Különleges számot tartasz a kezedben kedves Olvasó, ugyanis ez a
GN nem kapott sorszámot, és csak a TF-találkozón kerül terjesztésre. A
következô GN (vagyis a GN17) szeptember vége felé fog megjelenni, a
lapzárta szeptember 22-én lesz.
Ebbe a számba elsôsorban olyan anyagok kerültek bele, amelyek
már régóta várják sorsukat, de eddig az aktuális információk (pl. apróhirdetések) kiszorították ôket a többi „hétköznapi” GN-bôl.
Jó szórakozást az újsághoz és a TF-találkozó programjaihoz!

A trófea

Fix, kötött programok:
10.00 Nyitás
10.00 Megnyitó (fanfár, miegymás), programok
ismertetése, a Nagy Verseny ismertetése
11.00 Villámkérdések – vetélkedô
11.00 Bemutatkoznak a Közös Tudatok
12.30 TF-tervek a jövôre
14.00 A II. Alanori Olimpia erdeményhirdetése, az
olimpiai fordulók kioszása
15.00 Villámkérdések – vetélkedô
17.00 A nagy verseny eredményhirdetése

Hol volt, hol nem volt, a Szürke hegyek
környékén élt egyszer egy Hó Tihamér nevû
király, Hó Fehérke nevû lányával. Hó fehérke olyan gyönyörû volt, hogy egy zónaközi (trollkeltetô zóna közi? – a szerk.)
szépségversenyen elsô helyezést ért el egy
Christal nevû elf szépség elôtt. Egyszer Hó
Fehérke édesanyja átlépett az árnyékvilágba
(egy gonosz árnymanó ellopta a deus ex izéjét...). Hó Tihamér nem sokáig habozott, s
új feleség után nézett. Talált is egyet. Hó fehérke mostohaanyja (mostantól Mostoha)
igen féltékeny volt Hó Fehérkére:
– Setét Patkányom mond meg nékem, ki
szebb nálam a vidéken?
– Szép vagy, szép vagy, szebb a topránypolipnál, de Hó Fehérke nálad is szebb! –
válaszolta Setét Patkány, miközben észrevétlenül szebre tette a mostoha tükrét (+1 gonoszság). A Mostoha nagyon felháborodott
ezen, s kiüldözte a becsületes (?) árnymanót
az udvarából. Hó Fehérke ellen pedig merényletet tervezett. Egy Bôrönd Ödön nevû
névtelen telefonáló figyelmeztette Hó Fehérkét, hogy az esti gombapörköltben a gomba
mellett bomba is lesz, ami a megtévesztésig
hasonlít a gombára, fôleg a robbanás elôtti
pillanatokban. Hó Fehérke egy varányszemmel honorálta ezt, s jobbnak látta felvenni a
„kéz feljön, láb kipörög” formációt, s megcélozta a kerek erdô négy sarka által kifeszített síkidom súlypontját. Addig futott, míg
bele nem botlott egy kis házba. Miután feltápászkodott, bekopogott az ajtón:
– Van-e itthon valaki, vagy ha van, meri-e tagadni? – kérdezte, de senki sem vála-

A találkozó ideje alatti folyamatos „programok”:
– tárlat: az általatok beküldött rajzokból készített
kiállítás
– a Holdbázis szerepjátékbolt árusítása
– tippek, kérdések, infók a TF-rôl
– fénymásolási lehetôség
– büfé
– kedvezményes pénzbefizetés
– korlátozott mennyiségben fordulók táplálása
– Középfölde tanácsadás
– régi GN-ek árusítása

szolt. Elôvette hát zárnyitó készletét, s profi
tolvaj módjára feltörte az ajtó zárját (+1
zárnyitás). Ügyesen átlépett a csapdákon
(+1 csapdaészlelés), s elfeküdt a házban
található hét kis ágyon.
Estefelé közeledtek a házikó gazdái,
Ghalla hôsei: a hét Törpe, élükön Don Calonival. Don Caloni az ajtót látva felkiáltott:
– Hû, itt járt valaki...! – a hat törpe helyeselt (+1 nyomkövetés). Miután beléptek
a házba, a konyha romjait megpillantva kifakadtak:
– Ki szipuzott a technokolomból? – kérdezte Leon Silver.
– Ki aludt a gáztûzhelyben? – vágta rá
Taghor.
– Ki harapott bele a távcsövembe? – kiáltotta Brutaliti.
– Ki ivott az ugarhéjamból? – morogta
Eutektikus Delej.
– Ki nézte a videómat? – mondta Fujicolor.
– Ki...? – kezdte Bôbeszédû, de belesült
szövegébe.
– Kialudtalámpa! – állapította meg Don
Caloni. Majd meglátták az ébredezô Hó Fehérkét:
– Ki vagy? – kérdezte a törpék (bocsánat
Törpék) vezetôje.
– Én nagyon kivagyok, mivel egész nap
futkostam mostohaanyám vadász tatui elôl.
Ha ittmaradhatok, mosok, takarítok, és fôzök rátok!
– Megdumáltál! – egyezett gyorsan bele
Don Caloni. Hó Fehérke boldogan éldegélt a
Törpék között, mindaddig míg a Mostoha

meg nem tudta, hogy hol rejtôzik. A Mostoha öreg tazunkarókának álcázta magát
(27. jellempróba), ami nem volt számára
nehéz feladat. Egy mérgezett gyöngymangóval elindult az erdôbe, hogy vetélytársát félreállítsa az útból. A házikóhoz érve Hó Fehérke üdvözölte, s étellet kínálta amit a tazunkaróka örömmel elfogadott (+2 jóság).
Az álcázott Mostoha a mérgezett gyöngymagóval jutalmazta Hó Fehérkét. Ez nem volt
valami jó cselekedet (+2 gonoszság). Hó
Fehérke megörült az ajándéknak, s beleharapott... a gyöngymangóba, majd a fûbe...
Mikor a Törpék hazaértek, tanácstalanul
tanakodtak a fekvô test mellett:
– Adjunk neki beöntést!
– Kérdezzük meg mi a baja!
– Ébresszük fel! – javasolta Don Caloni.
A törpék ezt találták a legjobb megoldásnak,
de Hó Fehérke nem tért magához. Végsô elkeseredésükben elkezdtek imádkozni Ghalla
Isteneihez, Sheranhoz, Raiához, Elenioshoz,
Dornodonhoz, Leahhoz, Fairlighthoz, és
Tharrhoz, de csak Tharr hallgatta meg a törpéket, s elküldte Királyffy professzort, hogy
segítsen Hó Fehérkén. A professzor a saját
maga által, evaporôr–csápból készült szívókájával egy uzbánycsôrbe gyûjtötte a Hó Fehérke testébôl az ugh mérget. Hó Fehérke
magához tért, s megmentôje nyakába ugrott.
A Törpék elbúcsúztak tôlük, csak Don Caloni
volt egy kicsit féltékeny a professzorra...
A Ghallai hôsök leszármazottai még ma
is élnek, s színesítik Ghalla földjét...
A Nagy Bárdok után szabadon:
Brutalitisz (3664)

M 2,3
A bozótost síkság váltja fel. Ezen a mezôn vihar dúl. Egy villám beléd
csap (-50 életerô).
(feltételes gyógyítás:)
GY 75 10
Hosszú keresgélés után nyakon csípsz egy gyógyító sámánt (+105
életerô). Kinézel napszemüveged mögül. Egy szárnyas gömböc közeledik feléd. Nem köszönt elôre a mûveletlen, itt verekedés lesz!
Géppisztollyal megeresztesz egy rövid sorozatot (4 támadással 87 életpontot sebezve). Megmarkolva a lézerkardot ellenfeledre rontasz. Lézerkarddal megvágod a szárnyas gömböc testét (5 támadással 112
életpontot sebezve). Leah tôrével megszúrkálod ellenfeled fôbb szerveit (3 támadással 59 életpontot sebezve). A szárnyas gömböc idéz.
Megjelenik elôtted a fôisten, Tihor Miklós. A fôisten rád néz, majd a
következô pillanatban a földön fetreng a röhögéstôl. A másik túl kemény ellenfélnek tart, menekülni kezd. Pillanatok alatt elôkapod a
rakétavetôt és a gömböc után küldesz egy rakétát. 9x9 mérföldes körzetben kiég a növényzet. Ellenfeledbôl csak egy fog maradt. Mosolyogva eldobod az acélkolosszus trófeát és kimyersz magadnak egy alkalmas szárnyas gömböc trófeát. 5 tapasztalati pontot kaptál.
(Továbbmész...) Egy teljesen kiégett tájat látsz magad elôtt. El sem tudod képzelni, ki lehet annyira gonosz, hogy ezt mûvelje a környezettel. Összefutsz egy bronz hajú, bronz szemû ember férfival. Bôre
bronz színû. Egy bronzpáncélt, egy bronzsisakot, egy bronzdarab
szimbólumot és egy bronzkesztyût visel. Felszerelését egy bronzbontó
szójer trófea, egy bronzszívó trófea és egy bronz-ork trófea színesíti.
Jobb kezében egy háromágú bronzszigonyt, bal kezében egy bronzpajzsot tart. Lôfegyvere egy bronz íj. Az idegen megirigyli menô trófeád
és rád támad.
Géppisztolyodba új tárat csúsztatsz. Célzol és lôsz. A lövedékek lepattannak róla! Ellenfeled nem tart érdemesnek arra, hogy ugh méreggel átitatott bronznyilaival illessen. Elszántan ellenfeledre támadsz.
Majdnem találtál, de csak MAJDNEM! Charles Bronz szigonyával
szinte felnyársal (1 életpontod maradt). Túlzottan legyengültél már.
Menekülsz elôle mint egy ôrült.
(feltételes tápolás:)
FTÁP 35
Maximális életerôn vagy. Folytatod a csatát. (35 zsetont használtál fel,
van még 0)
Gyorsan elrakod a lézerkardot és elôveszed a hordozható bronzolvasztó kemencét. Egy erôteljes mozdulattal belököd ellenfeled a kemencébe. Charles Bronz meglepô változáson megy keresztül. A folyamat végére egy alaktalan bronzkupac lesz belôle. Felhasználva a lángvágót kinyersz 185 bronzdarabot. Egyel kevesebb tapasztalati pontot
kaptál, mint amennyi a következô szinthez szükséges.
Glomir (3720)

PECHMAN KALANDJAI
Rengeteg nap telt el azóta, hogy letáboroztál. Az elsô napon beleléptél a
saját csapdádba. Valami egészen új dolgot tanultál: új képességet szereztél (saját csapda észlelése 1. szint). A táborozás második napjától
kezdve nem történt veled semmi.
Megpróbáltál minnél többet pihenni, de nem sikerült, mert zavart a
tücskök ciripelése. Ezért még jobban elfáradtál. (-20 életerô.)
GY
Hosszas kutatás után rábukkansz egy gyógynövény szaküzletre. Sajnos
zárva van. Bánatodban belevered a fejed az üzlet ajtajába. (-15 életerô.)
M
Mozogsz. Mikor kellôképp elfáradtál, elindulsz.
Mozgást észlelsz a sûrûbôl. Nem tudsz elrejtôzni, mert nem tudod,
hogy melyik fa mögé bújj el. Rögtön felismered a közeledô szörnyet. Ez
egy Wilkinson penge. Ellenfeled támadó testhelyzetet vesz fel.
Parittyával lônél, de az nincs nálad. A szörny felé suhintasz. Mellé. Jól
fejbevágtad magad. (-10 életerô.) A Wilkonsonpenge hozzáér az arcodhoz. (2 támadással teljesen megborotvál.) A Wilkonsonpenge kicsorbul
az erôs szakálladtól. A szörny holtan dôl el. (1 ingyenborotválást kaptál.)
(Továbbmész...) Patakparton sétálsz. Egy ember a lovát mossa. A sok
ápolószertôl a halak döglötten sziesztáznak a víz felszínén. Ahhoz, hogy
segíthess, pontot kell költened. (Ez egy jellempróba.)
SE
Odaugrasz az emberhez és hihetetlen gyorsasággal letisztítod a lovat. Az
ember megköszöni a segítséget és átnyújt 5 zsetont. (+5 zseton)
É
Bemész a legközelebbi boltba és bevásárolsz. (+2 kaja) (-5 zseton)
A nap eseményeitôl megfáradva térsz nyugovóra. Elalvás elôtt még arra
gondolsz, hogy ezt a klubban biztos elmeséled.
Kharos (5097)

Legenda ama vérszomjas Sötét Igbutról

Lestrapálva a nap eseményeitôl táborhelyet keresek,
egy D.E.M.-et a fejem alá gyûrve hamarosan alámerülök az álom tengerébe.
M2
mozgok keletre
Ooopsz, emellett nehogy elmenjek, ez egy iskola! (ld.
enc.)
BE
Mindjárt a bejáratnál egy fekete hajú, bajszos igazgató
áll. Jobb kezében egy pecsétet tart. A szörny agresszivitása nyilvánvaló. Elszántan megpróbálok elillanni mellette. MAJDNEM sikerül, de csak MAJDNEM. A diri pecsétjét durván belemélyeszti az ellenôrzômbe, 5 életpontot sebezve. Futok, ahogy a lábam bírja.
LM 2 7
Elérem a tantermet. Ahogy belépek az ajtón, megcsap
a kréta és a tankönyvek szaga. Egy tanár érkezik. (ld.
enc.) Kiderül, hogy a találkozó nem lesz barátságos.
Hideg szemeit rám mereszti, és kérdéseket vág az arcomba. A válaszom mellément. Megkérdi: ugye nem
fogsz csodálkozni, ha még októberben sem engedlek
át a vizsgán? 12 pontot vesztek. Egy darabig rám bámul vádló tekintettel, aztán továbbáll. Begyûjtöttem 1
karót.
LM 2
Egy tanárnô közeledik. Ellene biztos alulmaradnék a
harcban. Elenged egy csábmosolyt és a kezembe
nyom egy rakat felvételi feladatsort, hogy késôn jutott
hozzá, ezért holnapra oldjam meg. (8 életpontot vesztek) Erre nem is tudok mit mondani, így aztán kegyelemdöfésként közli, hogy engem választott ki a búcsúzók nevében a ballagási beszéd megírására és elmondására. Kifogásaim elôl ügyesen elhajol.
LM 1
Kifelé indulok az épületbôl, de hirtelen elémtoppan
egy házisárkány portásnéni. (ld. enc.) A szörny ma
jó kedvében van, hagy elfutni.
M2
A buszra egy nyugdíjas kapaszkodik fel, fôként mászás
szakértelmét fitogtatva. Varányszemeit kétségbeesetten
forgatja.
SE
Nem bírom a vért, átadom a helyem. (+1 vállveregetés)
M2
Hamarosan hazaérkezem.
É 20
Kér banánt, mézet, tejet összeturmixolva finom, táplálékdús kajához jutok.

TF 2 30
Elôpakolom a tankönyveimet, és próbálok belôlük valami érthetôt kicsikarni. Még nagyon sok kell ahhoz,
hogy tudásom komolyan megnôjön.
M3
A kí kolostorhoz érkeztem. Szembe jön egy szôke kék
szemû kobudera nô. Kedves szavakat suttogok a fülébe. Ô halvány mosollyal búcsút int. Nem vagyok jó nála.
BE
Elkezdôdik az edzés. Ellenfelem egy 100 kilós tüsihajú
troll férfi. Övén kalandozóskalpok fityegnek. Ez már
sok. Elsötétül elôttem a világ, szálló tankönyveket, gúnyos tanárarcokat vélek felfedezni, amint egy függôleges vonalat húznak a naplóba, majd egy felém száguldó ököl tûnik fel. Ekkor hirtelen kinyitom a szemem, egy pillanat alatt felébredek. Csak egy hétköznapi rájanyék támadott meg. Megkönnyebbült sóhajjal
verem péppé a rájanyék tüskés farkát, miközben azon
tûnôdöm, milyen szép is az élet. A bolhakutya békésen ropogtatja a friss manócsontokat, egy emberke a
pókhálóban kellemes kábulatban vigyorog a kövér
pókra, egy alakváltó vidáman csapkodja a pici bakkurákat. Kell ennél több?
ENCYCLOPEDIA FACTUS
ISKOLA (a2+b2-2ab*cosϕ. labirintus)
Ez az egyik legérdekesebb, legveszélyesebb labirintus.
Fiatal kalandozók hónapokig hajtanak, hogy bejuthassanak, és ha sikerült, (legalább) 5 évig küzdenek,
hogy kikászálódjanak belôle. Leggyakrabban a tanár
nevû szörny tanyázik benne.
TANÁR (007. SZÖRNY)
Ez a ragadozó leginkább a jól ismert szirénekhez hasonló. Addig-addig mondja saját szövegét, míg a hallgatója vagy elalszik, vagy megtébolyodik és hasonló
balgaságokat kezd el beszélni. Mindeddig egyetlen hatásos fegyver vált be ellene: ha reggelig szerenádoznak
neki.
HÁZISÁRKÁNY PORTÁSNÉNI (XXL. SZÖRNY)
Ez az ôsz hajú, hiányos ezüstfogú, mindig rosszkedvû
szörnyeteg szinte kizárólag a portásfülke lakója. Mivel
összes hatalma addig terjed, hogy nem enged ki a kapun, e kiváltságához foggal-körömmel ragaszkodik.
Mivel számára legfôbb érték a kartoték, és az elôírás
szerint 13.45-ig nem kell kiengednie, 13.44-kor az
embernek ott kell dekkolnia a kapuban.
Shinai (2440)

Megérkezésem Ghallára
Bosszankodva ugrottam ki
felforrósodott tóvizembôl, melyben vígan pancsiztam. Elôször
azt hittem, hogy megint valamelyik árnymanó suhanc gyújtogatott, de szomorúan döbbentem
rá, hogy ekkora pusztítást egy
göthös árnymanó nem tud
okozni. Pár csepp könnyet ejtettem szülôfalum romjaira és
elindultam megkeresni azt a földet, mely talán megmenekült a
világégéstôl.
Nemsokára zöld foltokat látok. Biztos napszúrást kaptam!
De nem! Ez valódi hullámzó fû!
Még egy démontetû is jött fogadtatásomra. Vagy mégsem?
Nem tudom, hogy járja démontetûéknél, de én egy jobbegyenessel fogadom. Nincs szárnya, mégis repül. Mi az? Hát a
démontetû a fogadtatásomtól.
Egy új képességet szereztem.
[találóskérdések: 1. szint] Tehát

a démontetû repül. Miután elvesztette lendületét, megpróbálja megkeresni. Segítek neki
és egy határozott rúgásomra
újra megtalálja. Furcsa mozdulatokat tesz, szerintem megpróbál megkérni, hogy legközelebb
ne segítsek neki. De engem
nem lehet csak úgy visszautasítani! A démontetû újabb lendületet véve repül a fû felett, majd
hangos puffanással terül el.
Érzem, hogy ez az a föld,
ahová igyekszem. Kezdek eltelni
optimizmussal. Mozgást észlelek a sûrûbôl.
Mint egy kommandós, úgy
lopakodik felém egy lila brekk.
Legyen meg az öröme, úgy teszek, mintha nem venném észre. Megreccsen a lába alatt egy
ág, felkapom a fejem és egészen
másfelé nézek, mint amerre ô
van. Megnyugodva továbbkom-

mandózik felém. Tetszik neki az
új játék!
Még csináljuk egy darabig
majd figyelmeztetôleg ránézek
és tudatom vele, hogy meguntam. Ô tovább rejtôzik, még játszani akar! Rákoppintok az orrára, játékosan adok egy barackot a fejére, erre jólesô álomba
merül.
Mégiscsak barátságosak az itteniek. Ha egy kicsit gyermekdedek is. A bozót a már jól ismert
zörgéssel tudatja, hogy újabb látogató érkezett. Intenzív útbaigazítással elküldtem az örök vadászmezôkre, tanácstalan gonyolék barátomat.
Elfáradtam, jólesne a pihenés. Egy darabig csavargatom
még csontszáraz vizestömlômet,
majd a fáradtságtól álomba merülök.
Trial Saga

• I. évfolyam, I. adás •
Törv. védve
16.00 MÍNOSZ
90’
Vetélkedômûsor. Benne:
– Ki tud hamarabb egy botból smirglilevél segítségével fogpiszkálót csiszolni?
– Szörnyidomítás, és egyéb ôrültségek

Rajz: Dulna László

„Egy régi álmom látszott beteljesülni. A félszigeten eltöltött két küzdelemmel teli év során végre
összegyûlt annyi pénzem, hogy vehettem magamnak egy igazi vaspáncélt. Büszkén léptem be a huertoli
kovács mûhelyébe, s rögtön a páncél felôl kérdeztem a mestert. – Van itt egy igazán különleges munka,
s csak 120 arany az ára! – mutatott rá a kovács az egyetlen vasvértre a boltban. Megörültem, s rögtön a
kezébe nyomtam a pénzt. Azonban már a vásárláskor szöget ütött valami a fejembe. Mintha valami
nem lett volna rendben új szerzeményem körül...”

„... s valóban! De sajnos csak késôn jöttem rá, hogy mi is volt az. Éppen az Abrizu hegyeibôl nyíló napsütéses Rin völgyben jártam, amikor nekem támadott egy régi gyûlölt ellenfelem, egy ocsmány púpos burástya. Már többször megjártam vele, eddig mindig belémpetézett a bestia. Ez alkalommal azonban mosolyogva támadtam rá, s bízva vaspáncélom védelmében hagytam magamhoz közel jönni a szörnyeteget. És
ekkor derült fény az aljas cselre: a páncél mellrészén a lemez elmozdítható és egy nyílást takar! S ó,
istenek, a púpos rémség tudta ezt! Álnok kovács...
Tanuljon hát mindenki az esetbôl: csak a saját keze munkájában bízhat az ember!”

A GN TV mûsora:
8.00-10.00 REGGEL TV. Benne:
– Ki korán kel, aranyat lel
– Riport a reggeli gyakorlás elônyeirôl
– Anyák élményei a szülésrôl
10.00 GN SPORT. Benne:
– Egy új sportágról, a quwargtiprásról
– Sporteredmények
10.00 REMETE
35’
Dokumentumfilm a remeték életérôl.
11.35 REKLÁM
11.40 HAMI–NYAMI
50’
Fôzômûsor
Mai étel: Párolt patkánypáfránnyal és démontetûhússal
töltött sült vadász tatu.
12.30 ZENEFORTÉLY
60’
– Bárdok dalai
– Top lista
13.30 REKLÁM
13.35 ZÖLD GN
50’
ismeretterjesztô sorozat
A Rák hegység élôvilága.
14.25 KÓRHÁZ GATIN SZÉLÉN
95’
filmsorozat
I. rész: A féllábú troll nôk esete.

17.30 MENEDZSER MAGAZIN
benne:
– A meggazdagodás módszerei
– Hogyan nyissunk ércbányát
– Aranylelôhelyek infói

60’

18.30 ESTI MESE MUTÁNS GYEREKEKNEK
Pimpa a troll s a távcsô

30’

19.00 HÍRSZÓRÓ
30’
Benne:
Tudósítás a II. Ghallai Olimpiáról, KT-król, politikáról,
stb.
123’

19.30 EZT ELFTROLLTÁTOK!
Shaddari vígjáték
21.33 REKLÁM
21.40 SÜNMEDVE II avagy
A SZÖRNYFÉSZEK NEVE HALÁL
Qvilli horrorfilm. Csak gyenge idegzetûeknek!
23.47 HÍREK, IDÔJÁRÁS JELENTÉS

A GN TV a:

127’

5’

rúnafrekvencián fogható!

Akinek sikerült befogni, annak jó szórakozást kíván
a mûsorszerkesztô.
A kritikákat, panaszokat, kéréseket, ötleteket a mûsorszerkesztônek küldjétek:
Issus Banth (1173)

„Álom” az Olimpiáról
Meghirdette az Olimpiát Yaurr „gyaur” népe
Én is, mint tapasztalt harcos, ki lettem pécézve!
Talán „illatom” volt tömény, vagy nem tetszett a képem,
(vagy inkább valakinek a „tyúkszemére” léptem) így veteránként indulhattam
éppen!
Elsôként egy szintszívót egy körben könnyedén szúrtam le,
De jött egy body-builder gnóm és (K.O.-ig) cölöpnek vert a földbe!
Erômbôl (és vámpirizációmból) futotta két épp hogy döntetlenre,
de végül jött egy undorítóan jóságos kobudera nevetve.
Leírom hát pontosan, hogy „ôgonoszságom” hogyan nyert (majdnem) csatát,
Tanulsága nincs, így olvasása nem árt!
A kobudrát nevébôl „Sir”-lajhár rokonának véltem, de két sorozat pofontól
lila lett a képem.
Ám változott minden a harmadik körre, mikor (0 támadással) csak kettôt
vert fejemre,
Míg én (0 támadással) 16385 életpontot sebezve, 1639 életerôt
vámpírizáltam nevetve!
Ellenfelem zsákkánt dôlt el és a közönség engem ünnepelt!
De a „gép ördöge” pontbíróként szerepelt és fekete zászlót mellettem emelt!
Csak egy álomtündér szórakozhatott velem,
Mert felébredve nem volt lila a fejem,
Tapasztalatnak azért elég volt ez éppen:
„Alacsony merészségnél nem vernek majd képen”
Blue Scourge (4505), Leah „ostora”, az „alávaló alakváltó”

A mi utunk sötétebb

Válogatás Ashkenor tudósításaiból
A hét kacsája: Gumi Kacsa, rossznyelvek szerint azért szerez annyi TP-t,
mert csuda módon elnyúló testét 9 mérföld szélesre képes kinyújtani, így
egyidôben háromszor annyit cselekedhet, mint más fajok. Eddigi rekordja
az volt mikor áldozás közben lemászott egy kútba, és eközben egy rát-fa tetejérôl szárnyas hernyót gyûjtött.
Tudományos felfedezés: Ashkenor a 15. számú labirintusban Atomvillanást észlelt. A jobb kezében bunkósbotot, bal kezében vizestömlôt látott.
Szerencséjére a „jelenés” barátságtalanul végigmérte, valami köszönésfélét
vakkantott felé, majd odébbállt. Ashkenor sugárfertôzéstôl tart.
Szörnyvilág:
Újra összeült a Szörnyek Érdekvédelmi Frakciója. a púpos burástyák
vállalták, hogy a szörnyeket ingyenes tartásjavító gyógytornában részesítik,
hogy a kalandozók ne támadhassák meg ôket a „szörny testhelyzete nem
sok jót ígér” felkiáltással. Egyben szorgalmazzák a szörnyismeret szakértelem korábbi megszerezhetôségét.
A kalandozók küldöttsége egyhangólag elutasította azt a törvényjavaslatot, mely szerint a púpos burástyák is hasnálhassák az FU parancsot.
A vízionárok „Házhoz-menô Házi Mozit” üzemeltetnének. Kínálatukban a legújabb, legszínvonalasabb pszicho-horror filmek szerepelnek (pl.
A csontvázherceg kaszája; Íme, a halál, stb.) Az érdeklôdô kalandozók az
életükkel fizethetnek az FT66-os bankszámlán. Borravaló ajánlott.
Vadászat: Ashkenor (szúrófegyver ismeret: 1), egy szál kôhegyû lándzsa
és 9 TVP felhasználásával garokkra vadászott, élelemszerzés céljából. A sikeres gyûjtômunka eredménye egy mucugró (+1 kaja), és +1 gyógyítás
volt.
Harcmûvészet: A közhiedelemmel ellentétben nincs olyan kavadu, amely
immunis lenne a kobraharapásra.

Hosszú ôszi hajnalon
Hárman ültek korhadó avaron.
A tûz fényénél azon vitatkoztak
Mi a mozgatója világuknak.
Szerintem – szólalt meg a gnóm
A mágia és bölcsesség, tehát én azt mondom
Az ész mindenek felett áll
Merész ki ezzel vitába száll.
Mire a sok tudás, mágia, tárgyak
S mivégre, mint bölcset várnak
Ha életed hamar kimerül és erôd is oly csekély
Nem kell sokat várnod és elnyel a sötét éj.
Mondtam – morogta a troll – felelejtse a tudományt!
Erô! Az kell ide, és megrázta a vaskos buzogányt.
Ha a troll sokat kóborol erdôn s mezôn,
Végül ô lesz az úr az égi hegytetôn.
Hiába, e nemzetség nem eszérôl híres,
S bár erejük az nem kétséges,
De belôlük már hiányzik a bölcsesség
Így ezért ôket is legyûri a gonosz vég.
Most figyeljetek hát rám ti ketten!
Ím ez a lant elf kezemben
A mûvészet! Vele megvalósítja a világ álmait
Sóhajtott és magukra hagyta elképedt társait.
Holdbarát (2447)

Élet
Már régóta itt bolyongok.
Járom e vidék vadonjait;
De mégis oly gyakran szorongok,
S e félelem nem boldogít.
Egy nap, tudom, meghalok.
De addig büszkén viselem terhem súlyát,

De addig nem törnek meg az álnok tettek,
De addig merészem feszítem íjam húrját,
S a Halál szemébe nevetek.
Bárhogy hajtom végre tetteim,
A Szent Egyensúly vezeti kezem;
Csak úgy érdemes élni, ha szabad vagy,
S senki se szabja meg, hogy viseld magad;
Nincs, ki mondja, mi a jó s a rossz,
Mert ezt csak Te magad tudhatod.
Legyen hát vége! Dalom bevégzem;
Folytatom utam – Messze még az Éden,
De van a Csillagos ég, harc, dal, kacagás...
Ez az, mi pezsdíti vérem,
S hosszú úton ez élteti lelkem.
Avenger Blondraker (3160)

Idea fixa
Élesen emlékszem még a tûzre
Azóta most léptem elôször élô fûre.
Felcsillant hát a remény
Bár az élet itt is kemény
De mi az nekem, igaz Trollnak
Szörnyek jönnek, s általam halnak,
De ne hidd, hogy véres barbár vagyok
Mert hát mit tegyek, ha izmaim ily nagyok.
Kénytelen vagyok ölni,
mert nem megy újat kiötölni.
De ne legyen Groukk a nevem
Ha ebben örömöm lelem,
Egyszerûen úgy fogom fel,
Hogy nekem ez kell.
Sors diktálja az életet
Hozza a végsô ítéletet.
Sors osztotta az életcélt
Követnem azt szent kötelesség

Ninsai! Kérlek írd meg a fodrászod koordinátáit. Vagy
netalán valami szert használsz?
Bilkin (11A12), a torzonborz

J Dalamar! Legyünk barátok!

Szintszívó (96)
J Árnymanók!

Azt hallottam, a déli helytartói városban a fekete mágustorony tövében lelakatolatlan titkos bejárót találtak. Ki jön velem város(alá)nézésre?
Sunyi Richard (0013)

Szerelem
J Ó, Lady Olivia, meddig csigázod még vágyaimat? Legalább a mákró-

zsákat fogadd el!
Dom Cranoli (#36#25)

Tetemre hívás, hadjárat

Mézszavú papok jöttek hamis istenekkel,
fényt hirdettek, szeretetet – feszülettel.
Szóltak: „Egyenlô mindenki. Kicsik és nagyok.”
De én, az Árnymanó egyenlôbb vagyok!
Mondták: „Ne akard a másét, vagyonát, jószágát,
Ne kívánd az arany hamis csillogását.
Az isteni gazdagság maga a szeretet.”
De én, az Árnymanó, gazdagabb leszek!
Óvtak: „Hatalmat ne kívánj magadnak,
A szerénység nagyobb hírnevet fakaszthat.
Kegyelmet ossz és meg lesz a jutalom.”
De én, az Árnymanó vérre szomjazom!
Mézszavú papok jöttek, de nem volt maradásuk,
Sötét lelkemtôl szedték sátorfájuk.
Fehér aurával minek is tartanának?
De ha kell, egy Árnymanó azt is lop magának!
Fortamin (2977)

Cím nélkül

Üzenetek
J Sörtehajú

J Te

aljas kis gonyolékeledel! Ha még egyszer észreveszem, hogy a
piromenyétemmel szórakozol, mind két füledet tatudobra cserélem! (Miért kellett maxra állítani a tûzerejét? Teljesen hamuvá
égett a tegnapi ebédem.)
Igor, a vízikovács (#*@%!)
J Újra itt van mindenki réme, a kôkéses gyilkos, a síma modorú
maffiavezér: Ghalla Keresztapja! Két fordulón belül mindenki adjon fel 20 zsetont a számlámra, mert különben az élete egy nyomorult városi ôrénél is kevesebbet fog érni! Legyetek jó kisfiúk és
kislányok gyermekeim, és fizessetek!
Ghalla Keresztapja (666-666) (számla: 0101)
J Mutánsok!

Hát nem látjátok, mi folyik itt? Minket csak úgy elkapkodnak! Se gyerekszoba, se óvoda, se kisbicikli! Ez nem járja! Fizessünk meg a félmunkáért! Le a szülôkkel!
Kisbalázs (41466+41467=33550 (na ugye?!?!?!))

Munka

Ezért hát utam rovom tovább
Az élet rögöt útján.
Halomra ölöm, ami mozog
Az életem e körül forog.
De, s talán ez hihetetlen nektek
Azért önálló akarat van bennem.
Talán ellene valamit tehetnék,
De ehhez hiányzik a szándék
Mert azt hiszem és fogadom el,
Hogy nekem ez kell.

J Qvill

városának polgármesteri hivatala alkalmi munkásokat vesz
fel. A munka jellege: ásás. A feladat: a város köré olyan védô vizesárkot kell ásni, amin egy kalandozó sem tud átjutni! Olyan ötletes jelentkezôket is szívesen felvesznek, akik jártasak a halálos
csapdák, lélekpusztító mágiák, támadóvarázslat-semlegesítô aurák
készítésének terén.
A törpe kovácsok, városi ôrök és gnóm boltosok céhének
megbízásából: Qvill városának polgármesteri hivatala

Megszoktam már a harcot
És eltûrtem pár kudarcot
De utamat kiontott belek kísérik
És sokan ezt maguknak kikérik
De hiába szabadkozom
Nem értik meg gondolatom
Úgy neveznek: örült barom
Hisz megvetik feldatom.
Én ezt a sértést is kiállom
Mert a harcot csakis magamért csinálom
Nem életem szórakoztatására
Vagy másik riogatására
Hanem, mert csakis abban hiszek,
Hogy nekem ezt kell!
Groukk (4046)

Üzenet
Harc, Tûz, Víz – ez csak,
Ami hazánkból maradt
Izzó nap alatt.
Kodomo téged keres,
Ugy kezet fogna veled!

Üzlet
J Olimpianyertes

apától és 3 kalandozóskalpos anyától mutánsok eladók! Érdeklôdni a Júra-park ôreinél lehetséges.
J Gyorsbüfét nyitottam. 10 hamburger 500 arany (1 kaja).

J Tüskepajzs

King of Burgerland
komponenseimet szopógödör-koordináta infóra cseré-

lem.
Sasszeg (22222)
J Dalamar-összes vadász tatu bôrkötésben eladó. Ha tagja vagy a

könyvklubunknak, 10% kedvezményt kapsz. A könyvklubba
jelentkezni az 529-es kolostorban lehet.
J Használt fegyvereket és páncélokat veszek!
Ószeres (0989)
J Isaura nevû fehér rabszolganôm eladó.
Leonsio

Szolgáltatás
J Minden

játékhét nyolcadik napján megtekinthetô a bolhacirkuszom Gatintól délre.
Buksi (#17)

Kodomo Szanpo (1875)

Egyéb
J Három hete kôvé változtatott egy kôkorszaki szaki. Azóta várok. Hol

késik már a visszaváltoztató osztag?
Fürge Gyík (-4343)
J Emberek! Tud valaki gyors módszert, hogy az Olimpia elôtt 11-re

csökkentsem a szúrófegyver szakértelmemet?
Izmos Géza (FFFF)

Ha elég kedvet és erôt érzel magadban ahhoz, hogy részt vegyél a TF szerkesztôinek munkájában, jelentkezz! Munkát és pénzkeresési lehetôséget ajánlunk Neked!
Várunk minden ügyes, szorgalmas író-, grafikus-, és szerkesztôpalántát.
Referenciamunkáddal jelentkezhetsz levélben vagy személyesen a TF-találkozón Tihor Miklósnál.

EZT NE HAGYD KI!

J Nézegetjük magunkat a tükrünkben. A glória is jól áll és a korona

is. Melyiket hordjuk inkább? Mindkettôt?
Dalamar (3472)
J Infó! Arany–zseton konverter és pszi-kô van a 499. labirintusban.
JA

fenti apróhirdetések kizárólag a képzelet, Dalamar és a szerkesztôk szüleményei. Azok tartalmáért kizárólag az elsô helyen
megjelölt szerzô a felelôs.
A szerk.

Kis(sé) állat határozó

KILL-I KÖRSÉTA

Daghbar esti dala
„Ecce vót, hó nem vót
Mive’ nyár meg 220 V
Vót ecce 1 naccsalád;
ELEJNOSZ hugica, FERLÁJT apuka
DOOR NOD-ON bratyó, SERÁN
anyuka,
TAR nagybratyó, RÁJA nagynénje.
De DOOR NOD-ON egyik este rossz
fát tett a tûzre
S mijatta az egisz világ leége...
1 szép napon, mikó Setét Rat-nek
semmi dóga (mat, fiz, stb.)
nem akadt
Eszibe jutott, hogy lopni kéne vmi
naon fontosat
L-ment te!(hát...) a Gatinba hogy
mexeggye jól magát
De arrafelé salyna-balyna senkit
nem talált.
Így hát L-indult kelet felé miközben
sûrûn ...trallala
S arra gondolt, hogy arrafelé lesz
maj’ mit csórni (JA!)
Hogy kimelegeggyék 3KORNIST ôlt,
s jó nagyokat nézett
S a csendre való tekintettel
NYIVÁKOLNI kezdett:
Menta, menta, menta V-HALLA
mentén
Hun éjt 1 kislyán, ESZTI a neve
QVILL-en is túl lopkod a szerelme

Reggeli troll agytorna

PISZKOSul könnyes minda 2
(varány?) szeme.
Ecce aztán jött a mende-monda...
Hogy leváltották a Szerény
Múmiják,
Eszti baba picit elborula
S énekelte ezta régi dalt:
– Ó, te (szöges) bunkócska, te
drága (10 ap)
– Ó, te erôs trólfa gircses-görcsös
ága,
Te drága, segícs most!
Sohase mondd, hogy nincs semmi
keleten,
Sohase hidd, hogy a DEM nem kell
nekem.
MINDIG LESZ ÚJ, s még újabb,
Hát várd a vacsorát,
De sohasse mondd, hogy nincs
tovább!
Sohase mondd, hogy...
VÉGE!
De még folyt. köv.!
„A mesében leírtak pusztán a
képzelet szüleményei. Bármey hasonlóság, legyen az élô vagy halott,
ember, vagy halandó, pusztán SZÔRÖSPÓK ÔRDÉMON mûve!”
© by Szôröspók Ôrdémon
(9999)

A Hegy mélyébe a Tûz betört
Tombolva irtott követ és falat
S mi korszakok alatt ott összegyûlt
Semmi lészen egy perc alatt.
Ôsi trónterem, vésetes,
Szobor és kristály, kô és fény,
Hatalmas, büszke, oszlopos csarnok
Eltûnt a pusztulás rejtekén.
S ki megmaradt – mert így írva sorsa –
Legott a felszínre költözött
Nagyhírû család utolsó sarja:
Kôfia Daghbar – a többi között.
Rôtvörös szikla, bányász–kovács,
Lent soha társára nem akadt,
S most, hogy a Sötétség köréje szállt,
Ha lehet, még százszor magányosabb.
Hallotta különös lények hangját,
Troll hencegést és elf-szeszélyt,
Gyengét és erôst, okost és balgát,
S a vén törp minddel illôn beszélt.
Ô az! a küldetés hordozó.
Hatalom után nem fûti láz,
Egy szenvedô földet gyógyító,
Szekerce–forgató nagy vadász.
Az istenek tudják csak, merre visz sorsa,
Sziklakô ösvény, hol elhalad,
De kísérhet gonosz, kincs vagy mágia:
Vén törp, a te utad tiszta marad.

Egy szökôkút mellett elhaladva pillantottam meg a boltot. „Körülnézek” gondoltam.
Öt méterre voltam az ajtótól, mikor egy Nap
szimbólumot viselô kobudera jött ki, öles léptekkel. Majd fellökött. – Az any...ööö – a hangom elcsuklott. Baljában egy levágott véres
gnóm fejet lóbált. –Aaaggghh!!!
Bô negyedóra múlva tértem magamhoz.
Verítéktôl csapzottan, reszketô tagokkal indultam a bolt felé. Kóválygó fejjel tántorogtam be,
a nyitott ajtón.
– Ma... mm... maga meg kiii?! – dadogtam a pult mögött álló meghatározhatatlan
korú gnómnak, aki rezzenéstelen fapofával
piszkálta a körmét. Udvarias, de közömbös
hangon jött a válasz.
– Üdvözöllek én vagyok Zekbrakplakpók, e
bolt tulajdonosa. Miben lehetek szolgálatodra?
– Áaaaarrrrggggghhhh!
Arra ébredtem, hogy már magamnál vagyok. Még vagy tíz percig ültem a földön, megpróbálva rendezni összegabalyodott agytekervényeimet. A góm még mindig a pult mögött
állt. Rendületlenül piszkálta a körmét.
– Az... az a kobudera. Megölte azt a gnómot! – ziháltam.
Kérdôn rámnézett – Jaaaa. Zekbrakplakpókra gondolsz? Az ikertestvére vagyok.
– Nem. De hát megölték!!! A testvérét!!!
– Már úgyis öreg volt! – hangzott a közömbös válasz.
– Elkapták a gyilkost?

– Hm. A kobuderára gondolsz? Nem vitt el
semmit.
Ez nem lehet igaz! A körmét rendületlenül
piszkálva folytatta – A városi ôrség fontosabb
teendôket lát el.
– De hát gyilkosság történt?!?
Bólintott.
– Igen. Ô volt a huszonnyolcadik.
– Míííí!!!
– Az ôrôk a lopások megakadályozásán fáradoznak. Nem érnek rá ilyen bagatell ügyekkel foglakozni – magyarázta komolyan.
Lassan centirôl-centire, araszolva hátráltam az ajtó felé. – Szóval nem érnek rá hihi!
Rám nézett– Adhatok valamit? – tovább
hátráltam.
– Nem érnek rá, hihi, foglalkozni vele. Hehe.
– Jól van? – kérdezte összevont szemöldökkel.
– Áaaaaaarrrrrrgggghhhh!!!
A szökôkút tövében ültem, Immáron közömbös, fátyolos tekintettel néztem, ahogy egy
tagbaszakadt troll alakváltó társának mutogatott egy levágott üveges szemû törpe fejet.
Üres, semmitmondó képpel néztem,
ahogy egy elf, a tér másik oldalán az imént levágott városi ôr fejét tûzi lánzsájára.
Magam elé bámultam, úgy motyogtam.
– Istenem, istenem. Mikor kerültem én
Ravenloftba?!?
Felhôfürkész Atray

Märchen a gnómról
Testén érczpáncél, fejében hatalom szava,
Így lép a mélybe ô, s lenn csak pókok – utálatos tanya.
Ajtót betör, zárat szakít, harcra várva jobbra–balra tekint.
Sötétségben fény a lelke, ki látja ôt, letérdelne.
Lelketlen állat az elsô, kinek átjárja szívét a lándzsa.
De jönnek még – számos, Elôtte halomba gyûlnek – sok utálatos.
Raia elhagyod-e harcosod?
Gyönyörû lány, testén utálatos ízek, vörös a haj és vörös a vér.
Nagy szomorúság fekve látni e gyönyörû harcost.
Temet már a gnóm, keresztet magasba emel.
Esküvése szörnyûséges, fejében gondolatot tüzes magma kerget.
Rohan folyosókon, termeken, ajkán a harci dal: bosszú
Elôtte nem áll meg semmi, lándzsáján vér? – iszonyú tartalom.
Harcos elhagyod-e istened?
A terem hatalmas, a fény itt, a sötét lény amott.
Mana hullámzik a teren át, megfeszül az akarat.
Megérzi ô a halál sötétjét, fehér tûz mar sebet.
Féltérden már mindkettô, mikor kirántják a fegyvert.
Egymásnak ugornak, vér freccsen a falra – rettentô.
Halálos vágás itt, halott ellen arra.
Raia, segítsd meg harcosod.
Isten néz le az égrôl, szeme örül – nagy hatalom.
A gnóm feláll, eredmény? Lándzsáján iszonyú tartalom.
Elindul a méylbôl, lépte megint határozott.
Emlékeiben a lány él, tûz mellett gyönyörrel táncoló.
Csillagos kinn a nagy terem, tábortûz fénye ég.
Tûz mellett gyönyörrel táncoló, álmában a lány él.
Raia, ne hagyd el harcosod.

Fire (5431)

Nyomolvasás (meglepetéssel)

Aranymagisztrátus!

Qvill. Micsoda porfészek. Egyhangú, sivár
és ahogy hallom, ellenséges. Bizonyos pénzszerzési akciókat felettébb keményen büntetnek itt. A városról kialakult képet csak a hordók és kordék mögül elôugró, késsel hadonászó pszichopaták színesítik.
Órák hosszat bolyongtam a város kultúrlétesítményeit kutatva, majd a hiábavaló mászkálást elunva, merész elhatározásra szántam
el magam. Oda totyogtam az egyik városi ôrhöz. Nagy hasú, csapott homlokú, széles orrú
ürge volt. Csak úgy sütött belôle az értelem.
A nadrágomban összegyûlt bátorságomat
összeszedve megszólítottam a hivatalos közeget.
– Eelnézést uuram, de hol találom a fogadót? – Az ôr gúvadt varányszemekkel nézett
rám.
– Fogadó – mondtam újra. Semmi. széles
karmozdulatokkal magyarázni kezdtem.
– Kocs-ma! Krimó! Késdobáló! Tudja?!
Kaszinó? Nem? Ööö... bordély? Érti? Lányok.
– csak bámult. Aha. Megvan! Biztos külhoni.
Összeszedtem kevéske idegen nyelvtudásomat
és újra próbálkoztam.
– Teve tuvudsz ivigy beveszévélnivi?
Összevonta busás szemöldökét – Ivigeven
szivi.
Most én néztem.
– A polgármesteri hivatal és a vegyesbolt a
fôtéren, onnan keletre meg a fegyverbolt –
mondta – Na, tisztulj!

Sikerekben és eredményekben gazdag olimpiai
részvételt kíván Ghalla minden kalandorának az

avagy
egy mákrózsától bódult gnóm látomásai Ghalla állatvilágáról
II. rész
Mérges pók:
Rövidlátó, földönfutó pók. Mindenkit kavadunak néz – ami köztudottan rendszeresen eltapossa futás közben –, ezért szokott mérges lenni.
Vadászatánál törpök, gnómok, árnymanók elônyben!
Grákó denevér:
Szívó(s) támadók. Nevéhez méltóan vért szív. Rendszerint ez okozza
vesztét is, hagyni kell, hadd szívja tele magát. Akkor bágyadtan lefordul
áldozatáról és nagyon könnyû agyoncsapni. (Így is, úgy is megszívja...)
Gyilkos mókus:
Ártatlan kinézetû vérszomjas ragadozó. A gyanútlan vándorra kedvesen
rámosolyog egy ágról, billegteti a farkát, majd hirtelen átharapja annak
torkát. Azok szerint a tapasztalt kalandozók szerint, akik elég gyorsak
voltak ahhoz, hogy mindez fordítva történjen, ehetô a húsa...
Sünmedve:
Egy rendkívül magányos és kétségbeesett barnamedve „türelmetlenségébôl” született Ghalla egyik legnépszerûbb szörnye... Köszönjük!
Gorombilla:
Furcsa lény: ha összefutsz vele az erdôben, kihív „nézzünk farkasszemet” játszani. Ha veszítesz, meghalsz; ha nyersz, megengedi, hogy kivágd a lapockáját.
Lebegô gomba.
Ha az erdôben egy nagy, piros kalapú gomba jön feléd, nem kell mindjárt megôrülni. Csak az erdésszel találkoztál. Éppen csiperkét szed,
ezért visel ilyen megtévesztô álcát.
Tigroszlán:
Házából kivert cirmos. Növényevôkkel táplálkozik. Áldozatát a magas
fûben lopózva közelíti meg. Ezért fokozott életveszélyben vannak a piknikezô vegetáriánusok.
Technokolin bogár:
Kifejezetten kötekedô állat. Amikor meglát egy kalandort, eléáll, és egy
„Te vagy itt a bakter?” kérdés kíséretében szembeköpi azt. Majd fityiszt
mutatva elszalad. Rendkívül nehéz elkapni.
Ragnomongar

