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KT
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 T. Vlagyimir Bézs 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. 2195 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 Tharr 95.04.10. 2183 Mindent elsöprõ hömpölygõ ármádia
9129 Az Illúzió Mesterei általános 95.06.19. 2444 Fealefel Throm Kékes fényben úszó, derengõ szellemalak
9130 Az Idõ Porszemei általános 95.06.27. 4451 Einstein Junior Kaleidoszkóp
9131 Éjharcosok általános 95.07.10. 1170 Éjfekete kardról vörös vércsepp csapódik a porba
9132 Csontbrigád általános 95.08.02. 2923 Mindent átható csapatszellem
9133 Smaragd Sasok Alakváltó 95.08.08. 3519 Egy tûzoszlopon átrepülõ ALAKVÁLTÓ
9134 Fény Testvérisége Jó 95.08.09. 4105 Fényt tükrözõ kristályvizû tó
9135 A mágia örökösei Gnóm 95.09.21. 3334 Egy kristálygömb belsejében épülõ mágustorony
9136 ???? ? 95.10.05 1724 Téla Oriens ????

* a belépés feltétele 400 TVP építése egy ZAN-indukátorba

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

Jó: 17% Nô: 19%
Semleges: 67% Férfi: 81%
Gonosz: 16%

Fajok:
ember: 17% elf: 11%
törpe: 10% árnymanó: 9%
alakváltó: 16% gnóm: 7%
troll: 10% kobudera: 17%
mutáns: 3%
Vallás:
A kalandozók 56%-a hívô. Ezen belül a
hívek aránya:
Leah: 10% 
Dornodon: 14% 
Raia: 19% 
Elenios: 6% 
Sheran: 14% 
Tharr: 18% 
Fairlight: 19% 

Tulajdonságok:
erô: 48
iq: 40
ügyesség: 32
egészség: 29
szerencse: 32

Harci ismeretek: 
ökölvívás: 24
szúrófegyver: 25
vágófegyver: 20
ütôfegyver: 24

lôfegyver: 24
dobófegyver: 25

Egyéb ismeretek:
rejtôzködés: 61
nyomkövetés: 52
lopás: 48
mászás: 10
csapdakészítés: 23
csapdaészlelés: 24
gyógyítás: 47
titkosírás: 4
felderítés: 102
szörnyidomítás: 11
teológia: 35
taumaturgia: 26
harcmûvészetek: 23
zene: 18
szörnyismeret: 19
pszi: 22
zárnyitás: 12
vadászat: 34
bányászat: 36
úszás: 1
szerencsejáték: 4
Egyéb érdekességek:
Eddig 146 játszó kalandozó lelte halálát.
A max. pontok között a csúcsok pedig: 

max varázspont: 538
max. tudatpont: 54
max. pszípont: 178
max. életerô: 299

A leggazdagabb kalandozónak 5366
aranya van.
Az eddigi legtöbb tapasztalati pont:
428482

Egy remélhetôleg örömteli hírt szeretnénk közölni. Janu-
ártól a Ghalla News megváltozik, kibôvül. Fekete-fehér,
48 oldalas, A/5-ös méretû újságot szeretnénk rendsze-
resíteni. A lap minden hónap elején fog megjelenni, újság-
árusos terjesztésre nem kerül. Megvenni csak a szerepjá-
ték-boltokban lehet, illetve a TF-en játszók a Beholder
BT-nél rendelhetik meg. Az ára a boltokban 100-120 Ft
lesz, TF játékosoknak 2 zseton (80 Ft). Minden TF-játé-
kost automatikusan elôfizetônek tekintünk, amíg az UL-je
hátulján le nem mondja az elôfizetést. Ha valaki egyszer
lemondja az újságot, az ismét az UL hátulján kérheti újra.

Most egy kicsit a tartalomról. Az újság elsôsorban a
TF-fel, a Hatalom Kártyáival és a Shadowrunnal kíván
foglalkozni. A jelenlegi Ghalla News egy külön részét fog-
ja képviselni az újságnak. Ezzel kapcsolatban azonban
szigorú megszorítást teszünk: nem jelentetjük meg az
olyan hirdetéseket, melyek személyre szólnak, nem köz-
érdekûek, levélben is elküldhetôk a címzettnek, vagy
olyan üzletekrôl szólnak, melyek valószínûleg lejárnak az
újság megjelenelésére. A megjelenésre szánt írásokat to-
vábbra is Ghalla News jeligével várjuk. Ezek mellett to-
vábbi novellákat és híreket is olvashattok a TF-rôl. Itt
szeretnénk megjegyezni, hogy a beküldött novellákat, írá-
sokat, ha megfelelônek találjuk, akkor megjelentetjük az
újságban, a szerzôiknek pedig honoráriumot utalunk ki.

A Hatalom Kártyáiról szóló részben olvashattok az el-
múlt és elkövetkezendô versenyekrôl, a tervezett és elké-
szült kiegészítôkrôl, kártyatrükkökrôl és szeretnénk kö-
zölni érdekesebb pakli-összeállításokat is.

A Shadowrunról novellákat, modulokat közlünk. Fog-
lalkozunk Árnyékmagyarországgal is. Mindezek mellett
rendszeresen szeretnénk foglalkozni a MERP-pel, a Ma-
gic-kel és a Battletech-hel, olvashattok a Beholder BT ál-
tal kiadásra kerülô regényekrôl, Maci is tovább „bol-
dogít” benneteket levelezési rovatával, és minden szám-
ban szeretnénk 1-1 novellát, cikket, mely egyéb szerepjá-
tékokkal foglalkozik.

A Láng Mûvelõdési Központban az októberi TF-
Kártya bemutatón valaki valószínûleg tévedésbõl
elcserélte a Fairlight-Sheran-Leah paklimat egy
vegyesre. Kérem, ha észrevette, jelentkezzen a
169-2777/135-ös telefonon, vagy levélben.
Hracza Lajos  1045 Budapest, Rózsa u. 11. VIII/48.

Gondolatok jellemrõl, tápolásról
Kérlek benneteket, hogy képzeljetek el egy igazán jó kalandozót, aki mindig segít mindenkin. Megvan?
Most keressük meg az okot, hogy mi készteti erre. Lehet, hogy figyelmetlenül gondoltam végig a dolgot,
de szerintem csak egy ok van: ez a természete, így érzi jól magát. Tehát azt teszi, amit szeret csinálni.
Adott helyzetben többre értékeli a segítés örömét az esetlegesen odaadott tárgynál. Szóval saját érték-
rendje szerint „jó üzletet” csinált. Ezért némi túlzással önzõnek is lehet nevezni. Most tekintsünk meg
egy gonosz kalandozót. Õ mit csinál? Öl, lop, rombol, hazudik. Ugyancsak azért, mert ilyen a termé-
szete. Tehát a két karaktertípus közötti különbség csak a kívülállók viselkedésében keresendõ. De ez
mindenféleképpen örömöt okoz a kalandozónak. Hiszen ha egy jó látja az örömtõl csillogó szemeket,
vagy egy gonosz hallja áldozatának sírását, ugyanaz az érzés fogja el õket. Most a jó-gonosz ellentét:

Nem értem ennek a Lélektisztító-ellenes hangulatnak az okát. Miért baj, ha a jók megtámadják a
gonoszokat, hiszen alapvetõen nekik van okuk erre a tettre. Hiszen, ha egy gonosz tesz valami rosszat,
akkor ott nem természetes állapotok maradnak. Amit a jóknak helyre illik állítaniuk, tehát a gonoszok
miatt fáradoznak. Szerintem mindegy, hogy erejüket erre vagy a gonoszok elleni harcra fordítják, hi-
szen az utóbbi esetben sok gonoszság is elmarad. Bár az igazi az lenne, ha ezt a szerepet nem õk, ha-
nem pl. VI. Borax seregei végeznék, de ez itt és most nem jött össze. Most a tápolásról:

Mi is a tápolás? Ha valaki pusztán arra törekszik, hogy minél erõsebb legyen? Ebben az esetben a
következõ példa Tápolás vagy Szerepjáték?

X. Y.-t fiatal korában nagyon „helyben hagyta”. Õ elhatározza, hogy bosszút áll és ezért keményen
gyakorol, megpróbál minél jobb felszerelést összeszedni. Ha nem ez, akkor mi? Talán, ha ún. rabszol-
ga-karaktereket tart. Lássuk.

Élt egyszer egy nagyon gazdag ember, házában temérdek kincs, szolgák lesik minden óhaját. Egy-
szer csak egy „kis” tüzecske támad, elég mindene. Csek õ és né-
hány hû szolgája marad életben. És elindulnak keleti irányba...

Itt a végén csak a rend kedvéért említem meg, hogy egyet-
len karakterem van, aki Fairlight hitét követi.

Syrtis Maior (3987)
U. i.: Aki nem ért egyet a leírtakkal, kérem írja le a vélemé-

nyét és küldje el nekem. Szívesen fogadok bármilyen kritikát.

Köszöntelek benneteket Ghalla kalandorai! Mint Dorno-
don követõje szólok hozzátok, kit oly sokan megvettek és
rágalmaztok. Nem is tudjátok, milyen nevetségesek vagy-
tok. Azt mondjátok, elpusztította szeretteiteket? Ti
ugyanúgy pusztítjátok egymást jellemtõl függetlenül. Mi-
ért teszitek ezt? Nem, nem azért, mert az illetõ más jelle-
mû, hanem azért, hogy bizonyítsátok, ti vagytok a hatal-
masabbak. Ha mélyen a szívetekbe néztek, láthatjátok,
hogy igazam van. Fájdalmat okoztok és haragot ébreszte-
tek másokban, ahogy Dornodon tette veletek. Tudjátok,
mi különbség van köztetek és közte? Hát csak az, hogy Õ
elérte célját és a leghatalmasabb lett. Azt mondjátok, nem
érdemli meg a tiszteletet. Na és a többi Isten, akiben hisz-
tek, õk mennyivel és miért érdemelnének többet? Hol volt
Raia, Elenios, mikor Dornodon kisütötte tervét? Hol volt
Tharr, Fairlight, mikor papjaik lángok között égtek? Na és
Sheran hol volt, mikor hatalmas erdei semmivé lettek? Ta-
lán csak Leahnak volt haszna Dornodon mûvébõl, hiszen
1000 papja sem lepte meg ennyi lélekkel. Szóval szálljatok
magatokba és gondoljátok át a dolgot! Ne okoljátok Iste-
nemet ily hévvel, mert hat másik Isten nézte mûvét ölbe
tett kézzel, mégsem hibáztatjátok õket.
Varázslóként is a leghatalmasabb voltál, és Istenként is az-
zá váltál!!! Köszönöm, hogy híved lehetek, kérlek taníts
engem!

Valker a Ravasz (#4530)

Híveim és ellenségeim!
Új, tisztára égetett humusz fogja hamarosan Ghalla sík-
ságait borítani, és ebben a humuszban elvesznek majd
a Lélektisztító Nôvérekbôl maradt utolsó molekulák. Az
új birodalom új rendet teremt majd, a helytartói váro-
sok olvadt szikláin óriási városok épülnek. Mindenki,
aki megpróbálja terveimet keresztülhúzni, tudati ége-
tésben részesül.

Toborzásgátló Vlagyimir

Közlemény
Számottevô veszteség nélkül nyomulunk elôre a hely-
tartói városok felé, még néhány hónap, és ezek a nyo-
morúságos települések az én varkaudarjaim irányítása
alatt lesznek. Ezúttal szeretnék köszönetet mondani
minden hôsnek, közöttük kiemelten Thier Mirgandil-
nak és Nightmare-nak, akik ügyünkért harcolnak. Mivel
táboraimban megnövekedett a lopások száma, szigorí-
tott intézkedéseket hoztunk: mindenkinek, akit lopá-
son érünk, azonnal leüttetjük a fejét.
Pol-'de Formosha! A jelentkezéseddel elkéstél, és ez minden-
kinek szól, aki most akar a seregemhez csatlakozni!

Sistergõ Pumpa

Figyelem!
Qvill környéki, legalább 3-as teológiával rendelkezõ ka-
landozókat keresek korlátozott számban, akik megfele-
lõ díjazás fejében készek áldozatokat is hozni, hogy se-
gíteni régi tervem megvalósulásában. A varázslásban
való minél nagyobb jártasság elõnyt jelent! Az érdeklõ-
dõk mentális üzenetét December végéig várom.

Sutor Kragoru (#6003)

Ghalla nyomorult népe!
Új hatalom tör a felszínre! Baghar dühöngô Káoszhor-
dája elôtt senki sem állhat meg. Ám nem lesz mindenki
osztályrésze kárhozat és pusztulás. Azok számára akik-
nek kéj a rombolás és az anarchia, adunk egy lehetôsé-
get, hogy ezt bizonyítsák. Azok pedig, akik bizonyítot-
tak, felvételt nyerhetnek sorainkba és teljesítjük szívük
vágyát. A Homály már terjed! Elsô célpontunk Qvill lesz,
melynek környékét saját magam rombolom porig.

Dögvész, Baghar korbácsa (#6667)

A FÉNY

Fény Testvérisége (#9134 KT.)

Körbezár és átölel,
Ha rátalálsz már nem hagy el
Gonosztól véd, hogyha kell,
Csak szíved hozzá emeld fel.

Lelked tiszta legyen, mint a hó,
Mint kristályvizû hegyi tó,

Mely visszaadja azt, mit kapott,
Tükrén szikráztat fel napot.

Belülrõl jöjjön a jó,
Õt hordozza minden szó,
S a tett, mi példamutató,

Csak Hozzá legyen fogható.

Körbezár és átölel,
Ha rátalálsz már nem hagy el,

Hozzánk Õ vezessen el,
S így a Fénnyel eggyé leszel.

– Mi a különbség a teoló-
gia és a bányászat között?
– ???
– Ég és Föld...

Silver Kola (#1260)



EGYÉB
� Nyílt levél Dalamarhoz: Úgy érzem, túlléptél egy ha-
tárt, Dalamar... Jó ideje azon fáradozol, hogy kiforgasd
önmagából Ghalla néhány Istenét. És (talán?) így
akarsz mindenkiben kétségeket ébreszteni. Vagy a ma-
gad igazát keresed... Remélem tudod: akik igazán hisz-
nek Istenükben, azokat nem tudod megrontani. Nincs
hatalmad felettük. Istenkáromlás minden tetted és sza-
vad. Mindez egyszer megbosszulja magát, és visszaszáll
rád. Ezt elkerülendõ, két lehetõséged van: vagy Istenné
válsz magad is... vagy... örökre elhagyod világunkat.
Tiszta szívembõl ez utóbbit kívánom! Nem vagy közénk
való. Annak (5604)

� Tisztelt Ilinir Doaron! Te úgy mégis hogyan képzeled
el a jókat? Szerinted az a jó, aki fegyver helyett virágcso-
korral a kezében szaladgál, ha lopnak tõle vagy barátjá-
tól, azt elnézõ mosollyal veszi tudomásul, esetleg meg-
enged magának egy „ejnye-bejnyét”. A „gonoszkodást”
egyszerûen elfogadja, mint a világ részét, Istene kíván-
ságait felülbírálja és figyelmen kívül hagyja. Szerintem
egy igazi jónak kutya kötelessége harcolni a gonosz el-
len, különösen akkor, ha ezt Istene is elvárja tõle. A jó-
ság nem egyenlõ a tökéletességgel. Tökéletes ember
(elf, kobudera stb...) pedig nincsen, mindenkinek meg-
vannak a maga rossz tulajdonságai. Pl: dicsekvés, be-
képzeltség stb. Doaron, amirõl te beszélsz, az nem a va-
lódi jóság. Csak szeretnéd, ha mi, jók ilyenek lennénk,
a te szempontodból érthetõ módon. Nem zavarnánk
sok vizet, mialatt ti elvetemült banda, azt csináltok,
amit akartok! Elferdítitek a valóságot, hazudtok, hogy
rossz fényben tüntessétek fel a jókat, ellenséges köz-
hangulatot akartok kelteni ellenünk. Sajnos sokan be-
dõlnek nektek. Egy példa: A GN 18-ban leközölt tábláza-
todban milyen logika alapján elõzik meg az Álomõrzõk
a Serény Múmiákat, illetve a Naplovagok a Vasalt Bun-
kókat? Ha a tagság százalékában nézzük, – szerintem
ez a mérvadó – már teljesen más rangsor alakul ki: 1)
Lélektisztítók 2) Serény Múmiák 3) Vasalt Bunkók 4)
Naplovagok 5) Ördögi Kör 6) Álomõrzõk. Remélem
nem körmöltem ennyit feleslegesen és néhányan el-
gondolkodnak a leírtakon! Köszönöm figyelmeteket.

MR. H.A.I.R. (3188), a Naplovagok KT tagja

� A Gattin polgármesteri hivatala elleni terrortámadást
a G. F. Sz. magára vállalja. Széplelkû Vaszilijt hõsies
helytállásáért a G. F. Sz. a generalisszimusz címmel
tüntette ki. G. F. Sz.
� Az 502-tõl keletre 2 mezõvel elloptak egy ember nõ-
tõl (tõlem) l varányszemet. Gratulálok, remélem hasz-
nodra válik. Írj vissza, de ha lehet, ne a GN-ben üzenj!
My Ladi (5755)

� Dornodon és Leah hívei! Ha rombolni akartok, ak-
kor azt ne a mákrózsákon és a smirglibokrokon tegyé-
tek! Tegyétek bármin, csak ezt a két növényt hagyjátok
meg azoknak, akiknek ez szent küldetésük. Szóval, go-
nosz testvéreim, gondoljunk az olyan papokra is, akik
még csak a 2. küldetésnél tartanak. (És persze a többi-
re is, úgyhogy, ha valakinek lenne 2 felesleges téfea-
agya, az írjon és megbeszéljük a részleteket.)

Zark (2072)

� Elnézést az összes druidától és mindenkitõl, akit
megbántottam Sheran-ellenes írásommal. Bocs!

Kegyet Lenke (4307)

� Én, Kristine McFly, a McFly’s Ker. és Szolg. Kft veze-
tõ-tulajdonosa meghirdetem az elsõ McFly’s Kupa nevû
versenysorozatot. A nevezõk nem csak harci erejüket
mérhetik össze, hanem egyéb képességeiken alapuló
játékos vetélkedõkön, furfangos ügyességi pályákon ver-
senyezhetnek a legjobb helyezésért. A nevezés teljesen
ingyenes. Kérj részletes tájékoztatót, mentálisan vagy le-
vélben! Várom tehát a jelentkezõket!
Kristine McFly (2122) - René Szatmári, 83098 Bran-
nenburg, Biber str. 11/c., DEUTSCHLAND

� Én szegény, szerencsétlen árnymanó! Túlterheltté
váltam. A minap egy törpe hátizsákjában matattam, re-
mélve, hogy nagy kincset találok. Erre mi volt benne?!
Kõhegyû lándzsa!!! Ó, én szerencsétlen! Mit vétettem az
Istenek ellen, hogy így büntettek? Úgyhogy ezúton fel-
szólítom azt a koszos törpét, hogy adjon valamit a lán-
dzsája helyett, még mielõtt nagy bajok lesznek!

Kvardlopi (3357), a „becsületes” árnymanó

� Értesítek minden érdekeltet, hogy megtértem She-
ran hitére! Köszönettel tartozom Annaknak, aki segített,
biztatott és elviselte kérdéseim. Köszönöm Neked! Kö-
szönettel tartozom Gobó Munfann-nak; továbbá egy
árnymanónak. Mindketten nagyon sokat segítettetek!
Köszönöm Annak, Gobó, s Neked is árnymanó!

Falcon Castagir (1316), Sheran híve
U. i.: Az Északi Druidák között vagyok megtalálható.

� Ezúton szeretnék bocsánatot kérni Dísztávirattól. A
múltkori hirdetésem egy félreértés után keletkezett,
melyet már tisztáztunk. Úgyhogy még egyszer: ELNÉ-
ZÉST. Gurrry (3370)

� Ghalla minden tolvajlelkû lakójának! Örülök, hogy
így aggódtok miattam és méginkább a megterheltségem
miatt. Higgyétek el, elbírom. Egy cipekedõ elf.

Silver Storm (2426)
U. i.: Már tf-elem az erõt.

� Ghallaiak, Testvéreim! Ezúton közlöm mindenkivel,
hogy elit csapataink lerombolták Gattin városának pol-
gármesteri hivatalát. Gattini akciónk reméljük minden-
kinek bebizonyította, hogy a békés polgárságnak nem
kell tõlünk félnie, de VI. Borax kutyái: a véres kezû
helytartók és az õket szolgáló kalandozók élete egy per-
cig sem lehet biztonságban. Felszólítjuk Gattin polgár-
mesterét, hogy november hó 7. napjáig hagyja el az õt
kiszolgáló és a becsületes kalandozókat állandóan zak-
lató zsoldosaival együtt a várost. Amennyiben felszólítá-
sunknak nem tesz eleget, halálnak halálával hal. Aki

nem hajol, azt derékba törjük! Ghallai Felszabadítási
Szervezet vezetõsége

Jóságos Róbertgida (3679), propagandafelelõs

� Halott vagyok! Ez hullajó! Dõlt Vödör (3752)

� Háromszázhetven nap táborozás után visszatértem.
Jon Arbuckle (4328)

� Hé varkaudarok és a ZANokkal szórakozók! HA már
romboltok, lenne egy kérésem: a fogadókat és egyéb
kellemes helyeket hagyjátok békén, jó?!

Füstölt Kolbász (3197)

� Kedves agyatlan kobuderák (az agyatlan nem sértés,
ez az igazság)! Ha képesek vagytok komolyan venni Coc
Pops gyerekes mocskolódását, akkor kisebb az IQ-tok,
mint gondoltam. Ami a nagypofájúságot illeti, abban
tényleg van valami. Lásd: Golden Moon, aki azért akar
megölni valakit, mert az ellopott tõle négy kerek követ.
Továbbá Gourth Killmaster, aki Istenek gyermekének
képzeli magát. Egyébként nem utálom a kobuderákat.
Kiváló tisztelettel: Abdul el Homil (5470)

� Kedves Hófehér Farkasfej! Igen, én szólok hozzád,
Szõrös Karom, régi jó barátod! Milyen tárgyat dugtál el
részemre? Tõled én nem kértem semmit! Szép dolog
lenne egy nincstelen Eleniosistától lejmolni...! Apropó!
Olvastam, hogy templomot akarsz építeni. Minek? Ott
csak egymástól tudtok koldulni! Egyébként is, vannak
már kész templomok, azoknak is vannak lépcsõi és ott
is lehet kéregetni. Nem értelek titeket, minek nektek
annyi fölös munka, amikor mások már rég végeztek ve-
le. De hát... ti tudjátok... Jó munkát! (Sok bõkezû ka-
landozót...) Szõrös Karom (5367)
U. i.: Reszkess Trikornis (0104)! Nemsokára épül Ele-
nios Katedrálisa!

� Kedves kobudera férfi Shaddartól nem messze! Tud-
tam, hogy a kobuderák esélytelenek a túlélésre, de hogy
ennyire? Azt tanácsolom, hogy selejtezd ki a csapdádat,
mert semmit sem ér! Remélem, meg vagy könnyebbül-
ve, hogy egy forduló alatt egy bakkura bõrtõl és három
süntüskétõl szabadítottalak meg? Várom köszöneted:

Fidel Castro (4944)
U. i.: Ezenkívül nem hiányzik még egy surranókígyó bõ-
röd is az elõzõ fordulóból?

� Kedveskéim! Nem egy életbiztosítás karócspdán gya-
korolni a csapdaészlelést. Inkább kérjetek!

Ipari Áram (5406)

� Lélekpusztítók! Az irgalmasnõvért mifelénk egybeír-
ják! További jó gyilkolászást kíván: Adam (4840)

� Mindenki, akinek valamiféle válaszadással tartozom
(pl.: MASZAT)! Bocs mindenért, fõleg a hanyagságo-
mért, de sajnos igen sok dolgom volt. Mostanára már
megváltozott a szemléletmódom, találtam egy új bará-
tot: én vagyok. Ne igen számítsatok rám! És még egy jó
tanács: Ne bízzatok senkiben! Konarks! Azért te még ír-
hatnál, rég hallottam rólad. Sisawat (1419)

� Mindenkinek! Ha valakit megtámad, meglop, pszi-
regenerál egy árnymanó Qvill és a mínoszok környé-
kén, gondoljon szeretettel rám!

Fürgeujjú Elendyl (3017)
U. i.: Keresek olyan árnymanót Ghallán, akinek rajtam
kívül van pszi-je.

� Na, skacok csalódtam bennetek! Döngölõ feladott
két hirdetést is, de összevissza hatan jelentkeztek. Jó,
jó, lehet, hogy több vagy kevesebb, most nem állok neki
a kedvetekért számlálgatni. Na, az addig oké, hogy aki
jelentkezett, egytõl-egyig jó srác volt. Új feltételek nin-
csenek. Bármilyen fordulószámmal jelentkezhettek,
bárhonnan. Persze csak az, aki szívesen haverkodna
egy elffel. Ja! Aki olyan sportõrült, mint én, mindenkép-
pen írjon! Fõleg az, aki foglalkozik küzdõsportokkal, at-
létikázik avagy rögbizik, mert én ezekkel foglalkozom,
már két éve. Persze mindenkit „szívesen veszek”. Bye!

Qynthalas a Harcos (3734)

� Qvill-környékiek! Sheeva nem azonos Sheebával
(5593). Elõbbire van kitûzve a vérdíj, de az utóbbi tar-
tózkodik mostanság (október) Qvill környékén. Ne
bántsátok! Ha már itt tartunk, bravó Gargador! Vérbeli
szerepjátékos vagy! Úgy szeretted a lányt, hogy egy hét
múlva már átvágott torokkal kívántad látni? Ez aztán a
szent érzés! A lovagiasság és Elenios szent nevében: ha
a két hölgy bármelyikének akár csak a haja szála is
meggörbül, a tetteshez személyesen látogatok el... Lá-
tod, Mentha Arvensis, így lehet egy TÉNYLEG jó jellemû
lénynek is kalandozóskalpja...

Ipari Áram (5406), a primitívség ellensége
U. i.: Ja, igen és a véleményemmel nem vagyok egye-
dül!

� Sheran-papok! A hóhérbimbókra nagyon vigyázza-
tok, mert manapság a kihalóban lévõ növények közé le-
het sorolni! Csak rajta azzal a revitalizációval!

Lejm (5651)

� Szégyenszemre megkergetett egy terhes nõ. Kérem
azoknak a kalandozóknak a jelentkezését, akik segíte-
nének egy alakváltónak azt a bizonyos terhes nõt vissza-
kergetni. Ja, a nõt egyébként Sistergõ Pumpának hívják!
Sauron Junior (2226) - Szabó Péter, Tel.: 1/160-47-
66
U. i.: Siessetek, mert elindultak a seregek!

� Xantrox és Libertan vonalában kalandozó Sheran-hí-
võk figyelem! Leraktam Istennõnk második templomá-
nak alapköveit. Aki úgy érzi, rövidesen (kb. 10 fordulón
belül) eléri a templomépítés lehetõségét, kérem keres-
sen meg valamilyen módon. Annak (5604)
Bíró Tamás, 4752 Gyõrtelek, Szabolcsi Építõk u. 1.
Tel.: 44/357-209
U. i.: Természetesen az is érdeklõdhet, aki délebbre ta-
lálható és hajlandó feljönni templomot építeni.

� Társadalmi önszervezõdések, Közös Tudatok, faji,
baráti, szakmai érdekképviseletek és egyéb tömörülé-
sek! Tudományos munkánk támogatása érdekében

kérjük jelentkezzetek az inntézet munkatársainál!
GHA-TÁRKI®, azaz a Ghallaföldi Társadalomkutató In-
tézet. O’Lajos Hal (3073), Sissy (4974)

FENYEGETÉS, BUNYÓ
� Miééé...(rt)? Igen! Újra! Ez nem lehet igaz! A kobu-
dera csak 133 napig pihen egy labirintus (a 11-esen)
bejáratán és máris ellopják egy kavadu iszákját! Ez ka-
baré! Na várjatok alj és gaz tolvajok, legközelebb min-
dent bekáefhármolok! Vadállat (1129)
Csak az a kérdés, hogy hogyan?

� Akirõl megtudom, hogy szabadidejében védtelen hó-
hérbimbókat irt ki, azt kegyetlen megtorlásban részesí-
tem! Halál a hidegvérû hóhérbimbó-pusztítókra!
Ugyanitt csuklyavirág-felvásárlás! Lejm (5651)

� Élet-halál küzdelemre hívom ki azt a bajuszos, tüsi
barna hajú kobuderát, aki a (95,58)-on ellopta tõlem a
nap-szimbólumot. Deche (5881)
U. i.: Ha visszaadod, meghagyom az életed...

� Ezen a környéken teremnek a legjobb Szamócák. Én
ezeket mindig a PiSió-ba dobom. Bazi Joe (5985)

� Ezennel üzenem Keurnak és minden hasonszõrû
pajtásának, hogy jó lenne, ha leszállnátok és jó lenne,
ha nem szidnátok nyakra-fõra az árnymanókat. Tud-
tommal mi árnymanók már igencsak régóta nem becs-
mérelünk senkit (fajokat) nyilvánosan. Úgyhogy jó len-
ne, ha Ti is felhagynátok ezzel! Rockefeller (1151)
U. i.: Keur csak vigyázz, nehogy valami bajod essen...

� Figyelem testvérek! Néhány adat Sardullah Sharpá-
ról: 9. tapasztalati szint, lánckesztyû, tetõtõl-talpig vas
(vért, sisak, pajzs), stb... Verekedjen vele, aki tud!

O. J. Cruel (3262), a fekete törpe

� Figyelem! Sotydo remo Tokdo (1125) skalpja ara-
nyat ér! Bazi Joe (5985)

� Mesterek Bandája és Lop-Nessy Eszti! Ilyen gyatra a
szövetségetek (KT-tok), hogy buta trollok megvernek ti-
teket Tudatcsatával? Tehetetlenségetekben más KT-tól
kértek segítséget megalázkodva? Ha egy árnymanó kö-
zösség ilyen, akkor mi abból nem kérünk. A két árny-
manó testvér: 

Szarmazzag (????) és Takonypóc (????)

� Óh...Kedves Barátaim! Gondoltam, ölni fogok! Gon-
doltam, áttaposok azokon, kik kitépik alólam e Földet.
Vlagyimir és Pumpa... olyan ez, mint mikor Ti Dorno-
don nyomdokaiba léptek... Tp-re és hívõk ezreire van
szükségem ahhoz, hogy Istenné válhassak, miképpen
szüleim. Sss... Ti most állítottatok többeket, hát pusz-
tuljatok! Mélységes tisztelettel fogom híveiteket földbe
kaparni... Kár értük, hisz talán segíthettek is volna... az
úton az „Igazság” felé...
Gourth Killmaster (5820), az Istenek Isteni Írmagja

� Öljétek meg vagy gyilkoljátok le a Szamócákat! Tus-
kó a vezetõjük!!! Giloxa (1813)

� Szeptember vége felé, Gattin fõterén, abszolút vélet-
lenül (egy elrontott UL miatt) rátámadtam egy árnyma-
nó Leah-papra. Neked üzenem, hogy a következõ direkt
lesz! Lord Vader
� Te aranyhajú, kék szemû elf! Ha találkozunk, akkor
már nem csak 42 ÉP-t nyomok beléd, hanem leszedem
a skalpodat is. 8 rezemet elvetted, én az életedet fogom.
Mindez a (61,98) koordinátán történt. Giloxa (1813)

� Te vörös copfos hajú, bajszos troll, aki a Qvill elõtti
kõevõtanya elõtt megloptál egy fekete bõrû, hosszú
aranyhajú elf férfit, rettegj! A halált hívtad ki magad el-
len: adj meg egy idõpontot és találkozzunk, hogy elren-
dezzük a nézeteltérésünket. hozd magaddal a szárnyas
gömböc trófeádat is! Ha olyan gyáva vagy, hogy nem je-
lensz meg Qvill fõterén, akkor legalább a számodat add
meg, hogy kiadhassam a T parancsot! És vigyázz! Még a
kõkést is kilopom a kezedbõl!

Faithful Tanthalas (3429)

� Te normál, fekete hajú ember férfi, ki egy mély kút
mellett pihenõ kobudera férfitõl elloptál 3 fáklyát, je-
lentkezz november elején Qvill fõterén „békés megbe-
szélésre”. Lehetõleg hozz magaddal 3 fáklyát...

Shaq O’N Lee (4436)

� Te! Sötétben bújkáló, alávaló, gaz, imperialista tol-
vaj! Te! Élõsködõ, hosszú, szõke hajú, bajuszos ember!
Most honnan vegyek 5 másik sünmedve tüskét a tüskés
buzogányomhoz?! Kalandozók! Akit az 535-ös és a 11-
es között kirabolnak, vegye úgy, hogy ez a hosszú, szõke
hajú, bajuszos ember tette! (3656)

� Tisztelt Irgalmas Nõvérek! Ha a gonoszokat kiirtottá-
tok, kik jönnek? A Fairlight-papok, mert lopniuk kell?
Vagy az árnymanó faj? Gurry (3370)

� Tisztelt mindenki! Már tele van az a bizonyos szer-
vem a mást pocskondiázó hirdetésekbõl. Ha meg
akarsz valakit sérteni, tedd azt stílusosan, ne csak ...-
okat lássak. Ha beszédhibásak vagytok, akkor bocsánat.
Egy kifinomult ízlésû kobudera: Charon (2207)

GONDOLATOK
� A jellemviták állandóvá váltak, és amikor olvastam
Gragath (1474) írását, úgy gondoltam én is leírom a vé-
leményem. Szerintem a legfõbb ok, ami miatt a viták
vannak, hogy a jellemek fogalmát leegyszerûsítjük feke-
te-fehér szintre, pedig a jó és a gonosz jellem, ha ellen-
tétesek is, de édestestvérek. Az olyan jó nem létezhet,
aki senkit és semmit nem bánt, még akkor se, ha a cél-
jai megkívánnák, mert egyszerûen elpusztulna a termé-
szet farkastörvényei között. Ugyanakkor a gonosz sem
létezhet csekély rend nélkül, hisz a totális káoszban fe-
loszlana és szintén elpusztulna. Mindkét jellem része a
másiknak és az arány az ami döntõ abban, hogy milyen
jellemû valaki. Nem a kisebb tettek számítanak, hanem
a végsõ cél és néha a cél szentesíti az eszközt. Persze
csak bizonyos mértékig. Ez az én véleményem.

Nimgil Ario (4290)

� Ez az Gyopár a Fürge, tombolj!Nimgil Ario (4290)

� Fiúk, lányok! Nem gondoljátok, hogy ez a vita a Tá-
polásról/Jellemrõl kezd egy kicsit unalmassá válni? Sze-
rintem mindenki úgy játszik és azt csinál, amit akar!
Hogyha ez másnak nem teztszik? Mi köze hozzá! Van
elég baja Ghalla minden lakójának, foglalkozzon azzal!

Tûzmadár Coralla (1262)

� Nagyon érdekes a gonoszok siránkozása. Hogy õk
milyen táptalanok! Persze ilyenkor a Sötét Halálról és a
Pusztító Végzetrõl nem esik szó. Hogy is esne, hiszen
ezek „csak” harmadolják ill. felezik az áldozat ÉP-it és
önbecsülését. Tapasztalatból beszélek. Pedig tudatlanul

azt hittem, hogy egy semleges ezektõl a problémáktól -
„némi” szerencsével - mentes, de tévedtem. Úgyhogy
mélyen lenézett gonoszok, maradjatok a fenyegetések-
nél, és a siránkozást hagyjátok meg a törpe kovácsok
családjainak! Lilia (3856), Sheran eljövendõ papja

� Te Cormac! Másszunk be Wargpinba és igyuk le ma-
gunkat! Thor a Mjölnir Ura (1368)

� „A nap izzó korongjába sötét féreg rágta be magát...”
„Dornodon ügyet sem vetett a körülötte heverõ holttes-
tekre, egykori tanítványaira...”
Dornodon-hívõk! Ismerõsek a sorok? Csak nehogy ak-
kor jusson eszetekbe legközelebb, amikor már túl késõ
lesz! Sir Ballantines (2003)

� 5 ilyen fickó kellene, mint amilyen Igbut és Tikal!
Sajnos legalább harmincan vannak... (5691)

� A jóság tehát relatív! Hasonlóképpen relatív a go-
noszság is! Akkor már csak egy kérdésem van: Mihez
képest relatív?! Sisawat (1419)

� Axel Marguin! Teljesen egyetértek veled a humorral
kapcsolatban. E. T. Comp (2736)

� Csak azok kevélykednek, kik nagynak szeretnének
látszani, s kik igazán nagy hatalmúak, szerényen moso-
lyognak rajtuk. Ki világgá kiáltja gonoszságát az ostoba.
Az igazán gonoszok a ködös háttérbõl irányítanak.
Stormbringer! Remélem találkozom veled. Sheila! Té-
ged is szeretnélek látni! Ganthar Shanur (4654)

� Elõszó: Csak olyan viccesen, mint mások (lásd: GN
21). Kalandozótársaim! Ökológiai pusztulás fenyeget
minket! Elszaporodtak a kártékony kalandozók! Példá-
ul az alacsony agytartalmú Alex Desponder-félék, a
rendkívül szívós Vlagyimir-félék, a Dornodon Ördögi
Körösök, kik a náluk gyengébb kalandozók skalpját
hordozgatják. Nem is beszélve Megváltóról, aki siralmas
bandájával másokat altat el (örökre). Ne engedjük,
hogy elszaporodjanak (habár melyik nõ áll le egy ilyen-
nel!?). Ezennel felkérek minden igazhitût (azaz Raia-,
Tharr-, Fairlight-, Sheran- és Elenios-papot), hogy irtsa
ezeket a mocskokat, ahol csak tudja!

Rydm Ysad Anser (3634), Raia papja
U. i.: ZAN-indukátor irtása is erõsen (!) engedélyezett.

� Észrevettétek már, hogy Vlagyimirnak van büntetõ
praglonc trófeája??!?? Hogyha majd be akar állni az Is-
tenek közé, mi fogja megakadályozni??? Egy praglonc
biztosan nem!!! És, ahogy elnézem már nincs messze
az az idõ. Akkor meg miért ne álljak egy új Istenség ol-
dalán? Harq al-Ada (2074), a Szokások Megszegése

� Ezt a kis idézetet ajánlom mindazon kalandozók-
nak, akik a „Gonosz és a Jó” témáját firtatják. Ha gon-
dolkoztok rajt, rájöttök, hogy ez egy örök bölcsesség és
megkérdõjelezni embernek nincs joga, az eddigi vitákat
lezárja és az igazat mondja:
“Az igazak ösvénye olyan,
mint a felragyogó világosság,
mely egyre világosabb lesz délig.
A bûnösök útja olyan,
mint a sûrû homály;
nem tudják, miben botlanak majd meg.”
Hát ennyi lett volna... Az ezzel kapcsolatos esetleges el-
lenvetéseket szívesen fogadom és válaszolok rá! Tiszte-
lettel: Charming Survive (1846)

� Ghalla kalandozói! Nevem Kether. Bár nemrég ér-
keztem a kiégett földrõl, már elhatároztam, hogy éle-
tem hátralévõ részét a béke és a jólét megteremtésének
szentelem. Tudom, hogy célomat sosem érhetem el,
hiszen nem irthatom ki az emberek (és a többi faj) szí-
vébõl az érzelmeket (ez nem is célom). Mert valójában
az egyén érzelmei okozzák a konfliktusokat (gyûlölet,
harag, félelem stb...). De én mégis nekivágok, hiszen a
félsiker is siker. Ghalla népe eleget szenvedett már,
szüksége van nyugalomra, megértésre és ami a legfon-
tosabb: boldogságra. Aki ezt nem hiszi, olvassa el a GN
22. számát, amelybõl egyértelmûen kiderül: világunk e
megmaradt részét a káosz uralja. Azoknak, aki egyetér-
tenek velem, lenne egy jótanácsom: fogjanak össze és
küzdjenek együtt e közös célért. Kether (2963)
U. i.: E sorok olvasása után nyilván sokan azt hiszik:
„jött még egy jó”. Nos, tévednek. Semleges vagyok és
mindig is az leszek, csupán a békéért küzdök.

� Ghalla népének, de fõleg a fajgyûlölõknek! Én ugyan
még csak kilencven napja járom Erdauin tájait, de már
most elegem van a sok fajgyûlölõbõl. Remélem, felidéz-
hetem nektek Setét Patkány és Shadowhunter hirdeté-
sét (gondolatmenetét) a Ghalla News 3. számának 3.
oldaláról, ugyanis ezzel teljes mértékben egyetértek:
„Alakváltók! Mi sem kérünk titeket arra, hogy ne lépje-
tek kilencet egy körben és ne cipeljetek plusz öt kilót!
Kobuderák! Nem kérjük, hogy ne ne használjátok az
öklötöket! Ti se háborodjatok fel, ha lopunk! Le a fajül-
dözéssel! Az Árnymanók nevében: Setét Patkány és Sha-
dowhunter.” Hát, csak ennyi! Bad Betty (5093)

� Gondolatok Sheranról; válasz az „Igazlátó-
nak”
Kegyet Lenke! Mibõl gondolod, hogy Sheran haldoklik?
Honnan tudnád Te ezt eldönteni, amikor még csak
meg sem érted Õt. „Egy halandót sem képes elpusztíta-
ni” - mondod. Gondolod, hogy nem tudná? Ugyan mi-
ért tenne ilyet? Miért pusztítaná el saját élõlényeit?
Azért, mert Dornodon így cselekszik? Ha tetszik, ha
nem, Te is része vagy a természetnek, így Sheranhoz is
tartozol... Õ nem fog elpusztítani egyetlen élõlényt sem,
még ha gonosz is az netalán. Inkább megpróbálja rend-
be hoznni azt, amit a Dornodon-félék tönkretettek. Mi-
kor pedig már nem lesz ehhez ereje, akkor majd meg-
nézhetjük magunkat.Ti pedig uralkodhattok majd egy
kiégett pusztaságon, ahol majd nem találtok élelmet
meg vizet. S majd a halál után felteszitek magatoknak a
kérdést: „Ugyan már, hol rontottuk el?” Én sohasem
fogok megtérni Dornodon hitére. Már csak azért sem,
mert õ pusztította el a családomat, barátaimat. Ahogy a
dolgok állnak, lehet, újabbakat fogok elveszíteni Vlagyi-
mirnak, netalán Sistergõ Pumpának köszönhetõen... Te
meg viselheted a nyakadban a denevér szimbólumot,
attól még a tûzoszlop nem fog kikerülni. A második vi-
lágégést Vlagyimiron kívül nem sokan fogják túlélni, de
akik esetleg nem égnek szénné, úgyis éhenhalnak. In-
nem már nem nagyon tudunk továbbmenni. Egyszer
lehet, hogy szerencsénk volt... Érdemes ezen elgondol-
kodni. Talán lehet, hogy mégsem én választottam meg
rosszul a hitem... Üdv:

Ferro Fist (1043), Sheran híve

� Gyerekek! Uszítsuk egymásra Vlagyit meg Pumpit, a
meggyengült gyõztest meg egy közös rohammal söpör-

jük el! Így a TF maga lesz a mennyország.
Kwrwanewtya (3656)

� Ha harcolsz, nem te harcolsz, õ harcol benned és õ
acélozza meg két kezedet. Obituary (4915)

� Haj, de furcsa Ghalla! Amikor arra gondoltam, de jó
lesz, pár nap múlva kapok egy bronzkulcsot egy rézda-
rabért. A rezet elrejtettem a megbeszélt helyen. Aztán
megráztam a fickót, hogy adja a kulcsot. Azaz csak ráz-
tam, ráztam. Rendesen átvert. Természetesen Raia-pap
volt. Szép volt Dísztávirat. Gurrry (3370)
U. i.: Az ilyeneket kéne tisztelni?

� Igazat adok Wolfheartnak! És ha már ily kevesen va-
gyunk, irtsuk egymást! A jók úgyis ezt teszik.

Loph O’Thöck (5364), Dornodon híve

� Jellemekrõl: semlegesnek lenni a legjobb. Hogy mi-
ért? Azért, mert én is az vagyok! Hajrá Tharr! 4328

� Kedves Elenios-hívõk! Kérlek titeket, legalább (Ele-
nios-hívõk) nagy gonddal szerzett cuccait bûvöljétek el,
ne a mi véres verejtékkel lopott tárgyainkat! O. K.?

Loph O’Thöck (5364), a gonoszok nevében

� Kezdõ törpék (0-20. forduló)! Jól véssétek az esze-
tekbe, hogy egy IGAZI törp ütõfegyverrel harcol, kõke-
mény és rendíthetetlen, mint a gránit és THARR az Iste-
ne! Ehhez tartsátok magatokat!Kopasz Gerób (3007)
U. i.: Várom leveleiteket!

� Legnagyobb félelmetek, hogy bûvölnek vagy lopnak
tõletek valamit. Hõs kalandozók, ÖNZÕEK VAGYTOK!

Kodomo Szanpo (1875)

� Mindenkinek, aki a „névtolvajok” gyalázásával tölti
az értékes helyet a Ghalla News-ban! Ne szidjatok min-
denkit, akinek ismerõsen hangzik a neve! Vagy ha még-
is zavar benneteket az, aki valamilyen “híres” nevet
használ, akkor gondolkozzatok el a Merlin és a Morholt
nevek eredetérõl... Lugdor a Felhõjáró (1501)
U. i.: Bocs azoktól, akiknek a nevét példaként hoztam
fel!!!

� Ne utáljuk a feketéket! Már én is az lettem!!!
Gurry (3370)

� Raiden! Nem jól látod a dolgokat. Olyan nem léte-
zik, hogy sötét jó. A jelleme mindenkinek a belsõjébõl
fakad. Az, hogy valakinek fehér az aurája és gonoszsá-
got mûvel, csak a társadalom miatt van. Megpróbálja
elfogadtatni magát az emberekkel ezért lesz jó, de meg-
csömörlik, megutálja az álszenteket és jelleme eltorzul
vagy valaki befolyására változik. Raia hitét sem azono-
síthatod a feltétlen szentséggel, a teljes „jósággal”. Raia
a fényt nem a lélekben gyújtja elsõnek, hanem az el-
mében. Raia a tisztánlátást hirdeti, nem ítéli el a meg-
tévedteket, nem kenyere az inkvizíció. Nem indíthatsz
szent harcot Raia nevében, a lovagi életmódhoz válaszd
inkább Tharrt. Ha igazán híve vagy Istenednek, nézz kö-
rül; nézd meg mi tette gonosszá a fehér aurát és adj
megoldást az eltévedteknek, de sohase tedd ezt erõ-
szakkal! Hirdesd a szabadság elvét, fogadd el a mássá-
got, fogadd el a sötétet úgy, mint a fény testvérpárját
(lásd be, egyik sem létezik a másik nélkül), légy méltó
Raia-hoz. És még egyszer: sötét jó nem létezik! A kétszí-
nûséget csak azért látod, mert a külsõbõl ítélsz. Figyeld
meg az aura olyan, mint a ruha: változtatható; csak a
külsõséget adja „divatot” követ az elfogadottság felé.
Igazi aura csak egy létezik: a lélek és a gondolkodás au-
rája. A többi csak felszínesség. Gondolkodj, hogy létez-
hess, hogy úgy létezhess, ahogy gondolkodsz! Üdvözlet-
tel: Sisawat (1419), a jólét hordozója

� Tisztelt és becsült kalandozók! A GN 22-ben megint
egy Tharrt félreértelmezõ írást olvastam. Pontosabban
egy mondatot, miszerint mi gonoszok vagyunk, mert
harcolunk és háborúzunk. Vannak, akik négyen-öten
mennek egy kalandozóra és van, aki szemtõl szemben
harcol. Ezek vagyunk mi. Van, aki csak gyengébb (3-4
szinttel) ellenfeleket támadja meg, s van, aki az erõseb-
bel is szembeszáll, ha a becsülete úgy kívánja. Mi szin-
tén ez utóbbiak vagyunk. Aki azt mondja, hogy a harc
csak barbár küzdelem, az saját magából indul ki. Ne-
künk, a harc szerelmeseinek a harc tánc, mûvészet,
életstílus. Az egyik ágát ennek a harcmûvészek tökélyre
fejlesztették, de a fegyveres küzdelemnek is megvannak
a maguk mesterei, mûvészei.

Christer (4979), Tharr-hívõ törpe
U. i.: Aki kíváncsi, milyen egy becsületes harc, az talál
példát a GN 22-ben.

� Nem értem, miért sajnáltatják magukat a gonoszok.
Semmivel sincsenek rosszabb helyzetben, mint a jók,
ráadásul van egy varázslatuk, ami a legnagyobb táp
Ghallán. A neve: vámpirizáció! Emellett még odáig me-
részkednek, hogy tanácsokat adnak a jóknak, mit kelle-
ne tenniük, ha igazán jók akarnak lenni! De kérdem
én: mit tudhat egy gonosz a jóságról? (Ezt a kérdést
szeretném egy közismert szerepjátékosnak, Ilinir Doa-
ronnak a figyelmébe ajánlani!) El Shaar (5442)

HUMOR
� „ÖRÖKRANGLISTA”
10) szép emlékek 9) a TV 8) az olvasás 7) a mozi 6) a
kutyám 5) a családom 4) a kocsim 3) a zene 2) a ba-
rátnõm 1) a TF!!!
Myotis Canis (3247) és Számumi Aranyszél (4233)

� (Feltételes gyógyítás:) Mint a tökélyre fejlesztett
gyógytudomány doktora, fantasztikus pontossággal dö-
föd bõrödbe a nemrég legyõzött ubuk mérgezett tüské-
it. Kevesen tudják, hogy ilyen fantasztikus eredménye-
ket hozhat az akupunktúra! (2 támadástól 17 életpon-
tot vesztesz)
(Feltételes gyógyítás:) Minden tapasztalatodat latba
vetve megtalálod az ideális helyet az ásáshoz. Kezeddel
beletúrsz a földbe, majd kiemeled az áhított terlomgyö-
kereket. Óvatosan lehántod a külsõ burkát, majd pici-
ket harapdálva elfogyasztod. Miután leokádtad magad
és az arra járó gyilkos tetût, rájössz, hogy a faludbéli
kuruzslónak ebben sem volt igaza. (+0 életerõ, -1 reg-
geli)
(Feltételes gyógyítás:) Megpillantasz egy hasadékot,
amibõl kis gõzfelhõ tör elõ. Hatalmas rutinoddal azon-
nal megállapítod, hogy egy kénes mini-gyógyforrásra
bukkantál. Gyorsan inhalálsz egy kicsit, majd könyékig
belemártod a két kezed. Idegtépõ sikolyokban gazdag
ordításodra még sokáig fog emlékezni a közelben lege-
lészõ woor-antilop csorda. Egy órányi áztatás után kicsit
furcsán érzed magad... (-2 ököl (#20))
(Feltételes gyógyítás:) Soha nem gondoltad volna, hogy
ha húsz fekvõtámasz után tíz hátraszaltót ugrasz, majd
tíz percig nem veszel levegõt, akkor annak jótékony ha-



tása lehet a szervezetre. Csak harmadszorra sikerül hi-
bátlanul megcsinálnod, de most már nem kételkedsz.
Soha többé semmiben... (+1 fulladásos halál)
(Feltételes gyógyítás:) Eszedbe jut, hogy láttál egyszer
egy ork sámánt munka közben. Terpeszbe állsz, két ka-
rod a magasba emeled és megpróbálod utánozni a sá-
mán szavait: „I szkúsna, i grúsztna, i nyékámu vrúku
pádágy vminútu dusévnuj nyezgódu...”. Kicsit nehezen
mondod ki a nyelvtörõ szavakat, de mire a végére érsz,
érzed jótékony hatását. Viszont a fehér köpenyes bácsi-
kat hiába kérdezed, miért adták rád fordítva a kabátod,
csak elnézõen mosolyognak és bólogatnak... (+2 hét
üdülés a karcagi elme-gyógyban) Kellion (4412)

� Mi lesz a kobuderából, ha egy 7 szinttel magasabb
trollal bunyózik? (Kobudara!)

Qynthalas, a Harcos (3734)

� Miért nem növeszt Vlagyimir hajat? (Mert belelógna
a szemébe!) Zark (2072)

� Miért nem ölik meg Vlagyimirt? (Mert úgysem lehet-
ne felkötni a skalpját.) Zark (2072)

� Abdomen tanácsai - kezdõknek
A gyors siker titkai
1) Elõször is gondosan ügyelj a neved megválasztására!
A legjobb az, ha olyat választasz, amelyet már mindenki
ismer. Például: Steven Spielberg, Leon Silver, Butthead,
Fidel Castro...
2) Ezután fenyegesd meg Don Calonit, Ilinir Doaront,
Setét Patkányt, Dalamart, Clod Onart, stb...
3) Írj legalább egy halállistát! Ügyelj rá, hogy kimarad-
jon róla egy-két nagy kalandozó! Nekik késõbb még fon-
tos szerepük lesz.
4) Fizess be elõre legalább 100 fordulóra!
5) Ne szégyelld leírni velõs gondolataidat az élet értel-
mérõl! Már sokan jártak úgy, hogy pont az ilyen gondo-
latoknak köszönhetik nagy tekintélyüket.
6) Legyél médiák közelében! Nem árt, ha van egy bará-
tos a Holdtölte vagy a Ghalla News szerkesztõségében!
7) Legyen minél több rabszolgád! Egy rabszolga nna-
gyon sok mindenre jó lehet (pl.: oltárépítés, a holmid
cipelése, az elõtted lévõ terület feltérképezése, stb...).
Próbáld ki, és kísérletezz bátran!
8) Kövesd mindig az új divatot! Írj néhány eszperente
hirdetést.
9) Ha ezekbõl egy sem válik be, hagyd gyorsan abba a
játékot, mert nem Neked találták ki!
Sok sikert kíván: Abdomen, a Fõpenész (2665)

� Azért jó kopasznak lenni, mert hallom a hópelyhe-
ket! Kopasz Gerób (3007)

� Variációk a tisztítótûz reklámozására
1) Én tisztítótûzet használok, mert 24 órás védelmet
biztosít a gonoszok testszaga ellen. Nem ragad, nem fo-
lyik. Hatásosabb, mint a hagyományos lángocskák. És
ebben nem Te izzadsz meg. Környezetkárosító hatást
nem tartalmaz. A tûzbokor-illatosítású tisztítótûz kapha-
tó a Raia-papoknál. Neked bizonyíték kell, nem ígéret?
Próbáld ki Nagyfiú!
2) Vándorlásaim során gyakran találkoztam csúnya,
rossz kalandozókkal. Ilyenkor egy tisztítótûz és máris
frissebb a lehelleted! Csak két kalória és egy fáklya, de
mindjárt jobb a közérzeted! Én mindig ezt használom.
Tehát: csak két kalória, egy marék hamu és már indu-
lok is.
3) Hé, kedves Raia-hívõ! Mi az aktív élet titka?
Elõször is az új családom (egy Raia-KT), másodszor a
munkám (Raia dicsõségének terjesztése, útmutatásai-
nak követése), harmadszor a rendszeres sportolás (gya-
korlás állati- és emberbõrbe bújt szörnyekkel), negyed-
szer pedig a fõztöm! Tisztítótûz! Hozzá természetesen
fáklya! Olcsó, hatásos, kevés benne a koleszterin és E-
vitaminban gazdag. Vegetáriánusoknak is ajánlott!!!
4) Osztozzon Ön is abban, amit milliók élveznek napon-
ta: regggel, délben és este! Nincs is jobb, mint a frissen
pörkölt gonosznak átadni repülõjegyét Leah birodalmá-
ba. Vákuumos csomagolás, 250-500-1000 grammos ki-
szerelés. Csak a zárjeggyel forgalomba hozott termékek
a legálisak. Ne felejtse! Használatával a környezetet is
védi! Szervetlen, gerinctelen dolgokból értékes hamut
állít elõ!
5) Jó napot kívánok! Engedje meg, hogy bemutassam
Önnek Istenünk legújabb varázslatát, a tisztítótüzet!
Mindent olvaszt és ragaszt: bõrt, fémet, húst, csontot,
fát, gumit, stb... Hûsítve tisztít és tisztítva hûsít! Hajat is
szárít, de kiválóan alkalmas nedves bajszok és szakállak
pöndörítésére is. Ott is befûthet vele, ahol nincs kazán!
Minden szemetet összeszed és eltüntet! Ez nem ko-
molytalan!!! Tehát?
A Ghalla TV-bõl lejegyezte: Sir Ballantines (2003)

KONTAKT
� A veszprémi Ipariban sínylõdõ túlélõket keresek.

Gr. Ulrich von Bek (4350)

� Al Capone! Kereslek! Loph O’Thöck (5364)

� Dunaújvárosi kalandozók jelenntkezzetek!
Landisz Balázs, 2400 Dunaújváros, Kisdobos út 5. 2/8.

� Fekete, hosszúhajú, zöld szemû ember férfi, kinek a
bõre kreol; bõrpáncélt, bakkura csizmát, kígyóbõr kesz-
tyût, rézsisakot viselsz; bronzhegyûvel és csontszablyával
jársz; trófeáid: gyilkos tetû, alpesi tehén, uzbány! Vedd
fel velem a kapcsolatot! Murphy Klemperer (2943)

� Felkérek minden törpét, hogy írjatok nekem, mert
statisztikát szeretnék végezni a törpe nemzetrõl (akár a
150. fordulónál tartotok is). Lehetõleg karakterlapot is
küldjetek. Kösz minden fajtársnak.
Sotydo remo Tokdo (1125), a Vashegyek Nemzete ne-
vében - Soós Balázs, 6720 Szeged, Deák F. u. 24-26.

� Keresem azt a piszok kis embert, aki szeptember 20-
a körül megtámadott Gattin fõterén egy árnymanót! Add
meg a neved és a karakterszámodat!

Zsebmetszõ Joe (1041)
U. i.: Ha lett volna nálam lõfegyver, most nem élnél. Iga-
zam lesz?

� Keresem Canis nevû rokonomat! Ha életben vagy
még, kérlek üzenj! Myotis Canis (3247)

� Keresem Dujmov Tamás Erdauini létformáját(-jait).
Az olimpián elfelejtettem elkérni a karakterszámod! Je-
lentkezz! Egy õsrégi szomszédod (a címet gondolom
még tudod). Sisawat (1419)

� Ki volt az a hitvány alak, aki átküldte Leah birodal-
mába Vérszomjas Sylvikét? Kérlek írj, nincs rossz szán-
dékom! Giacomini (37719, Leah leendõ híve

� Kilenc faj szövetsége! Ross the Boss abbahagyta a já-
tékot, így átmanetileg én irányítom a karaktert. Írjatok
levelet magatokról, gondolataitokról valamint arról,
hogy kit ajánlotok új vezérnek. Lehet, hogy egyesülünk a
NESZ-szel. Mindenkit üdvözöl: Nomeral (3986)
U. i.: Xiltyn Ryid Mylil, te is írj!

� Lord Teflon! Írj! Ismét itt vagyok. Régi cimborád:
Murphy Klemperer (2943)

� Minden veszprémi és környéki túlélõ! TF-klubot ala-
pítunk Veszprémben (késõbb TF-kártya és Káosz Galak-
tika is). Akit érdekel, keressen meg! Szabad Tamás,
8200 Veszprém, Pf.: 470

� Mindenkinek! Aki eddig írt nekem és még nem ka-
pott választ, írjon újra. Mindenki! Természetesen csak
akkor, ha levelezni akar.

Murphy Klemperer (2943), Malcolm (1888)
U. i.: Yore Arkhen, Derûs Camore, Givangel számítok rá-
tok. Rád is Big Bogo!

� Na ÉS?? Bocs, hogy nem írok, de elvesztettem a cí-
med és a számod. Írj! Zark (2072)

� Nyíregyházi túlélõk jelentkezzetek! Várom az üzene-
teket. Super Mario (1737)

� Szegedi Armageddon-rajongók jelentkezzenek! De
sürgõsen! Más is jelentkezhet, ha van kedve lejárni ját-
szani. DM is kéne. Qynthalas, a Harcos (3734)

� Szentendrei kalandozók jelentkezzetek! ( Ha vagy-
tok)
Red Death (2847) - Récsey Dávid, Tel.: 26/318-896

� Szentgotthárdi kalandozók! Jelentkezzetek nálam in-
focsere céljából! (Gotthárdon járok suliba.)

Lugdor a Felhõjáró (1501)

� Tatabányai túlélõk! Írjatok! Loph O’Thöck (5364)

� Törökszentmiklósi túlélõk jelentkezését várom!
Kellion (4412), egy elf - Nádas Attila, 5200 Törökszent-
miklós, Batthyány u. 99. III. lh. I/4.
U. i.:Fairlight-hívõkkel leveleznék! Elfek elõnyben!

� Várom azon kalandozók levelét, akik leveleznének
egy 12. szintû Leah-hívõ troll férfival. Ugyanakkor höl-
gyekkel kapcsolatteremtés céljából leveleznék. Mindkét
esetben várom a leveleket, nemre, fajra és jellemre veló
tekintet nélkül. Thunder Power (5623)

� Várom nagykátai túlélõk jelentkezését; ha a ceglédi
Közgázba jársz, akkor is írj! Syrtis Maior (3987)

KÖZÖS TUDAT
� Féltett álmaid lehetetlennek látszanak?
Csupán csak Illúziók, mik veled játszanak?
Ha úgy érzed, nem leled a helyed,
Állj be közénk, s mi segítünk neked.
Visszaadjuk elveszett Illúzióidat,
Valóra váltjuk elfeledett álmaidat.
A misztikum, mi erõt ad nekünk,
Jöjj, add a kezed és gyere velünk.

Lendrin Vellian (2989) - Az Illúzió Mesterei

� Tán kerget egy csapat uzbány,
Vagy csak társaságra vágynál,
Csak RAIA híve kell, hogy legyél,
S vár téged az ARANYSÁRKÁNY!

Élesszemû Veriel (1742) - 9126 KT

� Tisztelt (?) kalandozók! A Ghalla News 22-ben a ne-
vem rosszul jelent meg, engem nem Rettenetes Hartal-
nak hívnak!!! A többi stimmel. A KT-val kapcsolatos hir-
detésem tárgytalan. Az újság megjelenése elõtt 3 hónap-
pal adtam fel azt a hirdetést. Mire ezt olvassátok én már
a Vérvörös Légió tagja leszek. Minden Tharr-papnak azt
üzenem, ne osszuk meg erõinket, együtt erõsebbek va-
gyunk, lépj te is be a Vérvörös Légióba. A KT-vezetõ hir-
detését a GN 22-ben megtaláljátok.

Rettenetes Kartal (5299)
U. i.: Tharr hívei fogják megállítani a gonoszt!
U. i2:Aki keres, a 23/356-234-es mentális telefonszá-
mon elér.

� 1995. március 17-én Thirkész csapdamester mí-
noszkúpja elõtt, teliholdkor egy kicsiny tisztáson fellán-
golt a jel. Fellángolt és azóta is lángol a Pentagramma,
mert olyan tudatok táplálják, akik a végletekig elkötele-
zettjei. Mivel a program nem teszi lehetõvé, álljon itt
mementóul e kis vers:
Egyet mondok, sokat értesz,
Lelkük egy, ám különböznek.
Pentagramma csúcsán állnak,
Õsi lelkek, s nem nyughatnak.

Csontzúzó (1817)

� Kezdõ és veterán törpök! Hegyek kõkemény fiai! Ha
egy igazán összetartó, kitûnõen megszervezett KT-re és
szövetségre vágytok, keressétek a Vashegyek Nemzetét!!!

Kopasz Gerób (3007)

� Közös Tudatot keresel? Kobudera vagy? Belépnél egy
mûködõ csapatba? Keresd az Acél Öklöket!
Sir Reidah (4460) - ifj. Králik Károly Tel.: 20/46-00-19
(éjjel-nappal)

� KT-gyûlés céljából keressük az összes olyan kalando-
zót, aki tagja a Zan Rendje KT-nak. Üzenjetek mentáli-
san! Yolan Suggma (4596), Harq al-Ada (2074)

� Rodin fia Danair, Wolf Einstein, Gózer, Karmos Lo-
ren! Bocs, hogy nem válaszoltam mentális hívásotokra,
de egy kobudera KT-társatok megelõzött benneteket és
elégségesnek találtam, ha csak Vele közlöm, hogy köszö-
nöm szépen a meghívást, de már el vagyok kötelezve a
V. N. mellett! Mindazonáltal javaslom minden Tharr-hí-
võnek, hogy csatlakozzon a Vérvörös Légióhoz, mert
ilyen tettrekész, buzgó tagok közt biztosan jól érzi majd
magát! (Bocs Worm!) Kopasz Gerób (3007)

� Üdv embertársak és más fajú túlélõk! Kb. fél év múl-
va általános KT-vá alakuló szövetség létrehozásához ke-
resek olyan kalandozókat, akik életcéljuknak tekintik a
kovácsmesterség mûvészi szintre fejlesztését. A cél in-
kább a szerepjáték, s nem a tápolás lenne. Faj, nem,
vallás, jellem nem számít, csak a kidolgozott karakter és
a szándék. Kuprokefal Malleus (2571)

� Üdvözletem Vándor! Örülök, hogy olvasod üzene-
tem! Ha egyedül vagy, de legalábbis nagyobb társaságra
vágysz, akkor a célod egy Közös Tudat. Tudom, sok van
már belõlük, de lehet, hogy más rendszabályú közösség-
be vágysz, mint a meglévõk. Esetleg döntõen befolyásol-
ni akarod KT-d életét, akkor legjobb, ha alapítótagja vagy
egynek. Mi is így gondoltuk és Téged is várunk, ha sem-
leges vagy és nincs elõítéleted a más Isteneket követõk-
kel szemben, de céljaidért keményen kiállsz, s vállalod

érte és társaidért a veszélyeket. Írj, kérdezz; mi válaszo-
lunk: Hamy (2269), Qy Eonarda Thianor (2811)

� Újszülöttek, mutánsok és pszi-használók! Csak mi
birtokoljuk a kulcsot, ami az elménk és a testünk közti
ajtót nyitja. Itt az ideje, hogy mi is összefogjunk és ala-
pítsunk egy speciális pszi Közös Tudatot! A dolog termé-
szetesen minden faji- és jellemmegkötésektõl mentes.
Ha érdekel a dolog, írj! Adam (4840)
Jóbi Attila, 3600 Ózd, Vasvár út 4. IX/3. Tel.: 48/474-093

SEGÍTSÉG
� Ha információra, segítségre van szükséged, vagy bár-
mi érdekel a TF-el kapcsolatban, írj!

Nimgil Ario (4290)

� Kedves kezdõ, semleges vagy jó jellemû ember, elf,
törpe, gnóm, troll, alakváltó, kobudera és jó jellemû
árnymanó! Információt, szörny- és tárgyleírásokat adok
szinte ingyen! A szolgáltatásaimért cserébe csak annyit
kérek, ha írsz nekem, hogy leveleddel együtt küldj egy
másolatot a karakterlapodról és a lépéseid térképeirõl.
Csak ennyit kérek nem többet. Várom minél több nõ és
férfi nemû kalandozó minél több levelét, hogy segíthes-
sek neki! Hidd el megéri! Logan Murphy (5455)

Tanács Károly, 1092 Bp., Hõgyes Endre u. 15/a
U. i.: Ha mentálisan üzensz, akkor légy szíves írd meg a
neved és címed. Ha a címemre írsz akkor légy szíves a
neved mellé írd zárójelben, hogy TF. Nagyon kösz!

� „Emeljünk templomot Istenünk tiszteletére”. Liber-
tantól keletre Sheran-templom építéséhez keresek tár-
sakat! Shiva Shavti (1587), Igazság Keresõi KT

� 534 ill. Gattin környékén kalandozók! Szeretnék be-
áldozni Tharrnak és ehhez kérem a segítségeteket. Egy
rézdarabra vagy egy 1 lapockacsontra lenne szükségem,
melyekért arannyal vagy tárggyal fizetnék. Jelenleg a 4-
es labirintusnál vagyok és Gattin felé fogok haladni. To-
vábbá várom mindazok jelentkezését, akik szintén a há-
ború és föld Istenét kívánják követni és most akarnak
oltárt építeni. Meldoran (4983)

� Felhívás!!! Keresem azt a tápos és/vagy gazdag kalan-
dozót, aki adoptálna, szövetségek is írhatnak. A szövet-
ségek küldjenek szabályzatot. Ha gazdag vagy és tápos:
fogadj örökbe!!!

O. J. Cruel (3262), a táptalan ls árva törpe

� Ghalla felsõbbrendû népe, gonoszok! Csak egy kér-
désem van: miért nem segítitek a kezdõket?! Szerintem,
ha segítenétek, már sokkal több gonosz lenne, s én már
Leah v. Dornodon követõje lennék. A segítségeteket aka-
rom kérni; küldjetek térképeket, minél nagyobbat és
tárgylistát! O. J. Cruel (3262), a táptalan törpe

Ormanecz János, 7516 Berzence, Vadaskert 10.

� Ghalla lakói figyelem! Egy mindenre elszánt elf ka-
landozó társakat keres. Egyenlõre csak alacsony (4.)
szintû vagyok. Nem és a faj nem számít. Bármilyen buli-
ban benne lennék. Az 503-as környékén vagyok megta-
lálható. Várom mentális üzeneteiteket! Addig is üdvöz-
lettel: Nick Elfrik Son (1970)

Balla János, 5600 Békéscsaba, Mokry út 33.
U. i.: Gonoszok kíméljenek!

� Halihó elfek, emberek és egyéb fajúak! Megérkez-
tem! Aki kezdõ és az 503 magasságában lézeng, írjon!
Infót adok veszek. Segítsük egymást!

Silve Storm (2426), az elf
U. i.: Azt az árnymanót, aki lopni próbál tõlem, nem kí-
mélem!

� Hollá! Raia- és Tharr-templomok építését tervezem
Libertan környékén. Már akár most is írhatsz! De a jö-
võben is, bármikor!Gourth Killmaster (5820), az Iste-
nek Isteni Írmagja, Drumer (2295), Raia hittérítõje

� Információkért hozzám forduljatok! Minden infor-
máció ingyenes. El Fifi (1311)
Forján Imre, Százhalombatta, Erkel Ferenc krt. 26. IV/1.

� Kalandozók! Kérlek, küldjétek el a helytartói városok
és a körülöttük lévõ mínosz-kúpok és épületek koordi-
nátáit! Köszönettel: Nobody (5385), a troll

� Kalandozótársaim! Nagyon megköszönném annak,
aki segítene beáldozni Sherannak. Rókafarok és szár-
nyas hernyó kellene. Bízom a Raia-papok segítõkészsé-
gében, a Sheran-papok együttérzésében és az alakváltók
összefogásában. Egyenlõre csak köszönetet tudok mon-
dani, de ha késõbb összefutnánk, igen meghálálnám.
Tudjátok, milyen a Sheran-papok becsületessége, igaz?
Köszönettel:

Gethar Xorn (1226), egy magányos alakváltó

� Kalandozótársaim! Nemrég érkeztem a túlélõk föld-
jére, így igen keveset tudok e világról. Szánjatok meg és
küldjetek infókat, térképeket, leírásokat stb... Számít-
hattok hálámra. Symon Phoenix (1481)

� Keresek koordinátákat érdekes területekrõl, valamint
városokról, épületekrõl. Klang (3798)

� Sheran-küldetésekrõl infót keresek.
Enyveskezû Leila (5788)

� Végre itt vagyok a várva várt földön, a Túlélõk Föld-
jén! Kalandozók! Aki szívesen segítene egy hosszú, õsz
hajú, kék szemû alakváltó nõnek tárgyakkal, fegyverek-
kel, annak meghálálnám. Aranyban vagy természetben
fizetek! Xilanne, a gnómirtó (1778)
U. i.: GNÓMOK!!! Kíméljetek!
U. i.2: Qvill környékén vagyok.

SZERELEM
� Elegem van a magukat pénzért kínáló kurtizánokból.
Igazi társat keresek, akit nem csak a pénz és a szex ér-
dekel! Ne mondjátok, hogy nincs esélyem!

Wild Lasse (5447)

� Gattin környéki csajokat keresünk! Éljen a SZEX!
Dõlt Vödör (3752), Loph O’Thöck (5364)

� Lányok! Az összes fajra kiadtam az FU-t. Most az
535-ös környékén mászkálok. Kwrwanewtya (3656)

� Szeretném, ha a világon mindenki megtudná és ve-
lem örülne: APA LESZEK!!! Köszönöm, drága Lynet-
hem! Gobó Munfann (1156)

� O. J. Cruel vagyok, a törpék õsrégi nemzetébõl. Lel-
kem egy része kiégett a nagy világégéskor, jellemem a
gonosz felé fordult, mivel „jó” Isteneink nem védtek
meg minket. Színtelen aurámat felváltotta a sötét, de
koromfekete aurámon egy csillogó szempár mosolyog
rám, egy gyönyörû arc, melyet arany hajkorona keretez.
Igen, újra boldog vagyok és szerelmes. Csak ennyit
mondhatok: Elóna, te gyönyörû elf hercegnõ, SZERET-

LEK! O. J. Cruel (3262), a szerelmes törpe
U. i.: Aki boldogabb nálam, írja meg!

� Üdv. minden nõi kalandozónak! Eljött az ideje, hogy
családot alapítsak, ezért, ha akad olyan leány bármelyik
fajból, aki szívesen lenne a feleségem és örömmel ka-
landozna tartósan arra, amerre én, akkor kérlek írj ne-
kem! Libertan környékén vagyok. Támogatni tudlak tár-
gyakkal, arannyal, infókkal, stb... Jelentkezni lehet az
alábbi címen: Dae (5274)

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

SZÖVETSÉG
� A Ghalla Felszabadítási Szervezet (GFSZ) tájékoztatja
a tisztelt lakosságot, hogy hamarosan felszabadítja Gat-
tint a véreskezû polgármester rémuralma alól. „Szolgá-
lunk és védünk...”Széplelkû Vaszilij (5815), az isteni
fõvezér,Musso Lee Nee (3240), a hatalomra éhes alve-
zér, Fekete Halwdan (3509), a mortel (likvidálása fo-
lyamatban van...)

� Bajtársaim, Sistergõ Pumpa hívei! Egyesítsük erõin-
ket, alapítsunk Közös Tudatot az igaz ügy érdekében!
Várom Pumpa feltétlen híveinek jelentkezését! Addig is
BA 6500 és az Úrnõnk áldása vezesse a harcban fegyve-
reiteket! Danubius Friend (1172)

� Eddig rabszolga voltam, de végre letéptem magamról
mocskos láncaimat! Most reszkessen minden kalando-
zó, mert nem tudhatja senki, kire sújt le bosszúból ha-
ragom! Megbosszulok mindent, amit velem tettetek!
Nincs kegyelem senkinek, mert nekem Dornodon nagy
Isten segít. Ezt én mondom, Braindead Skull, egy vad
troll! Most pedig minden trollnak azt üzenem, hogy ne
legyenek nyápicok, álljanak be a legjobb KT-hoz a Kva-
zársziklák Népéhez! Gyerünk trollok!!!

Braindead Skull (4846)

� Elenios (leendõ) hívei! Ha Elenios híve vagy, ill. az
szeretnél lenni, ha érdekel egy laza szövetség és/vagy KT.
Ha olyan társakat keresel, akik nem szabják meg, ho-
gyan szolgáld az Istennõt, nem akarnak a fõnökeid lenni
és Te sem akarod megmondani, hogy õk mit tegyenek,
akkor úgylehet, minket keresel. Ha meg is akarsz talál-
ni, akkor mentális úton vagy a Kocsis Edit (v. Atttila),
2151 Fót, November 7. tér címre írt levélben teheted ezt
meg. Azt szeretnénk, ha nevünk SZÍVTIPRÓK lenne, de
ha van jobb ötleted, vagy egyáltalán bármilyen ötleted
van a szövetséggel kapcsolatban, kérünk írd meg!

Gonosz (1083), Djinn (5434)

� Emberek, törpék, kobuderák s minden más fajú bá-
tor kalandozótársam! Szeretném felhívni a figyelmete-
ket egy új, megalakulófélben lévõ szövetségre. Igen,
számtalan új KT, szövetség alakult mostanában, s nem
mondom, hogy ez különleges, mert egyik sem az. Ren-
getegen azért vállalják a „vezér” komoly, felelõsségteljes
szerepét, mert feltûnési viszketegségük van, avagy csak
azért, mert erõsnek akarnak feltûnni. Másokat komoly
cél vezérel, ennek elérése azonban nem teljesen rajtuk
múlik. Nem! Hiszen, ha a lelkes, de szerencsétlen vezér
szövetségébe senki sem lép be, azon az alapon, hogy ez
is olyan mint a többi, akkor fuccs az egésznek. Igaz? A
rengeteg új kis szervezet nem homályosítja el a régiek
dicsõségét, avagy bûneit, inkább kiemeli azokat. Viszont
elhomályosítják az új, KOMOLY CÉLLAL alakuló szövet-
ségek fontosságát. Ezúton megkérek minden olyan
egyént, aki megalomániában avagy feltûnési viszketeg-
ségben szenved, hogy ezen betegségükkel forduljanak
Vlagyimirhoz és ne hátráltassanak semmilyen alakuló-
félben lévõ kis társaságot. Mert a gaz elõbb-utóbb el-
nyomja a legszebb virág pompáját is. Ez a szövetség
egyelõre egyszerû céllal indul. Támogatni próbáljuk a
nagyon kezdõket és segíteni a fejlõdésben a haladóbba-
kat, tapasztaltabbakat. Kevés, alig feltûnõ megkötés vo-
natkozik a tagokra, de ezek semmi hátrányt nem jelen-
tenek. Bármilyen fordulószámmal jelentkezhettek és ha
eme kis szövetség felkeltette becses figyelmeteket, je-
lentkezzetek nálam, Sotydo remo Tokdonál avagy Lopó-
tök Bobbynál. A további célokat, szabályokat valamint a
nevet együtt ötöljük ki. Az Istenek vezéreljék lépteiteket.
Qynthalas a Harcos (3734) - Fekete Gábor, 6723 Sze-
ged, Pille u. 20. Tel.: 62/322-625, Lopótök Bobby -
Papp Róbert, 4400 Nyíregyháza, Botond u. 3., Sotydo
remo Tokdo - Soós Balázs, 6720 Szeged, Deák F. u.
24-26. Tel.: 62/315-702

� Emberek! NEM igaz, hogy mi vagyunk a legtöbben és
még nincs egyetlen KT-nk sem. Tegyünk valamit ezért!
Akit érdekel egy faji KT létrehozása és ötlete is van hoz-
zá, írjon vagy telefonáljon!Raia Fehér Sólyma (2536)
Darankó Zoltán, 3060 Pásztó, Sport u. 25. Tel: 32/360-578

� Jobb sorsra érdemes gonoszok! Felejtsétek el ócska
szövetségeteket! Lépjetek be egy roppant erõs szervezet-
be, a G. Õ. V. T. CS.-be! Aki belép, nem bánja meg. Tiéd
lesz a HATALOM! A nyomorult jók zörgetni fogják csont-
jukat, ha meglátnak. A Ghallai Örült Vadállatok Terroris-
ta Csoportja egy modern szellemben épült szervezet. Mi-
énk a jövõ! Célunk a Káosz terjesztése. Nyomunkban a
pusztulás! Ha van eszed, akkor keress meg! Küldök Ne-
ked egy tájékoztatót a mûködésünkrõl. Könnyen válhat
belõled kisebb vezetõ! Neked szükséged van ránk! Ne fe-
ledd:
Miénk a föld, erdõ s mezõ,
Hazánknak virága nékünk terem!”

Fidel Castro (4944)
Jelképünk: vörös csillag fekete körben.

� Kalandozók! Gonoszok, semlegesek, megtévedt jók!
Hozzátok szólok, kik eddig meghúzódtatok, félreálltatok
az élet nagy dolgai elõl! Elérkezett az idõ, hogy egy dikta-
torikus erõ vegye át a hatalmat. Pusztulást és halált ho-
zunk Ghalla földjére. Kalandozók hullái tarkítják majd a
mezõket. A vérük öntözi a növényeket. Csatlakozz hoz-
zám, ne legyél te is áldozat! Minél többen vagyunk, an-
nál nagyobb pusztítást mérhetünk az elcsökevényese-
dett talpnyalókra és magukat nagyuraknak hirdetõ vér-
szívókra! Fogjunk össze! Ha érdekel a jövõ anarchiája,
keress meg! Fürge Gyopi (1606)

� Minden gonosznak és sötétlelkû semlegesnek! Vá-
runk titeket a G.E.SZ. soraiban! A tagjaink száma már
jócskán meghaladja a harmincat. Ez jóval több, mint a
Szamóca KT taglétszáma. Tagjainknak: a vezetõségben
egy kis változás történt. Beardot leváltottuk, helyette
Blackmoon lett újra a fõmufti. Nyurgafejû Kelly önként
(!) lemondott Szörnykloffoló Fred javára. Qvill környé-
kén már majdnem minden mély kutat betemettünk.
Romboljatok, lopjatok, öljetek és gonoszkodjatok, ahogy
eddig tettétek! Köszönettel: Bazi Joe (5985)

Blackmoon (5296), Szörnykloffoló Fred (4724)
A G.E.SZ.-be, mivel szövetség, KT tagok is beléphetnek.
És van egy pár már köztünk.

� Néma csend honolt az éjszakában... A távolból égett
hússzagot árasztott a szél. A köd mindent beborított.
Hirtelen monoton, egyre erõsödõ léptek zaja törte meg a
csendet. A dübörgés egyre erõsebb lett. Egyre és egyre...
A köd lassan foszladozni kezdett. A dübörgés elhallga-
tott. Egy óriási sereg körvonalai rajzolódtak ki. A tömeg
közepébõl egy csillogó aranysárga vértezetbe öltözött
troll féfi lépett elõ. Jobbkezében egy pallost, baljában egy
akasztott tolvajt tartott. Fegyverét ledobta, páncélját le-
csatolta és a magasba emelte a tolvajt. A Bajnokok - kö-
vetve vezérük példáját - lecsatolták fegyverzetüket és fel-
kiáltottak: TABU! A troll letette a tetemet és a mögötte
álló gyönyörû elf nõnek egy mákrózsát nyújtott. A nap
lassan felszállt. Az éjszakának nyoma sem maradt...
Lépj Te is közénk! Igazságos Mátyás (1162)

� Örömmel tudatom a tudatlanokkal, hogy megalakult
Ghalla elsõ számmú együttese, a Fanatikus Fallokraták.
A banda háromtagú, célunk Ghalla nõi kalandozóinak
behódoltatása, a „gyengébb” nem legyengítése, a lilio-
mok eltiprása, a kurtizánok kiégetése. Fellépünk a faj-
gyûlölet ellen is! Tagjaink: egy alakváltó (Formlos Taé-
zij), egy kobudera (Leblán Keur) és egy nyomorék, rü-
ves-nyüves árnymanó (Chinta-Lan). Mély érzéseinket
alternatív beütéses folklór stílussal tudjuk a legjobban
kifejezni (zene szakértalmünk ennek megfelelõen
egyes). Rajongóink tábora késõbb Közös Tudattá alakul-
hat. Addig is a szó a mûvészeté! Keur (4093)
U. i.: Le a retkes árnymanókkal!

� Ti, gonoszok! Ne aprózzátok el az erõiteket ilyen
gyenge KT-ba. Legyen egy közös információs rendsze-
rünk ahhoz, hogy a jókat lefüleljük! Giloxa (1813)

� Túlélõk figyelem!!! Kezdõ vagy és tapasztalatlan, fél-
ted az életed, netán rájöttél, hogy csoportosan mégis
csak több esélyed lenne a gonoszok ellen, éppen ezért
egy Neked való szervezetet keresel? Hát ez az. Sikerült,
megtaláltad! Igen, ez a cikk Neked szól (azaz ez a szer-
vezet Miattad jött létre), megalakult (hivatalosan jún.
25-én) a Kezdõ Túlélõk Szövetsége (KTSZ). Ez az a szer-
vezet, melyben a kalandozók védik és segítik egymást,
van lehetõség tárgycserére, információcserére, társkere-
sésre, közös ellenségek megleckéztetésére, idõnként ki-
sebb-nagyobb versenyekre, stb... Jelentkezni lehet:
Avillis (2794) - Szinay Péter, 1102 Bp., Kõrösi Cs. út 5.
IX. 26. vagy Acélöklû Glasquian (3198)

Táncsics Szabolcs, 9400 Sopron, Ibolya út 7. VII. 30.
U. i.: A jelentkezéshez írd le minden adatodat, de még
jobb, ha elküldöd az utolsó fordulód karakterlapját.
U. i. i.: Árnymanók kíméljenek!

ÜZLET
� Eladó 3db bronzhegyû nyíl aranyért vagy tárgyakért.
Vennék: 12db süntüskét, rezet, ónt, orgyilkos tõrt, bak-
kura- és surranókígyóbõrt. Ja, van egy felesleges kis vas-
kulcsom is. Qvill környékén.

Faithful Tanthalas (3429)

� Elõnyös üzleti ajánlatom van azok számára, akik
Shaddar közelében kalandoznak és egy darabig még ott
is szándékoznak maradni. Néhány tárgyam szétszedésé-
ért különleges tárgyakkal vagy arannyal fizetnék. Egy kis
ízelítõ a választható tárgyak közül: kazmár gyökér, szvó-
ektoplazma, bronztárgyak és még sok más apróság. Biz-
tos vagyok benne, hogy érdemes velem üzletet kötni. Vá-
rom az érdeklõdõk jelentkezését:

Dorina Eldor (4201)
Kovács Róbert, 1101 Bp., Hungária krt. 5-7. I. II. 1/3.

� Figyelem! Mindenki Shaddar körül, aki el tud adni 4
csepp ragaszttót, jelentkezzen! Jól megfizetem!

Fekete Halál (5851)

� Gattin környékén fémcuccokat vennék és fémeket,
meg grifftojást. Nobody (5385)

� Gattin környékén vennék rezet (4ap), ónt (8ap), va-
sat (10ap) és pirkitet (5ap).

Széplelkû Vaszilij (5815) - Tel.: 46/319-883

� Ha kell valakinek 5 pirkit, kutasson az (53,96) koor-
dinátán! Jó keresést! Dõlt Vödör (3752)

� Jó jellemû kalandozó vagy? Nem boldogulsz Istened
9. küldetésével? Itt a megoldás! Teljesen kockázatmen-
tesen, garantált sikerrel. Jelentkezz még ma, hogy hol-
nap meglegyen a tisztítódüzed! Szolíd árak, kedvezmé-
nyek, pénzvisszafizetési garancia és teljes diszkréció!
Huertol környékén kalandozók elõnyben. (5494)

� Karócsapdát, mandibulapengét, sallankkarmot cse-
rélne sünmedve tüskére egy komoly szándékú troll.
Qvillben vagy a környékén megtaláltok!

Rézfülû Bimbamm (4041)

� Keresem Shaddar környékén az alábbi tárgyakat:
madártoll, fémrúd, lapkorong, mandibulapenge, ragasz-
tó, bronzkulcs. Aranyban ill. tárgyakban megegyezés
szerint fizetek. Enyveskezû Leila (5788)

� Leah híve! Figyelem! Szeretnél elbeszélgetni egy hul-
lával? Igen? Akkor írj! (Ha lehet, add meg a telefonszá-
modat is.) 3108

Lábodi István, 8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 39.

� Megjelenéskor kb. 55-60. fordulós Fairlight-hívõ
gnóm karakter ingyen, ellenszolgáltatás nélkül komoly
TF-játékosnak átadó. Tartózkodási hely: (75,106).
ifj. Boronyák József, 8960 Lenti, Béke u. 24., Tel.: 92/353-311

� Mészkövet, gipszet, agyagot, piritet és kavicsot (kb.
700kg) vennék. Kíváncsi vagyok az árakra. Feltétlenül ír-
jon valaki!!! Noirin (2740)

� Olyan papokat keresek, akik unkreálnának egy
bronzpajzsot és három bronzhegyû nyilat vagy azokért
adnának megfelelõ értékû tárgyakat. Várom az árajánla-
tokat! Jon Arbuckle (4328)
U. i.: Vangorf gróf környékén.

� Pular kristályt vennék! Kb. 10-12db kellene. Arany-
ban fizetnék vagy esetleg más értékes tárgyban.

Zark (2072)

� Shaddar környékén keresek dözmöng szívet, továbbá
társakat egy Dornodon-oltár építéséhez. Az idõpont
egyeztetése a késõbbiekben. Ugyanitt bármilyen info és
segítség szívélyes elfogadása.

Gr. Ulrich von Bek (4350)

� Shinai gömbömet elcserélném smaragd védõgyûrûk-
re (2db) vagy más, nehezen beszerezhetõ tárgy(ak)ra;
keresek továbbá purifikátor hájat, fizetés készpénzben
(Libertan környéke). Sir Reidah (4460)

ifj. Králik Károly Tel.: 20/46-00-19



VI. Borax mágikusan felerõsített hangja végig-
dörgött az arénán:

– Felszólítom a küzdõ feleket, vonuljanak a szí-
nem elé!

Két bádogember-forma, áramvonalas, spoile-
rekkel díszített, erõtõl duzzadó bajnokjelölt lé-
pett elõ a felszólításra. Látnivaló, hogy a félel-
met eddig csak képeskönyvbõl ismerték. A jobb-
oldali dalia acélosan kékesszürke tekintetét
egyenesen elõrevetve, büszkén feszített. Hosszú,
lángvörös haját és szakállát a friss szél furcsa
geometriai formákba rendezte, s másodpercek
alatt a térmértan összes ismert alakzatát létre-
hozta az ember tompa tárgyak által edzett szög-
letes fején. Ám mindezeket a tulajdonságokat
nem lehetett elmondani a mellésompolygó, ra-
gyogásmentes, kemoterápiás alakról, kinek hul-
laszürke arca sem tudta ellensúlyozni fajából
adódó komódtermetét. Õ borzas, ívesen hátra-
hajló társával ellentétben, hályogos szemét föld-
resütve a zöldellõ pázsit fövenyében turkált go-
nosz tekintetével. Hirtelen követhetetlen gyorsa-
sággal lecsapott egy éktelen visítással menekül-
ni próbáló cserebogár-kölyökre. Túl lassú volt a
fiú... A gnóm elégedett vigyorral pöfékelte magá-
ból a sötétséget.

– Tedd le azt a kölyköt, te hitvány gaz! – fordult
hátra darabos mozgással és csonkakúp alakú
szõrzettel a vörös. – Ha nem engedelmes...

– ...akkor ez fog történni – vágott a szavába a
ráncos képû negédes mosollyal, miközben jobb
kezét hangos, fröcsögõ, recsegõ hang kíséreté-
ben összeszorította. A rovar rövid agónia köze-
pette norvégmintás, sûrû párává alakulva ara-
szolt az ember felé. Amaz szinte ugyanabban a
pillanatban tizennégyrét görnyedve próbált ki-
térni, s közben mágikus energiájából erõtér ala-
kú erõteret dagasztott maga körül. A kialakuló
csetepatét az uralkodó hangja szakította félbe:

– Még mielõtt a helyzet elfajulna, be kell mutat-
nom játékunk fõ szponzorát, Roxat városának
Találmányügyi Hivatalát! Kipróbált minõségi
termékük, melynek boldog tulajdonosává válhat
a „Mesterek” kategória gyõztese, egy hatalmas
mágikus erejû hamisítatlan roxati zárfaló! Foly-
tatódjék a harc immár a küzdõtéren!

A varázstárgy nevének említésére néma csend
telepedett az arénára, melyet csak néha tört
meg egy-egy elfojtott hörrenés. A két hõs eddigi
destruktív viselkedése szertefoszlott és arcukra
döbbenettel vegyes értetlenség ült ki. A maga-
sabbik harcos hamarabb eszmélt, s eképp szó-
lalt fel:

– Felséges király és tiszteletre méltó Krapixlon
Authir! Belátom, hogy nagyszerû ellenfelem el-
len öngyilkosság lenne kiállnom. Ezért lemon-
dok a dicsõséges elsõ helyezésrõl és beérem a

megtisztelõ második hellyel és az ezzel járó sze-
rény jutalommal, a nekrofun medállal.

Ekkor ocsúdott rémületébõl a másik fél, s keze-
it széttárva, mély meghajlás után beszélni kez-
dett. Rekedtes szavai így hangzottak:

– Reménythozó Borax király, kinek nevét Ghal-
la-szerte zengik, fényességes Krapixlon Authir,
kinek búb nõtt a feje mindkét oldalán és ti töb-
biek, kik vérre szomjazva mindnyájan eljöttetek
e látványosság megtekintésére! Nem hagyha-
tom, hogy legendás hírû harcostársam az én
szerény képességeimet jelentõsen eltúlozva, en-
gem a fellegekig dicsérve, magát jelentéktelen
porszemnek feltüntetve, a kettõnk között fen-
nálló tudásbeli különbségrõl a valósággal ellen-
tétes képet fessen és így érdemtelenül engem il-
lessen az elsõ helyezéssel járó hírnév, s pazar
jutalom. Meghajlok ellenfelem hatalma elõtt,
hisz dõreség lenne vele küzdelembe elegyed-
nem. Egyébiránt is az a véleményem, hogy...

– Elég a süketelésbõl! – ordította magából ki-
kelve Krapixlon. – Harcnak márpedig lenni kõ’!
Hisz’ nem ingyé’ adjuk a tápot!

Intésére a királyi testõrség bajnokai betoloncol-
ták a kézzel-lábbal rúgkapáló herótokat a küz-
dõtérre. A gárdisták csoportjai ezután elfoglalták
helyüket a kijáratoknál. Ekkor tudatosult a har-
cosokban, hogy már nincs visszaút: egyiküknek
élve kell elhagyni a küzdõteret!

A félelem tapinthatóvá sûrûsödött az arénában,
s még a quwargok állandó ciripelése is elhallga-
tott. A néma csendet a távolból érkezõ, a szellõ
szárnyán szálló, égõ cselekvés szaga törte meg.
Az ég okkerzöld kárpitján pomogács-kinézetû
viharfellegek gyülekeztek, s villámokkal szórták
meg a tömeget. Egyes neveletlen nézõpéldányok
etikettet nélkülözve égtek szénné. A sikoltozás
és a pánik zörejébe éles csattanás hasított. Az
aréna felett újra bezárult a megtépázott mági-
kus erõtér és a már jól ismert hang nyugtató
szózatot intézett a publikum felé:

– Aggodalomra semmi ok! Biztonsági mágusa-
ink lecsaptak a nekrofunmedál-gyártó kisiparo-
sok céhe által felbérelt, játékunkat szabotálni
próbáló, optiri agysisak-öntöde munkásaira.
Remélem, e kis precedens nem vette el az élet-
ben maradottak kedvét, s mindenki kíváncsian
tekint a rögvest kezdõdõ döntõ elé!

Az elsompolyogni igyekvõ harcosok a bejelentés
hallatára ráéreztek a végsõ célra: egyetlen esély
a túlhalás! De vajon hogyan kerülhetnek a harc
végén a biztos gyõztes halott pozíciójába? Szinte
egyszerre értették meg: meg kell szabadulniuk
mihaszna, gyõzelmük esélyét jelentõsen rontó
mágikus és evilági felszerelésüktõl. Gyors egy-
másutánban halk pukkanásokkal és átható
ózonszag terjengése nélkül tûntek el az alako-

kat körülvevõ varázsvasbeton célképzõdmé-
nyek.

A szögletes fejû laza csuklómozdulatát követõen
már süvített is ellene felé egy alattomos gyógy-
mógy varázslat. A gnómot telibe kapta a találat,
melynek hatására régen volt sebeinek emlékei
is beforrtak. Efelett érzett dühében ellenfelét
egy Hhaar burka varázs védelme alá helyezte.
Ekkor már mindketten fortyogó haragot érez-
tek, s igyekeztek lehámozni megukról az õket
sebesülésektõl óvó páncélzatukat. A quwargok
erre még jobban elhallgattak. Egyre fokozódó
hallgatásuk már-már elérte a hallgatásküszöb
határát, ám a küzdõ felek ebbõl mit sem vettek
észre.

A magasabbik – lévén, hogy igazi férfi volt, nem
ígéret – kardját messzire hajítva ököllel esett a
hirtelen csupasz hátát mutató gnómnak, s pu-
ha mozdulattal túrt annak maradék pár szál
hajába. Amaz az elõre szájába vett patront szét-
harapva, bõségesen köpködte a mûvért, s ször-
csögõ hörgéssel megrogyott. Társa ezt látva két-
ségbeesett mozdulattal szakálla rejteke alatt
mellbeszúrta magát bujtogatott tõrével, s össze-
szorított fogakkal, mellkasával ellenfele könyö-
kére vágott. Prince-hangú ordításával egyidõ-
ben, burástya-szülést megszégyenítõ vérzuhatag
tört elõ belõle. A vörös testnedv ökölnyi perme-
tekben áztatta a rémült, szemeit tágranyitó kö-
nyöktulajdonos arcát. Õ vakon tántorogva az
idõközben földrekerült csatatársa trapéznadrág-
jában megbotolva arra rázuhant, s vad vergõdés
közepette végtagjait az ember testrészeivel gu-
bancos szövevénnyé fonta. A nagy halni akarás-
ban „végletekig kimerült” küzdõk kínlódása a
vértõl lucskos kupacból hallatszó, egymástól jól
elizolálható, kettõ darab halálhörgésbe csapott
át. A kupac elhallgatott.

– Rendkívül látványos volt a bemutatótok! -
szólt a király gúnyos hangon. – Jutalmatok nem
marad el! Mindketten megkapjátok a felbecsül-
hetetlen kincs egy-egy példányát! Ám az arany-
mennyiséget feleznetek kell.

A rakás erre megmozdult, majd tekergõ moz-
dulatok kíséretében felállt, s egymás nyakába
borulva halvány nyolcszöget formázva megszé-
gyenülten kullogott a kijárat felé.

Az újra feltámadó lágy szél porszemet hintett a
fejét elégedetlenül csóváló, smaragdkoszorú-ké-
szülde munkatársának arcába. És a quwargok
újra ciripeltek...

Tanulságul fogadd, mit e történet jajgat

Nem minden quwarg, ami hallgat!

A tanulság eredeti, valóságos változata a szer-
zõknél megtalálható, s bárki kérésére szívesen
elküldõdik.

Sang Al’ Rahim (5689), Dagby the Kell4es (3041)

A minap fogadóban szálltam meg. Mondhatnád,
barátom, mi különös van abban – savanyú sörszagú,
füstös helység mindahány Ghalla földjén, s életet csu-
pán az est lehell belé, mikor kockázás és részeges ti-
vornya zaja üli meg környékét. Igazad lehet, bár kér-
lek, hallgasd meg elõbb történetem, ha már íly késõi
órában táborhelyemre leltél, itt a Tündérerdõ kellõs
közepén. Ne feszélyezzen, hogy árnymanó vagyok.
Telepedj le csak ott a fénykör szélén, ígérem, ha tár-
saságomban maradsz, nemhogy szegényebb, de gaz-
dagabb leszel egy történettel. Hallgasd, csak...

Furcsa egy hely a város. Az utcáit járod és két ol-
dalon a zöldellõ fák és bokrok helyét házfalak váltják
fel. Emberkéz emelte falak, melyek egyfajta vadont
alkotnak a maga sajátságos szörnyeivel a sötét gnó-
mokkal, orgyilkosokkal. Azonban, hogy lakóit is
megismerd, nem elég ha átcsörtetsz rajta, magad
után szitkozódást és jajveszékelést hagyva. Tölts csak
el nyugodtan itt pár napot, legjobb ha megszállsz egy
fogadóban, mint én tettem. Reggelente, ha majd ki-
nézel az ablakon, talán koldusokat látsz, amint elsõ
alamizsnájukat vágják zsebre, talán a palotaõrséget,
amint tolvajt kísér a börtönbe, esetleg alakváltó áru-
sokat, akik kétes értékû kencéiket akarják aranyakra
cserélni. Persze, ha jobban kinyitod a szemed, és nem
csak izmaid gyakorlatoztatod szkanderezéssel, né-
hány igazán furcsa és egyedi figurán is megakadhat a
tekinteted, amint a házfalak mellett osonnak a szür-
kületben.

Külön szobát vettem ki, és ha nem a lenti kocká-
zóknak kibiceltem, hát fenn, a négy fal között lop-
tam a napot. Szûk egy hely a nyílt térség után, s ha
egy koszos kis ablak nem nyílik az utcára, bizony egy
hét után idült alkoholistaként végeztem volna a váro-
si temetõben. Igy azonban nagyrészt a városlakókat
lestem odafentrõl.

Az öreg gnóm már az elsõ napokban felkeltette az
érdeklõdésemet. Csuklyás-csuhás alakja hajnalban lé-
pett ki a szemközti ház ajtaján, és az est leszállta
elõtt tért vissza degeszre tömött zsebekkel. Nem volt
valami bizalomgerjesztõ figura, táskás szemével, ápo-
latlan szakállával. Leginkább valami ijedõs erdei re-

metére emlékeztetett, aki fatörzs helyett vályogfalba
vájta odúját.

– Nats apó? – kérdezett vissza a fogadós, mikor a
gnóm felõl érdeklõdtem nála. – Valamikor még az el-
sõ sötét gnómokkal érkezett. Aztán egy hozzád ha-
sonló kalandozótól jókora ütést kapott a fejére egy
vasalt bunkóval. Azóta...

És hogy véleményét ne kelljen szavakba foglalnia,
csücsörített és kezét megrázta az arca elõtt. Egyszó-
val, agyilag gonyolék az öreg. Késöbb persze megtud-
tam a teljes nevét is: valamikor Mel Walsinats-ként
riogatta a kalandozókat. Ma már, mint Nats apó, a
quwargoknak is elõre köszön.

De hát azok a degeszre tömött zsebek! Ha csak
smirglileveleket, vagy csuklyavirágot rejteget benne,
de mi van, ha rezet vagy vasat cipel haza? És külön-
ben is, ki tudja, hogy aktív munkássága alatt mi kin-
cseket halmozott fel az öreg? Bármely árnymanónak
megindult volna a képzelete a helyemben.

Utolsó éjszakámon a fogadóban, – mit tagadjam –
forrni kezdett bennem az árnymanó vér. Kötél min-
dig van nálam, és annak, aki mély kutak tucatjait jár-
ta be, nem okoz gondot egy fogadó emeleti ablakából
az utcára ereszkedni. Egy szökellés, és a túlsó oldalon
voltam. Árnyékként tapadtam az ajtóhoz, majd hirte-
len a homlokomra csaptam. Persze, a zárnyitókészlet
a szobámban maradt. De szerencsém volt, – vagy ki
tudja? – Nats apó elégségesnek tartotta csupán egy
fadarabbal betámasztani az ajtót. Az együgyû. Mint-
ha csak huzat lebbentette volna meg az ajtót, és én
máris bent voltam.

Orromat nyomban megcsapta a spiritusz mindent
átható szaga. Mit is várhatna el az árnymanó, egy va-
lamikori sötét gnómtól... Az elsõ szobában nem volt
semmi – legalábbis semmi olyan ami nekem hasznot
jelentett volna. Törött cserépdarabok, faszilánkok, a
fal mellett pedig Nats apó szegényes fekhelye. Talán
a hátulsó szoba, melynek ajtaja résnyire nyitva áll,
talán amögött rejtegeti a kincseket. Odaosontam,
közben gondosan elkerültem egy spirituszszagtól
bûzlõ kupacot a fal mellett. Döglött quwargok tucat-
jainak halma volt.

– Mi a Leah poklát mûvelhet ez az eszement? –
ötlött fel bennem a nyilvánvaló kérdés, miközben be-
lestem az ajtón.

A szerkezet ami betöltötte a szobát, bonyolultsá-
gában leginkább ahhoz hasonlított, amit egy károm-
kodó gnómnál láttam a hegyekben. Az repülni tudott
volna, de hogy ez itt mire szolgált... Középen, ami a
szerkezet szíve lehetett, két hatalmas lapkorong for-
gott egymás felett, ellenkezõ irányba. Az alsó lapko-
rong tetején tízegynéhány ugarhéj hevert rendszerte-
lenül, bennük különbözõ folyadékokkal. A felsõ lap-
korongról kampók lógtak alá, melyek néha arrébb
pöckölték, néha meglökték az alsó lapkorongon heve-
rõ ugarhéjakat, melyekbõl ekkor pár csepp kilöttyent.
Ezek a cseppek, kicsiny vályúkon futottak alá a lenti
asztalhoz, melyen tenyérnyi kis fadobozkák hever-
tek. Ezekbe csöppent, – teljesen véletlenszerûen –
egy-egy csepp.

Kezdett lenyûgözni a dolog, talán aranyat akar
elõállítani az öreg? Tágra nyílt szemmel közelebb
lépkedtem és belekukkantottam egy dobozkába. A
várt kincs helyett azonban csak egy quwarg hevert
benne, csakúgy mint a többiben. Mit hevert – úszott
a spirituszban!

– Nocsak, nocsak, váratlan vendége érkezett az
öreg Nats papának – a krákogó hang közvetlenül mö-
gülem jött. Ott állt mögöttem a vén gnóm, és valamit
kevergetett egy ugarhéjban. Tudom, le kellett volna
szúrnom akkor, de hát a meglepõdéstõl csak egy
nyikkanásra futotta belõlem.

– Mmi ez?
– Ez itt Nats papa Narco´ranja, vagy hogy jobban

megértsd, egy lélekketyere.
Lelkesen bólogattam. Az számomra is nyilvánvaló

volt, hogy valami gnóm szerkentyû, de hogy lelke is
volna?

– Na, figyelj csak te éjszakai jómadár – folytatta.
Jaj, tudhattam volna, ez lesz a büntetésem, hogy

végig kell hallgatnom a zagyvaságait.
– A dobozkákban quwargok alusszák örök álmu-

kat, valahol Ghalla és Leah árnyvilága közt megre-
kedten. Mindegyikük álmodik. Van amelyik azt ,
hogy õ a quwarg királynõ, van amelyik Boraxnak,
vagy egy szépséges elfnek képzeli magát. Még hozzád
hasonló árnymanó is akad köztük. Csak attól függ,

milyen TÁP oldatba raktam õket az elején.
– És te vagy az istenük, – vetettem közbe, élesel-

méjûen.
– Ugyan, – legyintett Nats papa. – Van nekik sa-

ját istenük is. Látod, amott áll külön dobozban.
– De hát a szél zúgása, az arany és a kalandok, no

meg a harc, – akadékoskodtam. – Hol maradnak?
– Mindezek itt vannak, – szólt a gnóm és meg-

lötykölte kezében az ugarhéjat. – És persze ott a lap-
korongon. Ha az egyikbõl cseppen dobozkájukba, ak-
kor rosszkedvûek lesznek. Ha másikból, akkor vihar-
ról álmodnak, vagy éppen egy megölt szörnyet ünne-
pelnek. Van olyan receptem, melytõl gyávának érzik
magukat, vagy épp szörnyen gazdagnak.

– Akkor mégis te vagy az istenük, hiszen te dön-
töd el mit mikor álmodnak.

– Dehogy, – nevetett õ. – Figyeld csak a lapkoron-
gokat. Én úgy nevezem, a Sors kerekei. Ahogy forog-
nak, ki tudja melyik ugarhéjat billentik ki, s annak
cseppje hová hull. Olyan az õ kis világuk mint a mi-
énk. Na, akarod látni azt, amelyik az árnymanó?

Kész õrület. Dehogy akartam látni. Valami bocsá-
natkérést makogtam és kihátráltam a szobából. Lá-
bam megcsúszott a döglött quwarg rakáson, de nem
érdekelt. Átrohantam az utcán, fel a kötélen és be-
bújtam a pokróc alá. Mintha lázas lettem volna, úgy
rázott a hideg.

Másnap elhagytam a fogadót, a várost, de az öre-
get azóta sem tudom feledni. Sokszor hatalmas bar-
langról álmodom, melyben ezer és egy kicsiny doboz-
ka hever. Fölöttük gigantikus lapkorongok forognak
és érzem, hogy valahol a barlang végében egy õrült,
új kotyvalék recepten töri a fejét. Ilyenkor izzadva
ébredek, mintha szûk dobozkába zártak volna engem
is. De a legrosszabb, mikor a döglött quwargok ku-
pacára gondolok. Mert ilyenkor eszembe jut, hogy én
is ott végezhetem. Talán csak nem álmodok majd
elég szépen, vagy csak megunnak és másnak kell a
dobozkám. Nem tudom, de ilyenkor félek.

Most azt gondolhatod, én is bolond vagyok. Le-
het, lehet kedves ismeretlen, de mielõtt utadra indul-
nál, igazán megszánhatnál egy lidércnyomástól kísér-
tett árnymanót, egy pular kristállyal. Tudod, külde-
téshez kellene és ahhoz, hogy... szép álmaim legye-
nek. Fortamin (2977)

SPIRITUSZ ÁLMOK

ÁLHÍREK ÉS RÉMHÍREK
Kedves Kalandozók! A játék kezdete óta találnak ki és terjesztenek pajkos fantázi-
ájú játékosok olyan dolgokat, amelyekrôl azt állítják, hogy benne van a játékban,
de valójában csak kitalálták ezeket. Amíg ez hozzájárul a játék misztikus hangula-
tához, a felfedezés kihívásához, nincs ellenvetésünk – hiszen mi magunk is elhe-
lyeztünk a kocsmákban néhány (ártalmatlan) rémhírt. Az azonban felettéb veszé-
lyes, ha valaki a játék hitelét rontó hírt terjeszt.

Több játékostól kaptam mostanában levelet, amelyben arra panaszkodnak,
hogy úgy hallották, a csatornán túl nem létezik semmi, valaki megpróbált átúszni,
és leesett a túloldalon a semmibe, meg hasonló idétlenségek. A valódi helyzet az,
hogy a játékban jelenleg nincs olyan játékos, aki képes lenne arra, hogy átjusson,
bár lehet, hogy henceg vele (bár még senki nem látott fordulót, amelyben megpró-
bálkozott volna a dologgal). Az 1-es (vagy esetleg felturbózott) úszás szakértelem
senki köré nem fog láthatatlan burkot vonni a vércápák harapásai ellen. Ha tehát
valaki VALÓBAN rendelkezik az átjutáshoz szükséges szakértelemmel, és VALÓ-
BAN meg is próbálkozik vele, könnyen lehet, hogy sikerrel fog járni.

A pszi szakértelmek 45. szintig vannak kidolgozva, és a legtöbb küldetést végre-
hajtott pap elôtt is legalább 15 válogatottnál válogatottabb isteni küldetés áll, ame-
lyek mindegyikének megoldásához minden megszerezhetô jelenleg a játékban. A
további félreértések elkerülése végett kérek mindenkit, hogy továbbra is kizárólag a
Beholder Bt.-tôl származó hivatalos tájékoztatást (azaz, amit fordulóban olvasol)
vegye készpénznek, ne pedig azt, amit levélben írnak neki.

Még egy téma, amelyben sok levelet kaptunk: sokan kifogásolják az áremelést,
hivatkozva a kétoldalas nyomtatásra. A kétoldalas nyomtatásnak köszönhetô, hogy
több mint egy év után a forduló árát mindössze 10%-al emeltünk, a tervezett 30%-
al ellentétben. A kétoldalas nyomtatás volt az egyetlen olyan megoldás, amely sem-
milyen mértékben sem csökkenti a játék élvezeti értékét, mégis lehetôvé tette a na-
gyobb mértékû áremelés elodázását. Emellett a TF találkozón lehetôség lesz ked-
vezményes befizetésre, ami további megtakarítási lehetôség számotokra.

Köszi, hogy végigolvastad: Tihor Miklós

A háborúról, meg az ártatlanok haláláról... azt hiszem ez elkerülhetetlen. Sõt én addig
megyek, hogy talán még szükséges is. És senki nem ártatlan. Ez biztos. Mindennek
megvan a maga célja. A háborúnak is. Egyébként... emlékszel az I. ghallai háborúra? Az
elsõ, földrész-méretû háborúra. Rengetegen meghaltak. Döbbenetes volt. Csakhogy ez-
által olyat fejlõdött a kontinens, mint az elõtte eltelt 3000 év alatt, sõt talán többet. Em-
lékszel? Rengeteg új varázslat született. Rájöttünk, hogy valóban több Isten van. Új növé-
nyek és állatok keletkeztek (többek között a jó jellemû trikornis) és új király jött, aki
elõször kovácsolta Ghallát (gondold el! egész Ghallát! azt a hatalmas területet!) egy egy-
séges birodalommá. És mivel tudta, milyen a pórnép szenvedése, bölcsen kormányzott,
rendeletei fantasztikusan humánusak voltak, ráadásul az újonnan jött mágiának kö-
szönhetõen 300 évig élt, vagyis majd’ 300 évig itt (ill. ott) édeni állapotok uralkodtak.
Köszönhetjük mindezt annak a véres és kegyetlen háborúnak.
Egyébként a Túlélõk Földje is akkor tett szert valami védelemre, ami a II. ghallai háború
alatt rengeteget erõsödött, szóval „ha nincs az a két háború, akkor ma mi sem va-
gyunk”. És visszatérve a királyra, ha nincs háború, még ki tudja meddig a hüllõvérû ne-
mesurak bitorolták volna a trónt és a nép legalább száz évig szenvedett volna és halt vol-
na lassú halállal, a háború pedig csak 11 évig tartott, igaz töményebb volt... Szóval „az
éremnek mindig két oldala van”. Surranó (3391)

Harc a roxati zárfalóért, avagy a quwagok újra ciripelnek


