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Ghallai Közös Tudat-tár

Szám Név Jellemzés Alakulás Vezetô Szimbólum
9101 Álomôrzôk Jó 93.11.23. 3821 Jerikó Fônix
9102 Vasalt Bunkók Semleges 93.12.23. 1506 Kôfejû Beldor Eltaposott quwarg
9103 Serény Múmiák Gonosz 94.01.07. 4709 Ithril Mosolygó angyalka rózsaszín bugyiban
9104 Viharlégió Semleges 94.01.27. 2883 Dort Amessix Tornádó örvénylô tölcsére
9105 Lélektisztító Irgalamas Nôvérek Raia 94.02.13. 3448 Darkseid Halványan vibráló nyunyónyûvô vikócmajom
9106 Arany Magisztrátus Fairlight 94.03.27. 4116 Tour Wen Varázskönyvbôl ömlô aranyló hatalom
9107 Ezüst Kígyó Szövetsége Fairlight 94.04.08. 5343 Sasszemû Murshum Két, kört formázó ezüst kígyó
9108 Naplovagok Raia 94.06.01. 1150 Red Tiger Fehéren izzó tûzgömb
9109 Északi Driuda Szövetség Sheran 94.06.15. 5604 Annak Tölgyfakoszorú
9110 ZAN Rendje általános* 94.06.21. 6666 Toborzásgátló VlagyimirBézs alapon édeskés illatú halálsikoly
9111 Ördögi Kör Dornodon 94.07.25. 4538 Ilinir Doaron Koponyák gyûrûjében fekete obszidián denevér
9112 Mesterek Bandája árnymanó 94.07.25. 2434 Lop-Nessy Eszti Kincsekben dúskáló, vigyorgó Árnymanó
9113 Pusztítás Apostolai Leah 94.07.25. 5646 Grath Morphus Kasza
9114 Pöröly Rend általános 94.08.15. ????   ???? Súlytásra emelt pöröly
9115 Igazság Keresôi általános 94.08.18. 3472 Dalamar Lélekmérleg
9116 Ördögi Kör Leah 94.09.05. 5326 Morholt, a vészhozó Denevérek gyûrûjében fekete obszidián koponya
9117 Hófarkas Klán általános 94.09.14. 2271 Quetzalcoatl Hófehér farkasfej
9118 Két Kard Testvérisége Tharr 94.09.19. 1375 Worm Földbe szúrt kard
9119 Kvazársziklák Népe troll 94.11.07. 3189 Brutaliti Véres csatabárdot nyalogató Troll
9120 Változás Gyermekei alakváltó 94.12.14. 5538 Zan-palánta Nekrofun-bonsai
9121 Szamócák általános 95.01.04. 2279 Dzsoki a gonosz Szamóca
9122 Vashegyek Nemzete törpe 95.01.18. 4922 Csákányos Blendor Hatalmas hegyek ormai mögött lenyugvó nap
9123 Acél Öklök kobudera 95.01.24. 3403 Ashkenor Otthonát védelmezô jáde-sárkány
9124 Maffia Gonosz 95.01.27. 1550 Megváltó Kardra tekeredô, kitárt szárnyú háromfejû sárkány
9125 A korona bajnokai általános 95.02.14. 4842 McNewast Egy koronára fonódó kígyó
9126 Aranysárkány Raia 95.03.09. 3005 Memno Aranysárkány
9127 A Pentagramma testvérisége általános 95.03.17. 3616 Teriel de Gwyll Lángoló Pentagramma
9128 Vérvörös Légió 95.04.10.
9129 Az Illúzió Mesterei 95.06.19. ???? Fealefel Throm
9130 Az Idõ Porszemei általános 95.06.27. 4451 Einstein Junior Kaleidoszkóp

* a belépés feltétele 400 TVP építése egy ZAN-indukátorba

Ördögi kör
Ki belép hozzánk nem bánja meg,
S boldogan tölti napjait,
Jobban él és nem gebed meg,
A család megvédi tagjait!

Álomôrzôk 2.
A fônix felröppen, sebesen kap szárnyra,
széles e Ghalla virágzik alatta.
Elbüvölô képzet. De áruld el, barátom,
dicsfényes álmunkból nem lesz-e rémálom?

Zan Rendje
Roskadunk a kövek alatt, épülget a mû,
kômûvesként végzi mind, ki tehozzád hû.
De jaj, oly lassan épül, és öl minket, ki hogy bír,
Mentsd meg az indukátort vezérünk, Vlagyimir!

Maffia
Ölünk lopunk félemlítünk,
Kudarcot meg nem említünk.
Megígérünk minden félét,
Teljesítjük ötöd részét.
Munkát félbe gyakran hagyunk,
Tök jó hogy már 8-an vagyunk!

Igazság keresôi
Dalamar, az ûzött, igazságot nem lel,
keresi az utat csélcsap természettel.
Dornodon túl sötét, Raia elvakítja,
hát nem Sheranhoz pártolt Ghalla e bolondja?

Északi Druida Szövetség
Fák, bokrok és levelek, ó szentséges természet,
szörnyvilág, ki magadon Urunk áldását viseled,
polgár és te, kalandor, azonnal mondd meg hát,
ki az ördög írtja még mindig a mákrózsát?!

Vashegyek Nemzete
Kôkemény törpe, fém után kutatgat,
Ás érte tárnát, ha kell, vágatokat,
Érzi a fém közelét, munkadalra fakad,
csak egy mûfajt ismer, metált dúdolgat,
lassacskán halad, hát leteszi terhét,
pulár kristályait, kedvenc ramit kövét,
galachmitjait, ilkingyüjteményét,
kvazársisakját, a legfôbb ékességét.
Leszórja vaspajzsát, vashegyû lándzsáját,
vaspáncélja nélkül forgatja csákányát,
csak úgy sistereg a föld lapátja nyomán,
pár perc még és máris kezében a zsákmány!
Meg is pillantja már, mily nemes fémezet,
a földtúrás sikeres volt: kiásott egy rezet!
Más a haját tépné, minimum ordítna,
De ô ölelgeti és egyre csak csókolja.
Acélos lelke örvend, teli szájjal vigyorog,
s vakítóan csillog a rengeteg aranyfog...

22

Kvazársziklák népe
Brutális egy népség vagyunk
Életben senkit sem hagyunk
Búsulásra semmi okunk
Erõnk negyede az IQ-nk.

Viharlégió
Mi vagyunk a Rohamosztag,
Minket senki meg nem oszthat.
Nekünk nincsen túl nagy falat,
Ki látott ily roppant hadat!

Lélektisztító Irgalmas Nôvérek
Gonoszok hát vigyázzatok,
Velünk ne próbálkozzatok!
Vasalt bunkó vaspáncél,
Tápolás a végsô cél!

Serény Múmiák
Serénykedünk teszünk veszünk,
Indukátort építgetünk.
Tápolunk mi agyba-fôbe,
Szép az élet Gromak bôrbe'.

Mesterek bandája
Vastag tarsoly, teli zseb,
Enyves kéznél nincs is szebb!
Talán jobban dolgozhatnánk,
Ha egy kicsit összefognánk...

Vasalt Bunkók
Szétcsapok a Quargok között,
A bátorság belém költözött!
Van fegyverem, nincsen vész,
Vasalt bunkó, semmi ész.

Naplovagok
Jó lenne lovagnak lenni,
Kisebbeket agyonverni!
Ezért mi nem szégyenkezünk,
Most Wargpinba gyülekezünk!

Szamócák
Nálunk fônök szinte nincsen,
Osztozunk mi minden kincsen,
Szerkezetünk ôsközösség,
Erényünk az önzetlenség!

Aranysárkány
Mit tegyünk, ha hatan vagyunk?
Kt-t így nem csinálhatunk!
Gondolkodtunk, tanakodtunk,
Még egy tagot vásároltunk!

Álomôrzôk 1.
Reggel van hát, jól aludtam,
de volt egy rémálmom.
hogy lehet, hogy nem gyógyultam
Fônixes barátom?

A Túlélõk és Kalandorok Magazinja ‘95 július

A Ghalla News elõzõ számában
megjelent rövid cikkem után olyan
sok reagálást kaptam, hogy úgy ér-
zem kicsit bõvebben ki kell fejtsem
nézetemet. Elõre is elnézést kérek
mindazoktól, akik unják már ezt a
véget nem érõ jellemvitát, ígérem ez
lesz az utolsó ilyen témájú megnyíl-
vánulásom.

Véleményem szerint a jellemet a
tettek határozzák meg. A gonosz
nem attól gonosz, hogy Leah vagy
Dornodon híve, esetleg harcol a jók-
kal, hanem attól, hogy céljaiért kész
BÁRMILYEN eszközt alkalmazni.
Számára elsõdleges fontosságú saját
haszna. Ha szükségét érzi, megöl
bárkit, lop, csal és hazudik, de ha ér-
deke úgy kívánja akár „nemzeti hõs-
sé” vedlik, támogatja a rászorulókat
és rombolja a ZAN-indukátorokat. 

A jó pedig nem attól jó, hogy
napszimbólum fityeg a nyakában,
hanem, hogy MINDIG figyelembe
veszi más érdekeit, erkölcsi normái
vannak, és ha kell saját céljairól
mond le mások segítése érdekében.

Van aki feltette a kérdést, én is
ismeretlen varkaudarokat öltem
meg, akkor egy „jó” miért ne ölhet-
ne meg ismeretlen gonoszokat?

Megteheti, miért is ne? De ha a go-
noszok eszközeit alkalmazza, akkor
pont olyan sötét lelkû mint én vagy
bármelyik társam - semmivel sem
nemesebb!

A példa kedvéért írok pár szót az
egyik jellemrõl:

Az adott jellemûek nagy része
gyûlõli az ellentétes jellem tagjait.
Kész velük bármikor harcolni, és er-
re buzdítja társait is. Dicsõ tettnek
tartja egy ellentétes jellemû megölé-
sét, és büszkén meséli, ha jól ke-
resztbe tett valamelyiküknek. Saját
tetteire mindig ad magyarázatot, és
úgy véli mindig jogosan cselekszik.
Ha istene úgy kívánja lerombolja
másik vallás oltárait vagy bárkit/bár-
mit megöl.

Kíváncsi vagyok kitalálod-e ked-
ves olvasó, hogy melyik jellemrõl ír-
tam. Ha nem, akkor viszont gondol-
kodj el azon, mi a különbség Ghal-
lán a jó és a gonosz között!

Azt tanácsolnám a fehér aurájú-
aknak, ha VALÓBAN JÓK akarnak
lenni, viselkedjenek is ahhoz méltó
módon (ahogy egy-két jellemtársuk
teszi), ellenkezõ esetben pedig ne
csodálkozzanak azon, hogy miért
tartják õket gonosznak! (#4538)

IIlliinniirr  DDooaarroonn  ggoonnddoollaattaaii  aa  jjeelllleemmeekkrrõõll
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Porszemek vagyunk a létezés homokviharában.
A legnagyobb alkotások nyomát is elmossa az
idõ. Mégis, ha csak egyvalakin is segítettél, egy
barátot is szereztél, már volt értelme, hogy meg-
születtél.

Memno (#3005), Aranysárkány KT.

Nemrég az Alanori Csatorna partjainál egy
félig megégett, régi faládát vetett partra a
víz. Az Alanori Királyi Könyvtár gnóm tu-
dósai azonnal a ládában talált rengeteg te-
kercs, térkép és könyv tanulmányozásába kezd-
tek, s bár a tûzvihar során az iratok nagy része meg-

semmisült, sok érdekességet sikerült megállapítaniuk.
A láda egy hírhedt kalóz, bizonyos El DonGo tulajdonát képezte valami-
kor. Ez az El DonGo a tûzvihart közvetlenül megelõzõ idõk legnagyobb
rablója volt, szinte kivétel nélkül minden országban körözték. Rejtekhe-

lyére viszont sosem sikrült rábukkani, sõt még csak
nem is sejtette senki, hol van a fõhadiszállása.
Nos, úgy néz ki, az alanori tudósok megtalálták a rej-
tély kulcsát. Bár az adatok nem pontosak, nagy való-
színûséggel feltételezhetõ, hogy El DonGo a jelenleg
Túlélõk Földjének nevezett térségben rejtette el kincseit. Tekintve,
hogy a rengeteg veszély miatt erre a területre az alanoriak sem szí-
vesen merészkednek ki, a könyvtár tudósai úgy döntöttek, a kalan-

dozók rendelkezésére bocsájtják a térképtöredékek egy-két da-
rabját. Õk talán tudnak velük mit kezdeni...

[Azok az elszánt kincskeresõk, akik
esetleg azo-
nosítani tudták
a lelõhelyeket,
a kincset az FV
344 1 37 pa-
ranccsal áshat-
ják ki.]

Rallafine Rallathy sírjára:
Barát emlékét õrzi ez a jel,

Egy barátom volt csak.,,
s az most itt hever.

CChhaanncclloouuddee  vvaann  DDaall

A játékvezetõ üzeni
Az utóbbi idõben sokan panaszkodnak, hogy ha kiadják az
FLH 0 x parancsot (mivelhogy minden szörnyre szeretnék
használni a távolsági fegyverüket), a számítógép törli az ösz-
szes feltételes lõfegyverbeállítást. Ennek oka az, hogy ha egy
feltételes parancsnál az elsõ paraméter hiányzik (azaz értéke
0), akkor az törli az összes olyan típusú feltételes parancsot.

Az, aki mindenre akar lövöldözni, az törölje az FLH parancsa-
it, és KF utasítással készítse elõ a kívánt lõfegyvert.

Itt hívnám még fel a figyelmet arra, hogy az FLH parancsnál
sokan felcserélik a paraméterek sorrendjét. A helyesen kia-
dott parancs: FLH <szint> <fegyver/lövedék>.

Megkérdeztük F.U. nevû játékosunkat, hogy milyen UL-t használ mostanában?
– Jelenleg hagyományos UL-t használok.
– És hogy van megelégedve vele?
– Nos.... Hm.... Hát elég jól. Nagyon izgalmas így a fordulókra várni. Direkt jó

rondán írok, és mindig tippelek, hogy hány parancsot írnak el az
operátorok.

HA ÖN NYUGODT ÉLETET

SZERETNE ÉLNI, KERÜLNÉ A FÖ-

LÖS IZGALMAKAT, AZ INFARKTUST,

HASZNÁLJON ELLENÔRZÔ SZÁM-

MAL ELLÁTOTT UL-T!

����már 40 fokon is patyolat fehérre mos.
���� biztonságos és sokkal tisztább, szárazabb

érzést biztosít.
���� az ínynél is hatásosan tisztít.
���� csak 1 mm vastag.
���� tartós weekend-érzést biztosít.
���� uszodában is használhatod.
���� 2 in 1 életérzés: egy tápos forduló +

nagyfokú biztonság.

KINCS!

Ha neked nem elég az ígéret, akkor most itt van a papír, ami elérhetô:

Az ellenõrzô számmal ellátott UL - Használd te is!



Üzlet
� Pirkitet vennék vagy cserélnék korlátlan mennyiség-
ben! Csere esetén adok: rezet, uzbánycsõrt, rézkulcsot,
tankánykarmot, orgyilkostõrt.Axel marguin (#5181)

� Aloha és Csocsi! Földijeim! Sürgõsen be szeretnék
áldozni Raiának, úgyhogy ha van valakinél 1db felesle-
ges ugarhéj, az dobjon már meg vele! Na jó, esetleg az
üzletelésben is benne vagyok, nõknek akár természet-
ben is fizetek. Gattintól keletre járom utam, aki meg-
szánt az írjon! Köszönettel: Graham Treefrog (4788)

� Dear Túlélõk! Akinek megvan Ian Watson Inkvizítor
c. könyve és hajlandó eladni az eredeti ár duplájáért, az
írjon nekem! Stormbringer (2293),
Rigó Balázs, 2100 Gödöllõ, Kossuth L. u. 41.

� Eladok egy zöld üveget teli ragasztóval! Ár: 50 arany.
Forget of revenge (1433)

� Figyelem! Hatalmas üzlet! 1 villám szimbólumot, 2
D.E.M.-t, 2 ubuk dobónyilat és még valamit megegyezés
szerint adok egy vasalt bunkóért Gattintól északra. Sür-
gõs!!! Nagyon!!! Kopasz Gerób (3007), 
ifj. Murányi Pál, 1205 Bp. Irányi u. 3. Tel.: 1/285-00-96

� Gattin környékén keresek szent jogart és trikornis
szarvat minden mennyiségben. Fizetség megegyezés
szerint, akár aranyban, akár tárgyakban. Ugyanitt eladó
grifftojás. Yasraena (3938)

� Gattin körül kószálók! Figyelem! Megnyílt a McFly's
Fegyver- és Vegyesbolt Gattinban. Óriási választék! Ha-
vonta új akciók. Olcsóbbak vagyunk mint Tralbraktrip-
lopp vagy Balrognyûvõ Thorfil. Várjuk kedves vásárlóin-
kat. Ugynitt Információs, Társkeresõ és Csomagküldõ
Szolgálat, valamint egy igazán erotikus szolgáltatás. Bõ-
vebb tájékoztatás válaszborítékért a köv. címen: 
Szatmári René, 4400 Nyíregyháza, Törzs u. 56. IV/14.

� Ha tudna valaki ingyen adni D.E.M.-t , hebrencs
csapdát, harci kalapácsot, vasalt bunkót, továbbá mér-
gezett vas dobónyilat és aranyat (csak nagy mennyiség-
ben kell), azt nagyon megköszönném. 

Sotydo Remo Tokdo (1125)

� Helló földijeim! Éljen VI. Borax! Le a gonosszal! Ja,
csak azt akarom közölni mindenkivel, hogy a középsõ
helytartói város felé igyekszem (mi is a neve?) és üzle-
telnék elõtte valakivel! Szükségem lenne rézre, ónra,
bakkura csizmára, göcsi bunkóra, de inkább levélben
dumáljuk meg a többit. Ha van valaki, aki megszánna
(és fõleg ingyen adná), annak a lekötelezettje lennék!
Isten óvja Yaurr királyát VI. Boraxot és kis földünket Er-
dauint! Ja és titeket is hõs kalandozók! Köszöntem: 

Graham Treefrog (4788)

� Qvill környékén vennék: vashegyû lándzsát 200, va-
sat és pirkitet 15, orgyilkos tõrt 20 aranyért! 

Cheetah (3383), Tel.: 1/167-2360

Fenyegetés, Bunyó
� Hé Merlin Mc-leen, te töpörödött törpördög gnóm!
Még lopni sem tudsz! Vigyázz, mert átrohanok feletted!

egy troll nõ, 6 cm Aljzatbeton (#3182)

� "Kedves" Coc Pops! Bár én elf vagyok, nagyon felhá-
borít a magadfajta férgek mocskolódása! Az árnymanók
mindig panaszkodnak, hogy õket mindenki lenézi,
bántja! Ha minden árnymanó ilyen s...fej lenne mint
te, az árnymanók már mind kihaltak volna. Mondd
csak, mi bajod a kobuderákkal? Hogy nem olyan nyo-
morékok mint te, aki nem találja a saját ..szát, ha "pi-
silnie" kell?! És tudod miért? Mert te mindig egy töket-
len b...ó voltál! Ajánlom a forduló eleji LIBF parancsot
(libero felkötése) és vigyázz, mert a saját eszed már el-
loptad saját magadtól, a tárgyaiddal nehogy megtörtén-
jen ez! Ezenkívül vigyázz a lila brekkekre, mert azok
neked még túl erõs szörnyek! Üdvözlettel: 

Csinoin Krondor (1418)
U. i.: Ha eléggé megsértõdtél, Qvillben találkozhatunk.
Ja! Kobuderák írjatok, fõleg a Fairlight-hívõk, mert neki
akarok leáldozni!

� Wulq, te hontalan nyápic! Megdöglesz te kis
enyveskezû tolvaj! Kõkéseddel szúrlak hátulról
gyomorba ha nem teszed meg önként!

Fürge Gyopi (#1606) Gray Byssus (#3784)
Gordon Marlo (#2349) Sir Bedzsik (#2161)

� "Tisztelt" D(ebil)i(dióta)e(lmebeteg) Angst (2347)!
Ha gnóm létedre is ilyen hülye vagy, hogy egy árnyma-
nótól próbálsz meg lopni, ám tedd. De ne tõlem! Lehet,
hogy csak egy kezdõ zöldfülû vagyok, de ha még egyszer
próbálkozol, megmutatom neked, hogy milyen az, ha
egy gnómnak (neked) fültõl fülig felvágják a nyakát, az-
tán kihúzzák rajta a nyelvét! Jóérzésû gnómok! Szólja-
tok már rá erre a lököttre! Maradjatok a varázslásnál, a
lopást meg hagyjátok meg nekünk, árnymanóknak. Kö-
szi! Ja, és kedves Talvor (3091)! Bocs, hogy lopni pró-
báltam tõled, de tudod van egy születési "rendellenes-
ségem": ragad a kezem! Kis Ganey (1707)

� Felhívom a "tisztelt kobuderagyalázók" figyelmét ar-
ra, hogy népünket nem lehet büntetlenül bemocskolni.
Egyúttal minden gyáva pocskondiázónak felajánlok egy-
egy tisztességes párbajt, ahol kiélheti fajgyûlöletét. Kí-
váncsi vagyok, hányan merik elfogadni egy kobudera
ajánlatát. Leon Silver (3114), egy háborgó Acél Ököl

� G. E. SZ! Ghallai Egyensúlyfenntartó Szekta! Nyam-
vadtak, primitívek, gyerekek vagytok! Azzal akarjátok
fenntartani az egyensúlyt, hogy kiirtjátok az összes She-
ran- és Raia-hívõt? Nem rossz. Bár erre azért kíváncsi
leszek. Kíváncsi leszek arra is, hogy egy ilyen életképte-
len, buta, nyomoronc társaság meddig marad fenn.
Hány tagot számlál ez az iszonytos KT??? 7 fõnél (kedd-

nél) biztos nem többet. Nálatok aztán vannak kalando-
zónevek. Mosolygó Rettenet. A szörnyet rólad nevezték
el? Netán te voltál ennek a szörnynek az apja? Szörnyki-
fordító Fred. Hûha. Te aztán veszélyes fickó vagy. Lega-
lábbis a lila brekkre és a bolhakutyára nézve. Hát mit
mondjak srácok. Sikerült egy tökéletesen ellenszenves,
életképtelen nyamvadt KT-t létrehoznotok. Vagy talán
nem is vagytok még KT-ba szervezõdve? Mert ha igen,
akkor tegyétek meg azt a szívességet Ghallának, hogy
sürgõsen feloszlotok. Nem hinném, hogy Ghallának
ilyen Egyensúlyõrzõkre lenne szüksége. Na üdv. fiúk! 

Xaroa the Drow Elf (4794)
U. i.: Elhagytátok már az 501-es ház környékét? Megvan
már az elsõ D.E.M.-etek? Jótanács: szerezzetek be egyet
(vagy inkább többet).

� Hé, te csóró kis tolvaj! Te, aki megloptál egy szõke,
hosszú hajú kobudera nõt Gattin környékén. Gratulá-
lok az isteni fogásodhoz! 5 TVP-ért sikerült ellopnod tõ-
lem 4 kerek követ... Írd meg a kalandozószámodat és
gyere Gattin központjába, hogy levegyem a skalpodat az
öklömmel! Megöllek és megeszlek! A szemeid helyére
kerek köveket teszek! Pusztuljon minden tolvaj! Kobu-
derák, fogjunk össze! Golden Moon (5706)

� Ide figyelj Coc Pops! Ha a kobuderákról így fogsz be-
szélni és õket pocskondiázni, akkor velem lesz dolgod.
Ha találkozunk, nincs olyan varázslat, ami megmente-
ne. Ja, és a múltkori átverést sem felejtettem el, ezért
még meglakolsz! Kérlek ne hazudozz annyit, mert még
3-4. szintû vagy és nem olyan fejlett. Alig várom az al-
kalmat. Nem félek a GESZ-tõl!!! Üdv.: 
Super Mario (1737), Tel.: 42/361-663
Boró Viktor, 4232 Geszteréd, Kállói út 12. 

� Kedves (???) Gügyefejû Kelly! Ha addig nem találko-
zunk (netán nem jössz el), továbbra is párbajra hívlak.
Életre-halálra. Természetesen D.E.M. nélkül. 

Grimlairs (4224)

� Kedves Axel Marguin! Ha fenyegetésed be akarod
tartani, várlak tárt karokkal! De jól vigyázz, ha nem si-
kerül meglõnöd, körbemetéllek és azon a hosszó ko-
pasz nyakadon csomót fogok kötni! Ha mégis én len-
nék a gyengébb, hát jól vigyázz minden tárgyadra, mert
még a gatyádat is lelopom. Üdvözlettel: 

Evil Devil (4742)

� Kedves Coc Pops (4181) "barátom", a GN 20-ban
megjelent kobuderaellenes szövegedhez szeretnék hoz-
zászólni! Azt még értem, hogy gyûlölsz minket, viszont
ezek a jelzõk, amiket felsoroltál (göthös, nyálas, undo-
rító, gyenge, gyáva, nyomorék stb...) csak Ghalla egyet-
len élõlényére igazak, mégpedig arra a szárnyas göm-
böcre, amelyiknek csak eggyel nagyobb az IQ-ja a tiéd-
nél, de õ legalább nem teszi közkinccsé a hülyeségeit a
GN-ben. Egycsöppetsemgöthöskobudera: 

Trükkös Ramirez (4727)
U. i.: A statisztika szerint a második legnépszerûbb faj a
kobudera (17%), Coc Pops meg csak egy van. Hát én
bocsánatot kérnék a helyedben!

� Nagy mészárlás elõkészületei folynak a törpetanya
környékén, életunt önkéntesek jelentkezését várjuk.
Szívesen vennénk néhány régi, jó ismerõsünk jelentke-
zését (Nyerõce, Barbapapa, Xingaroth, Marok Vili, Chi-
na La Phoenix...). Timur, az Antikrisztus (3805),
Szörnykloffolófred (4724), Bazi Joe (5985), Che-
motox, a Gnómölõ (1296), Karen Artellia (5965)
U. i.: Személyes üzenet Marok Vilinek: Áldd Istened,
amiért messze vezérelte utadat találkozóhelyünktõl!

� Párbajra hívlak ki E. T. Comp! A csata helyét válaszd
meg és sírhelyet is áss magadnak. A harcmûvészet ellen
nem lehet semmit tenni. Az ököl a legbiztosabb és legp-
recízebb fegyver. Ennek nincs párja Ghallán és a harc-
mûvészeknek se. Üdv.: Super Mario (1737)

� Párbajra hívlak ki Super Mario (1737)! Meg fogunk
küzdeni életre-halálra, legyen inkább D.E.M-re - feltéte-
les gyógyításra. Bár a D.E.M.-et is kizárhatjuk. Nálam
szöges bunkó, nálad az öklöd lesz. A csata az 533-as, az
521-es és az 506-os háromszögében lesz. Ki tudja, ki
nyer, de értesítünk mindenkit. Sok szerencsét magam-
nak! Éljen a haza! (Hoppá... na...) 

E. T. Comp (2736), a kajás!

� Raia-hívõk, figyelem! Nem ajánlom senkinek, hogy
Raia-hívõvel találkozzak, mert iszonyú ideges leszek
RÁJA! Addig küzdök, amíg ki nem irtom az összes jót!!!
A fenyegetéstõl meg nem félek, inkább élvezem. 

Worget (1433)

� Alex Desponder, Te megátalkodott Leah-hívõ! Hogy
képzeled, hogy minde növényt kiírtotok? Veszélyes
lenne ez rád nézve. Így is olyan kevés van belõlük, és
még a maradékot is kiírtanád? Fel tudod egyáltalán
fogni szavaid jelentõségét? Ha mindent Ti írtanátok ki,
mégis mi maradna nekünk, Dornodon papoknak?!?

Caramon Majere (#3235)
Ui: én még mindig azt mondom, hogy kár volt azt az
olvasztókemencét csak félig lerombolnod.

� White Nor Wacak (2351)! Elolvastam kedves hirde-
tésedet és felmerült bennem egy kép, mégpedig a kö-
vetkezõ: hogyan s miképp dicsért meg Istened e nemes
cselekedetedért: "Oh, Vacak fiam! Te, mind közül a leg-
bátrabb ismét hatalmas hõstettel öregbítetted a saját és
az én hírnevemet: legyõztél egy védtelen haldoklót. Ez
igen, ez a jóság és a fény útja!" Ugyanis a csatánk elõtt
lemarta rólam a páncélt egy ragyás burástya és életerõ-
pontjaim sem voltak magas szinten. Ha szerinted ez di-
csõség, hogy így le bírtál gyõzni, hát sajnállak. Ha úgy
érzed, maradt benned becsület, eljössz Huertolba
visszavágót játszani!!! Írtad, hogy lovag vagyok; igazad
van, sõt már lovaggá "ütöttem" Highlandert és Bohmer

Kairt is. Várlak te hõs... Yvorl (4370)
U. i.: Gondolom a trófeáidat is mind kivétel nélkül ha-
lálosan sérült szörnyekbõl szerezted?!

Gondolatok
� Kedves Ved-Smillon! Mondd csak, én gonosz vagyok-
e? Tudom, erre a kérdésre nehéz így válaszolni, de ha
azt mondom, jellempróbánál még nem gonoszkodtam,
lopni nem loptam, ölni nem öltem, hát gonosz vagyok-
e? Mindössze az aurám sötét. Az összes eddigi Raia KT.
tag, talán egy kivétellel, mind az életemre tört. És
mindaddig, amíg ez fog történni, a KT-tok csak
Lélekpusztító Irgalmatlan Vikócmajmokból fog állni,
mint te is vagy! Adam (#4840)
Ui: Aurát transzformálni csak szabad, nem?

� Hogy miért lop egy semleges? Például mert Istene
így kívánja. És egyébként is, miért ne tehetné meg? Hisz
épp ezért semleges! Úgy cselekszik, ahogy kedve tartja.
Ha akar, segít másokon vagy éppen lop, gonoszkodik.
De mindezt mértékkel teszi, hisz ha sokszor segítene,
jóvá, s ha sokszor lopna gonosszá válna. Épp ez a mér-
tékletesség teszi a semlegest semlegessé. Õ a legszaba-
dabb, de mégis a legbehatároltabb. Két határ közt két
JELLEM közt kell élnie, egyszer ezt, máskor azt segítve,
de úgy, hogy át ne lépje valamelyiket. Minden jellemre
szükség van, hisz ez teszi a TF-et érdekessé, életszerû-
vé. Így hát én nem ítélem el se a jókat, se a gonoszokat.
Úgy cselekszenek, ahogy jellemük megkívánja (persze
akadnak kivételek, de szerintem ezzel még színesebb a
játék). Nin-Eisu (4409), Fairlight híve és hû követõje

� Más gyávának lenni és más ésszerûen gondolkodni!
Van aki kétszer is meggondolja, mit cselekszik és mi
lesz tettének eredménye. Remélem, tudja az, akinek e
két gondolatott küldönm, hogy õt céloztam meg szava-
immal! Ha nem, hát magára vessen... Nin-Eisu (4409)

� Mordon gondolatai a jóságról és gonoszságról
Úgy gondoltam, én is csatlakozom az ehhez a témához
szólók népes táborához (azért sose leszünk annyian,
mint Igbut rágalmazói). Én azt a témát próbálom fesze-
getni, hogy melyik út a könnyebb, egyszerûbb, gyor-
sabb, egyszóval "jobb". Vissza szeretnék lépni a GN 7.
számához, melyben a különleges rekordok között lehe-
tett olvasni: "X. Y. 59 TVP-bõl lett jó jellemû". A gono-
szoknak a 21 jellemponthoz 210 TVP-t kell elkölteniük.
Ezek alapján könnyen kitalálható, hogy nem igazán a
gonosz út a könnyebb és gyorsabb. A jók mellett még
egy érdekes dolgot találhatunk, ez az FSE parancs. Né-
hány segítség után megkaphatják ezt a parancsot, mely-
nek segítségével könnyebben jellempróbázhatnak. A go-
noszok (illetve ekkor még semlegesek) semmilyen pa-
rancsot nem kapnak, igaz amikor gonosszá válnak,
megkapják az RM-et, de ekkorra már nagy lehet a kü-
lönbség. Ezeket megerõsítendõ, szeretnék kiragadni né-
hány idézetet a jó és rossz enciklopédiákból, kezdve a
gonoszokkal: "Ez a gyorsabb (???) és könnyebb (???)
út."; "Nem bízhatsz senkiben"; "Megkapod az RM pa-
rancsot". Ennyi "elõnyt" lehet felsorolni a gonosz olda-
lon és most lássuk a jókat: "A jóság kitaposott  ösvényét
járni bölcs gondolat"; "A világban a vezetõ szerep a tisz-
ta lelkû lényeké"; "Minél több jellempontod van, annál
ellenállóbb vagy az energiatámadások ellen"; "A jó Iste-
nek követõiknek különösen jó varázslatokat adnak"; "A
gonoszok elleni csatákban ütésenként +2 sebzést
kapsz". Végül egy példa egy tipikus "jó" kalandozóra:
Fegyverzetét egy harcos trófea, egy trikornis trófea és
egy törpe kovács trófea díszíti. Övén egy 1 kalandozós-
kalp fityeg! Aki azt hiszi humorizálok, téved. Valóban
találkoztam ilyen "jó" kalandozóval. Én nem mondom,
hogy minden jó ilyen, de hogy a jóságot valaki jóságra
használja-e vagy tápolásra, erre a kérdésre a válaszom
elszomorító lenne, így inkább nem válaszolok. Minden-
ki válaszolja meg magában a fenti tények alapján. Még
egy dolog! Ne gondolja senki, gonosz jellemû vagyok és
csak védem a mundér becsületét. Nem! Már lassan két
éve a jellemem semleges, de igaza van annak, aki azt
gondolja, hogy elfogult vagyok. De Kalandozótársaim!
Volt-e eddig a témában olyan, aki teljesen tárgyilagosan
tudott volna írni? Ezzel búcsúzom, üdvözöl minden iga-
zi jót és gonoszt (valamint semlegest): Mordon (2685)

� Tápolás vagy szerepjáték? Valóban van, aki tápolóst
játszik és van, aki igazi szerepjátékos. Szerintem ezt a
kétfajta stílust valahogyan össze lehet illeszteni úgy,
hogy a két forma nem keveredik egymással. Persze
nem baj, ha valaki csak az egyiket (vagy csak a mási-
kat) választja (bár igaz, az egyik nem tud tökéletesen
elkülönülni a másiktól és fordítva). Elõzményként még
annyit, hogy én is a tápolós formát követem (szidom is
magam ezért). Véleményem szerint bizonyos dolgok-
ban mindenkinek el kell érnie egy bizonyos szintet ah-
hoz, hogy igazi szerepjátékot játszhasson. Mert senki
sem "születik" úgy, hogy a 0. fordulójában 22-es ütõ-
fegyver szakértelme és 34-es szerencséje van. Egy kõ-
késsel nem lehet bemenni egy városba, ha mellette az
összes fegyverszakértelme 1. szintû az illetõnek, ráadá-
sul egy darab páncél vagy pajzs sincsen rajta. Az elsõ
útonálló agyongyapná. Szóval nem árt egy kicsit tápolni.
Idõvel mindenki megérzi, hogy mikor lesz elég erõs,
ügyes, tapasztalt, egyszóval megfelelõ arra, hogy szerep-
játékos lehessen, azontúl már bármit játszhat. Végeze-
tül annyit, hogy nem csak az 56. fordulón túli kalando-
zók léteznek, hanem azok a bizonyos kõkéses, botos,
kõhegyû lándzsás stb... játékosok is, akik egy vadász ta-
tu vagy lila brekk trófeával járkálnak. És nem kell õket
lehurrogni, éppen a fent említett dolgok miatt. 

E. T. Comp (2736)

� Tisztelt Túlélõk! Én a jellemvitához szeretnék hozzá-
szólni, ahogy már sokan elõttem megtették. Jerikó né-
zeteivel szimpatizálok és elítélem azokat, akik pl. a bû-
völés varázslatot használják "csak úgy", viszont nem íté-
lem el a tolvajokat, amiért lopnak (itt fõként az árny-
manókra gondolok). Az pl. gonosz tettnek számít, hogy
valaki elmegy a haldokló alakváltó mellett, mivel õ
semleges. Mivel én semleges, Sheran-hívõ vagyok, ezért
kénytelen vagyok elmenni mellette, ha nem akarok "jó
jellemûvé" változni. Itt a jellem szó nem a tényleges jel-
lemre, hanem csak a látszólagos (aura) jellemre utal.
Ha viszont megváltozik a jellemem, akkor elvesztem Is-
tenemet. Az Istenem, Sheran sem tökéletes. Itt van pl.
az a küldetés, hogy ölj meg egy gyilkos sallankot, mert a
természet megcsúfolója. Hogy kérheti a természet Iste-

ne egy állat megölését? Ezzel együtt itt van az, hogy ál-
dozz egy mandibulakaszát. Akkor viszont meg kell öl-
nöm egy kaszabolósáskát (ill. 2-t). Ez más Isteneknél is
megvan. Elenios tolvajokká, gonoszokká tette követõit.
Itt a két szó között nincs kapcsolat, vagyis nem azért go-
nosz, mert tolvaj. Az Elenios-hívõ minden ok nélkül
(legtöbbször) használni fogja a bûvölés varázslatát. Raia
hívõi katonák lettek és háborús szervezetekbe tömörül-
nek. Nagyon kevés "ember" van, akibõl Raia nem csi-
nált gyilkost. A gonoszok a harcban amúgy is hátrány-
ban vannak, ami egyeseket ugyancsak elcsábít. Gono-
szok Tharr hívõi, mivel a háború magában eleve a go-
noszság egyik formája. Még sok szempont szerint lehet
a jellemeket tárgyalni, mint pl. aszerint, hogy mindenki
gonosz, aki az elvei ellen tesz, ami az Isteneknél megfi-
gyelhetõ. Én is gonosz vagyok bizonyos formában. Ugy-
núgy elballagok az alakváltó mellett, mint sokan má-
sok, hiába segítenék neki. Ha segítek, elõbb-utóbb jó le-
szek. Istent válthatok, de mennyivel vagyok jobb, ami-
kor az Istenem parancsára megölök egy gonoszt? Ha
sokakat érdekel a téma, akkor folytatom filozófiai fejte-
getéseimet, de minden egyes levélre is válaszolok. 

Gragath (1474)
Szilágyi Pál, 9400 Sopron, Hajnal tér 30.

Segítség
� Kalandozók! Olyan emberke ismerettségét várom,
aki már tanult rúnamágiát a helytartói városok
valamelyikében! Kíváncsi lennék rá, hogy is mûködik a
dolog! Köszönettel: Mentha (#4067), az elf

� Fairlight-hívõk! Segítsetek az áldozati tárgyak meg-
szerzésében! El Fifi (1311)
U. i.: Kaktusztüském már van. Kösz.

� Kalandozók! Ha van köztetek olyan, aki segíteni tud-
na egy trollnak, hogy beáldozhasson Tharrnak, kérem
hívjon. Réz és sallankkarom kéne. Más tárgyat is szíve-
sen cserélek. (2-es labirintus körül) Little Negro
(5578) Tel.: 1/118-7626
U. i.: Ajándékot is elfogadok.

� Minden kezdõnek és haladónak! Koordinátákért és
információkért hozzám forduljatok! Fizetség infóban és
tárgyban. 5. szintûeknek és az alattiaknak ingyen!!! 

El Fifi (1311)

� Templomot építenék Elenios tiszteletére, méltót az
Õ leírhatatlan szépségéhez! De nagy a munka, s én meg
kicsi vagyok, ezért segítõtársakat keresnék, hogy közö-
sen birkózzunk meg a feladattal! Quetzalcoatl (2271)

Humor
� Mindenkinek! Ti nem unjátok már ezt a sok
„Humor” kalandot? Mert egy kicsit már ellaposodott a
dolog, tehát jó lenne abbahagyni. Ilyeneket egy buta
troll is ki tud agyalni... Axel Marguin (#5181)

� A táborozás örömei
Üdv. mindenkinek, én Dae vagyok, a varázslómesterek
szövetségének a vezetõje. Ragyogóan sütött a nap, mi-
közben a libertani mágustorony környékén táboroztam.
Szokás szerint láthatatlanul, mert hát aki 500 arannyal
sétálgat, az sosincs biztonságban. Persze most felleng-
zõsen mesélem dicsekedve, hogy én milyen nagy va-
rázsló vagyok, aki láthatatlanul táborozik, de a hozzáva-
ló 20 aranyamba került, és mivel egy - banki kölcsön-
nel tömött - aranyzsákkal nem sétálgathatok csak úgy,
mert a legpitibb tolvaj is kiszúrná a zsáknyi aranyamat,
ezért hát rá kellett áldoznom ezt az összeget, hogy meg-
vehessem a mágusnál az összes varázslatot 10. szintig.
Na de térjünk a lényegre. Épp a torony lábánál üldögél-
tem és örömmel figyeltem az eseményeket a láthatat-
lanság homályából. Az elsõ nap üldögélés közben egy
árnymanó nõre figyeltem fel. Semmi különös nem volt
rajta azon kívül, hogy a keze össze-vissza járt, rángató-
zott. Elõször arra gondoltam, hogy talán görcsöt kapott
és az rángatja a kezét, de némi tanakodás és további fi-
gyelés után eszembe ötlött, hogy talán ez a híres árny-
menõ lopási technika. Hát nem lenne éppen könnyû
kezet fogni vele, ha mindig így rángatózik. Persze az
árnymanó nem látott engem és mikor erre jött egy mu-
táns nõ, megpróbált lopni tõle. Lassan odaosontam és
akkorát sóztam az árnymanó kezére a szögesbunkóm-
mal, hogy megállt a kezének a mozgása, erre úgy megi-
jedt, hogy  elkezdett a mágustorony körül rohangászni
és fájdalmasan kurjongatni. A nagy futkosásban még a
trófeáit is elhagyta, de lehet, hogy nem is voltak nála.
Kb. 10. körülfutás után távozott. Késõbb Silver Kola tar-
tott erre, õt már régebbrõl ismerem. Nyugisan nyarga-
lászott felém a kõszáli disznaján és miután körülnézett
és látta - vagyis nem látta -, hogy nincs itt senki, elkezd-
te az orrát piszkálni nagy gondossággal, persze zsepit
(amely a zsepifán terem), azt nem használt. Pedig ez az
orrtörlés elengedhetetlen kelléke. A sikeres bányászás-
tól biztos nõtt legalább kettõvel a szakértelme. Miután
jól végezte dolgát és még mindig senki sem jött erre,
megsarkantyúzta a bõrcsizmájával a kõszáli disznó ol-
dalát és elkezdte körbe-körbe vágtázni a tornyot, mi-
közben vad csatakiáltásként együtt röfögött a disznajá-
val. Magában is nevetséges látvány, mikor valaki egy
disznón lovagol, de hogy mág együtt is röfögjön vele - ez
már nekem is sok volt. Silver ekkor a semmibõl jövõ
kacajt meghallva úgy elinalt, hogy azóta sem láttam.
Pár órával késõbb Oroszlánszív trappolt felém, persze
nem trappoló dinymákon, hanem csak úgy gyalogosan.
Vidáman fütyörészett és nagy megilletõdöttséggel bá-
mult a mágustorony felé. Már kezdtem azt hinni, hogy
talán lát engem és a varázstudásomon ámul, de amikor
elment mellettem, rájöttem hogy mégsem. Nem tudom
mi volt az a különleges, amit a tornyon figyelt, de a bá-
mészkodás közben nem nézett a lábai elé és akkorát
esett, zanyelt, dõlt, pottyant, nyekkent stb... (a megfele-
lõ szlenget mindenki maga választhatja ki kedve sze-
rint), hogy a mélységi grittangok is azt kiabálták néhány
mérföldrõl, hogy: "Szabad!", mivel kopogtatásnak vél-
ték a hatalmas puffanást. Gyorsan felpattant (már
amennyire ezt a felszerelése és a páncélja megengedte -
a nap járását és a szeksztánsomat figyelve ez kb. 10
perc lehetett) és porolni kezdte magát, miközben hirte-
len pillantásokat vetett minden irányba, hogy meglátta-
e valaki. A nagy igyekezetében, nehogy meglássák, a
vassisakja rossz irányba fordult és rászorult a fejére, így
semmit sem látott, ezért fejjel rohant neki egy vörös,

tüsi hajú, bajuszos kobuderának, aki olyan éktelen rö-
högésbe kezdett, hogy azóta is azt visszhangozzák a kö-
zeli dombok. Miután Oroszlánszív leküzdötte a fejérõl a
vassisakot, nagy sebbel-lobbal távozott. Pár perccel tá-
vozása után Igo Josycune tartott erre és miközben elha-
ladt mellettem, csak úgy véletlenül kinyújtottam a lá-
bam, hogy elbuktassam. Habár megbotlott, nem esett
el. Hatalmas szitkozódás közben elkezdett mindenfelé
hadonászni a tankánykarmával (biztosan valamilyen fé-
lelmetes harcmûvész technikát alkalmazott), de mivel
senkit sem látott maga körül, abbahagyta a hadoná-
szást és fülelt, hátha hall valamilyen hangot. Eközben
szellemûzõ versikét szavalt. Lassan odaosontam hozzá
és megfricskáztam az orrát, amire úgy beeresztett a ga-
tyájába, hogy futás közben csíkot húzott maga után. Az-
óta aki õt követi, annak a nyomkövetése tízzel jobb a
csík miatt. Hát ezek voltak az elsõ nap eseményei, ami-
kor eljött az esti alvás ideje. Estefelé már senki nem jött
erre. Én mondom, a láthatatlanul való táborozásnál
nincs is jobb és szórakoztatóbb móka, ajánlom is min-
denkinek, és remélem, egyhamar nem futok össze
azokkal, akiket most említettem, mert megeshet, hogy
megorroltak rám. Persze azért furcsálltam, hogy senki
sem használja a láthatatlanság észlelése varázslatot,
csak én. Úgy látszik én vagyok a legnagyobb varázsló a
környéken. Milyen felemelõ is ez az érzés. Na pá és
üdv. mindenkinek! Dae (5274)

� Két gnóm pszichiáter sétál Alanor elmeklinikájának
parkjában. Észreveszik, amint Geerth Kellmester egy
piszkavassal szalmabábukat döfköd és habzó szájjal d6-
okat ordibál. Odamennek hozzá és megkérdik:
- Maga miért került ide? Maga is skizofrén?
- Még hogy én?! - üvölt fel torkaszakadtából Kellmester.
- Én az Istenek Gyermeke vagyok! - hangzik a válasz, s
az istengyermek tovább csápol a piszkavassal. 

Sang Al' Rahim (5689)

� Mire jó a magas merészség? (Ezüst Árnyék és a bo-
skorpió)
vi 6 x x
Most már nagyon bátor vagy és nekimész a nálad 100
szinttel erõsebb lényeknek is.
kf 44 2
Elteszed a vizestömlõt és a bal kezedbe veszed az igen
dekoratív királygyík bõrt (így nem tudják ellopni tõled).
Az igen dekoratív királygyík bõr 2-vel rontja a védettsé-
ged.
kf 18 19
Elõkészíted a golyószórót. Lövedékként lövedéket fogsz
használni.
m 1
Továbbra is síkságon vagy. A mezõ egyhangúságát csak
itt-ott töri meg egy-egy kalandozó teteme. Észak felõl
szintszívók szagát hozza feléd a szél. Messze elõtted, a
lábadnál valami mozdul. Egy bo-skorpió elõl legköze-
lebb el fogsz szaladni. Hosszú percekig célzol, mejd rá-
ejted a golyószórót a bo-skorpióra (1 támadással 1 élet-
pontot sebezve). Megmarkolva iszonyú fegyvered, ellen-
feledre rontasz. Gránithegyû lándzsával teljesen átszú-
rod a levegõt. A szörny csáprágóival lerágja csápjait (1
támadással 9 életpontot sebezve magán). Farkával végi-
güt a karodon a bo-skorpió (1 támadástól sok életpon-
tot vesztesz). A sebbe 1 liter zöldes mérget pumpál. A
méreg gyenge - csak 99 életpontot vesztettél. (...) Hátat
fordítva, teljes erõvel hátrálsz. Rálépsz a bo-skorpióra
és agyontaposod. Lehajolva a szörnyhöz, kiszívsz belõle
3 csepp mérget. Azonnal szörnyethalsz. 

Ezüst Árnyék (5437)

� Emberek, s egyebek! Felfedeztem egy remek,
felejthetetlen eledelt, melynek neve: Egeres eperdzsem.
Receptje: veszel egy egeret, ezeket megfelezed (esetleg
negyedeled), s melegre teszed. Emellett eperdzsemet
kellemesen levesesre felkeversz. Meleg egereket ebbe
beleteszed, s eheted. Nesze! Felejthetetlen csemege!

Painkiller (#2130)

Kontakt
� Barátság céljából keresem Morthaliont a kobuderát. 

Rettenetes Kartal (5299)
U. i.: Az Olimpián ellenfelek voltunk.

� Biton, Kwenton a Tar, nem tudom a karakterszámo-
tokat és nem tudhatom, hogy a címetek még az-e, amit
én ismerek. Kérlek jelentkezzetek! 

John. J. MacFly (1089)

� Dél-balatoni túlélõk! TF-klub alapítását tervezem!
Célok: Tárgy- és infócsere, késõbb esetleg KT létrehozá-
sa, stb... Szervezhetnénk egy M.A.G.U.S. szerepjátékcsa-
patot is. Yoro Okiyi (2826)

Bene László, 8636 Balatonõszöd, Napsugár u. 7.

� Elf lányokat keresek, akik nem szégyellenék egy 5.
szintû elf férfival járni a félszigetet. Qvill közelében va-
gyok! Minden elf nõnek hódolattal: 

Csinoin Krondor (1418)

� Kedves VI. Borax! Néha igazán felvehetnél egy sze-
müveget, mikor az olimpiai díjakat osztod. De remé-
lem, hogy ez a jutalom Elenios ajándéka, úgyhogy ha
már van arany jegygyûrûm, egy belevaló hölgyet kere-
sek. Raiden (2870)

� Shaddar környéki Fairlight-hívõk írjatok! Keresem
továbbá az Ezüst Kígyók Szövetsége (9107. KT) tagjait.

Takomo (1069)

� Sheeva! Ha érdekel az a nehezen kimondható em-
ber férfi, írj! ???? (5533)

Közös Tudatok
� Mindenki, aki szeretne egy KT tagja lenni, mely a
Barátságot mindenek fölé helyezi... nos ne habozzon,
üzenjen az alábbi számok valamelyikére:

Rothdak (#1170) Lord of Nimeron (#5382)
Blackmort (#3257) Cylk, a harcosnõ (#1511)

� Üdv. Ghalla Szabad Népe! Ha még nem vagy KT-tag
és nem akarsz egy hataloméhes, népek elnyomására és
Ghalla elpusztítására törõ zsarnok rabigájában szenved-
ni, ha eleged van a fenyegetésekbõl, ha a szabadság a
mindened és szereted az életed, ha hajlandó vagy har-
colni azok ellen, akik fenyegetnek és korlátozni akar-
nak, ha hajlandó vagy kiállni magadért, ha hû társakra
vágysz, akik segítenek és támogatnak, akkor lépj kö-
zénk, küzdj Ghalla szabadságáért és függetlenségéért.

Sok a varkaudar, és kevés a KALANDOZÓ!
Wolfheart (#1644)



Vár a Pöröly Rend (9114 KT). A KT célja: Ghalla szabad-
ságának megõrzése, a diktatorikus uralomra törõ egyé-
nek megfékezése. Ha céljaink megegyeznek, az alábbi
kalandozók egyikével veheted fel a kapcsolatot: Killer
Thorn (2195), Arany Macska (5785), Lee Bladekil-
ler (4222), Silver Howk (3790), Skandar Graun Ász
(1099), Csonttörõ Shaden (2148)

� Bocs mindenkinek, akinek még nem válaszoltam
KT- ügyben (ez fõleg vonatkozik Szürke Csillagra), de
közben megalakult a Változás Gyermekei és én nem
akartam rivalizálást az alakváltók között, ezért inkább
beléptem! Alakváltók, gyertek ti is és legyetek tagjai az
elsõ és ezidáig egyetlen alakváltó KT-nak! Mindenkit üd-
vözöl: Polli Morfia (5044)

� Gnómokat keresek KT. alapítás céljából. Az
érdeklõdõk jelentkezését az 1945-ös kalandozó számon
várom. Xizor (#1945)

� Egy új Közös Tudat alakult, neve: Vérvörös Légió,
szimbólumunk: mindent elsöprõ, hömpölygõ ármádia,
száma: 9128, jellemzés: Tharr, vezetõ: Rodin fia Danair.
Üdvözlettel: Rodin fia Danair (2183)
U. i.: Szeretnénk hitünkben erõsödni, ezért ha Tharr fel-
tétlen híve vagy: állj közénk!!!

� Elfek! Ahogy a KT-k listáját nézegetem, szomorú ér-
zés fog el: nekünk elfeknek, Ghalla legõsibb népének
nincs Közös Tudatunk! Már többen próbáltak alapítani,
de valahogy mindig félresikerült... Nem hiszem, hogy
ennyi összetartás nincs bennünk! Elfek, írjatok! Külö-
nösen számítok Santana ill. Lorea Hold Talmina vála-
szára (ha azóta nem pártoltak el fajunktól...). Zhen-
dalyn (2404), Dömse György, 7754 Bóly, Szegfû u. 35.

� Ezennel bejelentem, hogy az Éjharcos KT és a Sza-
kasz KT mostantól teljes mértékig egyesül. Továbbra is
Éjharcos néven maradunk elérhetõek. Éljenek az Éjhar-
cos KT tagjai! Grimlairs (4224)

� Hahó, mutánsok! Hozzátok szólok Ghalla fiataljai!
Ha érdekelne egy faji KT, keress meg! Hallottam régen
egy hasonló kezdeményezésrõl, de abból ezidáig nem
lett semmi. Hát csak ennyire lennénk összetartóak? Re-
mélem nem. Ha mered vállalni azt, hogy ki vagy, akkor
írj! Selior Vingard (3525)

� Hamarosan gonosz Közös Tudat fog alakulni Qvilltõl
keletre Pusztító Tûz néven. Bárki beléphet, feltétel per-
sze, hogy lelked tiszta, makulátlanul fekete legyen, mint
minden igaz hívõé. Ha érdekel, írj a következõ címre:
Pusztító Tûz K.T. 8200 Veszprém, Pf.: 470. 

Zark (2072)

� Helló mindenki! Az Álomõrzõk után újabb jó KT vár-
ja azon tettrekész Raia és Elenios hitû kalandozókat,
akik szeretnének egy összetartó baráti társaságot létre-
hozni. Nyár közepén alakulnánk meg a déli Vangorf kör-
nyékén. Várom mielõbbi válaszotokat az alábbi címen:
Buza Éva, 2800 Tatabánya V., Gyõri út 44. IV/3. Tel.:
34/331-362

� Szerepjátszani és/vagy tápolni vágyó elfek figyelmébe
ajánlom, hogy elf KT-t szervezek! Hatalmas érvényesülé-
si lehetõségek bármilyen szintû, korú, nemû és jellemû
elfeknek! Akit érdekel, keressen meg: 

Banális Ájlbibek (3813)
U. i.: Hé, elfek! Mi tényleg fel szeretnénk építeni Elforá-
dót?

� Raia papjai, leendõ KT-tagok! A Közös Tudatba lépés-
sel, KT-alakítással kapcsolatban szeretnénk nektek taná-
csot adni, a három, már létezõ Raia-KT nevében. A Kö-
zös Tudatok ereje, hatékonysága attól függ, hány tagjuk
van. 10-15 tag alatt a legtöbb tudati képességnek nincs
értelme vagy nem is elérhetõ. Új tudati képességek lét-
rehozására is kevés a 20 alatti létszám. Mivel nincs
annyi Raia-pap, hogy háromnál több spec. Közös Tuda-
tot megtöltsenek (3x60 pap), nem érdemes új Raia-Kt-t
alapítani. Kevés, erõsebb szövetségbe tömörülve a gono-
szok ellen is hatékonyabban léphetünk fel. Gondolkoz-
zatok ezen, Raia kísérjen utatokon. Darkseid (3448),
Red Tiger (1150) és Memno (3005), a ghallai Napta-
nács, a Raia-KT-k egyeztetõ szervezetének tagjai.

� Tharr követõi! KT-t szervezek Tharr papjai számára
kb. 15 forduló múlva. Ha érdekel, írj! Kezdõ vagy leendõ
Tharr papok, ha szükségetek van bármilyen infóra, írja-
tok nyugodtan. Rettenetes Hartal (5299)
U. i.: Wolf Einstein, számítok rád! Üdv. mindenkinek,
aki ismer és nem akar kinyírni!

� Törpe harcos! Amit a Világégésben elvesztettél, ná-
lunk megtalálod! A Vashegyek Nemzete nevében: 

Magányos Halál (3265)

Szerelem
� Shaddar körüli férfiszépségek! Éjszakai melót
vállalok. Nyugi, nem vagyok drága (nagyon)! Ha
szükségetek van egy troll lady bájaira, írjatok! Ovimon
bogyó legyen veletek! 6 cm Aljzatbeton (#3182)

� Drága, egyetlen szerelmem, Xaide! Ne hagyj egyedül!
Várom ölelõ karjaid: Fushito Gichin (2761)

� Jonny Cage és Brutális Vadállat pénzért (aranyért)
mindenre kapható nõket keres "Ovimon-bogyó" jeligé-
re. Jonny Cage (4390), Brutális Vadállat (1921)
U. i.: Fõ a diszkréció!

� Shirley! Nagyon szeretlek! Leon Silver (2833)

� Vallomásom Sheran nyelvén
Melled két kerek halma,
Mint két jonatánalma,
Szemed oly kék, mint ringlószilva,
Arcodon barack hamva, pírja.
Ajkad, miként az eper,
Piros, cukrozott.
Áldott volt, ki Téged
Világra hozott.
Az Alagút Végének Jan (1955)

Vita
� Szeretnék gratulálni Metamorph Böffenetnek a nagy
oltáreltörlõnek és Böfikének a nagy oltárépítõnek. Jónak
mondjátok magatokat, de vajon igazán jó jellemû-e az,
aki egy másik jó jellemû Isten oltárát eltörli, hogy helyé-
be Raia-oltárt építtessen? Ez elgondolkodtató. 

De'Cugel (2043)

� Kedves De'Cugel! Nagyon örülök, hogy szerény kis
munkám olyan elismerést váltott ki belõled, hogy még a
GN-be is bekerültem. A kérdésedre a válasz természete-
sen IGEN. Különben, hogy a fenébe tudtam volna RAIA
oltárt építeni. Még két megjegyzés. 1. A világon minden-

hol elbontják a nagyformátumú építkezések útjában ál-
ló kiszolgált, romos épületeket, ez alól Ghalla sem kivé-
tel. 2. Én egyetlen istent ismerek: Raiát, tehát nem tud-
hattam kié az a nyomorúságos építmény. De õszintén
megmondom, ha tudtam volna, hogy egy ál-jó bûvölõ-
gép oltárát eliminálom, akkor nagyobbat nevetek köz-
ben. Metamorph Böffenet (4803)

� Kikérem magamnak: én csak a kisebbik oltárépítõ
voltam. Böfike (5920)

Egyéb
� A III. alanori Olimpián a dicsõ harcosok eme grandi-
ózus találkozóján kiderült, hogy Ghalla legöregebb ka-
landozója 170 éves. Nos, én 1994. okt. 12-én 13h:00-
kor ünnepeltem a l70. születésnapomat. Ezért kérem
azokat, akik ennél korábban töltötték be 170. életévü-
ket, hogy üzenjék meg nekem, hogy mikor lettek 170
évesek. Derüljön ki végre, ki itt a legöregebb. 

Mitheithel (4479)

� Ami fent van, olyan, mint ami lent van, s ami lent
van, az olyan, mintha középen lenne kicsit jobbra! 

Magányos Halál (3265)

� Éjharcosok belsõ motivációi és bölcsességei
9., Az ÉLET és a mindenség megértéséhez vezetõ útra
vakmerõen rálépni nem szabad, de ha valaki tett egy lé-
pést ezen az úton, vagy célba ér vagy elveszett... Itt kétel-
kedni annyi, mint megõrülni, megállni annyi, mint elte-
rülni a földön, visszamenni annyi, mint belezuhanni az
örvénybe...
11., Az álmoknak jelentésük van, csak meg kéne fejte-
ned õket.
12., Gondolkozz csak el... mi a halál? Egy köztes állapot?
Végeredményben nincs, Hiszen a HALÁL egy születés
elõtti létet feltételez! S mint tudjuk, a lét nem lehet
nemlétbõl, Ezért az ÉLET végtelen és körbe-körbe fo-
rog...
Az Éjharcos KT és Szövetség vár titeket, kik megértitek e
célokat és Bölcsességeket, a nagy kódex rátok is vár...
Gyere, jöjj velünk és írd be magad az évezredes könyv
sárga lapjaira! Várom mentális érintésed: 

Rothdak, a Megtorló (1170)

� Figyelem túlélõk! Íme Ghalla legszerencsétlenebb
kalandozója: Kopasz Gerób. E törp 20 (!) fordulón ke-
resztül harcolt úgy bunkósbottal, hogy közben csak két
sünmedvetüske kellett volna neki a szögesbunkóhoz!!!
Amikor végre egy jó gnóm elrejtett neki hármat ebbõl a
mannából, akkor egyszer máshol FV-zett és amikor vég-
re megvolt, nem vette kézbe, de a bunkósbotot eldobta!
Így ököllel és kõkalapáccsal indult az Olimpián! Aki átéli
helyzetemet, annak Gattin közelében várom a magas
vastartalmú ajándékát! Köszike! 

Kopasz Gerób (3007), Tel.: 1/285-0096

� Forró sivatagi vihar tombolt odakinn. Aznap éjjel
születtem, mikor eljött a számum. Száguldott a homok-
tól aranysárga szél. A számum minden évben visszatért
és lecsapott az oázisra. Véremben van a vihar, lehet,
hogy ezért éltem túl. Most itt vagyok és harcolok. Üdvö-
zöllek titeket túlélõk! Számumi Aranyszél (4233)

� Idézetek
1., Mindenkinek: Sors, nyiss nekem tért, hadd tehessek
Valamit az emberiségért.
2., L. I. K.: Nem tudni kell a jót, hanem tenni is.
3., Mindenkinek: Tudok vígan nevetni,
Tudok híven szeretni.
4., Dornodon híveinek: Ott esem el én,
A harc mezején!
5., Nagyszájúaknak: Aki szelet vet, vihart arat.
6., Kobuderáknak: Te taglóval ökröt ütsz,
Tollammal én embert ütök.
7., Leendõ barátaimnak: 
És én vagyok magamnak,
S neked én te vagyok.
S te én vagy magadnak,
Két külön hatalom.
S ketten mi vagyunk,
De csak ha vállalom.
Te vállalod?
8., Gnómoknak: Itt van a nép: trónt ülni fog most,
Ezer évig férge a rögnek,
Ítél a nép, ítélni fog,
S ezerszer jajj a bûnösöknek...

Gragath (1474)

� Ki az a Magiszter? Ja! Akinek sötét motyogó trófeája
van! Az más. Géppuskin (1918)

� Nemes vérbõl származó gnóm vagyok. Családom
emberemlékezet óta mágusokból állt. Apám Ezüstmá-
gus volt. A tûzvész mmindent eltörölt. Hol a mai mágia
az õsihez képest, amit apám is birtokolt? Célomul tûz-
tem ki az õsi mágia formáit megtalálni és Ghalla egyik
leghatalmasabb mágusává válni. Visszaállítani a rendet
és a káoszt, illetve ezek egyensúlyát, amit Dornodon fel-
borított. Sheran szolgájává szegõdtem, hisz mi õsibb a
természetnél? Régi romokat fogok kutatni és titkos hie-
roglif írásokat megfejteni. Bárki, aki titkos szövegre, õsi
romokra talál írjon, hadd fejtsem meg a szöveget, hadd
vizsgáljam meg a romokat. Nem leszek hálátlan...

Gragath (1474), a régész
U. i.: Mintha nem õstõl származnál, légy tetteid által õse
családodnak, s a haza áldani fog... Vlagyimir, Dornodon-
hívõk és többiek! Ne romboljátok a természetet, hiszen
magatok alatt ássátok a talajt.

� RIUS! BOCS! MacVaren
� Myotis legendája - III. rész
Egy év telt el reménytelenségben, de a fiúról még nem
volt semmi hír. A vadonban viszont feltûnt egy hatalmas
testû denevér, aki védi az állatokat és a természetet. Va-
dászok és favágók ezreit ölte meg. Az idegenek mind el-
menekültek az erdõkbõl és az elfek ünnepi tüzeket gyúj-
tottak. Senki nem volt, aki fel merte volna vele venni a
harcot. A fejedelem maga indult el. Véres hajsza kezdõ-
dött a denevér elfogására. Myotis a kísérõk felét megölte
már, mire sikerült bekeríteni. Myotis kimerült, de nem
adta fel a harcot. Saját apja szúrta le és sebesülten zu-
hant a földre. Myotis visszaváltozott és Cantdihl ször-
nyethalt. Azt hitte, megölte a fiát. A denevér azonban
nem halt meg, a sebe villámgyorsan begyógyult. Újra át-
alakult és mielõtt megakadályozták volna, elrepült. A fe-
jedelem halálának hírére az elnyomott elfek fellázadtak.
Volpesinust és az összes idegent lemészárolták. Ihl váro-
sát lerombolták és a romokat újra benõtte az erdõ. A
cant elfek új, igaz fejedelmet választottak. A nemzetsé-
gek között megszületett a béke. Az egész história lassan

eltûnt volna az elfek emlékezetébõl, de volt valami, ami
mindig figyelmeztette õket a múltra. Holdfényes éjsza-
kákon hatalmas denevér száll a rengeteg felett. Szürke
szõre szinte világít a hold fényében. Kíméletlenül lecsap
mindenkire, aki megszegi a törvényt, a természet törvé-
nyét. A dombon, amelyen Myotis meghalt és újjászüle-
tett, szentély áll. A tetején egy szobor van, amelynek ha-
talmas teste van és talán még nagyobb szárnya. A hold
fényében csillog a fák között. - Túlélõk Földje 52,15
1994.12.29. Myotis Canis (3247)

� Akinek szüksége van hat ubuk dobónyílra, az adja ki
az (54, 84) koordinátán az FV 138 6 44 parancsot. Üd-
vözöl mindenkit az Éjharcosok nevében: 

Lord of Nimeron (5382)

� Szomorúan látom, hogy milyen kevesen láttok
messzebb az orrotoknál. Nyissátok nagyra a szemeteket
és vegyétek észre a valóságot! Lássátok a leghatalma-
sabb Isten nevét, igen, Õ az, Leah. Õ az élet és halál ura,
Õ az, aki elõször jött és majd utoljára távozik, Õ az, aki
nem hal meg soha, hiszen Õ maga a Halál. Tudjátok
meg, hogy úgyis az Õ birodalmába kerülünk mind és
egyszer majd nem lesz visszatérés. Miért ne érkezhet-
nénk az árnyékvilágba felkészülten a Túlvilág Urának
szolgájaként? Hiszen Õ a végsõ Isten, aki a halálod után
is veled marad és hatalmat ad neked. Biton (3326)

� Armstrong Csucsu (5391), Magnus (2954), Sólyom-
szem (2688), Gwyldyn (2164)! Olvastam hirdetéseteket!
Gondolom, orvos még nem látott benneteket. Pedig
nyaktól felfelé rátok férne egy alapos kivizsgálás! Bár
kétlem, hogy segítene rajtatok. Mi fáj jobban, az üresség
a fejetekben vagy a zabszem a se...tekben? Fogalmam
sincs, mirõl prédikáltok ti itt össze-vissza. Gonoszokról
zagyváltok, meg tolvajokról. És ti magatokat minek ne-
veznétek?! Ha egy gonosz megöl egy jót, az gonoszság és
rögtön vérdíjat tûztök ki szerencsétlen fejére. Ám ha egy
jó megöl egy gonosznak nevezett szerencsétlen flótást,
akkor az jóság és elhalmozzátok dicséretekkel. Ha egy
gonosz az életét kockára téve csapdákon mászik keresz-
tül azért, hogy lopjon valamit, mert szerencsétlen talán
már az éhhalál szélén van, akkor ti megvetitek és tetté-
ért az életét akarjátok cserébe. Ám, mint ahogy írtátok
is, ti elbûvölitek mások tárgyait! Hát mi ez, ha nem lo-
pás?! Ráadásul nektek még csapdákon sem kell átmász-
notok, egyszerûen belevigyorogtok az ember képébe és
az szerencsétlen meg nektek ad mindent. És még ti
mondjátok magatokat jóknak! Fújjj!!! Szerintem titeket
kellene kiûzni de nemcsak Gattinból, hanem egész
Ghalláról! Most pedig hozzád szólok Csucsu! A tolvajok
Ghalla jótevõi, beleértve a gonoszokat is. Ha nem len-
nénk, nem kellene csapdát állítanotok és ennek köszön-
hetõen nem tudnátok vagy csak nagyon sokára csapdá-
val szörnyeket befogni! Ha nem pusztítanánk a növé-
nyeket, mi szüksége lenne Sherannak papokra?! Ha
nem rombolnánk oltárokat és építményeket már nem
lenne hely, ahova építhetnétek. Úgyhogy örüljetek, hogy
vagyunk, mert nélkülünk kalandozás helyett unalma-
tokban már a földet túrnátok! Valker a Ravasz (4530)
U. i.: Lopkodom, tehát (gonosz) vagyok.

� Elenios-hívõk! Kérlek titeket, hogy legalább jó jelle-
mû társaitokra ne költsetek 10VP-t és ne kérjétek el "fe-
lesleges" cuccaikat! Indok: Szeretném végre törölni a T
994 parancsomat. Köszi: 

Ron Taylor (3838), leendõ Raia-hívõ

� Életunt árnymanókat keresek skalpnak a 28. kúp
körül "ekkora tököm van" jeligére! 

Kopasz Gerób (3007)

� Ghalla új és régi lakói! 14 mindenre elszánt kalan-
dozó megalapította a Skalpvadász-vadász Kft-t. Célunk
egy: minden skalpvadászt kiirtani Ghalláról. Jelentkezni
és érdeklõdni: N. C. Brave (5622)

� Gordon Marlo, Sir Bedzsik! Szeretném, ha újra talál-
koznánk. Egy jótevõtök... Fürge Gyopi (1606)
U. i.: Cuccot is hozzatok!

� Gratulálok Szõröskarom! Nem gondoltam volna,
hogy mégis megírod a hirdetést. De szavamnak állok, s
mivel a fogadást elvesztettem, következõ fordulómban
már el is rejtem számodra a tárgyakat! 

Quetzalcoatl (2271)

� Gyerekek! Sok mindent eltûrünk Ghallán, de egy
semleges Sheran-pap ne romboljon már növényeket,
jó?! Kérlek benneteket Nirvana és társaid, hagyjátok ab-
ba! Kösz. Kobuder Master
� Hello Boróka! Láttam, hogy kerestél a TF-találkozón.
Sajnos nem találkoztunk. Ha gondolod, írj vagy telefo-
nálj! Címem: Buza Éva, 2800 Tatabánya V., Gyõri út 44.
IV/3. Tel.: 34/331-362

� Jaelithe! Mikor fizeted már ki a gyerektartást? 
Miranda (1357)

� Jó gyerek ez az Argos! Fél Ghalla rá vadászik, õ meg
megalapítja a Vidám Emberek Társaságát. Sok sikert,
barátom. Egyébként kíváncsi vagyok, hány tagja van a
Bajtársak Mezsgyéjének?! Ha egynél több, feltétlenül írj! 

Lopótök Bobby (1706)

� Kalandozók! Gratulálok! Most egy olyan személy írá-
sát olvastuk, aki bár Raia dicsõ hívének vallja magát, há-
romszor hívott ki párbajra egy semlegest és háromszor
nem volt ott a megbeszélt helyen. És akkor még van ké-
pe ilyen hirdetést feladni... Ved-Smillon! Szerintem job-
ban megválogathatnád a barátaidat!

A semleges Skangar (2077)

� Amiket Fire Elemental írogat Ilinir Doaronról, az
már egyenesen nevetséges... Csak nem vagy féltékeny,
kicsiny gnóm? Szerintem próbálkozz mással, ez nem áll
jól neked... Rothdak, a Megtorló (1170)

� Kedves Calenril! Én személy szerint örülök, hogy
Rius NEM-et mondott neked, és annak is, hogy utána
udvarolni kezdett! Valóban, nem minden férfi tud ne-
met mondani bájaidnak! De én igen! És mint sok tudat-
társam, már unjuk az Eleniosz istennõ gyermekeinek
folyamatos koldulását. Ezért úgy döntöttem, hogy nem a
hívõket, hanem magát Elenios asszonyságot keresem
fel, s kérdezek tõle egy s mást! (Pl. Minek a bûvölés va-
rázslat a drága híveinek? Ami kell, azt vegyék meg a
boltban!) Igen, Rius igazi férfi, csak az a baj, hogy Te a
szépséged gonosz célokra használod. Üdvözöl egy feléd
passzív alak: Blacksting (#5420)
Szeretem a gyengébb nemet, csak nem a kígyólelkûeket!

� Kedves Yasmina! Hidd el, nem vagyok Raia bábja,
A te dolgod, hogy melegséget vigyél a fagyba,
Az enyém pedig, hogy fényt a sötétségbe.
Tegyük, amit tennünk kell, de ne félts!
Habár a sötétség körbeveheti a fényt,

Soha el nem halványíthatja azt.
A fényt csak egyvalami halványíthatja:
A gonosz fény. És ezután szálljon átkom
Minden sötétlelkû "jóra":
Hagyjon el fegyvereitek ereje,
Teremjen szopógödör lépteitek alatt,
S tapossák le táborokat a támadó ongóliant hordák,
Ha nem tértek vissza az igaz útra,
S ragadtok fegyvert a gonosz tûz ellen.
Ne legyetek gyávák, csak az a tûz éget, amitõl féltek.
Ha netán átkom nem teljesülne,
Fulladjatok meg gonosz kétszínû hatalmatokban,
De vigyázzatok! ÉN nem félek tõletek.

Raiden (2870) - Naplovagok KT
U. i.: Yasmina, te Elenios igaz követõje vagy, én viszont
Raia szent harcosa.

� „Kitörõ” örömmel értesítjük Ghalla minden lakóját!
Serény kezeinkkel [+rabszolgáinkkal], a „Lélekpusztí-
tók” KT nagy részének figyelõ szemei elõtt felépítettük a
gonoszság emlékmûvét, a wargpini zan-indukátort! Kö-
szönjük a kívülállók „építõ jellegû” támogatását.
Ui.: „Errõl” már jogosan beszélhetnél Erril (errõl-arról
szedett-vedett akárki)! A Serény  Múmiák (9103) KT

� Leah! Miután egy gonosz törpe végzett velem és el-
mondtad a kilátásaimat, már nem tudtam Veled kap-
csolatba lépni, tehát most ezen a fórumon keresztül
üzenek Neked. Bizonyára a túlzott mohóság és az isme-
retlen környezet volt az oka, hogy meggondolatlanul az
általad felkínált próbát választottam a végtelen pihenés
helyett. Azóta megszoktam új "testemet", más szemm-
szögbõl látom a kalandozók világát. Azt hiszem, inkább
hagyom az egész nyomorgást; egy állandó test túl nagy
korlátokat szab egy magamfajta gnómnak. Nem akarok
visszatérni a mohó, önimádó, trófeavadász kalandozók
közé, nem akarok velük meghasonulva még több pusz-
títást okozni, még több vért ontani! Szerintem ez a világ
a pusztulás szélén áll és ezt a végsõ agonizálást már
nem akarom végignézni, nem vagyok rá képes. Gyere
vissza értem! Túlvilági Utmlash (4890)

� Ne gyilkoljuk le az összes árnymanót, mert még ki
találnak pusztulni!!! Ha haragszol rájuk, és ki akarsz ve-
lük tolni, add ki az alábbi parancsot: FL 4. 

El Fifi (1311)

� Pozitív jellempontú semlegesek! Többen is kiadhat-
nátok a BA 990-et (így a jók talán többekkel szóba állná-
nak és nem lennénnek ilyen "különcök")! Egy jó kobu-
dera: Yoro Okiyi (2826)

� Skangar! Ha most még nem is bunyózunk, az Olim-
pián még összekerülhetünk. Akkor legalább biztosabb
lesz, hogy dobogós leszek. Trollseprû (1193)

� Sziasztok! Megváltozott a karakterszámom. Ezentúl
4694! Aki az 5739-es karakterszámot kapta, írjon. Ha
volt olyan, aki a dözmöngszívet szánta nekem, kösz
nem kell. Lemondtam Dornodonról. Istenemnek nem
mondtam meg, hogy kit választottam. Majd meglátjátok.
Aki keres, megtalál Shaddartól nyugatra. A 4. Olimpián
biztosan találkozunk majd. Silver Half Moon (4694)
U. i.: Dana, meg tudsz nekem bocsátani? Várom a talál-
kozást.

� Te, az 502. épület környékén csellengõ gnóm nõi
személy, akadjon a torkodon a kõhegyû lándzsám.

Holdvarangy (1908)

� Tisztelt Jerikó, Dalamar, Yasmina és Elenios! Elõször
Yasmina és Elenios nyílt levelezéséhez szeretnék hozzá-
fûzni egyet és mást. Elõször is azt, hogy undorítónak
tartom, hogy a szeretet és jóság istenének egy odaadó
hívével az a legfõbb problémája, hogy nem hajlandó
gyilkolni. Másodszor pedig hozzáfûzöm, hogy Dalamar
jóságról és gonoszságról szóló cikkén annak idején csak
kacagtam és nagyképû hülyeségnek neveztem, mostaná-
ra viszont beláttam, hogy van benne valami. Mert miért
ösztönzik a "jó" Istenek gyilkolásra híveiket? Mert azáltal
remélik hatalmuk növekedését, hogy a sötét hívõk feje a
porba hull. A legtöbb jó így két lábon járó skalpgyûjtõ
géppé változik. Jellemem ellenére minden tiszteletem a
kivételé. Jerikó pedig mivel büszkélkedik? Azzal, hogy
nem használta soha a tisztítótûz varázslatát? Csak az a
probléma, hogy ez a varázslat megvan neki, sajna azt
feltételezi, hogy megölt egy másik kalandozót, akinek
már biztos, hogy mindegy, hogyan halt meg. A lényeg
nem az, hogyan is csinálod, hanem az, hogy csinálod-e.
Mindenesetre az, amit Jerikó mûvel, számos Raia- és
Elenios-pappal együtt, az álszentség. A válaszokat, vas-
hegyû lándzsákat és tisztítótûz varázslatokat várja: 

Nomeral (3986)
U. i.: Ha nincs kedvetek írni, hívjatok fel! (1/163-6730)
Jut eszembe, kedves Raia, ha gyilkolásra szólítod fel te is
a papjaidat, akkor miért csodálkozol ha harcba rohan-
nak? Emlékezz az általad a GN 17-ben írottakra!

� Vannak, akik azt akarják, hogy a kalandozók ne fe-
nyegessék egymást. Miért ne? - kérdem én. Szerintem
igazán jót lehet röhögni azon, ahogy egyesek pocskondi-
ázzák, párbajra hívják egymást, fõleg, ha ismerjük is az
illetõ képességeit és õt magát. Az utóbbi idõben íródtak
igazán tetszetõs írások, alkotások. Bár igaz, hogy egyik-
másikon egybõl lefáradtam. Csak így tovább Coc Pops
(4181)! Komolyan! A tieid igazán jók! 

E. T. Comp (2736). a kajás!

Szövetség
� A gyászhozók tagtoborzó kiáltványa - 1995
- Ha unod, hogy az úgynevezett "jók" gonoszabbak, mint
te, aki gonosz Istent követsz és nem érdekli õket semmi
más csak a hatalom...
- ha tenni akarsz valamit az ellen, hogy ezeké az agyon-
tápolt Raia-hívõké és csatlósaiké legyen egész Ghalla...
...akkor köztünk a helyed! Ennek egyetlen feltétele, hogy
az egyetlen igaz Istent, Leah-t, a holtak urát szolgáld és
meg legyen benned a vágy a "jók" kiirtására. Ha be
akarsz lépni a hamarosan megalakuló KT-ba, akkor
üzenj! Surmó (3066), Molnár Richárd, 2120 Dunake-
szi, Garas u. 24. Tel.: 27/341-070; Sunnyantó (4173),
Szép Imre, 2120 Dunakeszi, János u. 9.

� Árnymanók! Véreim! Hatalmas ütemben terjed a faj-
gyûlölet Ghalla földjén. Napról-napra alakulnak a tolva-
jellenes szervezetek. Itt az idõ, hogy mi is egyesítsük
erõinket! Az elsõ lépéseket már megtette a Mesterek
Bandája KT, példát mutatva ezzel mindenkinek. Viszont
Nekünk, fiatal árnymanóknak is tenni kell valamit. Ha
benned is az õsi tolvajvér csörgedezik, akkor állj kö-
zénk! Az EnyvesKezûek Baráti Köre szívesen lát minden
árnymanót soraiban! Elsõsorban azok jelentkezzenek,

akik még nem kapták meg a KT infóját. A tapasztaltab-
baknak a Mesterek Bandája KT-t tudom ajánlani. Jelent-
kezéskor küldd el a legutóbbi fordulód karakterlapjának
másolatát. Ne aggódj, ha eredetit küldesz, azt vissza-
küldjük. A diszkréció teljes! Egyéb információk a jelent-
kezés után. Girnyó (4880), Sonkoly Péter, 3700 Kazinc-
barcika, Csokonai út 22. 2/3. Tel.: 48/314-239

� Kalandozótársam! Ha úgy érzed, hogy jó vagy
semleges vagy, de inkább a “fény” felé húzol, és úgy
érzed, hogy a gonoszoknak még a csíráját is ki kellene
irtani, akkot írj Erril-nek (#1143) vagy telefonálj 10
forduló múlva. Telefon: 72/337-311.

� Bátor Kalandozók! Vad, kegyetlen sötétség borult a
bátor kalandozókra. Az átok pusztított, rombolt... De a
bajnokok nem rémültek meg. Egyesültek, harcoltak... A
sötétség lassan szertefoszlott. Az égett, megrontott föl-
dön holttestek hevertek. Halálos csend honolt... De
mégis mindenki emlékezett a bajnokok harci kiáltására:
TABU! és tudták, kik voltak õk... Lépj te is közénk! Igaz-
ságos Mátyás (1162) Picture 2!!!

� Cylk, a harcosnõ várja mindazok jelentkezését, akik
szeretnének az Éjharcosok soraiba lépni! Jelentkezz kö-
zénk, hatalmas lehetsz! Mi segítünk neked, hogy a ben-
ned rejlõ erõt felszabadítsd és legyõzhesd a legyõzhetet-
lent. Ha bölcsességeinket megérted és elfogadod, Te
vagy az, akire várunk! Legyen jellemed jó, semleges vagy
gonosz, itt egyenlõek vagyunk. Amennyiben még nem
érted el az 56. fordulódat, tagja lehetsz az Éjharcos Szö-
vetségnek is. Várom, hogy üzenj:

Cylk, a harcosnõ (1511)

� Ghalla elfjei és törpéi! Tegyétek félre az õsi gyûlöle-
tet, ne támadjátok, ne lopjátok meg egymást! E célból
alakult az elsõ törpe-elf szövetség, melybe csak semle-
ges és jó jellemû törpék és elfek léphetnek be. A szövet-
ség célja a két faj kibékítése. Az elsõ 4 törpe, 4 elf jelent-
kezõ alapítótag lehet. Várjuk békeszeretõ elfek és törpék
jelentkezését.  Részletesebben levélben. Üdvözlettel: 

Csinoin Krondor (1418), Thrpeg Yw'Hite (5102),
Lapis József, 3950 Sárospatak, Katona József út 26. II/3.
U. i.: A szövetségnek még nincs neve, ezért minden ötle-
tet elfogadunk. Kezdõk írjatok!

� Gonosz jellemûek! Megalakult a "Sarló és Kalapács"
nevû szövetség. Várom olyan kalandozók jelentkezését,
akik gonosz jellemûek. Hook Kapitány (5694)
U. i.: A szövetség céljait megtudhatjátok, ha írtok.

� Mindannyiótokhoz! Legyetek bár sötét lelkûek, visel-
jétek a tisztaság bélyegét vagy éljetek az "arany középút"
elve szerint, bízom benne, hogy a kolostori neveltetés-
nek legalább az emlékét megõriztétek, s szavaimra meg-
szólal bennetek az õsi hang, egy dallam, a lélek himnu-
sza, egy egykoron oly büszke nép himnusza. A régi har-
cosok hõsök voltak. Együtt szerettek, együtt gyûlöltek,
együtt szenvedtek és együtt vigadtak. Õk lovagok voltak,
lovagok a kí zászlaja alatt. A kí elenyészett; megszûnt lé-
tezni a régi valójában. Szétszóródtunk megmaradt vilá-
gunkban, meghasonlottunk önmagunkkal és a világgal.
Elménk megbomlott; annyira, hogy saját fajtánkat gyil-
koljuk halomra. Kiveszett belõlünk minden erkölcs; a
testvéreinket zsebeljük ki, ifjú harcosainkat üldözzük új
trófea reményében. Mi ez? - kérdem én. Mi ez, amit csi-
nálunk? S legfõképpen: megéri? Kobuderák! Meg akar-
játok ismerni az élet értelmét (viszonylagos megközelí-
téssel)? Akarjátok, hogy kiteljesedjen bennetek a kí?
Amennyiben a válasz "igen", lépjetek be közénk, legye-
tek a Bizalmi Alapon Létrejött Felújított Asszociációs
Szövetség tagjai; a szövetségé, mely értetek alakult, s a ti
érdekeiteket szolgálja. Jelentkezni, érdeklõdni, toporzé-
kolni, üvöltözni, kritizálni nálam lehet: 

Nyjsi Gorn Xaxama (2488), the Guiding Light
U. i.: Nem, kor, vérmérséklet, karakterszint nem szá-
mít.

� Nyílt levél a GN olvasóinak! Kedves Barátom! Téged
is vár a Különc és Lázadó Túlélõk Társasága! Ha olyan
szövetséget keresel, ahol az összetartás és bizalom je-
gyében infó- és tárgycsere folyik, csalódni fogsz, ezért ne
olvasd tovább ezt az üzenetet! Romantikus álmodozók,
meg nem hallgatott próféták, a "társadalom peremére
szorult söpredék"-nek nevezett megtévedt vándorok!
Zárkózzunk el a konzervatív, üresfejû népektõl és él-
jünk csak magunknak! Ha eleged van az olyan általáno-
sító kitételekbõl, hogy "az árnymanók és a kobuderák
utálják egymást", "a jellempróbák pozitív teljesítésével
jó jellemûvé válhatsz" vagy "X. Y. az n. fordulójában
2000000-t sebzett egy Hiperszupergigamechanoidon" és
vannak saját gondolataid, állj közénk! Ezüst Árnyék a
társaság vezetõje várja mentális üzeneted. Ha pedig va-
lakinek kedve támad megosztani kalandjait, gondolatait,
álmait a többiekkel, az szabadon megteheti, de ezért ne
várjon jutalmazást! Belsõ újságunk a Vita Nuova lapjaira
várunk mindenféle anyagot - cenzúra nincs, a lap ára
egy válaszboríték!
"Az élet: árny, mely jár-kel,
Egy szegény komédiás,
Ki tombol és dühöng, azzal lelép...
Mese, mit egy bolond beszél, teli
hangos szólamokkal, - ám értelme nincs."

Shakespeare - Macbeth, V. 6.
Ezüst Árnyék (5437), elf kalandor, a szövetség vezetõje
U. i.: Üdvözlet Fémhúzó Patyomkinnak, Gil'd Errnek és
Yasminának.

� Tisztelt kalandozók! Végre hivatalosan is megalakult
"Az Ezüst Holló Szövetsége" nevû szervezet. Tagjai csak
jó és semleges jellemûek lehetnek. Bõvebb felvilágosí-
tást az alábbi kalandozóktól kaphatsz: Fõnök (3140), 

Körhegyi László, 3950 Sárospatak, Balassi u. 7.
Alak Ali (

Barta Zoltán, 3980 Sátoraljaújhely, Bercsényi u. 5.
Fushito Gichin (2761)

Bubnó Balázs, 3980 Sátoraljaújhely, Fejes u. 5.

� Tudjuk, hogy rengeteg... hukk... szövetség alakult
már a... hukk... félszigeten! Mi mégis... hukk... egy telje-
sen újat akarunk... hukk... alapítani. Tesszük ezt azért,
mert... hukk... nincs még ilyen szövetség... hukk...
Nincs még olyan, amely a félsziget részeges... hukk... és
alkoholista egyedeit fogná... hukk... össze és mivel köz-
tudott, hogy ezeket - illetve minket - sokan... hukk...
megvetik, így megalapítjuk érdekvédelmi... hukk... szö-
vetségünket. Tehát... hukk... várunk minden részeges
kalandozót fajra... hukk... és nemre való tekintet nélkül.
Hukk!! Glug-glug-glug-glug. Böfff. Na végre! A szövetség
neve: Szesztestvérek. Eddig három tagunk van! Felhív-
juk mindenki figyelmét, hogy a szövetség a távoli jövõ-
ben KT-vá kíván alakulni és mivel mi magunk is még



csak 5-10. fordulósak vagyunk, bárki jelentkezhet! Soh
ne feledjétek jelmondatunkat (amit még az öreg Morfi-
um - a nagyapám - mondott): "Akinek alkohol folyik
ereiben, azt nem zavarja az evaporõr." Szesztestvérek: 
Másnapos Adorján (3547), Lassúkezû Borfin
(????), Kõbányai Sörfin (1337)

� Üdv. kalandozók! Egy érdekszövetséget kívánunk
létrehozni a kezdõbb kalandozók számára, ugyanis úgy
vesszük észre, Ghallán nem az éhezéstõl és a ször-
nyektõl, hanem a túltápolt kalandozóktól kell inkább
tartanunk. Célunk: egy olyan közösség létrehozása,
ahol a tagok egymást mindenben segítve (tárgyak, infó,
harc) egy jó bandává állnak össze. Jelentkezéseteket
nemre, fajra és jellemre való tekintet nélkül várjuk: 

Bugs B. Johnson (5028) és Zuzo Alter (3909)
U. i.: Ötletekkel is bombázzatok (banda neve, stb...)!

� Üdv. minden varázslómesternek! Szeretném mega-
lapítani a Varázslómesterek Szövetségét, mely egybe-
fogja a varázslói varázslatokat használó kalandozókat.
Belépési feltételek: minimum 10-es taumaturgia és

legalább nyolc varázslói varázslat ismerete. A leendõ ta-
gok karakterlapjukkal jelentkezhetnek nálam. Kere-
sem az olyan harcleírásokat, ahol minél többet sebez-
tél varázslói varázslat használatával. A 25 ÉP alatti seb-
zések érdektelenek. Itt az ideje, hogy bebizonyítsuk a
tápolás híveinek, hogy nem csak az erõ és a fegyveris-
meret, de az IQ és a taumaturgia fejlesztésével is hatal-
massá lehet válni és nagy sebzéseket lehet okozni anél-
kül is, hogy fordulónként 10-12 szörnyet gyilkolnánk
le. Sokan vannak, akik ócsárolják a varázslatokat, akik
szerint ezek kis sebzésûek és feleslegesek - nekik üze-
nem,  hogy akár egy 4. szintû szörnyet is meg tudok öl-
ni szerencsés esetben csak varázslat használatával és
ez semmiképpen nem lebecsülendõ. Várom olyan ér-
dekesebb harcok, csaták leírását is, amelyekben va-
rázslatot, varázslatokat használtál. A szövetség céljai: az
ilyen érdekesebb leírások és a nagy sebzésû varázslat
leírások terjesztése, egymás segítése, egyéb infók, cse-
réje, stb... Várom a jelentkezéseteket a Varázslómeste-
rek Szövetségébe! Dae (5274)

Tõzsér István, 3529 Miskolc, Szilvás út 1. 3/2.

Íme a legújabb (a lapzárta idô-
pontjában készült) statisztikák (az
adatok csak a nyugatról érkezett
kalandozókra épülnek):

Férfi: 82% Nô: 18%
Jó: 14% Semleges: 72% 
Gonosz: 14%

Fajok:
ember: 18% elf: 12%
törpe: 9% árnymanó: 9%
alakváltó: 15% gnóm: 8%
troll: 10% kobudera: 17%
mutáns: 2%
Vallás:
A kalandozók 51%-a hívô. Ezen
belül a hívek aránya:
Leah: 10% 

Dornodon: 14% 
Raia: 19% 
Elenios: 6% 
Sheran: 15% 
Tharr: 17% 
Fairlight: 19% 

Tulajdonságok:
erô: 37
iq: 40
ügyesség: 32
egészség: 29
szerencse: 32

Harci ismeretek: 
ökölvívás: 23
szúrófegyver: 24
vágófegyver: 20
ütôfegyver: 23

lôfegyver: 23
dobófegyver: 24

Egyéb ismeretek:
rejtôzködés: 50
nyomkövetés: 50
lopás: 45
mászás: 10
csapdakészítés: 22
csapdaészlelés: 23
gyógyítás: 43
titkosírás: 4
felderítés: 76
szörnyidomítás: 11
teológia: 31
taumaturgia: 25
harcmûvészetek: 23
zene: 17

szörnyismeret: 19
pszi: 23
zárnyitás: 10
vadászat: 30
bányászat: 31
úszás: 1
szerencsejáték: 2
Egyéb érdekességek:
Eddig 138 játszó kalandozó lelte halá-
lát. A max. pontok között a csúcsok
pedig: 

max varázspont: 441
max. tudatpont: 41
max. pszípont: 178
max. életerô: 276

A leggazdagabb kalandozónak 4425
aranya van.

Vers
(Halló, halló!) Ha sok a cuccod, mi a jó?
(Halló, halló!) Itt van a kis árnymanó!
Kis Ganey a neve is,
Mindig lopni, csenni kész!
Hiába vagy Super-Ace,
Ha elkapnád, nyoma vész!

Kis Ganey (1707)

� �
SZÉGYENEM
Voltam én az Olimpián,
Ez volt az elsõ hibám.
Az volt a többi,
Hogy nem tudtam gyõzni,
És egy pontot sem értem el,
Errõl szól az énekem:
Lálálá-lállá-lálá-lálá
lállálá-lá-lillálá.
Éljen-éljen, van egy pontom,
Én ezt most el is mondom:
Szóval béna voltam, mint az atom,
El is verték a kobakom.
Istenem, de szégyellem magamat,
Szétverték az agyamat.
Igaz, hogy eddig se sok volt,
Hisz ismeritek a trollt.

Graham Treefrog (4788)

� �

VERS EGY FÖLDRESZÁLLT ISTENNÕRÕL
Szeretlek Sheeva, imádlak!
Éjjel is, nappal is kívánlak,
Sheeva imádlak!
Barna szemem rád vetem,
Kívánlak téged, légy velem!
Légy velem!
Ragyogó fényben elõttem állsz,
Szerelmes szavakra, lágy csókra vágysz?
Ahogy elõttem állsz...
Rám veted fényét gyönyörû szemednek,
S csodálkozom azon, mennyire szeretlek,
Mennyire szeretlek.
Mikor megláttam e gyönyörû nõt,
Azonnal tudtam: szeretem õt,
E gyönyörû nõt.
A csillagokat néha bámulom este,
Minden csillagról Te jutsz eszembe,
Te jutsz eszembe...

Gorin (5518)

� �

ECHLÓGIA A TROLLRÓL
Ne hidd, hogy a troll ostoba,
Egyszerûen csak buta.
De ezen lehet segíteni,
Az IQ-t kell fejleszteni!
Én is troll vagyok vala,
Akinek már okosodik az agya.
Egyszer én is okos leszek,
És varázslónak megyek!

Graham Treefrog (4788)

� �

Itt állok hitem vesztve,
A társadalomtól lenézve.
Újra élni hazugság lenne,
Életem kínnal tetézve...

Magányos Halál (3265)

� �

WHITE NOR WACAKHOZ
Üdvözöllek Fehér kacat!
Remélem, most felfigyelsz!
Bár agyad Wacak,
S tán fel sem fogod
Májam miken kacag!
Bátorságod határtalan,
S karaktered sem táptalan,
Hisz sikerült lecsapnod
Egy félholt, porban fekvõ trollt.
E tett - melyet még senki meg nem torolt -
Dicsfényt, hírnevet hozott neked.
S már arra vetemedsz, hogy
Szádra veszed az Ördögi Kör nevet.
A szamaritánusok kora lejárt,
S e szakszervezet már réges-rég bezárt.
De gyere, látogass el felénk,
S próbáld lándzsádat döfni belénk!
Huertolban találsz minket
Vérrel festjük föl a sminket
Arcunkra, s bátran készülünk hõs harcunkra!
Vagy bátorságod csak arra elég,
Hogy pocskondiázz? Ez derék
Dolog, s nagyságra vall!
Hisz' nem nagyság az,
Ha valaki fûben hasal
S onnan fennhangon szaval?
- Ó, dicsõ Raia, te mind közül a leghatalma-
sabb!
Hõstettet vittem végbe, kérem jutalmamat!
- Persze, te kedves Vacak, jutalmad nem ma-
rad el -
Mondja Raia, s õ is gúnyosan kacag.

Röhög rajtad minden élõ,
Pogányfajta, s istenfélõ.
Nevetség tárgya lettél White,
Mert hõstetted értéke l byte!

Sang Al' Rahim (5689)

� �

DIOTIMA, OLDOZZ FEL!
Bolond voltam: álmokat kerestem,
De ez több, mint holmi álomvilág.
Bolond voltam: vágyakat kergettem,
Mikor Te vagy a tiszta valóság.

Gyönyörû fehér minden mosolyod
S kezeid, mint a hûs nyári szelek.
Gyengédség minden kis mozdulatod,
Kristálytiszta vizû tó két szemed.

Engedd, hogy fürödjek e szépségben,
S belõle megtisztulva lépjek ki!
Kérlek, legyen egy kis hely szívedben,
Hová nem menekülhet más senki!

Tudom, bûnös vagyok, hisz vétkeztem,
De bûnöm csupán ennyi: Szeretlek!
Bocsásd meg, hogy szívemnek engedtem,
Mert tenni ellene már nem lehet.

Falcon Castagir (1316)

� �
Hull már a hamu a földre
Izzik a siralom völgye
Lángol valahol egy templom
Olvad az arcod, az arcom!

Izzik, parázslik minden
Így büntet minket az isten
Lángol valahol egy templom
Olvad az arcod, az arcom!

Magányos Halál (3265)

� �

KALANDOROK
Megérkeztem e földre,
Kiégett puszta fogadott.
De itt vagyok már végre,
S látom már a napot.

Megküzdök az életemért,
Szörnyek ellenharcban.
Sebes karomból hullik a vér,
De ellenfelem fekszik, holtan.

Óh, te hõs kalandor,
Rólad veszek példát.
Szíved vérbõl s aranyból,
Kardod nem tévesz el prédát.

Látom már életem célját,
Az igazságért harcolok.
Hiszen rólatok veszek példát,
Óh, ti jó Kalandorok.

Tadzsin Langaar (1698)

� �

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

� �

SHERAN ÉS FAIRLIGHT
Egy szép õszi reggelen
Két Isten találkozott,
S egy pohár ambrózia mellett
Jól elvitatkozott.
Sheran mondta:
"A Föld enyém,
Lelke belõlem gyökerez."
Fairlight nevet:
"De korcs erény
Téged folyton kötelez.
Kötözd sebét,
S a sok szemét
Ha tódul, elrekeszd!

Enyém nagyobb hatalom,
Bár kézzel nem tapintható - 
Ki mágia vagy pénzcsörgés,
S minden meggyógyítható!"
"De ezt már nem vitathatod:
A halandók lelke enyém!
Enyém mi szép, természetes - 
Az összes fõ erény."
"S az ész? Az intellektus
Talán bolhakutya?
S a halandó lélek se szent:
Ha pénzt lát elveszend."
"De kék ég, napfény, levegõ..."
"Kocsma, sör, kártya, (bú)temetõ..."

A két Isten így vitatkozott,
Míg Dornodon pusztulást hozott:
"Enyém, enyém, enyém..."
De mi csak tengünk e földtekén,
S ítélkezni Istenén
Jogot nem formálhatunk:
Hát imádunk, égünk, halandunk
És tovább pusztítunk.
Banális Ájlbibek (3813) és 
Polli Morfia

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

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.

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

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

Falcon Castagir (1316)

� �
ALKALMATLAN VILÁG
(Bárdverseny, II. helyezett)
Temetnek,az esô esik
s befolyik a sírba
a halott már nem kel fel
hisz már nem is bírna

Bámul üres szemmel
e rohadt világba
várja a földet,
hogy valaki ráhányja

De nem jön senki
ott marad fedetlen
gödörben kuksol
kétségbeesetten

Megnyugvást nem lel
e békétlen lélek
mindenki meghalt,
csak a romok égnek

Temetnek, az esô esik
s kifolyik a sírból
hullákat visz a víz
Leah tombol

Elpusztult világban
kóborol egy árnyék
gazdája a halál
csókja már ajándék

Hullámsírba temeti
öngyilkos apját
Ghallát ki megélte
utolsó napját

Temetnek, az esô esik
megtelik a sírbolt
egy világ, mely a létre
alkalmatlan volt Hitox

� �

EGY FIATAL ELF ÓDÁJA A LILA
BREKKHEZ
Veszedelmes szörnyeteg
Karma, foga rengeteg
Igen, õ a Lila Brekk

Egész Ghalla rettegi
Vlagyimir is tiszteli
Titokzatos, démoni

Õsi tanok mestere
A pusztítás gyermeke
Õ Dornodon szelleme

Félem õt és tisztelem
Leborulva követem
Lila Brekk az Istenem

Ezüst Árnyék (5437)

Párbaj 
Lassan delelõre hágott a nap a mezõ felett; a
ragyogásban zöld lángot vetett az eleven fû.
Csak a rovarok halk zsongása hallatszott a tö-
kéletes csendben; a közeli bozótos felõl zag-
mózium illatát hozta a szél. Az egyik domb ge-
rincén néhány satnya bokor árnyékában egy
elf lapult. Zöld szemei a szemközti dombhátat
fürkészték. A domb fölött elmosódott délibáb
imbolygott, de az elf figyelmét nem a ritka ter-
mészeti tünemény keltette fel. Egy alak körvo-
nalai rajzolódtak ki bizonytalanul a remegõ le-
vegõben. Ahogy közelebb ért, úgy bontakoztak
ki a részletek: a karcsú, formás alak, a
hosszú, szõke hajzuhatag. Az ember határo-
zott léptekkel haladt, egyenesen a retjõzködõ
felé. Már csak húsz lépésnyire járhatott, mi-
kor az elf végre elhatározta magát. Nyugodt
mozdulattal emelkedett fel rejtekhelyérõl; az
üdvözlésre emelt lándzsa hegyén bukfencet
vetve tört meg a napsugár.
– Sheila Whirlwind. Hát ismét találkoztunk!
A nõ megtorpant. Aztán lassan a földre csúsz-
tatta a zsákját és harci testtartásba helyezke-
dett. Csontszuronyának hegye az elf szívére
mutatott.
– Villámló Penge. Végre! Most elégtételt veszek.
A drow határozott mozdulattal a földbe szúrta
a lándzsát - a baráti erõpróba jele. Aztán elõ-
relépett és õ is felkészült a harcra.
– Lássuk ki a jobb!

Sheila éles kiáltással rohamra indult. Vele
egyidõben, táncos könnyedséggel mozdult az
elf is, megfeszült, majd visszacsapódott a ru-
galmas inda, ahogy a parittya útjára bocsátotta
a követ. A találat épphogy csak lelassította a
rohamot, de ennyi elég volt. A drow könnyed
mozdulattal hajolt félre a szurony útjából; ké-
se nehezen követhetõ ívben csapott le a nõ
karjára. A következõ mozdulat azonban felké-
születlenül érte. Sheila kezében megpördült a
szurony, ahogy oldalra döfött, mélyen felsértve
az elf jobb oldalát. Penge hátraugrott, mene-
külést színlelve. A csel bejött. Ahogy a nõ moz-
dult, hogy kövesse, a drow hirtelen irányt vál-
tott és bevetõdött az emelkedõ szurony alá;
kése hosszú barázdát szántott Sheila gyomra
fölé. De elszámította magát: még nem jött ki a
gurulásból, mikor a csontszurony hegye elérte
és megakadt a bordái között. Zihálva egyene-
sedett fel és elhátrált a nõ következõ támadása
elõl. Kezeit a megadás õsi gesztusával keresz-
tezte a mellkasa elõtt.
– Te gyõztél. Feladom. Megtiszteltetés volt ve-
led harcolni.
Sheila szemében lassan kihunyt a tûz. Mélyen
az elf szemébe nézett, aztán szó nélkül meg-
fordult és a zsákjáért indult. Villámló Penge fi-
gyelte, ahogy távolodik. A dombtetõn megállt,
a kék égre kirajzolódott a tisztelgésre emelt
csontszurony, aztán a magányos alak körvo-
nalai feloldódtak a remegõ levegõben. 

Villámló Penge (5329)

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)
� �

TESTAMENTUM
Ha majd végez velem egy nôi "nem !", és ott
fekszik kivérzett szívem, a büszke, bátor;
hogy rám veti mindent-látó szemét legott,
s dönt felôlem a Mennyei Operátor,

mit sem tehetek akkor már önmagamtól.
Hát összeteszem fohászra most a kezem,
s kérve támogatást égi Hatalmaktól
földi javaimról ekképp rendelkezem:

Pajzsom, sisakom, szép pitykés bôrvértem
rád testálom, te ember leányzó,
ki a múltkor nekem ugrottál.
Megveretésed ne légyen oly fájó,
bár hogy mért tetted, azt még ma sem értem.

Bakkuracsizmám azé a balgáé
legyen, aki a minapában
holmi tüskecsapdába lépett
(nyughelyem felé való osontában)
- szívós talpbôre alpesi marháé !

Barátomat, Finduliast illeti
pompás dárdám értékes nyele,
mely kemény kôrisfából készült.
Etesse hát a szójereket vele,
s ne bosszankodjon, az sírba viheti !

Pénzem kapja a Mesterek Bandája
- illetve egy részét: úgy három
piculát. De ha könyörögnek
akár hatot is; én ugyan nem bánom !
Marad másfélszáz az árvák javára.

Kavaduiszákom rátok hagyom, ti
lánglelkû próféták, hôzöngô
térítôk; annak vastag kérgén
ádáz hitetektôl párálló-gôzölgô
szavatok mérge nem tud áthatolni.

Kotyogós kulacsom hôs Kakadura,
a rég látott jó társra szálljon;
- nem mintha iszákos, vagy korhely
lélek volna, épp csak nem kultiválom,
hogy ô legyen a Szomjanhaltak Ura.

Ennyi az egész. Nincs már, mit adhatok,
csak egy fúvócsô. Kié legyen ?
Talán azt a híres, agyafurt
árnymanót részeltesse fôúri kegyem ?
Rendben, Setét Patkány, itt van, fújhatod !

Végeztem íme, teljes egész a lista.
Jöhet a holnap: harc, öröm, bánat...
Már csak egy utolsó kérés maradt vissza:
fejfául kérem fölém a fuvolámat.

Távoli Vizek

STATISZTIKA

A Nagy Csata
Épp Libertantól északkeletre, az alacsonyhegységben sétálgattam, amikor

megpillantottam egy hatalmas óriást. Elõször azt hittem, hogy valamilyen külö-
nösen sötét felhõ takarta el a napot, de amikor felpillantottam, megláttam õt:
egy onóliant hadurat. Persze cseppet sem ijedtem meg, hanem felkészültem a
harcra. Mit nekem egy ongóliant hadúr – lesz itt móka, kacagás!

A hadúr csak állt, és felém pillantgatott, miközben felraktam magamra egy
különleges hhaar burka varázslatot, ami a taumaturgiámmal megegyezõ vé-
dettséget adott, vagyis 150-et. Amikor ezt meglátta a hadúr, úgy tûnt, hogy az
elfutást fontolgatja a fejében. De még mielõtt nekiiramodhatott volna, én jó-
kedvû és bájos mosolyommal kezdtem el felé szaladni (mosoly alatt értsd: tel-
jesen eltorzult, mindenkiben félelmet keltõ grimasz) persze az elmaradhatat-
lan csatakiáltásom sem hiányozhatott, amit a TV-maci “phö” hangzatú köpésé-
bõl és a Tarzan filmek “áÁÁááÁÁááá” kiáltásából elegyítettem, miközben több-
ször felhangzik egy, a képregényekbõl jól ismert “aarrgh” szócska. A csatakiál-
tás után, futás közben elmormoltam egy villámcsapás varázslatot. A villám ki-
csapódott az ujjaimból és hatalmas robajjal ütközött az óriásnak. Ekkor úgy
gondoltam, hogy hátha ez még nem lesz elég, ezért gyorsan ellõttem még egy
jégcsóvát is. A két varázslat hatása leírhatalan volt. Még én is meglepõdtem. A
villámcsapás különösen nagyot sebzett: 280 életpontot. Nos – gondoltam –, ezt
ugyan hogy csinálhattam? Talán csak nem romlott el a számítógép programja?
Ezután rögtön becsapódott a jégcsóva, amely megfagyasztotta az ongóliant ha-
dúr fejét, ami kõszoborként hullott le a testérõl. Nocsak, egy fej nélküli (nem
lovas) ongóliant hadúr állt elõttem. Na, ennek már vége – reménykedtem. De
nem! A hadúr még fej nélkül is támadott. Persze a hhaar burkán keresztül se-
bet sem tudott ejteni rajtam. A következõ pillanatban már elõttem feküdt a
hullája, jobban mondva egy új hegység nõtt ki elõttem a terepbõl. A megfagyott
fejet megpróbáltam kitûzni trófeának, de annyira nehéz volt (kb. 80 kg), hogy
inkább levágtam a fülét, és azt tûztem ki – persze nagy betûkkel ráírtam, hogy
ongóliant hadúr füle, nehogy valaki esetleg valami lényegtelen dolognak nézze. 

Örömmel tapasztaltam, hogy a bronzhegyû lándzsámat még használnom
sem kellett a harcban, pedig hát annak aztán igazán hatalmas az ereje, sebzé-
se. Jó is az amikor az ember ilyen hatalmas varázsló, mert senki sincs, aki
szembeszállhatna vele. Ez volt az elsõ ongóliat hadúr, amit legyõztem, és még
sebezni sem tudott rajtam. Erre igencsak büszke vagyok. Errõl jut eszembe,
hogy a múltkor is egy teljesen vak muksó akart rám támadni, egy sárkányölõ
karddal, de a rohamozás közben elbukott a végtelenül hosszú szakállában és a
saját kardjába esett bele. Persze ez volt a szerencséje, mert így pont mellette
szállt el a villámcsapás varázslatom, amit egy mágiatöréssel erõsítettem meg,
és így csak a saját kardjától sebzõdött. Szégyenében majdnem elsírta magát a
nem létezõ szemein keresztül, ezért megsajnáltam és átnyújtottam neki az
egyik legújabb találmányomat, ami botból és púderkõbõl készült, egy fehérre
púderozott vakvezetõ botot. Ez különösen elõnyõs volt a számára, mert ráteker-
hette a szakálla egy részét is. Késõbb amikor talákoztam egy barátommal, el-
meséltem neki ezt a kalandomat, és õ ekkor nagyon meglepõdött, mert szerin-
te ez a vak ember volt Ghalla legnagyobb harcosa. Na, most már mindenki lát-
hatja, hogy én vagyok a legnagyobb harcos, mivel még õ sem tudott megsebez-
ni engem. Még szerencsésen meg is úszta, mert ha nem botlik el saját szakállá-
ban, akkor belehalt volna a mágiatöréssel megerõsített villámcsapásomba. 

Még szerencse, hogy 2000 vp-t regenerálódok a fordulóim elején, így bõven
onthatom magamból a varázslatokat. Van amikor egy harcban 25 villámcsapást
is ellövök – de hogy tovább folytassam a történetet: ismét hegyek között gyalo-
goltam, amikor hirtelen teljes sötétség borult rám, és amint tapogatóztam, a
kezemmel valamilyen szúrós tárgyba ütköztem. Ekkor vettem észre, hogy azért
van sötétség, mert zárva van a szemem. Persze nem kellett hozzá zárnyitó
készlet, hogy kinyissam – és ha ehhez nincs rá szükség, akkor minek is – tehát
gyorsan unkreáltam, mivel a drótszõrök jól jönnek a varázsláshoz. Szóval kinyi-
tottam a szememet, és megláttam a körülöttem szaglászó sünmedvémet,
amint épp bõszen õrzi a cuccaimat. Most vettem észre, hogy a földön fekszek –
ezért felültem, és elgondolkoztam, hogy milyen szépen is mennek a dolgok ál-
maimban, és amint rápillantottam a sullár, törpemmamut, sötét gnóm trófeá-
imra, álmodozva gondoltam vissza arra, hogy hogyan is gyõztem le az elsõ on-
góliant hadurat! Dae (5274), Varázslómesterek Szövetsége


