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Értesítjük tisztelt adósainkat, hogy a bank az alanori
törvényhozástól különleges jogokat kapott az adóság
behajtás megkönnyítésére. Ezek alapján, ha egy adósról
bebizonyosodik, hogy a pénzt nem saját magának vette
fel, és feltételezhetô, hogy az összeesküvôk valamilyen
módon megpróbálják kijátszani a bankot, úgy a bank a
tartozást nem csak közvetlenül az adóson hajthatja be,
hanem a társán is. A törvény visszamenôleges hatályú,
tehát a korábban felvett kölcsönök esetén is alkalmazható. Az összeesküvés bizonyításához a bank különleges
nyomozati jogkört kapott, és fel is állított egy rendkívüli vizsgálóbizottságot az ilyen esetek kivizsgálására.

Tudósítónk jelenti a bizottság ülésérôl:
A Fairlight Bankhálózat alanori központjában Severius
Goldarius Croesus Magnust a bankhálózat fôellenôrét,
és a vizsgálóbizotság elnökét kérdeztük a tapasztalatokról:
- A bizottság áttekintette a folyamatban lévô kölcsönügyleteket, és több esetben talált visszaéléseket. Az
egyik esetben például az adós gyanús halála keltette
fel a bizottság figyelmét, amely közvetlenül a kölcsön
lejárta elôtt következett be. A bizottság által megbízott papok kapcsolatba léptek a halott lelkével, aki elmondta, hogy a felvett pénzt átadta egy társának
(nevét a személyiségi jogok tiszteletben tartása miatt
nem árulhatom el), aki nem sokkal a határidô lejárta
elôtt ismét meglátogatta, és brutálisan meggyilkolta. A
bizottság értesítette az illetôt, hogy az áldozat kezesének tekinti, és rövid határidôn belül fizesse vissza
a mintegy 500 arany adósságot. Az illetô fellebbezését
elutasítottuk, és reméljük hamarosan befolyik a kérdéses összeg. Ôszintén reméljük, hogy bizottságunk létrejötte csökkenteni fogja az kalandozók kísérletezô
kedvét az ilyen csalárd kölcsönök felvételére.

A Túlélõk és Kalandorok Magazinja
Túlélôk az INTERNET-en
(Az InterNet egy számítógépes hálózat, melyhez leginkább egyetemeken keresztül tudsz elérni. Az írás elsôsorban azokhoz szól,
akik már otthon érzik magukat ezen a világméretû "pókhálón".)
Az elsô, és valószínûleg legközismertebb dolog a TF levelezési
lista. A listára nagyon egyszerû a jelentkezés: küldj egy levelet a
majordomo@sch.bme.hu címre, a subject-hez ne írj semmit, a
levél tartalma pedig "subscribe tf". Ezután kapsz majd egy levelet, ha elfogadták a jelentkezésedet a listára, utána pedig a TF-fel
kapcsolatos levelek tömegét.
Néhány bátor kalandozó meghódította az Internet WWW nevû
részét is. A dolog még kezdeti állapotban van, az alapok készültek
el. Megtalálható itt a szabálykönyv, van Ghalla News rovat (hama-

Bárdok Versenye - Eredményhirdetés
Lezajlott Ghallán az elsõ Bárdok Versenye. Nehéz
róla pár szóban beszámolni, így csak a legfontosabbakat említem meg a három hónap eseményeibõl.
Elõször is köszönöm a versek mellé küldött kedves sorokat, rajzokat, s mivel mindenkinek válaszolni
nem tudtam, hát így teszem, a lap hasábjain. A verseny ötlete azonban nem az enyém, sokakban felmerült már, én csupán kiviteleztem. Nem engem illet a
dicsõség.
Köszönet Kodomo Szanponak, aki csengõ aranyakkal járult hozzá a díjakhoz, amiket jóvoltából
megemelhettünk, így a második helyezett 60, a harmadik helyezett pedig 40 aranyat vehet át a díja mellé. Volt, aki a legyilkolt boltosok, harcosok, kovácsok
stb. családjai javára lemondott esetleges díjáról. S a
verseny kapcsán több minden beindult Ghallán. Igényes, gondosan kivitelezett munkák érkeztek túlnyomó többségben. A zene szakértelem hiánya nem volt
kizáró ok, csak az, ha a verset nem tudtuk elolvasni.
Azért megbirkóztunk vele. Meg Büdös Bonyókkal is,
aki kis híján lenyúlta a pályamûveket, de végül
visszaadta.
Köszönet még T(i)hor fõistennek, aki lehetõvé
tette e verseny megrendezését és áldásán kívül a díjakat adta hozzá. Elismerés a zsûri tagjainak, akik felvállalták és becsülettel végigcsinálták ezt a néha szórakoztató, néha nagyon kemény munkát. S nem utolsósorban köszönet minden pályázónak, hiszen nélkülük mindez hiábavaló lett volna. Eredményt hirdetni
nem könnyû. Több igazi gyöngyszem érkezett, nehéz
volt a pontozóbírák dolga. A verseny néhol igen szoros volt, a döntés szubjektív, hisz ez nem mérhetõ
úgy, mint egy bevitt ütés az Olimpián. De azt hiszem,

kilenc eltérõ ízlés reális eredményt hoz, a zsûri
ugyanis annak ellenére, hogy ember és elf jelentkezõ
nem akadt, elég vegyes összetételûre sikeredett minden tekintetben. Ne keseredjen hát el senki, hanem
örüljünk együtt a nyertesekkel.
A zsûri tagjai, akik 54 nevezõ 108 verse közül választottak, a következõk voltak - többek kérésére:
Erik
törpe harcos
King Gregory
kobudera
Edward, a kíváncsi–
alakváltó
Szirial, a Szende
kobudera hölgy
Büdös Bonyók
Setét Patkány bátyja
Xantorg
troll nõ
Annak
a gnómok képviseletében
Taghor
a törpe
Dewyna Arian,
Ghallaszülötte
S most pedig következzenek a helyezések:
I. kategória - (18 nevezõ 19 verse)

III. kategória - (32 nevezõ 48 verse)
Egyéb
1. Vörös Leif (3110)
81 pont
Egy Isten gondolatai híveihez
2. Távoli Vizek (2575)
79 pont
Testamentum
3. Teriel de Gwyll (3616)
76 pont
Lángoló pentagramm
A részletes és teljes pontlistát bárki kérésére szívesen elküldöm válaszboríték ellenében. A versek esetleges publikálására szélesebb körben szponzorokat
keresek. A gyõzteseknek gratulálunk, s jövõre új
eséllyel újra találkozunk ugyanitt! A zsûri tagjai és
Yasmina (3430) - Tóth Zsoltné, 3300 Eger, Hadnagy
u 15. tt. 7.




Ghalla szépségének, múltjának, jövõjének témájában

1. Dae (5274)

79 pont
Az utolsó nap a kezdetek elõtt
2. Hitox (3276)
78 pont
Alkalmatlan világ
3. Wolfheart (1644)
74 pont
Örök harcos
II. kategória - (26 nevezõ 41 verse)
A szerelem és szerelmesünk méltatása
1. Távoli Vizek (2575)
86 pont
Versezet, melyet...
2.. Brynna (1882)
81 pont
Álmatlanul
3. Dae (5274)
78 pont
A szerelem ösvényén

Volt idõ, mikor én a nagy Madigan, kettõs célt
tûztem ki megam elé: kedvébe járni Istennõmnek és segíteni a rászorultakon. Lelkesedéstõl
fûtve, hatalmas önbizalommal indultam a mocsár felé, hiszen úrnõm két mocsári penkét kért
tõlem és én örömet akarok szerezni neki. Csak
két kis virág kell... mi az nekem? Azóta keresem... érdekes elfoglaltság. Micsoda élvezet,
mikor összevágja kezemet a nád, hínár gabalyodik a lábam köré, és mikor úgy bújok el a szörnyek elõl, hogy belehasalok a bûzölgõ sárba...
fúj! Drága Elenios, elvihetne a fene olykorolykor... Azért csak kutatok. A szintszívók rajtam
röhögnek reggeltõl estig. Csupa sár és víz vagyok... és ekkor... igen! Ott a sás tövében virít
egy pici kis virág! Egy penke!!! Féltõ, gyengéd
szeretettel szorítom magamhoz az apró dudvát.
Istenem... az egyik megvan. És most el innen! A
másikat majd késõbb, csak ki ebbõl a lidérces
mocsárból! Van penkém, van penkém... frissen
megmosdva, napsütötte pusztán járva az ember
csak jóra és szépre tud gondolni (az elf is). Segíteni kellene valakin.
- Elnézést uram...
Odafordulok. Egy barna csuhás, õsz szakállú
öregember áll elõttem. Szem szimbólumot visel!
- Hallgatlak, dicsõ agg. - válaszolok, hisz rendem
nemes öregének kijár a tisztelet.
- Tudna nekem adni egy mocs...
- Én mindent! - odatartom a hátizsákom, hadd
válogasson kedvére. Ez a minimum, amit
megtehetek hívõtársamért.
- Köszönöm barátom. Most megyek, keresek

Szeretnénk mi is megköszönni Yasminának a
rengeteg munkát, amivel megszervezte ezt a
fantasztikus bárdversenyt. A TF stábja

orkokat. Náluk van csontszablya és ez a
következõ küldetés, amit végre kell hajtanom.
Elköszönök tõle, aztán elválunk, mint ágtól a
macska. "Mit akarhatott ez tõlem?" - tûnõdök
magamban. "A csontszablya, ugye, negyedik
szent küldetése Istennõmnek. Elõtte van három.
És a bácsika megköszönt valamit. Kék orchideát? Nem, az nálam sem volt, hiszen már feláldoztam. Pókvadászt? Uhhh... kicsit elszálltak a gondolataim. Talán egy mocs... Aaarghh!!! Ne, az
nem lehet! A tata elvitte az egyetlen penkémet?"
Gyorsan áttúrom a hátizsákot... a virág sehol!
- Várj, dicsõ öreg, nem lesz ez így jó! - kiáltok
utána, hisz még látszik a távolban. Erre meggyorsítja lépteit
- Visgyázz fater, törött kézzel nehéz fogni a mankót! - csalogatom, de mindhiába. Egy emberhúson nevelkedett gattini orgyilkos csatakiáltását
hallatva utána robogok. Nincs esélye a vén szivarnak, hisz már öreg, nyolcvan éves is elmúlt,
én meg alig vagyok százhetven, ráadásul remek
kondiban. Kézen állva is lefutom...
Placcs... A szélrózsa minden irányában elnyúlva
fekszem a kis patakban, hol az elõbb önfeledten
mostam magamról a mocsár szennyét. Hátizsákom megértõen bugyborékol, a ragasztóm lassan csöpög a hajamra, a bronzhegyû két darabban. Az eddig oly visszafogott szárnyashernyóm
vidáman lubickol. Ez a szem a nyakamban pedig
csak kacsintgat, kacsintgat...

Madigan (5052)

‘95 június

rosan az elsô 8 GN teljes anyaga fent lesz), apróhirdetések, karakterinformációk (olyan karakterekrôl, akik megadták adataikat),
lehetôséged van karaktered elôtörténetének, szokásainak stb. bemutatására. Olvashatsz novellákat, meg a játékvezetô üzeneteit is.
A home page közvetlen címét tartalmazó file-t sajnálatos baleset
érte, és most nem tudok utánanézni, de leírok egy elérési útvonalat. GOPHER-rel megkeresed a miskolci egyetem gopher-szerverét (pl. a BKE-en van egy Europian Gopher Servers menüpont, onnan Hungarian gs. majd Miskolc). Itt az Egyetemet
(10. menupont) kell kiválasztani, majd pedig a Hallgatói témákat. És ekkor már meg is pillanthatjuk a TF-es menüpontot.
Ha megtekintetted a megtekintendôket, és van kedved segíteni, a srácok várják az anyagaitokat. Smack (#9001)

Hírek — röviden
Nemrég mágikus tûzzel felégették bolygónk lakott területének
99%-át. Az akciót egy bizonyos
Dornodon és hívei fedõnevû terroristacsoport válalta magára.
 Vajon az utca emberének mi a
véleménye, létezik-e Ghallán szervezett bûnözés? A megkérdezett a
következõt válaszolta:
– A Család megvédi tagjait.
 Ma ünnepélyes keretek között a
Nodonrod Baráti Kör egy tatuködmönt ajándékozott egy vak
koldusnak. Toborzásgátló Vlagyimir könnyes szemekkel mondott
köszönetet a melegszívû kalandozóknak.


Hajnalban pokolgép robbant a
Libertan melletti Zan-indukátorban. Szakértõk szerint a merényletet az Álomõrzõk követék el. Személyi sérülés nem történt, az
anyagi kár jelentõs, az eszmei kár
felbecsülhetetlen.





Fairlight, a Fairlight Bank vezérigazgatója cáfolta a hírt, miszerint
jövõre emelni fogják a kölcsön
visszafizetésének kamatát. Meg
nem erõsített hírek szerint az isten a nyilatkozat után homlokára
csapott, és felkiáltott: – Hogy ez
nekem nem jutott eszembe!



Híveim! Megindultunk végre! Tízezer fôs varkaudar sereg élén
nyomulok a helytartói városok felé. Mindenki, aki ellenszegül,
halállal lakol! Minden kalandozónak, aki hûségesküt tett, személyes üzenetet küldtem, amelyben elmagyarázom, mit kell tennie.
Sistergô Pumpa







HEHEHEHE! Két Zan indukátor is felépül hamarosan! A Zan
Rendje híveinek száma pedig egyre gyarapodik. Nyilvánvaló, hogy
pénzzel és a hatalom ígéretével EZERSZER többet el lehet érni
mint holmi erkölcsi megfontolásokkal. ÉGNI FOGTOK! A következô Olimpiai játékokat már én tartom. Az árnyéktüzet pedig senki
ne keresse, mert NEM LÉTEZIK!
Toborzásgátló Vlagyimir (6666)

Ghalla minden lakójának!

Idestova 3 évvel ezelôtt történt valami, mely
mindannyiunk életét megváltoztatta. Szörnyû
vész tombolt, elpusztítva szeretteinket, házainkat s mindazt, mit valaha otthonunknak nevezhettünk. Az eltelt évek alatt itt, e kis darab
földön melyet Túlélôk Földjének is neveznek
több-kevesebb sikerrel megpróbáltunk újra
hazára, barátokra, társakra lelni.
De a ZAN jelentette vész nem múlt el fejünk
fölül! Toborzásgátló Vlagyimir folyamatosan
építteti indukátorait, s a hatalomra kiéhezett,
elvakult kalandozók hisznek és segítenek neki. Nem várhatunk tovább ölbe tett kézzel, abban bízva, hogy nem mi leszünk a leendô célpontok. Cselekednünk kell! Vlagyir ugyan
erôs, de mi sokan vagyunk, s ha elegen akarjuk, el tudjuk tántorítani szándékától!
E hittôl vezérelve tûzöm ki a ZAN indukátor
bontó versenyt. A verseny a mai naptól
(május 1.) a tûzvihar harmadéves évfordulójáig (július 31-ig) tart. S hogy saját létünkön
felül egyéb tétje is legyen a dolognak, értékes
díjakat ajánlok fel azoknak, akik (ZIP paranccsal) a legtöbbet bontanak az indukátorokon.
Arra kérem minden jóérzésû társamat, vegyenek részt e mozgalomban, a tehetôsebbeket
pedig, hogy erejükhöz mérten ajánljanak fel

jutalmakat a résztvevôknek, ezzel is buzdítva
a többieket.
Nevezni a forduló(k) megfelelô lapjának másolatával lehet (akár több részletben is), melyet a 3821-es kalandozónak küldjetek el, a
résztvevô nevének és számának feltüntetésével. A versennyel kapcsolatos bárminemû
kérdéssel és problémával is ugyanide fordulj.
Ne feledd, e versenynek mindnyájan gyôztesei leszünk!

Jerikó (#3821)
Némi ízelítô az eddig felajánlott díjakból:
1 pszi-kõ (VI. Borax-tól)
1 vashegyû lándzsa
2 csontból készült varázspálca
összesen több mint 1000 arany!
1 gromakpáncél
20 db vasérc
1 db kvazár
200 db tüske
1 ezüsthegyû lándzsa
3 ezüsthegyû nyíl
1 varkaudar lándzsa

Írtsátok a kalandozókat, Raia majd kiválassza az igazhitûeket
Fire Elemental (5431), az „égetõ”

Üzlet
A 2. labirintus környékén fémrúd, drótszõr eladó. Ár
megegyezés szerint. Csere is érdekel. Ajánlatokat
nekem címezd:
Ivanhoe (4872)
Amiga 500-as eladó!
Ezüst Joe (5199)
DEM-et, ködmangót, vapárágat, kétkezes pallost,
denevér- és egyéb szimbólumokat, szent jogart, szvóektoplazmát, nekrofunt, szopókövet, karbinplazmát,
helytartói jogart, smaragd koszorút, xirnox-szívet
vásárolnék korlátlan mennyiségben, a bolti ár háromötszöröséért. Ugyanitt: márvány tornyok, grokképzõdmények egy évre elõre 10% elõleg befizetésével
kiadó, valamint a felsoroltakon kívül mindenféle
szörnyalkatrész eladó. Keressetek meg, jelenleg az 503as toronytól 10-15 mérföldre nyugatra táborozom.
Dõlt Vödör (3752)
Dragonlance regényeket vennék, használtan is. A
trilógiára is és a folytatására is szükségem van. A
folytatás angolul is érdekel. Kérem az is írjon, aki tudja,
hogy hol lehet beszerezni ezeket!
Aquila (3672)
Eladó Qvill környékén: bõrpajzs, bunkósbot, kõkés,
vizestömlõ, madártoll, smirglilevél, kavadulebeny,
drótszõr, királygyíkbõr, antilopbõr, grákóbõr,
rókafarok. Csere is érdekel!
Glyce Jhon Michael (2533)
Figyelem! Megvételre keresem az Al-Quadim Land
of Fate boxban található 8db Szörnykönyvtár lapot,
Time of Dragon boxot, Chromebook II-III.-t,
Warhammer Fantasy alapkönyvet, Fiend Folio-t, Magic:
The Gatering fekete és/vagy kék (esetleg vörös) paklit.
Sürgõs! Üzenetet hagyhatsz Sötét Igbutnál. Ugyanitt
kérnék térképet a helytartói városoktól keletre,
valamint labirintus- ill. mínoszkúp-térképeket. Cserébe
arany!!!
Sötét Igbut (1873)
Figyelem! Trikornisszarvat és szent jogart vennék!
Ár vagy aranyban vagy tárgy(ak)ban. Akit érdekel, az
keressen meg!
Gargador (2174)
Gattin ill Gattintól keletre tüske-, hebrencs- és
karócsapda olcsón eladó! Érdeklõdni: Erigson (2418)
Ha valaki ki tudna segíteni egy fekete gyönggyel,
beajánlom Leahnak. Csuklyavirágot is jónéven veszek.
Döngölõ (4202)
U. i.: Persze nem ingyen gondoltam, pupákok.
Halihó! Mindenkinek, aki Qvill környékén kószál és
van felesleges smirglilevele, az írjon! Pénzzel vagy
tárgyakkal fizetek. Ugyanitt barátokat és segítõtársakat
keres egy 7. szintû törpe.
Kova (1972)
Kalandozók! Pénzért, tárgyért nagyon értékes és sok
infót tudok adni. Mérték nélkül. Aki viszont potyázik,
azt kigolyózom. Persze az ár függ az infótól is.
Döngölõ (4202)
Kalandozótársam! Szükséged volna pár
gyöngymangóra, mivel labirintus-kutatásra készülsz?
Szeretnéd mákrózsavirág-esõvel borítani kedvesedet?
Netán fényes tükörben szeretnéd csodálni magadat
napestig? ki más lenne alkalmasabb gondjaid
leküzdésére, mint Sheran Istennõ hûséges követõje,
Salió? Ha bármely növénybõl készített tárgyadból több
példányt szeretnél, no meg, ha csörög némi arany
erszényed mélyén, keresd õt és biztosítva láthatod a
sikert! Köszi szépen és további eredményes munkát
kíván:
Salió (2429), avagy Terecskai Péter (1579-863)
Kellene lapockacsont és valami jobb vágófegyver.
Cserealapot vagy az árát megbeszéljük. Az 506-os
környékén leszek.
Gábor (4565)
Minden kalandozóhoz északnyugaton! Én, Buc
Slayer, Fairlight követõje kb. júl. 1-tõl aug. 1-ig az 528as épületnél (26;23) hatalmas vásárt nyitok. Abszolút
senkitõl kezdve bármilyen tapasztalt kalandozókat
várok. Egyebek mellett kapható lesz réz (rengeteg!), ón,
kazmárgyökér, fabontó és más tárgyak. Odavezetõ
utamon átmegyek Shaddar városán is, így onnan is
jelentkezhetnek érdeklõdõk. Szintén az 528-asnál
ugyanekkor munkaerõfelvétel (4TVP/1arany) órabérrel
és Fairlight oltárszentelés. Minden követõjét várom, aki
hajlandó 10TVP-t beleépíteni. Bérmunkásoknak min.
20TVP-t kell dolgozni. Érdeklõdni: Buc Slayer (3352)
Kovács Gábor, 2800 Tatabánya, Bánhidai ltp. 327. 2/6.
Tel.: 34/338-953
U. i.: Ha a címemre írsz,
felbélyegzett válaszborítékot is küldj!
Ónt, arany nyakláncot, grifftojást, zöld üveget
vennék vagy cserélnék. Ugyanitt réz eladó (Qvill-tõl
keletre).
Hamy (2269)
Vapárágat keresek! Tudok adni: arany, zöld üveg, kis
vaskulcs, rézkulcs, fémrúd, Deus ex Machina, 1 bronz
és egyéb tárgyakat. Lehetõleg Shaddar környékén, de
Qvillbe is lemegyek!
Xoroa the Drow Elf (4794)
Kedves MacVaren! Vissza szeretném kapni a
kalandozóskalpomat, mondjuk l00......öööööö 80 aranyért.
Erynome Killmaster (4314)
Vasércet, kis vaspajzsot és egyéb vasból készült
tárgyakat, valamint ubuktüskét, nyu-surikent és SZENT
JOGART veszek vagy cserébe tárgyakat adok.
Thamal (1518),
Tel.: 72-465-234
U. i.: Grifftojás eladó!

Fenyegetés, Bunyó
Én nem akarok semelyik gonosz túlélõtársamban
haragot kelteni, de fel szeretném hívni a figyelmeteket
arra, hogy megalakult Ghalla elsõ Nebántsvirág K.T.-ja,
az Ördögi Kör. Szeressük egymást gonoszok?!?!?!
Butthead (4560)
Ghalla felsõbbrendû népe (gonoszok)! Hozzátok
szól ez a felhívás. Sokat lehet mostanában olvasni az
olyan hirdetéseket, ahol azt kérik, hogy tartsunk össze.

Meg, hogy a gonoszok is kiadhatják a BA parancsot.
MINEK? Miért bízzak meg akárkiben is? És, ha "õ" nem
adta ki rám és titokban meglop? Ne érjünk meg
ilyeneket. Igazi barát nem létezik, csak alkalmi,
ideiglenes szövetséges egészen addig, amíg az nekünk
jövedelmezõ. Ha már nem az, akkor vond vissza a BA
parancsot. Legalább eggyel több kalandozótól tudsz
lopni! Használjuk ki a másikat, törjünk borsot az orra
alá! Pusztítsunk, legyünk barátságtalanok és ne
foglalkozzunk idétlen párbajokkal, mert az csak
idõpocsékolás. Teremtsük meg a káoszt! Azt erõsebb
uralkodjon a gyengébb felett, a gyengébb orvul végezzen
az erõsebbel! Ezúton szeretnék gratulálni az MGTSZhez is. Remek dolog, csak kár, hogy törpékre
korlátozódik. Tanácsolom, hogy alakítsuk ki ugyanezt
faji elõítélet nélkül. Mindannyian a hatalomért
küzdünk, még ha ezt fehér aura alá rejtjük is!
Romboljunk le mindent, ami az utunkba kerül. TVPköltség takarékossága nélkül gonoszkodjunk! Szítsunk
GYÛLÖLETET és ZÛRZAVART! Fidel Castro (4944)
Girnyó! Verekedni akarsz? Ne félj, már megyünk...
Imádkozz, hogy nálad legyen, amit tõlünk elloptál!
Reaper (3518) és Ipari Áram (5406)
Kedves Sardullah Sharpa! Irritálnak a kalandozóskalpjaid! Szeretnék jelentkezni következõnek, ha van
még hely! Baráti üdvözlettel:
Armidon Eldonal (3435)
Reszkessetek gonoszok, tolvajok!!! Itt jön Hrie
Kromion, aki minden gonoszt kinyír.
Hrie Kromion (2564)
U. i.: Aki lopni mer tõlem, azt péppé verem, annyi
szent!
Steven Spielberg (Ez is lopta a nevét!)! Te szennyes,
hát mégis, hogy képzeled azt, hogy egy profi
szövetséghez belépsz, he? Ilyen táptalan, csontszuronyos fickókat eszem reggelire. Azért, mert van egy evaporõr és egy púpos burástya trófeád, nem jogosít arra
fel, hogy Qvill környékén nyüzsögj. Tehát kotródj és akkor még finom voltam veled vagy elküldelek árnyéksarat gyûjteni. Fairlight szörnykertjébe te is beleférsz,
sõt... Tehát, ha újból találkozunk, akkor halál fia vagy!
Gyilkosod:
Argos-ka (3131)
Te, te izomagyú Mickey egér! Igen te, te trollok legtrolltalanabbika! Talán sötét aurámtól nem láttad, hogy
kire támadsz rá! Egy NÕRE!!! Na idefigyelj, te kopasz,
zöld szemû, fekete bõrû, bõrpáncélos, rájanyék trófeás,
bunkósbotos (illik hozzád) "férfi"! Ha van merszed,
várlak két hét múlva a kobudera laktól délre! Vagy talán
félsz egy hosszú szõke hajú, kék szemû, kreol bõrû
árnymanó nõtõl? Kérlek titeket, kik ismeritek ezt a férget, írjátok meg nekem a nevét és a számát, hogy rá
tudjam írni a sírjára. Köszönettel:
Sheron (1673)
U. i.: Az eset III. 21-én történt az 533-tól délkeletre
(29;78)
Tûzkovács Kovának! Idefigyelj Te eszement törpe!
Igaz, hogy a törpék általában alacsony IQ-val indulnak,
- ezzel nem akarok megsérteni senkit - de te aztán
rosszabb vagy, mint egy kimerült GP elem. Ha már
fenyegetni akarsz a 6. fordulódban, akkor legalább a
veled egyforma - vagy kisebb - kaliberû kalandozókat
ingereld, de semmiképpen ne egy egész fajt vagy egy
KT-t. Tudod, az árnymanók lelkes népének nem egy
olyan tagja van, aki már hétszer-nyolcszor annyi
fordulóval rendelkezik, mint Te. A hirdetésed miatt
valószínûleg lesz egynéhány árnymanó "haragosod", aki
szívesen kitekerné a nyakadat. Nos, ezennel tudatom
veled, gyengeelméjû barátom, hogy jobban jársz, ha a
Zan csiklandozza halálra az oldaladat, mint ha
találkozol velem. Nem fogok vadásznni rád, de ha
találkozunk, FT 3372 lesz érvényben. Ha valami nem
tetszik, akkor szedj össze jó sok DEM-et, add ki rám az
FT-t, majd utána gondolkozz el azon, hogy a
szögesbunkóm vagy a bronzhegyû lándzsám által
kívánsz-e távozni az élõk sorából. Ezzel búcsúzom,
Leah árnymanó gyermeke: Chan de Francon (3060)
Sardullah Sharpa! Engem meglehetõsen irritál a hét
kalandozóskalpod. Szeretném, ha üzennél nekem
mentálisan és megbeszélnénk a részleteket! Én is
Gattin környékén vagyok!!! Úgyhogy várom leveled.
Kérek minden kalandozót, hogy ha látnak ilyen sokskalpos kalandozót, akkor írják meg nekem is a
koordinátáit! N. C. Brave! Kérlek küldd el nekem a
Gattin környéki tápoltak koordinátáit!
Zeldor Dreyfuss (4629)
U. i.: Vlagyimir koordinátái nem kellenek!
Üdvözöllek Sunlicht, te kis Raia-mágustanonc.
Szerintem a gnómok nem elég erõsek egy lovagrend
irányításához, nemde? Add át a helyet a törpéknek és a
nõknek (te kis faragatlan), aztán beszélhetünk róla,
hogy ki a lovag, ugyi? Szeretõ ölelés övezzen körül!
Unix Twerp Stormer (4193)
és a troll haverod, aki még ütne egy kicsit rajtad...

Gondolatok
Darkseidnek és mindenkinek! Ez egyben válasz az
újság 17. számában lévõ kifakadásodra Ghalla népe
elõtt. Többször átgondoltam és nekem teljes mértékben
az a véleményem, hogy ha már elkezdted te és a KT-d a
gonoszok kiiktatását és erõszakkal való megtérítését
akkor elõször a saját jellemtársaiddal kezdd. Többször
találkoztam olyan jó jellemû egyénnel, akinek a trófeagyûjteménye között szerepelt a trikornis, gnóm mágus, törpe kovács... Több barátom is jelezte, hogy egy
Elenios-hívõ bûvölés során szerezte meg tõlük áldozati
tárgyaikat. Tõlem is loptak vagy próbáltak lopni az
úgynevezett jók (egy táborozás alatt háromszor).
"Mindenkiben van valami gonosz, még az Istenekben
is." Ezzel zárom soraimat. Légy üdvözölve!
Gargador(2174)

U. i.: Remélem, eme kis levelem után nem fog több
Nõvér is a skalpomra vadászni...
Egy gonosz elmélkedései Sheranról
Mindenki, aki Sherant a természet Istennõjét követi, az
vagy trollt megszégyenítõen agyilag zokni vagy nem ismeri az igazi hatalmat. Azt hajtogatják, hogy a természetet, azáltal Sherant legyõzni lehetetlen. Ez egyáltalán
nem igaz, hiszen Dornodon még halandóként felégette
majdnem egész Ghallát. Most Toborzásgátló Vlagyimir
próbálkozik, de Sheran még nem tett semmit annak
érdekében, hogy legalább a félsziget megmaradjon. És
tudjátok miért? Mert Sheran haldoklik, már egy halandót sem képes elpusztítani. Tehát ajánlom minden
egyes Sheran-hívõnek, kezdjen el gonoszkodni, focizni
az alakváltó fejével, csípesse agyon a kobuderát a
méhekkel stb... és végül a lényeg: térjenek át Dornodon
szent hitére!!!
Kegyet Lenke (4307), az Igazlátó
Blue Scourge gondolatai Dalamar "jóságáról" "Álmomban" a Ghalla News-t olvasgattam és egy különleges cikket találtam: "- Világszenzáció! Kihirdettetik
Ghalla egész népének, hogy Dalamar a világ legnagyobb
"nyelvzsenije"! Álló helyzetbõl bármilyen távolságra lévõ
Lélekpusztítónak képes benyalni! - "Úgy tûnik, az elõzõ
írása nagyon megfeküdte a gyomrom, hogy ilyen gondolataim támadtak... Ennek ellenére kíváncsi lennék,
hogy a "jóság" ezen mintapéldánya milyen okítási,
jobbítási vagy köznevelési célzattal engedett el egy általa
elfogott ("taps!") ongóliantot ("üdvrivalgás!") a város
közepén ("fütty!" - de "jóságos" Istene részérõl +1
jóságpont)!? Vajon egy terhes nõ leölése (aki ráadásul a
hittársa is volt, csak õ aljasított rabszolgává) milyen
nemes cselekedet volt (Istene szerint óriási, mivel +5
jóságpont járt érte)?! Mi mozdíthatta ki az Igazság
Keresõi vezetõjének "Lélekmérlegét" (csak néhány
"súlytalan" arany vagy esetleg egy "halvány vibrátor"
átadása használati célokra)??! Persze én csak egy
(alávaló) alakváltó vagyok, így hazugságnak is
tekinthetõ minden, mit írtam. Tõlem kitelik, hogy
lehurrogom egy fanatikus gyilkosokból álló K.T.
"dicsõítését" és inkább ünneplem Dalamar kaotikus
"jóságát". Ennek jutalmául felajánlok (a "rózsaszín
bugyi" hiányában) "mosolygó angyalkákat" (mosolygósabb felükkel) a "hõs Vezér" részére (hátha visszabillen az a "Lélekmérleg")! Itt a kitûnõ (és roppant
kedvezményes) alkalom! Dalamar, dicsõíts minket (ha
kell gyilkolunk még)!
Blue Scourge (4505)
Leah (ostoba?) "ostora"; "Serény Múmia"
Dalamar! Ostoba fenyegetõzéseddel magadra
uszítod a gonoszokat és megosztod a fehér aurájúakat.
Az Igazságot keresed? Mert akkor szemmel láthatóan
eltévedtél. Ha a jók között kitörne a háborúsdi,
maximum a Lélekpatyolatra számíthatnál. Próbáltalak
megérteni, de nem ment. Lehet, hogy a 11-es IQ-m
miatt, de ne szólj meg érte, van aki úgy tápol, hogy az
erejét/ügyességét növeli az IQ-ja helyett, valaki beáldoz
Raiának. (Elnézést kérek az igaz hívektõl, a
fanatikusoktól fõleg.) Tehát Dalamar, szállj magadba és
gondolkodj el (sokadszorra) a világ dolgain, hátha
eszedbe jut valami más és akkor már nem is erõlteted
annyira ezt a verekedõs dolgot. Jobbulást kíván:
Lopótök
Bobby
(1706),
a fény (fogadott) gyermeke
U. i.: A túlzott fény elvakítja a szemet és sötétséget okoz.
U. i.2: Senkinek sem akartam az ártatlan, hófehér
lelkivilágába belegázolni. Aki valamit sértõnek talált,
vegye úgy, hogy bocsánatot kértem.
Kedves Arxan Zeon! Szeretném megköszönni, hogy
foglalkoztál azzal a problémával amit felvetettem. Bölcsességetekre tett kijelentésemet visszavonom. Sok idõ
telt el mióta soraimat papírra vetettem, a világnézetem
megváltozott. Ma már senkit sem támadnék meg azért
mert más a jelleme, gondolkodása, mint az enyém. Sok
szeretettel ajánlom a figyelmébe mindenkinek a következõ Anakreón idézetet. Ne értsétek félre, ez nem
fenyegetés:
"Gyûlölöm azt, aki telt kupa mellett bort iszogatván
háborút emleget és lélekölõ viadalt. S kedvelem azt, aki
a bölcs Aphrodité meg a múzsák szép adományairól
zengve szeretni tanít." Tisztelettel: Vladiszlav (1847)
Dalamar! Véleményed a jóságról igencsak különös!
Szerintem a jók azok, akik igazságot osztanak, segítik a
szegényeket és a rászorulókat. Csak akkor ölnek, ha a
saját bõrüket vagy a gyengéket védik. Azt mondod, a gonoszok "halált és pusztulást hordoznak magukban".
Kicsivel késõbb: "pusztítsd el" - mármint TE a JÓ (?) "a ragály hordozóit". Érdekesen állítod be a jók feladatát. Elképzeltem, hogyan is nézne ki egy Raia-pap a Te
világodban: Vérmocskos köpeny, torz vigyor, vérben
forgó szemek, bal kezében levágott manógyerek fej, a
jobbjában véres áldozókés, de mindezek közben erõsen
vigyáz rá, nehogy "bemocskolja hófehér lelkét". Szép
látvány. Nekem nagyon tetszik, mivel én gonosz vagyok!
Kiddan (3016)
U. i.: Ha az általad olyannyira védelmezett Lélektisztító
Irgalmas Nõvérek is hozzád hasonlóan fogják fel a jóságot, akkor én a legmesszebbmenõkig támogatom minden törekvésüket!

Segítség
A Pusztítás Apostolai vagy az Ördögi Kör? Leah
szolgái, segítsetek!
Falcon Castagir (1316)
Ha van köztetek jószívû kalandozó, azt kérem, hogy
küldjön nekem minél hosszabb tárgylistát és egy
térképet az 500-astól keletre fekvõ területrõl és Gattin
környékérõl. Mentálisan vagy a lakcímemen keressetek!
Gildor (5209),
Molnár Krisztián, 7628 Pécs, Borbála u. 30.
Kobudera testvéreim! Nemrég érkeztem a Túlélõk
földjére, így igen keveset tudok e világról. Szánjatok
meg és küldjetek számomra infókat, térképeket, leírásokat, stb... Számíthattok hálámra. A Kí legyen veletek.
Tadzsi Langaar (1698)
Somlyai Gábor, Budakeszi, Dózsa Gy. tér 9.

Humor
Ghallai találóskérdések
Hogy hívják a készülõ csontvázat?
- Csontvázlat.
Mi a bolhakutyák járási módja? - Bolhakutyagolás.
Hogy hívják a parfümözõ gorombillát?- Gorombillatos.
Hogy hívják a vizionárt, ha beáll a légióba? Vizionárius.
Mi az ormánygõték nemzeti sportja? - Ormánygõteke.
Melyik ételt utálják a mérges nyukmárok?
A mérges nyukmártást.

Hogy hívják a szomjanhalt grákó denevért?
Grákó denevértelen.
Hogy hívják a jó szaglású húsevõ magszimot?
Húsevõ magszimat.
Armstrong Csucsu (5391)
Pötyõke kalandjai
3 nap telt el azóta, hogy letáboroztál. Az idõ esemény
nélkül telt el. Fura érzésed vann, mintha valamid
hiányozna... Árulkodó nyomok után kutatsz: A tolvajt
mindenképpen meg kell találnod. Elmosódott, alig
észrevehetõ ongóliant nyomok vannak a holmid
közelében! (Oppsz, hová tûnt a málhás állatod?) Azt is
megállapítod, hogy férfié. A tolvaj egyéb nyomokat is
hagyott: találsz egy összeszenesedett karmos tankányt.
A táborozás alatt próbáltál minél többet pihenni, ez
sajna nem sikerült (-10 életerõ).
m111
A bozótost sík vidék váltja fel. Virágzó orchidea illatát
hozza a szél. Pechedre allergiás vagy a virágzó orchidea
illatára [minden csatára lesz -4 támadásod a tüsszögés
miatt]. Megvizsgálod a talajt, aránylag régi (kb. 1 hetes)
árnymanó nyomok vezetnek keletre.
(Továbbmész...) Még mindig füves síkságon vagy.
Észreveszel 331 sörényes ubuk tetemet, valószínûleg ez
egy sörényes ubuk fészek.
(Feltételes készítés:) Összeszeded a törött ubuktüskéket
és ragasztóval összeragasztod. Készítettél 200
ubuktüskét.
(Továbbmész...) A síkságot újra bozótos váltja fel. A
távolból ordítást sodor feléd a szél. Biztosan egy tolvaj
lépett bele valamelyik csapdába. Összeakadsz Gourth
Killmasterrel. Nem kell gyalog mászkálnia, pacija egy
szelíd troll: Morholt, a Vészhozó. Egy vasvértet, egy
vassisakot, egy smaragd védõgyûrût, egy két kard
szimbólumot, egy tankány karmot, egy fekete
bõrcsizmát és egy trófea nyakláncot visel. Fegyverzetét
egy arató csattanat trófea, egy szõrös bozsó trófea és egy
pattanóböde trófea díszíti. Bal kezében egy nagy
vaspajzsot tart. Egy végsõ búcsú, odadobsz egy kaját az
éhes trollnak, aztán mindegyikõtök megy tovább.
gy 40
Kiváló szaglásodnak köszönhetõen néhány kupac
Morholt-trágyára bukkansz. A puha, meleg anyagot a
testedre kened. Na jó, egy kicsit büdös leszel tõle, de a
szervezeted olyan, mintha kicserélték volna (no nem,
nem Morholtéra) (+36 életerõ).
h 147
Ravasz csapdát állítasz a motyód mellett és már alszol
is.
Kiagyaló:
Erynome Killmaster (4314)
U. i.: Hello Morholt, folytathatjuk?
Suli kalandjai
1 éjszaka telt el azóta, hogy letáboroztál. Ez az idõ
esemény nélkül telt el. Fura érzésed van, mintha
valamid hiányozna... A nyomok alapos vizsgálásába
kezdesz, hátha kiderül, ki volt a tolvaj. Felemelsz a
földrõl egy hosszú barna hajszálat. Rögtön rájössz, hogy
az anyád csórta el a magnódat a rossz jegyeidnek
köszönhetõen. Az éjszaka alatt próbáltál minél többet
pihenni. Ennek köszönhetõen felébredtél reggel.
tno 2
A tapasztalat meghozta gyümölcsét: okosabbnak érzed
magad.
kno 3
Hosszú idõt töltesz gyakorlással (+1 puskázás)
m1
Összepakolsz, majd útnak indulsz az iskolába. Hamarosan megérkezel.
be 82
Bemész a suliba.
lm 2
A folyosó kanyarodik, majd egy tágas terembe érkezel.
Váratlan látogatót kapsz. Még idejében észreveszed,
ezért meg tudod figyelni: egy fekete, copfos hajú,
bajuszos takarítónõ. A bõre feketébb az átlagosnál. Egy
gumikesztyût visel. Ruházatát egy patkány trófea
színesíti. Jobb kezében egy partvist, bal kezében egy
felmosórongyot tart. Lõfegyvere egy szappan. Erõsnek,
nagyhatalmúnak látszik - nincs értelme kötekedni vele.
Gyorsan elrejtõztél a kalandozó félelmetes léptei elõl.
Megérkezel az osztályterembe, a haverjaid már
rombolnak.
rm 13 76 20
Gyorsan elõveszed az ötkilós kalapácsod és szétversz
egy padot. (+2 jóság az osztálytársaidtól)
e 20
Megpróbálod összekotorni a szemeteskosár mellé esett
ételmaradékot. Zsákmányod 1 banánhéj és 1 almacsutka. (+2 kaja)
fl 12
Lopsz a 12. osztálytársadtól.
(FL parancs:) Megpróbálsz közel jutni a 12. osztálytársad motyójához. Elemelsz valamit észrevétlenül.
Zsákmányod egy szagos radír. Aztán tûnés.
f 77
Töprengesz, a körmödet rágod, hogy vajon mit lehetne
kezdeni az osztálytársnõd hajgumijával. Érdemes volt
kísérletezni! Rájöttél, hogyan tépheted el azt, így
bosszúságot okozva neki. (+20 TP)
ba
Az összes BA parancs törlése, mert becsöngettek.
lm 9
Leülsz a padba, mert megjelenik a tanár, egy kopasz,
félszemû, kétszínû alakváltó nõ. Öltözékét egy bukott
diák trófea teszi egyedivé. Jobb kezében egy vesszõt, bal
kezében egy szögletes követ tart. Lõfegyvere egy krétásdoboz. Tisztán érzed auráját: sötét, jelezve, hogy a másik gonosz. Barátságosnak néz ki, de te nem vagy valami barátkozós kedvedben. A tanár leül az asztalhoz és
lapozgatni kezd a naplóban. Itt a lunch ideje (-1 kaja).
h 124
Használod a rókafarkat, nagyapád szerint ez szerencsét
hoz a szorult helyzetekben. Reménykedsz, hogy ne felelj, ám mégis te felelsz. Úgy látszik nagyapád tévedett.
lm 5
Kimész a táblához.
kf 102 1
Jobb kezedbe veszed a krétát.
m 102
Írásba lendülsz. Felírsz eszméletlen sok hülyeséget a
táblára. Eltelik 10 perc. A tanár rosszindulatúan
méreget. Amint észreveszi a tábla tartalmát, támad!
Mielõtt az ellenfeled a közeledbe érhetne, megcélzod a
radíroddal. Elrepül 1 radír. Meglövöd a tanár fejét (1
támadással 1 életpontot sebezve). Marokra fogva

tûhegyû körzõdet ellenfeledre támadsz. A körzõvel nagy
lendületekkel át- meg átszúrod a tanár testét (8 támadással 2 életpontot sebezve). A szörny megsuhint a
vesszõjével (2 támadással 39 életpontot vesztesz). Borzalmas csapást mérsz a szörny fejére (249 támadással
1 életpontot sebezve). A tanár a vesszõjével a kezedre
csap. (1 támadással 34 életpontot vesztesz). Te itt életveszélyben vagy! Szaladsz, ahogy csak a lábad bírja (1
db egyest és 1 igazgatói intõt kaptál). Nagy nehezen
véget ért az óra...
gy 40
Pár levelet leszaggatsz a tanári asztalon lévõ virágról és
bekened vele sebeidet (+12 életerõ)
vi 10 10 0
Mostantól fogva a levegõbe is belekötsz, fejjel rohansz a
falnak és a halálodig harcolsz.
lm 4 7
Szünet van, irány a folyosó. Egy másodikos szintû kalandozót veszel észre. Belekötsz. Meglendítve az öklödet, gyomron vágod a kölköt (1 támadással 8 életpontot
sebezve). A gyerek a szájával belemar a kezedbe (1 támadással 2 életpontot vesztesz). A haver tántorog, majd
eldõl. Kifektetted. 5 TP-t kaptál. Gyorsan irány a WC. A
WC-ben összeakadsz az osztálytársaddal, amint egy elsõst csépel. Jobb kezében egy gázspray-t, bal kezében
egy Isostar vizestömlõt tart. Lõfegyvere egy vizipisztoly.
Üdvözlitek egymást, aztán tovább. Táborozásra alkalmas helyet keresel a sarokban, ahol biztonságosan átalhatod a következõ órát. Hamarosan alámerülsz az álom
tengerébe. Karaktered megállíthatatlanul fejlõdik a tapasztalatoknak köszönhetõen...Gheniyo Görge (2911)
Szörnyelõ
Lebegõ gomba: elfogyasztott gombapörkölt gyomorrontás alkalmával
Gorombilla: agresszív nõ Aprajafalvában
Fabontó szójer: Mark Twain szú gyanánt viselkedõ
hõse
Alpesi tehén: újpesti színekben pompázó Milka-reklám
Vadász tatu: kilencöves állat tiroli kalapban, puskával
Lila brekk: barna varangy kocsmai verekedés után
Rambó bogár: amerikai cserebogár, mancsiaban M16ossal és túlélõkéssel
Drótszõrû pincsi: ölebünk keresztezése a drótkefével
Surranó kígyó: alakváltó hüllõ, ha megtámadják
katonai lábbelivé változik
Hamupók: Hókuszpók krematóriumi kezelés után
Görgõte: görkorcsolyás kétéltû
Technokolin: nejlonzacskójáról könnyen felismerhetõ
kezdõ narkós
Százfogú: Colgate-reklám, az anyósom legszebb álma
(neki csak egy van: a szerzõ)
Goldugar: parlagföld Yuccában
Garokk: Ghalla-szerte ismert hazárd kártyajáték
Bíborgörény: magasrangú fõpap babfõzelék fogyasztása
után néhány órával
Kaffogó hebrencs: az anyósom
Légi rozmár: rest állat, ami elfelejtett kapaszkodni
Piromenyét: a Reichstag leégéséért felelõs ragadozó
Kiötlötte:
El Greco (1652)

Információ, Helyreigazítás
"A rombolás vágya egyúttal teremtõ, alkotó vágy."
Kalidor (5896)
A Halál nem büntetés, csak elmúlás...
Magányos Halál (3265)
Minden játékosnak! Nehogy vegyetek Ichthyophyllannthestõl (rövidebben 5398), ugyanis ingyen szerezhettek; a 6,3 környékén temérdek rát-fa van.
Erril (1143)
Víz! Az 506-os épülettõl délre 27 mérföld, keletre 21
mérföld és délre 30 mérföld, keletre 21 mérföld.
Gábor (4565)

Kontakt
"Csak Õ érti meg õrült álmaim, sose nyugvó szívemet,
Lázban égõ lelkemet, az életemet várom, amíg lehet..."
Magányos rockerlány ismeretségét keresem!
Zark (2072)
U. i.: Akik tudják, hogy kitõl idéztem, írjanak! Alapítsunk szövetséget!
16 forduló környékiek (max. 20), írjatok! Ha Szegediek vagytok, az jópont. Ha nõnemûek, az még egy jópont.
Döngölõ (4202)
Fekete Gábor, 6723 Szeged, Pille u. 20. Tel.: 322-625
Akhilleusz! Hol vagy, merre jársz? Írj, hogy többet
tudhassak meg rólad! Barát vagy csak egyszerû ellenség
vagy? Az igazi (?)
Akhilleusz (2035)
Balassagyarmati és környéki túlélõk jelentkezését
várjuk. Frank City (2558), Kwrwanewtya (3656)
Raia-oltár építéséhez társakat keresek Qvill környékén.
Steven Spielberg (4309)
Székesfehérvári Túlélõk jelentkezését várom infó- és
térképcsere céljából.
Marcona (2175), egy 13. szintû troll
Zsédely Adrián, Székesfehérvár, Fáy A. ltp. 10/C.
Szia Te elf nõ, aki március 7-e körül elloptad egy elf
férfi mászókarmát (Gattin környékén)! Örülnék ha írnál, egyáltalán nem azért, hogy mindenféle ócska fenyegetéssel zavarjalak, hanem azért mert meg szeretnék veled ismerkedni. Elõre is köszi:
Ezüst Sólyom (3686)
Szuicid hajlamú, gonosz jellemû kalandozó kerestetik, hogy végre nekem is legyen tisztítótüzem.
Érdeklõdni lehet:
Ezüstgyík (4143)
Várom a Metál Harcosai Szövetség tagjainak levelét!
Zark, miért nem írsz?
Tiir-Loog Salkass (1380)
Várom budaörsi, törökbálinti, kamaraerdei illetve
Budakeszin lakó túlélõk jelentkezését!
Tiir-Loog Salkass (1380)
Várom minden Leah-hívõ, illetve bárki levelét, aki
szívesen levelezne egy Leah-pappal. Ugyanitt - fõleg a
kezdõknek - infó és néhány elrejtett tárgy kódja ingyen
és bérmentve! (Ne írd meg a karakterszámod, csak a
neved és levelezési címed!) Továbbá eljövendõ Leah-híveknek áldozati tárgyak (minimális ellenszolgáltatásért
cserébe) csak Shaddar környékén.
Falcon Castagir (1316)
U. i.: A leendõ Leah-hívõktõl kérem a karakterszámot,
a valódi nevet és a levélcímet is (késõbbi kapcsolattartás céljából)!

Várom Qvill környékén leendõ Elenios-hívõk jelentkezését közös oltárépítés céljából! Winnirixi (5803)
Kedves(en) Sistergõ Pumpa! Megvesztél???? Miért
akarsz te is rombolni, pusztítani, te szerencsétlen!?
Nem elég, hogy az a vak öregember (T.V.) is ennek
szenteli az életét, Te még versenyt akarsz vele futni?
Miért? És mondd meg Pumpa, miért lett a kedves, Raiahívõ varkaudar nõbõl gonosz, elvakult borzalmas
varkaudar??? Nagyon kérlek, ne pusztíts! Néhány megalázkodó pondró helyett, akik hûségesküt tettek neked,
igazi barátokat szerezhetnél, s szinte Ghalla egésze felnézne Rád! Mondj le a gonosz jellemrõl, gyere újra
Raiához és szeretettel várunk a Lélektisztító Irgalmas
Nõvérek KT-ba. Toljunk ki együtt Vlagyimirral! Egy
reménykedõ:
Ved-Smillon (5197)

Közös Tudatok
Az Északi Druida Szövetség (9109. K.T.) meghirdeti
Ghalla egész területére a "Védd a békét és a természetet!" mozgalmat! A mozgalom a K.T. 1 éves alakulási évfordulójáig tart és évente megismétlõdik. Célja: Mindenki próbáljon mások és a növényzet írtása nélkül
élni! Ezt bemutatandó: Tagjaink majdnem fele 2-es agresszióval járja Ghallát! Mivel a békesség többeknek
(jóknak és gonoszoknak egyaránt) nem erénye, így önkéntes "áldozópapjaink" 5-ös agresszióval keresik majd
ezen harcra éhes egyéneket (hogy vérük növelje a föld
termékenységét)! Mozgalmunkhoz bárkinek a csatlakozását szívesen fogadjuk!
Északi Druida Szövetség (9109)
Az Igazság Keresõirõl Ne csak Dalamar és Yasmina
gondolataiból induljatok ki, ha az Igazság Keresõi KT-ról
hallotok. Ez az általános KT olyan hely, ahol megférnek
egymás mellett a különbözõ - néha egymásnak ellentmondó - gondolatok. Mindenki a maga útját járja és ez
azzal jár, hogy a távoli - ködös - célt másképp közelíti
meg. Mindnyájan az Igazságot keressük, de mindenki
más utat válsazt, és úgy gondolja, az õ saját útja a
helyes. Szerintem pl. én, aki Sheran tanítványa vagyok,
tehát papíron semleges, vagyok az igazán jó jellemû.
Miért? Nem akarok se jó, se gonosz jellemû
kalandozókat megölni, nem lopok és nem is bûvölök el
nehezen megszerzett tárgyakat. Ha valaki (értelmetlenül) kiirt egy növényt, ki az aki helyreállítja? Nem Raia
papjai. Én-Mi, Sheran hívei nem a hatalom kedvéért
választottuk õt, hanem szeretetbõl. A világ iránt, az élet
iránt. És mi vagyunk a semlegesek. Na mindegy. Nem
Sherant és magamat akarom dicsõíteni. Valószínû,
mindenki hasonlóan gondolkodik saját Istenérõl.
Eredetileg csak arra akartam felhívni a figyelmet, hogy
az Igazság Keresõi nem csak Dalamar és Yasmina. Persze õk is, mindenki nagyon fontos. Az a jó, hogy ezen a
szövetségen belül a teljesen eltérõ véleményeknek is
helye van. Minél sokfélébbek a gondolataink, annál
többet tanulhatunk egymástól, egymás hibáiból. Minden
egyéniséget várunk. Akit érdekel, keresse a
Lélekmérlegeseket!
Shiva Shavti (1587)
Emberek! Ha tagja szeretnél lenni egy spec. ember
KT-nek kb. 1996. áprilisában és most a 20-25. fordulód
környékén jársz, bátran írj nekem. Garantálom, hogy
sokkal több elõnyöd fog származni belõle, mintha egy
másik KT-be lépnél.
Future (5805)
Zsédely Adrián, 8000 Székesfehérvár, Fáy A. ltp. 10/C.
Ilyen még nem volt!!! Nemsokára megalakul a
HUMÁN PÁHOLY nevezetû speciális ember KT! Az érdeklõdõk és a balépni szándékozók nyugodtan írjanak
nekem. Kikötések: 1., Csak Qvill és Wargpin környékiek
jelentkezhetnek. 2., Minimum 40. fordulósak legyenek.
3., Aki NEM akar tápolni, az még véletlenül se írjon!
Ragadjon hozzátok a toll és a papír! Argos (3131)
Fajtársaim, emberek! Társakatt keresek egy spec. faji
Közös Tudat létrehozásához, Shaddartól keletre. A szövetség nem szûnik meg, továbbra is várja kezdõ emberek jelentkezését a GN 19. számában található címen
vagy a kalandozószámomon. Aki a KT-ba akar jelentkezni, az is írhat a címemre vagy mentális számomra.
Ezüstsörény (3506)
Hát... eljött az idõ, mikor testvér testvér ellen hajt?
Eljött a perc, mikor a gyûlölet utat talál a szülõi házban
is? Mondom Néktek Barátaim, ha nem fogadjátok el a
baráti jobbot, s inkább gyûlölködtök, hamarabb porba
vesztek, mint hogy észbekapnátok. Tudom, sokan
vagyunk mi kobuderák... és kecsegtet valami Téged is
vagy Õt, hogy vezér, s ezáltal nagy lehess. DE, szeretném
ha emlékeznél rá akkor is: mi NEM A SZÉTHÚZÁS
GYERMEKEI VAGYUNK, mint Fairlight, Leah vagy Raia
papjai!!!!!
Gourth Killlmaster (5820),
az Istenek Gyermeke - immáron az Acél Öklök tagja
U. i.: Hívlak benneteket, foglaljátok el mellettem jogos
helyeteket zászlóink alatt a barátság és szeretet jegyében!
Jó jellemû mágusokból álló K.T.-t szeretnék megalapítani! Kérlek jelentkezzetek hollétetektõl függetlenül,
ha érdekel a dolog! Ezen kívül keresek olyan vállakozó
szellemû egyéneket, akik a semleges és a gonosz jellemûeknek is megalakítanák a mágusok K.T.-ját!
Erigson (2418), Hegyi Gábor, 8901 Zalaegerszeg, Zárda
u. 21-23. Tel.: 72/443-243 (Péntek-Vasárnap)
Közhírré tétetik (kidoboltattatik, megdobáltattatik,
stb...)! A Serény Múmiák K.T. (9103) kaotikussága kiteljesedéseként "demokratikus" Vezérválasztást tart! Ideje
és helye 1995. ápr. 22. de. 8 óra (az Olimpiai TFtalálkozó színhelyén) a Láng Mûv. Ház elõtt! Ugyanitt és
ugyanekkor kerül sor egy gyorsított K.T.-gyûlésre, ahol
megbeszéljük 2.-nak kidolgozandó K.T. képességünket.
Ugyanitt és ugyanekkor (de a GN megjelenése miatt
egész nap és péntekenként a Keleti Szövetségben is) szívesen látjuk a K.T.-nkba jelentkezni vágyókat!
Serény Múmiák K.T. (9103)
Sötét elfek! Ha tényleg elfek vagytok és gonoszok
(vagy gonosznak készülõ semlegesek), közénk állhattok!
A KT már szervezõdik! És ha kész lesz, megindul a Szent
háború! Érdeklõdni:
Butthead (4560)
Sötétlelkû kalandozók! Be akartok lépni egy erõs
szövetségbe, ami késõbb KT-vá fejlõdik? Igen? Akkor nálunk a helyetek! Minden gonoszt szívesen várunk! Ha
érdekel a dolog, üzenj! A Sötét Légió nevében:
Sötét Igbut (1873)
Sustorgó, bizsergetõ melegség járja át lelkedet, mikor megpillantod a lángokból fölemelkedõ fenséges madarat, a FÕNIX-et. Aurád szürkeségét most fény töri
meg. Gondolatok suhannak át agyadon és lágyan csilin-

gelve szavak fogalmazódnak meg fejedben: "Üdv Kalandor! Üzenetünk van Számodra! Ghalla haldoklik, de mi
még itt vagyunk. Ne higgy a hamis próféciáknak. Igenis
van még remény, de Neked kell döntened mi vagy: fénysugár-e, melynek fénykörével gyengül a Sötétség, vagy
egy senki, aki beleolvad. Ha fénysugár, akkor áldozz
Raiának vagy Eleniosnak és oszlasd a homályt. Ha egy
senki, ez elsõk között buksz majd el, ha eljön az idõ." Az
Álomõrzõk (9101. KT) nevében:
Ezüstgyík (4143)
Szeretnél egy elf Közös Tudat tagja lenni? Ha igen,
akkor keress meg!
Banális Ájlbibek (3813)
Tisztelt Mindenki! Szeretnék egy KT-t létrehozni,
amelybe bárki beléphet fajra, nemre, jellemre, vallásra
való tekintet nélkül. Mottója valami ilyesmi lehetne:
"Egy mindenkiért, mindenki egyért!". A KT-val mind a
szerepjátékot, mind a tápolást szeretném elõsegíteni
(kb. 60/40 arányban). A KT egy jól szervezett társadalomra hasonlítana, melyben mindenkinek meglenne a
pontos feladata. Például: akinek magas valamilyen szakértelme (bányászat, lopás stb...), az abban a hatáskörben tevékenykedhetne. Azt hiszem elég rövid voltam,
de a lényeget elmondtam. Tehát, aki úgy gondolja, hogy
szívesen tagja lenne egy ilyen KT-nak és kérdése, javaslata van, esetleg jelentkezni szeretne, kérem keressen
meg:
Mordon (2685)
Tóth István, 2330 Dunaharaszti, Magyar u. 97.
Üdv minden játékosnak (kivéve minden Serény
Múmiát)! Úgy gondolom, olvastátok a Múmiák hirdetését. Éppen ezen okból szeretnék egy Közös Tudatot alakítani, mely minden gonosz, de fõképp a Múmiák ellen
fordul. nem lényeg, hogy milyen szintû, fajú vagy; csak
az a kikötés, hogy jellemed semleges vagy jó legyen. A
lényeg, hogy minél többen és jól szervezettek legyünk. A
jelentkezõkkel megtárgyalom a K.T. nevét és szimbólumát. Éljenek a világos aurájúak és vesszen a Serény
Múmiák K.T.! Várom jelentkezéseteket: Erril (1143)
U. i.: Ha lehet, írd meg a címed vagy a karakterszámod!

Szerelem
Fiatal, szõke, göndör hajú ember csinibaba várja
Qvill környéki, vállalkozó szellemû kalandozók
jelentkezését, akik szeretnék megismerni az igazi
gyönyört. Ár megállapodás szerint, de minimum öt
arany. Nemre, fajra, vallásos meggyõzõdésre való
tekintet nélkül bárkit szívesen látok. Ovimon-bogyót
hozzál magaddal!
Debbi o'Connor (5358)
GARGADOR és JOY GALHAD!
Nem tudom miért e hirtelen szerelem,
Mely szívetekben gyújtott lángot?!
Nem tudom miért, de kegyelem,
Azért ne ássuk ki a csatabárdot!
Még nincs a földön oly kalandozó,
Ki szívemet ellopta volna,
Az ha akad még bátor vállalkozó,
Talán beszélhetünk róla!
Hát írtam neked Joy,
És neked is Gargador,
De legyetek most erõsek és bátrak:
Keressetek a vándorláshoz más társat!!!
Sheeva (5140)
Hé csajok! nem akar valaki járni egy jóképû, félszemû, bronzbõrû, hosszú szakállú és -bajszú izmos
törpével? (A hajam rövid és fekete.) Döngölõ (4202)
U. i.: Trollok, árnymanók és gnómok lehetõleg kerüljenek el.
Napjaim szebbé tételére fiatal, csinos ember vagy elf
hölgyet keresek. A félszem a gyengém.
Frank City (2558), a magányos
Theila il Gilgalad! Csak annyit mondok, hogy:
SZERETLEK!
Fidel Castro (4944)

Egyéb
A papír dalol
A papír dalol; ez már a világnak legvégsõ vége.
Hú de szeretnék még egyszer kimenni a rétre!
A papír dalol; mi lesz, ha a tinta is rákezd?
Mi lesz ebbõl? Tõlem ne kérdezd!
Ny. G. Xaxama (2488)
MYOTIS LEGENDÁJA II. RÉSZ
...Az elf varázslók összegyûltek Isk szent hegyén, hogy
Sheran Istennõhöz könyörögjenek segítségért. Sheran, a
kegyes földanya elhatározta, hogy segít. Ekkor történt,
hogy a fejedelem felesége várandós lett. A fiú születése
elõtt Volpesinus álmot látott. Álmában Sheran jött szembe vele, kezében egy kisfiút tartott. Ahogy közelebb ért, a
fiú lassan átváltozott denevérré, majd szárnyát széttárva
elrepült. Sheran megszólalt: - Õ az én denevérem! - Felébredve a fejedelem fogadta nagy örömmel. Az éjjel fia
született és arra kérte, hogy a legjobb barátja adjon neki
nevet. Volpesinus a Myotis nevet adta a fiúnak, ez az õ
nyelvén denevért jelent. Cantdihl soha nem tudta meg,
mit jelent a fia neve. A fiú élete a féktelen pusztítás lett,
még az apján is túltett. Gonosz volt és hatalmat akart.
Imádott vadászni és az apját újabb háborúkra vette rá.
Azon a napon, hogy betöltötte a 20. életévét, furcsa álmot látott. Álmában Sherant látta egy gyönyörû állat képében. Még soha nem látott ilyen vadat, de ráismert arra a helyre, ahol álmában látta. Reggel korán elindult,
de senkinek nem szólt tervérõl. A dombhoz érve furcsa
alakot vett észre, ráismert az Istennõre. Sheran beszélni
kezdett és Myotis rájött, hogy ki õ valójában. A bûnért
bûnhõdnie kell és Sheran büntetett. Ihl városára gyász
költözött, a fejedelem fia elveszett. (folyt. köv.)
Myotis (3247)
THE REAL DEUS EX MACHINA, AVAGY AZ IGAZI
ISTENI BEAVATKOZÁS
Gyönyörû kék az ég, bárányfelhõket sétáltat a lég.
Én csak nézem, bámulom a végtelent,
Szemlélem, amint megreped az ég ajka,
S kipottyan valami fénylõ, át a felhõréteken.
Formás, zománcozott bili zuhan,
Száll alá, s egyenesen felém suhan.
Döbbenten állok, fejemre száll a bili,
S már hiába nézném a végtelent,
Mert terebélyes, mindent betakaró az isteni
Bili, mi itt nyugszik koponyám csúcsán.
Jöjjön háború, vad, õrjöngõ csatározás,
Én bátran állok, hiszen fejemem ott van és szilárdan áll

A rohambili, s nem vár rám elhalálozás...
Ny. G. Xaxama (2488)
"Farkasok, vámpírok, szatírok, szellemek,
Ördögi lények és pokoli seregek!
Hozzátok fordulok, hogy ide küldjetek
Egy sötét tanácsot, melytõl mindenki megremeg!"
Tisztelt gonoszok; Dornodon vagy Leah hívei, gonosz varázslók! Kezdõ ember kalandozó vagyok, elhatározásom
végleges. A sötét út romlott útjára lépek. Azonban ennek
az útnak egy része a tanulás ösvénye. Mivel a tökéletes
káosz és gonoszság erõi hatalmas, kiaknázatlan erõforrást hordoznak magukban, azt szeretném, hogy minden
vérbeli gonosz, aki gondol az utánpótlásra, a jövõre, segítse jellemtársát (pl. térkép, infó, KT-k és bármilyen sötét dolog...)! A sötétség vezérelje lépteiteket!
Gobar dar Khardak (4910)
Czakó Sándor, 1024 Bp., Fillér u. 8. III/8.
U. i.: Célkitûzés: vesszenek a jók, térjenek meg a semlegesek, mert a pusztulás az úr!
"Meghalni nem halhat meg az, mi öröklétig áll
Számlálatlan korok során enyészik - a halál."
Várom a Call of Cthulhu és H. P. Lovecraft rajongóinak
leveleit. Horrorrajongók írjatok!!! A fortyogó nukleáris
káosz:
Azatoth (4841)
Gregus Gergely, 9231 Máriakálnok, Petõfi út 21.
(2731) laminA jénaG .kelezzeven llek kensezse
men s ,kensetzsev nebtese eme trem ,setjeles tehel mes
"desrev" nelteyge :gem dzeygej eD .zstehzeveneb ;deken
medegnegeM. rellikniaP nebdneR
A GKIV továbbra is várja és küldi a boltok adatait.
Akinek nagyon sürgõs, az levélben, válaszborítékkal
írjon!
Vasvella (4791)
Szûcs Gábor, 1214 Bp., Krizantém u. 28.
U. i.: Küldjetek minél több adatot, mert így csak azoknak lesz hasznos az infó, akik még nem jártak a boltokban.
Axe és társai! Igazatok van odáig, hogy nem túl fantáziadúsak a lopott nevû karakterek. De! Ha az ipse így jól
érzi magát, miért ne? És ki tudja, lehet, hogy Drizzt Do'
Urden itt is megjelenik. UGYE?
Döngölõ (4202)
(Egyébként én is fintorogtam, amikor megláttam a nevét.)
Azt hittem, egy árnymanónak könnyû lesz a lopás
fejlesztése, de nem, nekem is meg kell szenvednem érte, ha jót akarok csórni. Segítsetek rajtam, hogy én is
profi tolvaj legyek. A faluból, ahonnan származom, mindig azt mondták, hogy "ismétlésatudásanyja". Üdvözlök
minden leendõ áldozatot:Vérengzõ Takonypóc (5517)
Egy troll megpróbált meglopni - Bunkó s Big Ben
volt az a kis huncut -, de nem sikerült neki. Ben figyelj,
ha nem tudsz lopni, keresd meg Lop-Nessy Esztit, majd
Õ megtanít. De ha nem ér rá, én is ott vagyok. Szívesen
megtanítalak valmire - ha nem is a lopás mûvészetére...
Chan de Francon (3060), egy vajszívû árnymanó
Emberek! Én vagyok a legjobb szörnyismerõ
Ghallán! Fel tudjátok ezt fogni? Nincs még egy olyan
lény szerte e földön, aki olyan jól ismerné a szörnyeket,
mint én! Ám hatalmammal nem kívánok visszaélni, szívesen megosztom bárkivel az évek során szerzett tudást.
Hogyan kell keresni sullárt, mit szeret egy dorony, hogy
lehet átverni egy karmos tankányt, mivel lehet legkönynyebben elfogni egy sünmedvét?! Ezek és még ezernyi
más tudás van a birtokomban. Ha valamilyen kérdésetek van egy szörnnyel kapcsolatban, forduljatok hozzám
bizalommal. (Szörnyismeretem 17-es.) Üdvözöl mindenkit:
Clumbston Yal (4350)
Ezennel megkérek minden kalandozót, hogy tartson
magánál minél több aranyat és süntüskét, mert jelenleg
ezekre van kiadva az FL-em. Elõre is köszönöm:
Chan de Francon (3060),
a tulajdonviszonyváltoztató ügyvezetõ igazgató
Ezüst Sárkány és rokonai! Fogjátok be a szátokat és
koncentráljatok egymásra, ne rám... Ne higgyétek, hogy
azért mert 20-an fenyegettek meg, kirohanok Ghalláról!
Axel Marguin (5181), a ZAN patrónusa
Felebarátaim, különösen Ti, Raia és Elenios hívei! A
méreg a Gonosz eszköze.
Kalidor (5896)
Figyelem kezdõ árnymanók (kizárólag táptalanok)
!!!! Íme egy lehetõség, hogy megtápold magad és, hogy
szerezz egy biztonságos hátteret: Fiammá (lányommá)
fogadnék nagyon alacsony (max. 2.) szintû árnymanót.
Egyetlen megkötés, hogy terveid között szerepeljen a
Leahnak való beáldozás. Az érkezõ levelek közül véletlenszerûen fogok választani. A szerencsés kiválasztott
rengeteg tápra számíthat: térképek, szörny- és tárgylisták, áldozati tárgyak, egy 3d6 fölött sebzõ fegyver, stb... A
jelentkezéseddel együtt küldd el a legutóbbi fordulód
teljes fénymásolatát, hogy leellenõrizhessem tényleg
elsõ vagy második szintû táptalan árnymanó vagy-e?! Ha
ezt elfelejtenéd, sajnos nem fogadnám el a jelentkezésedet, Címem:
ifj. Szabó István, 3600 Ózd, Bolyki Fõút 44. I/3.
Figyelem minden fajnak! Xigron a Cobra visszatért!
Az Olimpián nem indulhatott, de azért még formában
van. Az édes bosszú forr Gargador a töpe ellen!
Xigron a Cobra (2715)
Ganéj Animal, Prince of Balthus, s egyebek! Megvesztetek? Eszperente nyelven verseltek reggel, s este?
Esetleg versenyeztek? Remek! Ez esetben benevezhetek?
Painkiller (2130), egy termetes, rettenetes, de eszes
egyed.
Ghalla kalandozói! Nem gondolkodtatok még el
azon, hogy mennyire felesleges a Sport rovat a GN-ben?
Ahogy a 16. számban a szerkesztõi üzenetekben is
szerepelt, rengeteg helyet elfoglal. Teljesen feleslegesen
1/3-ad oldalt! Elhiszem, hogy elég sokan meg szeretnék
mutatni, hogy mit tudnak, de ezt nem számokban kell
bebizonyítani, mivel azok nem sok mindenkit
érdekelnek. Teljes mértékben osztom az Igazság Keresõi
KT véleményét ebbõl a szempontból; a személyiséged
határozza meg, hogy ki vagy és ha ilyen neked nem
számít, akkor igazából semmit sem érsz! Unom már,
hogy minden számban ugyanazt kell olvasnom, pl.:
Ügyes Mókus az 1. fordulójában 400.000 TP-t szerzett és
félisten lett. A számok jelentéktelenek, nem ragadnak
meg bennem, ezt a rovatot mostanában egyszerûen átugrom. Pedig mennyi minden lehetne helyette. Elhiszem, hogy Avatar of Adamo nagyon ügyes, szintúgy VedSmillon, de ezt számok nélkül is tudom. Aki pedig mindenáron mutogatni akarja magát, az írja meg a barátainak, ha van neki, ne az újságot töltse vele! Nekem is
lehetne beküldenivalóm, de mégsem teszem, mert

minek? Kérem, gondolkodjon el ezen mindenki! Különlegességek, érdekességek persze szerepelhetnek, de ne
képzettségrekordok!
Aragorn Elassar (1398)
Hé, srácok! Dalamaron kitört a nagyzási hóbort!
Nem tudja valaki, mibõl lehet kénnyszerzubbonyt
feltalálni?
Villámló penge (5329)
Hé, mindenki! Megjöttünk. Hol van itt a kocsma?!
Másnapos Adorján és Kõbányai Sörfin
Hé, Danielle d'Lavier! Nõjön ki a szakállad!
Fekete Szél (4812)
U. i.: Ezt nem rosszindulatból mondom, de egy olyan
kövér nõ, mint te úgysem kellene. Beeeee!
Hé elek! Mit montá'? Nem értem!
Zeldor Dreyfuss (4629)
Hi Annak! A múltkor írtad, hogy kipusztított növények koordinátái kellenek. Gyere le délre, azt hiszem itt
találsz magadnak és szolgáidnak bõven! Egyébként
nemrég vágtam ki egy krómkaktuszt, de a közeli gyöngymangóbokor sem ússza meg! Üzenem minden gonosznak, hogy élvezze továbbra is a pusztítás örömeit. Ha
valamire már nincs szükséged, akkor pusztítsd el!
Freddy (4901)
Idefigyelj Ichthyophyllanthes, te csökkött gnóm! Bár
tényleg marha nagy állat vagyok (egész pontosan 259
cm és 488 kg), azért van ész (ha nem is sok) a fejemben. Neked viszont úgy látszik, annál kevesebb! Mibõl
gondolod (kis vakarék), hogy többet eszel mint egy magamfajta - mondjuk így - termetes egyén?
Painkiller (2130)
U. i.: ha még bármi problémád van (vagy akárki másnak) a személyemmel kapcsolatban, Qvilltõl keletre vagyok.
Igazságos Mátyás! Hogy is van ez? Békés világot teremteni a háború Istenének nevében? Keur (4093)
Kalandozók! Gyertek Toborzásgátló Vlagyimir, a ZAN
nagymesterének Közös Tudatába!!! Irtsuk ki Sistergõ
Pumpát, higgyétek el, rosszabb, mint Vlagyimir...
Axel Marguin (5181)
Kalandozók! Ti, akik erõre és hatalomra vágytok (jóra vagy rosszra, ez engem most nem érdekel) és felemelkedéseteket egy Istentõl várjátok, hozzátok szólok! Ez
az út zsákutca. Hiszen meddig engedi fejlõdni egy Isten
a földi szolgáját? Addig, amíg nem veszélyes õrá magára.
Hisz melyik úr engedné a szolgát a fejére nõni? A papok
csak szolgák, kiszolgáltatva istenük kényére-kedvére. Ha
Istened úgy határoz ölnöd kell, bár lehet nem akartál,
vagy lopnod, vagy szörnyek után rohangálva átfésülni a
félszigetet. Mindezt miért? A nagyobb hatalom reményében, mellyel feltevésetek szerint végre valódi "belsõ" hitetek szerint cselekedhettek... Egy ideig, aztán kezdõdik
az egész elölrõl. Ez az út nem vezet sehova! Sorsotok az
örök rabszolgaság. Ha nem hisztek nekem, nézzétek a
tényeket! Az egész pantheonból csak két Isten volt valaha bizonyítottan kalandozó! Fairlight és Dornodon.
Mindketten VARÁZSLÓK voltak. Ez az egyetlen út, amely
valóban vezet valahová!
Gem (2056)
Kalandozótársaim! Ha bunyózok veletek, rakjátok el
a D. E. M.-eteket. Unom már, hogy repkedtek.
Trollseprû (1193)
U. i.: Skangar, megöllek!
Kalandozótársaim! Ökológiai pusztulás fenyeget
minket! Elszaporodtak a kártékony növények! Például a
magas fémtartalmú krómkaktusz; a rendkívül szívós
xantusz-kaktusz; a smirglibokor, mely ledörgöli az óvatlan állatok bõrét; a mákrózsa, mely örökre elaltatja a
figyelmetlen kalandorokat, stb... Ne engedjük, hogy
elszaporodjanak! Ezennel felkérek minden igazhitût
(azaz Leah-papot), hogy ott irtsa e növényeket, ahol
csak tudja.
Alex Despronder (1004)
U. i.: Púderszikla, olvasztókemence ... rombolása is engedélyezett.
Kedves kalandozók! Egy örömhírrel szolgálhatok: A
Qvill melletti 22-es mínoszkúptól délre 2 és keletre 1
mezõre elrejtettem egy karócsapdát. Mindazok felvehetik, akik ki tudják adni az FV 163 1 22 parancsot. Kívánom használd egészséggel. Na csõ!
Death Knight, the Freeman (????), egyébként Raia-pap
U. i.: Csak annyit kérek, hogy aki felveszi, jelentse be a
GN-ben, hogy más ne keresse.
Kérdem én a semlegeseket: miért mindig a jókkal
szövetkeztek, miért nem tesznek soha a jó karakterek
ellen? Minden GN-ben van ilyen hirdetés: Várom semleges és jó karakterek jelentkezését, hogy megtisztítsuk
a félszigetet a gonosz karakterektõl, lényektõl. De miért
nem lehet Dornodon vagy Leah segítségére lenni? Enynyit a híres Egyensúlyotokról! Viszont akkor magunkra
maradtunk, mi gonoszok! Irtsuk a jókat!!!
Kegyet Lenke(4307), az Egyensúly szakértõje
Macintosh! Kérlek adj valami támpontot, hogy merre
jársz! Sajna nem tudom a mentális kódodat, úgyhogy
kérlek add meg azt is... Reménykedõ szívvel csókol:
Ganéj Animal (1372)
Megvan a HETEDIK!!! Sardullah Sharpa (4265)
Múlt- és jövõbeli áldozataim! Elnézést kérek mindazoktól, akiknek elszívtam az életenergiáját, de higgyétek
el, ha ti is birtokolnátok a pszit, ezt már csak a muri
kedvéért is kipróbálnátok.
Há-pszi (1556)
U. i.: És mindez vonatkozik a felejtésre is!
Nem értem, miért bántjátok Vlagyimirt? Végtére õt is
csak anya szülte (legalábbis azt hiszem). Épüljön tehát
minden Zan-indukátor, éljen a pirománia, jöjjön a kísérleti robbantás!
Piromenyét (99)
Raia vérengzõ papjai figyelmébe ajánlom Rudolf
Stirner szavait: Immorális cselekedetet még egy morális
indíték sem igazolhat. Arról esetleg lehet vitatkozni,
morális-e az indíték.
Kalidor (5896)
Rius és mindenki, aki FT-t adott ki Elenios-hívõkre!
Sajnállak benneteket, hogy ennyire féltek egy nõ mosolyától. Szegény, szerencsétlen Rius. Lehet, hogy elfutottam elõled, mert magasabb szintû vagy mint én és jobb
fegyvered, magasabb védettséged van, de akkor is csak
nevetni tudok rajtad, hogy félsz attól, hogy egy vörös
hajú, zöld szemû, bájosan mosolygó nõvel beszélned
kell. Félsz, hogy nem tudsz ellenállni nekem. Köszönöm, hogy ennyire csodálatosnak tartasz. Érdekes, egy
alakváltó férfi tudta nekem azt mondani, hogy nem,
mikor kértem tõle valamit és utána még udvarolt is. A
nagy Rius, a Viharlégió tagja fél egy nõ mosolyától! Igazi
férfi vagy, legyél büszke magadra.
Calenril (????)
U. i.: Egyébként tényleg nem haragszom, csak szórakoz-

tat a dolog. Nem vagyok bosszúálló típus, pedig lehet,
hogy 10 kör múlva már én leszek az erõsebb.
Tiszteltetem a Ghallai Tolvajverseny szervezõit és
résztvevõit! Részemrõl - ha lenne - minden redves (sic!)
résztvevõnek biztosítnék egy (tucat) szopókövet, extra
adag ragasztóval, hogy örökre nála maradjon! Így csak a
lehetõ legtöbb rosszat, gyakori halált kívánok!
Alingar (5224)
Valaki! Elrejtettél 12 varányszemet. Aki magára ismer és kellene neki, az jelentkezzen érte. Bizonyítékul,
hogy õ rejtette el, az elrejtési hely koordinátáit írja meg
az 506-os épülethez viszonyítva.
Gábor (4565)
Válasz a Mûértõ olvasóknak: Weaselnek, Glomirnak,
Jo'cynak és Horrificnak. Felháborodva olvastam egyik
alkotásomat, melyet az engedélyem nélkül tettetek
közkinccsé! Ezt azonban megbocsátom nektek, hiszen
nem érthetitek az emberek mûvészetét. különben is tudom, hogy csak jót (?) akartatok, de azért máskor kérdezzetek meg! Másrészt, mivel nem érthetitek meg az
emberi mûvészetet és szerintetek az enyém nem érdekel senkit, akkor ti miért olvassátok? (Igen, tudom:
hogy röhöghessetek! De ismétlem, ezt ti nem érthetitek!) Végtére is az igazi mûértõk nem olvasnak szörnyû
(?) verseket. Ha pedig nem olvassák el, honnan tudják,
hogy szörnyû? (Remélem az elõzõ két mondatot Jo'cynak is sikerült felfogni.) Harmadrészt, ha azokra az
intelligens és hasznos hirdetésekre gondoltok, mint például a tiétek, akkor inkább írogatok tovább. Negyedrészt, ha a Tisztelt Szerkesztõ engedte, hogy bekerüljenek a lapba, akkor nem is olyan szörnyûek. Ötödrészt,
milyen alapon nyilatkoztok Diotima helyett? (Szerintetek õ csak D., bár szerintem megérdemelte volna azt,
hogy kiírjátok a teljes nevét, ha már képes volt végigolvasni azokat a szörnyû (?) verseket!) Szerintem benne
van annyi, - nem úgy, mint egyesekben - hogy megmondja az õszinte véleményét és nem teszi gúny és
"poén" tárgyává más lelkének egy darabját. (Már ha tudjátok, mi az a lélek.) Végül egy utolsó üzenet Weaselnek:
van nálam valami, amit olvastál te is (Weasel kalandjai).
Ha gondolod, közölhetek belõle részleteket, természetesen most már az ízléseteknek megfelelõen. A többieknek: ti sem maradtok ki a jóból!
Falcon Castagir (1316)
Sir Gourth Killmaster és a Clumbstonféle fekete lovag nagy és becses párviadalát elzengetõ kicsiny krónika
1. Felvonás
`
– Óh, hogy fújna el a májusi zivatarok egyike; hogy csinálnának belõled csizmát Nitzu falva suszterei; hogy
szorulna a patád a sínek közé (blö-blö... Sir Gourth Killmaster, Lady Trapphaynélia Gomerrió nevezetû szép,
tüzes, fekete harci kõszáli disznajához intézett beszéde részlet -)
– Öfffffffff (válasz tõle)
– Méghogy Öfffffffff... (megvetõen a Sir)
2. Felvonás
– De Uram... (feltûnik a színen Drumer – kicsi, nem
büszke és egyáltalán nem harcias fegyvereket cipelõ
szolga)
– Mi az I..., - óh, uram bocsá' - mi a bajod Drumer (a
lovag rápillant a fegyverhordozóra)
– De Sir, mi a nagy és büszke fekete lovag kihívására
jelentünk meg a színen. Nézd... már prüszkölteti szilaj
harci paripáját (Drumer a lovaghoz intézett szavallata)
3. Felvonás
És valóban:
– He-he, Killmaster, kis mocsok, he-he (fekete lovag)
– Prüssz-prüssz... (by szilaj harci mén)
– Látom szolgám derekasan végzed munkád (Gourth
Killmaster Drumerhez büszkén, mosolyogva)
– Sim-sim (megsimogatja a fegyverhordozó fejét... kiegészítés: ha egy Gourth Killmaster nevezetû lovag megsimogat egy Drumer nevû egyszerû szolgát, akkor az nagy
becsnek számít)
4. Felvonás
– Ksssszzzzííííííí (kicsusszan a zsebbõl a nehéz acél
ököl)
– Slotttt (kézbe kerül az ezüstmíves Drumer által koreografált nemesi nagy vaspajzs)
– Nyikkkk (és a sisak ím a fejen)
– Prapppp... prapppp... prapppp... iiiihhiiijjjj (Lady
Trapphaynélia Gomerrió elõretrappol, majd néhány
méterrel a fekete lovag elõtt megáll)
5. Felvonás
– Pammmm (leugrik a nagy és dicsõ Gourth Killmaster
a lová... izé kõszáli disznajáról)
– Bámmmm (megremeg a föld iszonyatos ugrása alatt)
– Srííí-srííí (sírnak a fûszálak a nehéz fekete bõrcsizma
elõtt)
– Bummmmmmm (és a rettenetes ütéssel bezúzza a
fekete lovag páncélját........)
6. Felvonás
Taps... ováció... (és egy kisült DEM átható illata)
Drumer (2295)
U. i.: A továbbiakat kérdezzétek Don Calonitól vagy Sörtehajú Ninsaitól!
Nagyon sajnálom, hogy a Lélektisztító Irgalmas Nõvérek K.T.-ról ilyen rossz az általános vélemény. Egyszer jó
volt poénnak a Lélekpusztító név és a halvány vibrátort
nyûvõ fickós majom (ezek Riustól származnak), de sajnos ma már mindenki "lélekpusztítóknak" hív minket.
Nagyon nagyot tévednek! Igaz, ezt csak az tudja meg
igazán, aki beáll közénk. Mint látható a Darkseid által írt
cikkben, mely MacVaren alantas tetteirõl szól, mi nem
vagyunk barbárok! Pedig sokan azt hiszik, amiért olyan
sokat (bár nem tudom, mennyi ez a sok, de biztos, hogy
nem olyan sok) harcolunk a gonoszokkal. Igen, igen,
csak a gonoszokkal. A semlegesekkel és a jókkal nagyon
is barátságosak vagyunk és szeretnénk, ha ez kölcsönös
lenne. Mi sem nevezzük el egyik K.T.-t sem, és írogatunk róluk negatív kritikákat. Az, hogy a gonoszokkal
csatározgatunk, szerintem természetes. De miért van
az, hogy ha megkergetünk, vagy esetleg megölünk egy
gonoszt, csak fújolnak, lehurrognak minket, de hogyha
meglopják õket vagy találnak egy újabb lerombolt vaskohót, kitépett nekrofunt, szidják a gonoszokat, mint
egy kocsis. Már megbocsássatok, de szerintetek melyik
K.T.-re a legdühösebb Toborzásgátló Vlagyimir? Természetesen a miénkre, ugyanis, ha a gonosz az ellenségünk (márpedig az), akkor T.V. és serege az elsõ számú
célpontunk. Senkitõl nem hallottam volna, hogy megdicsérte, vagy megköszönte volna Fire Elementalnak és
Legolas fia Ljerknek, hogy megöltek egy-egy varkaudart.
Nem, nem, hanem a skalpok miatt még inkább le is
hordják õket. És a többi tudattársam, mint például Im

Med Haul, Calorge a Mágus, vagy jómagam, is szereztünk néhány kellemetlen pillanatot a varkaudaroknak.
Ugye tudjátok, hogy mi történne, ha a varkaudaroknak
sikerülne felépíteni a beígért (wargpini) indukátort???
Honnan is tudhatná Ocó, Ilinir Doaron, Hay' Lun, vagy
Xadornix, hogy milyen is ez a K.T., ha sosem voltak a
tagjai. Persze, hogy õk negatív dolgokat írnak rólunk, hiszen õk gonoszak, és így velük, s gonosz társaikkal hadakozunk. Elég legyen a szövegelésbõl, ha félnek, adjanak ki ránk BA parancsot, ha nem, gyõzzön a jobbik!!!
Szilárd meggyõzõdésem, hogy ez az egyik legjobban
mûködõ Közös Tudat, célokkal, tettekkel. Vezérünk jó
szervezésének köszönhetõen már templomot is emeltünk Istenünknek, s több K.T. találkozó is volt már
(legutóbb elég nagy volumenû, vidékrõl is sokan érkeztek). A küldetések teljesítésében pedig (nagyon is) fokozott mértékben segítjük egymást. Még egyszer megkérek
mindenkit, hogy ne nevezzen minket ezentúl lélekpusztítóknak, s ne téves, rossz elõítéletekkel gondoljon ránk.
Szeretnénk Ghallát minél jobbá tenni - minél kevésbé
gonosszá. Elõre a jóságért és a fényért, ne boruljon ránk
a tudatlanság sötétsége! Köszönöm, hogy idõt szakítottatok rám.
Ved-Smillon (5197)
Tisztelt Ved-Smillon (és Lélektisztítók)! Igazad van,
valóban kellemetlen ha szidják az embert. De a Lélektisztítók rossz hírüket nem a poénoknak, hanem saját
mentalitásuknak köszönhetik (Ajánlom figyelmedbe
társaid eddigi írásait az újságban). Lámcsak, te is számonkéred, hogy írhat valaki negatív dolgot rólatok, ha
nem ismer titeket? Én visszakérdeznék: hogy harcolhattok és ölhettek meg olyanokat, akiket nem ismertek?
Számodra ezt jelenti a jóság? Gyilkosságokkal akarod
"minél kevésbé gonosszá" tenni Ghallát?
Szerinted bizonyára félek tõletek - s ez így is van; nem
szeretnék több skalpot szerezni. Mert a skalpok száma
sokkal többet árul el valakinek a VALÓDI jellemérõl,
mint az aurájának a színe. S ha már szóba hoztad: nekem is van három skalpom. Hogy honnan? Talán megérted, ha utána jársz, hány varkaudar szokott védeni egy
ZAN-indukátort... És ha emlékezetem nem csal, én már
egyszer porig romboltam egyet. De aki az ilyen tettéért
köszönetet vár, az nem tudja mi az a becsület! Ennek
ellenére, s remélve, hogy a jövõben a kalandozók helyett
a varkaudarokat tûzitek ki célpontnak, hát legyen
óhajod szerint:
Kedves Fire Elemental, Legolas Fia Ljerk, s mind ti
Lélektisztítók! Így, a nyílvánosság elõtt szeretném nektek
megköszönni, hogy annyi varkaudart megöltetek, és
romboljátok az indukátorokat! Egész Ghalla hálás lehet
nektek!
Ilinir Doaron (#4538)
A KABDEL szövetség megszûnt.
Pihe-Puha Vasököl (5760)
A Totál BROÁPH! nevû szervezet eddig hat és fél tagot
számlál, köztük Ghalla legalacsonyabb rangú papjával!!!
KT-vá alakulásunk hozzávetõlegesen, a zavaró körülményeket is figyelembe véve 57 forduló múlva lesz lehetséges. (Mire ezt olvasod, ez a szám drasztikusan
csökkenni fog. Vagy nem. Mindegy.) Aki jelentkezni
akar, csak próbálkozzon nyugodtan. Céljaink: Ghalla
kietlen pusztasággá változtatása, az élet eltörlése, Tharr
és Fairlight hatalmának megdöntése, valamint a Setét
Patkány naplójába való bekerülés és ehhez hasonló
apróságok.
(2315)
Bátor Bajnokok! A TABU-ban néhány dolog megváltozott.
1., Gyalogtank a HVCS nem tagja többé az Uniónak, így
ne írjatok neki.
2., Jó jellemû kalandozók is lehetnek tagok.
Továbbra is várjuk jelentkezéseiteket,
Igazságos Mátyás (1162)
Ghalla sorsa a kezetekben van...
Dornodon-hívõ kalandozókat keresek Shaddar, Qvill
és Gattin városok mentén. Olyanokat keresek, akik márciusban töltik be a 40. fordulójukat. 2-3 fordulónyi lemaradás nem akadály. Célom összefogni Dornodon
híveit egy szövetség, egy késõbbi K.T. megalakításához. A
szövetség neve (egyben a leendõ K.T.-é is): Fekete
Köpenyes Apostolok. Szimbólumunk, jelképünk: Sötét
halált osztó méregzöld denevér. A célokról vannak
elképzeléseim, de veletek együtt hozzuk meg a végsõ
szabályzatot. Nem baj, ha most nem vagy Qvillben, azért
kereslek meg, hogy az esetleges érdeklõdés esetén
ideérj. Qvill lesz a késõbbi K.T. megalakulásának a
helyszíne. Egyenlõre csak szövetségként mûködünk. Akit
érdekel egy erõs, speciális Dornodon K.T., az írjon az
alábbi címre: Pacher András, 1094 Bp., Bokréta u. 33.
II/3. Tel.: 216-33-74 vagy keressen meg a
kalandozószámomon!
Dorx Raxen (2774)
Éjharcos bölcsességek és motivációk:
7., A lehetetlent megpróbálni nem lehetetlen!!!

8., Mindössze három dolog van, ami megállíthatatlan:
az Idõ, a Halál és az Éjharcosok!
9., Az élet és a mindenség megértéséhez vezetõ útra vakmerõen rálépni nem szabad, de ha valaki tett egy lépést
ezen az úton, vagy célba ér vagy elveszett... Itt kételkedni
annyi, mint megõrülni; megállni annyi, mint elterülni a
földön; visszamenni annyi, mint belezuhanni az
örvénybe...
Az Éjharcos KT és Szövetség is várja kemény harcosok és
bölcsességeinket megukénak valló kalandozók jelentkezését! Ha úgy érzed Te más vagy... Ha kirekesztettek...
Vagy egyszerûen csak igazi Barátokra vágysz... Gyere közénk!!!
Rothdak a Megtorló (1170)
Blackmort (3257), Lord of Nimeron (5382)
Hé, öreg túlélõk! Ha gonoszok vagy semlegesek vagytok, lépjetek be közénk. Nekünk értelmes céljaink vannak (lásd GN 19.), nem úgy, mint egyes szövetségeknek
(pl.: Bajtársak Mezsgyéje, Ghallai Mélynövésûek Lovagrendje, Éjharcosok Klánja, Balta Szövetsége, Jogért és
Igazságért Alapítvány, Nemzetek Egyenlõsége Szövetsége,
Fény Gyermekeinek Szövetsége stb...). Barmok kíméljenek! Ha be akarsz lépni, ide írj:
(5985, 4724, 5553, 5296)
Hivatalos közlemény! A KISZ. No. 1. tovább röhög, él
és virul. A vezetõválasztást megejtettük. Az új fejes a
4114-es kalandozó. A 2628 és 2774-es kalandozók
egyenlõre nem folytatják áldásos tevékenységüket.
Szóval új tagok kerestetnek! Mint már említettük
(GN17), a kobudera csak halva jó! A tagok titkosított
életet élnek, ezért nem írnak nevet (Butcher
McNewZoo). További kobuderamentes kalandozást
kíván:
A.T.S. (4114)
Kezdõ kalandozók! Március 20-án megalapítom a
Különc és Lázadó Túlélõk Társaságát (KLTT). Jelentkezhet mindenki, aki február-március táján az 504-es
épület környékén mászkált és azóta nyugatabbra ment.
Várom azokat, akik egy mindenféle kötelezettségektõl
mentes, laza baráti szövetségre vágynak. Meg nem értett
próféták, a társadalom szélére sodródott tolvajok,
romantikus álmodozók - éljünk magunknak és ne
törödjünk a többiek kicsinyes rosszallásával!
Ezüst Árnyék (5437)
Kobuderák! Fajtársaim! Egy aktív szövetségbe invitállak titeket, hol nem számít a jellem, mert olvastam
olyat, hogy: semleges és jó kobuderákat keresek KTalapítás érdekében (na most faji vagy jellem szerinti KTt akar?). A szövetségben rengeteg segítségre számíthatsz,
mint például:
- tárgycsere
-különleges infók
- a meglopottak segítése
- stb...
Ez a szövetség késõbb persze KT-vá alakul (kb. 5-10 forduló, attól függ, hányan jelentkeznek). Jöjjetek fajtársaim, fogjunk össze népünk érdekében! Jelentkezni:
Caramon Majere (3235), Kapanyányi Monyók
(
4
2
0
5
)
Sándor Zsombor, Tel.: 257-85-39,
Kezdõ árnymanók figyelem! Hallgassátok meg egy
menõ árnymanó tanácsait!
1., Mindig legyen bent minimum 15 FL parancs
(használd a 2. paramétert)
2., Ha marad hely az UL-eden, akkor azokat töltsd ki L
parancsokkal! Hidd el, megéri!
3., A TNO-kat mindenképpen az ügyességre tedd, így
magas lesz a védelmed és ez roppant fontos a
haragosaiddal szemben.
4., A KNO-kat csak a lopásra és a csapdaészlelésre tedd!
Ha ennek azonban nincs is eredménye, nem baj: annál
több lesz majd magasabb szinten.
5., TF-eld az erõt (hogy minél több cuccot bírj el) és az
egészséget (hogy hamar kiheverd a csapdák sebeit)!
6., Próbálj átmenni minél több szörnyfészken,
labirintusbejáraton és mínoszkúpon! Általában ezeken
táboroznak a legtöbben.
7., Ne keseredj el, ha eleinte csak követ és egyéb értéktelen vacakot csórsz el! A lényeg az, hogy sikerült lopni!
8., Állítsd a GYJ-t magas értékre (kezdetben 2-4 arany),
így nagyobb az esélyed, hogy értékesebb a szajré!
Üdvözlettel: egy neves zsebes-nemes, az alvilági
Báró Münchhausen (5476)

Tápolás vagy Szerepjáték
Táp vagy szerepjáték? Igazad van Yasmina! A szerepjáték ott kezdõdik, amikor túllépsz a száraz adatokon és
életre kelted a karaktered magad és mások számára. Ez
utóbbinak pedig a levél az eszköze. Ha írsz, hagyd
szóhoz jutni a karakteredet, kövesd az õ stílusát! Hiszen
nem csak te írsz levelet egy barátodnak; karaktered
fejében fogalmazódik meg és indul útnak egy mentális
üzenet egy másik túlélõ felé. Az eddigiekbõl az is

GYAKRAN FELMERÜLÕ KÉRDÉSEK
1. K: Az ellenõrzô számba bele kell-e adni a
JLK paraméterét? V: Mivel a JLK paramétere nagyobb mint 1000, ezért NEM.
2. K: Kötelezô-e az ellenôrzôszám használata?
V: Egyelôre nem kötelezô, de erôsen ajánlott, mivel nagyon hatásosan véd az elgépelések ellen.
3. K: Ez most egy extra(EXT) forduló. Milyen
fordulószámot írjak az UL-re? V: Mivel nagyon
sok embernek még mindig problémája van az extra
fordulóval, ezért most egy példán szeretném bemutatni az EXT használatát. PÉLDA: Megkapod
karaktered (Táptalan Aladár) fordulóját, a fejlécben az 5. játékhét 5. forduló jelzéssel. Mivel oltárt
szeretnél építeni, ezért két fordulót akarsz küldeni.
Ez a két fordulód a 6. és a 7. fordulód lesz. A 7.
fordulódat normális körülmények között csak kilenc nappal a 6. után lehetne betáplálni, neked
azonban ez nem jó. A megoldás az extra forduló
(EXT), ami eggyel megnöveli játékheteid számát.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy beküldöd a két
UL-t 6. és 7. fordulónak, és a hatodikra ráírod,
hogy EXT. Ebben az esetben a 7. fordulónak nem
kell kilenc napot várni a betáplálásra, és a fordulók
a 7. játékhét 6. forduló, ill. 7. játékhét 7. forduló
jelzéssel érkeznek vissza hozzád. VIGYÁZAT!
Nem mindegy, hogy melyik fordulóra írod az EXT

nyilvánvalóan következik, hogy a tápolás men zárja ki a
szerepjátékot, csak megnehezíti. Ugyanakkor, ha valaki
nem tápol, az még nem jelenti azt, hogy jó
szerepjátékos...
Villámló Penge (5329)
Nem hagynátok abba ezt a hülye "Tápolás vagy
Szerepjáték?" szöveget? Az agyamra megy. Van, aki így
játszik, van aki úgy és kész.
Döngölõ (4202)
Tápolás vagy Szerepjáték? Nekem is van hozzáfûznivalóm a témához. Mikor elkezdtem ezt a játékot, akkor
alig tudtam róla valamit és nagyon szerettem felfedezgetni. Sajnos elrontottam az élményt azzal, hogy infókat
szereztem és ezáltal egy csomó új dologtól
megfosztottam magam. Sajnos most már nem tudom
jóvátenni a dolgot, ezért egy tanácsot adnék a
kezdõknek: - Ne kérjetek infót, mert megfoszt a
legfontosabb dologtól, a felfedezés élményétõl! - Igaz
ezáltal gyorsan lehet látható eredményeket elérni, de
kérdem én: Miért játszol? Azért, hogy másnak mutogasd, hogy Te már milyen tápos vagy, vagy a saját
szórakozásodért?
Graham Treefrog (4788)

Egy fiatal elf
ódája a Lila
Brekkhez
Veszedelmes szörnyeteg
Karma, foga rengeteg
Igen, õ a Lila Brekk

Egy isten gondolatai híveihez

Mi az, mi az a Hatalom ?
Minden úgy történik, ahogy akarom.
Mi az, mi az a Hatalom ?
Ezernyi alak, ugrik, ha akarom.

Egész Ghalla rettegi
Vlagyimir is tiszteli
Titokzatos, démoni

Mi az, mi az a Hatalom ?
Korbács csattanása, tudatlan barmokon.

Õsi tanok mestere
A pusztítás gyermeke
Õ Dornodon szelleme
Félem õt és tisztelem
Leborulva követem
Lila Brekk az Istenem
Ezüst Árnyék (5437)

Mi az, mi az a Hatalom ?
Gôzölgô vér, vér a kardodon.

jelzést. Ugyanis mint a példa is mutatja az EXT
jelzésû forduló nem egy soronkívüli forduló, hanem csak lehetôséget ad arra, hogy a KÖVETKEZÔ fordulódnak nem kell kilenc napot várni. Tehát a fenti példánál, ha a 7. fordulódra írod az
EXT-et, akkor kapsz egy 6. játékhét 6. forduló jelzéssel, majd kilenc nap múlva egy másikat 8. játékhét 7. forduló jelzéssel. Tehát a válasz az eredeti
kérdésre: ahányadik fordulód következik! (Természetesen akkor is írhatsz EXT-et, ha nem akarsz
egyszerre két fordulót beküldeni, vagy ha nem oltárt építesz.)
4. K: Mit jelent a sorszám felirat az UL-en?
V: Ha több fordulót küldesz be, amiket egy meghatározott sorrendben szeretnél betápláltatni, akkor a sorszám rovatba kell beírni, hogy az adott
UL-t hanyadik legyen. Az így besorszámozott ULeknél csak akkor tápláljuk be a következôt, ha az
elôtte levôket már sikerült betáplálni. Ez azt jelenti, hogy ha pl. az 1. sorszámú UL számláján nincs
pénz, akkor a többit addig nem tápláljuk be amíg
az elsônek nem jön meg a pénze. Éppen ezért csak
azokat az UL-eket érdemes sorszámozni, ahol valóban számít a sorrend. Már többször elôfordult,
hogy valaki hobbiból besorszámozta az UL-eket,
és aztán hiába várt a fordulókra, mert az elsôt nem
lehetett táplálni. A sorbanállós UL-eket MINDENKÉPPEN boritékban küldd el, mert ha lev-

Uram szentelt jelképe kezemben,
Hûséges életem védelmezi
A Sötétség bélyege lelkemen,
Mi a félelmet át nem engedi.

Mi az, mi az a Hatalom ?
Az acél, erô, hit, mana, s a pajzs a
karodon.
Mi az, mi az a Hatalom ?
Én vagyok, Én az, Én magam, Dornodon!
Vörös Leif

Versek
Ez alkalommal a beküldött versek között megtalálhatjátok a Bárdverseny
mindhárom kategóriájának elsõ díjat
nyert költeményeit. Gratulálunk!
Versezet, melyet a költô a nôk
elviselhetetlensége felett érzett
keserûségében szerzett
Ha ölelt már szende, szöszke troll szüzecske,
s borogattad vágya nyomát a csontodon,
vagy ékköves jó D.E.M.-ed kebelébe rejtve
hagyott faképnél szép árnymanó hajadon,
tudod: a nô átok, míg világ a világ
bolondít, aztán - "Pá, mákrózsavirág...!"
Hittél gaz gnóm csitri igézô szemében
és jókora agancs lett fejeden a bér,
vagy lángoló szerelmes dalodat felébe
szakította törp kedvesed kérdése: "...Mér'?"
tudod, a nô átok, míg világ a világ
bolondít, aztán - "Pá, mákrózsavirág...!"
Kobudera szépség, büszke tünde dáma
fennkölt pillantásuktól fagy meg a velô,
mind gôgös, kegyetlen - hogy vinné el a kánya
mindegy, hogy te vagy az Ész, Szépség és Erô;
tudod, a nô átok, míg világ a világ
bolondít, aztán - "Pá, mákrózsavirág...!"
S a maradék kettô: embereknek lánya,
alakváltó asszony - igazi hárpiák;
egyiknek az arany csak örök vágya tárgya,
másik kedvtelésbôl változik sámlivá.
tudod, a nô átok, míg világ a világ
bolondít, aztán - "Pá, mákrózsavirág...!"
Ajánlás:
Jó Herceg, figyelmezz, ne véts szarvas hibát !
Botorul nyakadba ne kívánj rút igát !
tudod: a nô átok, míg világ a világ
bolondít, aztán - "Pá, mákrózsavirág...!"
Távoli Vizek
Monamy
Egy gyönyörû nap délelõtt
Monamy velem szembejött.
Dülledt szemekkel bámultam feléje,
Õ elnézõen mosolygott,
Míg én reszketõ pillantást vetettem karcsú testére.
Formás kezét felém nyújtotta,
S gyönyörû nevét fülembe súgta.
Remegve mondtam el neki sajátom
És gondolkodtam:
Ez valóság? Vagy csak álom?
Álomnak túl szép,
Valóságnak álom!
Csak álltam és remegett a térdkalácsom.
Mosolyogva kérdezgetett felõlem
S kérdéseire dadogva feleltem.
Gyomrom görcsbe rándult,
Szívem dobogott,
Ahogy Monamy mosolyogva otthagyott.
A nap felé fordulva térdreestem
És két szót suttogtam:
Monamy! Szerelmem!
Döngölõ (4202), a szerelmes törpe

lapként adod fel, akkor koránt sem biztos, hogy
egyszerre érkeznek meg, sôt esetleg el is veszhet a
postán közülük valamelyik. Ha csak egy UL-t küldesz, akkor ne írj a sorszámhoz semmit, mert csak
a fordulód betápláltatását késlelteted azzal, hogy
keressük a kettes sorszámút. 5. K: A múltkori fordulómban nem sikerült felépítenem egy oltárt, és
erre visszakaptam az összes többi UL-emet is,
anélkül, hogy betáplálták volna. Miért? V: Ha nem
sikerült egy karakternek valahol az oltárépítés, akkor a számítógép kijelzi ezt az operátornak. Ha az
illetô több besorszámozott UL-t (lásd 3. pont) küldött, akkor az operátor az UL-eken levô parancsokból megpróbálja kitalálni, hogy a többi karaktert hogyan érinti az oltár hiánya. Ha úgy találja,
hogy hátrányosan, akkor inkább visszaküldi a többi UL-t, hogy minnél kisebb kár érjen, és ne lépjenek potyára a karaktereid. Természetesen lehet
kérni, hogy akkor is tápláljunk be minden UL-t, ha
nem sikerült az oltárépítés. (Ez egy minden kötelezetség nélküli vállalás. Tehát ha az operátor nem
vette észre a parancsokból, hogy a késöbbi fordulók kötôdnek az oltárhoz, és ezért betáplálta ôket,
akkor ôt ezért semmiféle felelôsség nem terheli, és
reklamációt sem fogadunk el ezügyben. Ez fordítva is igaz. Ha esetleg olyan fordulókat is visszaküldünk amit nem érint az oltár, akkor azt nem rossz
indulatból tettük, csak segíteni szerettünk volna.)

Erõ önti el magányos lelkem,
Mert üres kezem támaszra talált,
Istenem itt van mindig mellettem,
Terjesztem immár én is a halált.
Szél sodorja a Végzet illatát,
És erõsíti elmém erejét,
Víz mossa el a vérnek folyamát,
majd elhozza hûségemnek bérét.

Mi az, mi az a Hatalom ?
Amit akarok, mindig megkapom.

Vita
Fekete Szél és hasonló gondolkodású társai! Gratulálok hatalmas hitedhez, te valóban Tharr odaadó híve
vagy! Olyannyira, hogy mindent csak harccal tudsz elintézni. (Ez persze nem vonatkozik minden Tharrhívõre!) Véleményed szerint mindenki Tharr-t szolgálja
a lelke mélyén. Nos, szerintem ez egyáltalán nem így
van. Kérdem én: mi értelme van a harcnak, a
háborúnak, ha nincs a Halál? Te miért harcolsz? Én
azért, hogy ellenfelem haljon és ne én! Ha nem lenne a
Halál és hatalmas ura Leah, akkor miért harcolnál?
Dicsõségért, hírnévért? És mivel érnéd el ezt? Azzal,
hogy elkergetnél egy kalandozót vagy egy állatot? Hisz ezt
megteszi mindenki nap mint nap, legyen bármekkora
hatalmú! Mibõl készítenél fegyvereket és páncélt, ha az
állatok, melyekbõl kinyersz bizonyos alap- vagy
segédanyagokat nem pusztulnának el csapásaid alatt, s
így felesleges lenne a harc? Akkor miért harcolnál?
Szerelemért? Van annak finomabb módja is, ezt
képviseli Elenios. A földért, melyen élsz? Ha viszont az
terméketlen és sivár lenne, vajon mit érnél vele? Ez Sheran szférája. A pénzért, a haszonért? Ha nincs Fairlight
és hívõi, akkor ezek sem volnának. A jóságért, fényért
vagy a gonoszért, sötétért? Ha az egyik megszûnik, a
másik sem létezik! Ha Raia nincs, Dornodon sem egész
és fordítva. Nem, nemcsak Tharrt szolgáljuk, hanem
minden Istent, legyen az jó vagy gonosz, netán semleges
és akarjon bármit is.,Mint látható, bennem Leah a
legerõsebb és elsõsorban õt szolgálom. Ennek ellenére
nem pusztítom eszeveszetten a természetet, nem
erõszakkal és aljasságal szerzem meg a szerelmet és
végül: nem ölöm feleslegesen és fanatikusan az ún. jó
jellemûeket! Ne feledd: "Kard által vész mind, ki kardot
ragad."
Falcon Castagir (1316), Leah szolgája
U. i.: Várom mindenki véleményét!
Vlagyimir! Elkéstél az indukátoroddal, a Wargpin
melletti Raia-templom már rég elkészült, míg a te Zanszerkentyûdbe még 8000 TVP hiányzik. Szanaszét deus
ex machinázó Raia-papok helyett egyelõre csak
szanaszét machinázó és jól elagyabulált varkaudar
munkásokat látok! A varkaudar tetemeket már észre
sem veszem! Ha azt akarod, hogy öt éven belül
felépüljön az elsõ Zan-indukátor, ne a szád járjon,
hanem DOLGOZZ TE IS!!! Egy odaadó híved, a Télapószakállas barátja:
Ved-Smillon (5197)
Éhes vagyok. Megyek szamócát enni. Csak nem találom azt az ökröt, aki megalapította a KT-t.
Bazi Joe (5985), a GESZ nevében
Hejje hujja! Sok jó pija, gyere már te olimpija!
Ezüst Joe (5199)
ISTENI JELMONDATOK
Sheran: Mûveljük meg kertünket!
Tharr: Aki békét akar, készüljön háborúra!
Raia: A sötétben tündöklõbb a fény!
Elenios: Minndent legyõz a szerelem és nekünk
engednünk kell a szerelemnek!
Dornodon: A sötétség hatalma...
Leah: Az élet nem más, mint utazás a halál felé.
Fairlight: Az üzlet-üzlet.
Há-pszi (1556)
Melyek Ghalla büdös és koszos fajai? Az orkok és az
árnymanók. Az orkokat mindenki irtja. És az árnymanókat?
Keur (4093), az undor-irtó
Sürgõsen keresek mikroszkópot, mikrofilm-olvasót
vagy valami hasonlót, hogy a GHALLA NEWS újabb
számait el tudjam olvasni! Kodomo Szanpo (1875)

Szolgáld!
Láthatatlan kéz érinti szívem,
És énekli a Hatalom dalát,
Jéghideg hang szorítja meg kezem,
Suttogja a halál hideg szavát.

Tudni akarod, hogy...

Végre kinyílt a Fekete Virág,
Szirmai közt az elmúlás hite.
Leahé most már az egész Világ,
Szolgáld, hogy megerõsödjön neve!
Falcon Castagir (1316)

Az utolsó nap a kezdetek elôtt
Eljött az idô, a végsô ütközet,
halált hoz rád, a pusztító ôrület.
A lángoszlopok vihara - a Halál arat,
a varázslók tánca, a pusztító szavak !
A ZAN hatalma, mely végtelen erô,
ki mondta ó, hogy jöjjön most elô.
A démonok harca, a hamvadó lelkek
a gyôzelem felett, vajh - kik ünnepeltek ?
A sötétség birodalma jô, Dornodon talán ?
Halottak vonulnak, a gonoszság taván.
De nem tó ez: özönlô tenger !
És az égetô tûz, lángoló fegyver !
Pusztul a jó, és pusztul a gonosz,
ki ünnepet ült, most porrá lett homok.
A szeretô szívek sikolya - a magasba száll,
az utolsó nap: a gyûlölet - a halál.
Mi értelme volt, a lángoló szélnek,
ami viharként szállt, sötétként a fénynek ?!
Mi értelme volt, az égetô varázsnak,
ami oltárként állt a kegyetlen halálnak ?!
De nincs már ki feleljen - csak egy távoli fény...
az utolsó esélyem, az ulosó remény.
A vég és a kezdet, vagy élet és halál
Ghalla földjén szívem, most megnyugvást talál.
Dae

Újjászületés
A föld amelyen éltünk, hirtelen lángokban állt,
S fölötte mindenütt a füst gomolyogva szállt.
Elhamvadtak a bokrok, elhamvadtak a fák,
S föld amelyen éltünk, sivataggá vált.
De szívünkbe a bokrok, szívünkbe a fák,
S a föld amelyen éltünk bevéste magát.
A flóra és a fauna, a jó harcosok mind,
Ott élték át jónéhányan azt a szomorú, fájdalmas kínt.
A borzalmas kín béklyóitól megmenekült nép,
Új utat keresve, talán még reményvesztve...
Csak áll és néz, mint egy kép.
Új utat keresve, a múltat nem feledve
- Hisz hogyan is tehetné azt -,
Egyszerre az élet csöppnyi szikráját véli látni
S a türelmetlenségtõl nem tud várni.
Indulna már, de egy pillanatra megtorpan...
Féloldalt visszanéz a szeretett földre,
A fájdalomtól szemébõl könnycsepp hull a zöldre.
S rádöbben õ is, utoljára látta
És, hogy ez nem lehet többé örömének gátja.
Várja egy új föld, mely élettel teli,
Hát átlépi a határt, szíve bátorsággal teli.
S ahogyan a lelket a tudat szülte,
A test meg nevelgette; anyja az örömnek,
S az életnek szintúgy, a hely amelyen él most.
Ghalla az új föld, a hatalmas úr.
E. T. Comp (2736)

Megjelent! Megjelent! Megjelent!

Középfölde Harci
Táblázatok™
Fedezd fel te is Tolkien csodálatos világát!
A Középfölde Harci Táblázatok™ megkönnyíti, sokkal egyszerûbbé teszi a harcok levezetését, a táblázatok használatát a Középfölde Szerepjátékban. A csomag tartalmaz egy
széles kartont, amelyet a játékmester felállít maga elõtt.
Innen olvashatja le az összes támadás és manõver eredményét, anélkül, hogy lapozgatnia kéne. Kívül a játékosok
számára fontos információk vannak. A belsõ melléklet
lapjait a Játékmester a kartonállvány mögött teregetheti
szét maga elõtt, így az összes többi, a harc közben szükséges táblázat (kritikusok, balsikerek, fegyvertípusok, varázslatok, stb.) is egy szempillantás alatt elérhetõ lesz. A Harci
Táblázatok™ segédlettel a játék igazán élvezetessé,
könnyen vezethetõvé, a cselekmény pergõvé, életszerûvé
válik...
Megrendelhetõ rózsaszín postautalványon (269 Ft befizetésével) az Odin Fantasy BT címén: 1680 Budapest, Pf. 33.

