazságot,
Hogy másokkal ne tehessenek ily’ gazságot:
A szerelem, az ész köré von bástyát,
De még akkor se öleljünk púpos burástyát...
Ázsóth Péter

Gourth Killmaster: Hö-höhöhöhöhöhö öööööö,
avagy mi lenne ha...
Ez már alacsonyhegység. Oopsz, e mellett el ne menj! Éles szemeddel kiszúrtál egy olvasztókemencét. A mellette pihenô törpe
nem épp lelkendezve néz végig rajtad. A szörny nyilvánvalóan
éhes. Messze elôtted valami mozdul. Látod, hogy egy umor-pióca közeledik. Döbbenettel tapasztalod, hogy a szörnyön egy
hosszú, bojtos pamutsapka van. Elájulsz... 9 nap telt el azóta,
hogy letáboroztál. Az idô nem telt el esemény nélkül: a 8. napon
Lufi lopni próbált tôled, de kiszúrtad idejében... Egy sebesült
uzbány közeledik feléd. A szörny nyilvánvalóan éhes. (Feltételes
segítség:) Megeteted a kismadarat. Hálásan csipog, miközben
rád pislog. Megsimogatod buksi fejét, majd továbbmész... Összefutsz egy fejbôr nélküli, barna...kék, piros és egy kicsit még talán lila is a szeme alja, amúgy teljesen vak szemû...össze-vissza
ugráló állkapcsú, kivert fogú, jó alaposan bekötözött ember nôvel. Bôre kék, lila és sárga foltokban gazdag. Egy bôrpáncélt, egy
rózsaszín párducos nyaksálat, egy „Imádlak Gourth Killmaster”
feliratú pólót visel. Jobb kezében egy fehér bot, bal kezén egy
egész karos gipsz látható. Összeismerkedtek, az Ô neve: Miss
Ongóliant. Röviden csacsogtok, milyen jó is kalandozónak lenni,
majd egy kiadós csocsi után búcsút intve továbbgördültök. Egy
kisebb településhez érkeztél. A város nyüzsög az élettôl – forgalmas több sávos utak, böhöm nagy felhôkarcolók...punkok,
bomba nôk, öltönyös úriemberek bámulják meg páncélzatodat.
A sarkon befordul egy kis kék lámpás, magától guruló szekér,
mellette egy ehhez hasonló, csak fehér. Épp elôtted állnak meg.
Két egyenruhás alak száll ki a kis kéken villogó szekérbôl, betuszkolnak a nagy fehérbe, majd elhajtanak veled (pfuh...ekkora
leégés). Ahogy lenézel, egy quwargot látsz, amint épp azon iparkodik, hogy megcsípjen. Unott fejjel felemeled a bal lábadat,
hogy eltaposd. A ffffffenébe...ez nem talált. Még egyszer próbálkozol. Opppp eltaláltad...volna, ha nem ugrik félre. Dühbe gurulsz. Megeresztesz két lövedéket a parányi kártevô felé. Majdnem eltaláltad, de csak MAJDNEM! Sírva ülsz le a földre, elôveszed a parittyádat és fejbelövöd magad (a quwarg röhögve távozik). R.I.P.
 Mi Raia kedvenc állata? – A Raiás burástya
 Hogy hívják a druidák szent kövét? – Sheran Stone
 Mit építenek a hadisten hívei? – OlTharr-t
Az Isteni poénok kiagyalója: Claude Stoner (4273)
 Mulderon Fredrick
1. La-lala-la-la-la-bumm, crash, pfuj!
Dummies golder in let groredflay
Claude Stoner in a füves field
Go-go, went-went Mulderon Fredrick
2. Grittang deeps in the mochar or in
The bozoot, lenyomtam hej!
Ubuk thrownyíl yes! Or ges
Go-go, went-went Mulderon Fredrick
3. For a party in One-gorf gróf
Boneszurony in a flesh of steelossus
Goldaló ugarhéj, oh Raia
Go-go, went-went Mulderon Fredrick
4. Purgatory’s nôvérek is the best KT
Darkseid and Jerikó in the
Bungaloo. The end flusher!
Go-go, went-went Mulderon Fredrick
Claude Stoner (4273)
 A túltápoltság veszélye.
Íme egy példa a túltápoltságra (csak a lényegre szorítkozva).
XY KALANDJAI
8 nap telt el azóta, hogy letáboroztál. Ez az idô esemény nélkül
telt el. << Erre még nem járt senki >>
kf....
Kézbeveszed a gyémántélû acélkardod.
m2
Továbbra is ritka erdô. Mozgást észlelsz! A szörny közelebb ér.
Egy gorombilla! Ellenfeled amint észrevesz, megtorpan, elmormol egy imát s nagy sóhajok közepette feléd kullog. Ez könnyû
testmozgás lesz.
Gyémántélû acélkardoddal cikázva csapsz le újra meg újra, szétszabdalva a gorombillát. (6 támadással 280 életpontot sebezve.)
A gorombilla feléd csapkod, ám jó reflexeidnek köszönhetôen
nem talál el. Ellenfeled kártyavárként omlik össze. Megölted!
Csontszablyádat felhasználva szereztél egy használhatatlan lapockacsontot (összetört). 48 tapasztalati pontot kaptál.
m21
Vált a terep. Most már síkságon folytatod az utat. Valami közeledik feléd. Egy sünmedve. A szörny szemében félelem tükrözôdik, remegve közelít feléd. Fegyvert váltasz: elôkapod a márvány-

bunkód. Elszántan a másikra rontasz. Márványbunkóddal pörölyként csapsz le újra meg újra. Péppé vered a Sünmedve fejét
(8 támadással 316 életpontot sebezve.) Fürgén kerülöd ellenfeled támadásait. Holtan omlik szét a sünmedve. Kifektetted! Egy
épp sünmedve tüskét se találsz. 52 tapasztalati pontot kaptál.
Lepihensz és eszel (-3 kaja)
(Továbbmész...)
Magad mögött hagyod a síkságot. Dombos terepre érkeztél. Veled egy magasságban mozog valami. Egy lávaóriás! Lehetôség
egy kis tapasztalat gyûjtésre. Amint észre vesz téged, támad!
Fegyvert váltasz: elôveszed a gyémánthegyû acélkardod.
A Lávaóriás lávát okád rád! Nem tudsz félreugrani, döbbenten
látod hogy olvad el kezedben gyémántélû acélkardod! A láva
megégetett (68 életerô pontot vesztesz) Itt a bossszú ideje, ököllel többször kegyetlenül megütöd a lávaóriás vállát. (4 támadással 72 életerô pontot sebezve.) Hatalmas ütéseket kapsz a fejedre s a gyomrodra. (3 támadással 120 életerô pontot vesztesz), a
lávaóriás lábával arcon rúg (1 támadással 53 életerô pontot
vesztesz.) Ököllel megsorozod a lávaóriás testét (4 támadással
96 életerô pontot sebezve.) Borzalmas ütéseket kapsz a válladra
(3 tám. 179 életerô p. vesztesz), kerülöd ellenfeled támadását.
Ellenfeled menekül, nincs erôd hozzá hogy kövesd.
m1.....stb.
Megjegyzés.: (Gyémántélû acélkardod elvesztése miatt kapsz -98
Tp-t.)
Ebben a fordulóban 2 Tp-t kaptál.
Írta: Issus Banth
U.i.: A tanulságot vond le magad, a szövegben szereplô nevek,
kalandok a kitaláció mûve. Bárminemû hasonlóság csak a véletlen mûve lehet.
 Buta történetek Okos Trollokról. (vagy fordítva?)
Kiagyalta és papírra vetette: Gyula (1410) és Hulk Hogan (5585)
Az úgy vót. hogy a Vagyimírtot keresgétem, mer’ asszonta,
hogy a Zantot köll építeni. Osztán akkó’ látam meg aszta dögvészes táblátot. Elóvastam.(?) Osztán ásnyi, kaparnyi kesztem,
mintha gátokvakondokokok, mer’ asz vót odaírva, hogy ehun-e
nagy pízek vanak elásva 20 méteres méjen. Megörûtem, mer’
kelettt vóna a zarany a Zolim pijára, Denem vót ott semi. Én alpesi teheny megmég kajátot meg fegyvertet sem hosztam magamval, hogy jósok aranytot tuggyak magamval vinnyi. Eccercsak csatant a felyemen a botom amihe’ a kötélem vót kötve.
Fönéztem hát Rajija ne haggy el egy rusnya árnmanó vigyorog
rájam osztán fosztogattya a cucomat. Rája ódibátam decsak röhögött és aszonta, hogy tanújak meg úsznyi de gyorsan mer’
mingyá’ esik a zesô, oszt csúf hallott lesz belülem. Ott vótam egy
hétig mer’ aza piszok árnmanó átalvert engemet mer’ nemis vót
esô. A nyócadik napon húzot kiegy jószívü törpicsek mer’ aszite,
hogy jelempróba vagyok. (folyt. köv.)
 KIS(SÉ) ÁLLAT HATÁROZÓ, avagy egy mákrózsától bódult
gnóm látomásai Ghalla állatvilágáról
III.RÉSZ
Bo-Skorpió:
Profi orgyilkos. Mérgezett dobótûkkel, hétágú korbáccsal rendelkezik. Ollói nincsenek. Vannak viszont villái, kanalai.
Félelemjáró:
Szerelemre éhes szörny. Ha találkozik valakivel, rögtön leáll vele
szemezni. Csábos pillantásainak és szempilla-rebegtetéseinek
csak kevesen tudnak ellenállni.
Gátvakond:
Amikor karmok ragadják meg a lábad, egy tökrészeg koldus próbál megállítani valószínûleg... Vagy egy gátvakond... A kettôt csak
az különdözteti meg egymástól, hogy az utóbbi teljesen szôrös
és Mikulásnak képzeli magát.
Hegyi Rák:
A hegyekben gyakran látni napszemüveges sziklákat a napon.
Ezek a hegyi rákok, a környezetbe olvadva. Ha eléjük állsz és eltakarod a napot, ne számíts semmi jóra.
Móleon:
Fergeteges kártyás. Egyszerre négy kézzel keveri a lapokat. Ha
megjelenik egy kártyapartin, mindenkit megkopaszt. Ezért a hamiskártyások céhe tûzzel-vassal írtja ôket.
Fabontó Szójer:
Ghalla MEO-sa. Igaz, nincs képesítve. Ha egy fatárgyat hibásnak
vél, rögtön „részletesen megvizsgálja”. Sajnos általában tévedni
szokott...
Alpesi Tehén:
Vérszomjas szörny, általában békésen legelészik, és bôszen tapossa a füvet. A csokivirág a kedvence, ezért tej helyett forró csokoládét ad. Fejés közben bôrén szívárványszínû fényjáték hullámzik végig. Talán varázslat...??? Alpesi varázslat...!!!
RAGNOMONGAR (????)
 V 123 5
Ok. Elsütsz egy jövôkutató varázst. 5 év múlva:
A táborozás 1. napján fura érzésed támad. mintha valamid
hiányozna. Árulkodó nyomok után kutatsz, a tolvajt mindenképpen meg kell találnod. Táborod körül tisztán kirajzolódnak egy
árnymanó férfi nyomai. Végig tudod követni ténykedését: Megkerülte az aknamezôt meg a Terminátort. Persze Vlagyimir meg
Pumpa már megint egymással veszekedett (elhatározod, ma
nem kapnak vacsorát). A drótszôrû pincsidet megetette a nukleáris csatacickányoddal („divide et impera” - oszd meg és uralkodj) a büntetô pragloncot meg egyszerûen ellopta. Hmm.
Bosszantó. A földön észreveszel egy rövid, fekete bajusszálat.
Hajszál viszont sehol, nyilván kopasz volt. Furcsa hideg aura érzôdik még mindig, mintha egy Leah-pap járt vona erre. Újra a
nyomaira nézel, többet forgott, mint egy átlagember (törpe/elf
stb...), valószínûleg félszemû. Lépései mégis nagy nyugalomról
árulkodnak, mintha 8 D.E.M.-je lenne. Aha, ezt a kis kvazárszilánkot nyilván a vasalt bunkója ütötte le a páncéljáról. Elég figyelmetlen fickó lehet. Sejted ki lehetett, de a biztonság okáért
megnézed a bokorba rejtett videokamerád felvételeit is. Ô az.
(Feltételes tolvajüldözés:) Mentálisan utasítod a 8 Istent, hogy
kapják el. Ordítása idáig hallatszik, kellemetlen lehet egyszerre
kapni tisztítótüzet meg méregfelhôt. De ez az ordítás!!!
Hirtelen felébredsz, aztán vigyorogva nézed, ahogy egy árnymanó éppen a tüskecsapdádból próbál szabadulni. Olyan ismerôs a fickó. Váratlan ötlettel dobsz neki néhány aranyat. Szenved
a szerencsétlen 5 évig még éppen eleget, s hogy csak ötig, te tudod csak.
Rogaar, a Kalandor (1396)

INFO
 Köszönetnyilvánítás: Bár a hír szomorú, hogy Nemo Brave
többet nincs közöttünk, de én folytatni fogom, amit Ô egyedül
elkezdett. Irtani fogom a skalpvadászokat minden erômbôl.
Ennyivel tartozom a tôle kapott tudásért és azért, hogy egy éven
keresztül próbált felnevelni, azt hiszem sikerrel. Emléke örökké
szívemben él...
N. C. Brave (5622)
 A 17. számban megjelent Collegium Gladiatorium hirdetése
egy kissé megváltozott. A hozzá nem értés és a korlátoltság miatt
a további képzést a VII., Bezerédi u. 16/B. (Köztársaság térnél)
szám alatt tartjuk csütörtök délután 18.00-tól. Mindenkit szeretettel várunk! „Nagyon király!!!”
 A GÜSZ megszünt. Rabszolga lettem. Tûzapál Mana (1381)
 Figyelem! Nevada (3535) hamis információkat terjeszt! Pl.:
trollagyar, vagy hogy a 163-as 1098 Tp, stb...
két áldozat: (2448) & (4348)
 Gourth Killmaster, aki mindig mint az Istenek Gyermeke néven lépett fel, most elhullott Don Caloni fegyverétôl. Szerencséjére volt D.E.M.-je, de ezt az alakot nevezem én az Istenek Gyermekének!
Gargador (2174)
 Térképészek Szövetsége hivatalos közleménye! Aki még nem
kapta meg a kért térképet, attól elnézést kérek, mert a tintasugaras nyomtató rossz, elôre nem látható ideig nem tudok emiatt
a hiba miatt térképeket küldeni. Amint megjavul, az összes kérést azonnal teljesítem. Még egyszer bocs’ fiúk és lányok, remélem nincs harag.
Pol’ de Formosha Tsz. elnök
 Tisztelt Kalandozók! Aki Octavianusnak - a Ghalla Lovagrend
elnökének - akar üzenni, ne a 2340-es, hanem a 2540-es számon tegye!
Thindalosz (2520)

Igbut
 Irigy, s kicsit dilis Igi! Így írsz: „Itt nincs idill! Mind ki ily’
(mint Xiltyn Ryid Mylyl) irtsd ki, hisz idilli!” gy illik itt írni?

Mind, ki így ír, mint Ti, kicsit dilis! Hisz mind, ki irigy, s bikfic,
mint Ti Igi, kicsit hisztis is. Mindig sírsz-rísz, mint tíz ici-pici
mirg! Figyi Igi! Nincs griff, tigris ki ily dilis, mint Ti (s ki Igit kicsit is csípi). Vili? R.I.P. Igi!!! Ki így írt: Riddi Pipir, ill.
Roddy Piper (5173)
 Sötét Igbut, én veled vagyok! És ezennel felállítom saját halállistámat: Aranykörte, Silwerhawk, Tarack, Nimrandir. halál
rátok!
Emzé/Iksz (2146)
 Egyáltalán nem tisztelt Senkiházi Igbut! Nagy örömet szereznél nekünk azzal, ha felírnál minket a Halállistádra! Mondjuk
Jerikó vagy Darkseid mellé, ott kifejezetten jól mutatna a nevünk. Oltárépítés miatt a kivégzôosztag állomáshelye átcsoportosult a 36;56-os koordinátájú mezôre, ill. Qvillbe. Elômelegített
fegyverrel vár: Ezüsthajú Xavier (5813) és Gandalf (5116)
 Igbut, alias - de inkább aljas - Homály Király! Láthatod, elismerem hatalmad és megadom a kellô tiszteletet neked. Egyébként igazán rendes voltál, hogy odabiggyesztetted „becses” nevem a Halállista-kiegészítés végére (17. GN.). Jó húzás volt, csak
gratulálni tudok! Tényleg, mit keresel te a KALANDOZÓK között?
Ôfelsége, IV. Borax udvarában sokkal jobban mutatnál és ráadásul kapnál egy csilingelô sapkát is! Legalább így nem kapna
többször huzatot a fejed! „Hûséges alattvalód”:
Falcon C. (1316)
 Igen hülye Sötét Igbut! Hát elment az eszed? Vedd már észre,
hogy egész Ghalla rajtad röhög. Erre a betegségre tudom a
gyógymódot... Ha fejedelem akarsz lenni akkor segítek, hogy az
árnyékvilágban elérd a célodat.
Dr. Thunder Power (5623), egy igazán sötét lelkû troll
 Kalandozótársak! Összeszámoltam, a 17. Ghalla News-ban
268 hirdetésbôl 17 foglalkozott Sötét Igbuttal (ez bizony 6.3% a szerk. megj.)! Az Aprókban külön rovatot nyithattak volna neki (ahogy ezt a 18. GN-ben meg is tettük - a szerk. megj.). Hát
nem látjátok, hogy pont ezt akarja elérni? Ezért felkérek minden
jóérzésû kalandozót, hogy ne küldjön több hirdetést ezzel kapcsolatban, hisz sok más téma (sôt mindegyik) érdekesebb ennél. Reménykedve:
Saqziwy Matoref (2854)
 Kérlek Sötét Igbut, magyarázd már el nekem, buta trollnak,
miért vezetsz halállistát? Várj!... Rájöttem!!! Ezen kalandozók
keze által szeretnél meghalni, igaz? Erre abból jöttem rá, hogy
más variáció nem lehetséges.
Painkiller (2130)
 Mindenkihez! Türelmünk szavatossági ideje lejárt! Felháborodva és undorral szemléljük a nagyszájú csöppségek és a nagyszájú nagyságok támadását Igbut ellen. Aprajafalva lakói megdorgálják Hókuszpókot. Századnyi Mickey egér, akiknek csak a
szája jár. Mindez csak azért, mert Igbut valamit másképp akar.
Hát olyan nagy bûn ez? Nevetséges! Ama elhatározásra jutottunk
tehát, hogy megalakítjuk a Sötét Igbut Fan-Klubot, bár Igbutunkkal nem értünk egyet. A klubba bárki beléphet (akár a halállistán szereplôk közül is), aki nem vett részt Igbut bemocskolásában és nem dobálja rá folyamatosan anyagcserefolyamatának mórigyümölcs által világra segített bizonytalan állagú végtermékét. A jelentkezni kívánók mentálisan üzenjenek az alábbi címen: Guitman & Frierl Kft. 9400 Szombathely, Szent Márton út
52. Jelszócsokrunk: A vidámság szabaddá tesz! A szerénység hatalmat ad! Éljen a sokszínûség! Üdvözöl mindenkit a tagság nevében is:
Hétszínû Tivornyák (4508) társelnök,
Zsebes Csótány (5601) társelnök,
Lugdur a Felhôjáró (1501) társelnök
 Tisztelt Sötét Igbut pocskondiázók! Azért, mert bennetek
nincs semmi eredetiség, legfeljebb magatokat kritizálhatnátok.
Várom önszidalmazó hirdetéseiteket! A legjobb szerzôje jutalmat kap! Trágár szöveget nem veszek figyelembe!
Mr. Elem-Elek (1666)
U.i.: Te is írhatsz Zeldorkám, aztán ne szerénykedj!
 Tisztelt Sötét Igbut! Eddig nem pazaroltam Rád tollam tintáját, pedig elég sokszor megtehettem volna. Most megdöbbenve
veszem észre, hogy kalandozószámom (1897) felkerült a halállistádra. Félreértések elkerülése végett szeretném megkérdezni,
hogy a listádon szereplôket sajátkezûleg akarod-e megölni vagy
sem? Ha igen, tisztelem a bátorságod és én szívesen várok Rád.
Ha voltál a TF-találkozón, olvashattad a falra kitett tacepaón,
hogy én is azok között voltam, akik egy szál kôkéssel akartak nekedmenni. Ezt az ajánlatot fenntartom, gyere kinyírlak! HALÁLLISTA!! FÚJ! Tisztelettel:
Arxan Zeon (1897)
 Tisztelt Sötét Igbut! Én nem sértegetlek. Nem szidom édesanyád hülye fiát, mert én csak egy 11. szintû árnymanó THARRpap vagyok. Sôt, mi több: Elismerlek fejedelemnek. Hiszen te
biztosan nagyon erôs vagy. Amikor elolvastam a „halállistát”,
mórigyümölcs nélkül jött ki a burástya-kölök. Fogaim vacogása
200 mérföldes környékrôl elûzte a tetemembereket. De!!! Lenne egy ajánlatom a számodra. Kérlek ereszkedj le hozzám! Illess
szent fegyvereddel! Válassz egy helyet és egy idôpontot! Legyen
mondjuk Shaddar fôtere? Hiszen az a „Sötét Fejedelemségben”
van! Ez a Te országod! A nagyon beosztott idôdbôl szánj egy kicsit arra, hogy a taglistádat (a csapatodét) tedd közszemlére!
Tiszteletemet szeretném tenni náluk! Üdvözöl egy régi barátod:
Magányos Farkas(5678)
U.i.: Aki mostanában találkozik Igbuttal, írja a koordinátákat!

Kontakt
 Békési túlélôk jelentkezését várom. A címem: Somlyai Imre,
5630 Békés, Hajnal u. 45.
Thindalosz (2520)
U.i.: OK Swerdan, nem csak Rád gondoltam, de azért Te is átjöhetsz!
 Fiatalosnak mondott, 106 éves gnómlány keres izmos és
okos gnómfiút információszerzés céljából (is). Kalandorok ne
kíméljenek!
Gnómmatróna (1240)
 Balatonlellei (és környéki) kallandozók jelentkezzetek! Farkas Lóránt 8638 Balatonlelle, Petôfi Sándor u. 52.
Nagy Medve (2202)
 Dabasi kalandozók jelentkezését várjuk!
1295, 2925, 1236, 1965
 Keresek egy szôke hajú, barna szemû ember nôt, aki október
végén a Shaddartól nyugatra fekvô remetelaknál megtámadott. A
leírása a következô: Szôke haj, barna szem, a bôre sötétebb az
átlagosnál. Egy villám szimbólumot, egy bôrsisakot, egy bôrpáncélt és egy ezüst nyakláncot visel. Egy evaporôr és egy topránypolip trófeája van, jobb kezében egy bronzhegyû lándzsát, bal
kezében pedig egy csontkést tart. Lôfegyvere parittya. Kérem, ha
valaki is tud róla bármilyen információt (név, cím, karakterszám, tartózkodási hely) akár jutalom ellenében is, jelentkezzen
nálam!
Neked, te szôke hajú, barna szemû ember nô! Megtámadtál a
Shaddartól nyugatra fekvô remetelaknál, október végén! Ugye
még emlékszel? Nem szolgáltattam rá okot, hogy megtámadj, de
ezentúl nem kell félned, szereztél magadnak valakit, aki mindig
keresi a társaságodat, aki mindig ott lesz a nyomodban, aki az
életedre tör! Figyelj jól kicsim! Addig nem nyugszom, amíg a
skalpodat az övemre nem akasztom. Bízz bennem: Rajtam nem
fog múlni, hogy elmúlj ebbôl a világból! Ne félj nem fog fájni!
Izmos Vilmos (4519)
 Keresem a szekszárdi TF-eseket és a szerepjátékosokat, egymás segítése céljából. Mások is írhatnak! Matus János, Szekszárd, Csokonai u. 13. Tel.: 06/74-315-388 Magnus (2954)
 Keresem azt a copfos, aranyhajú, kék szemû Tharr-hívô kobudera férfit, akivel Gatintól eddig már hatszor harcoltam.
Tour-Mix (2556)
 Keressük azokat a túlélôket, akik Pesten az Adyligeti határôr
laktanyában tengetik sorsukat. Továbbá bárkinek segítünk, aki
rászorul és ír vagy hív minket mentálisan. (A laktanyában lévôk
a 2214-es telefonon is kereshetnek du. 15.00-ig.) Cím: Kuzmiter István, 3518 Miskolc, Bollóalja 13. és Engyel Gábor,Bp.
Frankel Leó út 11. III/11. Tel.: 1154-176
Yol-and-Lop-ez (4082) és Kóbor Farkas (5588)
 Keszthelyi és nagykanizsai kalandozók jelentkezését várom
(még mindig...).
Dragon’s Shadow (5315)
 Segítôkész kalandozókat keresek! Fôleg magasszintû, tapasztalt kalandorok jelentkezését várom (fajtól, nemtôl, jellemtôl
függetlenül), akik segítenének egy 2. szintû törpének azzal, hogy
küldenének infókat... Rátonyi Krisztián 4321 Nagykálló, Simonyi
út 23.
Tarin, a törpe (3089)

 Tisztelt baranyai túlélôk! Szeretettel vár mindenkit az immár
lassan egy éve mûködô TF-klub! Bonyhádi és szekszárdi túlélôket is szívesen látunk! Idôpont: November 5-tôl számított minden második szombat 9 óra. Hely: Szivárvány Gyerekház. Bôvebb
felvilágosítás: László Zoltán, 7720 Pécsvárad, Pf. 4.
Éleseszû Oriens (1539)
 Törpék! Ha Sheran az Istenetek, vagy ha neki akarjátok szentelni az életeteket. Fogjunk össze! Ha kb. fél éve vagy a félszigeten, várom mentális üzenetedet.
Gobó Munfann (1156)
 Túlélôk és egyéb egyedek figyelem!!! Székesfehérváron az
Öreghegyi Mûv. Házban szerepjáték klub nyílt. Mindenkit szeretettel várunk minden pénteken 14.45-tôl ameddig lehet. Kijutni
a 31-es és a 24-es autóbuszokkal lehet. Kínálat: AD&D,
M.A.G.U.S., MERP, STAR WARS, CALL OF CTHULHU és természetesen TF infócsere.
Er Draug (2497)
 Újfehértói kalandozókat keresek. Ha léteztek, írjatok! Lehet,
hogy valami készül...
E.T. Comp (2736)

Közös Tudat
 Figyelem miskolciak! Társakat keresünk 15-20 forduló múlva
létrehozandó Közös Tudatunkhoz. Fôleg miskolciak jelentkezését
várjuk, de persze bárki beléphet közénk. Nincsenek faji vagy jellem megkötéseink. Nem óhajtunk a vallási és egyéb háborúkba
beleavatkozni. Célunk a minél szorosabb, kölcsönösen elônyös
együttmûködés. Jeletkezni lehet Miskolcon az Ady Mûv. Házban,
minden pénteken 5 órától, ill. levélben az alábbi címen: Erdélyi
János, 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 18. VIII/2. Várunk benneteket!
McNewast (4842)
 A novemberben megalakult (???– a szerk megj.) kobudera
KT-be várunk minél több jelentkezôt. A KT-hoz „fiatal” kobuderák jelentkezését is szívesen fogadjuk. Regisztráltatni lehet:
K.I.N.G. (1711)
 Alakulóban lévô KT-ba belépni szándékozók írjanak! Írhatsz
akkor is, ha még csak a 0. fordulódnál tartasz!
Hófehérke (5885)
 ALAKVÁLTÓK! Gatin és Huertol környékén beléphettek a
Változás Gyermekei közé Harvester Agenor (5545) és Cryo Sonar (1738) közremûködésével. Cím: Prekop Nándor, 5667 Magyarbánhegyes, Alkotmány u. 30.
A pszí népünk öröksége és jövôje!
 Azoknak a gnómoknak a jelentkezését várom, akik szeretnének egy csak gnómokból álló KT-t az 503-as épületnél. Szendi
Ákos 3630 Putnok, Tompa u. 77.
Nostredamus (4783)
 Délen, esetleg középtájt kalandozó gnómok, figyelem! Aki tagja szeretne lenni az elsô gnóm KT-nak, az írjon! Boróka (1058)
 Én, Nightmare speciális alakváltó Közös Tudatot hirdetek.
Várom mindazon alakváltó társaim hívását, akit érdekel a dolog.
A jelentkezés egyetlen feltétele, hogy alakváltó legyél. Hívást az
5546-os számra kérem.
 Fairlight-hívôk! 1995. márciusában spec. FAIRLIGHT KT alakul Qvill környékén. Elsôdleges cél egymás segítése, s a mágia és
pénz Istenének dicsôítése valamint hitének terjesztése. Ha szeretnél csatlakozni, írj!
Aranyfürt (1243)
 Fajtársaim! Alakváltók! Itt az ideje, hogy legyôzzük az ellentéteket, melyek megosztják fajunkat, s így sebezhetôvé teszik az
alakváltók hajdan oly erôs népét! Ha alakváltóságod tudata képes
legyôzni jellemed korlátait, s úgy érzed, a hozzád hasonlók között a helyed, hogy erôsebbé válj és ôket is erôsebbé tedd, gyere!
Legyünk együtt tagjai a Közös Tudatnak, melynek vezetôjét mi
választjuk ki magunk közül és ahol a minket irányító szabályokat
is egyedül mi szabjuk meg! Alapíts velünk alakváltó KT-t: a jövônkért és hogy mindenhol ott lehessünk! Polli Morfia (5044)
Király Viktor, 8200 Veszprém, Alkotmány u. 11.
 Félelem marcangolja lelketek, mikor találkoztok valakivel, aki
jelképünket viseli. Ide is beszivárgott a Káosz, itt is feltûnt a Gonosz, itt sem vagy biztonságban. Enyves kezek emelik el machinád, aranyad, s legértékesebb tárgyaidat; orgyilkos tôrök és vaslándzsák hatolnak szívedbe. Jobb esetben csak tudati energiád
veszted el vagy gaz tréfaként szopókô kerül zsákodba. Rettegj hát,
ha nevünket hallod, ám hiába menekülsz, elôbb-utóbb mindenhol feltûnnek a Múmiák. Hiába mész a kohóhoz, hogy vaspáncélt csinálj, mellyel megvédheted magad méregtôl csöpögô fegyvereinktôl, a vaskohót porig romboltuk; hiába táborozol nekrofunon, hogy kellô varázserôt tudj szembeállítani feketemágiánkkal,
a nekrofunt kivágjuk alólad. Növekvô auránk elhomályosítja a
napot és nemsokára a fényt is elvesszük tôletek! Elenios hívei
versenyt rabolnak az árnymanókkal, Raia pribékjeit pedig nem
érdekli semmi más csak a Hatalom. Ez a jövô, nincs Remény.
Csak farkasok vannak és birkák. Te mi vagy? Ha farkas, akkor várunk, amíg van hely a KT-ban.
Clod Onar (4373)
a Serény Múmiák (9103 KT) nevében
 Ghalla törpéi! Hogyan tûrhetjük, hogy néhány alacsonyabbrendû faj már megalkotta a maga tudatkapcsolatát, mi pedig
még sehol sem tartunk! Két évvel ezelôtt, mikor mithrilbányáink
legmélyérôl is kiüldözött minket az átkozott mágikus tûz, tárnáinkkal együtt pusztult tán mindaz, mi népünket oly hatalmassá
tette, az összetartásvágy, a faji öntudat is? Épp ideje, hogy felébredjünk és széthullott klánjainkat újra összekovácsoljuk! A kô és
a vas gyermekei vagyunk, az Istenek sem állíthatnak meg, ha
egyszer megindulunk! Újjáépítjük hegységek mélyén búvó palotáinkat, bányáinkat és talán a mithril kovácsolásának elveszett
titka is visszatér majd hozzánk! Népünk újra erôs és hatalmas
lesz! Várom tehát minden Shaddar és Gatin környékén bolyongó
törpe komámat, gonoszt, jót vagy semlegest, szakállast, bajszost
vagy csupasz arcút! A megalakuló mulatságot a két város közt
fogjuk megtartani! a belépés egyetlen feltétele a rontatlan, tiszta
törpe vér!
Joel McCeewath (1561)
KT hotline: 162-1288, 137-8258 (Lôrinc)
 Hozzád szólok Te szegény, kis árva Kobudera! Nézz magadra
Barátom! Hát nem Te vagy Ghalla legjobb szívû teremtménye?
Inkább fegyvert se fogsz, csak lássák milyen jámbor és szeretetre
méltó vagy (törékeny, akár egy pillangó...). Kitérsz a harcok elôl
(baráti jobbot nyújtasz bárkinek „az arca felé”), megpaskolod a
woor-antilopok hátát... Oohhh, olyan szelíd vagy Te, mint egy
Ôzike és én azért alapítottam ezt a KT-t, hogy e magányos kis teremtményeket összetereljem egy szeretetet adó NAGY családba...
Gourth Killmaster, az Istenek makrancos csemetéje (5820)
U.i.: egyszóval gyere a Vicsorgó Skizofrén Papok Állhatatossága
KT ölelô karjai közé öcsi!!!
 Jelentkezzen az, aki megkapta a nyunyónyûvési szakértelmet,
mivel KT-t alakítok Álompusztító Nyunyónyûvô Fivérek Légiója
néven. Csak jók kíméljenek, mert lehet, hogy nekik nem fog tetszeni az alapszabályzat!
Gargador, a nyunyónyûvô (2174)
 Kalandozók! Nyilvánvalóan sok KT van már jelenleg is, mégis
úgy döntöttünk, megalapítjuk saját KT-nket, kb. 15 forduló múlva. Azért is szólunk elôre, hogy aki még nem döntötte el, melyik
KT-be lép, mi szívesen látjuk, köztünk biztosan társakra talál.
Akit érdekel, írjon, s megbeszélhetjük a részleteket. A fajod, jellemed nem számít, mindenkit szeretettel várunk. Számítok az ismerôsökre is mint alapítótagok... Felejtsétek el a tápot, a barátokat keressétek!
Fealefel Throm (2444)
U.i.: Szívesen látok minden elfet (is), várom jelentkezésetek!
 Kb. 20 kör múlva megalakulásra kerül egy kobudera KT. További felvilágosítás:
Balrog (1106)
 Kobuderák, véreim! Gyertek, csatlakozzatok hozzánk, alapítsunk egy örök szövetséget! A kobuderák jobb életéért és a káosz
ellenn. A szövetségünkben persze semmi keresnivalója gonosznak. Szóval, akit érdekel egy kobudera faji KT káosz, rendezetlenség és ellenségek nélkül (pl. a másik kobudera KT) vagy érdekelni fogja, írjon: Somogyi Gábor 7100 Szekszárd, Bartina u. 67.
Old Shatterhand (3657)
 Minden gazembernek, aki Múmia akar lenni! Amennyiben
nem személyesen vagy telefonon jelentkezel, hanem levélben,
akkor azt George McLoplac (4155) nevére címezd, mostantól ô
foglalkozik a levélben jelentkezôkkel.
Clod Onar (4373)
 Planned Flamedix, a Sárga Erôöv birtokosa tagokat toboroz
Huertol környékén a Kvazársziklák népe közé. Az erô a mienk,
Trollok!
Cím: Prekop Nándor, 5667 Magyarbánhegyes, Alkotmány u. 30.
 Sheran-hívô elf férfi Shaddar környékén társat keres. Feltételek: 8-11. szint, elf faj és Sheran követése!
Éleseszû Oriens (1539)

 Társakat keresek egy néhány kör múlva alakuló Tharr Közös
Tudathoz.
Lucky Strike (4435)
 Taumaturgiával rendelkezô gnómokat keresek KT alapításának céljából, lehetôleg LIBERTAN közelébôl.
Génius Mátra (5685)

Szerelem (?!)
 Axel Marguin!
Neked írom e verset,
Élvezd hát e percet.
Leírom mindazt, mit érzek irántad,
S lángoló szívemben érzem a vágyat.
Hát tudd meg, hogy szeretlek,
S boldog vagyok veled.
Nélküled élnem nem lehet,
Ezt üzenem neked.
Cylk (????)
U.i.: Ha nem leszel az enyém, meglátod megagyallak,
És felteszlek téged is kalandozóskalpnak!
 Az 503-as torony környékén és attól északra alakváltó nôkkel
szeretnék kapcsolatot teremteni. Írjatok vagy telefonáljatok: Titkó
Norbert, 2800 Tatabánya, VI. Szent György út 61. 4/1., Tel.:
06/34-325-511
Dôlt Vödör (3752)
 Calenril; drága kislány...
...hát elengedsz örök, álmatlan utamra?
Gourth Killmaster (5820)
 Kedves Lyneth Sus Scrofus, drága szerelmem, fogadd szívem
titkos vallomását:
Semmit nem titkolok,
Most mindent felfedek;
Csak egy szót kiáltok:
Szeretlek, SZERETLEK!
Hû kedvesed: Gobó M. (1156)
 Kedves Silvara L’Amariola! Nagyon szeretlek! Remélem, minél hamarabb találkozunk!
Rydm Ysad Anser (3634)
 Lányok figyelem!!! Keresem azt a 20 év körüli, 120-75-95
méretekkel megáldott, 180cm körüli, gazdag, szôke hajú bombázót, aki hû társa lenne egy 21 éves jóképû ember fiúnak. Jelentkezéseiteket várom:
Roul Cariban (2442)
 Olyan kobudera lány ismeretségét keresem, aki szívesen társa
lenne egy Fairlight-hívô kobudera férfinak. Szándékaim tisztességesek, egyedül pedig nagyon magányosnak érzem magam, miközben járom Ghalla veszélyekkel teli vidékeit. Nagyon jó, ha a
kobuderának van egy társa, akire mindig számíthat, s a társ is
számíthat ôrá. Ha úgy gondolod, írj!
Niu (4409)
 Randomixhoz
Ó Randomix, kérlek legyél az arám,
Rád várok, mióta fekete az aurám!
Tudom, neked is a sötét út édes,
Édes, mint az alma, ha kellôképp férges.
Rücskös bôröd felkavarja lelkem,
Egy percre sem sikerül nyugalmat lelnem
Tôled, ó kancsalság királynôje,
Hisz Te vagy a férfiszívek széttörôje.
Kis piszkafa lábad olyan mint egy álom,
Sosem sikerülne szebbet találnom.
Minden férfi a nagy titkodat sejti,
Hogy csüngô melled köze köldöködet rejti.
Intelligenciád a felhôket eléri,
Bár magasságod hüvelykben kell mérni.
Jól tudod, várlak te tökéletes nô,
Míg enyém nem leszel, a vágyam nôttön nô!
Tudnék várni, de nem vagyok oly bátor,
Mert kisülnék, mint egy ZAN-Indukátor.
Találkozzunk hát a szerelem jegyében,
Az együtt elpusztított mákrózsa tövében!
Az utolsó napon, Dornodon havában,
Egy általad választott éjjeli órában.
Csókol: Khy bel’Ez (5496)
 SHEEVA! Amint a világra kerültem, megismertem neved, s
beleszerettem... Szerelmem ôszinte és végleges... Kérlek írj, hogy
szerelmünk beteljesüljön!
Joy Galhad (1472)
 Sheeva! Amióta csak tudom, hogy létezel...imádlak...Te vagy,
aki megtestesíti álmaim gyönyörû hercegnôjét! Velem tartasz-e
rögös utamon? Hódolód:
Gargador a törpe (2174)
 Szórakozni vágyó Túlélôk! Ha fel akarjátok dobni egyhangú fordulóitokat, vagy ha még nem próbáltátok, és kíváncsiak
vagytok rá, ne várjatok! Vállalom bármelyikôtök felvidítását egy
kis közös kikapcsolódás keretében.
Emberek, kobuderák, törpök, gnómok, elfek, alakváltók, trollok,
és végül de nem utolsósorban árnymanók! Rajta! Magasfokú
szaktudás! Bármilyen igényt garantáltan kielégítek! Ha kell, fordulónként kétszer is (persze, ekkor komolyabbak az anyagi vonzatok). Ár megegyezés szerint. Buzgón vár titeket: Juniyena
(5510), Ghalla elsô profi K(KHM!)-ja.
Utóirat: a következô személyek 1 db ingyenalkalmat kapnak:
Gus Musculus, Bányrém, Gipsz Jakab, Pron Neal, Xadornix, Gourth Killmaster, Morholt, a vészhozó, Brutaliti, Dort Amessix,
Don Caloni, Jerikó, Dalamar, Calorge, Darkseid, Smack, Setét
Patkány, Fire Elemental, Kôfejû Beldor, Clod Onar, Red Tiger,
Annak, Alex Vampirsson, Ilinir Doaron, Grath Morphus, Calenril,
Quetzalcoatl, Worm, Ganéj Animal, Sötét Igbut, Toborzásgátló
Vlagyimir, VI. Borax, Piszkos Fred, Kopasz Gerób, Yaxe, Agak
Szittya, Lord Kovács József, Varkudi Büfögô, Daronel. Ötösével
gyertek!
 Aranykörte, szeretlek!!!
Magányos Halál (3265)
a szerelmes törpe
 Te 146cm és 86kg-os nôi kalandozó! Nekem te is jó leszel,
nem vagyok válogatós. Felôlem lehetünk hitvesek (úgyis minden
fajra adtam már ki FU-t). Kérlek válaszolj mentálisan! Más is jelentkezhet.
Graham Treefrog (4788), egy szép troll férfiú
 Várom azon magas szintû kobudera harcmûvészek jelentkezését, akik nem tudnak ellenállni egy troll nô bájainak (446kg)
és akik nem mondják el az esetet a férjemnek!
Weisser Riese (2221)

Üzenetek
 Há-Pszi! Egészségedre! De a továbbiakban vigyázz a Pszi-regenerációval, nehogy ráfázz!
Kodomo Szanpo (1875)
 Yasmina! megtagadtad a küldetést, hogy ölj meg egy gonosz
kalandozót, holott ez méltatlan a Fény követôjéhez. Parancsomat
továbbra is fenntartom, de büntetésként kiszabom rád egy Elenios Közös Tudat megalapításának feladatát.
ELENIOS
 Istennôm! Kéréseidet híven teljesítem, de ne várd el tôle,
hogy vért ontsak, mert arra képtelen vagyok. A penitenciát azonban elfogadom, sôt felvállalom Tharr Közös Tudatát is, hiszen
egyik Isten sem alávalóbb a másiknál. Hittársaim, és a harcos
Tharr hívei! Keressetek meg!
Yasmina (3430)
 Lord Teflon! Nagyon nem tetszik amit csinálsz! Nem értem,
mi értelme volt belépni az ABC-be, ha csak én adok magamról
infót és visszajelzést nem kapok? Ha nem vagy képes visszaírni,
akkor küldd vissza a jelentkeési lapom, kilépek az ABC-bôl. Már
azt is bánom, hogy beléptem. Csekken postázok 20 Ft-ot!
Konarks Metamorph (3264)
 Nyugatról jövünk és kelet felé megyünk,
Minden homokvarányt darabokra szedünk.
De a varázsló még túl nagy falat nekünk,
Smirglilevélért küld és mi el is megyünk.
Smirglibokor helyett cafatokat lelünk,
Deus Ex Machinánk hogyan lesz így nekünk?
Tehetetlen dühtôl remeg ost a kezünk,
Napkeleti Böff, hát mér’ tetted ezt velünk?
Slave (1451)
 (2731) zsotpmehK ed laminA jénaG !tégéssetelüsceb miakédnázs sé tágásatzsit miemlezré óluynári délef motíynozib men
eb gím ,mozsguyn meN !gof inzödlü ékkörö memlerezs trem
,jlükenem már iscnávík ygav men ah ,hsotnicaM !totaloscpak a
külev mezsevlef arjú lüleb nôdi divör ,merégí sé lótmasrátôzelevel nednim kerék tsézénle lüvíknezE .(erkevûmkemer ötnöröpzsö sé itniripzsi ,etnerepzse ,atnarapzsa za tti kolodnog) ttaim kievûm kujár mozsgarah men ygoh ,”kenmôtevök„ seklel nednim
táhet menezÜ .ik kolayga tsulíts jú sé lekkesrev-etnerepzse za

koygahlef ,mettötnöd ygú nátu sédôlepét úzssoH !keibböt a sé
(kos lút scnin melémer) miegésnelle ,miatáraB
 4 nap telt el azóta, hogy letáboroztál. Ez az idô nem múlt el
esemény nélkül: A táborozás 2. napján összeakadsz Red Dragonnal. ...Kedvesen megkérdezi tôled, hogy tudsz-e adni neki vasércet. Elbûvölve (szó szerint) bólintasz. Átadsz neki 1 vasércet.
Bye-bye-t és csocsit mondtok egymásnak, aztán továbbállsz. A 3.
napon Red Thorm, amikor összefutottatok, adott neked 2 vasércet... Szokásos kezdeti parancsok, majd:
KT 182
Sajnos ezt a tárgyat nem tudod elkészíteni. (Grrr... Kedves Red
Dragon, mondd, pirkit nem kellett volna?!?)
Ghalla minden lakójának! Ez veletek is megtörténhetett volna.
A visszataszító Elenios még visszataszítóbb, mézes-mázos, nyálas
szavú hívôi egész életeteket megkeseríthetik egy-egy táborozás
alatti kedves kéregetéssel. Szerintem nem kéne hagyni, hogy a
leendô hívôk ragasztóhoz jussanak. A saját érdekünkben!
Cyon (5787)
 Állítsátok meg Sistergô Pumpát, különben végünk! Rosszabb
mint Toborzásgátló Vlagyimir! Ha nem vigyázunk, Ghallát egy
diktátor fogja uralni...
Axel Marguin (5181)
 B.U.É.K. mindenkinek!
Walthari von Weser (3511)
 Bátor hívek, Ghalla népe! Figyeljetek most jól ide. Grandiózus
tervét szövi Vlagyi, ki egy kicsit persze gagyi. A TF-en a teljes földi
élet rombolásáig. Mondja ô: „Az egyetemes boldogság elérésére,
s a virágzó, demokratikus állam megvalósítására” irányul újabb
aljas terve (tette). Szörnyû veszély fenyegeti Ghallát, a renitens
varkaudarok próbálgatják „több-kevesebb sikerrel” építgetni a
ZAN-t, ezáltal gátolva, hogy a világ ezen szeglete talán rossz helyzetében kicsit jobb lehessen... Kérlek segítsetek és írtsátok tovább a nyiszlett varkaudarokat! Tudomásom szerint ezt már több
neves kalandozó is megtette és teszi továbbra is. Híveim! Özönöljetek elôre és romboljátok tovább az összes, még létezô ZAN-indukátort! Gyilkoljátok tovább a munkából kiesett varkaudarokat.
Az elsô kísérleti robbantás sem karácsony elôtt, sem utána nem
fog bekövetkezni. Ha netán mégis ami persze LEHETETLEN - adja az Istenek együttes ereje -, akkor Vlagyi neked kell vigyázni a
legjobban, mert varkaudar híveid potty-potty fognak az égbôl, ezáltal a világot tovább tisztítva a gonosz indulatoktól. Utolsó jókívánságom: ZIP 288 40 legyen célod!!! Akit érdekelnek Fogamzásgátló Vlagyi tulajdonságai, specialitásai, leírásai stb.., az írjon
levélben vagy... Orosz Attila, 2316 Tököl, Petôfi u. 41. !!!! (????)
 Bolondok! Honnan veszitek, hogy a Halállistán szereplô kalandozókat én meg akarom ölni? Jók! Ti talán nem fenyegetitek
Toborzásgátló Vlagyimirt, aki egy csettintésével porrá omlaszthatna titeket? A lista azokat gyûjti össze, akik károsak a gonosz társadalomra és így elônyös lenne ha fûbe harapnának. Tisztelettel:
Sötét Igbut (1873)
 Egy játék mind felett! Üdvözlet Ghalla lakosságának! Üdv,
kedves barátaim! Köszönöm az életet. Megérkeztem és remélem,
ghallai pályafutásom hosszú és dicsôséges lesz. S remélem nem
lesz oly botor egyed, ki véremre eped. Mindazonáltal engedjétek
meg, hogy szóljak elf testvéreimhez: Dicsô elfek, ôsi nemzetség!
Nehéz e idôszak és komor. Hiába fogyatkoztunk meg, lelkünk
tiszta és erôs. Elfek! Fogjatok össze egy szebb, jobb jövô érdekében! Elfek, testvéreim! Ha múltunk el is pusztult, jövônk élni
fog, s ragyogni mint a nagy ghallai nap aranyló korongja.
Zúgószél (4893)
 Ezüst Mágusok! A ghallai élet rideg valóság, nem pedig ócska
kalandfilm, ahol mindig a jó gyôz. Itt nekünk is van esélyünk!
Vesztesek vagytok! Dornodon híve:
Sophie (4274)
 Ezüst Mágusok! Úgy látom a jóság nálatok nem cél, hanem
eszköz a hatalomhoz. Cáfoljatok meg, ha tudtok! „Nekem bizonyíték kell, nem ígéret!”
Hétszínû Tivornyák (4508),
Raia igazlátó szeme
 Fajtársaim! Kobuderák! Sokszor tapasztalom, hogy egy kobudera szöges bunkóval, csontszuronnyal vagy más szúró-, ütôvagy vágófegyverrel a kezében halad el mellettem. Kérdem én: ha
valakinek a vérében van a Harcmûvészet tudománya, a kí, akkor
miért használ egy teljesen más fegyvert, mint az ökle? Tudom,
hogy mindenkinek joga van ahhoz, hogy úgy harcoljon ahogy
akar, de ha valakit az Istenek a Harcmûvészet ismeretével áldanak meg, az miért nem használja ki? Miért nem fejleszti? Ha Kobudera, miért nem viszi tovább ezt az ôsi ismeretet? Nem tudom
megérteni... Senkit sem bírálok ezzel, ez minden kobudera magánügye. Egyszerûen csak furcsának találom. Nin-Eisu (4409)
 Falcon Castagir! Követeljük, hogy haladéktalanul fejezd be a
versírást, mivel:
a., elveszed a helyet intelligens (?) és hasznos (???) hirdetésektôl
b., „mûveid” senkit sem érdekelnek (D-t sem),
c., alkotásaid szörnyûek („Minden versben van egy rím, Édesanyám tésztát gyúr...”)
Mûértô olvasók:
Weasel (2516), Glomir (3720), Jo’cy (3111), Horrific (5347)
 Felhívnám mindenki figyelmét arra, hogy, ha a közelében
skalpvadásszal találkozik (értem ezalatt, hogy 3 vagy több skalpja
van és gonosz), akkor írjon az alábbi címre: N. C. Brave (5622)
 Genej Enemel de Khemptesznek: Szevesz Beretem! Jebb lenne, he veleszelnel enkebb e levelemre ehelyett, hegy beremkedsz
ez E betekkel!!! He-he...; edvezlettel: Geerth Kellmester
U.i.: Úgysem kapsz több ingyenfordulót!
 Ghalla egy sakktábla... Az Istenek játszanak rajta...ezer évenként lépnek egyet, majd újra gondolataikba esnek... Készüljetek,
hiszen nemsokára lépni fognak... Rothdak a Megtorló (1170)
 Ghalla messzeföldön híres és hírtelen kobuderái! Örömmel
tudatom veletek, hogy megalakult az elsô és eddig egyetlen „KISZ
No. 1.” (Különlegesen Idióták Szövetsége). A szövetség általam
eddig ismert beteges tagjai: 2774 és 2628. A tagok füttyszóra mûködésbe lépnek. Amennyiben nem tudsz fütyülni, némi
arannyal, annak hiányában egy rozsdás vaskulccsal mûködésre
ösztökélheted ôket. Az így felélesztett tagok a : „Kobuderát ölj!”
parancsszónak engedelmeskedve útrakelnek, VIGYÁZAT! Rettenetes csatakiáltásuk hallatán és félelmetes mozdulataikat látva
nem egy kobudera pusztult már el röhögôgörcsben. Mivel a szövetség tagjai fertôzô betegségben szenvednek, ezért jobb ôket elkerülni. Ha ez mégsem lehetséges, a betegséget egy jól irányzott
ökölcsapással lehet gyógyítani. A kúra akkor volt eredményes, ha
a ragály terjesztôje mély és hosszantartó álomba merül.
Killer (4141)
 Ghalla tisztelt polgárai! Lopkodási vágyamat nem bírom legyôzni, így hát segítek hordozgatni a „felesleges” tárgyaitokat. A
vállalkozó szellemûek jelentkezhetnek nálam.
Chaos Champion (2890), egy árnymanó
U.i.: Buldózer, gyere ha kell a skalpom!
U.i.2: Árnymanó kislányok szeretlek benneteket!!!
 Gratulálok azoknak a lényeknek, akiknek a 2. labirintus környékén sikerült 1 tüskét és 1 fáklyát ellopni tôlem. Remélem,
sok hasznát veszik majd a tárgyaknak. Sok sikert!
Eagle Eye (4204)
 Hé, Sistergô Pumpa! Méghogy Te akarsz Ghalla császára lenni... Akkor már inkább az Igbut!... Hé... Csak vicceltem!
Painkiller (2130)
 Hé, te rövid, fekete hajú, csillogó szemû, bronzbôrû alakváltó
férfi, aki a 33;45-ös mezôn dec. 5-én legyaktál egy árnymanó
nôt. Jelentkezz (mentálisan) nálam a cuccaival vagy annak megfelelô értékû arannyal, hogy ha visszatér az árnyékvilágból ne legyen magára hagyatva. Amennyiben záros határidôn belül nem
jelentkezel, a következmények úgy hiszem igen kellemetlenül
érintenek majd.
Elektor Kalandor (1827)
 Hé Painkiller! Marha nagy állat vagy, de fogadjunk, hogy
eszek annyit, mint amennyit te zabálsz! Én 120cm és 49kg vagyok, de egy fordulómban 4 kaját ettem és azt írták, hogy adjak
ki egy É30-at, mert már éhes vagyok. Ha ezt megcsinálod, elismerem, hogy mégsem a troll a legalávalóbb faj Ghallán!
Ichthyophillanthes (5398)
 Izom Béla! Kifordítalak a lopkodásodért! Cuki lehetsz belülrôl... Egy nagyon rosszakaród:
Kegyet Lenke (4307)
U.i.: Éljen a T3!
 Kalandozók! Toborzásgátló Vlagyimir a legjobb ember! Építi a
jövônket! Segítsük a világtalanokat!
Xendor (2711)
 Kalandozótársaim! Nemrég érkeztem e földre, de van egy vélemenyem. Némelyikteknek igen gazdag a fantáziája, némelyikteknek igen szegény. Ez többnyire nevetekben is megnyilvánul.
Különösen fantáziaszegény nevek: Butthead (bár az önkritika

szép dolog), Napkeleti Böff (egészségedre), Drizzt Do’Urden (mit
égeted magad, mindenki olvasta), Sunlicht (varázsló?) stb...
Döngölô (4202), a törpe
 Kedves Ghallai Tolvajklán! Idézek vezéretek levelébôl: „Kösz
azt a pár aranyat, hamár bakkurabôr nem volt nállad ez is megteszi. ezzel lett pont 200. Köszi! majd még egyszer meghálállom...” Úgy gondolom, az a szövetség, amely ilyen „mûvelt” fônökkel „büszkélkedhet” nem húzza sokáig.
Corwex (3580), a gnóm
 Kedves Kalandozók! Az Északi Druida Szövetség nevében egy
kéréssel szeretnék hozzátok fordulni. Szeretnénk újraéleszteni
félszigetünk minél több kiirtott növényét, amennyire erônkbôl
telik. Ehhez van szükség némi segítségre tôletek. Szeretném, ha
megüzennétek, hogy kalandjaitok során hol, mikor, milyen elpusztított növényekkel találkoztatok. Így elkészülhetne egy lista,
melybôl mindenki megtudná (bármerre is járjon éppen), van-e
a közelében újraélesztésre váró növény. Természetesen ezt a listát bármely lelkiismeretes druida megkaphatja tôlünk. Ezért kérek tehát mindenkit, üzenjen ezügyben nekem vagy bármelyik
Tölgyfakoszorús druidának. Elôre is köszönjük, SHERAN óvja
lépteiteket!
Annak (5604)
 Kedves Kalandozók! Szeretném a különbözô fajok induló tulajdonságait, legnagyobb tulajdonságait, tárgyait, képességeit
(alakváltók alakváltó képességeit) összegyûjteni és megismerni.
Köszönettel: Dani-Manó (2348)
 Kezdô árnymanók! Ha infókra vagy segítségre van szükségetek, vegyétek fel a kapcsolatot a De Francon klánnal! Érdeklôdni
az 1410-es számon lehet!
Lopez de Francon (1410)
 Kobuderák! Olvastátok a K.I.SZ. No.1. hirdetését. Javaslom,
hogy egy idôre tegyünk félre minden ellenségeskedést, felejtsük
el a jellembéli különbségeket és alakítsunk egy ideiglenes szövetséget, hogy ezt a szervezkedést csírájában fojthassuk el. Írjátok le
adataitokat, tartózkodási helyeteket és - ha tudtok - infókat a
K.I.SZ. No.1. tagjairól. Továbbá mindenki jelentkezését várnám,
aki ellenzi a fajgyûlöletet. Ja, kedves 2774 és 2628, ha olyan
nagyfiúk vagytok, miért nem közöltétek a neveteket is? Vagy talán
a kobudera „fattyúktól” féltek? Nagy Tibor 2170 Aszód, Szabadság tér 7.
Butcher McNew Zoo (3685)
 Leah hívei, dicsô Istenem követôi és mások! Mondjatok értem el egy imát és mondjátok meg, hogy délen, a helytartói város
környékén hol találok Leah oltárt!? Legyen veletek az erô és a
szerencse! Ellenségeitekre száradjon rá a bôr! Engem pedig ne
felejtsetek el! Kösz, bárki is volt aki segített!
Báró Gramos Specundra (2092)
 Mélyen tisztelt MGTSZ! Úgy látszik, a névválasztásotokra a termôföldeken került sor ásó, kapa és egyéb más földmûves szerszám társaságában. Józan paraszti eszetekkel nem bírjátok felfogni, hogy a megrögzöttség és a gonoszság nem egyeztethetô
össze? A megrögzöttség gyakran az ôrület határát súrolja, az igazi
gonoszsághoz pedig hûvös, számító, kegyetlen megfontoltság, józanság szükséges. Ha így folytatjátok, akkor Raia és Elenios papjai rajtatok fogják a legkönnyebben végrehajtani Isteneik egyik
legnehezebb feladatát, amely mint tudjuk jó esetben csak D.E.M.
használatot jelent. A saját érdeketekben mondom: térjetek észre!
Legyetek gonoszok és ne ölessétek meg magatokat! Vessünk véget a jók fenyegetéseinek! Rettegjenek, féljék szavunkat! De ezt
csak együtt érhetjük el! Ne különítsétek el magatokat az eszementségetekkel! Várom válaszotokat, Dornodon kísérjen utatokon:
Sophie (4274)
 Miért vagytok képmutatók? Jót nevetek, amikor bizonyos kalandozók Raiáról vagy éppen Dornodonról papolnak és harcra
hívják az ellentétes jellemûeket. Hát nem veszitek észre, hogy
mindannyian a harcnak élünk? Akkor meg mi szükség erre a
képmutatásra? Azt mondom mutáns pók trófea - nem semmi,
azt mondom tüskés harci gromak trófea - ez igen, ez már nagy
harcos, hogy leverte, mert biztos nem a varázslataival ölte meg,
hanem a fegyverismerete miatt. És milyen hívô? Fairlight vagy
Sheran. Bárkinek is áldoztál, lélekben Tharrt a hatalmast szolgálod!
Fekete Szél (4812) Tharr jobbkeze
U.i.: Nem hisztek nekem? Bárkivel szívesen kiállok harcolni! Haha-ha-ha...
 Minden Ghallai csavargónak! Ezennel megalapítom a Homály
Légiót, tagja lehet minden gonosz karakter, akinek az IQ-ja 12
alatt van (Sötét Igbutut látatlanban felvesszük). Én sajnos a felvétel egyik kitételének sem felelek meg, ezért kizárom magamat
a szövetségbôl! Maradok tisztelettel, Banális Ájlbibek (????)
 Mindenkinek! Rájöttem arra, hogy miért foglalkozik annyi kalandozó Sötét Igbuttal. Sajnos az ok ismét a szegényes fantázia.
Mivel az érintett kalandozók (a halállistát követô elsô néhány
méltatás kivételével) nem tudnak semmi újat kitalálni, nincsenek jópofa ötleteik, esetleg vicceik, amivel érdemessé válnának
az újságba való bekerülésre, így hát szépen beállnak a sorba és a
végletekig nyüstölik a lejárt lemezt. Vagy vegyünk egy másik példát, ez az eszperente. Egy bizonyos Ganéj Animal nevû kalandozó
elkezdte, de mostanra szinte minden újság ezzel van tele. Ezt bizony utánzásnak nevezik (még akkor is, ha az „ötlettolvajok”
más magánhangzókat alkalmaznak). Ezenkívül nem tudom még
megérteni a nagyszájú kezdôket sem, akik mindenkit meg akarnak ölni, le akarnak alázni stb... Mélységesen tisztelem azokat a
veteránokat, akiknek lenne a gyilkolásra lehetôségük, mégsem
teszik ezt, ill. ha teszik is, nem kérkednek vele. Fontoljátok meg
szavaimat, talán vannak benne megszívlelendô dolgok...
Rejtély (4968), az Ördögi Kör Leah KT tagja
 Sertét Patkány! Olvastam a Bíborholdban, miket kaptál. Ajánlom, alakíts egy Lélektûzoltó brigádot! Ôszinte részvéttel:
Döngölô (4202)
 Shadow! Gratulálok a „Hülye Nevek fesztiváljához”, elég jó ötlet. Szép kezdeményezés, szerintem mindig meg kéne rendezni,
mondjuk negyedévenként. Ha kell segítség (pl. nevek), majd küldök.
Graham Treefrog (4788)
 Sistergô Pumpa! Azért nem gondolhatod komolyan, hogy egy
nô legyen Ghalla császára (a többi hölgyre ez nem vonatkozik,
csak erre a lila hajú szörnyetegre). Ha lerombolod a Zan-indukátorokat, akkor nem lesz tûzijáték, amiben Ghalla ezrei gyönyörködhetnek. Te nem adsz hatalmat nekünk, csak arra vársz, hogy
mindenki segítsen neked. Vlagyi legalább varázslatokat és hatalmat nyújt. Vlagyi vállalkozása még mindig nagyobb sikerrel kecsegtet, mint a tiéd.
Gargador (2174)
 Sistergô Pumpa! Ne játszd meg a pusztító gonoszt (17. GN.)!
Tudom, hogy a szíved aranyból van!
Girnyó (4880)
 Sytix Xingh! Te biztosan KOBUDERA vagy! Ne is próbáld letagadni! Csak a ferdeszemû törpenindzsák képesek ilyen borzalmas rímek kiagyalására. Ha nem akarod, hogy mindenki rajtad
röhögjön (kevés kivétellel), húzd be az Acél Öklöd, menj a kiégett föld szélére, ülj le egy kiégett fatörzsre és kezdd el azon törni
a kiégett agyacskádat, hogy miért éppen tôled próbálnak lopni!
5787
 Ti, kiket a kobuderalaknál (533) öl meg az unalom vagy az
idegesség, s elvesztettétek oly nehezen szerzett bakkurabôreiteket! Ne aggódjatok a 13 bakkurabôr jó kezekben kötött ki! Továbbra is segítsétek a tanya kobudera FATTYAIT - annál jobban
járunk mi, ÁRNYMANÓK!!! Köszi S. S. (2401) a négy bôröcskét!
Givangel (5528), Zsebpiszok (1663)
 Tisztelt Északi Druida Szövetség! Ha azért a kis incidensért
nehezteltek rám, akkor hát legyen (az incidens Shaddar fôterén
történt egy alakváltó druida és egy troll Tharr-pap között)! Most
csak azért írok, hogy lássátok, nem vagyok gyáva! Ugyanez vonatkozik azon személyekre, akikkel verekedtem Shaddarban és környékén!
Halálhozó Alderon (2925)
 Tisztelt ezüsthajú, piros szemû ember férfi, kinek most már
2 kalandozóskalpja van és Dornodont szolgálod! Az árnyékvilágból szólok hozzád. Sikerült megölnöd, ez így volt megírva. DE
van egy utolsó kívánságom, s ha nem teljesíted, átkom szálljon
rád. Ha üzenetemtôl számított 1 héten belül nem keresel meg,
nyomorult életednek nem lesz egy nyugodt éjszakája sem (a
nappalokról nem is beszélve).
Mechanidas Trak (3540)
1315-740 ifj. Králik Károly
 Tisztelt Sötét Elfek és Butthead! Nekem semmi kedvem szövetkezni ezzel a „bunkó” Igbuttal és nem akarom irtani a fehér
elfeket, maximum Blackjackot nem bírom. Aki egyetért velem az
írjon, hogy leszavazzuk Butthead döntését!

Éleseszû Oriens (1539) a S.E.SZ. alapítója
U.i.: Butthead! Legközelebb kérdezz meg minket, mielôtt hülyeségeket csinálsz!
 Titkosírások megfejtését vállalom! Ezenkívül kezdô kalandozókat (akik gonosznak készülnek) szívesen segítek infókkal.
Zark (2072)
 Toborzásgátló Vlagyimir! Azt írtad, hogy a ZAN a világ jobbá
tételéhez kell. Mindenesetre a Raia templom felrobbantása nem
éppen e nemes célt segíti. Nem hiszem, hogy ezzel a világot jobbá tennéd. Inkább meg kéne gyôznöd a Raia-papokat és akkor
valószínûleg nem állnának az utadba (ha igaz amit írtál!). Ez a
„furcsa” és ellentmondó felhívásod valószínûleg sokaknak feltûnt és ezzel szereztél pár ellenséget is. Az is érdekes, hogy a 10.
GN-ben még világégéssel fenyegetôztél. Most már elárulhatnád,
hogy valójában mit akarsz!
El Shaar (5442)
 Túlélôk! Kezdô vagyok, de hallottam, tapasztaltam és legyôztem már pár dolgot. És hát mindenekelôtt túléltem a világégést,
kijutottam a kiégett földrôl. Fellélegeztem és hálát adtam Leahnak, hogy még nem... De most - nálam bölcsebbek - rebesgetik,
hogy az élet eme kicsiny szigetét egy felfuvalkodott ôrült veszélyezteti. Nos azt hiszem, nagy csatának leszünk mi, parányok a
tanúi. Hiszen Sheran vet, Leah arat, de az élet megmarad. Mert
vajh’ kiadták volna-e a ZAN-t az Ezüst Mágusok Vlagyimirnak vagy bárkinek - ha ôk nem ismerték volna meg elôtte? Hát remélek. Ezzel nem akarom csökkenteni azok érdemeit, akik tettek,
tehettek valamit. Csupán figyelmeztetni akarok: A fény nincs árnyék nélkül és ez így van rendjén. De ezt az egyensúlyt NEM
bonthatja meg senki. Reméljetek!
Von Gazenberg (1351)
 Üdv kalandozók! Örömmel értesítek mindenkit (legalábbis én
örülök neki), hogy visszatértem Ghallára az 500 napig tartó dimenziókon túli számûzetésembôl. Sajnos ingó vagyonom kicsit
megcsappant: kb. 40db értékesebbnél értékesebb tárgyamból
megmaradt 9. Ha már itt tartunk, szeretnék megkérni minden
jóérzésû tolvajt a Valhalla-hegység környékén, kis ideig ne lopjatok tôlem (a parittyám úgyis KF-elve van). Majd szólok, ha lesz
mit ellopni. És bocs, akitôl lopni próbálok, de elég sz.r így 1-es
védettséggel szaladgálni, megérthetitek a helyzetem. Vezekelek
régi bûneimért is: Bocs elf nô a 2 tigroszlán fogért (‘93.IV.15.),
Earmellon a 3 smirglilevélért (‘93.V.18.) és árnymanó férfi a 3
vizestömlôért (‘93.V.28.). Ezúton szeretném megköszönni Jerikónak és Selindeknek mindazt, amit értem tettek!!! Sok szerencsét kívánok minden kalandozónak (bár leginkább magamnak)!
Bocs 2953! Bye!
Caramon Majere (????)
 Ved-Smillon és Ved-Sillon nem ugyanaz!
(????) 5197
 KALANDOZÓK! Hadosztályaim megindulnak nyugat felé, és
eltiporják a nyomorúságos helytartói városokat. Mindenki, aki
mentálisan üzent nekem, részt vehet az offenzívában, a részleteket személyes üzenetben közlöm az érintettekkel. Újabb kalandozók ne jelentkezzenek, több csatlósra nincs szükségem!
Sistergô Pumpa (6500)
 A YAURR KIRÁLYSÁG KIRÁLYI ÉRDEMÉRMÉT kapta jutalmul a
hôs Vicsorgó Koponya, aki áldásos munkájával nagyban hozzájárult a gonosz Vlagyimir indukátorainak szabotálásához. A bátor kalandozó kimagaslóan sokat rombolt a veszedelmes építményekbe. Az érdemérem mágikus mellékhatásaként minden tulajdonsága permanensen megnôtt eggyel. Köszönjük, Vicsorgó
Koponya, áldozatos segítségedet!
A Helytartói Városok Szövetsége

Szövetségek, szervezetek
 Fajtársaim! Megalakult a BALTA SZÖVETSÉGE. Minden jó és
semleges törpe jelentkezését várom. A szövetség célja a tagok
kölcsönös segítése (infók, oltárépítés, tárgyak). Részletes tájékoztató: Kiss Károly, 5081 Szajol, Ady E. út 35.
Flash a halálhozó (2453)
 Törpök! Az MGTSZ (Megrögzött Gonosz Törpök Szövetsége)
továbbra is teljes erôbedobásal üzemel. Tagja lehet minden gonosz törp. Célunk egy erôs törpe szövetség létrehozása. Elvek: A
vezér a leggonoszabb és leghívôbb pap az alvezér a másik Isten
leggonoszabb és leghívôbb papja. Tilos a BA parancs általános
használata, kegyelemért esedezni vagy kegyelmet adni, feljebbvalót támadni. Kötelezô a BA parancs használata feljebbvalóra.
Ajánlott az RM parancs gyakori haszálata, a jellempróbák elvégzése. HOGY MINÉL GONOSZABB LÉGY. Vezér: Raistlin (4187),
alvezér még nincs. Jelentkezni karakterlappal lehet a 4187-nél. A
tagok névsora a következô hirdetésben jelenik meg. Raistlin
 A Ghallai Mélynövésûek Lovagrendje vár soraiba minden tisztelt túlélôt, kinek magassága nem haladja meg a 145 cm-t, s szeretne egy olyan csapatba tartozni, melynek fô célja egymás támogatása információkkal és tárgyakkal (többek között). Ez utóbbi
segítésének érdekében minden lovag kb. havonta kézhez kap egy
újságot, melyben szerepel a többi tag neve, helye, keresett és felajánlott tárgyak, valamint az esetleges közellenségek listája. Ez
egy teljesen demokratikus szervezet, tehát fônök sincs, mi is
csak szervezôk vagyunk. Minden érdeklôdôt várunk.
Sunlicht 1203-988, Gignup 1609-297
 Az Éjharcosok klánja várja igazi elkötelezettek jelentkezését
soraiba... Ha társaidért képes vagy akár az életedet is feláldozni,
akkor köztünk a helyed!!! Az Éjharcosok hite végtelen...
Rothdak a Megtorló (1170), Éjharcosok Szövetsége
 Azoknak, akik az Ébredôk ügyében érintettek üzenem, hogy a
szövetség véglegesen feloszlott. Kérlek titeket, ne haragudjatok
ezért se Butcher McNew Zoo-ra, se rám (bár az én hibámból történt, ami történt). Mi egy kobudera szövetséget szerettünk volna
alakítani, fôleg jó jellemûekbôl, s ez nem egészen az elképzeléseink szerint alakult. A szövetségben kevés jó jellemû volt, s talán
még kevesebb kobudera. Igaz, szívesen fogadtuk más fajok jelentkezését is, de ez a mi meggondolatlanságunk volt. Végül én is
Fairlight mellett kötöttem ki, s nem bántam meg. Az Ébredôk
hirdetés storno. Elnézést kérek mindenkitôl, hogy ezzel csak a
helyet foglaltam a GN-ben.
Nin-Eisu (4409), Fairlight, az igaz Isten híve
 Fajtársaim, emberek! Köszöntelek titeket. Ezüstsörény vagyok, egy az emberi fajból. Eddig magányosan vándoroltam, és
azt tapasztaltam, hogy nincs egy közösség, amelyik segítené és
összefogná az emberi fajt Ghalla földjén. Ezért szeretnék létrehozni egy ember szövetséget, amelynek csak emberek lehetnek
tagjai. Nemre jellemre való tekintet nélkül minden fajtárs jelentkezhet. Késôbb közös tudat alapítása is elképzelhetô. Semmilyen
megkötést nem akarok a szövetségen belül alkalmazni. A tolvaj
továbbra is lophat, harácsolhat, bárki szabadon kiléphet, stb.
Csak arra kérném a tagokat, hogy fölösleges tárgyaikkal, információkkal segítse a többi tagot. Szeretném a szövetség keretein
belül megkönnyíteni a tárgy és információcserét, valamint a térképezést. Ezért az alábbi posztokra keresek jelentkezôket:
– szövetségi alelnök
– szövetségi titkár [feladat: a tagok nyilvántartása]
[– térképészeti bizottság (tereptárgyak, épületek, vízlelôhelyek,
stb. koordinátáinak felvétele, ill. kérésre kiadása]
– bizottsági elnök
– bizottsági titkár (nyilvántartás)
– térképek, koordináták felvételéért felelôs /a tagoktól/
– térképek, koordináták leadásáért felelôs /a tagoknak/
[– tárgy és információbizottság (elrejtett tárgyak koordinátáinak
feljegyzése, kiadása; tárgy és információcsere/kérés/adás eljuttatása a tagoknak]
– bizottsági elnök
– bizottsági titkár
– kérések, adakozások, cserére buzdítások felvételéért felelôs(ök).
Tehát kedves fajtársam, ha be akarsz lépni a szövetségbe, netán
egy posztot is akarsz, hívd a 3506-os mentális számot, vagy írj
(válaszboríték vagy bélyeg ellenében) a következô címre: ifj. Cseresznyák László, Vép 9751 Kassai u. 29. [Várom javaslataitokat
is!]
 Figyelem! Megalakult a Tapasztalatlan Túlélôk Társasága a T3!
Fajra, nemre, jellemre való tekintet nélkül bárki jelentkezhet!
Ezüst Joe (5199) azaz Karsai László, 3000 Hatvan, Hatvany u. 7.
 Ide figyelj, öreg túlélô! Ha gonosz vagy (vagy semleges, de a
gonosz oldal felé húz a szíved), ha rühelled a jó jellemûeket, ha
van némi elintéznivalód 1-2 kalandozóval, he nem akarsz még
egy világégést, ha szükséged van néhány tárgyra, ha szeretsz borsot törni mások orra alá, ha szeretsz pusztítani, gyilkolni, vagy ha
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egyszerûen csak unod magad, lépj be a most megalakult szövetségbe, a Ghallai Egyensúly Szektába. Fôbb
céljaink közé tartoznak:
– elpusztítani a jó jellemûeket (vagy legalább lehetetlenné tenni az életüket), hogy mi (gonoszok) uralkodhassunk Ghallán
– megakadályozni a II. Világégést (hogy legyen is hol
uralkodni)
E célokat persze csak akkor tudjuk elérni, ha segítjük
egymást. Várunk: gonoszokat, sötétlelkû semlegeseket,
bérgyilkosokat, tolvajokat, vallási fanatikusokat és azokat, akik szeretnék, ha minden fehér aurájú féreg eltûnne Ghalláról. Ja, és Banális Ájlbibek, szeretnénk,
ha te is írnál. Ha érdekel szervezetünk, írj:
Blackmoon (5296) 2030 Érd, Enikô u. 2/b.,
Nyurgafejû Kelly (5553) 2030 Érd, Technikus u. 27., Szörnykloffoló Fred (4724) 2030 Érd,
Emôke u. 1/a., Bazi Joe (5985) 2030 Érd, Kantár u 2.
 „Egy gonosznak miért ne lehetnének barátai?”
Ilinir Doaron
Ha gonosz vagy, esetleg gonosznak készülsz és barátokat, segítôtársakat akarsz, vagy egy erôs, összetartó
szövetséget, ami megvéd a jók haragjától, akkor köztünk a helyed! Ha be akarsz lépni vagy bôvebb információt szeretnél, írj Sötét Igbutnak az 1873-as számra! „Mert együtt erôsebbek leszünk mindenkinél!”
MINDEN GONOSZNAK NÁLUNK A HELYE!
 Megalakult a Bajtársak Mezsgyéje nevû szövetség,
mely idáig is sok taggal rendelkezik. Az alapszabályok
demokratikus alapokon nyugszanak, infó az elnöknél.
A társasággal kapcsolatos kérdésekkel az elnököt, Argost bombázd! (Tamási Árpád, 1091 Bp., Üllôi út 5.
Tel.: 216-9417)
Argos (3131)
 Tharr-hívô törpék! Alakítsunk szövetséget! Írjatok
Don Diego de Ronnak az 5722-es számon!
Don diego de Ron (5722), Tharr híve
 Tisztelt kobuderák! Úgy látszik a fajunkon belül
mindenki gonosz, más szövetségbe állt be, esetleg ellenem van kifogása vagy egyszerûen a magányos lovagok
faja vagyunk. Vagy nem veszitek észre, hogy már a kiirtásunkra is alakult szövetség!? Még a már fennálló
kobudera szövetségek (biztosan van ilyen) se vette a
fáradságot, hogy írjon nekem! Tehát: Ez egy felhívás!!!
Mindenki, aki kobuderának érzi magát és egy jó vagy
semleges Istent akar követni, esetleg már papja, és egy
szövetség tagja akar lenni vagy egyszerûen még szeretné látni a keleti partot, írjon vagy hívjon! Sas Péter
1026 Bp., Endrôdi u. 70/B. Tel: 1-764-654
Csorba Penge (1796)
 Tisztességes, bátor kalandozók! Állandóan a nyomodban vannak, jobban rádtapadnak, mint az árnyékod. Mindig többet és többet akarnak...Átok...Kikrôl is
van szó? Hát a tolvajokról. Ugye eleged van belôlük?!?
Segítség kellenne? Mi sem egyszerûbb. Itt a TABU! A
TABU: Tolvaj Aprító Bajnokok Uniója. Ez a szervezet
képes legyôzni a tolvajok mohóságát, féktelen kapzsiságát. A belépéshez szükséges feltétel:
– jellemed legyen semleges
– gyûlöld a tolvajokat - ami nem nagy követelmény
Ha úgy gondolod, hogy belépsz az unióba, kérjük ezt a
GN megjelenése után 2 héttel tedd meg - ha lehet. Belépési leveleddel küldd el a legutóbbi fordulód karakterlapjának a fénymásolatát és egy felbélyegzett válaszborítékot az alábbi címek valamelyikére:
Gyalogtank a HVCS: Nagy Péter1212 Bp.,
Dunadûlô 5/c. Igazságos Mátyás: Szûcs Tamás
1214 Bp., Krizantém u. 28.
Köszönjük. Jelentkezésed után 2-3 héttel elküldjük a
szervezet részletes tájékoztatóját. Ha pedig bármikor
kérdésed van, csak szólj (írj) nyugodtan. Várjuk jelentkezésedet. Gyalogtank a HVCS (5283), Igazságos Mátyás (1162)
 Valami összeköt bennünket... A barátság és az élniakarás, mely e ghallai lét alapja! Te, kit kitaszítottak,
kit Istenek vernek és átkoznak... Érzed az erôt, mely
közöttünk van? A kitaszítottak összefognak, az elesettek újra feltámadnak, hisz az Éjharcosok Rendje
összeköti ôket... Ha életed árán is megvédenéd társaidat és a magadénak érzed belsô motivációinkat, akkor
üzenj mentálisan és mi jelentkezünk...
Rothdak a Megtorló (1170) Éjharcosok Rendje
 Várom olyan 2-3. szintû, lehetôleg törpe, kobudera
vagy alakváltó kalandozók jelentkezését, akik szívesen
belépnének egy most alakuló, kezdôkbôl álló csapatba. A cél: egymás segítése térképpel és tárgyakkal. Írjátok meg, hogy mi legyen a csapat neve, akié a legjobban tetszik a fônöknek, azé lesz az. Szabályok: tilos a
csapattársad megtámadása és tilos lopni tôle. Alelnöki
posztra is jelentkezhettek!
Emzé/Iksz (2146)
Lukács Tibor Ózd, Nemzetôr út 19. II/5.

(55. ford.) Red Thorm
-14 397
(58. ford.) White Nor Wacak -8 690

 Az entrópia növekszik. Kerüljük el a hôhalált és
csoportosítsuk mérgezett hegyû nyílvesszôinket Setét
Patkányban!
Roul Cariban (2442)

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(részlet) fénymásolatát, és jelöld meg azt a részt, amely rekordgyanús.

10. körig:

50. körig:

Egy körben legtöbb TP:

Egy körben legtöbb TP:

Sardullah Sarpa
D’arker N’est
Golden Moon
Dr. Mamut a Tök Éj

Kockásfülû Thorin
Ved-Smillon
Thak Grober

496
446
426
224

Összes TP:
McPaul
Banális Ájlbibek
Sardullah Sharpa
Golden Moon
Dr. Mamut a Tök Éj

1465
1341
1260
1194
870

Megölt szörny:
McPaul
Arisztipposz
Dr. Mamut a Tök Éj
Xantorpextyn Xorxy
Golden Moon

48
44
43
38
34

20. körig:
1488
1141
871

Összes TP:
Sardullah Sarpa
Drofo
Acionyx Jubatus

7338
6399
4521

Megölt szörny:
Sardullah Sharpa
Drofo
Wu Chen, az Éber

95
93
90

30. körig:
Egy körben legtöbb TP:
Avatar of Adamo
Dort Amessix
Doktroll Martens

2008
1553
1321

Összes TP:
Avatar of Adamo
Ligthning Fist
D’arker N’est

13961
9225
8478

Megölt szörny:
Avatar of Adamo
White Nor Wacak
Albin Mendal

139
117
110

40. körig:
Egy körben legtöbb TP:
Avatar of Adamo
Szürke Ilanor
Anwar Khul

2449
1693
1556

Összes TP:
Szürke Ilanor
Darkseid
Inimicus Pacis

17 363
15 321
14 277

Megölt szörny:
Avatar of Adamo
Szürke Ilanor
Anwar Khul

Összes TP:
Ved-Smillon
Taghor
Torin

28 376
21 916
21 130

Megölt szörny:
Ved-Smillon
Death Knight
Mohammad

213
197
192

60. körig:
Egy körben legtöbb TP:
Ved-Smillon
Estephanio Pablo
Mordamir
Erynome Killmaster

3 688
3 053
2 581
1 303

Összes TP:

Egy körben legtöbb TP:
Gragath
Sardullah Sharpa
Acionyx Jubatus

2 421
2 183
1 993

198
160
150

Mordamir
Ved-Sillon
Albin Mendal
White Nor Wacak

30 777
26 798
26 617
13 885

Megölt szörny:
Ved-Smillon
Tasslehoff Fúróláb
Death Knight
White Nor Wacak

280
264
243
200

70. körig:
Egy körben legtöbb TP:
Albin Mendal
Mohammad
White Nor Wacak
Death Knight

2 661
2 558
2 469
1 840

Összes TP:
Mohammad
Albin Mendal
Lizard King
Death Knight
White Nor Wacak

53 285
39 510
38 565
32 108
27 143

Megölt szörny:
Lizard King
Mohammad
Death Knight
White Nor Wacak
Albin Mendal

325
310
300
255
254

80. körig:
Egy körben legtöbb TP:
Abdul

3 317

Összes TP:
Abdul

52 296

Megölt szörny:
Abdul

Egy körben VESZTETT
legtöbb TP:

Egyebek

Képzettség rekordok
Sylvia
0. ford.
Mentha Arvensis
10. ford.
Sylvia
10. ford.
(KNO nélkül elért eredmény).
Tsen-Dour
4. ford.
Death Knight
70. ford.
Death Knight
70. ford.
Death Knight
70. ford.
Death Knight
70. ford.
Dr. Erôs Pálné
10. ford.

4. szintû nyomkövetés.
10. szintû nyomkövetés.
10. szintû nyomkövetés
5. szintû
16. szintû
12. szintû
6. szintû
14. szintû
8. szintû

ökölvívás.
ökölvívás,
lôfegyverek,
csapdakészítés,
harcmûvészetek.
gyógyítás.

Különleges rekordok, érdekességek
• Pulzáló Sexmachine a 3. fordulójában 8 szörnyet ölt meg.
• Red Thorm az 51. fordulójában csak tíz szörny megölésébôl 2115 TP-t
szerzett és úgy maradt 32 ÉP-vel a menekülés % fölött, hogy abban a
körben nem pazarolt TVP-t gyógyításra.

Ghallai szörnyarchívum –
Csontváz (Animatecus terribilis)

TERMODINAMIKA

 Gondolatok vX.0.
Xadornix! mindenekelôtt bevallom, sok mindenben
igazad van, amit leírtál. Valóban nem feltétlenül az a
legrosszabb, legkegyetlenebb dolog, ami a GO parancs
hatására történik, hiszen a beásott alakváltónak megváltás lehet a halál. Ebbe is bele lehetne kötni persze,
mondván, hogy de még késôbb arra mehet egy jó jellemû, aki kiássa a szerencsétlent. De talán túl kellene
látni azon, hogy az az „alakváltó” jellempróba, aki
azért nyomorog ott, hogy valakinek két jóság, vagy éppen gonoszságpontja legyen belôle. Talán egy peches
túlélôje ô is a világégésnek, akinek nem adatott meg a
Kalandozóvá válás, és az orkok elbántak vele. Így hát
tényleg az a legrosszabb, aki csak egy legyintéssel elintézi az ilyet. Igazat adok neked ebben, és megvallom,
másabb szemmel nézem azóta ezt a kérdést. Ezt azért
mondtam el, hogy tudd, nem kötözködésbôl írom,
ami most jön.
A befejezô gondolatoddal, miszerint köszönjük Dornodonnak, hogy kalandozók lehettünk, nem értek egyet.
Mert ugyan ô az, aki miatt kiégett Ghalla földje, és
emiatt menekültünk erre a félszigetre, de nem ez az
oka, hogy kalandozókká lettünk. Ez csak a körülmény,
amely meghatározta az idôt. Hiszen akik itt életben
maradtak, nem akármilyen anyagból vannak. Nem
minden alakváltó vándorolhat szabadon, mert, ahogy
az elöbb is szó volt róla, vannak, akik elbuktak. Aki kalandozóvá lett, az hitem szerint azzá lett volna világégés nélkül is, mert ez a sorsa. Jött volna egy másik
olyan helyzet, aminek hatására „felnô az eke szarva
mellôl”. És még egyszer visszatérve a beásott alakváltóhoz, vagy akár a féllábú troll nôhöz, talán nem mindenki akarta paraszt, lovász, szövô életét felváltani... A
másik, ami miatt ezt írom, talán Tharr összes követôjének nevében, talán csak néhányéban, hogy gyaláztad
istenünket és minket. Valóban, a harcot a férfiak dolgának tartják, még az istenek is, ezek szerint. De be
fog bizonyosodni, hogy egy nô is ér annyit a csatában,
mint egy férfi. Hogy az egyenesség, becsület, bátorság
nem nemhez kötött erények. Azért, mert valaki Tharrt
követi, még nem biztos, hogy hülye. Ugyanígy, izomagyúak Dornodon, Leah, Raia, bármely isten követôi
közt is biztosan akadnak. Mi, Tharr igaz harcosai becsülettel, hamis büszkeség nélkül akarunk élni. Szem-

beszállunk az igazságtalanokkal, megvédjük az ártatlanokat. Ha elbukunk, elfogadjuk méltó büntetésünket
istenünktôl. Igen, a mi életünk a harc. De nem tudom, miért ítéled ezt el. Te nem küzdesz nap mint
nap az életedért szörnyekkel? Vagy csak azért, hogy kinyerd egy részüket, amire szükséged van? Mit ellenzel
hát a harcban? Az élet küzdelem, akár bronzhegyû
lándzsával, karddal vívott párbaj, akár az ôszinteséged,
becsületed megôrzése az érdekeddel szemben is, ha
kell. Vagy akár az, hogy képes vagy elveid ellenére hazudni, ha úgy jobban jársz. Nem hiszem, hogy bárki
halandó teljes békében, küzdelem nélkül élhet: harcol
a világgal, másokkal, vagy éppen önmagával.
Wolfblood (1828), Tharr követôje
 A második találkozás
Ismét Andaxinról mesélek nektek,
A nyugtatóról, s Jack-rôl, mivel velük esett meg.
Jack éppen machina után kutatott,
Mikor a kobudera zsákjára ráakadott.
Kereste a machinát, de hiába,
Andaxinnál csak néhány szárnyas hernyót talála.
A szárnyas hernyót saját motyójába tette,
S a híres nyugtatót ezzel ismét „megviccelte”.
Ghalla népe! nem kell oly sok csapdát rakni,
Az ügyes árnymanót úgysem lehet rajtakapni.
Lopni jó! Mért nem jött már rá mindenki!
Végezetül „legjobb barátomnak” még valai:
Kedves andaxi, légy’szi tedd azt meg nekem,
Hogy ezentúl D.E.M.-et is tartasz erszényedben.
Hasfelmetszô Jack (4801)
 Barátaim! Kalandozó testvéreim! Én Njáry Mi-Kulás, fogadom, amennyiben valaki válaszol a felhívásaim közül valamelyikre, igaz, levakarhatatlan barátja leszek. Hát jól figyeljetek!
No.1 – Várom olyan túlélôk jeletkezését, akik a XVI.
kerületben laknak (T. Zsohár Attila! Remélem tudod,
hogy 5, azaz öt háztömbnyire lakom tôled!?).
No.2 – Akinek van kedve egy kalandozócsapatban
részt venni vagy hajlandó segítségért segítséget adni,
Russel barátommal egyetemben szívesen „látjuk”
(Válaszoljatok! Pulzáló Sexmachine, Monamy, Miszlikremész, Lópici Gáspár, Bányarém, Behemót Balegyenes, Gyurma, Amorph, Hercig, Para-hód).
No.3 – Az is írjon, aki szereti a következôk egyikét:
Laser Dance, Koto, Blue System, Vangelis, Jean-Michel
Jarre. Nem számít az, hogy milyen fajú, jellemû vagy,
csak az, hogy gyorsan írj nekem. Tisztelettel:
Njáry Mi-Kulás (2656)
Németh Miklós, Bp. 1165 Margit u. 90. I/3.
 Ghalla Istenei néhány hozzájuk kapcsolódó
idézettel:
Dornodon: „...LIKE A BAT OUT OF HELL...” (Mint a
denevér a pokolból) – Meat Loaf: Bat Out of Hell
Tharr: „...I’VE GOT THE POWER...” (Enyém az erô) –
Snap: The Power
Sheran: „...WHAT’S IT WITH YOU MAN, AND THIS
GARDEN?...” (Mi történt veled és ezzel a kerttel?) –
Guns n’ Roses: The Garden
Fairlight: „...THERE’S ALWAYS SOMETHING MAGIC...” (Mindig van valami varázslat) – Meat Loaf:
Rock n’ Roll Dreams Come Trough
Elenios: „...IT’S SO EASY, EASY WHEN EVERYBODY’S
TRYING TO PLEASE ME...” (Olyan könnyû, olyan
könnyû, mikor mindenki a kedvemre akar tenni) –
Guns n’ Roses: It’s so Easy
Raia: „...DO YOU SEE THE LIGHT?...” (Látod a fényt?)
– Snap: Do You See the Light?
Leah: „...AND IN THE END WE ARE JUST DUST N’ BONES...” (A végén csak por és csontok leszünk) – Guns
n’ Roses: Dust n’ Bones
Nem akartam senkit megsérteni, teljesen semlegesként írtam minden Istenrôl. Nem akarom senki Istenét becsmérelni, ha esetleg valaki mégis sértônek
érezné az idézetet, attól külön elnézést kérek.
Sötét Láng (4339)

Hôsföldön
Szörnyölô fôzött. Pörkölt fölött göndör gôz hömpölygött. Szörnyölô mögött töpörödött ôs törp jött, Dömötör. – Pörkölt! Örömöm tömör gyönyör! – dörmögött
Dömötör. – Ô ön-pörkölt! – ôrködött szörnyölô fôtt
pörkölt fölött. – Tökön döföm! – hôbörgött Dömötör.
– Hö! Öklömön több bökôs köröm. Öklöm tömör kô,
öl, tör. Jövök, köcsög! – köpött Szörnyölô. Szörnyölô
több kôt lôtt Dömötörhöz. Dömötör Szörnyölôhöz tört,
s köldökön tôrt döfött ô föl. Szörnyölô hörgött, bömbölt, s vöröst köpött. Földôlt. Tölgy-ölön, földön pörkölt ömlött, s pörkölt fölött zöld dög döngött. – Ördögöt! – dörmögött, s Dömötörövön fölpöndörödött
Szörnyölô bôr lötyögött. Höhöhöhö! (Dö Önd) The
End. Ötlött, s körmölt:
Segal az árnyûzô (1907)
Gnómmatróna (1240)
 Robin Hood! Te akarsz engem egész Ghallán a
leggyávábbnak mondani, amikor TE nem jöttél el a
párbajra?! Csak egy besz.ri, nagyszájú vagy, mint minden árnymanó!
Zark (2072)
 Új isten: Dakalamacumist. Jellem: mind. Szféra:
ôrület, káosz. Áldozati tárgyak: smirglilevél[29], kôkés[6], kvazárpáncél[?] Szimbólum: fityiszt mutató
kéz. Küldetések: (sorrendben) 1. Építs oltárt tenger
mezôn. 2. Egyél egy fordulóban 20 mórigyümölcsöt[116]. 3. Áldozz fel élve egy Quwargot 4. Ússzál a
boldogságban. 5. Építs egy templomot 6. Rombold le a
templomodat. 7. Érd el a 20-dik szintet. 8. Legyél újra
egytrófeás. 9. Edd meg Vlagyimirt. 10. Szívj szintet egy
szintszívótól. 11. Áldozz 3 zant. 12. Ölj meg egy fordulón belül 1-1 istent ütô-, vágó- és szúrófegyverrel.
Varázslatok
0. Szitkozódás 2 VP 10 TVP – Semmire sem jó
1. Semmi
2. Hasmenés 10 VP 2 TVP – Mórigyümölcs hatása
3. Quwarg hívás 50 VP 1 TVP – Egy Quwarg megtámadja az ellenfeledet
4. Úszás 40 VP 15 TVP – Tudsz úszni (patakban, v.
szökôkútban)
5. Semmi; 6. Semmi

7. Eltüntetés 30 VP 5 TVP – 1 tárgyad eltûnik
8. Alvás 100 VP 100 TVP – +1 életerô pihenés után
9. Semmi; 10. Semmi
11. Szörnyhívás 100 VP 70 TVP – A hívott szörny rádtámad
12. Istennéválás 100 VP 1000 TVP Isten leszel egy körig 100100
 Wolfheart gondolatai a becsületrôl, a lovagiasságról és a „hímsovinizmusról” Xadornix bizonyára engem sem tart barátnak, mint a „hímsoviniszta Tharr izomagyú hódolóját”, ami végül is magánügye. De azért el szeretnék oszlatni néhány ezzel kapcsolatos téves hiedelmet. Tévedés, hogy Tharr hívei kizárólag a fizikai erejükre apellálnak. Nekem sem
rosszab az IQ-m, mint az erôm és imádok varázsolni.
Tharr intelligenciája semmivel sem marad el Dornodonétól, de az utóbbitól eltérôen ôszinte és egyenesvonalú, amit egyesek hajlandóak együgyûségnek nézni.
Pedig nincs is szüksége köntörfalazásra. Igen, a harcnak vagyok a híve – de a becsületes harcnak, amikor
nyíltan szembefordulok az ellenségemmel, legyen az
szörny vagy másik kalandozó. Ha kalandozót támadok,
annak mindig van oka – nem kenyerem az értelmetlen gyilkolás. Még kevésbé egész világok felégetése,
amihez mellesleg nem kell nagy ész. Valóban az erôt
dicsôítem, mert szebadságot ad. Ha gyenge lenék, mit
sem számítana a jellemem – sem a jóságnak, sem a
gonoszságnak nem lannék képes érvényt szerezni.
nem tudnék szembeszállni az aljassággal és nem tudnék segíteni a gyengébb barátaimnak sem, ha bajba
jutnak. A hímsovinizmusról pedig annyit, hogy ôsidôk
óta a férfiak feladata védeni a nôket és nem fordítva.
Van olyan barátom, aki tanúsíthatja, hogy kijelentettem: felkenem az elsô korongfára, akirôl megtudom,
hogy nôt bántott. Van ugyanis olyan fogalom is, hogy
lovagiasság. Hallottam olyan „felvilágosult” kalandozótársaimról is, akik védtelen lányokat mészároltak le
vagy terhes nôktôl loptak. Én ezzel nem tudok azonosulni. Ezért – ha Xadornix megvetésétôl sújtva is –
maradok inkább hímsoviniszta.
Wolfheart, a Semmi Harcosa
 A 23-as jellempróba törpéknek való „Neked biztos
elég hosszú lenne a kezed...”
valaki (????)
 A gonoszság csak egy darabkája annak a gigantikus
tudásnak, melyet egy halhatatlan birtokol...
Rothdak a Megtorló (1170)
 Általános igazságok
Halál és élet két fogalom.
Vajon többet a latban melyik nyom?
Kinek hite nagy, lelke tiszta
Azt kísérje Istene áldása.
Az bûnös, ki elismeri,
S bûnét nem vezekli.
Ki csak a mának él, jelenje boldog, tiszta vizét
sötét jövôje árnyéka fodrozza felszínét.
Mint sûrû homály ereszkedik rája jövôje sötét aurája.
Zúgószél (4893)
 CSATAKIÁLTÁS
Legyél jó vagy akár gonosz:
Abdomen majd jól felpofoz!
Abdomen, a Fôpenész (2665)
 Figyelem! KAJA!
Egy nagydarab trollhegy szaladgál Ghallán. Ha megölted, csak tedd a tûzre, és három perc alatt Kész a finom SMACK!!! Jó étvágyat!
Abdomen (2665)
 Ha valakinek szüksége van 5 db szent jogarra, az
adja ki Gatin közepétôl 3 mezôre az FV 150 5 25 parancsot, hátha lesz ott.
Kismedve (????)
 Haláli Lista
avagy aki kimarad, megmarad!
Szôröspók Sördémon, Igazságfosztó,
Top-Lessy Eszti, Borfolt a Vészhozó
Fogamzásgátló Vlagyimir, Berlin, Csôfejû
Beldor, Biztos Fred, Piszkoskezû Veriel,
Ezüst Bigyó Szövetsége KT...
Mára ennyi.
Abdomen, a Fôpenész (2665)
 Halállistám: Toborzásgátló Vlagyimir (6666), Gheneyo Görge (2911). Egyenlôre ennyi, majd biztos lesz
még folytatás. Szólok, ha teljesítettem.
Graham Treefrog (4788)
U.i.: Nem félek tôletek, legfeljebb indítok új karakter(eke)t!!!
 Jó fiú ez a Ridvor Merdarogh. Igaz, megölt három
ártatlan kalandozót, de elnézést kért! Milyen jólnevelt!
Painkiller (2130)
 Ki volt az a bunkó, aki kiirtotta a tûzbokrot a 15. labirintustól 1 mezôre délkeletre? Miatta nem tudtam
bemenni a labirintusba! Aarrgh!
Ichthyophyllanthes (5398) egy dühös gnóm
 T. KING te vagy a legokosabb, legerôsebb, legügyesebb stb...
K.I.N.G. (1711)
 Vasvella és minden felfedezônek! csak annyit mondok nektek, hogy a Valhalla-hegységben lehet találni
(érceken kívül) deus ex machinát is fémládában. Ne is
írjatok, nem fogom megírni a helyet, mindenki szenvedjen meg érte!
Gargador (2174)
 Dalamar gondolatai a jóságról
A világ elé tartott görbe tükörben a groteszk valódinak
látszik; avagy két negatív szám szorzata pozitív.

Sokat beszéltem már a gonoszságról, most, hogy a
másik oldalról szemlélem a világot, és alkalmam nyílt
megismerni a „Fehér Erôt”, szólok errôl is. Milyen is
jónak lenni? Jó. Pontosabban még nem jó, hiszen földünket még mindig gonosztevôk tapossák, akik halált
és pusztulást hordoznak magukban. Szégyellem magamat, amiért még nem sikerült teljesítenem a
küldetést, melyet az egyetlen igaz isten, Raia, a gyógyulás és a fény istene szabott ki rám.
Elôzô próbálkozása, melyet Dornodon nevû követôje
által tett, kudarcot vallott. A gonoszság magja még

mindig él a föld alatt, onnan dugja ki hajtásait a gyom,
hogy eltakarja elôlünk a napfényt. Toborzásgátló Vlagyimir feladata volt, hogy a többi isten bizalmába
férkôzve kikémlelje azok gyengéit, de megrészegítette
a hatalom, melyet Raia adott neki. Én, a harmadik
próféta, szent esküvel fogadom, hogy nem fogok meginogni, és nem hátrálok meg a váratlan nehézségek
láttán.
Álmomban megjelent elôttem Raia, és ekképp szólt:
„Te vagy a fegyver, és kezedbe adom a tüzet, hogy
pusztítsd el és égesd ki a ragály hordozóit!”
Vannak, akik tudatosan félreértelmezik, elferdítik a jóságot. Liberális eszméket magyaráznak bele, megbocsátást hirdetnek. Ôk a legveszedelmesebb ellenségei a
jóságnak, elôször ôket kell elpusztítani, mert jelenlétükkel fertôzik az igaz utat. Akik a hit követôit kigúnyolják, negatív példának állítják be. Akik az eddig
egyetlen közös tudatot, amely Raia igaz híveit gyûjti
össze, nem átallják „Lélekpusztító Irgalmatlan Nôvérek Szektájának” becsmérelni. Vigyázzatok, nehogy a
hazudozók közé keveredjetek, mert bemocskolják
hófehér lelketeket, ha nem vagytok elég erôsek, hogy
ellenálljatok!
Raia szavaival búcsúzom: „Kövessetek a megdicsôülés
felé, különben elpusztítalak benneteket nagy kegyelmemben!”
Dalamar (3472)
Ui.: Ha már a dobhártyád átrepedt a füledbe üvöltött
hazugságoktól, ereszkedj fájdalomtól remegô térdedre,
és vértôl mocskos kezedet összekulcsolva, világtalan
szemedet az égre meresztve keresd önmagadban az
igazságot!
 TOLVAJOK FIGYELEM!
Az idén tavasszal elsô alkalommal kerül megrendezésre (nem titkolt hagyományteremtô céllal) a Ghallai
Tolvajverseny!
A rendezvényre ghalla bármely teremtménye nevezhet,
vallástól, jellemtôl és minden egyébtôl függetlenül, ha
elküldi a 4538-as számra egy februári vagy márciusi
fordulója fénymásoltatát (enciklopédia, karakterlap és
térkép nélkül).
Fôdíj: egy GROMAK-PÁNCÉL!
II. díj: egy tetszés szerinti vas fegyver.
III. díj: 1 nap szimbólum vagy 3 szent jogar és 3 szvóektoplazma.
A helyezések az egy fordulóban ellopott legtöbb érték
alapján lesznek megállapítva (aranypénz nem számít!), figyelembe véve a próbálkozások eredményeit
is. (Bûvölést beszámítunk!)
Egy versenyzô csak egy pályamunkával nevezhet.
Várjuk szponzorok és KT-k felajánlásait különdíjakra
(legjobb árnymanó, legtöbbször bukott le stb.).
Ezt a lehetôséget te sem hagyhatod ki!
 Kalandozótársaim! Wargpin város levéltárában egy
megsárgult, lángok marta kórlap töredékre bukkantam, miközben az annihiláció nagyobb gömbjével kapcsolatos kutatásaimat végeztem. A benne foglaltak úgy
hiszem mindenki számára okulásul szolgálhat. ID.-vel
elôször Fedustban találkoztam egy Raia templomban,
ahová egy kocsmai verekedés után szállították a gyógyító papokhoz, akik megpróbálták gyógyulása közben
Raia hitére tanítani a szerencsétlent. Felépülése után
észleltem az elsô tüneteket. Látomása volt, miszerint:
a papok ezentúl ôneki tartoznak engedelmességgel és
követni kötelesek mindenhová. Bizonyítékot szolgáltatni nem tudott, ezért kitessékelték a templomból.
Utólag vették észre, hogy ellopta a perselyt, melyben az
árváknak gyûjtöttek. Tájékozódtam a többi templomban is, és kiderült, hogy próbálkozott már Tharr és Leah szentélyeiben is. Megállapítható volt, hogy a kocsmában is azért kezdeményezett verekedést, mert ivócimborái nem akarták ôt követni ezúttal Fairlight oldalán.
A fenn nevezett ID. személyisége torzult, hatalomvágyának paranoid gyökerei vannak, melyek gyerekkoráig vezethetôk vissza, ahol is mindenki mint egy kutyára tekintett rá. E szerencsétlen emberi sors az italok és a bódító fôzetek hatására, -melyet lelkiismeretlen Dornodon papok árulnak- végképp derékba tört és
szellemi képességeit is végképp tönkretette. Ezután alkalmi lopásokból és koldulásból tartotta fenn magát.
Ezidôtájt alakult ki az a kényszerképzete, hogy ôt az
emberek vezérüknek tekintik. Sok megalázó tapasztalás után embergyûlölôvé válik és rejtôzködni kezd (a
paranoid ember tipikus reakciója a világ versenyhelyzeteire). Egyszer azonban sikerült fülöncsípni és
gyógyházamba szállíttatni. A jeges vizes merítés és a
koponyacsapkodás azonban nem vezetett eredményre.
A kezelés második hónapjában az ápolt megszökött és
tartózkodási helyét eddig nem sikerült fellelni. Értesítettem a város rendfenntartó erôit, hogy ID. ön és közveszélyes. Valószínûleg nagyobb emberzsoportokhoz
vonzódik, talán egy törvénytisztelô polgár álcájában. Jó
és gonosz cselekedetek skizofrén hirtelenséggel váltogatják egymást, cselekedetei kiszámíthatatlanok. Ami
biztos, hogy hasonló szerencsétlen sorsú humanoidokat próbál a befolyása alá vonni, akiket is a teljes
anyagi és lelki nyomorba dönt, szabad akaratuktól
megfosztja, így alakít ki függôségi viszonyt. A további
teendôk ... (a töredék vége)
Fire Elemental (5431)
 Kántáló szavak rejtekén, Hol a mágia születik, A
pentagramma lassan felizzik... A lovagok (1848)
 Tápolás, vagy szerepjáték? TÁPOS SZEREPJÁTÉK!
Mentha Arrensis (4067)
 Üdv. Ghalla minden lakója! Eljött az elsõ szülinapom, ezért úgy gondoltam, hogy ezt megírom neked.
És ezúton kívánok minden lakójának akinak most van
a szülinapja: Sok boldog szülinapot!!! Ezenkívül szeretnék levelezni olyan kalandozóval, aki írna egy alakváltónak, Tharr hû papjának. Írhat bárki, én válaszolok. Ja, még be sem mutatkoztam:
Dark Silex (1872)
Bürgés Szilveszter, 6723 Szeged, Szamos út 16/B.
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Íme a legújabb (a lapzárta
idôpontjában készült) statisztikák (az adatok csak a
nyugatról érkezett kalandozókra épülnek):
Férfi: 82%
Nô: 18%
Jó: 14%
Semleges: 72%
Gonosz: 14%
Fajok:
ember: 18%
elf: 12%
törpe: 9% árnymanó: 9%
alakváltó: 15% gnóm: 8%
troll: 10% kobudera: 17%
mutáns: 2%
Vallás:
A kalandozók 46%-a hívô.
Ezen belül a hívek aránya:

Leah:
Dornodon:
Raia:
Elenios:
Sheran:
Tharr:
Fairlight:
Tulajdonságok:
erô:
iq:
ügyesség:
egészség:
szerencse:
Harci ismeretek:
ökölvívás:
szúrófegyver:
vágófegyver:

10%
13%
19%
5%
16%
17%
20%
34
40
32
29
28
22
23
19

ütôfegyver:
lôfegyver:
dobófegyver:
Egyéb ismeretek:
rejtôzködés:
nyomkövetés:
lopás:
mászás:
csapdakészítés:
csapdaészlelés:
gyógyítás:
titkosírás:
felderítés:
szörnyidomítás:
teológia:
taumaturgia:
harcmûvészetek:

22
21
23
41
45
39
9
21
22
39
4
42
9
25
16
22

zene:
13
szörnyismeret:
15
pszi:
19
zárnyitás:
12
vadászat:
26
bányászat:
26
Egyéb érdekességek:
Eddig 108 játszó kalandozó
lelte halálát (néha elôre megrendezett körülmények között) a TF-félszigeten. A max.
pontok között a csúcsok pedig:
max varázspont: 350,
max. tudatpont:
34,
max. pszípont:
160,
max. életerô:
269.
A leggazdagabb kalandozónak 4536 aranya van.

