A Túlélôk és Kalandozók Magazinja

Istenek
Jóságos fény, ez az igaz haza
Itt egy igaz isten: a jóságos RAIA.
Kezemben villám, oldalom kard
Csata a halálom, életem THARR.
Szerelem szívemben, repít a szél
Tündérlelkem varázst csak ELENIOSZtól kér.
Zsebem sosem üres, de nem szórom a pénzt
Inkább elterjesztem FAILGHT hitét.
A fáknak, virágnak is lelke van
Ezt mondja istenem, a semleges SHERAN.
Pusztítás, fájdalom vidít utamon
Az én uram a sötét, magasztos DORNODON.

FIGYELEM!
A SÁRKÁNYSZÍV-ROHAM 2 országos fantasy és szerepjátékos találkozó a Bíborholdban és a többi hasonló fórumban a megjelent idôponthoz képest 1 héttel hamarabb, vagyis 1994. 07. 8–10-ig kerül megrendezésre.
Az ebbôl adódó esetleges kellemetlenségekért szíves elnézésedet kéri a rendezôség.

A halál mûvészetét birtokolom én,
LEAH dicsôsége mindenkit elér.
Ghalla-szerte begyûjtötte: Lunaris D.S.
elf minstrel

SZEGEDI
,
FANTASY TABOR

Megjelent a Marsyas Önképzô Kör
kiadványának 10. száma

A tavalyi Trolltanya fantasy tábor idén
várhatóan augusztus 3-10-éig ismét
megrendezésre kerül. Pontos részletek
késôbb. Érdeklôdni lehet a 5343-as és
az 5025-ös karakternél.

• Hírek sf és fantasy találkozókról • Filmek, videók •
• Ufó jelek a tv képrenyôjén? • Magyar fanzinok •
• SF és fantasy rovar • Csere-bere • Felhívások •

A tartalomból:

Kis(sé) Állat határozó
avagy egy mákrózsvirágtól megbódult gnóm látomásai Ghalla állatvilágáról
Vadász tatu: bôrbôl készült négylábú ragadozó. Az irháját csipkedô eszement bolháktól kezdve a háznyi mammutig mindennek nekimegy. Több kevesebb sikerrel...
Lila brekk: elég meglepô módon ez egy béka. A száját nem tudja becsukni,
mert tele van fogakkal. Ezért állandóan nyáladzik. Ha valakinek békacombra
fáj a foga, könnyen lehet, hogy vadászat után ki kell mosnia a gönceit.
Szárnyas Gömböc: ez egy felfuvalkodott hólyag. A legnevesebb gnóm tudósok sem tudták a gyakorlatban alkalmazhatóvá tenni haladási technikáját.
Ugyanis a Gömböc telszívja magát levegôvel, aztán összehúzott száján engedi
ki. Így akár 20 métert is tud repülni egy „nekifutásból”. Szárnyait csak vitorlázásra és irányításra használja.
Rambó Bogár: idegen civilizáció (?) visszamaradt, elkorcsolsult leszármazottja. Nagyító alatt akár 1 méteres is lehet. Gyakran látni kendôvel körbekötött fejjel.
Démontetû: kihalófélben levô élôsködô. Százszámra irtják ôket a tapasztalatlan kalandozók abban a hiszemben, hogy húsuk ehetô. Egy tetûnek...?!?!
Homokvarány: ha a homokból nagy, üveges szemek gúvadnak rád, akkor
az azt jelenti, hogy majdnem ráléptél egy hullára. És nem biztos, hogy az a
hulla egy homokvarány teteme. Máskülönben a varány nagyon beképzelt.
Terepszínû kommandósnak hiszi magát. Ebbôl eddig csak a terepszínt tudta
elérni.
Ormánygôte: irodalmi lelkületû gyík, hosszú orral, amit semmire sem
használ. Általában beleakad valamibe és hanyatt fordul tôle a gôte. Ezért
rendkívül egyszerû elintézni.
Kavadu: 190 cm magas hosszútávfutó, csökevényes szárnyakkal. Ezért sokan madárnak nézik. Bár ami azt illeti, tényleg tollas a háta...
Ragnomongar

Válasz Kárásznak
Csodálatos a levezetésed a 12. számban, csak az a baj, hogy rögtön az elsô megállapításod hibás. Ugyanis azonos „izommunka” esetén a nyeles parittyával hadonászó ember karjának jóval kisebb lesz a szögsebessége. Próbáld ki! Melyik
követ könnyebb lóbálni: amelyik simán a kezedben van, vagy amelyiket egy
könnyû rúd végére kötöztél (és nem ugyanazon a végén fogod)?
Óva intem az isteneket attól, hogy közéjük vegyenek téged, még felborítanád az
enrgiamegmaradás törvényét!
Ha a rúdnak nincs is tömege, még akkor is kétszer akkora erô szükséges az
azonos szögsebesség eléréséhez. Viszont a nyél tömegét nem lehet elhanyagolni.
Ha mondjuk csak olyan nehéz mint a lövedék (egy ilyen hosszú és erôs bot ennél
csak nehezebb lehet), akkor adataid alapján 3,4-szer akkora erôvel kell markolni
szerszámunkat (remélem komoly férfiak olvassák a lapot). Ekkora erôkifejtés
mellett igencsak csökken a pontosság. Igaz ugyan, hogy a nyeles parittyát az összes mellsô végtagunkkal kezelhetjük, viszont a sima parittyát többször is megforgathatjuk fejünk, vagy akármink körül, növelve ezzel a lövedék sebességét –
de nem a pontosság rovására. Elnézést kérek azoktól, akik részletesen szeretnék
látni eredményem levezetését (nekik válaszolok levélben), de szerintem minden
képlet felezi az olvasók számát.
Catastropher (4404)

Reszkessetek, mert csenek!
! Remekelte: Ganéj Animal, egy fekete emberke !
Meglestem egy embert, neve: Helyes Elek. Szendergett, de egyszerre felrettent.
Feje megtekeredett, szeme engem keresett, de nem lelt meg. Leheveredett, de
nem szenderedett el, ehelyett zenszerkezetet pengetgetett. Ez nekem tetszett, s
elmerengtem. Pechemre nem rendelkeztem szerkezettel, mellyel zene-elemeket vehetek fel, s eme szerkezettel egyre-egyre tekercselve reggelente, estelente
(esetleg hetente) el-elzengettethetek. Eh! Egye fene! Elek szeme egyszerre elnehezedett. Fenekem letettem, de nem rezzentem, nem neszeztem. Rengeteg
percbe telt egyhelyben leledzenem, de ez nem rettentett el. Felkerekedtem, s
emberemhez settenkedtem. Mellettem szerkezet reccsent. Egy hebrencsfej!
Nem estem bele, s ez szerencse, mert egy lelketlen hebrencs feje rengeteg sebet ejt. Helyes nem rezzent, de nekem melegem lett. Kezem elvettem, s Elekre
helyeztem. Egy rejtett zsebet, s benne szemeket leltem. Eltettem, s elszeleltem
vele. Messze-messze leheveredtem, s elmerengtem felette. Egy eszme tekeredett eszembe. Eme szemeket egy-egy hengeres keretbe helyeztem, ezeket megreszeltem, s egy tetemlebernyeggel betekertem. Egy szerkezett lett, mellyel
messze leshetek. Ez tetszett!
Elek! Kell neked eme nemes szerkezet? Gyere, vedd el! Keress, meg s rendelkezz velem! Hehehehe!

Kedves Kalandozó!
Nem, nem káprázik a szemed. Valóban a 14. Ghalla
News-t tartod a kezedben. Sajnos az elôzô (12+1.)
szám készítés közben a termomágikus világégés szerencsétlen áldozatává vált, valószínûleg a sorszáma
miatt. Ezért az Ezüstmágusok Tanácsa úgy határozott, hogy - a további katasztrófákat elkerülendô Azzal a Számmal nem hívja fel magára még egyszer
a Végzet figyelmét. Hasznos böngészést kívánunk tehát a legújabb, a 14. számhoz.

Szerkesztôi üzenetek
Sokan írtak a szerkesztôségnek a
GN-nel kapcsolatban. Íme néhány
ezek közül:
Apróhirdetések: „...szerény véleményem szerint ez a rovat sokkal színesebbé tette az újságot! Azt
írták valamelyik számban, hogy az
apróhirdetés tele van mindenféle
fenyegetésekkel. Pedig pont a sok
egyéniség különbözô hirdetései
miatt volna marha jó az újság!...”
„...A másik dolog, ami miatt jó
volt az 1-2 oldalas apróhirdetés,
mert ott „mindenkinek” volt lehetôsége véleményt nyilvánítani,
megszólalni!”, „... a sok apróhirdetés színt vitt a TF életébe, nyomon lehetett követni a saját karakterünktôl távol esô dolgokat,
információkat, érdekes eseményeket, párharcokat lehetett olvasni benne...”, „Mióta nem lehet
kalandozókat fenyegetni az újság
hasábjain, a Ghalla News unalmas.— En’Laos (3490)” (Ezért
meglakolsz En’Laos! — a szerk.)
Nos, örömmel jelentem be, hogy
fenyegetôzni ismét lehet, azonban
vegyétek figyelembe, hogy ez csak
egy játék. Cilvilben mindenki maradjon játszani szeretô ember és
aki nem szereti ezt a stílust az
egyszerûen ugorja át az ilyen jellegû hirdetéseket. Az aprók ismét
uralják a lapot, és a könnyebb tájékozódás érdekében csoportokra
osztottuk ôket. Talán van olyan
hirdetés, ami a megfelelô helyre
is került...
„Válasz ...-nak”: „... folyamatosan jelennek meg a rosszabbnál
rosszabb cikkek, a minden értelmet nélkülözô „gondolatok” (valakinek a gondolatai valamirôl —
természetesen azért volt köztük jó
is)...”, „... megértem, hogy egyesek a „filozófiai fejtegetéseiket”
éppen egy ilyen kis terjedelmû
lapban közlik...”. Nos, elég sokan

reagálnak a megjelent véleményekre, írásokra. A kövekezô GNben a fô hangsúly ezen írásokra
fog helyezôdni, több oldalról körbejárjuk a problémát (hacsak addig le nem szavazzátok).
Sport, statisztika, Wanted,
Csere-bere: szinte mindenki
várja ezeket a rovatokat. Az utóbbi
kettô bekerült az apróhirdetések
közé, talán így több hely jut az
egyéb léhaságokra.
Versek: nem túl népszerûek,
egyedül Morholt mûveit hiányolták, de azt többen (2 db) is.
Hát ez van. De! A színvonal zuhanásának megfékezése érdekében
a következô ajánlattal álunk elô:
minden számban a legfrappánsabb, legötletesebb írást, rajzot,
különleges húzást a TF-en ingyenfordulókkal jutalmazunk! Mindent megjelentetünk, de helyszûke esetén hátrányt fognak
szenvedni azok a beküldött anyagok, amelyek:
— a sértik a közízlést,
— személyeskedést, játékon kívüli vitát tartalmaznak,
— nagyon hosszúak, terjengôsek,
— nagyon rosszul olvasható írásúak,
— nem közérdekûek.
A szerkesztôség (megintcsak helyhiány esetén) fenntartja magának
a jogot, hogy a hirdetések méretét
és megjelenését a szükséges mértékben megváltoztassa.
Továbbra is várjuk írásaitokat, rekordjaitokat, rajzaitokat véleményeiteket, ötleteiteket a megszokott formában (A4-es lap, tetején
Ghalla News felirattal).
Lektorálás utáni hír: a mostani
szám díjnyertes anyaga Ganéj Animal „Reszkessetek, mert csenek!”
c. írása lett. Jutalma 3 ingyenforduló. Csak így tovább!

GOURTH KILLMASTER:

Ötletek a fajválasztáshoz... s hogyan tovább
A különleges fajokról:
1. Ne légy kobudera, mert a 0. fordulód
után utadat 0%-os megterheltséggel
kell folytadnod!
2. Ne légy árnymanó, mert a 0. fordulód után már nem fogod tudni folytatni.
3. Ne légy gnóm, mert megesznek a quwargok!
4. Ne légy troll, mert magas IQ-d hatására nyugatra indulsz el, és éhen
halsz.
5. Ne válaszd az elfet sem... nézz magadra... Nem vagy se nemes... utálod
az erdôket és még a füled sem hegyes.
6. Alakváltó. Nézz Haratu(?) Utarahra.
Ilyen akarsz lenni?
7. Ne legyél törpe. Talán példának elég
Tom a hawk barátom kezdôtulajdonságai: erô: 12, IQ: 9, ügyesség: 8. Hát
ezért.
8. Ember. Az ember NEM különleges
faj!

S ha végre sikerült választanod:
1. Szerezz D.E.M.-et és röpködj amíg
van!
2. Pótold hiányát minnél hamarabb,
mert kiröppenhetsz skalpod alól is!
3. Adj ki BA-t minden fajra és minden
erôsebb szörnyre!
4. Ne válassz fajodhoz nem illô nevet,
mert felfigyelnek rád!
5. Ne lopj nevet, mert hamar szembetalálod magad az érzésektôl túlfûtött
lelkes rajongókkal!
6. Ne légy Leon Silver se! (Eddig csak 5
van.)
7. Tiszteld a magasabb szintû kalandozókat... Küldj nekik ajándékot minden 10. fodulójuk alkalmából.
8. Ne bántsd az Acélkolosszust... ô is
csak érzô lény!
9. Szidalmazó válaszoddal ne a Ghalla
News hófehér lapjait szennyezd be...
írj csak nyugodtan nekem (5820) ...
majd megbeszéljük...

Üdvözöl mindenkit: Gourth Killmaster, az Istenek Gyermeke

A múltkori számban megjelent hirdetés a szándékunkat tükrözte, most már
néhány lépéssel elôrébb haladtunk: a nyári rendezvényekre való tekintettel a
II. Ghallai Olimpiai Játékok ismét egybe fog esni a TF-találkozó idôpontjával,
ami augusztus 28-a körül (±1 hét) kerül megrendezésre. A helyszín és a
pontos dátum a következô Ghalla News-ban fog megjelenni. Addig is hasznos
tréningezést kívánunk mindenkinek. Javasoljuk, hogy mindenki saját
céljainak megfelôen készítse el elôre névkártyáját, itt láthattok egy példát
[Kárász (5300) ötlete nyomán]. Útmutatóként rákerülhet: a neved, karaktereid, jellemük, szimbólumaik, tartózkodási helyük, trófeáik stb...

Játékvezetôi
üzenetek
Kedves Játékostársunk! Néhány, a játékkal kapcsolatos kéréssel és információval szeretnélek zaklatni.
1. ÚJSÁGPÉNZ. Az újságpénzeket kb. két hónapja egy másik adatbázisban tartjuk nyilván, ezért nem nô az újsp. a fejlécben. Ugyanez ok
miatt nem is csökken, bár az utóbbi a problémával nem nagyon akart
senki zavarni minket. Tehát megnyugtatásul: a másik rendszer számontartja az újságpénz változását, de ez a fordulódban nem fog megjelenni. Ha újságpénzt küldesz, akkor mindenképpen írd rá a csekkre,
hogy melyik számot kéred, mert különben zsetonnak írjuk be.
2. PÉNZFELADÁS. Már a szabálykönyvben is kértünk mindenkit,
hogy egyszerre legalább három fordulót (450 Ft) fizessen be. Ha tanulmányozod a postai feladási díjakat, akkor láthatod, hogy a 450 Ft és a
150 Ft feladási díja is 25 Ft. Tehát ha 3-szor 150 Ft-ot fizetsz be, akkor
50 Ft-tal több volt a feladási díjad. Nagyobb összegnél még többet takaríthatsz meg. Ha egy számlára egyszerre 3000 Ft-ot befizetsz, akkor
kapsz egy ingyenfordulót. Ez a kedvezmény bôven fedezi a feladási díjat
(50 Ft) is. A csekk hátuljára mindenképpen írd rá a SZÁMLASZÁMODAT, mert ha errôl megfeledkezel, elôfordulhat, hogy pénzedet
csak egy héttel késôbb tudjuk számládra írni. A számlaszámot a csekk
hátulján a Közlemények rovatba kell beírni, mert ez a rész jut el hozzánk. A személyazonosság igazolása rovatba a pénzfelvevô személyi igazolványának száma kerül, és ráadásul az a rész a postán marad. Figyelj
arra, hogy a feladó rovatba a saját nevedet írd, és ne a Beholder Bt.-t.
3. UL. Az UL-t lehetôleg ne ceruzával töltsd ki, mert nehéz olvasni,
nagyobb a hibázási lehetôség. A parancsokat jó lenne ha NYOMTATOTT
NAGYBETÛVEL írnátok, mert azokat valószínûleg az operátor is jobban
el tudja olvasni. Ha elrontottad az UL-t, és nincs több otthon, akkor inkább egy üres papíron rajzold meg az UL-t, és azt töltsd ki, mint hogy
agyonnyilazd. Egy forduló max. 20 parancsból állhat. Hiába írsz az ULre többet, csak az elsô húszat tudjuk betáplálni.
4. CÍMVÁLTOZÁS. Ha változik a címed, és pénzt is adsz fel, akkor
triplán gyôzôdj meg arról, hogy ráírtad-e a számlaszámodat a csekkre.
Csak akkor írj címváltozást az UL-re, ha biztos vagy abban, hogy az új
címeden is meg fogod kapni a levelet. Címváltozás után gyakran jönnek
vissza címzett ismeretlen jelzéssel a fordulók. Ez a nyári szünetben különösen gyakran fordul elô. Inkább ne lépj egy hétig, mint hogy 3-4 hétig levelezzünk egy elveszett forduló miatt.
5. Többek aggodalmának eloszlátására: a nyári szünetben nem fogjuk senki karakterét kitörölni.
6. A SZÁMLASZÁM és a KARAKTERSZÁM nem ugyanaz. A számlaszám a játékost, az élô embert azonosítja, míg a karakterszám az általad játszott karakter azonosítója.Egy embernek csak egy számlaszáma
lehet, és minden karaktered ugyanazon a számlán lesz. Tehát ha valaki
indít egy új karaktert, akkor nem kell külön pénzt küldenie. (Persze
csak akkor, ha a számláján van pénz.)
7. Ha valami problémád volt a játékban, és emiatt több levelet is váltunk, akkor minden levélben írd le tömören a problémát. Nem elég ha
csak annyit válaszolsz, hogy 42, mert nem biztos, hogy tudni fogjuk mi
volt a kérdés.
8. Ha néhány fordulót egy bizonyos sorrendben akarsz táplátatni, akkor a következô a teendô: I. Mindenképpen egy borítékban küldd ôket.
II. Jól láthatóan az UL elején sorszámozd be ôket. III. Reménykedj.
9. A TÁBOROZÁS ALATT GYÛJTÖTT TP nem számít bele az adott
fordulóban szerzett TP-be, de természetesen az összes TP-hez hozzáadódik. Tehát ha pl. leölsz valakit két forduló között, az érte járó TP-t akkor is megkaptad, ha a fordulód végén azt látod, hogy ebben a fordulóban 1 TP-t gyûjtöttél.
10. KIEGÉSZÍTÉSEK. I. A KT. enciklopédiából kimaradt, hogy az EK
5 parancs 3 TVP-be kerül. II. 26-os ügyességtôl kezdve ismét csak két
pontonként jár egy védekezés. III. Minden tudásnak van határa, és
mindenre csak esélyed van, semmi sem biztos. Példák: A varázslatoknak (pl. gyógymógy, energiatüske, tisztítótûz stb.) maximalizálva van a
hatóereje, ezért pl. 40-es teológiával nem biztos, hogy többet gyógyulsz,
mint 12-sel. Mindig van rá esély, hogy elrontsd a mentôdobásodat, ne
sikerüljön a lopás, vagy beleess egy csapdába, függetlenül attól, hogy
mekkora a szerencséd, vagy a lopásod.
Köszi, hogy elolvastad. Azt is köszi, ha be is tartod azt itt leírtakat.Köszi, hogy ráveszel még egy játékost, hogy elolvassa ezt a kérésgyûjteményt.
a Játékvezetô.

Föld elementál idézés v0.5

fAIRLIGHT KÍSÉRLETEI

Magányos Vándor, avagy az utolsó nyíl
Itt ülök a dombtetôn,
Látom a teremtôm,
nézem a világot
megjelent elôttem,
s látom, hogy valaki
nincs már mit tenni,
eltapos egy virágot
én már ellôttem:
Az utolsó nyilamat!
Szeretettel minden barátomnak és ellenségemnek: Alba Locsy

Jelenleg ismert Közös Tudatok
Szám Név
Jellemzés Vezetô
Szimbólum
9101 Álomôrzôk
Jó
3821 Jerikó
Fônix
9102 Vasalt Bunkók
Semleges 1506 Kôfejû Beldor
Eltaposott quwarg
9103 Serény Múmiák
Gonosz 4373 Clod Onar
Mosolygó angyalka rózsszín bugyiban
9104 Viharlégió
Semleges 2883 Dort Amessix
Tornádó örvénylô tölcsére
9105 Lélektisztító Irgalamas Nôvérek Raia
3998 Darkseid
Halványan vibráló nyunyónyûvô vikócmajom
9106 Arany Magisztrátus
Fairlight 4116 Tour Wen
Varázskönyvbôl ömlô aranyló hatalom
9107 Ezüst Kígyó Szövetsége
Fairlight *5343 Sasszemû Murshum Két, kört formázó ezüst kígyó
9108 Naplovagok
Raia
*1150 Red Tiger
?
A *-gal jelölt adatok nem hivatalosak, de az esélyegyenlôség érdekében bekerült valaki, hogy a jelentkezôk fel tudják a KT-vel
venni a kapcsolatot. Ha az érintettek is úgy gondolják, jelentkezzenek, hogy pontosíthassuk az adatokat.
Hé Te enyveskezû árnymanó Testvér,
Társulj be hozzám a közös ügyért.
Kopasszunk meg sok balga alakot,
Kobuderát, s minden gazdag balekot.
Védjük meg egymást jótól s rossztól,
Legyen Szövetség végre az ûzött fajból.
Nem kell félned a dicsô tervtôl,
Nem az elnyomás jô el ettôl.
Mindenki egyenlô a bandában,
Harácsolhat kedvére korlátlan.
Csak erôsebb leszel közöttünk,
Gyere csatlakozz a menôkhöz.
Hé Ghalla sokat szenvedett setét lelke,
Hív Nessy és Patkány népünk szeme-fénye!

Lop-Nessy Eszti
Elegem van a Serény Múmiákon belül folyó hatalmi harcokból, a „neves” gonoszok egymás
iránt érzett gyûlöletébôl, s hogy a legtöbben saját
tápolásuknak rendelik alá a csoportérdekeket.
Ha van még e földön rajtam kívül hat olyan „sötétlelkû” alak, aki kész összefogni, hát jelentkezzenek gonosz Közös Tudat alapítása céljából! A
részleteket beszéljük meg együtt!

Barátaim, kalandozótársak!
Én egy ember férfi vagyok, aki még csak nemrégen érkezett Ghalla egyetlen megmaradt részére. Ettôl függetlenül sok tapasztalatot és egy feleséget is „szereztem” magamnak. Áldoznom is sikerült. Tehát elég sok mindenre jutottam.
Szóval olvastam sok elmélkedést a jóságról, gonoszságról, erôsekrôl, gyengékrôl stb.
Legjobban talán Legolas az elf szavai tetszettek, bár ezekben is van bôven kivetnivaló.
Mindezeket olvasgatva döbbentem rá egy nagyon fontos dologra.
Nagyon sok kalandozót egyszerûen nem érdekli, hogy körülötte a természet esetleg
elpusztul, vagy éppen túlzottan elburjánzik! Ez talán a Leah hívôkre vonatkozik leginkább. Semmibe veszik azt (nem csak a Leah hívôk), amit Sheran hívei féltve ôriznek: a
TERMÉSZETET, az éltetônket, mely maga is él, gondolkodik, ért és beszél. Bár ezt avatatlan fül nem hallja, szem nem látja, de attól még így van! És ha ti gonoszok, és ti
kedves jók vagy más semlegesek semmibe veszitek ezt és felelôtlenül pusztítjátok a természetet, akkor magatok alatt vágjátok a fát. Erre rá kell döbbennetek!
Arra kérek hát mindenkit, óvjuk a természetet, pláne mivel csak ez a kis darab maradt nekünk belôle. És persze ne gátoljuk abban, hogy visszavegye azt, ami az övé!
Amit Dornodon elvett tôle. Büntessük szigorúan azokat, akik túlzott mértékben pusztítják az élôvilágot. Talán szigorúbban kéne mint a tolvajokat!
Ti testvéreim, Sheran istennô hû hívei, jelentkezzetek nálam, és lépjetek be a lassan
alakuló TVSz-be, a Természet Védôinek Szövetségébe! Ennek a szervezetnek csak Sheran hívôk lehetnek tagjai. Ôk viszont bármikor beléphetnek. Magasabb szintû tagok a
tervek szerint közös tudatban fognak állni! DE mindez még csak alakul. Remélem erôteljes, életképes szervezet lesz. Tehát testvéreim jelentkezzetek!
Üzen hû barátságot mindenkinek, aki megfogadja tanácsait: Zeldor Dreyfus

Ilinir Doaron (4538)

Nyílt levél a Serény Múmiákhoz!
Sötét lelkû lókötôk! Hála és elismerés
Nektek az aranyos kis puccsért. Mr. Mocskos
alak feje végre porba hullott. Üdv a bölcs döntésért! Üdv az új vezérnek! Most már nem kéne elsô látásra
kést döfnünk egymásba. Ha úgy gondoljátok az
acsarkodás helyett össze is dolgozhatnánk. Vagy legalább felejtsük el egymás létezését. Hisz van még elég
Mr.Mocskos
balek népség Ghalla sivár földjén.
(Piszkos) Alak,
Várom fejlôdô elmétek válaszát
amikor értesült

Éjharcos Bölcsességek

(Egyáltalán nem) tisztelt Ezüst Mágusok!

1. „Ha úgy érzed: rossznak kell lenned, akkor légy rossz.
Ha úgy érzed: jónak kell lenned, akkor légy jó.
Ha viszont úgy érzed: nincs semmi esélyed, akkor HALOTT vagy...”
2. „Mindig harcolj saját életedért, de ne feledd:
Ha egy barátod kerül veszélybe, elôször ôt védd
S csak azután magadat...”
3. „Sötétség leple alatt osonók,
Kardjukon fény sosem csillan.
Nincs akadály számukra semmi,
Ôket sosem tudod legyôzni!!!”
Aki úgy érzi, hogy ennek a 3 pontnak megfelel az jelentkezhet nálam
az Éjharcosok egyik vezetôjénél. Csak az jelenkezzen, aki megértette
ezt a három bölcsességet, mert csak ô megfelelô arra, hogy Éjharcos
legyen.
Roy Dorton (1170)

Eléggé megdöbbentett az írás a GN-ban. Miután kiröhögtem magam naivitásotokon, elhatároztam, megírom a véleményemet.
Nem ismerem el a jó isteneket. A semlegeseket igen, de korlátozottabban mint a gonoszokat. A királyválasztásra nincs szükség: GHALLA SÖTÉT FEJEDELME ÉN LESZEK!
Csak nem gondoljátok, hogy a gonosz szervezetek jó útra térnek? A Sötét Légió legalábbis semmiképp, sôt még nagyobb
erôkkel folytatjuk a gonosz erôk terjesztését. Morholtot és Setét
Patkányt csak biztatni tudom: öljetek és lopjatok meg minden jót!
A hat hónapos ill. egy hónapos határidô részemrôl is áll. Ennyi
ideje van minden jónak ill. Raia híveinek a „megtérésre”. A bérgyilkosokról csak annyit: A most közölt halállistán lévôket fokozott erôkkel irtsátok! Pénzt nem ajánlok, de csak nélkülük „virágozhat” igazán a gonoszság és a káosz.
Halállista: Yaxe, Arararo-Oro, White Roses, Ezüstgyík,
Algopyrin, Don Caloni, Merlin, Ange Hold, Arisztipposz, Magnus,
Blackjack, Kerubina Starglow, Megalon Elimar Zan, Leon, Dísztávirat, Fejedelem, De Side, Gorrt Kosugi, Wisdom, Sylwan Sage
Elrien, Mumin, Black Death de Khemptosz, Xyltin Ryid Mylyr,
Gibbon a légyírtó, Smur the Destroyer, Dr. Bubó, Poul i Morph,
Igazságtevô.
SÖTÉT IGBUT

Raia isten papjainak megszentelt tudati közössége, mely azon céllal jött
létre, hogy tagjainak boldogulását minnél inkább elôsegítse, mert Raia
nem hagyja el papjait. Nem célunk az esztelen gyilkolás, rombolás, de
minden ellenünk irányuló tevékenység ellen teszünk. Minden tagunkat
ért sérelem ellen közösen lépünk fel. De minden baráti szándékot
örömmel köszöntünk, így egy kivétellel már minden KT-val baráti viszonyban állunk.
Célunk: minden tagunkat segítsük küldetéseinek végrahajtásában,
természetesen elôtte minden információnk nyitva áll, ha tárgyra van
szüksége: megszerezzük. Elôny számára, hogy olyan kalandozók veszik
körül, akik tudják, ha ad ill. segít, magát is erôsíti vele. Rendszeres találkozóinkon minden problémát megbeszélünk, mindenkinek szavazati joga van. Ha fejlôdni akarsz, sincs jobb választás, hiszen Raia isten
leghatalmasabb és legerôsebb papjai is hozzánk tartoznak, tôlük mindig bizton remélhetsz támogatást. Kötelességünknek érezzük ezenkívül, hogy áldozati tárgyakkal is segítsük tagjainkat, lehetôségeinkhez
mérten. Természetesen mindenki aki baráti szándékkal veszi fel velünk a kapcsolatot, mindig számíthat segítségünkre, legyen akár más
isten követôje is.
Darkseid (3448), Fire Elemental (5431)

leváltásáról

Ôfelsége, Lop-Nessy Eszti, a zsebesek királynôje

Lélektisztító Irgalmas Nôvérek (9105 KT)

Kontakt
J Szarvasiak!

Üzenetek
J Hellósztok

túlélôk! Visszatértem! Bocs,
akinek nem írtam, de Amerikából furcsa is lett volna írogatnom!
Sir Frank Silver (1060)
J Dalamar! A választ sosem kapod meg!
Mindig új miértek merülnek fel! Ez a
válaszok válasza, ez a végsô válasz!
Ywerd (1965)
J Telcontar (3905)! Egyesíthetnénk szövetségeinket. Mi bárdok tartsunk össze.
Bár gondolom ti nem csak jók vagytok!
Zeldor Dreyfus
J Morholt a Vészhozó! Írjál, ajánlatom
van a számodra... De addig is, terjeszd a
sötétséget és a Káoszt, én is ezt teszem!
A te általad felperzselt utakon járok.
Rothdak, a Megtorló (1170)
J Barátaim! Hol van itt a faji összetartás!
Azt még megértem, hogy loptok, meg
hogy tolvajtól, de hogy a fajtársaktól! Ha
már tolvajtól is loptok (ráadásul (faj)társai), mit ér a tisztesség?!
egy meghökkent árnymanó (5153)
J Kedves Sötét Elfek Szövetsége! Sok sikert kívánok a FES ellen vívott harcban.
Remélem eltörlitek ezeket a virító hülyéket.
J Te kopasz, szürke szemû harcsabajszos
alakváltó férfi! Lopni próbáltál tôlem?!
Nem emlékszel? Majd én felvilágosítalak. Április 20-a körül, az 504-es épületnél próbálkoztál.
Egy ismeretlen TROLL
J Add ide a kelekuty (2105). Köszi mindent, örök hála!
SilveranDARK
J Dalamar! Igazad van! A hatalom célja a
hatalom maga...

Szerelem
J Gumó

Dolfi, én is szeretlek, csak szégyenlôs vagyok!
Bronzsisak (88)

Tetemre hívás, hadjárat
J Dalamar!

Amiért elidegenültél a sötétségtôl, meghalsz! Ostobaságodért fizetni
fogsz...
Rothdak, a Megtorló (1170)
J Megérkeztem! Végre itt vagyok, eme
áhított földön: a Túlélôk Földjén. Reszkessetek gonoszok! Aki meg akar ismerkedni velem vagy kôkés nevû fegyveremmel, Mommean dombjaitól keletre megtalalál! Üdvözlettel:
Murphy Klemperer, a veszélyes (2943)
J Kérem, jelentkezzen egy vállalkozó szellemû gonosz kalandozó erôpróba végett, hogy egyikünk teljesíthesse istene
D.E.M.-re–halálra vonatkozó óhaját.
Qvilltôl keletre vagyok.
Kodomo Szanpo (1875)
J A Shide nevében! Háborút indítok az új
fajok képviselôi, valamint az új istenek
ellen, akik romlásba döntötték Ghallát.
Várom ôsi fajok túlélô tagjainak csatlakozását.
Vészhozó
J Ezüst Mágusok! Fiatalok vagytok ti még
a fenyegetôzéshez! A GASZ-ból kifejlôdô
Közös Tudat megállít benneteket.
Stephan Severin (1480)
J Hawk Dorkin! Te alattomos mentális
kapcsolat felbontó! Kihívlak párbajra! A
helyet és az idôpontot te határozod
meg!
(5097)
J Reszkessetek fagyilkosok, itt van Deirdryad a Zöld!

Vélemény, pocskondiázás
J Szevasztok!

Megjött a kajás, vagyis én!
Nem ajánlom, hogy valaki lopjon tôlem,
mert annak bekapom a hátát! Egyébként nagyon okos vagyok. Ja, szerénységem határtalan! E.T. Comp (2736)
J Don Caloni! Rád támadt egy gonyolék?
Ezt biztosan gázálacban tette, egyébként
nem ment volna a közeledbe.
J Bane, Hetfield, Vaskezû és hasonszôrû
társaim! TP-ben gazdag napokat és
örömteli pocskondiázást kívánok nektek!
D.C. Killer

J Ezüst

Mágusok Rendje! Jaj, nagyon
megijedtem a hirdetésetektôl. Inkább ti
fejezzétek be azt az idétlenkedést, mert
Én a ti kedvetekért nem leszek jó! És
senki máséért sem. Ha valami ellenvetésetek van, a 4717-es számon megtaláltok!
Highlander
J Ezüst mágusok rendje! Kicsit sokat képzeltek magatokról (gondoltam magamban a GN 11. számát olvasva)! nem hiszem, hogy a GASZ ti miattatok felbomlik és azt sem gondolhatjátok komolyan, hogy Setét Patkány minden tárgyát
odaadja a rászorulóknak! Ha-ha-ha.
Egy ôszinte troll: Zark (2072)

Munka
J Qvill

városának polgármesteri hivatala a
következô állásokra várja önkéntesek
jelentkezését: törpekovács, vegyesbolti
eladó és kapuôr. Bérezés megegyezés
szerint. A jelentkezés feltétele: érvényes
életbiztosítás.
J Mindenkinek! A nekrofunromboló-verseny mellet újabb próbát hirdetek minden belevaló kalandozónak. A neve:
Mesterhármas. A feladat: egy kör alatt,
gyógyítás nélkül lenyomni a törpe kovácsot, a gnóm boltost, és a polgármesteri hivatal ôrét. Én már teljesítettem ezt az alapfeladatot, és ha elég kemény gyerek vagy, akkor neked is meg
kell próbálnod.
Smack(9001)
J Az Ász minden feladatot elvállal. Pl.:
gyilkosság, nyomkövetés, lopás, kémkedés stb. Mind a 9 faj leveleit szívesen
várjuk.
(4459, 5233). ÁSZ az ÁSZ.

Üzlet
J Figyelem!!!

Akinek kell egy szöges bunkó, az Qvill közepétôl 3 mezôre keletre
adja ki a D 8 1 31 parancsot! (esetleg
FV 8 1 31 – a szerk.) Adakozó 3146
J Rézre és ónra lenne szükségem, aki
tudna nekem adni, az írjon az 5181-es
számra! Cserébe tudnék adni: gyöngymangót+lajhárcsontot+mandibulapengét, esetleg dobóhálót! Vagy ha az illetô Leahnak akar áldozni, akkor fekete
gyöngyöt is! (Qvill közelében.) Minél
elôbb írjon az, akit érdekelne a csere!
Axel Marguin (5181)
J Olyasvalakit keresek, aki el tudna adni
nekem egy orgyilkos tôrt, Qvill közelében! Busásan megfizetem (40-50 ap),
vagy csere is elképzelhetô. Minnél elôbb
írj... Rothdak, a Megtorló (1170)
J Az 553-asnál és 554-esnél szvó-ektoplazmát ad mászókampóért és sullár hólyagért cserébe:
Sakaganda Ragadun (3292)
J Gatinnál keres zöld üveget, ragasztót,
DEM-et, mérget, valamint aranyat ad fémekért cserébe: R. R. Rusty (1338)
J 530-as környékén cserél sünmedve tüskére madártollat és fémrudat valamint
bordacsontra drótszôrt: Zark (2072)
J Az 506-tól északkeletre süntüskét és
drótszôrt ad ásóért cserébe:
Sörte ala Bárd
J Ad: 16, 37, 30, 45, 48, 124, 80, 75, 99,
112, 117-es tárgyakat fémekért, 131,
236, 14-es tárgyakért cserébe az 533as-Gatin környékén:
Lord Armekarion (4744)
J Ad: 12, 14, 37, 72, 64, 94, 117, 130, 30,
63, 106, 105, 231, 157, info, térkép.
Cserébe kér: fémeket, 95, 168-at és tárgyak unkreálását Qvill-Gatin (mínoszkúpok) környékén:Tasslehoff (5516)
J Figyelem kalandozók! 2 rezet+2 ónt
vennék vagy cserélnék! Adnék érte: 40
aranyat vagy rövid íjat, vagy 2 zárnyitókészletet vagy hebrencs csapdát vagy
karó illetve hurok csapdát, stb. Érdeklôdni:
1350-es kalandozó
J Helló Leah hívôk! Segítsetek, hol lehet
csuklyavirágot (133) szerezni. Cserébe
infó, stb...
„Véres holló fogjunk össze” (4326)

Írjatok, telefonáljatok! Akár
személyesen is megkereshettek. 5540
Szarvas, Szabadság u. 6-10.
Keur (4093)
J Valaha... valaki vagy valakik a Ghalla
News-ban a káoszról próbáltak fecsegni.
Téged vagy titeket kereslek! Írjatok:
J Gourth Killmaster®, az Istenek gyermeke (5870), Ifj. Gyurik István, 5527
Bucsa, Arany János u. 7/a.
J Komlói kalandozókat keresek.
R. R. Rusty (1338)
J Ajkai és Ajka környéki túlélôk! Jelentkezzetek nálunk levélben vagy személyesen:
J Arany Macska (5785), azaz Mayer Attila, Kossuth u. 1. II/8.; Aad-Shaar
Asyn (3611), azaz Pék András, Futó u.
8. IV/13.; Sho Kosugi (xxxx), azaz ifj.
Csonti József, Béke u. IV/13. Várunk
benneteket!
J Keresek hatvani kalandozókat. Címem:
Bujdosó Péter, Hatvan, Tabán út 27.
I/5. Tel.: 340-102 D. Alban (2960)
J Jó vagy semleges törpék, írjatok!
Donker a fenyô (4081)
1025 Budapest, Vöröstotony u. 33/b.
J Orosházán vagy környékén élô kalandozókat keresek, de szívesen leveleznénk
másokkal is. Egy kezdô kalandozó.
Izmos Vilmos (4519) Molnár Péter,
5900 Orosháza, Csizmadia S. 86
J Tarjáni túlélôket keresek! Címem:
Szabó Róbert, Tarján, Bicskei u. 23.,
vagy az 5669-es karakter.
J Shaddar környéki papok ismeretségét
keresi Tharr eljövendô papja.
Groukk (4046)
J Dornodon hívôk! Egy rendkívül kedves,
aranyos, csinos és a „velejéig jóságos”
elf hölgy szeretne minnél többet megtudni rólatok és istenetekrôl! Magas, izmos trollok elônyben!
1429
J Semleges vagy jó jellemû kalandozók
jelentkezését várom, fajra és nemre való tekintet nélkül. Jelentkezni a 4603.
kalandozónál, vagy a következô címen
lehet: Kerekes Kálmán, 9083 Écs, Kossuth Lajos u. 35.
J Keresek: I. törpe szövetséget, ha nincs,
csináljunk! II. miskolci kalandozókat,
III. sünmedve lelôhelyet (fészket).
Tiamat (3148) Dr. Földesi Ádám,
Miskolc, Szeder 16., I/4.
J Várom azon idióta névrokonom jelentkezését, aki Setét Patkányt a fény útjára
akarja tévelyíteni.
Sabbath Skull (4499)
J Kereslek te alakváltó, akinek a társaságában egy vadász tatu van, és a felszerelésed egy részét viszi. Baráti jelleggel. A
tanácsod akarom kérni. Kérlek írj vissza
a 2367-es vagy a 4326-os karaktereknek.
Titán a Bátortalan (2367)
Conan Lee (4326)

Szövetségek, szervezetek
J Megalakult

a Ghallai Testôrképzô Szolgálat! A szövetség eddig már 5 tagot
számlál. Várjuk további érdeklôdôk és
jelentkezôk levelét:N.C. Brave (5622)
J Üdv semlegesek és gonoszok! Megalakult az „Ítéletvégrehajtók” szövetség.
Lépj be minél hamarabb! (Nem bánod
meg!)
5586+5334+2724
J Árnymanók figyelem! Megalakult az ÁSZ
(árnymanók szövetsége). Tagok csak
árnymanók lehetnek. Tagok csak gonoszok és semlegesek lehetnek. Eddig
már 6-an vagyunk. Célunk elôször egy
KT létrehozása, másodszor a semlegesek és gonoszok segítése, harmadszor,
hogy az ÁSZ minnél hatalmasabb, és
erôsebb legyen a tagok által. Az ÁSZ
mindenben segítséget nyújt neked. Ha
belépsz az ÁSZ-ba, sok információnak
tulajdonosa lehetsz. Jelentkezni lehet
Szabó Viktor (5233), 2143 Kerepestarcsa, Eperjesi út 44/3 vagy Kósa Bálint
(4459), 2143 Kerepestarcsa, Eperjesi út
3. 1.lh. 4/1. Különbözô feladatok elvállalása jutalomért. ÁSZ az ÁSZ.
J Testvéreim! Sötét elfek! Szeretném megalapítani a Sötét Elfek Szervezetét! Belépés csak Dornodon papoknak vagy
akik azok szeretnének lenni. Számítok
rád Yverd (4039).
Azuth El‘Karith (1295)

Ghalla muzikális
lelkû kalandozói!
Szeretném megalapítani a Fehér Bárdok Szövetségét! Ide várok minden olyan jó jellemû kalandozót – fajra és
nemre való tekintet nélkül – akinek zene szakértelme legalább 2-es. A szövetség vezetôje címre bárki esélyes! Ugyanis az lesz a vezetô, akinek a legmagasabb a zene szakértelme.
A szervezetnek egyetlen konkrét célja
sem lesz! Az amiért szövetkezünk, csupán az, hogy zenélve segíthessük egymást isteneink által kiszabott küldetések teljesítésében!
Tehát kedves jólelkû kalandozók: Ha
szeretnétek egy erôs – szinte már család jellegû – szövetséget alapítani, illetve belépni egy ilyen szövetségbe, akkor
írjatok a következô címre: Szántó
Ádám, 3100 Salgótarján, Damjanich u.
20. Tel.: 32/316-384.
Küldjetek másolatot a karakterlapotokról! Várom a jelentkezôket. ViszolvasásZeldor Dreyfus
ra!
J Ugye eleged van már a sok lopkodásból?

Ellopják a legjobb tárgyaidat? Nem tudod ki volt a tettes? A megoldás: BIZTOSÍTÁS! Ezennel megalakult a GBT
(Ghallai Biztosító Társaság). Részletes
infó:
(4269)
J A GVK megszünt!
(4269)
J Trollok figyelem! Megalakult a „Trollmandó” Szövetség. Ha jellemed jó vagy
semleges, üzenj. Kinizsi Pál (5669)
J Gonoszokat, tolvajokat és trollokat összefogó szövetségeket keresek.
3628-as gonosz troll
J FELHÍVÁS A MEGALAKULÓFÉLBEN LÉVÔ ÁSZ-RÓL! Minden árnymanónak!
Unod már, hogy fajod miatt mindenki
lenéz? Unod már, hogy folyton bántanak? Le szeretnél áldozni egy gonosz istennek, de nem találsz sehol sem rúnakövet, társakat keresel egy oltárépítéshez, esetleg hiányzik az egyik áldozati
tárgyad? Jól jönne néhány infó; épületek, városok, szörnyfészkek koordinátái?
Ha valamelyik kérdésre igen a válaszod
vagy csak szeretnél egy veled azonos fajúakból – és jellemûekbôl – álló szövetség tagjává lenni, akkor az ÁSZ-t neked
találták ki! Az Árnymanó szövetségbe
való belépés feltételei a következôk:
1. a jellemed lehetôleg gonosz legyen,
de ha még csak nem rég érkeztél a
Túlélôk Földjére, az is jó, ha a terveid között szerepel a minimum 20-as
jellem megvalósítása,
2. árnymanónak kell lenned, és fajtársaidtól nem lophatsz,
3. nem lehetsz túl a 35. fodulódon.
Az ász tervei között szerepel egy késôbbi
gonosz K.T. megalakítása, addig is cél az
egymás segítése – amnnyire mindenkinek a saját erejébôl telik. Amennyiben
bármelyik tagnak infóra térképre stb.
van szüksége, felbélyegzett válaszboríték
ellenében küldöm, amit kért. A jelentkezéseket az 5153-as számon vagy a
következô címen várom:
Antal Júlia, 1118 Budapest,
Mányoki u. 5.. mfszt. 5.
J Árnymanó fajtársaim! Segítsetek! Létezik még egyáltalán az Árnymanó Érdekvédelmi Szövetség? Ha igen, hogy lehet
belépni: Testvérek, írjatok, ha tudtok
valamit az ÁÉSZ-rôl! Elôre is köszi!
(5153)
J Megalakult a Fény Gyermekeinek Szövetsége! Várjuk minden igen tisztelt jó
jellemû kalandozók jelentkezését, akik
szeretnének tartozni valahova Ghalla
földjén. Aki be szeretne lépni, annak a
következôket kell leírnia:
– a fajokról és Istenekrôl alkotott véleményét,
– világnézetét Ghalláról
– Szintjét, jóságpontjainak számát.
Jelentkezni az 5589-es számon lehet.
J Tudatjuk minden érintettel, hogy a
KTSZ áprilisban megszûnik.
J Elfek! Csatlakozzatok a Sötét Elfek Szövetségéhez! Azok is csatlakozhatnak,
akik csak semlegesek, de a gonosz felé
húz a szívük. A jelentkezés karakterlapotok elküldésével jöhet létre. Elsôdleges célunk a tárgy és infócsere, valamint a jóság kiirtása az elfek nemzetségei között. *** (trágár szöveg cenzúrázva – a szerk.) (hö-höhö-hö). Ja, és
FT 2393! This is coool!
Butthead (4560)
J Kalandozók! Megkezdte mûködését a
Vallások Szövetsége. Mindenkit várunk,
aki már áldozott. Nemre, fajra, kinézet-

re, jellemre való tekintet nélkül beveszünk mindenkit, aki jelentkezik. A legújabb infókat minden tagnak elküldöm.
Silverstrone (2823)
Zoron (4300)
J Megalakult a GIK (Gnóm Információs
Könyvtár). Mindenki Tag lehet, az információ ingyenes. Aki csendes társ akar
lenni, az jelezze. Wiz-Mojó (3417)
Dragon Slayer (4772)
J A GASZ megszûnt, Közös Tudatot szervezünk.
Stephan Severin (1480)
J Gonoszok figyelem! Megalakítom a Setét Légiót, vagyis az „SL”-t, Tagjai csak
gonoszok lehetnek és bármilyen fajba
tartoznak, a légióba beléphetnek. Jelentkezés Chloviánál (4114).
U.i. tagdíj nincsen!
J Rockerek és heavy metal hívei! Megalakítom a Metal Harcosai Szövetséget. Ha
jelentkezni akarsz, írd meg: neved, kalandozószámod, személyleírásod és
kedvenc zenekarod nevét.
(Zark)
Rengeteg infó vár benneteket.
J Ghalla gonosz törpjei! Tudom, hogy kevesen vagyunk, de ne hagyjátok, hogy
szétszóródjunk! Lépjetek be a Megrögzött Gonosz Törpök Szövetségébe
(MGTSZ)! A tagok által beküldött info
szétkürtölése a fô cél. Fônök: aki a leggonoszabb. A jelentkezési lapon legyen
rajta (fénymásolva) a jellemed; Dornodon-, Leah rúnakövek, oltárok, épületek koordinátái. Gondolj a kezdôkre is.
Küldetések (és hogy hol lehet megszerezni), víz, elásott cucc (ami már nem
kell neked). Ha hajlandó vagy fogadni a
jelentkezôk levelét, azt is jelezd! Mindenkinek megpróbálok válaszolni!
egy fülig fekete és
Megrögzött törp (2472)
ui.: Nehogy BA-t adj ki törpökre! Törekedj minnél gonoszabb lenni, hogy fentebb juthass a ranglétrán. Irtsad a jókat
és a szörnyeket! Egy Megrögzött nem lehet nyámnyila érzôszívû alak!
J Tisztelt kalandozók! A Ghalla Lovagrend
megalakulása után 1 hónappal 21 tagot
számlál (május 27-én). A sok különbözô fajú jelentkezô lehetôvé tette az összes faj lovagi voltának esetleges lehetôségét, lévén árnymanón kívül minden
faj képviselteti magát. Eddig se a fajgyûlölet mondatta azt, hogy pl.: árnymanó
nem lehet lovag... csak éppen nem számítottam a tolvajok nemzetének képviselôire sorainkban...
De büszkén jelenthetem, hogy már 2
alakváltó, 3 (!) gnóm és 1 troll tagunk
van, szóval mi nem ismerjük a „fajgyûlölet” szót.
A jelszavunk tévesen jelent meg (elírtam), ez helyesen: „Becsület és bizalom
minden felett”.
Változtatás, hogy az a lovag, aki még nem
lépte túl a 6. szintet, az nem köteles
„hozzájárulást” fizetni. A lovagság tagja
1-2 havonta kapnak ún. „Küldetéslapot”,
melyen olyan uatsítások, küldetések szerepelnek, melyek a lovagokat mozgósítják s a jók, a társadalom, illetve a rend
tagjai számára segítséget nyújtanak. Pl.:
egy 6. szintû lovag Qvillbe ér. Fegyvere
csontszurony. Ott a többi Lovag által
adott/rejtett bôrpáncélt, pajzsot áldozati
tárgyat, esetleg jobb fegyvert, fémet kap.
De ez nem csak lovagokra vonatkozhat,
bár nekik megvan az az elônyük, hogy
tudják, hova forduljanak... Így minden
„szerencsétlen” (peches) semleges ill. jó
fordulhat segítségért valamely tagunkhoz. Sajnos jelünk „felfestése” csak Közös Tudat létrehozásával lenne lehetséges, ami még egy kicsit odébb van...
Az életmód sem olyan kötött, jelentést
csak a végzett munkáról, s a fontosabb
eseményekrôl kérek. Így szinte észrevétlenül segítettünk sokakon. Példa: ha valaki kér 1 aranyat minden kalandozótól,
az a kalandozóknak maguknak semmi...
de így annak a valakinek 800-1000 arany
jön össze (cirka). De! Ha a lovagság tagjainak így „szinte semmi” az a pár arany,
akinek adjuk annak sok (így az érte vett
felszerelés is)! Az infókat az IQ „0+” egy
tagja (is) biztosítja! (Sutykó Mutyi1829). Megjegyzés: az aranyat nem én
kezelem, hanem a kincstárnokok. Ennyi
lenne a változatás, s ha még többen jelentkeztek, egy KT létrehozása sem kizárható (kb. 20 forduló múlva).
Elnézést a sok késésért, de a fénymásolás (szabályzat, tagnévsor, küldetéslap)
elveszi az idômet. Kérek minden tagot, s
jelentkezôt, hogy csak az északi pontokra
jelentkezzenek, mert a többi poszt „el-

kelt”, s hogy küldjenek válaszborítékot, bélyeggel! (lásd a fenti példát).
Köszönöm: Octavianus, az elnök (2340)
ui.: Írhattok az alelnöknek Taghornak (törp;
2316) vagy a fôtanácsadónak, Dr. Yvánnak
(gnóm; 2906) is...
A különbözô „versenyszámok” elsô három helyén a „Minden Idôk Legjobbjai”
állnak, a többi helyre az utolsó GN megjelenése óta beküldött rekorderek
sorolódnak be. Ha rekordot, észrevételt küldesz be, légyszíves mellékeld az adatot
igazoló forduló fénymásolatát, és jelöld meg azt a részt, amely rekordgyanús.

Megölt szörny:

10. körig:
Egy körben legtöbb TP:
D’arker N’est
Silverandark
Xadornixné
Lop-a-kodó MacSka
Killer
Vitéz Fehérlófia

446
408
335
247
186
146

139
104
102
100
96

40. körig:
Egy körben legtöbb TP:

Összes TP:
McPaul
Drofo
Wu Chen az Éber
Lop-a-kodó MacSka
Quick Fortuin
Aglar Manthoron
Vitéz Fehérlófia
Killer

1465
1092
1091
1056
629
475
474
465

Darkseid
Mohammad
Yvorl
Eam’Err
Arany Macska
Tasslehoff Fúróláb
Shaquille O’Neal

1315
1107
1078
1064
904
671
487

Összes TP:

Megölt szörny:
McPaul
Arisztipposz
Kadera Forsetti
Sileverandark
Aglar ManThoron
Vitéz Fehérlófia
Quick Fortuin

48
44
42
33
33
31
28

Doktroll Martens
Monster Jack
Brutaliti
Szürke Ilanor
Kadera Forsetti
Lendrin Vellian
Killer
Hétszínû Tivornyák

768
762
655
456
387
382
374
260

Összes TP:
Brutaliti
Pan-ku, a Cudar
Piszkos Fred
Szürke Ilanor
Kadera forsetti
Doktroll Martens
Lendrin Vellian
Killer

4091
4072
3822
2692
2586
2457
2365
2173

Megölt szörny:
Wu Chen, az Éber
Tigris
Pan-ku, a Cudar
Kadera Forsetti
Lendrin Vellian
Killer
Doktroll Martens
Szürke Ilanor
Hétszínû Tivornyák

90
77
73
73
64
58
55
55
47

30. körig:
Egy körben legtöbb TP:
Avatar of Adamo
Dort Amessix
Darkseid
Ashkenor

Darkseid
Yvorl
Mohhamad
Eam’Err
Silverstrone
Shaquille O’Neal

15321
11020
10793
7617
7205
6795

Megölt szörny:

20. körig:
Egy körben legtöbb TP:

2008
1553
1075
813

Összes TP:
Avatar of Adamo
Piszkos Fred
Ved-Smillon
Khy bel’Ez
Tigris

Avatar of Adamo
Khy bel’Ez
Shiva Shavti
Tigris
Marvellous

Shiva Shavti
Tasslehoff Fúróláb
Shaquille O’Neal
Arany Macska
Silverstrone

50. körig:
Egy körben legtöbb TP:
Ved-Smillon
Thak Grober
Eclipse Jama Lapyx
Mohammad
Yvorl

2183
1869
1648
1417
798

Összes TP:
Mohammad
Ved-Smillon
Yvorl
Thak Grober

21052
17197
16071
15928

Megölt szörny:
Mohammad
Ved-Smillon
Thak Grober

192
161
158

60. körig:
Egy körben legtöbb TP:
Armidon Eldonal

1699

Összes TP:
Armidon Eldonal

20637

70. körig:
Egy körben legtöbb TP:
Abdul

13961
8005
6547
3857
3400

144
140
121
94
92

2130

Összes TP:
Abdul

33076

Megölt szörny:
Abdul
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Képzettség rekordok
Tasslehoff Fúróláb
Tasslehoff Fúróláb
Tom a Villámkezû
Lop-a-kodó MacSka
Lop-a-kodó MacSka
Quick Fortuin

40. ford 11. szintû ökölvívás
40. ford 8. szintû harcmûvészetek
10. ford 11. szintû lopás
10. ford 5. szintû lôfegyver
10. ford 5. szintû vágófegyver
5. ford 1. szintû csapdaészlelés

Különleges rekordok, érdekességek
• Shaam-Lee a 12. fordulójában megölt egy egészséges kaffogó
hebrencset (45 életpontot sebezve),
• Lop-a-kodó MacSka a 10. fordulójában vált gonosszá,
• Don Caloninak a 77. fordulójában egy tetemembertôl 2-es
lett a rejtôzködése,
• Ved-Smillon egy fordulóban 17 szörnyet és egy kalandozót
ölt meg,
• Biztoskezû Veriel legelsô alkalommal egy csapda kikerülésével sikeresen lopott (13 mérgezett tüskét).
És végül egy példa, hogy tapasztaltabb kalandozók segítségével
(vagyis „turbótápolással”) milyen kiugró eredmények érhetôk el.
Drowsy Druid Abasc már a harmadik fordulójában
felszentelt pap lett és egy fordulóban 3 szintet lépett. A 4.
fordulójában Sheran hûséges követôje lett (ennél gyorsabban
csak mutánsok lehetnek fölszentelt papok).
Eredményei: 5. fordulóig 691 Tp, az 5. fordulóban 276 TP a 9.
fordulóban 518 TP, 10. fordulóig 1842 TP; a 20. fordulóig
6283 TP és a 20-ban 836 TP, a 20. fordulóra 7-es
lôfegyverszint, és 81 megölt szörny.

Közös Tudatok
Nemrég, Gatintól néhány mérföldre egy
halálig tartó küzdelmet láthattak a síkság
állatai. A jóság és a gonoszság küzdelmét.
Két kobudera csapott össze ezen a helyen
Sho Kosugi (Raia híve) és egy barna szemû
kobudera (törpe kovács, gnóm mágus, és
harcos trófeával).
Mindketten puszta ököllel harcoltak, de a
gonosz követôje egy kör alatt a porba hullott.
Ezt tanulságnak szánom minden gonosz
teremtménynek (elôbb, utóbb ôk is így járnak)
A Lélektisztító Irgalmas Nôvérek nevében
Sho Kosugi
J Ghalla békeszeretô polgárai! Világunk e meg-

maradt parányi földjének déli részén az
utóbbi idôben új veszély ütötte fel fejét: a
Lélekpusztító Irgalmatlan Nôvérek Közös Tudatlanság. Ezúton figyelmeztetek minden
sötét jellemûnek mondott személyt, hogy a
fentebb megnevezett gátlástalan alakok a jóság álarca mögé bújva elsôdleges céljuknak
tekintik a másképp gondolkodók lemészárlását. Hazug módon 2 szinttel alacsonyabbaknak látszanak a valóságosnál, ezáltal szabadon hozva a pusztítást a náluk GYENGÉBBEKRE. Mindenki, aki úgy érzi nincs biztonságban, mielôbb adjon ki egy VIK 1 parancsot! A béke és jóság e „letéteményeseinek”
már áldozatai vannak! S a csoport egyes tagjai nem átallnak arcátlan módon kérkedni
lovagiatlan tettükkel! Gyáva módon csak a
gyengékkel szemben nagy a szájuk, az erôsebbek elôl remegve menekülnek sûrû bokrok mélyére. Ez természetesen nem jelenti
azt, hogy mindenki meneküljön! Én például
itt vagyok! Bár jobban szeretem a békét, de
ha mindenáron öldökölni akartok, keressetek meg engem, ígérem, méltó ellenfél leszek!
Ilinir Doaron (4538)
J Tharr hívei! Vallási alapokon nyugvó Közös
Tudatot szervezek Tharr papjai számára. Ha
Shaddartól és Qvilltôl keletre, vagy a Helytartói város környékén kalandozol és be akarsz
lépni, írj Galarin Thorfelnek (4099)
J Fajtársaim!

Elegetek van abból, hogy sok helyen szinte mindenki lenéz, mondván:
troll=unitelligens?! Sajnos fajunkat sok helyen, szinte mindenhol – a nyugati ôrtoronysortól a helytartói városokig – igen lebecsü-

lik. Pár kalandozó azonban már átlépett az
ostoba hit-, jellem- és érdekellentéteken, s
fogadalmat tett egy speciális troll Közös Tudat-csoport létrehozására. Ne osszuk meg fajunkat vallási háborúkban, azért mert még
egyikünk szivében Asmodeus Pokoli fekete
lángja ég, addig a másikunkéban a jóság és a
fény diadalmaskodott; egy fajba tartozunk,
tehát EGYEK vagyunk! TESTVÉREIM! Segítsetek szent célunk elérésében, véghezvitelében, hogy összefogjunk és együtt küzdjünk
fajunk igazáért. Ha közénk kívánsz tartozni,
jelentkezz!
Brutaliti (3189)
J Fairlight hívôk jelentkezését várom Közös
Tudat létrehozása céljából. Gatin és környéke.
R. R. Rusty (1338)
J Elenios hívôk! Ha érdekel egy speciális Közös Tudat létrehozása, melyet csak Elenios
hívôk alkotnának, akkor sürgôsen jelentkezz az alábbiaknál:
Red Dragon (2908)
Neldort (5854)
J Kalandozók! Keresek olyan kalandozókat,
akik kb. 20 forduló múlva szeretnének létrehozni egy Tharr speciális K. T.-t. Akit érdekel, az írjon a következô címre:
Duchai Róbert (Mordamir),
6230 Soltvadkert, Koltói A. u. 113.
vagy telefonon 78/353-011 (Reszl Ferenc)
J Aki a jóság és a fény útját járja, valamit Raia
elkötelezett híve, illetve a jövôben követôjévé
szeretne válni és szeretne belépni az elsôként megalkult Raia-s Közös Tudat csapatba,
az írjon a 4605-nek vagy keresse a 06 (1)
2-274-059-es számon ifj. Császár Istvánt.
Legolas Fia Ljerk
J Sheran KT indul 07.10-e körül, Gatin környékén. Jelentkezni lehet: Harvester Agenor
(5545), 5667 Magyarbánhegyes, Jókai u. 1.

Toborzásgátló Vlagyimir
J Toborzásgátló Vlagyimir! Mi veled vagyunk!

A. B. Normal 5593, IQ Bajnok (4916)
Vlagyimir és Kedves Túlélô társaim.
Minek kaparjuk ki egymás szemét. Üljünk
le, tárgyaljuk meg ezt a Zan témát. Hátha közös célokra is lehet használni. Vlad, a meg
nem osztott tudás kárba vész, így hiábavaló.
Te Vlad, nincs rokonod Erdélyben?
Qelistri Xendor (4698)
J Barátom, Toborzásgátló Vlagyimir! Légyszi
add már kölcsön a ZAN-t. Én is szeretnék
belôle feltalálni.
Glomir
J Toborzásgátló Vlagyimir! Ideje, hogy lelépj a
színrôl. A Zan engem, Dornodon Nagymester követét illet. Az Isteni hatalom engem jelölt meg, hogy a mûvet bevégezzem és lepusztítsam Ghallát. HÓDOLJ BE, VAGY HALJ
MEG!
Soyo Azura, a Lélekfaló
J Tisztelt

S TAT I S Z T I K A
A legutóbbi leltár óta eltelt egy kis idô.
A kalandozók 27%-a hívô. FairA lapzárta idôpontjában a fejlôdés lightnak van a legtöbb, Eleniosznak
eképpen alakult: a játékosok 86%-a pedig a legkevesebb híve, a Raia paférfi. Ghalláról elmondható, hogy egy pok a legerôsebbek hitükben. Jelenleg
picit a jó felé hajló, de fôként semle- a három legnépszerûbb isten: Fairges világ (jók: 9%, gonoszok 7%). A light, Raia, Sheran.
A legnagyobb papi hatalommal Metermomágikus világégést követôen
legnagyobb részt kobuderák jöttek a tamorph Böffenet, Raia híve rendelfélszigetre (18%), gnómokból érke- kezik. Titulusa: eljövendô pap.
A leggazdagabb kalandozónak 1347
zett a legkevesebb és a természet eddig 20 alkalomal áldotta meg mutáns aranya van.
gyermekkel a boldog szülôket.
A legnagyobb max. életpont: 250
Tulajdonságok
Néhány számszerû adat a rekordokról
Erô:
30
IQ:
31 Egyéb szakértelmek:
5
Ügyesség:
30 rejtôzködés:
28 szörnyidomítás:
Egészség:
25 nyomkövetés:
14
32 teológia:
Szerencse:
22
10
lopás:
26 taumaturgia:
harcmûvészetek: 17
Fegyverismeretek:
mászás:
9
zene:
5
ökölvívás:
19 csapdakészítés:
9 szörnyismeret:
11
szúrófegyver:
21
csapdaészlelés:
17
pszí:
7
vágófegyver:
13
32 zárnyitás:
7
ütôfegyver:
19 gyógyítás:
titkosírás:
3
vadászat:
18
lôfegyver:
16
17
dobófegyver:
19 felderítés:
11 bányászat:
Tisztelt Egybegyûltek,
Nincs nekem idôm arra, hogy mindenféle pletykákkal, alaptalan fenyegetôzésekkel és hasonló marhaságokkal foglalkozzam, de néhány ismerôsöm rábeszélt, hogy tegyek nyilatkozatot, és ezzel vegyem elejét a találgatásoknak. Engedve az egyáltalán nem szelíd erôszaknak (meg akartak fürdetni!), itt a nyilatkozat:
1., Jobban szeretem a dolgokat a háttérbôl rendezni, ezért a macerás
(adminisztrációval, nyilatkozatokkal, fürdéssel (!), stb...) járó vezetôi rangot bizonytalan idôre Clod Onar tagtársamra ruházom (persze az, hogy ki
a fônök és ki ül a kirakatban, mint tudjuk, nem feltétlenül függ össze...).
2., Egy bizonyos személy ellenem és a KT-m ellen folytatott lejárató hadjáratához csak annyit fûznék: ismertem már valakit, aki hasonlóan nagyképûen Ôfelségének nevezte magát, (gyengébbek kedvéért: I. Fülig Jimmy)
és mi lett a vége? Bezártam egy hajósládába és karanténbe adtam...
Esztikém, hát kell ez Neked?...
Piszkos Fred

J Ne

hátrálj meg, Vlagyimir! Jöjjön a második
termomágikus világégés! SilveranDARK
J Szeretettel üdvözlöm minden kedves hívemet! A Nagy Terv végre beindult, a Zan Indukátorok építését megkezdtem. Aki segíteni
akar, könnyen megtalálhatja ôket, minden
helytartói város szélétôl nyugati irányban 10
mérföldre épül egy-egy! Mindenki, aki segít
az építkezésben, busás jutalomban és mérhetetlen hatalomban részesül, mindenki, aki
rombolni próbálja ôket szörnyû halált hal!
Toborzásgátló Vlagyimir (6666)

Info, helyreigazítás
J A tulajdoságpajzs nem véd szintszívás ellen.

Sakaganda Ragadun (3292)
tudok mit kezdeni a varányszemmel.
Aki tud, segítsen! Nem bánja meg! Csere is
érdekel.
Murphy Klemperer,
a veszélyes (2943)
J Szeretném tudatni mindenkivel, akit érint,
hogy az 5081 számú karakternek semmi
köze a GKV-hoz (Ghallai Kartográfiai Vállalat). Tehát az elôzô számban közölt hirdetés
hibás, és kérek mindenkit, lehetôleg az elsô
sorszámú karakterhez forduljanak, mert én
nem tudok segíteni.
Ezüst Sárkány (5081!)
J Halihó! A Térképészek Szövetsége a legértelmesebb dolog egész Ghallán!
Silverandark
J Figyelem, víz! Az 528-as kastélytól 6 mérföld nyugatra!
J Nem

Egyéb
JA

jó útjára akarok térni, de nem tudom, hogyan lehet! Aki tudja, segítsen!
Igaz Orbi, az árnymanó (1642)
J Megérkezett szívem választottja: Silborné.
Aki csak egy ujjal is hozzáér, azzal én számolok le.
Silbor (3816)
J Jerikó és más Álomôrzôk! Bocsánatot kérek, így nyíltan is – Ghalla Népe elôtt – az elhamarkodott kritikáért, sértésekért. Köszönöm hogy ráébresztettél az igazi jóságra: a
MEGÉRTÉSRE! Neked Rafael külön bocsánatkéréssel tartozom, és köszönöm azt a kemény leckét amit tôled kaptam. Remélem
nemsokára az én páncélomon is rajta lesz a
Fônix! Addig is a megértés kísérje utatokat.
Üdvözlettel:
Alba Locsy
J Boldog szülinapot Neala!
Luna & Wolfblood+Buckey
J Köszi a kazikat, Elwynn, nagyon jók!
Lunaris D. S.
J Igor tapasztaltabb trollok tanácsát várja a
kezdésnél. Jelige: HELP ME! Igor (3999)
J Aki tud Qvill környékén olyan helyet, ahova
még lehet oltárt építeni, az sürgôsen írjon!
(4804)

GHALLA FAIRLIGHT HIVÔI !
Megalakítottuk a végtelen hatalom követôinek
elméit összekapcsoló tudatközösséget.
Minden igazhitût várunk sorainkba. Célunk
Shaddar, Qvill, Gatin falaitól a helytartói
városokig elérô hitgyülekezet kialakítása.
A tudatkapcsolódáshoz még
tapasztalatlan társainkat is
szívesen támogatjuk.
Keresd a pénz és a mágia
talmának hírmondóit.
Írj nekünk, az
ARANY MAGISZTRÁTUS (9106) tagjainak.
Tour Wen(4116)
Baltás Durin(2775), Gráf Stone(2138),
Panthera(3660), Sighter(3998).

RAIA papok figyelem!
Az egyetlen Raia Közös Tudat, a Lélektisztító
Irgalmas Nôvérek, vár minden Raia papot aki
szeretne egy olyan csapat tagja lenni, ahol
egymásnak segítenek és együtt oldják meg a
feladatokat, aki hatalmát szeretné növelni és aki
elôbbre szeretne jutni a papi ranglétrán.
Jelentkezésed minél elôbb várjuk.

Raia kísérjen utadon
Darkseid
(3448)

Fire Elemental
(5431)

