
SZERKESZTÔI ÜZENETEK

9112 – a Mesterek Bandája

Egy igazán
jövedelmezô
vállalkozás

Az Arany Magisztrátus várja újabb belépni szándékozók
jelentkezését. Jelentkezni lehet északon: Fujico (1960),
Vasorrú Baba Yaga (3658), Tier Mirgandil (3840); 
középen: Panthera (3660), Gründolf (5656), Mantokh
Glugburz (4590); délen: Gráf Stone (2138), Highlander
(4717), Neon Ultra (3692); keleten: Sighter (3998), Tour
Wen (4116), Blackstar (1764) tagtársunknál
Minden Fairlight hívôt szívesen látunk!

Vándor,
Ki az erdôt járod,

Ha elhaladsz ágaim alatt,
Gondold meg magad:

Én voltam bölcsôd fája...
Én vagyok asztalod teteje,

Tüzed melege,
Fegyvered fanyele.

Én vagyok
Házad ajtaja,
Árnyék adója,

Fáklyád anyaga.
Én leszek koporsód fedele...

Vándor
Ki az erdôt járod,

Hallgasd meg szavamat:
Ne bánts!

(Északi Druida Szövetség) 
(9109 K.T.)

Hi Mindenkinek! Néhány infó és kérés következik. 
Bíborhold: A Beholder Bt.-nél megszünt a Bíborhold elôfizetési lehe-
tôség. A korábbi elôfizetéseket sem mi, hanem a Bíborhold Budapest
Kft. teljesíti. Új elôfizetés is csak náluk lehetséges. A továbbiakban az
esetleges újságpénzek zsetonnak lesznek beírva. 
Olimpia: bizonyára többen észrevették, hogy az olimpiai fordulókért
nem mindenkitôl lett levonva az 5 zseton. Ez nem karácsonyi ajándék,
hanem egy kisebb hiba, amit a GN megjelenésétôl számított 4 héten be-
lül korrigálni fogunk. Tehát minden érdekelt számítson rá, hogy az 5
zsetont levonjuk a számlájáról.
Üzenetek: Közös Tudatnak nem lehet üzenni, csak a tagoknak. 
Pénzek: Ha pénzt adsz fel, ne feletsd el a számlaszámodat a csekk há-
tuljára ráírni. Arra is vigyázz, hogy azt a számlaszámot írd fel, ahova a
pénzt utalni akarod, mert már többször is elôfordult, hogy a hibás
számlaszám miatt más kapta a pénzt. Ha esetleg olyat tapasztalsz, hogy
akkor is kaptál zsetont, amikor nem küldtél pénzt, légyszíves szólj, mi-
vel a zseton hiányozni fog az eredeti tulajdonosnak. Ha mi vesszük
elôbb észre a tévedést, akkor a számládról kezelési költséget is levo-
nunk.
Egy kérés: az UL-eket lehetôleg NE ceruzával töltsd ki, mert nagyon
nehezen olvasható. (Fôleg ha sikerült 10H-s ceruzát beszerezned.)
Ezért ezentúl a ceruzával kitöltött UL-eket visszaküldjük a feladónak.
Fordulókat csak akkor tudunk meghatározott sorrendben táplálni, ha
azok egy borítékban érkeznek. Ellenkezô esetben a fordulókat érkezési
sorrendben tápláljuk.
Egy tipp a játékhoz: a KNO parancsot mindig a forduló elejére tedd,
mert ha a fordulóban szerzel egy újabb képességet, akkor a KNO pa-
rancs nem azt a képességet növeli mint a mit szerettél volna. Ha mégis
ez történt volna akkor sajnos NEM áll módunkban a félrecsúszott KNO-t
kijavítani.

Játékvezetôi
üzenetek

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 3448 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 Fehéren izzó tûzgömb
9109 Északi Driuda Szövetség Sheran 5604 Annak Tölgyfakoszorú
9110 ZAN Rendje általános* 6666 Toborzásgátló Vlagyimir Bézs alapon édeskés illatú halálsikoly
9111 Ördögi Kör Dornodon 4538 Ilinir Doaron Koponyák gyûrûjében fekete obszidián denevér
9112 Mesterek Bandája árnymanó 2434 Lop-Nessy Eszti Kincsekben dúskáló, vigyorgó Árnymanó
9113 Pusztítás Apostolai Leah 5646 Grath Morphus Kasza
9114 Pöröly Rend általános 5258 Calenril Súlytásra emelt pöröly
9115 Igazság Keresôi általános 3472 Dalamar Lélekmérleg
9116 Ördögi Kör Leah 5326 Morholt, a vészhozó Denevérek gyûrûjében fekete obszidián koponya
9117 Hófarkas Klán általános 2271 Quetzalcoatl Hófehér farkasfej
9118 Két Kard Testvérisége Tharr 1375 Worm Földbe szúrt kard
* a belépés feltétele 400 TVP építése egy ZAN-indukátorba

Jelenleg ismert Közös Tudatok

Eltelt egy kis idô a legutóbbi
statisztikánk óta. A gnóm ku-
tatóállomások szorgos mun-
katársainak köszönhetôen itt
vannak a világégés óta eltelt
796. nap statisztikái (az ada-
tok csak a nyugatról érkezett
kalandozókra épülnek):

Férfi: 84% Nô: 16%
Jó: 12% Semleges: 79% 
Gonosz: 9%

Fajok:
ember: 17% elf: 12%
törpe: 9% árnymanó: 10%
alakváltó: 15% gnóm: 8%
troll: 11% kobudera: 17%
mutáns: 1%

Vallás:
A kalandozók 33%-a hívô.
Ezen belül a hívek aránya:
Leah: 9% 
Dornodon: 10% 
Raia: 17% 
Elenios: 5% 
Sheran: 17% 
Tharr: 18% 
Fairlight: 22% 

Tulajdonságok:
erô: 31
iq: 35
ügyesség: 32
egészség: 26
szerencse: 26

Harci ismeretek: 
ökölvívás: 20

szúrófegyver: 22
vágófegyver: 16
ütôfegyver: 20
lôfegyver: 19
dobófegyver: 21

Egyéb ismeretek:
rejtôzködés: 35
nyomkövetés: 39
lopás: 30
mászás: 9
csapdakészítés: 19
csapdaészlelés: 22
gyógyítás: 36
titkosírás: 4
felderítés: 15
szörnyidomítás: 7
teológia: 21
taumaturgia: 13

harcmûvészetek: 20
zene: 11
szörnyismeret: 12
pszi: 13
zárnyitás: 10
vadászat: 20
bányászat: 23
Egyéb érdekességek:
Eddig 81 kalandozó lelte halálát
(néha elôre megrendezett kö-
rülmények között) a TF-fél-
szigeten. A kalandozóskalp-re-
kord 6 (rabszolgák közremûkö-
désével), a max. pontok között
a csúcsok pedig: max varázs-
pont: 311, max. tudatpont: 21,
max. pszípont: 91, max. élet-
erô: 269. A legnagyobb vagyon
1187 arany.

LEENDÔ
HARCOSOK!

Magasszintû harcosképzést indít korabeli fegyverekkel (pajzs, különféle 
kardok, stb.) a Collegium Gladiatorium és a Vándorok Társasága.

Profi szinten sajátíthatod el a szúró-, vágó- és hajítófegyverek használatát,
valamint idôvel ezek készítését. Többek között megtanulhatod az ilyen
típusú fegyverektôl, valamint a csatákban és párviadalokban szerzett
könnyebb sérülések ellátását és gyógyítását. Olyan szintû harcossá

képezünk ki, hogy a Vándorok Társasága és a Collegium Gladoratorium
által rendezett Live Fantasy táborok öldöklô csatáin és harcost próbáló

akadályain is át tudod magad verekedni, „élve”.
Mindenkit szeretettel várunk!

DECEMBERBEN JELENIK MEG A „MARSYAS” SCI-FI EGYESÜLET „SCI-FI
KÖRKÉP” INFORMÁCIÓS KIADVÁNYÁNAK 11. SZÁMA.

A tartalomból: hírek-események, fanzinok, film- és videohírek, UFO- és fantasy rovat,
sci-fi filmtörténet, Túlélôk Földje: Trollirtó Ariel kalandjai, csere-bere rovat.

A 16 oldalas kiadvány már megrendelhetô címünkön, normál méretû, felbélyegzett
válaszboríték melléklésével. A kiadvány ingyenes!

Cím: Marsyas Sci-fi Egyesület, 1012 Budapest, Déli pu. aluljáró, QUICKINFO 66.
Az 1994-es HungaroCon rendezvényen hivatalosan megalakult a Marsyas Sci-fi

Egyesület, melynek cégbírósági bejegyzése jelenleg van folyamatban.
Célunk: az országban élô SF és fantasy témában alkotók összefogása, 

és mûveik megjelentetésének biztosítása. Ennek érdekében novemberben útjára
bocsátjuk a „Marsyas Plusz”-t, melyet késôbb elegendô példányszám esetén postai
úton is kívánunk terjeszteni. A lap egyenlôre félévente, de késôbb, ha igény lesz rá,

akár negyedévente is megjelenhet.

Ezenkívül tervezzük képeslapok, kártyanaptárok kiadását és távlati terveinkben egy
klubhálózat kiépítésén is gondolkodunk

Kérjük azon alkotókat, szerepjátékosokat, ill. a mai létezô klubokat, írjanak nekünk,
vegyék fel velünk a kapcsolatot. További terveinkrôl ill. a tagság feltételeirôl

címünkön adunk bôvebb felvilágosítást.

Rengeteg anyag érkezett ismét a GN postájába. Az utóbbi idôben egyre többen és
gyakran és egyre többet írtok nekünk. Mostanra eljutottunk arra az állapotra, hogy
már a nagyon pici betûméret mellett sem fér be mindenki az újságba. S mivel folya-
matosan érkeznek az újabb anyagok is, ezért egy nagyobb „érlelô”-dobozt kellett ke-
resni az „átmenetileg várakozó anyagok” számára. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy
egyre kevesebb esélye van a megjelenésre az olyan anyagoknak, amelyek a korábbi
figyelmeztetések ellenére továbbra is trágár, közízlést sértô, túl durva, anarchiára,
sátánizmusra stb. biztató utalásokat tartalmaznak. Emellett nem kerülnek be az ap-
róhirdetések közé az olyanok, amik nulla információtartalmúak, ill. olyan üdvözlé-
seket tartalmaznak, amiket levélben vagy kalandozószámon üzenve nagyszerûen el
lehetett volna juttatni a címzettnek (pl. „Üdv Don Caloni! Jó kalandozást kívánok
és írj egy hosszú levelet nekem. Egy tisztelôd: Haszonlesô Arktisz (6699)”). Már
így is az aprók képezik az újság gerincét, a Ghalla News lassan teljesen hirdetési új-
sággá válik, és ez minddaddig így is fog maradni kedves olvasó, amíg ennyi apróhir-
detést küldötök be, hiszen a Ghalla News a kalandozók lapja, nem pedig az Alanori
Királyi Könyvtár Legendáriumának körlevele.

Az olyan hirdetések, amik infó-, térkép-, gyermek-, rabszolga- és ki tudja milyen
egyéb tiltott kereskedelemrôl (vagyis pénzért árusításról) szólnak, villámgyorsan a
fedeles kördossziéba fognak vándorolni. Kérünk mindenkit, hogy tûzzel-vassal
(tisztítótûzzel, vashegyû lándzsával?!?) írtsa az infóüzéreket, mert rendszerint
olyan dolgokat árulnak, amikhez ôk ingyenesen jutottak hozzá. Ezeket az adatokat
kis utánajárással Te is megszerezheted, INGYEN, ha elviseled azt a velejáró nyûgöt,
hogy esetleg lesz néhány újabb barátod. Lásd még a Játékvezetôi üzeneteket, itt
alább (�).

A továbbiakban szintén a kukaszörny áldozatai lesznek mindazon beküldött
anyagok, amelyek kalandozónév, -szám, netalán mindkettô nélkül érkeznek
hozzánk. Vagyis lehet sarat dobálni, rágalmazni, kecsegtetô üzleti ajánlatokat tenni,
de csak úgy, ha mindenki felelôsséget vállal a dolgaiért...

Végül érdekességként: ez a szám kb. 75 000 betûbôl áll, ami egészséges esetben
11 oldalra férne csak el...

Többektôl kaptunk olyan visszajelzést, hogy TF térké-
pet tartalmazó programot vásároltak, és valamilyen
oknál fogva nem tudják használni, így kérik tôlünk a
használatához szükséges kódot. Nos, a Beholder Bt.
soha nem árult a TF-hez kapcsolódó adatokat, progra-
mokat, és senki számára sem engedélyezte, hogy
ezeket az adatokat, térképeket ÁRULJA, ezek csak
ingyen terjeszthetôk. Az adatok, térképek pénzért való
árusítása, vagy nagy példányszámban való sokszoro-
sítása szerzôi jogokat sért. Ezért, ha bárkirôl tudomá-
sunkra jut, hogy a TF-hez kapcsolódó adatokat árulja,
azt azonnal kizárjuk a játékból.

Ideje: minden csütörtökön 
18-20 óráig.

Helye: Arany János Gimnázium, 
Bp. XII., Meredek u. 1.

Vándorok Társasága és a Collegium
Gladoratorium

SSSSTTTTAAAATTTTIIIISSSSZZZZTTTTIIIIKKKKAAAA

Fák fölött sötétség, fák alatt vörös fény,
Tábortûzhöz közel ül a fáradt vándor.
Szívében kételyek, nyomasztó emlékek
kísérik, amerre megy, lehet ô bárhol.
Elporladt családok, elporladt világok.
Reményt vesztett kóborlók dôlnek ki sorban,
Van aki megmarad, újrakezd, s nem halad,
E szörnylakta földeken nincs része sok jóban.
A Tûz itt még nem éget, de új pokla elérhet,
Talán már holnap, nem vagy biztonságban.
Minek is kínlódni, nap mint nap harcolni?
Már gyûlik az energia egy ZAN indukátorban.
De ekkor valahol mélyen, elmém erdejében 
az ártó homályon át utat tör a fény,
Isteni, jóságos, s kitágult tudatomban
társaim hangján szól a megújult remény.
A tudat már erôsebb, s erôbôl erô lesz,
Mit elvesztettél régen, megkaphatod tôlük,
Család és barátok, bennük megtalálod,
a szebb jövôhöz a kulcs, ha belépsz közéjük.

NAPLOVAGOK (9108)

Az Ördögi Kör alapelvei
(Az Ördögi Kör tagjait semmilyen kötelezettség nen terhe-
li, csupán azok, amelyeket a Szervezet érdekében önként
magukra vállalnak. Ezért „szabályzat” helyett csupán né-
hány alapelvünk van – ezek elfogadása, no meg sötét lel-
ked az, mely tagjaink közé emelhet!)
1. Az Ördögi Kör minden tagja egyenlô jogokkal rendelke-

zik! Senkinek nincs tehát joga parancsokat osztani,
más tagok fölött önállóan dönteni, vagy bármely tagot
fenyegetni, büntetni.

2. Minden tag maga rendelkezik a vagyona fölött, a más-
nak átengedett tulajdonért joga van ellenszolgáltatást
kérni. A KT-ba lépéskor a KT-vezetôjénél megjelenô
MXTU az új belépô tulajdona!

3. Amennyiben a Szövetséget, vagy bármely tagot rendsze-
res inzultusok érnék, minden tag feladatának tekinti
együtesen fellépni a támadó(k) ellen. Ezen offenzív vé-
delmi lépések megszervezése a vezetôk magukra vállalt
kötelességei közé tartoznak!

4. Az Ördögi Kör nem kíván hadjáratokat kezdeményezni,
nem kívánja Ghalla megmaradt részeit elpusztítani,
csupán jobban akar élni másoknál!

Neked
Most ismét a kezedet kérem,
Kérj bármit, csak maradj mellettem!
Hogy boldog légy, mindent elkövetek,
Egy mosolyodért bármit megteszek!
Meg sem érdemellek, hisz hitvány vagyok,
Hisz mindig csak magamra gondolok.
Bocsásd meg nekem e bûnömet,
hogy csak magamnak akarlak Téged.
Van, hogy csak nézem a csillagokat,
S felidézem magamban gyönyörû arcodat,
Van, hogy csak egy gondolat jár fejemben:
Hol lehetsz én drága szerelmem?
Ilyenkor összeszorul a szívem,
S Leahot hiába is kérdem:
Mikor láthatom ôt újra?
S mennyi van még életembôl hátra?
Legyen bármily rövid az idô, mit kaptam,
Szeretném, ha tudnád, Te vagy kire vártam!
Engedd, hogy mindened szeressem,
S esküszöm: Nem csalódsz bennem!

Falcon C. (1316)



Üzenetek
� Kedves fekete, hosszú hajú alakváltó nõ és nice
hosszú õsz hajú gnóm férfi, kik egy gonosz árnymanó
szögesbunkójától hunytatok el! Amennyiben úgy gon-
doljátok, hogy szeretnétek valamit kapni halálotokért
cserébe, akkor írjatok eme karakterszámra: 3539. Üd-
vözöl benneteket: Zdenyek Vozáb

� Kedves árnymanó Dornodon-pap! Szeretnék ezúton
gratulálni neked. El kell ismernem, ügyesen felszen-
telted az oltárunkat. Tudod, én becsülöm a ravasz fic-
kókat, ezért nem vagyok dühös rád, sõt szeretnék ve-
led megismerkedni. Megadnád a neved és a karakter-
számod? Lyn Swiftfoot (4445)

� Minden Elenios-hívõ büdös tolvaj, Csala-Csíny Csil-
lával az élen. Egyetlen igaz hívõ van köztük, az is csak
Yasmina. Pool of Moon (5312)

� Kedves Próféták! Ezúton szeretném megköszönni
azt a gyakorlóteret, melyet megalakulásotokkor nekem
nyújtottatok. A boltos a Helytartói városban nagyra ér-
tékelte tárgyaitokat. Alex Vampirsson

� Zark! Én is Veszprém Cityben lakom!
Ezüsthajú Xavier (5813)

� Kunszentmilósi túlélôket keresek, valamint olyan
kalandozókat, akik szivesen leveleznének egy 7-8.
szintû emberrel! Tisztelettel: West’Kobhajczy (2234)

� Minden eddiginél nagyobb veszély tûnt fel világunk-
ban: a feminizmus! Kedves Dort’conor! Tisztelem ben-
ned a nõt, de ne lihegd túl a szerepedet, mert a végén
hímsoviniszta klubot is kell alapítani. Csak azt hasz-
nálják ki, aki hagyja! Sokszor csókol(na):

Kasul Herolf (2281)

� Közkedvelt (?) Stephan Severin! Egy alakváltó va-
gyok, ám mégsem lépek a KT-dba! Tudod, én szeretem
a nagystílû dolgokat, hogy nem csak egy faj tömörül,
hanem bizonyos megkötésekkel (nem faji) bárki be-
léphet egy szervezetbe. Úgyhogy véleményemet rólatok
kiolvashatod a sorok közül. Hahó Ezüst Mágusok jö-
vök!!!

Poul. I. Morph (2409), egy alakváltó

� Sötét elfek! Taglétszámunk egyre bõvül. A még
semleges elfek jelentkezését is várjuk. Ezennel üze-
nem Sötét Igbutnak, hogy nekem imponál a pimaszsá-
ga. Hö-höhö-hö. Tárgyalhatunk az E. G. O. P.-ba való
belépésünkrõl. A Sötét Elfek Szövetsége nevében:

Butthead (4560)

� Tisztelt Brutaliti! Tévesen értékeled a fényviszonyo-
kat. Koromsötétben a leghalványabb aura is erõsebben
világít, mint verõfényes napsütésben a legfényesebb a-
ura. Hétszínû, okleveles auralógus (4508)

� Sebay Tóbiás! Kösz az orgyilkos tõrt! Egyszer majd
rájössz, hogy ne bízz meg a gonoszokban, de addig is
gondolj hõn szeretett bratyódra. Mindig is topa voltál,
de most már az is maradsz! Üdvözlettel a Punisher 

Rothdak a Megtorló (1170)

� Üdv Clumbston Yal! Találkozzunk a déli helytartói-
tól keletre! Hófehérke a törpék nélkül

� Smack! Kérlek hívd vissza lelkes „kertészeidet“,
mert lassan a nekrofunt védett növénnyé kell nyilvání-
tani. Elõre is köszi. Kasul Herolf (2281)

� Rakvel! Találkozzunk Qvill fõterén az újság megje-
lenésétõl számított 2 forduló múlva! A Tiéd leszek!

Cylk

� Még Setétebb Patkány! Annyira setét vagy, hogy még
a fáklyafénynél se látszol! Életedben néztél már tükör-
be? Szerintem Tõled még a tükör is visítva menekülne
el... A Setétek Setétje, Mr. Xigron a Cobra

� Axel Marguin! Ha voltál olyan kedves és egyedül
hagytál terhességem idején, akkor legalább gyerektar-
tást fizess! Mondjuk 2 aranyat fordulónként. Kösz
mindent: Cylk

� SilveranDark! Ha Vlagyimir elindítja a Zant, remé-
lem téged is porrá éget! Santana (5586)

� Hellósztok túlélõk! Visszatértem! Bocs, akinek nem
írtam, de a szegedi Csillagbörtönbõl furcsa is lett volna
írogatnom... Silverstrone (2823)

� - Hogy hívják Sötét Igbutot, ha mérges?
- ???
- Qwarg...

Igbutkám! Ezt veheted komolyan is, mert a Halál-
listán felsorolt kalandozókhoz képest tényleg az vagy!
Ha beteg vagy, segíthetek, hogy ne szenvedj! Keress
meg a számomon! Kadera Forsetti (3627)

� Sheran-hívõk! Kérlek írjátok meg nekem, hol épí-
tettetek Oltárt a Természet Istene számára? (koordiná-
ták) Tanis (3439)

� Zan-palánta! Arra véletlenül sem gondoltál volna,
hogy jelenleg a ZAN Toborzásgátló Vlagyimir birtoká-
ban van (és marad is, mert ki az, aki el tudná venni
tõle) és õ szerintem nem a természettel, Ghallával fog
törõdni, ha felépülnek a Zan-indukátorok, hanem a
saját érdekével. Ghallának ez csak rosszat jelenthet,
ezért én minden erõmmel rombolni fogom a Zan-in-
dukátorokat. Remélem, hogy megváltozik a vélemé-
nyed!

Oroszlánszív (1400) 
Szintén a földanya, Sheran híve

� Wuh fiam, hát megbolondultál? Pont a táptalan,
szerencsétlen Rafihoz fohászkodsz segítségért? Nevet-
séges! Mielõbbi gyógyulásodban reménykedõ társad:

Villámkezû Barthos (2658)

� Nektek! Undorodom azoktól, akik lopják neveiket...
Ennyire szegényes a fantáziátok?

Axel Marguin (5181)

� Hé te ismeretlen, aki kihívtad az Ezüst Mágusoknak
nevezett amatõröket harcra az 505-ös varázslóháznál.
Írd meg, mikor lesz a balhé! 1225

� Ghallán három ember van, aki ér valamit: Ilinir
Doaron, Dort Amessix és Don Caloni! Na és persze én!

Xigron a Cobra (2715)

� Bocs’ Kinizsi Pál, hogy lenyúltam a kõhegyû lánd-
zsádat... De ha kell, elrejthetem! Tankcsapda (1168)

� Bodobács gyakorolj még, ha lopni akarsz tõlem!
Tankcsapda (1168)

� Octavianus, ha megkaptad a levelem ha nem, ÍRJ!
Dr. Yván (2906)

� Szörnyen felháborító szöveget olvastam a minap.
Tolvajnak neveztek egy árnymanót. Tolvajnak!!! Egy
árnymanót!!!! Elõször is az árnymanók nem (!) lop-
nak, csupán kölcsönveszik az adott tárgyat kísérletezés
céljából. No persze, mire visszaadnám, a delikvens
már rég elpucolt és mivel nem tudom követni... Az
árnymanókra, fõleg az asszonyokra alapvetõen a gyûj-
tögetés jellemzõ, így hát ha valakinek eltûnik valamije,
fogja fel a sors akarataként. Egy ifjú árva, árnymanó
hajadon: Kiss Mészáros

� Vlagyimir, SilveranDARK! Veletek vagyok, mindent
bele. Imádom a világégést! Az elsõbe belehalt a férjem.
Juhhé...! Kiss Mészáros (5657)

� Hurrá, itt a Ghallai Feminista Egylet! Nõk, egyesül-
jetek! Hátha a mennyiség átcsap minõségbe.

Vitéz Fehérlófia
Nem fog. Kismedve

� Syrtis Maior! Nézd meg alaposan, hogyan vertél ki
az Olimpián! Érted, miért akarok revanst? Írd meg,
merre jársz, ha mered! Ezúttal nem lesz akkora máz-
lid. Kismedve (3308)

� Lefolyt a II. Olimpia. Bocsánatot kérek mindazok-
tól, akinek talán a döntõbe jutását akadályoztam meg
gyõzelmemmel. Ugyanakkor kihívom Ultimate Warri-
ort, nem mintha haragudnék rá, csak még egyszer
próbára akarom tenni a képességeimet. Kérlek, fogadd
el a kihívásomat! Fealefel Throm (2444)
Ui.: Gratulálok McSIVAAT a 3. helyhez!

� Zark, öregem! Tudod, még gondolkodom, hogy
Dornodon vagy Leah papja legyek, de ha majd eldön-
töttem, felkereslek és megbeszéljük a problémáidat,
meg a kedves barátodét. Ezenkívül ajánlom figyel-
medbe a jobbnál jobb csapdákat, tudod manapság
ilyennel szokás a vendégeket fogadni, ha az embernek
fontosak a dolgai. Legközelebb szögesbunkó helyett ta-
lán tüskecsapdát csinálj... Miss Ed (4144)

� Sötét Igbut! Én Lynnenhof már nem is vagyok jó a
listádra? Ha van még hely azon a listán és még nem
késõi a jelentkezésem, akkor kérlek vegyél fel! 

Lynnenhof, az árnymanó (3371)

� Keresem azt az alakváltót, aki a helytartói városban
az 569. Kastplom mezõjén törpemammuttá változva
meghalt. Jason D. Bourne (3451)

� Keresem a névrokonomat, Jason Bourne (3994) je-
lentkezz! Jason D. Bourne (3451)

� Oroszlányi túlélõk jelentkezzetek! Címem: Vida Ta-
más, Oroszlány, Szeptember 6. út 49.

Jason D. Bourne (3451)

� Dalamarnak, Yaxenak és Ghalla többi nagy gondol-
kodójának! Srácok, a Válasz a Végsõ Kérdésre: negy-
venkettõ! Ööööö... mi is a Végsõ Kérdés?Mahdi (5316)

� Nemrég születtem itt Ghalla földjén. Születésemet
követõen anyám, Késes Szent Alia, mesélt nekem az it-
teni viszonyokról, szörnyekrõl, tárgyakról. Apám, Mah-
di, mesélt az Istenekrõl, dicsõítette a jókat, magasz-
talta a fény útját követõket, lévén maga is az. Mesélt a
gonosz Istenekrõl és követõikrõl is. Akkor merült fel a
Neved: Toborzásgátló Vlagyimir. Mikor meghallottam,
elkezdtek bizseregni a sejtjeim. Apám leírta a külsõd, a
hatalmad. Csüngtem a szavain és érlelõdni kezdett
bennem az elhatározás, hogy csatlakozzam Hozzád.
Nemsokára felnövök, Toborzásgátló Vlagyimir és elsõ
utam Hozzád fog vezetni, hogy tiszteletemet tegyem és
adózhassam felsõbbrendûséged elõtt. Mihamarabb
csatlakozni akarok a Zan-Rendjéhez, s remélem ehhez
Te a jóváhagyásodat adod. Egy odaadó híved:

Harq al-Ada a Szokások Megszegése

� Megalakulóban lévõ MGTSZ! Nem tartom valami
okos dolognak, amit csináltok. Hiszen a szervezet
amint megalakul, a tagok rögtön egymást fogják gyil-
kolászni, következésképp az MGTSZ nem lesz valami
hosszú életû. Mindazonáltal nyugodtan öldököljetek,
csak azt aki nem akar belépni, hagyjátok békén. De
azért ne gonoszodjatok el túlzottan! 5982

� Sheran hívei! Ha szeretnétek csatlakozni az elsõ
Sheran KT-hoz, és Qvilltõl keletre tartózkodtok, üzen-
jetek nekem! Az Északi Druida Szövetség nevében és a
sajátoméban: Oroszlánszív (1400)

� Qvill és Gatin környéki Sheran hívek! Szeptember
vége felé utamat e két város felé veszem. Ha szeretnél
belépni az Északi Druida Szövetségbe, és még nem ta-
láltál pártfogót, keress fel, segítek neked. 

Zan-Palánta (3692), Sheran virága

� Tisztelt Weelan! Vérig sértettél. A TF-találkozón sem
találtalak, pedig kerestelek! Üzenj nekem, valahogy le
kell rendeznünk ezt a sajnálatos ügyet. That would be
cooool! (Höhöhö-höhö-höhö) Butthead (4560)

� Kalandozótársaim, akik Pápa városában lakoztok!
Írjatok vagy keressetek meg (Pápa, Gorkij u. 28.)!

IX. Lodbrocki Ragnar, az agg

� Szamci, Madár, Zsu, Era nem hallom hangotok, ír-
jatok! Ragnar, az agg (4713)

� Trebor Yascorab! Az Olimpián ismerkedtünk meg.
Kérlek írd meg a kalandozószámodat, mert így nem
tudok írni neked! Vészhozó Morholtka (2953)

� Mindenkit felszólítok, hogy ha Apróhirdetést küld
be, 40 szónál ne merészeljen hosszabbat írni, mert az
már hõsi eposz! 2953

� Minden mocskos árnymanó, aki fémet lopott
tõlem! Gyertek bátran, a számból már nehéz lesz ki-
venni õket! 2953

� Mindenkinek! Emberek (stb...)! Kár üzengetni Vla-
gyimirnak, hiszen NPC! Inkább írjátok meg a Játékve-
zetõnek és ne a GN-t töltsétek vele, teljesen fölösleges.

2953

� Leendõ Leah-hívõk jelentkezését várom kölcsönös
segítségnyújtás céljából. Ha a 34,20-as rúnakõ környé-
kén vagy, írj: 1163 Bp., Szolnoki út 4., vagy hívj: 271-
52-59 (P.-Szo.:18h-20h, Hollósi Zoltán) 

� Keresem azt a Qvill környékén kalandozó alakvál-
tót, akivel a TF-találkozón megismerkedtem.

Ishio Hacuka (4400)
És még egy körkérdés: Ki verte pofán azt a gyilkos te-
tût, amelyet az 533-tól keletre agyonsebeztem?

� Hé Irgalmatlan nõvérek! Elegem van abból, hogy a
Hit Védelme címû táppal nálatok gyengébb karakterek-
kel harcoltok. Csak úgy mellékesen megjegyzem azért,
mert valakinek gonosz a jelleme, nem biztos, hogy
ölni és pusztítani akar. És nem tudom, mióta jóság az,
hogy kiirtod azt, aki nem tetszik?! Ha ezek után talál-
kozni akartok velem, küldjetek mentális üzenetet! Ha
akarjátok, bármelyikõtökkel kiállok. Uff, beszéltem.

Hay’Lun (5525)

� Üdvözlet Néked Hay’Lun, Raia papok és mindenki!
Nagyon elszomorított a tény, hogy Te Clod Onart és
Morholtot gyenge ellenfélnek nevezed. Mivel õk azok
közé a „gyenge” ellenfelek közé tartoznak, akikkel ed-
dig harcoltunk. Tudod, nekem is sok mindenbõl ele-
gem van. Elegem van abból, hogy Dornodon papok a
békérõl prédikálnak, közben meg az általunk épített
világítótornyokat rombolják. Gnóm boltosokat gyilkol-
nak meg, istenünk szent szimbólumát seftelik egymás
között, hogy feláldozhassák azt. Nekrofunokat és más
növényeket pusztítanak el Leah papjaival közösen. Ele-
gem van abból is, hogy az úgymond „gonoszok” áldo-
zati tárgyakat és más személyes dolgokat lopnak el, és
ráadásul, hogy erejüket fitogtassák, a mesterhármas
(gnóm mágus, törpe kovács, harcos) megszerzésére
törekszenek. Az a baj, hogy a „gonoszok” úgy képzelik
a békét, hogy mindezek fölött a jók hunyjanak szemet
és ne zaklassák õket. Az a szomorú, hogy máris van-
nak ilyen Raia papok. A békés jövõrõl „álmodoznak“,
közben meg ártatlanok százai szenvednek és õk még-
sem tesznek semmit. Jó volna, ha minden Raia pap
rájönne, hogy elsõdleges feladata a rend õrzése és vé-
delme és ezt nem csak szép és nagy szavakkal kell bi-
zonygatni, hanem tettekkel. Tudod Hay’Lun, minden
gonosznak adott a lehetõség, hogy a jó útra, vagy lega-
lább a semlegesre térjen. Ha nem teszi, akkor legalább
vállalja a tetteit és ne csak a szája járjon. Azt írod, hogy
nem félsz tõlünk. Ez arra vall, hogy bátor vagy és válla-
lod is a tetteidet. Az ilyen ellenfél pedig tiszteletet érde-
mel, mert számuk igen kevés. Tedd hát a dolgod, én is
teszem az enyémet, s ha esetleg találkozunk, remélem
méltó ellenfeled leszek. Darkseid (3448)
Most pedig álljon itt Raia üzenete minden gonosznak,
semlegesnek, jónak és fõleg az Õ papjainak.
Kedves barátom! Hogy vagy? Csak egy rövid üzenetet
küldök, hogy elmondjam: törõdõm Veled. Egész nap
vártam és reméltem, hogy talán velem is akarsz be-
szélgetni, de hiába. Elhoztam számodra a szép naple-
mentét és a hûs szellõket, s vártam rád, de nem jöttél
hozzám. Míg pihentél, a holdsugarakat küldtem, hogy
elsimítsam homlokod redõit. Ismét vártam, hogy majd
megvirrad, s beszélni fogsz velem, de te harcba rohan-
tál. Az én könnyeim hullanak az esõben. Ha legalább
hallgatnál rám! Az ég kékjére és a csendes zöld fûre ír-
tam, hogy törõdöm veled. Ezt suttogtam a fák lombjai-
ban, a virágok szirmai is ezt hirdetik, s errõl csenge-
nek a források, errõl énekelnek a gyorsan szálló mada-
rak. Én vettelek körül a napsugárban és az illatozó ter-
mészetben. Az én szeretetem mélyebb, mint az óceán
és nagyobb, mint a szíved legnagyobb óhaja. Szólíts
meg, beszélj velem, és ne felejts el engem. Olyan sok
mondanivalóm lenne számodra, de tovább nem ÖSZ-
TÖKÉLLEK. Neked kell határoznod. Én választottalak
és várok rád. Raia

Szerelem
� Ch’lotyi! Én még mindig szeretlek! Abdy

� Thunder Power! Szeretlek amióta csak ismerlek!
Kérlek légy az uram! Mariah Carag (5939)

� Egy nõ van a világon, kit nagyon szeretek. 
Édes kis Cylkem, Te vagy az szerelmem...

Axel Marguin (5181)

� Leia kedvesem, leányom anyja! Megbocsájtom hût-
lenségedet, ha tiszta szívedbôl igen mondasz. Gondolj
gyönyörû gyermekünkre, Alidára és a család szent kö-
telékére... Agak Szittya (5577)

Munka
� Kalandor! Ugye téged is érdekel mik történnek
Ghallán, hogy éreztek az elsôként ideérkeztek, s mint
vált e föld olyanná, mint amilyennek most ismerjük. S
bizonyára arra is kíváncsi vagy, hogyan alakul egy-egy
személy sorsa, miként jöttek – s jönnek – létre szövet-
ségek, s hogy is telnek egy-egy kalandozó hétköznapjai.

Azért, hogy mindezt Te, s a késôbb jövôk megtud-
hassák, megalapítom a Ghallai Levéltárat. Kérek min-
denkit, aki valaha írt vagy kapott olyan levele(ke)t,
melyet fontosnak, érdekesnek tart, vagy nagy hatással
volt rá, küldjön róla számomra egy másolatot! Az ös-
szegyûlt anyagot pedig (mágneslemezen) szívesen bo-
csájtom az érdeklôdôk rendelkzésére.

Egyúttal keresnék olyan írnokokat, akik segítsé-
gemre lennének e munkában.
A levéltár Rólunk szól - Neked! Jerikó (3821)

Sárdobálás, fenyegetés, bunyó
� Kedves, aranyos árnymanó férfi, aki az 535-ös épü-
lettõl 5 mezõre keletre és 3 mezõre délre elloptad egy

hosszú ezüsthajú, kék szemû elf férfi 3 sünmedve tüs-
kéjét, számíthatsz rá, hogy ha találkozunk, a maradék
hármat ledugom a torkodon! 

Arxan Zeon, a dühös elf (1897)

� Kedves (?) fekete, hosszú hajú, csillogó szemû
alakváltó férfi, az 506-os környékérõl! Te, aki augusz-
tus elején megtámadtál egy barna hajú és szemû, jó
jellemû ember férfit! Mi a baj? Az, hogy ember, esetleg
az, hogy jó jellemû vagyok? Vagy csak az agressziószin-
ted magas? Ha az elsõ kettõ közül valamelyik (netán
mindkettõ), akkor kihívlak párbajra! Az idõpont:
Olimpia után, a helyet te írd meg! Ha a harmadik, ak-
kor ajánlom: rakd alacsonyabbra + adj ki egy max.
VIK 5-öt.! Az erõsebbekkel nem jó küzdeni! Egy jó jel-
lemû ember férfi: Magnus (2954)
Ui.: Az állás eddig 25:1 a javamra...

� Ide figyelj, te fekete, copfos hajú, zöld szemû gnóm
férfi (már ha nem nyámnyila kislány vagy, amit jó ok-
kal feltételezek)! Ha még egyszer lopni próbálsz tõlem,
bizony mondom, addig nem nyugszom, amíg péppé
nem lapítalak! Inkább varázsolgass, kotyvassz össze
mindenfélét, legyél nekromantikus halottigézõ, de ne
kezdõ törpéket rövidíts meg! 5982

� Szasz Igikém! Van egy jó hírem: nekem is van ha-
lállistám! Igaz, azon csak egy név szerepel, de jó sok-
szor! És még valamit mondanék neked „nagyeszû ba-
rátom”. Örvendezz, mert elismerlek sötét fejedelem-
nek: a szellemileg visszamaradottak sötét fejedelme cí-
met ezentúl bármikor használhatod! Na, isten áldjon!
És ne gondolkozz túl sokat, még megerõlteted magad.
Üdvözlettel: Wisdom (5341)

� Hé 1962-es karakter! Ha már annyira akarsz külde-
téseket végrehajtani, akkor gyere fel Shaddarba és én
adhatok egy küldetést amit az árnyékbirodalomban
kell teljesítened! (Pl. árnyéksár és ködmangó keresgé-
lése) Santana (5586)

� Tolvajok és más sunyi kalandozók! Elegem van
belõletek, csõcselékek! Unom már, hogy folyton lopni
akartok tõlem! Habár tõlem egyszer sikerült egy
gnómnak de én mégis amondó vagyok: LE VELETEK
MOCSKOS BANDA! Thunder Power

� Gargador a Törpe! Te aljas senkiházi! Milyen jogon
mered bitorolni a nevemet? Ugye meglepõdtél, hogy
Én Te vagyok? Az igazi Gargador (2174)

� Celeste! Ne cselezz te! Mert veled az Acél Öklöm
már tele! Ne csodálkozz, ha legközelebb lesújt a FE-
JEDRE! Sytix Xingh (1713)
Ui.: Ha még egyszer lopni próbálsz, megöllek!

� Ezüst Sárkány! Te undorító, béna, senkiházi mu-
táns! Én a Te helyedben nem mutogatnám nyíltan a
villám szimbólumot, mert még megégeti a bõrödet! Ha
még egyszer hozzányúlsz vagy mentálisan bántalma-
zod Cylket, akkor a nyakad köré tekerem a jobb lábuj-
jadat! Szívélyes üdvözlettel, a lábujjtipró. 

Axel Marguin (5181)

� Vadkan! Nemsokára újra találkozunk. FT 1870 lesz
érvényben. Jó kalandozást kíván: 2281.

� Sötét Igbut! Párbajozni hívlak! Gyere az 1. labirin-
tushoz! Ezüsthajú Xavier (5813), 

a VlagyiBusters alapítója, Sötét Igbut végzete, 
Raia jövendõbeli papja

� Felhívom annak az alakváltó férfinek a figyelmét,
aki sunyi módon lenyúlta a véres verejtékkel szerzett
evaporõr hájamat, hogy törpe létemre rendes pofono-
kat tudok adni. Így hát, ha van a pofáján bõr - még ha
vadásztatu bõr is - akkor jöjjön az 511-es remetelak-
hoz, ahol csülökre hívom. Ha harcban vette volna el
tõlem, azt mondom, ilyen a hadiszerencse, de ez így
gyávaság. Ajánlom magam: War Axe (5879)

� Te szemét, fekete, copfos hajú, szürke szemû alak-
váltó férfi, aki 08. 24-én lopni próbáltál tõlem és há-
rom mezõvel keletre meg is támadtál, ne találkozz ve-
lem, mert MEGHALSZ! 2462

� Baltás Bodin! Élsz Még? Akkor dögölj meg! Egy „ré-
gi” ismerõsöd, aki beverné a képedet, te ocsmány tör-
pe... Axel Marguin (5181)

� Gnómok! Úgysem tudjátok ki a fajunk szégyene.
Hát persze, hogy Sötét Igbut az. Én ezennel kitagadom
a Gnómok nemzetségébõl. Ezt csak a saját nevemben
teszem, de szerintem minden jó érzésû gnóm kiadja
az FT 1873 parancsot. Dr. Yván (2906)

� Dalamar! Aláírtad halálos itéletedet.
Egy Árnymanó

� Zeldor Dreyfus! Miért nem kapálsz krumplit ahe-
lyett, hogy csak süketelsz? Mr. Elem-Elek (1666)

� Igbut! Te sötét, te ostoba! Hagyd már abba !
Vitéz Fehérlófia (3473)

� Xaxilax! Ha mégegyszer lopni próbálsz tôlem, kapa-
rós sorsjegyet készítek belôled! Fire Linked (5610)

� Halott Hold! Ne erõlködj, annyira nevetséges sose
leszel, mint a mi kis Igbucink. De azért kihívhatod egy
„Melyikünk a nagyobb király?“ versenyre, hogy neves-
sünk. Egy elf (Kismedve, 3308)

� Nyílt mendemonda Smackhoz:
Volt olyan idõ, mikor vágytam egy igazi hosszú íjra.

Gourth Killmaster, az Istenek gyermeke
Ui.:   kár, hogy nem te – direkt kisbetû – építetted a

Zan ingyom-bingyomokat! Biz’ isten én is bele-
rombolnék..

Ui2.: dögölj meg a vapárágaiddal együtt!!!
Ui3.: ...de elõtte rakd le õket valahol a közelemben...
Ui4.: ...„jó’ odarittyentetté’ nekije’ Gót’ höhöhöhöh öö-

öööö”

� SilveranDARK! Ismét jót nevettünk. Röhej, amit te
itt összegügyögsz (GN 16). Felfogtad te egyáltalán, hogy
mit jelent a nagy Világégés? Ha nem, akkor vedd a ke-
zedbe a kõkalapácsod és törd a fejed rajta.

Mr. Black-White (1402)

� Vigyázz magadra Lop-Nessy Eszti, mert egy nap
megtalállak és úgy elfenekellek, hogy a halál megváltás
lesz számodra! Wisdom (5341)

Üzlet
� Adok nagy tételben ugarhéjat, hebrencs állkapcsot,
bordacsontot, sünmedve tüskét, fekete gyöngyöt, fa-
bontót és kék orchideát. Cserébe madártollat, ubuk-

tüskét, ragasztót, bakkurabõrt és fémeket kérnék. Qvill
környékén vagyok. Dragonbeast (2306), a barbár

� Kajáért (bármilyen mennyiségben) adnék: kis bõr-
pajzs, csontszablya, varányszem, szárnyas hernyó, tig-
roszlánfog, lapkorong! Qvilltõl nyugatra találhattok
meg! 5153

� Süntüskét, madártollat és aranyat tudok adni bun-
kósbotért, vizestömlõért, drótszõrért, tatubõrért és grá-
kóbõrért cserébe az 528-as és az 501-es épületnél. Né-
hány fordulón belül lesz eladó deus ex machina is. 

Agykon-Troll (4012)

� Megalakult a Ghallai Kereskedelmi Információs Vál-
lalat (GKIV). A GKIV információt ad Shaddar, Qvill és
Gatin boltjainak tartalmáról. Ez a szolgáltatás teljesen
ingyen van, de aki a három város egyikében jár, az ké-
rem írja meg, mi mennyiért kapható. Minél több infor-
mációt kapok, annál pontosabb adatokkal tudok szol-
gálni. A boltok adatait, vagy a kérdéseket a 4791-re ké-
rem.

Vasvella (4791)

� Alig használt zárnyitó készletemet elcserélném 7
süntüskére vagy szögesbunkóra, esetleg bronzhegyû
lándzsára. Minden megoldás érdekel Qvilltõl északra
(északnyugatra) 10 mezõvel. DoT (4334)

� Nirvana kazettát (kölcsön)vennék! Antal Júlia, 1118
Bp., Mányoki út 5., MFSZT. 5. 2372

� Szívesen adok infót + apróbb értékû tárgyakat kez-
dõ, max. 5. szintû troll karaktereknek.

Dragonbeast (2306), a barbár

� Bárki, aki tud eladni süntüskét, írjon! Csere is le-
hetséges! Jondonka (1225)

� Helló Mindenki! Ha szükséged van 5 vasra vagy egy
kis vaspajzsra, akkor írj! Mindegy, hogy hol vagy, mert
interkontinentális túrán vagyok, a déli tengerparttól in-
dulok! Dzsoki, a gonosz (2279)

� Sünmaci tüskék kellenek! Ha tudsz adni, írj!! A
többit levélben. Ta (5016)

� Társat keresek! Lehetõleg a legerõsebb fajból, de a
gyengébb nembõl. Ta (5016)

� Aki meg akar halni, keressen fel! Szívesen segítek!
Gatin környékén. Ta (5016)

� Helló McNewast! El van rejtve a 93,109-en egy vas-
vért. Elrejtési kódért írj! (5885) Ha-ha

� Ki tud Huertol városában nekem zöld üvegcsét ad-
ni, bármit megadok érte!!! 2409

� Egy csontkulcsért, egy rézkulcsért és egy bronzkul-
csért Deus ex Machinát adok! Az üzletfeleket várom a
4814-es és a 4791-es számon, de inkább a 4791-en.
Ezen kívül a Bp., XXI. ker. Krizantém u. 28. fsz.2.,
1214 címen ill. a 277-0838 számon.

� 100 aranyat ajánlok fel az elsõ jó jellemû árnyma-
nónak, aki belép a Mesterek Bandájába (9012 KT)!

Setét Patkány
Ui.: Persze minden fajtársunkat szeretettel várjuk!

� Keresek olyan, pénzért mindenre kapható kalando-
zót, aki az 549. épület környékén tartózkodik.

Wisdom (5341)

� Sheran-hívõ árnymanók! Aki közületek elsõként
csatlakozik a Mesterek Bandájához, az 100 arany jutal-
mat kap. Alex Vampirsson

� Figyelem! aki tud Fairlight rúnakövet az 530-as
Gránittorony és a 11-es labirintus közelében, az írjon!
Nem leszek hálátlan. Jondonka (1225)

� Mászókarmot, fémrudat, magszimbelet vagy gõte-
csontot vennék fémért. 1225

� Karm fia Dorm (4061)! Érdekelne az üzlet. Renge-
teg drótszõröm van, de kellene 2 db mandibulapenge.

1225

� Bordacsontot, kavadu lebenyt, antilopbôrt, bôrpán-
célt, kis bôrpajzsot, magszimbelet, evaporôrhájat és
tatu ködmönt cserélnék fémekre, hebrencsállkapocs-
ra, lapockacsontra, lapockacsontra és csontszablyára a
kobuderatoronytól keletre. Érdeklôdni: 

West’Kobhajczy (2234)
Zátrok Csaba, Kunszentmiklós, Nyár utca 3/a, 6090

� Kezdõk és infóhiányban szenvedõk írjátok meg,
mire van szükségetek (térkép, istenek stb...) és én vá-
laszboríték ellenében már küldöm is. 1168

� Kalandozótársaim! Madártollat adnék kaktusztüs-
kéért vagy drótszõrért. Ragasztót vennék aranyért vagy
fémért. Szögesbunkót fémekért, aranyért vennék.

� Szükséged van egy dözmöngszívre? Akkor Qvill
északi csücskében add ki az FV 122 1 50 parancsot.

Dr. Yván (2906), a gnóm

� Nagy menyiségû, bármilyen típusú fém érdekelne.
Fizetés megegyezés szerint. Késes Szent Alia (1532)

Kontakt
� Zuglói Túlélõk jelentkezését várom! Ta (5016)

� Vaskezû Wendy! Üzenj! Dragonbeast (2306), a
barbár
� A Kaesz Gyula Faipari suliban sínylõdsz és infó-hiá-
nyod van? Csak szólj! Ta (5016)

� Szövetségeseket keresek egy kisebb bandához! Infó
nálam. (Gatin és környéke) Ta (5016)

� Ki az a hosszú ezüsthajú, szürke szemû, kecskesza-
kállas, kreol bõrû kobudera férfi, akit egy vörös, copfos
hajú zöld szemû troll megtámadott Gatintól északra
kétszer is? Kérlek jelentkezz! Címem: Kindla Zsolt,
4075 Görbeháza, Csegei út 2.

Thunder Power (5623)

� Pinyó! Telefonon próbállak elérni, de nem tudlak.
Kérlek írd meg a címed, mert nem tudom küldeni. Re-
mélem tudod, hogy mirõl van szó.

Thunder Power (5623)

� Kecskeméti és Kecskemét környéki túlélõk jelentke-
zését várjuk, TF-klub megalapítása céljából. Fajra,
nemre, jellemre tekintet nélkül mindenkit vár:

Painkiller (2130), Dragon Lady (5186),
Jekyll Solkin (4098), 

Pug de Khemptosz (5594), 
Rhiannon (2577). 

Érdeklõdni Jekyll Solkinnál: Erdõsi I. u. 4. vagy a 06-
76-323-086 számon.



� Kereslek te kopasz, barna szemû, hosszú szakállas,
NAP szimbólumot viselõ gnóm férfi. Baráti jellegel.
Mindenképp jelentkezz! Thog (5033)
Ui.: Vedd úgy, hogy biccentettem...

� Nano Pallanthoff! Ha emlékszel még Wilnorra,
üzenj, mert elvesztettem a címedet! Jelenleg egy Pain-
killer nevû trollban van a lelkem.

� Kalandozók! Várom olyan levelezni szeretõ játéko-
sok levelét, akik felvennék a kapcsolatot egy 10. szintû
alakváltóval. Silverstrone (2823)

� Barátaim (tisztelet a kivételnek)! Keresek olyan ka-
landozót, aki meg tudná mondani, hogy ha valaki me-
göl egy bolhakutyát (pl. Blackjack), akkor miért nem
szedi ki a bordacsontját? Akivel esetleg történt ehhez
hasonló dolog, írjon nekem! Silverstrone (2823)

� Keresek olyan kalandozókat, akik csak a hivatalos
szövetségeket ismerik el és akiknek már tele van a hó-
cipõjük a szervezetekkel meg egyebekkel (azokkal,
amik nem KT-k) Silverstrone (2823)

� Kedves Igi! Köszönöm, hogy felvettél a Halállistádra,
a barátaim közé. Ha majd találkozunk, meghálálom
egy mákrózsavirággal. Szia! Sihaya (4804)

Szövetségek, szervezetek

� Ghalla nemeslelkû kalandozói! Megalakult a Vlagyi-
Busters! Bárki beléphet aki megfelel az alábbi követel-
ményeknek:
- célja, hogy T. Vlagyimir elpusztuljon és ne legyen II.

VILÁGÉGÉS!
- neve nem T-vel kezdõdik és oborzásgátló Vlagyimirra

végzõdik!
Jellem, faj nem számít! Ha érdekel, írj! 

Ezüsthajú Xavier (5813), Gandalf (5116), 
Rettegett Odin (5180), Khylltor Xath (2636)

� Nemzetek Egyenlõségének Szövetsége. Jelentkezni,
kérdéseket vagy kéréseket feltenni:

Xiltyn Ryid Mylyl (2104), Erigson (2418)

� Leendõ Ezüst Mágusok! Ezennel tudatjuk veletek a
belépés feltételeit:
– jó, vagy legalább semleges (+12) jellem
– (legalább) 5. szintû taumaturgia
Ezüst Mágus KT-be:
– jó jellem
– legalább 9. szintû taumaturgia
– természetesen 56. forduló
Ellenségeinknek üzenjük, ne a szájukat jártassák, ha-
nem térjenek meg és csatlakozzanak hozzánk! GASZ,
Sötét Igbut nem feledkezünk meg rólatok... Üdvözlettel:

Megalon E. Z.

� Ezennel megalapítom a „Kicsi a bors, de erôs
(lesz)“ szövetséget. Kezdô, semleges kalandozók jelent-
kezését várom fajra és nemre való tekintet nélkül. Cél:
Ghalla felfedezése, és gyors fejlôdés. Jelentkezni lehet: 

Pihe-Puha Vasököl (5760)
ui: Éljen a KABDEL

� Gonosz és semleges elfek! Mindenkit várunk a sötét
elfek szövetségébe! A szövetséghez egy 6 tagú tanácsot
szervezünk! (Coooool!) A tanács tagjai: a legmagasabb
szintû tag a leggonoszabb pap a legmagasabb titulusú
pap a legjobb tolvaj a legjobb harcos az elnök. Céljaink:
– egymás segítése (küldetések, tárgy- és infócsere)
– a fehér elfek eltörlése Ghalláról (That would be 

cooool! Höhö-höhö)
– késõbb KT szervezése
Ami kötelezõ: FT parancs kiadása egy jó jellemû elfre,
ill. BA parancs a gonoszokra. Feltételek: semlegesnek
vagy gonosznak kell lenned és küldened kell egy karak-
terlapot. Aki megöl egy jó jellemû elfet, jutalomban ré-
szesül! Jelentkezés az elnöknél, Buttheadnél (4560).

Sötét Elfek Szövetsége

Info, helyreigazítás
� Erigson karakterszáma: 2418

� Gondatlan névválasztás miatt új nevet kapott a TOSZ
(Troll Okosok Szövetsége), ami mostantól TÉSZ (Troll
Észlények Szövetsége). Elnézést a Túlélõk Országos
Szövetségétõl. 5106

Közös Tudat
� Az intellektuális bûnözés megérkezett a Túlélôk
Földjére! Ezúton szeretnénk kifejezni tiszteletünket
Xadornix ama teljesítménye iránt, mellyel egy KT fele
tagságát lopta el a reménybeli vezetô orra elôl! Cseni

Setét Patkány
Alex Vampirsson

� Elf testvéreim! Nem gondolkodtatok azon, hogy meg
kellene alapítani az elsõ Elf KT-t? Ha valakit érdekel,
akkor írjon! Santana (5586)

� Ha Raiát követed és szeretnél egy kemény és becsü-
letes csapat tagja lenni, szeretnél a csapaton belül is
ranglétrát mászni, küldetéseket teljesíteni, akkor írj!
Gatin környéki Raia-hívõk jelentkezzetek, hogy megala-
píthassuk Raia és Ghalla legnevesebb vallási lovagrend-
jét. A KT alapszabályzata már készen áll.

Baloo The Great (5430)

� Az Ördögi Kör Leah Közös Tudata - Earth Elemen-
talnak a TF-találkozón tett kijelentései ellénre - me-
galakult. Mindazoknak, kik hittek balga szavainak,
ajánljuk figyelmébe saját mondását: „Ne higgyetek
annak, ki a másikat becsapja...“ (Ghalla News 16, Kö-
zös Tudatok rovat) � (1369, 4538, 5326)

� Fajtársaim, mutánsok! Akit érdekel közületek egy
faji spec. KT, az feltétlenül üzenjen! Lelkes kis csapa-
tunk várja mentális hívásotokat, természetesen függet-
lenül attól, kinek milyen a jelleme vagy milyen istent
követ! Jáde Egyszarvú (5266) 

� Ghalla Lélekvesztett Polgárai! Kobuderák! Ti, testvé-
reim... Ghalla leghatalmasabbjai! Ûzött lelkek vagyunk
mindannyian, Te, ki azért indultál kelet felé, hogy élj és
hírnevet, hatalmat szerezz a neved mellé, nem átalla-
nál tudatlan és megkötött papként zárdákban megkötve
tengetni amúgy is átkozottá vált életed? Ugye gyûlölöd,
ha egy percre is lefogják a kezed vagy vezetnek ez or-
rodnál fogva? Igen? Hát nyújtsd ki szárnyaidat felém...
gyere velem a lángok ölébe... a születések hamvvedrei
elé... száguldd keresztül az ismeretlent! Emlékezz ba-
rátom a szavaimra örökké... Te kobudera vagy, s ez
csak egy meghívás fajod lobogói alá! 

Gourth Killmaster, az Istenek Gyermeke (5820),
Ghalla novemberben megalakuló, 

elsõ kobudera Közös Tudatának vezetõje 
a Vicsorgó, Skizofrén Papok Állhatatossága nevében

Segítség!
� Jó lenne, ha valaki meg tudná írni, hol találhatok
Fairlight rúnakövet. Jondonka (1225)

� Aki tudja, írja meg, hogy melyik városban vannak
ezek az épületek: 578, 581, 579, 582, 580, 583. 
Köszi: Agykon-Troll (4012)
Ui.: Ha lehet, a koordinátákat is!

� Kobuderák!!! Itt áll egy fajtársatok hatalmas kétsé-
gek között. Elkapott a hitbuzgalom és hívõ szeretnék
lenni. De kit válasszak? Maradjak semleges vagy legyek
jó jellemû? Raia, Elenios, Fairlight, Sheran és Tharr ko-
budera papjai segítsetek! Egy leendõ igazhitû:

Fequs San (3916)

� Szörny- és tárgylistát, istenleírásokat, térképeket
(Shaddar környéke) keresek. Aki tud, írjon! Címem:
Papp Tamás, 9326 Szil, Árpád u. 37. 
Köszi: Agykon-Troll (4012)

� Fairlight-hívõk! Én is az Isteneteknek akarok áldoz-
ni, de nem tudom, hogy merre van ormánygõte fészek.

1225

� Olyan kalandozók jelentkezését várom, akik infor-
mációkkal és térképekkel segítenének egy második
szintû gnómot! Amint tudom, meghálálom! TK-k (ta-
lán KT-k – a szerk. megj.) is érdekelnek!

Molnár Tamás, 3600 Ózd, Nagy Imre út 25. 3/3.

� Gonoszok, Leah-hívõk! Segítsetek, hogy minél ha-
marabb áldozhassak Leahnak! Malcolm (1888)

Termodinamika
� Az entrópia növekszik. Kerüljük el a hõhalált. Cso-
portosítsuk tárgyainkat az árnymanóknál!

Setét Patkány, Mesterek Bandája KT

Egyéb
� SZIESZTA

Abdomen, a Fõpenész
Az erdõben fütyürész’.
Víg õ, bizony, mert máma
Troll-hús volt a kajája.

Abdomen, a Fõpenész (2665)

� Ne bosszantsátok fel Vlagyit ne felejtsétek, hogy õ Ti-
hor Miklós szimbólumot is birtokol!

Kasul Herolf (2281)

Ömlesztett
� Balthus hercege, te gyermeteg, kerge egyed! Nem
eszperente-nyelven lehet, nehezebb verselned, de
eszme nem leledzett remekedben. Esztelen cselekedet
velem kezdegetned, mert elfenekellek, leverem fejedet,
megeszlek stb... Versek helyett tettek kellenek: Gyere,
verekedj meg velem! Nem mersz? Sejtettem. De ne ke-
seredj el, jegyezd meg: egerek sem verekszenek embe-
rekkel... Keress meg, nem leszek veled kegyetlen!

Ganéj Animal de Khemptosz (1372)

� Sajnos az elôzô hirdetésem egy kissé megkésett. a
„hölgy” 1 fordulóval késôbb és 6 mezôvel odébb, újra
megtámadott. De most már nem volt DEM-je. Szép
temetése volt. Béke poraira! White Nor Wacak

� Sötét Igbut! Elhiszem, hogy nagyon telített a
halállistád, de azért utolsónak feférek rá? Kérlek tegyél
rá. Ja, és jelentess meg bôvített kiadást.

Raia Fehér Sólyma (2536)

� Segítôkész Tharr papok v. leendô papok jelentke-
zését várnám! Szeretnék áldozni, de nincs rezem! Va-
laki segítsen! Gatin környékén ásom lyukaim! 5016

� Gatin környékén, bolti ár alatt tárgyak eladóak v.
cserélhetôek! Van: 44, 63, 48, 99, 30, 125, 24, 124,
105, 128, 37, 92. Érdeklôdni lehet: 5016

� Hé, te kis senkiházi kobudera! Csak névtelenül
mersz fenyegetôzni? Írd meg a neved és a számod,
azután majd lehet szó az árnyékvilágról és arról is,
hogy kettônk közül ki kerül majd oda. Várlak öcsi.

Baltás Dögvész (2818)

� Ghalla Lexikon készítéséhez keresek társakat. Aki
tud, küldjön el leírást szörnyekrôl, szörnyfészkekrôl,
növényekrôl, termésikrôl, tereptárgyakról, talált vagy
feltalált tárgyakról, térképekrôl, városokról, magányos
házakról, labirintusokról, mínoszkúpokról, mély ku-
takról, stb., különleges esetekrôl, annak idôpontjáról.
Címem: Dudogh László, 6723 Szeged, Gyík u. 19/b,
vagy Cras Lorg (3244). Elôre is köszönöm minden-
kinek az információkat.

� Ghalla kalandozói! Megalakult az „Információ a
Ghallai Szörnyfészkek Koordinátáiról” szövetség. Ha tag
akarsz lenni, vagy csak info kell, írj az alábbi címre: 

Armstrong Csucsu (5391).
U.i. Ha ismersz bármilyen szörnyfészket, légy szíves írd

meg. Köszönöm.

� Kisrépi! Örülök, hogy találkoztunk. Írd meg a ka-
landozószámodat vagy a címedet, hogy válaszolhassak!

Dol Ir-Tarnash (3027)

� Egyetlen szerelmem Macintosh! Szeretlek, szeretlek,
szeretlek! Egy emberem lefestett nekem, s megszeret-
telek. Kereslek, de nem lellek. Merre leledzel? Nem kell
nekem ember, s nem kell elf menyecske sem. Te kel-
lesz! Szeretem szemed, szeretem kezed, szeretem
eszed, mely rengeteg, s persze szeretem kebled, s fene-
ked. Egyetlenem! Nejem leszel, s nemzel nekem egy
gyermeket, esetleg rengeteget? Elveszlek, embered le-
szek, s nem kell rettegned: nem verlek meg egyszer
sem. Szememben szent leszel kedvesem. Felelj: Sze-
retsz? Szeress engem, mert megveszek, elepedek! Felelj
nekem szerelmem! 

Ganéj Animal de Khemptosz (1372)

� A szél hátán szárnyaló, szerelem istennô követôi!
Nem gondoljátok, hogy nekünk is meg kellene alakíta-
ni, a vallási alapokon nyugvó Közös Tudatunkat? Ha
igen, írjatok! Red Pain (5013)
Kalandozók! Ezennel bejelentem, hogy megalakult egy
erôs csapat a Túlélôk Földje felfedezésére, és az igazság
terjesztésére. A csapat fôleg Raia és Elenios híveibôl áll,
de más, semleges istenek hívei is akadnak köztünk.
Célunk: felfedezni Ghallát, és segíteni azokon, akik rá-
szorulnak. Harcolni a sötétség hívei ellen és igazságot
szolgáltatni Ghalla lakói közt. Várjuk további kalando-
zók jelentkezését, minden levélre válaszolunk. Jelent-
kezni az alábbi kalandozóknál lehet: 

Nin-Eisu (4409)
Butcher McNew Zoo (3685)

� Semleges Kalandozótársaim! Megalakult egy
speciális Tharr-csapat, a Két Kard Szövetsége. Aki sem-
leges és Tharr eljövendô híve, az jelentkezzen nálam.
részletes ismertetôt is küldök!

Russel (1367), Arló, zombori út 29., 3663

� Shaddar környéki túlélôk! Bronzhegyû lándzsát
cserélnék sullár hólyagért. Santana (5586)

� Kedves Silina (3176)! Nagyon tetszel! Sehogy sem
tudom kiverni a fejembôl kecses mozgásodat, gyönyörû
szôke hajadat, csillogó zöld szemeidet. Ha nem adod ki
rám az FU-t én öngyilkos leszek (ÖNGY). Szeretlek!!!

Santana (5586)

� Figyelem Árnymanók! Eljött hát az idô, hogy
levágjuk Ghalla kecses léptû lakóit, a NÔKET! Ne hagy-
juk, hogy felülkerekedjenek rajtunk... Szóval Sötét Ig-
but MEGHALSZ!!! (a „bevezetô” csak vicc volt)

Hullajó (4241)

� Jelentkezzen az az Alakváltó, aki a 32-es mínosz-
kúpon belehalt a csapdámba! Thunder (2599)

Tel: 06 (52) 391-924

� Kobuderák jók legyetek, hisz ÉN vagyok a vesztetek.
Tehát: Thai Long enyém a SKALPOD!!! hehe... HEHE.
Írj, mert megütlek! Buborék (4241)

� Figyelem! A Ghallai Tolvajklán mindent vesz, min-
dent beszerez, mindent elad. Fémek töménytelen
mennyiségben eladók (feketepiaci áron).

Tom a villámkezû (4577)

� A Tolvajklán már 27 tagot számlál, ha jól tudsz lopni
(min 5. lopás), gyere közénk. Még senki sem bánta
meg, te sem fogod! Akinek valami problémája van

szerény személyemmel, az is írjon „nyugottan”, majd
megbeszéljük... Tom a villámkezû (4577)

� Te ezüsthajú Elf férfi! Remélem jó hasznát veszed a
40 aranynak, amit „kölcsönöztél”. Ha a metropoliszok-
ban találkozunk, igazán meghívhatsz néhány sörre a
csapszékek valamelyikében! Szôrös Karom (5367)

� Figyelem! Rézsisakomat és szöges bôrpajzsomat
(esetleg még rézpajzsomat is) elcsrélném bronz-
pajzsra, vagy rézpáncélra! Más ajánlatokat is szívesen
veszek! Quirra de Sahred (2029)

� Volt olimpiai ellenfeleimet keresem jószándékkal.
Phoenix (4763), gnóm

� Te kopasz, pirosszemû troll férfi. Ilyen fegyverzettel
nehéz lehetett megpakolni engem. Azért mert az IQ-d 4
alatt van, nem kellett volna megtámadni. Kemény gye-
rek vagy. Bôr-yack-y (a törpe)

� A mórigyümölcs után nem elég tudni, akarni kell...
Gourth Killmaster (5820)

Ui. Höhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöh ööö

� Emberek, elfek, s nem „e“-s egyedek! Ne emeljetek
kezet kedvesemre, mert letekerem fejeteket, s nemes
szerveteket. Eh, el ne felejtsem: Szemetek sem mered-
het egyetlenemre!

Ganéj Animal de Khemptosz (1372)

� Aki megszán egy aranyló ugarhéjjal, az 3 óndarab
boldog tulajdonosa lehet. Az 532 és az 533-as épületek-
nél tartózkodók elônyben. (5940)

� Ti ghallai sorstársaim, kik már régóta járjátok e
félszigetet. Oszzátok meg ismereteiteket egy zöldfülû
alakváltóval. Minden INFÓT szívesen várok! 

Jekyll Solkin (4098)
Rehák László Attila, 6000 Kecskemét, Erdôsi Imre u. 4.

� Ghalla messzeföldün híres kalandozói! Örömmel
értesítünk benneteket, hogy megalakultunk! Megala-
kult az elsô és egyetlen levédett: „KISZ No.1”. (Kobude-
ra Irtó Szövetség). Tagjai bármely nemzet fiai és lányai
lehetnek, kobuderák kivételével, mutánsok jelentkezé-
sét is elfogadjuk. Tagsági díj 3 hónapra 10 aranypénz
(remélem ez nem túl sok!). Ennyit biztosan megér!
Kérj infót!!! Kobudera írtást vállalunk. Kinyírt kobudera
hulláért meglepetést adunk (pénz, infó, stb...), de csak
tagoknak. 2774
JELENTKEZZ MOST!

� LeChuck, te törpebestia, ne poénkodjál, mert rád jár
a dér!!! Phoenix (4763)

� Nin-Eisu (4409)! Ez egy halálos fenyegetés a
„KISZ No.1”-tól, a kobuderaírtó szövetségtôl. Ezért
hagyjad abba a kobuderák egyesítését és légy átkozott,
te fattyú, és növeld a rejtôzködés képességedet!

Egy „KISZ No.1” tag, (2628)

� Szegvári Balázs, hol vagy? 3265

� Reszkessetek gonoszok, mert jön Drizzt Do’Urden!
Szegény Drizzt véletlenül talált egy teleportot az elfele-
dett birodalmakban, és szerencsétlen át is került a Tú-
lélôk Földjére. Ami nagyobb baj, hogy rettenetes szab-
lyái is elvesztek a teleportban, mint sok mása is. Úgy-
hogy megkér minden jólelkû kalandort, ha találkozik
vele, nyújtson neki kisebb-nagyobb segítséget. Nem
bánja meg! Egyébként utálja az árnymanókat.

Drizzt Do’Urden

� Ti fránya jók, fôleg Elenios hívôk! Ha még nem ál-
doztatok, eladok nektek vizionárszemet, Az ár megegye-
zés szerint. Az 534-es környékén vagyok.

Giloxa, a sötét troll (1813)

� Varázslók és tanoncok! November közepén alakul
meg végre az Ezüst Mágusok Rendje Közös Tudat! Ta-
lálkozó Huertol városában. Címerötleteket várunk le-
endô tagjainktól is. Vezetô: a legmagasabb taumaturgi-
ájú tag lesz (de szavazhattok a legtöbb varázsponttal
bíróra, vagy a legtöbb varázslattal rendelkezôre is!).
Közös Tudatunk a taumaturgiára és a tudásra épül.
Minden kérdést, tanácsot, ötletet várunk, mostantól
mindenkinek válaszolunk! E. M. R.

� Csak úgy kapkodtam a fejem a találkozón, hogy mi-
lyen fajgyûlölet harapódzott el Ghallán. Méghogy az
árnymanó ûzött faj! Mindenki a kobuderákat utálja
(biztos irigyek ránk...), pedig mi vagyunk a legtöbben!
Ezért szeretnénk megalapozni egy jó-semleges kobu-
dera szövetséget, illetve ha már van ilyen, akkor kérem
írjon! Sas Péter, 1026 Bp. Endrôdi S. u. 70/b

� Little g! Ha nem állsz ki velem verekedni Qvill fôte-
rétôl 9 mérfölddel északkeletre 2 héten belül, más
fogja leszedni és felajánlani a skalpodat nekem, némi
fizetségért cserébe (lásd Munka rovat).

Ügyeskezû Khar

� Kalandozók! Egy szívességet szeretnék kérni tôletek,
természetesen nem ingyen! Van egy tetves ember, aki
nem mert kiállni velem párbajra, így meg kellett kere-
sem, hogy megverhessem. Nem tudtam a halálát okoz-
ni, csupán elkergettem. Felhívom mindenki figyelmét,
hogy aki elém teszi a skalpját 100 aranyat, egy Deus Ex
Machinát és egy rákpajzsot kap (természetesen bizonyí-
tékot kérek)! A kalandozó neve Big G (2315), és jelen-
leg Qvill környékén ólálkodik. Külön felhívnám a jók fi-
gyelmét, hogy a szószegô Leah papja.

Ügyeskezû Khar (1615)

� Shaddar környékén bakkura csizmáért orgyilkos tôrt
adok, továbbá várom minden jólelkû kalandozó jelent-
kezését, aki egy csepp ragasztót tudna adni áldozáshoz.
Red Dragon, Killer Queen jelentkezz!

Red Bloody Gore (4942)

� Gnómokat keresek KT alapításhoz. Fôleg Gatin kör-
nyékiekre számítok, de aki úgy gondolja, messzebrôl is
ideér, az írjon nyugodtan. Boróka (1058)

� Leah hívôket keresek, akik segítenének egy gonosz-
kodni vágyó emberenk beáldozni (a segítséget, ha lehet
tárgyakba kérném). Ha feljebb jutok, majd meghálá-
lom. Elôre is kösz: 2628

� Lorea Hold Talmina! Mikor megláttalak az Olimp-
ián, rögtön tudtam, hogy nincs esélyem ellened! Gratu-
lálok! Kérlek keress meg a 2156-os mentális csatornán.

Thoron-Laure (2156)

� Helló Kalandozók! Tudjátok, a féltestvérem sokat
nézte a Bat Man-t, a Denevér Embert. Látszott a
szemén, hogy szeretne hasonlóvá válni. Nos, úgy
döntöttem, én is megpróbálom. A denevér szimbólum
nemsokára meglesz... Negat (4879)

� Daronel! Sokat gondolkoztam azon, hogy te aki elsô
lettél az Olimpián a Mesterek kategóriában, te, aki az
egyik leghíresebb és legerôsebb kalandozó vagy Ghal-
lán, soha nem írsz semmit a GHALLA NEWS-ba? Ami-
óta én játszom (már egy éve) még nem hallottam egy
sort sem tôled; semmirôl nem nem volt véleményed,
pedig elég sok minden történik itt az újság lapjain. Még
a karakterszámodat sem tudom! Nagyon örülnék, ha
legalább egy üzenetet írnál de írhatsz mentálisan is!

Gargador, a törpe (2174)

� Avatar of Adamo! Kit akarsz te megölni? T. G. Vlagyi-
mirt, akinek az övén 94 kalandozóskalp fityeg? Hidd el
, biztos forrásból tudom. Tényleg nagyszerûek a Sport
Rovatban elért eredményeid, de az az érzésem, hogy ez
édeskevés. Nem ócsárolni akarlak, csak megvédeni a
rád leselkedô veszélytôl. 

Egy jóakaród, Gargador, a törpe (2174)

� Hé, Igazságtevô! Jó lenne , ha leírnád, melyik leggo-
noszabbat ölted meg, mert én még egyikrôl sem tudok.

Gargador, a törpe (2174)

� Dalamar! Te is eldönthetnéd már, hogy gonosz le-
szel avagy jó. Egyébként melyik istennek akarsz beál-
dozni (vagy már beáldoztál)? Mert már sokan unnak
téged mivel egyik számban (12-es) a gonoszságról és
hatalomról ecsetelsz, másik számban (15-ös) pedig
Igazság Követôi KT-t akarsz alapítani!

Gargador, a törpe (2174)

� Üdv ArJuna, te mutáns tolvaj! Még nem mondta ne-
ked senki, hogy a városban nem kifizetôdô dolog má-
sok zsákjában turkálni és lebukni? Remélem egy életre
elment a kedved a városban való lopkodástól!

Eam’err (2233)

� Kalandozók! Dalamarnak igaza van! Csírájában kel-
lene elfojtani a Mesterek bandáját. Tehát: FT 9112 1.

� Hé, Fogamzásgátló Vlagyimirkám! Már kezdelek na-
gyon unni, úgyhogy szûnj meg létezni egy jódarabig!

Dort’Conor

� Tisztelt ismeretlen Törpe,aki a 27-es mínosz-kúpnál
a tüskecsapdámba lépvén lelted halálod.Megkérnélek,
hogy legközelebb, ha teheted ne szennyezd be a mocs-
kos véreddel a csapdámat, mert 4 púderkövembe ke-
rült, mire újból fényesre sikerült suvickolnom. És
mondj köszönetet a barátomnak, MacVarennek, aki
még azon frissiben elhantolta a tetemedet, és így nem
váltál a dögevôk prédájává. Minden jót az árnyékvilág-
ban! MacVarren (1985)

White Nor Wacak (2351)
és a csapdám (242)

� 46-91-es koordinátán felépítettem egy oltárt, kérem
jelentkezzen, akinek az oltárát befejeztem.

Gyalogtank a HVCS (5283)

� Unkreállást vállalok Gatin környékén, fizetés mege-
gyezés szerint. Gyalogtank a HVCS (5283)

� Ridvor Merdarogh hosszas készülôdés után végre
elindult, hogy a gonosz kalandozókat írtsa. Ez nem
üres fenyegetés: sokkal erôsebb, mint az osztálya. Egy-
ben kérek minden kalandozót, ha az 500-as és 531-es
között gonosz kalandozó, vagy tolvaj pontos táborozási
helyét meg tudja (áthalad rajta) sürgôsen értesítsen,
hogy még ott találjam az illetôt. Egyben elnézést kérek
mindenkitôl, akit az 500-ason túlságosan megsebez-
tem gyakorlatozás közben a csontkésemmel. Most már
persze bronzhegyût fogok használni...

Ridvor Merdarogh (1195) 
(Würth Attila, Fogarasi út 17. 1149

� Leia, neked is olyan jó volt, mint nekem?
Batizi (1270)

� Kavadu iszákot süntüskére cserélnék az 508-as kör-
nyékén. Brezsnyev (1956)

� Lányok! Ki akar megismerkedni egy jóképû árnyma-
nóval? Shaddar körüliek elônyben!

Robin Hood (1505)

� Sötét Igbut! Megdöbbenve láttuk a GN 15-ben a Ha-
lállista-kiegészítést, amin szerepel Octavianus - az elnö-
künk is. Mi kiállunk mellete! Tehát, ha vezetônket „Ha-
lál”-listádon feltüntetted, ott a helyünk nekünk is!

Ghalla Lovagrend

� Figyelem! Esztergomi túlélôk és MERP-et játszók je-
lentkezését várom. Jelentkezni lehet az 1151-es szá-
mon, vagy levélben az alábbi címen: Dobsonyi Norbert,
Esztergom, Rényi Rezsô 19., 2500.

� Az én halállistám: Sötét Igbut és társai. Ezt a halál-
listát javallom, hogy minden olyan játékos fogadja el,
aki kifejezetten gyûlöli az ilyen hivalkodó, pöffeszkedô
alakokat. Argos (3131)

� Glyce Jhon Michael! Tudod mi vagy te? Egy mocskos
fajgyûlölô... Grindel az Árnymanó

� Kedves Sötét Igbut! Szomorúan vettem észre, hogy a
GN 16. számában nem jelent meg újabb halállistád!
Megmondanád, hogy ezentúl mi a jó francon fogunk
röhögni? Grindel az Árnymanó

� Barátaim tájékoztatására közlöm, hogy az elfet az
502-esnél nem csak szórakozásból öltem meg, hanem
érdekbôl is; a növényzetet pedig azért pusztítom, mert
szénanáthás vagyok. Napkeleti Böff (3751)

� Kedves Lop-Nessy Eszti és Setét Patkány! Örülök,
hogy megalapítottátok a Mesterek Bandáját, végre egy
KT, amely a szerencsétlen kitaszított, árnymanók érde-
keit tartja szem elôtt. Sajnos én még nem lehetek KT
tag, de amint lesz rá lehetôségem, jelentkezni fogok!
Addig is jó lopkodást kívánok minden árnymanó testvé-
remnek! Grindel az Árnymanó

� Ghalla népe! Megkérek mindenkit, hogy fokozato-
san vigyázzon a tárgyaira, ugyanis lopás nevezetû sza-
kértelmem egyre fejlôdik! Én elôre szóltam...

Grindel az Árnymanó

� Ki lopta el a bunkómat? Kivolt az a bunkó? Jelent-
kezzen! (5033)

� Sötét Igbut! Én a helyedben kevesebbet pattognék.
Bár igaz, hogy múltkori találkozásunknál volt DEM-ed,
de lehet, hogy legközelebb nem lesz. Bane (2445)
u.i.: Oh, Igbut! Aki egyszer már megölt, azt nem írod
fel a Halállistádra?!

� Úszógumit Smacknak! Hamy (2269)

� Nemo Brave! Az 500-asnál is van egy ilyen mocsok,
már három skalppal! Hamy (2269)

� Mindenkinek, hogy tudja... A sok rága-
lom és aljas intrika ellenére a Serény Mú-
miák igenis léteznek. Nem oszlott fel és
nem szenvedett közös tudathasadást, bár-
mennyire is örülnének az ellenkezõjének
egyes hírhedt alakok. A KT-ból kiváltak
azok, akik tudattársaik rovására próbáltak
összeharácsolni minden elérhetõ javakat és
hatalmat. A megmaradtak új alapszabá-
lyokban állapodtak meg. Tagjaink teljes
cselekvés- és tudatszabadsággal rendelkez-
nek és természetesen az összes elõnyt élve-
zik, amelyet egy KT nyújthat (MXTU-k, tár-
gyak, társak stb...). Bárki velünk tarthat,
aki magáénak érzi a Káosz és a gonoszság
eszméit, de aki nyíltan ellenünk lép, az ha-
mar az árnyvilágban lelheti magát. Min-
denki jobban teszi, ha egy kicsit körülnéz,
hiszen alakul itt csak a vezér érdekeit ki-
szolgáló, rabszolgákból álló KT is. Ghallát
képmutató, melldöngetõ, fehér aurájú, lel-
ketlen gyilkológépek járják. A lopás képes-
ségét igen magas szintre fejlesztett Elenios
hívõkrõl is hallott már mindenki. Igen,
ilyen Ghalla szeretett földje. A Serény Mú-
miák vállalják egyedül nyíltan hitüket és
jellemüket. Nálunk egyetlen törvény van: a
híres-hírhedt Betyárbecsület.

Üdv.: George McLoplac (4155)ÁRNYMANÓK SZÖVETSÉGE
Elérkezett a nap, hogy az árnymanók összefog-
janak, és megakadályozzák fajuk pusztulását.
Milyen joggal néznek le minket, csak azért
mert mi tolvajok vagyunk!? Nem csak mi lop-
kodunk!!! Mi nem leszünk Ghallán senki rab-
szolgája, kiharcoljuk a szabadságot! És ha már
ilyen sokan választottuk ezt a csodálatos fajt,
tartsunk össze, és védjük meg magunkat közös
erôvel. Ha ezekkel egyetértesz lépj be az ÁSZ-
ba, mely ezek megvalósítása céljából jött létre.
Mi ezt akarjuk!!! És te?
Blinát (4459,) Sundéra (5233) és a tagok...

Az ÁSZ hamarosan Közös Tudattá fog alakulni.

� Toborzó a S(z)erény Múmiák közé! Ha már
eleged van az állandó ellenségeskedésbôl,
elôítéletekbôl, ha unod a pusztítást, megér-
tésre és békére vágysz, nos akkor menj a
dögunalmas szent sz..-ba vagy a magukat
„jónak” hirdetôk (pl. a „Halvány vibrátort
nyûvô fickós majmok” vagy az „Álomûzôk”
közé). Mi a sötét út „duplán igaz” (igazigaz)
követôit várjuk csapatunkba, minden hájjal
megkent gazembereket, gyilkosokat, rab-
lókat, tolvajokat. a KT-nk célja ghalla jelen-
legi kaotikus állapotának fenntartása, hatal-
munk kiterjesztése és sok móka (nekrofun-
rombolás, gyilkosság, lopás, háború stb...). A
tagságnak nincsenek kötetlezettségei a töb-
biekkel szemben („Éljen a diktatúra” – kenyér
és víz nélkül  rövid ideig) és bár az egységre
törekszünk, bárki bármilyen akcióból kivon-
hatja magát. Bizonyos idôközönként válasz-
tásokat tartunk, ahol bárki indulhat és lehet
vezér (ha eleget tett a KT-ért). Ha meggyôz-
tünk róla, hogy köztünk a helyed, add ki a
KÖTB 9103 parancsot és üzenj!

CLOD ONAR (4373), BLUE SCOURGE (4505) és
bárki, akin mosolygó angyalkát látsz,

rózsaszín bugyiban 
(természetesen hátulról)
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10. körig:
Egy körben legtöbb TP:
Sardullah Sarpa 496
D’arker N’est 446
Silverandark 408

Madigan 257
Dorong Tódor 199
Killer 186
Összes TP:
McPaul 1465
Banális Ájlbibek 1341
Sardullah Sharpa 1260
Sharon Stone 837
Dorong Tódor 804
Simon Phoenix 696

Megölt szörny:
McPaul 48
Arisztipposz 44
Kadera Forsetti 42
Morthalion 36
Terr van Sater 36
O’Lajos Hal 35

20. körig:
Egy körben legtöbb TP:
Acionyx Jubatus 871
Ligthning Fist 798
Doktroll Martens 768
Igazságos Mátyás 716
West’Kobhajczy 631
Beterp Eszter 600
Összes TP:
Drofo 6399
Acionyx Jubatus 4521
Brutaliti 4091
Beterp Eszter 2826
Ishio Hacuka 2682
Slamboy Testvér 2220
Megölt szörny:
Drofo 93
Wu Chen, az Éber 90
Izomagy Péppéver 81
Igazságos Mátyás 80
Vitéz Fehérlófia 67
Killer 66

30. körig:
Egy körben legtöbb TP:
Avatar of Adamo 2008
Dort Amessix 1553
Doktroll Martens 1321

Összes TP:
Avatar of Adamo 13961
D’arker N’est 8478
Piszkos Fred 8005
Doktroll Martens 7941
Nirvana 7332
Megölt szörny:
Avatar of Adamo 139
White Nor Wacak 117
Albin Mendal 110
Nirvana 106
Doktroll Martens 99

40. körig:
Egy körben legtöbb TP:
Avatar of Adamo 2449
McNewast 1444
Miranda 1388

Killer 1081
Death Knight 631
Összes TP:
Darkseid 15321
Nirvana 13283
McNewast 12009
Vortax 11227
Killer 11143
Death Knight 8492
Megölt szörny:
Avatar of Adamo 198
Nirvana 149
Shiva Shavti 149
Death Knight 142
Tasslehoff Fúróláb 140
Killer 128

50. körig:
Egy körben legtöbb TP:
Kockásfülû Thorin 2421
Ved-Smillon 2183
Thak Grober 1993
Taghor 1089
Nicolaus 1042
Összes TP:
Ved-Smillon 28376
Taghor 21916
Mohammad 21052
Death Knight 14664
Megölt szörny:
Ved-Smillon 213
Death Knight 197
Mohammad 192

60. körig:
Egy körben legtöbb TP:
Ved-Smillon 3688
Armidon Eldonal 1699
Wu Song 1303
Összes TP:
Ved-Sillon 26798
Albin Mendal 25049
Armidon Eldonal 20637

Megölt szörny:
Ved-Smillon 280

70. körig:
Egy körben legtöbb TP:
Mohammad 2558
Abdul 2130

Összes TP:
Mohammad 53285
Abdul 33076

Megölt szörny:
Mohammad 310
Abdul 267

80. körig:
Egy körben legtöbb TP:
Abdul 3317

Összes TP:
Abdul 52296

Megölt szörny:
Abdul 325

90. körig:
Összes TP:
Dalamar 5611(!)

A különbözô „versenyszámok” elsô három helyén a „Minden Idôk Legjobbjai” áll-
nak, a többi helyre az utolsó GN megjelenése óta beküldött rekorderek sorolódnak
be. Ha rekordot, észrevételt küldesz be, légyszíves mellékeld az adatot igazoló for-
duló fénymásolatát, és jelöld meg azt a részt, amely rekordgyanús.

� Brutaliti! Tök igazad van! Hamy (2269)

� Sötét Igbutnak! Égô vagy! Csak az a szerencséd, hogy ezek
a kalandozók akiket felsoroltál, nem foglalkoznak ilyen pitiá-
ner fazonnal, mint amilyen te vagy.

„Sir” Thorrfin, a jó törpe (4732)
u.i:A jelentéktelen alakoknak mindig nagy a szájuk. Az igazán
nagyok pedig csendben mosolyognak rajtuk.

� Az 503-tól keletre hol van „Fekete gyöngy“?
Beard (2967)

� Hellósztok túlélôk! Visszatértem! Bocs, akinek nem ír-
tam, de a Marsról furcsa is lett volna írogatnom!

Waldorw (1926)

� 1 kavadu lebenyt, 2 varányszemet, 1 fáklyát, 1 bunkót, 1
dárdát, 3 drótszôrt, 3 sünmedve tüskét cserélek 1 szöges
bunkóra. Igaz Orby (1642)

� FIGYELEM!!! Minden jóérzésû kalandozónak! A 89,53
mezôn a helytartói várostól 12 mérföldre nyugatra egy ZAN
INDUKÁTOR épül, amely a helytartói város PUSZTULÁSÁHOZ
vezethet! Bárki vagy is aki erre a mezôre lépsz, kérlek a saját
érdekedben add ki a ZIP 288 40 parancsot, ami az indukátor
rombolását segíti! Vajon ki lehet az a hatalmasság, aki ilyen,
mindenki által elítélendô romboló mágiát ûz???

Mindenki érdekében : DAE (5274)

� Villám szimbólum keresi gazdáját. Érdeklôdni lehet a
2186-os számon Quill közelében. Nicolaus

� Gatin környékén kalandozók! Bocs mindenki, akitôl lopni
próbálok, de Fairlightnek egy lopott arany kell. Akitôl sikerül
aranyat lopnom, annak 10 arany üti a markát! Reményked-
jetek. Egy ezüst hajú, szürke szemû elf.

� Te eszement árnymanó tolvaj! Nem tudom elhinni, hogy
azért cselezted ki a csapdámat, hogy eltulajdoníts 2 kerek kö-
vet! Ezt begyûjthetted volna 5 helyett 2 TVP-ért is!

Swerdon (2860)

� Raistlin (4187) kér Szent Jogart, bronzkulcsot, szvó ek-
toplazmát, trikornis szarvat Gatin környékén.

� Te barna hajú, barna szemû ember férfi, kinek egy lila
brekk trófeája és két kalandozóskalpja van. Ne a kezdô ka-
landozókat támadd meg, hanem a veled egyezô nagyságúa-
kat. Én egy kezdô kalandozó vagyok, egy fekete tüsi haju,
csillogó szemû, bajuszos kobudera férfi. Szerintem neked
sem esne jól, hogyha megtámadna Toborzásgátló Vlagyimir,
és egy ütéssel szétszakítana. Ugyhogy ne az elsô szintû kalan-
dozókat szabdald a csontkéseddel, hanem tapasztaltabb ka-
landozókat. Pihe-Puha Vasököl (5760) üdvözlettel.

� Shadow! Amiért lopni próbáltál tôlem, megfizetsz. De sze-
rencsédre adtál két varányszemet. Ezzel kiengeszteltél!

Bazi Joe (5985)

� Dornodon papok írjatok! Baromarcú (4884)

� Kedves Fekete Monyóba, vagy hogy hívnak. Engem csak
akkor fog el a hányinger, ha rád nézek! Igaz Orby (1642)

� Sötét Igbutnak! Kérlek elôbb gyôzd le Don Calonit, és csak
utána ess nekem! Igaz Orby (1642)

� Minden vállalkozó szellemû tolvajnak! Ha valaki lopni
próbál tôlem, azt nagyon megverem. Akinek sikerül lopnia,
azt addig ütöm a vasalt bunkómmal, amíg le nem tépem a
skalpját. Várom a kedves érdeklôdôket. Buldózer (4199)

� Vigyázz te gonosz mutáns, aki pszível életerôt szívogatsz
szegény kalandozóktól! Szerzek egy konzervnyitót, legöngyö-
löm rólad a páncélt, aztán meghempergetlek a hóban!

Talpa az utazó (2159)

� Te gyönyörû kék szemû, hosszú szôke hajú gnóm leány,
ki az 502-es környékén tartózkodtál július eleje körül, kér-
lek, üzenj! Sunlicht (2710)

� Furcsa élményben volt részem: „5 kg kenyér” (1778)
megpróbált meglopni. Nemsokára megint történt valami és
az én étkészletem gyarapodott 5 kg kenyérrel.

Al Bundy, a rettenetes (5365)

� Kedves Corwex barátom! Te bizonyára fogalomzavarban
szenvedsz. A gnómok fejedelme akarsz lenni? Mi jogon? Mert
neked volt a legtrollosabb IQ-d a gnómok közül? Ezt a fejede-
lem-kérdést szerintem beszéld meg Hellbjörnnel és Sötét Ig-
buttal is. Sunlicht

� Nálam kezdôbbek! (5. vagyok (szintben)) Ha kell info, ír-
jatok! Leslie, a troll (2572)

Barják László, 2800 Tatabánya II. Dózsa Gy. u. 34.

� Tatabányai kalandozókkal keresek kapcsolatot.
Leslie, a troll (2572), 317-644

� Mi ez a Ghallai Nô Egylet?! Nônemûek, megint egyenjogú-
sági hisztériátok van? Hogy a büntetô praglonc játszon a két
szép szemetekkel! Leslie (2572)

� Kedves kobuderák! Hát hogy van az, hogy csak Nemo Bra-
ve-nak jutott eszébe tenni valamit fajtársa ellen, aki a tapasz-
talatlan kalandozókat nyírja?! Habár én még kispályás lány
vagyok, azért csatlakozok Nemo Brave felhívásához: Csapjuk
agyon ôkelmét! Nem lesz túl nagy kihívás, hiszen a 6 kalan-
dozóskalpon kívüli topránypolip és kaffogó hebrencs trófea
nem igazán rémísztô! Sylvera (5801)

� Azon igen tisztelt kalandozók jelentkezését várom, akik
megunták az életüket! Árnymanók elônyben!

Hulk Hogan, egy csendes pankrátor (5585)

� Az 502-es környékén 3 vizestömlôt ad cserébe sünmedve
tüskéért! Hulk Hogan (5585)

� Tisztelt Szôröspók Ôrdémon! Ne a kicsiket bántsd! Talál-
kozz velem, majd elbeszélgetünk!

Hulk Hogan, egy erôs troll (5585)

� Röpte! Mi van? Mióta elküldtem a fényképemet, nem ír-
tál! Keur (403)

� TÁPOLÁS VAGY SZEREPJÁTÉK? Szerepjáték.
Keur (403)

� Üdv kalandozótársam! Hiányzik valamid, ami szükséges
lenne? Nincs vizestömlôd, mert ellopták? Hiányzik egy vacak
mandibulapenge, vagy esetleg elajándékoztad az összes va-
rányszemet annak a szakadt mágusnak? Szeretnél mérget
szerezni, de nincs amibe rakd? Nem találod azt a rusnya tig-
roszlánt? Áldozni szeretnél, de nincs mit!? Micsoda pech!!
...És micsoda mázli, hogy én is itt vagyok! Írj! Fémekért eze-
ket, és még más tárgyakat megkaphatod! (Infót és térképet is
cserélek!) A szinted nem számít!

Qwirra de sahred (2029)

� Tápos Légió? (Rákos Légió)Ha ilyen nyomoroncok len-
nénk, nem is égetnénk magunkat a Ghalla News-ban. Ha
meg varázspárbajt akartok, a kis popsitokba rúgunk néhány
varázslatosat. Ha esetleg balhézni akartok, írjatok idôpontot,

és az 506-os épületnél megcsapjuk. Ôszinte szeretettel és ba-
rátsággal: Lord Perfect (4263)

Raistlin (1250)
Cronwald (2259)

Ui.: És végezetül egy jókívánság : A száraz villám sose vágjon
mellétek, csak belétek!

� Infóért könyörög egy habtestû ember-nô kalandozó, aki
TELJESEN (2.szint) kezdô. Minden jó!

Lyneth Suo Scrofus (4769)

� 146 cm vagyok és 86 kg ! Hol itt az igazság! Igaz, hogy
még nagyon kezdô vagyok, de reményét sem látom, hogy
külsôm megváltoztassam (elônyömre). Így hogyan szerezzen
egy nô hûséges hitvest magának?!

� Tisztelt MGTSZ!!!
Olvastam hirdetéseteket a GN 14. számában. Addig OK, hogy
a törpök egyesüljenek, de amit utána írtatok az már veteke-
dik Sötét Igbut primitívségeivel. Mikor fogjátok már fel, hogy
az hogy valaki gonosz nem azt jelenti, hogy nem használjuk
a BA parancsot. Az, hogy valaki a leggonoszabb nem hatal-
mazza fel arra, hogy irányítson egy szövetséget. Az igazat
megvallva szerintem nem valami nagy életcél az ‘eszeveszett,
féktelen, vad pusztítás’, éppenezért kérlek benneteket lega-
lább ezzel ne égessétek le azt a kevés gonosz törpét.

Alf (5458) (Egy LEAH-ot követô törpe!)

� Megalakult a Ghallai Mélynövésûek lovagrendje! A lovag-
rend célja egymás támogatása infókkal, és tárgyakkal,
valamint az összetartás biztosítása Ghalla „lenézett” fajai
közt. Tag lehet az akinek testmagassága nemhaladja meg a
130 cm-t. A lovagrend jólszervezettségének, illetve a tárgy- és
infócsere segítéséenk érdekében minden tag kb. másfél
havonta kézhez kap egy „újságot” is. Akkor is jelentkezz, ha
csak most vagy az elsô fordulódban! Minden tisztelt
érdeklôdôt várunk! Sunlicht (2710) 1203-988

Gignup (3169) 1609-297
És egy „verseny“: Akitôl három egymást követô fordulóban
elloptak valamit, az küldje be az esetek fénymásolatát szept.
15-ig. Akitôl a legtöbbet loptak el, annak befizetek egy in-
gyenfordolót. Tehát: Az eseteket várom. Azért a csapdáitokat
még nem kell leszerelni!
Üdv. Mon (1109) Göd, Cserfa u.3. 2131

� GRINDEL AZ ÁRNYMANÓ (5423)
Egy gyönyörû nap reggelén
Ormánygôte jött elém
Sántikált a szegény pára
Tüske ment a patájába
Erre gyorsan megöltem
Aztán egy jót röhögtem
Hazudni, csalni, lopni jó
Itt van Grindel, az árnymanó

� Ezennel meghirdetem a legizgalmasabb 4+1 fordulós
pályázatot.
1. forduló: Azok jelentkezését várom, akik egy fordulójuk-
ban kt parancs nélkül minél több bunkót szedett fel. A je-
lentkezéshez nem kell semmit sem tenned, csak a karakter-
lapod, és azt a mondatot pl: „Elteszel 8 bunkót”!!! kell idéz-
ned amikor felszedted a tárgyakat. (Csak A4-es fénymásolatot
küldj!) A nyeremények egetverôek, és aki megnyeri mind az
öt pályázatot azt egy gigaajándékkal jutalmazom. Jelentkezési
határidô a GN megjelenése után 2 hét! A pályázatokat Aci-
nonyx Jubatusnak (5350) kell küldeni. A nyerteseket levél-
ben értesítem, úgyhogy írd fel a karakterszámodat! Ajándé-
kot mindig az 1-8 helyezet kap.
A Ghallai Fortuna : Acinonyx Jubatus (5350)

� Búza, te senkiházi görény! Mit lopkodsz? He!?? Úgy is el-
kaplak és kivégezlek! Tûzopál Mana (1381)

� Figyelem! Megalakult a Ghallai Üzleti Kamara, a GÜSZ!
Célja: 
– a Ghallai kereskedelem élénkítése,
– a tagok meggazdagodása
– földterületek vásárlása és hasznosítása
– szörnyfészkek kisajátítása
– olvasztókemencék, vaskohók, világítótornyok építése
– a természet védelme
– a tagok segítése
– a tolvajok megfékezése
–különféle rendezvények szponzorálása
Aki be szeretne lépni az írjon nekem :

Tûzapál Mana (1381)

� Örömmel tudatom minden alakváltóval, hogy ezennel
megkezdi mûködését a MASZAT (a Megmaradt Alakváltók
SZAkszervezeti Tömörülése). Célja a Ghallai alkváltók szerve-
zett egységbe tömörítése. Jelentkezni lehet korra, nemre   és
jellemre való tekintet nélkül. Egyetlen kikötés csak a fajtár-
sakkal szemben érzett teljes lojalitás és tolerancia. Ezúton
meghirdetünk egy pályázatot a vezetôség harmadik helyének
betöltésére. Olyan 4-5. szintû fajtárs jelentkezését várjuk, aki
a sötét oldal követôje (vagy azzá szeretne válni), hogy az
egyensúly a jellemek közt maradéktalanul fennálljon. Alap-
szabályzat a vezetôségi egyeztetô ülés után igényelhetô. A be-
lépés (egyelôre) díjtalan. Jelentkezés: Sisawat (1419)

Konarks Metamorph (3264)

� Tisztelt Kalandozók! Egy 5. szintû közepesen tápolt karak-
ter vagyok. A célom az, hogy alapítsak egy semleges szövetsé-
get. Ebben az lesz a különleges, hogy nem lesz fônök, tehát
rangsor sem. A kötelezettség mindössze az, hogy segítsük
egymást és tartsunk össze. Ezt úgy értem, hogy megosztunk
egymással minden információt és aki a szövetség bármely
tagját bántalmazni meri, azt a tagok közösen megtámadják,
így eléggé ütôképessé válhatunk.

Utolsó mondandóm az lenne, hogy ha a csapatnak min.
5 tagja lesz, akkor mindenkivel egyetértésben kitaláljuk, hogy
mi is legyen a szövetség szlogenje. A szövetség neve : BAJTÁR-
SAK MEZSGYÉJE. A továbbiakban is minden jót kíván : Argos
(3131) Budapest, 1091, Üllôi út 5, telefon : 216-94-17

� Kedves kezdô kalandozótársaim! Vigyázzatok a sok önkén-
telen segítségnyújtóval! Csak a hivatkozási számotok kell ne-
kik (tisztelet a kivételnek), hogy aztán lemészárolhassanak
benneteket! Netudki (12)
Ui:Veled vagyunk Nemo Brave!

� Toborzásgátló Vlagyimír! Ha a megalomániád miatt a ZAN
elszabadul és felperzseli ezt a talpalatnyi helyet is, akkor ne
találkozzunk a következô létsíkon, azt ajánlom.

Netudki (12)
Izmos Vilmos (2027), Gourth Killmaster, 4810, és mindenki
aki segíteni akar egy kezdôn, bármit szívesen fogadok : ta-
nács, térkép, infó. Írjatok! Turcsán Szabolcs, Kerekegyhá-
za, 6041 Dózsa György út 15.

� Sötét Igbut! Én magam is gonosz vagyok, de nem telhetet-
len és fôleg nem beképzelt! Én tisztában vagyok hatalmam-
mal és erômmel. Nem gondoltam, hogy ilyen buta gonoszok
is léteznek Ghallán... Rothdak a megtorló (1170)

� Xadornix! Szerintem te is félreértelmezed ezeket a fogal-
makat, ne feledd : ez egy fantasy világ és nem a föld... Ilyen
tekintetben megállapításaid nem jók, hiszen megtörik Ghalla
eddig kialakult illúzióját! Mazochista, szadista... ezek a sza-
vak nem illenek ide... Rothdak a megtorló (1170)

� Glyce Jhon Michael! Írásod több helyen is ellentmond sa-
ját magának és ráadásul nagyon naívan fogod fel a helyzetet!
Szerintem te még nem vagy tisztában a gonoszság erejével,
mely körbehálóz minket...

Rothdak a megtorló & Gargador a törpe

� Dalamar! Azt hiszem már okultam és tudom, hogy mire
készülsz! Mindenesetre sok sikert kívánok neked hozzá! Azt
hiszem mi mind a ketten ugyanolyanok vagyunk... Még talál-
kozunk. Rothdak a megtorló (1170)

� Ügyeljünk a környezetre! Nem lebomló szemetet (fém-
rúd, acélpengôke stb.) eldobálni, továbbá Zan-indukátort
üzemeltetni szigorúan tilos! Mérgezett Gyökér (2876)

� Sötét Igbut! Neked egy nagy mázlid van: hogy a hülyeség
nem fáj. Lunaris D. S.

� Minden érintettnek! A „Jó” nem egyenlô a „hülyé”-vel.
Lunaris D. S.

� Szegények és gazdagok, kerítôk és csajok, istenek és ***
(cenzúrázva – a szerk.), most az egyszer mind rám hal-
lgassatok! Alakulóban Ghalla 1. Metál (fém)tudata: a Heavy
Metal Heaven! Ha emlékszel még a szférák zenéjére, s van
még rá igény e lepusztult világban, hát jelentkezz. Megkötés
semmi, mindenki annyit tár fel magából, amennyit akar.

A fémzene egy gyermeke (2313)

� L-N Eszti! Nem untad még meg a mindenki elleni ÉR-
TELMETLEN hajtóvadászatot? A Serénykedô Múmiáknál elér-
ted a célod, most ráugrottál az ÁSZ-ra. Ki lesz a következô?
Talán én? Patkány! Jobb lenne, ha értelemesebb szövetségest
választanál. Tisztelettel, Sötét Igbut 

� Bátor híveim, Ghalla Népe! Grandiózus tervemet, mely a
Túlélôk Földjének teljes felszabadítására, a egyetemes bol-
dogság elérésére, a virágzó, demokratikus állam megvalósítá-
sára irányul, szörnyû veszély fenyegeti: renitens kalandozók
ártatlan varkaudar munkásokat gyilkolnak le, ezáltal gátolva
a világ jobbá tételéhez elengedhetetlenül szükséges Zan in-
dukátorok építését! Kérlek segítsetek, és írtsátok ezeket az
undorító szabotôröket! Gondolok itt többek között Fire Ele-
mentalra, Calorge-ra, Nemesszívû Thorfilra, és a többi Álom-
ûzôre és Irgalmatlan Nôvérre. Kiemelném még Illinir Doa-
ront, aki hasonlóképpen cselekszik, mint a fentiek, csak ép-
pen denevér szimbólummal a nyakában. Kedves ismeretlen,
csak nem álruhás (és tiszteletbeli) tagja vagy az Álomûzôk-
nek? Bérgyilkos vagy csak egyszerû rabszolga vagy? 
Híveim! Özönöljetek elôre és építsétek fel az indukátorokat.
Pótoljátok a szerencsétlenül járt és a munkából kiesett var-
kaudarokat. Az elsô kísérleti robbantást még karácsony elôtt
szeretném végrehajtani, azon a helyen, ahol a Raia papok
templomukat építik. Tündöklô és szemet roncs... azaz gyö-
nyörködtetô látvány lesz ez! Csak arra vigyázzatok, hogy a
szanaszét deusexmahinázó Raia papok nehogy rátok zuhan-
jatok, ahogy kísérleteim elsô gyümölcsét csodáljátok.

Toborzásgátló Vlagyimir (6666)
ui: levéllel csakis az zaklasson, aki már legalább 400 TVP-t
épített Zan indukátoraim valamelyikébe! A többi levélíróra
tudatkorbács vár.

� Üzenet az Új Birodalom alattvalóihoz. 
Híveim! Az egymással acsarkodva versengô helytartói váro-
sok, a pusztulás ígéretét hozó Toborzásgátló, a tunya király-
ságát elôlünk ocsmány módszerekkel elzáró Borax olyan ká-
oszt teremtettek, amelyet csak egy erôskezû császár vezette
Új Birodalom állíthat helyre. Ki legyen az új császár? A válasz
egyértelmû: Ghalla leghatalmasabb, legokosabb, legbölcsebb
kalandozója, a II. Olimpiai játékok gyôztese! Sistergô Pumpa
mindenkit vár a zászlaja alá, aki hírnévre, hatalomra és
rangra vágyik. Hányjuk kardélre a helytartói városok lakossá-
gát együtt! Romboljuk le a Zan indukátorokat kéz a kézben!
Égessük fel a szántóföldeket és a falvakat! Hej, micsoda
pompa vár arra, aki hozzám csatlakozik! Senki ne küldjön
olyan üzenetet, hogy „Pumpa, ugyan mit ajánlasz a segítsé-
gemért cserébe?“ vagy „És mik a céljaid?“, stb. Az ilyen ka-
landozókra, akik még olvasni sem tudnak (hiszen üzenetem
eléggé érthetô!), nincs szükségem. Egyfajta választ tartok el-
fogadhatónak: „Sistergô Pumpa, csatlakozni akarok! Hûsége-
sen várom parancsaidat. Aláírás: XY.“ 
Az a TELJES Közös Tudat, amely elsôként tesz nekem hûség-
esküt (kizárólag vezetôk üzenjenek!) 1000 arany jutalomban
részesül. Sistergô Pumpa (6500)

Kedves Vészhozó és egyéb SÖTÉT és IGen BUTa
társaid! Jól szórakozom irományaitokon me-
lyek MINDEN ésszerûséget nélkülöznek. Saj-
nos a legutóbbi tûzözönben elpusztult a Ghalla
Rádió és azóta nélkülöztem a SIDHE-rôl szóló
mesesorozatot, amit gyermekkoromban szíve-
sen hallgattam! Köszönöm a nosztalgiamûsort
(bár egy kicsit „véres”...)

Szôrös Karom (5367)
Ui : Ha mégis komolyan gondoltátok, egysze-
rûbb erdôben kiadni a h 92 parancsot, mely-
nek hatására hurkot köttök a kötél végére, ezt
a nyakatokra teszitek, a kötél túlvégét pedig
egy magas fa erôs ágára kötitek (ragaszthatjá-
tok is) majd... ugye értitek! Szôrôs

Képzettség rekordok
Russel 10. ford 8. szintû gyógyítás
Nin-Eisu 8. ford 6. szintû ökölvívás
Panama Jack 7. ford 5. szintû ütôfegyver
Izomagy Péppéver 5. ford 4. szintû ütôfegyver
Karithx Thurlock 11. ford 10. szintû nyomkövetés
Doktroll Martens 30. ford 17. szintû gyógyítás
Egy Isten 21. ford 10. szintû bányászat
Kisalkatú Kató 5. ford 6. szintû bányászat
Szûzies Lotyó 5. ford 4. szintû szúró-, ütôfegyver
Szûzies Lotyó 10. ford.: 7. szintû szúró-, 6. sz. ütôfegyver

Különleges rekordok, érdekességek
• Grate of P’tia egy fordulóban 11 rezet és 2 ónt ásott ki.
• Zuzmónak a 7. fordulójában gonosz (9) volt a jelleme.
• Tom the Archmage a 8. fordulójában 10 gonoszságpontot gyûjtött.
• Thar’dan a 40. fordulójában 8 tulajdonságpontot szerzett.
• DAE a ugyanazon a mezôn egymás után nyolcszor ásott, ebbôl az elsô 4 sikeres volt!
• Silver Kola 1 fordulóban 88 varázspontért varázsolt.
• Alex Vampirsson születésnapjára Közös Tudatot kapott ajándékba.
• Kadera Forsettinek hat ásástól, KNO nélkül, 1 forduló alatt 3-al megnôtt a bányászata.

• Szûzies Lotyónak a 10. fordulójban 22-es volt az egészsége

Halállista kiegészítés:
Glyce Jhon Michael, Csala Csíny-Csilla,

Cornebara, Weelean, De’Cugel, Nemo Brave,
N. C. Brave, Sihaya, Törpapa, Dort Amessix,

Dandur Swiftaxe, Spider Telkontar, Easthawk
Telkontar, Shadow Telkontar, Knight-Errant,
Laurence Firefist, Szûzies Lotyó, Acélöklû

Kervin, 1897-es kalandozó, Saqziwy Matiref,
Chris Mchawk, Ightcralwrer, 

Coss-Axel-Sinioth, 1381
Sötét Igbut


