
STATISZTIKA A KALANDOZÓSKALPOK ELOSZLÁSÁRÓL 
A KÖZÖS TUDATOK KÖZÖTT:

KT neve jelleme skalpok (a tagság 
száma százalékában)

Lélektiszítító Irgalmas Nôvérek jó (Raia) 11 45%
Álomôrzôk jó 6 12%
Serény Múmiák gonosz 6 30%
Naplovagok jó (Raia) 5 16%
Vasalt Bunkók semleges 5 20%
Viharlégió semleges 4 8%
Ördögi Kör gonosz 3 16%

Az adatok magukért beszélnek. Azért gratulálok a Múmiáknak, hogy
a „jók” között még meg tudták csípni a dobogó legalsó fokát.

Ilinir Doaron (4538)

SZERKESZTÔI 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 rózsaszín 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
9119 Kvazársziklák Népe troll 3189 Brutaliti Véres csatabárdot nyalogató troll
* a belépés feltétele 400 TVP építése egy ZAN-indukátorba

Jelenleg ismert Közös Tudatok

Íme a világégés óta eltelt
872. nap statisztikái (az ada-
tok csak a nyugatról érkezett
kalandozókra épülnek):

Férfi: 84% Nô: 16%
Jó: 12% Semleges: 77% 
Gonosz: 11%

Fajok:
ember: 17% elf: 12%
törpe: 9% árnymanó: 10%
alakváltó: 15% gnóm: 8%
troll: 11% kobudera: 17%
mutáns: 1%
Vallás:
A kalandozók 38%-a hívô.
Ezen belül a hívek aránya:
Leah: 9% 

Dornodon: 11% 
Raia: 18% 
Elenios: 5% 
Sheran: 17% 
Tharr: 19% 
Fairlight: 21% 
Tulajdonságok:
erô: 32
iq: 35
ügyesség: 32
egészség: 26
szerencse: 26
Harci ismeretek: 
ökölvívás: 21
szúrófegyver: 23
vágófegyver: 16
ütôfegyver: 21

lôfegyver: 20
dobófegyver: 22
Egyéb ismeretek:
rejtôzködés: 36
nyomkövetés: 41
lopás: 32
mászás: 9
csapdakészítés: 20
csapdaészlelés: 22
gyógyítás: 38
titkosírás: 4
felderítés: 22
szörnyidomítás: 7
teológia: 23
taumaturgia: 15
harcmûvészetek: 21
zene: 11

szörnyismeret: 13
pszi: 15
zárnyitás: 9
vadászat: 22
bányászat: 26
Egyéb érdekességek:
Eddig 102 kalandozó lelte ha-
lálát (néha elôre megrendezett
körülmények között) a TF-fél-
szigeten. A max. pontok között
a csúcsok pedig: 

max varázspont: 326,
max. tudatpont: 29,
max. pszípont: 126,
max. életerô: 269.

A leggazdagabb kalandozó-
nak 3628 aranya van.

Kedves olvasó! Néhány dolog a Ghalla News-ba küldött anyagokkal kapcsolatban.
1. Továbbra is a kukába kerülnek mindazon beküldött anyagok, amelyek kalandozó-

név, -szám, netalán mindkettô nélkül érkeznek. 
2. Többen jelezték, hogy érzésük szerint esett a GN színvonala, ami elsôsorban a brutális

mennyiségû apróhirdetésnek köszönhetô. Itt szeretnénk elnézést kérni azoktól, akik-
nek még nem, vagy csak késve került be a hirdetése, elôbb-utóbb sor fog rá kerülni,
csak eddig nem fért be. 

3. A fenti probléma miatt az a kérésünk, hogy olyan apróhirdetéseket küldjetek be, ame-
lyek: rövidek, nem veszítik el egy-két héten (hónapon?) belül az aktualitásukat, kifeje-
zetten közérdekûek (vagyis nem csak egy-két tucat embernek szólnak). A KT-k, szer-
vezetek hirdetései korlátozódjanak konkrét információkra (név, tömör cél, elérhetô-
ség), a személyes üzeneteket pedig inkább zárjátok rövidre. Tapasztalatok és a beérke-
zett panaszlevelek alapján a GN nem alkalmas sürgôs üzenetek továbbítására

3. Néhány ötlet is érkezett a tartalmat illetôen. Gyakori kérés a humoros írások, novel-
lák, versek, jól sikerült rajzok közlése. Van néhány ilyen is a beküldött anyagok között,
és továbbra is szívesen látunk újabbakat, küldjetek be minnél többet!

Várjuk munkáitokat, kritikáitokat, véleményeiteket. Sikeres bogarászást!

SSSSTTTTAAAATTTTIIIISSSSZZZZTTTTIIIIKKKKAAAAMikor megláttam Õt...

Mikor megláttam Õt, azt hittem álmodom,
De végül rájöttem, ez nem lehet vágyálom.

Rögtön fellángolt bennem az érzelem,
Bár eddig nem tudtam mi a szerelem!

Kértem az Istent: Leah segíts nékem!
S a Hatalmas meghallgatá kérésem.

De ára volt annak, hogy teljesítse vágyam,
S én a feltételt rettegve vártam.

A Hatalmas vámul a lelkemet kérte,
S én gondolkodás nélkül adtam cserébe!
Hisz ki ne adta volna egy pillantásáért,
És egy csábító, gyönyörû mosolyáért.

Ma már tudom, szinte semmit sem adtam,
Hisz ennyi jót még senkitõl sem kaptam!

Irigykedhettek elfek és alakváltók,
Diotimánál jobb lányt sehol sem találtok!

Falcon (1316)

Barátaim, nem értem, mit szapuljátok annyit
Vlagyimirt. Elôször: belegondolt már valamelyi-
kôtök is abba, hogy Dornodon is csak a Zan
használata (a világégés) után lett Isten, addig
halandó volt? Másodszor: azért, mert Dorno-
don gonosz volt, és így a Zant is gonosz célokra
használta, még nem biztos, hogy mindenki
pusztítani akar vele. Gondoljátok el, ha a Zan
eleve gonosz, nem érezték volna meg ezt Borax
udvari varázslói és papjai? Végül is Vlagyimir az
Olimpián nyerte, és az igazán elvárható, hogy
az Olimpia gyôztese NE kapjon olyan tárgyat ju-
talmul, ami a gonosz szolgálatába állítja ôt. Ok,
hogy Vlagyimír szolgái (vagy segítôi, ha így job-
ban tetszik) varkaudarok, akik (amik?) eleve
gonoszak, de szerintem értelmes (és nem gát-
lásos) ember azzal dolgoztat, aki kéznél van, és
aki elég hülye ahhoz, hogy dolgoztatni lehes-
sen.

A jellemekrôl: ahány jellem-magyarázatot
olvastam eddig, mindbôl azt éreztem, hogy
szerzôje saját jellem-választását akarta megin-
dokolni. Errôl a témáról ezért nem írok bôveb-
ben: én ugyan nem magyarázkodok senkinek,
a többi jellem és Isten számomra, mint min-
den valódi hívô számára, másodlagos. Valódi
hívô alatt NEM saját Istenem híveire gondol-
tam, hanem minden olyan kalandozóra, aki Is-
tene elvárásainak megfelelôen cselekszik. Nem
a karakterlap „jellem” rovatára gondoltam ter-

mészetesen, hanem pl. arra, hogy a Raia hívô
jótékonykodjon, a Fairlight hívô üzleteljen, a
Dornodon hívô ott rontsa el a többi kalandozó
hétköznapját, ahol bírja, stb. Aki CSAK azért lett
valamelyik Isten követôje, hogy megkapja az ott
leírt varázslatokat és egyéb plusszokat, az nem
hívô, az csak tápol.

A következô témakör a tápolás. Igazat kell
adjak Tihor Miklósnak: a humán beállítottságú
játékos inkább szerepjátszik, a reál beállított-
ságú inkább tápol. Szakmám programozó ma-
tematikus, szerintetek én mit teszek? Naná,
hogy tápolok, DE ÉSSZEL TESZEM. Aki csak
úgy kategorizál, hogy van aki tápol, van aki
nem, az szerintem nagyot téved. Én azzal
együtt, hogy tápolok, nem csinálok olyat, hogy
„bronzban születik“ karakterem, vagy 6 karak-
terem indul csak azért, hogy a továbbinduló 1
karakteremnek 6 vizestömlôje és 5 kalandozó
skalpja legyen, meg hasonlók. Tápolok, de csak
információt. Beszerzem a környezetemben fel-
lelhetô összes információt, üzletelek, akivel
csak lehet. Mindezek mellett próbálok szerep-
játszani, de nehezen megy, bevallottan az én
hibámból.

Hozzászólásokat, véleményeket az újság ha-
sábjain és az 5947-es kalandozószámon várok.
Választott Isteneitek világítsák be utatok: 

Da-Da-Dadogós, Fairlight követôje

Történt egyszer nem is oly régen, hogy
Szôrös Karom (a továbbiakban csak Szô-
rös) sétált az erdôben (Gatintól nem
messze). Látta ám hogy a fabontó nagyon
virgonckodik, hangoskodik!!

– Nem van ez így jól – gondolta magá-
ban. 

– Majd adok neked vidámsághegyeket!
– mormogta magában.

Ekkor eltette kincsét, Bronzhegyû
lándzsáját és batyuja mélyérôl elôkotorta
bunkósbotját. Nekidurálta magát, mélye-
ket lélegzett és hatalmas lendülettel ráve-
tette magát a szörnyetegre. Leirhatatlan
nagy harc kerekedett! Erôsen ütötték,
verték egymást! Már-már Szôrös gyôze-
delmeskedett, mikor a fabontó (aljas mó-
don) felfalta fegyverét, majd elmenekült.
A harcban elfáradt kalandozó nem sza-
ladt utána, mert mást gondolt:

– Megetted a bunkósbotom? Eztet még
megkeserülöd! Megkereslek! Meg én! Bi-
zony!

Úgy is tett. Letáborozott az erdôben és
elkezdte keresni a fabontót. Egy hét is el-
telt a nagy keresésben, alaposan ráunt a
dologra. Elpakolta tábori felszerelését és
elindult tovább Gatin felé. Majdnem kiért
az erdôbôl, mikor keresése alanyát meg-
látta! Elöntötte agyát a harci düh és neki-
ment a büdös dögnek a Bronzhegyûvel!
Alig kezdtek harcolni, mikor a fabontó
megette a féltve ôrzött kincset.

– Jaj! Jaj! Csúf dolog ez! - kiabálta, és
még egyéb elmondhatatlan trágárságok
özönét zúdította a szörnyre. Puszta ököl-
lel ütötte (jobb híján) az ellensége képét,
mely újfent elinalt (a gyáva). Igen elkese-
redett kedves fegyvere elvesztésén, nagyo-

kat sóhajtott és szörnyû fogasalmat tett:

– Megállj, fabontó megtapasztalod
még öklömnek súlyát! Jön még fabontóra
Acélököl!!

Ettôl kezdve szorgalmasan gyakorolt
ökleivel, sok szörny túlélte, de még több
belepusztult igyekezetébe. Lassan-lassan
eredménye mutatkozott elszánt munká-
jának, mindinkább úgy érezte, már-már
átmenne a kobuderáknak kitalált felvételi
vizsgán. Egyszer csak eljött a nap, és ott
állt a kolostor kapujában bebocsátásra
várva... Jött a rátarti kobudera portás,
mérgesen-kelletlenül kérdezte:

– Mit akarsz? 

Ekkor Szôrös elôadta kérelmét: ta-
nulni szeretne!

– Hát pénzed van-e? – hangzott az
újabb zord kérdés. Mit tehetett mást a ka-
landozó, mint hogy megmutatta erszé-
nyét. Nem volt több kifogása a kapusnak,
így hát beengedte. A felvételi vizsgát ha-
mar teljesítette, a négy tégla összetörése
nem jelentett gondot a tigroszlánfogakon
edzett ökleinek (Gatinban több tigroszlán
fogat adott el mint amennyi saját foga
van). Ezek után megkezdôdött az oktatás.
Szôrös hamar elsajátította a kí-energia
kezelését, így aztán az Acélököl techniká-
val felszerelve hagyta el a kolostort. Már a
kapun kilépve megfogadta, hogy minden
útjába kerülô fabontót laposra ver. Csak-
hogy a sok fabontó azóta is árnymanót
megszégyenítô gyávaságot tanusít, és
messze kerülik a haragos kalandozót...

Szôrös Karom (5367)

Szôrös Karom és a Fabontó 
(igaz mese)

SHENKY KALANDJAI
20 nap telt el azóta, hogy letáboroztál. (De szalad az idô!) Ez az idô nem múlt el esemény
nélkül: az 1. napon találkozol egy kisegérrel. Megállapítod, hogy hosszú a bajsza (+1
szörnyismeret). Fura érzésed van, mintha valamid hiányozna ... Nem foglalkozol a
nyomokkal, inkább megnézed, mit loptak el tôled. 1 szemüveget. A táborozás alatt
megpróbáltál minél többet pihenni. Hát ez az, csak próbáltál, de mivel otthonhagytad a
felfújható nyaralódat, ez nem sikerült. Azért gyógyultál. (+1 életerô)
GY
Megcsinálsz egy zagmózium salátát, de egy zsákgyík az utolsó pillanatban felfalja, így te
nem tudod megenni. Hát ez nem jött össze.
M
Mozogsz. Szembe jön veled egy... Micsoda? Szemüveg nélkül nem látod jól. Valószínûleg ez
egy sallank-qwarg. A szörny nem barátságos, csak te. Ellenfeled támad. (58 támadással 2
életpontot sebezve) Te nem támadsz, hanem barátságos vagy. A lábához dörgölôdzöl, fogsz
neki egy egeret, majd továbbállsz.
M
Továbbmész. Szemüveg híján még mindig nem látod milyen terepen vagy. Egy szörnyet
látsz. Ez nem lesz barátságos, de te sem. (Nocsak tanultál az elôbbi esetbôl?) Támadsz.
Ököllel iszonyatosan megütöd a szörnyet. Nem érzi meg, de te bevered a kezed. Valamivel
késôbb... Már három órája vered a szörnyet. A kezed már teljesen véres a sok
próbálkozástól. (-120 életerô) Szemed elé veszed a távcsövet. Most látod mit püföltél
három óráig. Egy fatuskót! Bánatodban falba vered a fejed. Ja, az itt nincs, ezért fába. (-35
életerô)
É
Elkapsz egy Fura Madarat. Megsütöd, majd megeszed a tollát. Hú, de rossz volt! De tápláló!

Rozsdás vizet kortyolsz a vizestömlôdbôl, majd felfújod a nyaralódat. Megállíthatatlanul
fejlôdsz vissza (-1 max. életerô) A fáradtság a legjobb altatómester, szinte azonnal
alámerülsz az álom tengerébe, és ott meg is fulladsz.

Raia Fehér Sólyma (2536)

Ünnepeljük meg együtt 
a Béke és Szeretet Napját!

A sajátos Ghallai idôsazámítás miatt azonban ez inkább a Béke és Szeretet
Hete lenne. Egy hétig idézzük fel a régmúltat, amit a tûzvihar örökre

elégetett. Emlékezzünk és tegyünk valamit azért, hogy ez a megmaradt
világ szebb legyen.

Felhívást intézek minden Ghallára érkezett túlélôtársamhoz! December 23-
tól  december 31-ig senki ne támadjon rá senkire, ne lopja meg, ne
pusztítson el élô növényeket, ne romboljon, ne használjon pusztító
varázslatokat! Egyetlen ghallai hétig éljünk békében és szeretetben! 

Ne tegyünk kárt semmilyen módon társunkban és környezetünkben!
Egyetlen hétig legyen Ghalla még jobb, mint valaha volt!

Ezzel egyidejûleg meghirdetem 

a Bárdok Versenyét
amelyhez segítséget is kérek. Egy kilenc tagú zsüri bírálná el a

költeményeket, amelyben minden faj képviselôje jelen lenne. A zsüri tagjai
természetesen nem nevezhetnek. Várom a jelentkezôket erre a feladatra.

Az idôrendben legelôször jelentkezô kerül be a zsüribe.
A Bárdversenyre három kategóriában lehet nevezni.

I. Ghalla szépségének, múltjának, jövôjének témájában
II. A szerelem és/vagy szerelmesünk méltatásában
III. Egyéb kategória

Mindhárom kategóriában kiosztunk három díjat, melyek a
következôk:

I. díj egy mirtuszkoszorú (amely, míg viseled 2-vel növeli
zene szakértelmed) és 100 arany

II. díj egy lant és 50 arany
III. díj egy furulya és 20 arany

A díjnyertes költeményeket a Ghalla News leközli.
A pályamûveket 1995. február 28-ig 3 példányban küldjétek be a következô

címre: Tóth Zsoltné, 3300 Eger, Hadnagy u. 15. tetôtér 7. Több
költeménnyel is nevezhetsz. Az eredményt a zsüri 1–10-ig való pontozással
március 15-ig megállapítja, és a soron következô Ghalla News-ban közzé-

teszi. A megjelenést követôen a helyezést elérôk megkapják a díjaikat. 
Szeretném, ha a Bárdok Versenye és a Béke és Szeretet Napja minden

évben megrendezésre kerülne ezután, és a mirtuszkoszorú vándordíjként
minden évben más fején pompázna. Szeretném, ha ez a kezdeményezés
hagyománnyá válna. Ha te is így akarod, segíts! Akár zsüritagként, akár

pályázóként, Áldozz rá egy kis figyelmet!
Yasmina (3430)

Gondolatok Zanról, jellemrôl, tápolásról

Hadd mutatkozzam be: a nevem Aluriensis Metaplex Gigabrain. A barátaimnak csak
Kalkulátroll. Mint ugyebár a nevembõl is látszik, a ghallai trollok nemzetségébõl szár-
mazom. A tanáraim szerint okos vagyok. Már az elsõ Egyetemi trollokviumon meg-
mutatkozott kivételes tehetségem a feltalálás irányában. A fent említett trollokviumon
sikerült rájönnöm egy magszim nevû állat (Maximus Húsevusz) belébõl, egy alkal-
mas faágból, smirglilevelekbõl és egy fémrúdból készíthetõ dárdalövõ szerkezet ös-
szeállítására. Egybõl megvette a gyártási engedélyt a Bereltoll. Siettem a Troll Army-
ba, a nagybátyámhoz, terminátrollhoz. Õ családunk leghíresebb tagja, már szerepelt a
Ghalla News-ban. Látom ám, hogy az edzõteremben bal lábon ugrál. Kiderült, hogy a
fiát tanította a Troll Fu-ra, de a kicsi Rotátroll -harcmûvész és kertész – úgy combon
rúgta, hogy fájt a gépsonkája. Hál’ trollnak, rendbejött. Õ is kipróbálta és egybõl kért
egyet. Bár az egyik drasmólyom belepusztult, de a kísérlet sikeresnek volt mondható.
A hadsereg számítógépszaktrollja, Computroll is gratulált, pedig õ már neves feltaláló
volt ezidõben. Kezdtem büszke leni magamra. Talán még egyszer benne lehetek a
Ghalla News-ban is!



Szaktanácsadás
� Üdvözlet Sötét Igbutnak, a (szellemi, erkölcsi stb.)
sötétség koronázatlan fejedelmének! Meg akarlak kí-
mélni a sok papírmunkától, így javaslom, hogy kezdj
egy új listát: a „Halállistára nem kerülôk listája”, vagy
valami hasonlót. Így jóval egyszerûbb dolgod van, nem
kell felsorolnod Ghalla lakosságának 99%-át. Ja, és még
valami! Igi, hogy hagyhattad ki Raia-t és Elenioszt még
mindig életben? Kérlek vigyázz magadra, miközben
Tharrt gyepálod, hogy Fairlight ne kerüljön a hátadba.
Lehetôleg hagyd Sherant a végére (ilyenkor nem a nôké
az elsôbbség).

Üdv: Ferro Fist (1043)
Ui.: A kisebb falatokat (mint pl.: Don Caloni), hagyd a
végére, minek úgy elaprózni a dolgokat! Egyre vigyázz
még, nehogy a „Halottak listájára” kerüljél!

Üzlet
� 12-13 süntüskémet, zöld üvegemet hasznosabb tár-
gyakra pl. réz, ón-ra cserélném az 506, 535 környékén.
Érdekelne mandibulakasza is. 

Büntetô Pokróc (1183)
� 5016 ad zöldüveget, aranyat sünmedve tüskéért Ga-
tintól keletre.
� A 4-es és 10-es labirintustól keletre lévô területekrôl
fénymásolt térképet kérnék. Cserébe bármely infót
(szörny ill. tárgylistát) adok. A segítséget elôre is köszi.

Tel.: (96)322-430. Cím: Deák Attila, 
9026 Gyôr, Mayer I. u. 49.

� Ásót, rézsisakot, magszimbelet, rákpáncélt, rókafar-
kat, fekete gyöngyöt, rezet és ónt adnék fémrúdért, sün-
tüskéért, zöld üvegért és ragasztóért, ubuktüskéért és
hebrencs állkapocsért cserébe. Qvill közeliek elõnyben.
Érdeklõdni: West’Kobhajczy (2234)
� Az, aki tud eladni egy varkaudar lándzsát, vagy info-
rációt tud adni arról, hogy honnan, vagy mitõl szerezhe-
tek, az keressen meg. Jól megfizetem!!! Cím: Szûcs Gá-
bor, 1214 Bp., Krizantém u. 28. Tel.: 277-0838 

Vasvella (4791)
� Az 532-es törpe tanya közelében bôrpáncél, bôrsisak,
grákóbôr eladó. Fôleg sünmedve tüskére, magszimbél-
re, hebrencs-állkapocsra cserélném (esetleg fémeket is
adnék). Sunlicht (????)
� Bárki, aki az 528-as épület közelében el tud adni egy
csontszablyát, jelentkezzen Nyurgafejû Kellynél az
5553-as számon! Busásan fizetek.
� Drótszõrt kaktusztüskére, kõhegyû lándzsát tatu-
bõrre cserélnék. FM (4160)
� Hé srácok! Szükségem lenne 2 lapkorongra meg egy
tükörre! Aki Shaddartól keletre van max. 2-3 ezõvel és
tud nekem segíteni, akkor jelentkezzen! Ide írj, mert
sürgõs: Együd Miklós, 5900 Orosháza, Gárdonyi G. u. 5.

Gizi a Hódító
� Helló Leah hõs hívõi! Szükségem lenne az áldozati
tárgyakra! (Esetleg cserébe tudnék adni két mandibula-
pengét és egy kavadu lebenyt, az 528-nál.) Segítsetek,
hogy terjeszthessem a leghatalmasabb Isten hitét! 

Falcon Castagir (1316)
� Jól megfizetnék 4 csepp ragasztót Shaddar környé-
kén! Éleseszû Oriens (1539)
� Kalandók! Mandibulapengét cserélnék sünmedve
tüskére. Ha valakit érdekel, várom mentális üzenetét.

Bôr-Jack-y (1495)
� Keresek mindent ami csak kapható. Délen vagyok.
Írj! 4879
� Keresek zöld üveget, csontszablyát, fémrudat stb.
Listát küldj, ár megegyezés szerint! 535 – Gatin környé-
kérôl. Magnus (2954)
� Keresek: ragasztót, tükröt, smirglilevelet, gyenge
mérget, rezet, ónt, vasat, mandibulapengét minden
mennyiségben. Arannyal fizetek, azonnal. Gatin és kör-
nyékén. R. R. Rusty (1338)
U.i.: Kinek kell zöld üveg infóért? 
� Minden olyan árnymanó, aki kilép egy K.T.-ból azért,
hogy utána csatlakozzon a Mesterek Bandájához, 100
aranyat kap tôlem! Deuce
� Mr. Elem-Elek – összes Dalamarbôr kötésben eladó.
Ha tagja vagy a mesterek bandája nevû KT.-nak 10%
kedvezményt kapsz. Mr. Elem-Elek (1666)
� Óriási cserebere folyik Gatin környékén! 8 kalandozó
keres-kínál a legkülönfélébb tárgyakat. A jelenlegi kíná-
lat: bõrpáncél, szöges páncél, mindenféle réz- és bronz-
cuccok, távcsõ, ugarhéj, göcsörtös bunkók, gyíkfû. Nem-
sokára lesz hosszú íj és vasból készült páncélok fegyve-
rek. Keresünk: ragasztó, bronzkulcs, magszimbél, tartó-
sított orgyilkos-tõr, mosolygó rettenet-szörnyfészek ko-
ordináta. Druidák elõnyben! Merlin (4754)
� Qviltôl nyugatra egy csepp ragasztót keresek zöldü-
veggel együtt. Ezért ezen tárgyak egyikét adom: mászó-
karom, tele vizestömlô, woor antilop bôr, királygyík bôr.
A mászókaromért több ragacsot adjatok!! 

Aranykörte (2934)
� Rengeteg infót adok 6 drótszõrért, 6 sünmedve tüs-
kéért vagy bronzért és rézdarabokért, mászókaromért
még többet. Tehát bármilyen olyan tárgyért, ami nekem
megfelel, Infót juttatok el hozzátok, de kereshettek tele-
fonon is: 06/79-341-360. Csak este hívjatok!!! Írjatok
levelet a következõ címre: Bodrogi Kornél, 6430 Bácsal-
más, Rákóczi út 52. Fekete Rózsa (3917)
� Tudok adni : 29 épület, város koordinátáját, 33 mí-
noszkúp, labirintus térképét, koordinátáját, 246 tárgy
infóját, 144 szörny leírását, 55 varázslat infóját és a 7 is-
ten teljes leírását. Cserébe kérek (Gatin környékén):
szent jogart, térképeket, aranyat, fémeket és bronzkul-
csot (de ezt csak kölcsönbe). Ja, és Leah Hívôk írjatok. 

Rockefeller (1151)
� Ugarhéjat ad az 530-as környékén egy becsületes

képû árnymanó. Cserébe bármilyen adományt elfogad
(fõleg gyenge méreg, ásó, csontkés) 3059
� Xirnoxszívet, kvazár kardot, vasvértet adnék smirgli-
levélért, botért, kaktusztüskéért. Transformer (1024)

Sárdobálás, fenyegetés, bunyó
� „Kedves” War Axe! Te töpörödött törp! Ha kell az
ócska evaporôr hájad, gyere érte! Én most Qvill környé-
kén mászkálok. Egyébként felhívnám rá becses figyel-
medet, hogy alakváltó létemre én is rendes pofonokat
tudok adni, úgyhogy gyere csak, épp szükségem volna
egy törp írhás lábtörlôre! 

Üdvözlettel: Mortal Fate (1527)
� A múltkor a kezembe akadt a GN 17. száma. Elbor-
zadtam az olvasása közben. Éppen ezért határoztam el,
hogy írásban fogom megkérdezni a következôt: Kedves
.....agyú (a pontok helyén eredetileg lévô folyékony
anyagcsereterméket a szerkesztôség törölte), tyúkeszû,
stb barátaim! Áruljátok már el, hogy mi a jó franc bajo-
tok van a kobudera fajjal? Azért, mert mi jobbak va-
gyunk, még nem kell ilyeneket csinálni. Nem kell annyit
pofázni, ha bajotok van velünk, azt ne szóval, hanem
tettekkel adjátok tudtunkra. Szóval tisztelt fajtársaim,
csak nem berezelni néhány ilyen hígvelejû idióta miatt.
A kobudera nép mindig is élni fog. És ha valakinek nem
tetszik amit itt leírtam, nálam lehet reklamálni. 

Tanaka, a Merész (4306)
� Acélöklû Kevin! Kár volt Sötét Igbutot pocskondiáz-
nod, hisz legutóbbi találkozásunkkor még trófeád sem
volt. Mivel nem ér rá egy ilyen csúszómászót eltaposni,
mint Te, párbajra hívlak ki! Helyet, idõt Te adsz meg.Ha
nem leszel ott, társakat keresek és hajtóvadászatot indí-
tok ellened. Mindenképpen HULLA vagy!

Nyurgafejû Kelly (5553)
� Ó, hogy a púpos burástya rakjon fészket beléd, hogy
a rájanyék harapja le tõbõl a kezed, te hosszú, fekete
hajú elf hölgy, emiért elloptad a bõrpajzsomat. Remé-
lem hasznát látod és nem válsz meg tõle a következõ
körben. Ajánlom, hogy ne találkozzunk többet!

Clain Lythawks (5490)
� Válasz Hulk Hogannak (5585) Büdös troll! Ezennel
tulajdonelkobzásra ítéllek! Árnymanók! Fogjunk össze
ezen Ghallai métely ellen és szabadítsuk meg felszerelé-
sétôl! Nem lesz egyetlen nyugodt táborozásod sem! Ki-
fosztalak! Koldussá teszlek! Mindezek után helyt adok
göcsörtös bunkóm kérésének és bemutatlak neki... Fel-
szerelésed leendô tulajdonosa: 

Lopez de Francon (1410)
� Balták (vagy bunkók?) szövetsége, nemsokára egy
pár taggal megritkultok! Erre akár mérget is vehettek!
Tisztelettel: A ghallai tolvajklán vezére: 

Tom a villámkezû (4577)
alvezére: Jo-Lee a mágus (4821)

� Don Caloni! Remélem nem dobtad fel lábgombás
talpaidat! Olyan régen jártattad a pof... – akarom mon-
dani – a szádat, hogy azt kezdtem hinni, hogy bedobtad
a törölközôt. Remélem írsz valami kedveset nekem a
Ghalla News-ba! (Persze nem ilyen ökörséget mint pl.:
párbaj, megöllek!) Igaz a szél megfordult, így nem ér-
zem a semmivel össze nem téveszthetô szagodat, de
azért gondolok rád zoknimosás közben. Igen nagyon
nagy szeretettel: D.C.Killer (3248)
A NY.M.P.D.C. (GN.11.) díj aranyfokozatával kitüntettet
hôst hallottuk. Tapsot neki! Don Caloni (1485)
� Ezútal szeretném megköszönni annak az árnymanó
férfinak a szeretett vendéglátását, aki Gatinban csapdát
állított... Nem felejtelek el! A börtönben volt elég idôm
kigondolni, hogy kapjalak el te mocsok!!! Találkozunk a
pokolban!!! Tûzkovács Kova (4608)
� Halál a mutánsokra! Kalandozók! Ne engedjük a fa-
jok keveredését! Ôrizzük meg ôsi vérvonalunk tisztasá-
gát! Ezenkívül ne feledjétek, a mutáns karakterek létre-
hozása, a tápolás egy válfaja is lehet! Márpedig a TF
nem a tápolósok szerepjátéka. Vagy tévednék? Ha még-
sem hallgattok szavamra, ne feledjétek én szóltam. 

Én, Cognan A Pusztító (1208)
� Hé, te kopasz szürke szemû troll férfi, örülj neki,
hogy egy szimpla halállal megúsztad, mikor csapdámba
szaladtál, Zsebes Csótány vagy inkább csak CSÓTÁNY?!
5601, gratulálok a sikeres és egyben jelentéktelen lo-
páshoz, de amit tõlem kapsz, az nem lesz olyan jelen-
téktelen!!! Üdvözlettel Ghalla minden tolvajának:

Rodin fia Danair (2183)
VETROX (5507)

� Hé, Sir Mc. Lop, ha még egyszer lopni próbálsz
tõlem, megbánod, mert ízekre szabdallak! Megtalállak
és kinyírlak. Skalpodat pedig díszövemre fogom akaszta-
ni. MEGLAKOLSZ!!! Menekülj, elkaplak! „Egy legjobba-
kat akaród!!!” Fekete Rózsa (3917)
� Hé Don Landrot! Ha nem fejezed be a lopási kísérle-
tet ellenem, én felnyomon a szuronyomat és a késemet
a pici alakváltó orrodba! O.K.? Ha nem, válaszd meg a
helyet! Falcon C. (1316)
� K. Loren! (a K. lehet Kedves is...) Pusztulnod kell,
már egyszer megírtam neked külön, hogy miért. Ha kell
éveken át üldözni foglak (én még csak 1 éves vagyok,
úgy hogy van idôm). Tikal (5676)
� KEDVES (?) kontyos, fekete hajú árnymanó nõ! Ne
merészelj még egyszer lopni tõlem valamit, mert lenye-
letem veled a fogaidat! Egy picit sem mérges gnóm:

Tûzopál Mana (1381)
� Keresem azt a hosszú ezüsthajú, kékszemû árny-
manó férfit, aki szept. 20. környékén lopni próbált tô-
lem. Üzenem neki: Ha mégegyszer megpróbálsz lopni
tôlem, úgy bezúzom a fejed egy kôkalapáccsal, és felda-
rabollak a kôkésemmel, hogy az anyukád sem fog rád
ismerni. Egy törpe (2348) 
� Kobuderák! Felszólítom minden rossz útra tért (te-
hát semleges vagy jó) fajtársamat, hogy sürgõsen áldoz-
zon be Dornodonhoz, ha életben akar maradni..

Sardullah Sharpa (4265)

� Mindenkinek! Silverandark, Toborzásgátló Vlagyimir
lelkes talpnyalója kobudera létére nem fogadta el egy
árnymanó kihívását. Ghalla minden lakója elôtt kijelen-
tem, hogy SilveranDark nemcsak ôrült, hanem gyáva és
fajának szégyene!!! Magányos Farkas (5678)
� Nemo Brave! Lehetõséget kapsz a bosszúállásra: vár-
lak „szeretettel” a Horog hegység keleti lejtõin. Te leszel
a HETEDIK a kalandozóskalp-gyûjteményemben!!!

Sardullah Sharpa (4265)
� Russel, Ni-Eisu, Dimetrodo és társai! Azonnal pakol-
jatok és induljatok nyugat felé és ott pusztuljatok éhen,
mert itt sokkal nehezebb és kínkeservesebb halál vár
rátok. Addig üldözünk, míg el nem taposunk, mint egy-
egy nyomorult kis quwargot! Witeen (4109), 

Raqaardi Csemete (1709), Baltazár (2799), 
Rin Völgyi Dávid (1220), Botond (1790), 

Hamari Berkenye (2430), Csöndes Tom (4503), 
Willow (4456), Tûzliliom (1744) 

� Te vörös,hosszú hajú kék szemû ember férfi, aki a
15,94-es mezôn lopni próbáltál egy ember férfitól, ne
próbáld meg mégegyszer, mert kitekerem a nyakadat!
Oké? Loph O’Thöck
� Tisztelt Butthead (4560)! Miután te is az ôsi, nemes
elf faj gyermeke vagy, bár torz vadhajtás, úgy döntöttem,
leereszkedek hozzád, és megosztom veled titkaimat: 1.
Nem minden sötét elf gonosz. 2. Nem minden gonosz
elf sötét. 3. Sötét csak te vagy, Butthead, szerinted lelki-
leg, szerintem pedig szellemileg. Elméd homálya –
melyben utoljára akkor csillant fény, amikor rálôttek
egy color-sprayt – kutak mélyét és ódon labirintusok el-
hagyott kamráit idézi fel bennem, mind sötétség, mind
üresség tekintetében. Nem vagyok agresszív tipus. Jósá-
gomat nem úgy értelmezem, hogy kivégzem a gonoszo-
kat. Sem lelkileg, sem testileg nem lennék erre képes.
Én nem. De akadnak nálam hevesebb vérmérsékletû jó
elfek is. Hát vigyázz, Butthead, ne szennyezd penészes
agyad kifordult termékeivel a GN szûzfehér lapjait. Fö-
lösleges. Anélkül is tudjuk, milyen butuska vagy. 

Madigan (5052), a fehér elf.
� Tisztelt Ghallai „nagy öregek”! Vegyetek már vissza!
Az ilyen öregek már max. a WC-re tudnak egyedül ki-
menni. Ostobaság letûnt „csillag” létetekre undorító
társaságotokat és véleményeteket Ghalla szép és ifjú né-
pére erôltetni. Vegyetek inkább példát Ilinirrôl, aki lega-
lább a szenilitását a teljesítmények felmutatásában éli
ki. Vagy pediglen átsegítelek titeket a túlsó oldalra! Szó-
val kuss! Akinek nem inga, ne tegye gatyába! Csendes
elhunyást kíván: Zsebes Csótány (5601)
� Kedves Csótány! Nem tudom mennyire számítok nagy
öregnek, de több mint 330 kg vagyok és nem egy mai
csirke. Tehát úgy döntöttem, már csak azért is jártatom
a pofám. Lehet, hogy már csak a klóra tudok egyedül el-
menni, de téged anyukád még oda sem mer egyedül
elengedni. Inkább utánad megy segít lehúzni a gatyódat,
és tartja a fütykösöd, nehogy megint a deszkára pös-
sentsél. De azért csípem a bátorságodat, és ha zavar az
undorító társaságom, akkor gyere, és segíts rajtam. 

Smack (9001) 
Ui: Legközelebb figyelj, hogy anyukád levegye a tankány-
karmot!!

HELP!
� Fairlight Hívôk! Segítsetek leáldozni Fairlightnak!
Minden van már, csak aranypénz kellene! 

Loph O’Thöck
� Ha valaki tudna segíteni, némi ellenszolgáltatást is
tudnék végrehajtani. Keresek Tharr, vagy Elenios rúna-
követ. Clark O’Phane (5383)
� Hogyan kell kiolvasni a LEAH szót? Talán Leh, Líh.
Léh vagy egyszerûen Leah? Vagy franciásan Léá, Lôá?
(Leah, ahogy írva van – a szerk.) Harcsa (4313)
� Hogyan lehet Felderítés szakértelmet fejeleszteni?
Aki tud válaszoljon! Kösz! Loph O’Thöck 
Azt is írja meg valaki, hogyan lehet megszerezni.
� Keresek PC-s programokat a TF-játékhoz (térkép-
szerkesztõ, stb...) Tanis (????), 

(Ifj. Balogh László, Nagycenk, Soproni u. 80. 9485)
� Keresek tigroszlánlelôhelyet és bakkuratábort.

!!!!!! 3785
� Kezdô kalandozók! Ha valaki tudna infókat (esetleg
tárgyakat) adni, én is szívesen cserélnék ezek fejében
apróbb tárgyakat! Megtalálhattok az 503-as épület köze-
lében! Clark O’Phane (5383)
� Mindenki! Én egy elsô (nemsokára második szintû)
törpe vagyok, és infóra, elsôsorban térképekre lenne
szükségem. A mentális telefonszámom: 

!!!!! 2348
� Mondjátok kedves túlélôk, egy óriás patkánnyal, hogy
kell elbánni? 

Egy óriás patkánytól sebzett törpe: ?????? (2348)
� Nikolausz, a Vándor keres infókat, szörny- és tárgy-
listákat, térképeket. Qvill környéki Dornodon-hívõk je-
lentkezését is várom. Leendõ Dornodon hívõk! Döz-
möngszív a 32. mínoszkúpban található!

Nikolausz, a Vándor (4849)
� SEGÍTSÉG! Vashiányban szenvedek! Ezért kérem,
hogy mindazok a kalandozók, akiknek felesleges vasda-
rabjuk van, azok adják át az Argos nevû embernek. Ar-
gos Quill környékén tartózkodik. Nagyon köszöni: Argos
(3131)
� Számítógépesek segítség! Nem tudok térképet besze-
rezni. Epekedve várom a segítô szándékúak jelentkezé-
sét, de bárki írhat. Szívesen csatlakoznék valamilyen
számítógépes szervezethez is. a PMAIL programmal ér-
hettek el a ROBOGOMAIN.POTE.HU@ címen. 

Alatalo Ator Deen (2901)
� Szörnyfészkek koordinátáit keresem a Shaddar
(93;53) helytartói város vonalán.

Zark (2072), az acélszívû!
� Sokan a kevéske infóikat csak tárgyakért cserébe
osztják meg másokkal. Nos, ezeknek senki ne dõljön
be! Rengeteg szövetség van már, ahol a legfrissebb infó-
kat, legbõvebb térképeket ingyen, önzetlenül is elküldik
bárkinek. A kezdõk pedig ezekért cserébe ne ajánlgas-
sák a kõkés, stb... enc-ét, elég ha csak írnak egy ilyen
csapatnak. Ved-Smillon (5197)
� Tudatom mindenkivel, aki velem együtt érez, hogy
ezentúl örökösömet N.C. Brave-t keressék meg helyet-
tem. Sok szerencsét barátaim! Nemo Brave (1412)
� Vigyázat, lopnak! Vanderbaum (2236), fekete, cop-
fos hajú, zöld szemû árnymanó, bôre sötét. Butthead
(4560), fekete, copfos hajú, zöld szemû elf, bôre kreol-
színû. Cabe Bedlam (2446), fekete, hosszú hajú,
szürke szemû alakváltó, bôre sötét. Blackmoon (5296)

copfos, ezüsthajú, vörös szemû ember. Bôre fekete. Ha
már felhagytak e tevékenységgel, akkor bocs.

Blackmoon (5296)

Sötét Igbut
� Héé emberek!!! Nem akarunk Ghallán cirkuszt üze-
meltetni? A bohóc már megvan Igbut személyében.

Gurry (3370)
� Jajgatásra leszel figyelmes. Látod, hogy a földön Sötét
Igbut fekszik. Fél feje hiányzik! A nyomokat megvizs-
gálva gyorsan rájössz, hogy szerencsétlent valószínûleg a
feltünési viszketegség vagy valami hasonló nevû súlyos
betegség támadta meg, de a kórokozók viszonylagos jól-
lakottsága következtében „csak” az eszét vesztette el. A
seb, hála Igbutunk lassú agyi és regenerációs képessé-
geinek már begyógyult, de valószínûleg még évek kelle-
nek ahhoz, hogy feje lágya is benôjön. Ha segíteni
akarsz rajta, szükséged van egy szökôkútra, hogy agyilag
Sötét Igbutunknak agymosást tudja adni.

Egy „tisztelôd”, !!!!!! (3785)
� Kalandozó sorstársaim! Tele van veletek a ??????! Mi-
nek írogattok a GN-be annak a szerencsétlen Setét Ig-
butnak? Ha még nem vettétek volna észre, direkt élvezi.
Azoknak akik FT-t adtok ki, idézek egy régi mondást:
„Hülyét nem szokás hülyeségbôl hülyére verni!” 

1848
� Kalandozótársaim! Tudom, sokan vannak közötte-
tek, akiket zavar, dühít vagy éppenséggel megnevettet
Sötét Igbut egyre terjedelmesebb halállistája. Én is közé-
tek tartozom, azonban engem nem ez zavar igazán.
Mint tudjátok, olvashattunk utalásokat arról, hogy
ugyan miért is törôdünk vele, hagyjuk békén, stb. Tény-
leg miért? Azt hiszem én tudom a választ: Nektek is kell
a viszály! Legalább annyira szítjátok az ellentéteket,
mint maga Igbut azzal, hogy felvétetitek magatokat egy
olyan halállistára, aminek semmi jelentôsége sincs... és
ô kapva kap az alkalmon. Aki így viselkedik, semmivel
sem jobb Sötét Igbutnál. Gondolkozzatok el ezen. 

Diamund Fer Daid
� Kedves Igbut barátom! Lesz még helyem listádon? 

Thog (5033)
� Kedves Igen Butucskám! Most már elég sok dolgot
elértél. Van aki jókat röhög az írásodon, van akit untat a
szöveged, és van aki hülyének néz. Gratulálok! 

N.C. Brave (5622)
� Kedves Sötét Igbut! Eddig úgy gondoltam, hogy a hát-
térben maradok, de most már szólnom kell. Azt mond
már meg nekem, hogy miért kerültem fel a Halállistád-
ra? Mit ártottam én neked? Bántottalak valaha? Eddig
nem is hallottam rólad. Eddig egy kalandozót sem öl-
tem meg, és nincs is szándékomban. Járom a magam
útját, de a szörnyeken kívül a légynek sem ártok. Na-
gyon jó volna, ha békén hagynál engem, és társaimat,
amennyiben ôk sem tettek ellened semmit. Én már
unom a fenyegetôzést, és azt hiszem a többiek is.

Ezüstgyík (4143)
� Lehet, hogy Sötét Igbut csak azért tesz olyan vak-
merô kijelentéseket, mert valahogy ki akar tünni. Azért
csinálja, hogy felfigyeljenek rá, hogy középpontba le-
gyen. Lehet, hogy csak feltünési viszketegsége van, mi
meg itt szidjuk, gúnyoljuk... Nin-Eisu & Russel 
Ui.: Kicsit már lejárt az Igbut-téma, de miért ne szól-
junk hozzá? Ja és Igbut, írj fel a listádra!!
� SÖTÉT IG(en)BUT(a)! Olvastam minden írásodat és
röhögõgörcsök ezrei jöttek rám. Két röhögés között el-
határoztam, írok neked. Sötét Légió, Halállista, E.G.-
O.P.! Ki vagy te! Tudom, te vagy a Jani a hegyrõl, ki be-
veri egybõl. Te olyan beképzelt és nevetséges fickó vagy,
hogy téged tenyészteni kéne és kiadni rád a vadászenge-
délyt (mint szörnyre). Kikbõl áll a sötétlégiód? Gonyolé-
kokból és lila brekkekbõl? S mi az, hogy egész Ghalla túl
nagy falat!! Méghogy sötét birodalom, az álmaid tartsd
meg magadnak!! Te a hatalommal vagy? Hisz ha Vlagyi-
mir rád lehell, por se marad belõled! A Halállistáról
szólva, hány kalandozóskalpot gyûjtöttél be? Az a baj,
hogy a tiédet csak egyvalaki gyûjtheti be. Ha már a ha-
lállistánál tartunk, felírhatsz nyugodtan, bár még csak
semleges 16-os vagyok. 
Nagyon nem üdvözlettel: Issus Banth (1173)
U.i.: De’ Cugellel teljes mértékben egyetértek!
� Sötét Igbut, lassan több ellenszurkolód van, mint T.
Vlagyimirnak, ezért megalapítom a Sötét Igbut Ellen-
szurkolók Clubját (SIEC). Követelésünk, hogy minden
Klubtagunk felkerüljön a halállistádra. Belépés ingyenes
és feltétlen. Kilépés csak úgy, hogy S.I. elôzôleg megölte
a kilépni kívánót. Várjuk az 1-3. szintû jelentkezôket,
hogy esélye is legyen SI-nak. Osonó Végzet (2114)
� Sötét Igbut fenegyerek, halállistát vezetgetett, ám
megbánta szegény pára, nem volt aki szponzorálja 

Thog (5033)
� Sötét Igbut! Ha nem vagy gyáva és gerinctelen, akkor
gyere Quill fôterére az újság megjelenésétôl számított
két fordulón belül, hogy lovagok módjára vívjunk meg
egymással! Ne felejtsd el azt sem, amit a GN 17-ben ír-
tam! Argos (3131)
� Veszély! Új járvány van terjedôben Ghallán! A kór ne-
ve: Sötét Igbut Listájára Akarok Kerülni. Az áldozatok
száma egyre csak nô, a betegség gyógyíthatatlan. A dolog
vége pedig... halál. (Így van – a Halál Megj.)

Abdomen, a fôpenész (2665)
� Sötét Igbut vadászoknak! Csak, hogy tudjátok: Sötét
Igbut egy hosszú õsz hajú, zöld szemû gnóm férfi. Kecs-
keszakálla és rövid bajsza van, bõre bronzként csillog.
Ruházatát egy rájanyék trófea és egy szõrlajhár trófea
ékesíti. Jobb kezében szöges bunkót, a balban egy kõka-
lapácsot tart. Lõfegyvere egy parittya. Jelleme semleges.
A „sötétség fejedelme” semleges? Ja, ha valaki meg
akarja támadni, a karakterszáma: 1873. Jelenleg az
530-as környékén kószál (Shaddartól nyugatra). Üdv
mindenkinek: Sötét Láng (4339)
� Sötét Igbut! Mit képzelsz magadról te elfajzott gnóm
Ghalla „sötét fejedelme” – hehehe! Aki találkozott ve-
led, tudhatja, hogy 1, azaz egy darab trófeával nem le-
hetsz több 6. szintûnél és akkor „sötét fejedelem” – he-
hehe. Azzal jössz, hogy Vlagyimir mellett állsz, de csak
addig, amíg nála van a hatalom, – hehehe – pedig Vla-
gyimir a Zan nélkül is egy csettintéssel megölne! Akik a
halálistádon állnak, azok majdnem mind szerepelnek a
Sport-ban is, téged pedig még nem sokszor láttalak ott.
Majd akkor durrogj, ha a halállistáról megöltél már va-
lakit! Armstrong Csucsu (5391) 
U.i.: Íme az én halállistám: Sötét Igbut, Sötét Igbut, Sö-
tét Igbut, Sötét Igbut... Ezen személy kiirtásával meg-
szûnne a nagyképûség Ghallán.

Kontakt
� (Leendô) Leah hívôk! Ha valaki Shaddar környékén
(nagyon hamarosan!) oltárt szeretne emelni istenének,
szívesen együttmûködnék vele. Bodobács (3575)
� Bajai TF-es és vagy szerepjátékos egyéneket keresek.
Aki tud bajai vagy környéki szerepjátszókról, az kérem
írjon! Finderal (3989)
� Barcsi túlélôk jelentkezését várom. Infó térképekrôl,
tárgylistákról és még sok másról is. Érdeklôdni lehet a
Széchenyi Ferenc Gimnázium kollégiumában, 2-tôl 4
óráig. Barczikay Pétert keressétek! 

Pildar (4673), Cognan a Pusztító (1208)
� Debreceni túlélôk figyelem! Egy TF. klub alapítás cél-
jából kereslek benneteket. Faj, nem ,jellem nem szá-
mít. Keressetek meg: Sudden Death (1507) 
Ui.: Ha mûködik a klub akkor is írjatok.
� Gyöngyös környéki kalandozókat keresek, infó- és
térképcsere céljából. Klubalapítás lehetséges, ha ele-
gendõen vagyunk. Egyéb szerepjátékok is (M.E.R.P.,
M.A.G.U.S., STAR WARS) Adam de Bier (4937)

Miksi Ádám, 3292 Adács, Kossuth u. 11/A.
� Ha éreztek egy kis tiszteletet ôseitek iránt, netán ha-
sonlatossá akartok válni az Óelfekhez, vagy csak nem
szeretnétek átlagosak vagy magányosak lenni, jelentkez-
zetek nálunk! Építsük fel Elfdorádó városát! Az út már
le van fektetve, csak meg kell találni. Erôsen táposok kí-
méljenek. Írjatok Holtholdnak (3469) vagy nekem: 

Aranykörte (2934) a kecses Tündék nemzetségébôl
� Hé túlélôk! Aki a Károlyi Mihály közgazdasági suliba
jár, az megkeresheti ezeket a kalandozókat: Légrádi Pé-
ter 1/a, vagy Horváth László 1/e.
� Helló önzetlen kalandozók! Információktól duzzadó
zsebembôl küldenék számotokra. Cserébe tôletek térké-
peket és információkat várok. Minnél hamarabb jelent-
kezzetek! IX. Machu Pichu (2462) 

Molnár Tamás, 3600 Ózd, Nagy Imre út 25. 3/3.
� Highlander! Elfelejtetted megadni a címed és a tele-
fonszámodhoz is csak a 06-ot írtad oda, ezért nem tu-
dok neked írni. Add meg a címed! Sundéra (5233)
� Kedves fekete, hoszúhajú zöldszemû árnymanó férfi!
Qvill fôterén találkoztunk. Én egy alakváltó férfi vagyok.
Barátságos célból kereslek! Aki magára ismert, kérem
írjon erre a címre: Pakó András, 1046 Bp. Ugró Gy. u.
15. I/6.
� Keresem azt a „renegát nemestündét“, aki mentális
üzenetet küldött nekem, és én nem válaszoltam neki.
Kérlek jelentkezz, elvesztettem a számodat! 

Surranó (3391)
� Kereslek, te barna copfos hajú, csillogó szemû, sza-
kállas árnymanó férfi, akinek aurája sötét. Infocsere
céljából. Nyurgafejû Kelly (5553)
� Kereslek téged fekete, tüsi hajú, szürke szemû alak-
váltó férfi, akivel okt. 22-én találkoztam, és jól megver-
telek! Szeretnék veled megismerkedni! 

Egy troll férfi: Jo’Cy (3111)
� Olyan általános Elf szövetséget keresek, melyben lé-
tezik a szervezettség és az összefogás!

Éleseszû Oriens (1539)
� Régi ismerôseimnek! Kérlek írjatok, szívesen látná-
lak benneteket a Klán soraiban Quetzacoatl (2271) 
Ui.: Rulf Haligand (5066) valaha az én karakaterem
volt.
� Te hosszúhajú, barna szemû elf nô! Miért támadtál
meg a Valhalla-hegységben egy magányos törpét? Hogy
ezt a dolgot rendezzük, keress meg a következô szá-
mon: 3265
� Tisztelt hölgyem (146 cm, 86 kg)! Nem vagy egyedül.
Igaz, hogy én troll vagyok, 254 cm, de 504 kg! Azt hi-
szem tudom mit érzel. Tekintve, hogy hasonló kaliberû-
ek vagyunk, nincs kedved velem járni? 

Aarkh, a Káoszlovag (2031)
� Továbbra is várom a Mosonmagyaróváriak jelentke-
zését. Címem: Templom u. 6. fsz. 2. Tel.: 312-773

Ramirez Crashed (5451)
� Várom azok jelentkezését, akik Szegeden a híres ka-
landozó Damjanich János emlékére alapított, Tharrnak
szentelt iskolában gyakorolják a túlélést. Ha akad ilyen,
akkor üzenjen, vagy keressen meg a 119-es körletben. 

Wild Lasse (5447)
� Várom miden szekszárdi kalandozó jelentkezését,
kölcsönös segítség céljából. 7100 Szekszárd Csokonai u.
13. Tel:74/315-388. Mások is írhatnak, ha lehet délrôl. 

Magnus (2954)
� Keresem azokat a habzószájú, gôzös tekintetû „Ha
mégegyszer megpróbálsz...” tartalmú hirdetéseket pro-
dukáló egyéneket, akiknek fenyegetôzésük legalább egy
részét sikerült megvalósítani. 

Smack, az idômilliomos (9001) 

Közös Tudat
� Az Ördögi Kör Leah Közös Tudata – Earth Elemental-
nak a TF-találkozón tett kijelentései ellénre – megala-
kult. Mindazoknak, kik hittek balga szavainak, ajánljuk
figyelmébe saját mondását: „Ne higgyetek annak, ki a
másikat becsapja...” (Ghalla News 16, Közös Tudatok
rovat) �� (1369, 4538, 5326)
� Azok, kik civilben a BME padjaiban kalandoznak, bi-
zalommal fordulhatnak hozzám! Kérlek jelentkezzetek!
Ezen kívül aki a KFG-be járt/jár az is nyugodtan írhat!
Alapítsunk KT-t! Coss-Axel-Sinioth (1999)
� Barbár KT alakításához keresek társakat! 

Cras Lorg (3244)
� Fairlight-hívõk jelentkezzetek egy alakuló Közös Tu-
datba, ezenkívül komlói túlélõket keresek. (Balatoni Fe-
renc, 7300 Komló, Eötvös L. u. 10.)R. R. Rusty (1338)
� Figyelem EMBEREK! Aki ‘94. okt. 3-e körül a 30-32.
fordulója körül járt és érdekelné egy faji KT létrehozása
az 54. ford. után, az küldjön üzenetet nekem vagy leve-
let az alábbi címre: Zátrok Csaba, 2400 Dunaújváros,
Római krt. 47-49. Rudas L. kollégium Nem árt, ha infó-
ként leírjátok neveteket, szinteteke, Isteneteket, tartóz-
kodási helyeteket, terveiteket és mindent, amit fontos-
nak tartotok magatokról. West’Kobhajczy (2234)
� Ghalla leendõ és már felszentelt Sheran papjai ill.
papnõi! Tudatom veletek, hogy segítségetekkel szeret-
nék egy új Közös Tudatot létrehozni. A K.T. neve „Az
Egyensúly Õrzõi” lesz (persze ha van jobb ötleted, azt is
szívesen vesszük). Fajra és nemre való tekintet nélkül
lehet jelentkezni a 4005-ös karakternél, Rahhardi
Stubbnál (törpe) és az 5655-ös alakváltónál Silver de
Shannon-nál, vagy a 227-96-16-os mentális telefonszá-
mon 20 óráig (ifj. Gálos Gézát keressétek). A leggyor-



sabban jelentkezõk, amennyiben arra rászolgálnak, rö-
vid idõ alatt alvezérekké válhatnak és így még jobban
erõsíthetik a K.T.-t. Persze nem az a lényeg, hogy agyba-
fõbe tápold magad, hanem azt szeretnénk, hogy minden
tag jól érezze magát (azért attól persze nem kell félned,
hogy letápolódsz, sõt!). Hidd el, együtt erõsebbek le-
szünk! Írj vagy telefonálj akkor ha:
– Jó szerepjátékosnak tartod magad
– Van benned egy kis csapatszellem
– Legalább fél lábbal a realizmus talaján állsz (nem

akarsz fajokat kiírtani, uralkodni mindenki felett
stb...), persze az se baj, ha van valami célod, együtt
könnyebben elérjük

– Ghallai tevékenységedet nem csak szörnyek legyilkolá-
sával akarod tölteni

– Esetleg egyedül gyengének érzed magad
– ...
További részleteket tudhatsz meg (ill. azok alapján saját
ötleteidet tudathatod) a már említett karaktereknél ill.
telefonszámon. Jelentkezz minél elõbb, hidd el késõbb
sem bánod meg! Rahhardi Stubb (4005)
� Ama kalandorok, kik Weaselnél vagy Tsochynál óhaj-
tottak jelentkezni, mint leendõ KT tagok, mától Morholt-
nál tehetik ezt az Ördögi Kör Leah papjai Közös Tudat ve-
zetõjénél. Morholt, a vészhozó (5326)
� Mea Culpa. Én, Darkseid, a Lélektisztító Irgalmas Nô-
vérek vezetôje tudatársaim nevében is egy szomorú köte-
lességemnek teszek eleget. Tudomásunkra jutott, hogy
egy tagunk, név szerint: Mac Waren a KT elveivel ellen-
tétben semleges kalandozókat támadott meg minden ok
nélkül. Amikor ezt a levelet Fire Elementallal eggyütt
írom, értetlenül állunk tudattársunk viselkedése elôtt.
Bocsánatot kérünk Riustól a Viharlégió tagjától, Wood-
rangertôl, a Hófarkas klán tagjától akiket Mac Waren
bántalmazott. Külön kérjük hét kobudera kalandozótár-
sunk bocsánatát akiknek KT alapítását hiúsította meg ez
a nem minôsíthetô tett. Mint vezér, biztosítok minden-
kit, hogy Mac Waren a legsúlyosabb büntetést fogja kap-
ni, ezen felül felszólítottam, hogy a bántalmazottakat
kártalanítsa és a megölt kobudera minden holmiját az
örökösöknek juttassa vissza. Ha ezt nem teszi a KT-ból
kizárom. A Közös Tudatnak soha nem állt szándékában
bármilyen KT alakulásának megakadályozása ill. semle-
ges kalandozók indokolatlan bántalmazása, Mac Waren
viselkedése elveinkkel homlokegyenest ellenkezik.

Darkseid (3448),
Lélektisztító Irgalmas Nôvérek

� Kí harcosai! Kobuderák! S.O.S.!!! Hív téged az Acél
Öklök KT-ja. Lépj közénk és ismerd meg a kí igazi ha-
talmát! Ha velünk dugod össze a fejed, sok újat tanul-
hatsz a harcmûvészetek terén, új technikák birtokosa le-
hetsz! A kí ereje összetart minket!
Askhenor (3403), Charna Sea Linessa
Székely Gergely, Hracza Lajos
Bp. 1071 Peterdy u. 30., Bp. 1045 Rózsa u. 11. VIII/48.
� Közös Tudatot szeretnék alapítani Shaddartól keletre.
Elfek jelentkezését várom.

Lorea Hold Talmina (3493) Faragó Edit, 
6600 Szentes, Kiss Ernõ u. 61. (63)-311-470

� Mutánsok figyelem! Mindenkit szívesen várunk újon-
nan alapuló speciális Közös Tudatunkba. A belépés felté-
tele, hogy mutáns légy. Ha felkeltette érdeklõdésedet e
hirdetés, akkor üzenj a következõ címre: Jordanits
Zsolt, 5600 Békéscsaba, Lencsési u. 49. II/7. Tel.: (66)-
456-436
� Raia hívei! Elegendô érdeklôdô esetén új Közös Tudat
alakul Aranysárkány néven. Várunk minden olyan Raia
papot, aki össze kíván fogni az ártatlanok védelmében,
és küzdeni akar a gonosz ellen, akár erôszakmentesen,
akér fegyveresen. Mindenkit, akit nem csak a tápolás,
hanem a szerepjáték is érdekel. Jelképünk az arany sár-
kány, amely (aki) bölcs, hatalmas, a mágia ismerôje, tü-
zes lehelletével tisztítja meg a világot minden gonosztól,
de az irgalmat is ismeri, a szíve jó. Tervezett idôpont: a
megjelenés idôpontjától számítva legalább egy hónap,
hogy mindenki odaérhessen). Tervezett helyszín: a 22-es
mínoszkúptól 2 mezôre északra (Qvilltôl keletre) az 53,
63 abszolút koordinátákon. Aki be szeretne lépni, írjon
nekem, és ha messze van, egyben rögtön induljon oda.
Figyelem! Tolvajveszély miatt senki ne táborozzon le
ezen a mezôn csak a környékén. Csak közvetlenül a me-
galakulás elôtt lépjetek oda, a pontos dátumot az utolsô
pillanatban, közösen eldöntjük majd. Addig is, Raia
fénye világítsa be utatokat. Memno (3005)
� Speciális Dornodon Közös Tudat alakul hamarossan
a középsô helytartói város környékén „Szent Inkvizíció”
néven. Célunk, hogy Ghalla kalandozóit szépszóval, vagy
erôvel az Egy Igaz Isten hitére megtérítsük. Minden be-
lépô Inkvizítor 100 aranyat kap a rendtôl, hogy készleteit
és fegyverzetét megújítsa, ezt követôen további tetemes
mennyiségû aranyat kap az az Inkvizítor, aki kötelessé-
geinek megfelelôképpen eleget tesz. Akit bôvebben érde-
kel a dolog, az írjon a 3566. kalandozónak, illetve keres-
sen meg a következô telefonszámon: 63/311-470 (Ró-
bert) Soyo Azura (3566)
� Tharr papokat keresek megalakulóban lévô Tharr
Spec. KT-ba. Aki elmúlt már 55 fordulós, van már 3 tró-
feája, az írjon az alábbi címre: Pakó András, 1046 Bp.
Ugró Gy. u. 15. I/6.
� Új közös tudatot alakítunk!!! Célja és neve: Táposok
szövetsége. A belépés feltétele, ha valaki még nem tud-
ná: legyen legalább egy közös tudatod... 

Quetzalcoatl (2271)

Szerelem
� Enyveskezû Leila, szeretlek! Jó lenne, ha minél elõbb
találkoznánk az 528-as kastélynál. Szerelmem határta-
lan, várni foglak! Nyurgafejû Kelly (5553)
� Ganéjnak: Kedves szerelmes hercegem! Leveled meg-
lepett, de nem sejtem mely egyed lehetsz. Szeresselek,
nejed legyek s gyerekeket neveljek? Ez persze tetszene
neked! Tervezgetsz, de egy gyerekhez eleven testek kelle-
nek, s nem megfestettek. S mert Te ecsettel megfestett
testemet szereted, legyen nejed e test. Persze megeshet,
nehezebb lesz egy lefestett testet teherbe ejtened, de
esetleg festhetne Neked embered ezeregy gyereket. Sze-
retsz, s feleljem meg merre megyek? Nem, nem. Keress
meg te, mert te szeretsz engem! Macintosh (2101)
� Magányos gnóm férfi keresi élete párját. Fajtárs
elônyben. Lányok írjatok! Brown Helix (5791)
� Toborzásgátló Vlagyimir! Már két hónapja csak Teutá-
nad epekedek, siess hozzám, türelmetlenül várlak! Nem
tudok nélküled élni!!! Szopógödör (177)
� Tûzliliom! Tetszik a vörös hajad és zöld szemed! Add

ki rám az FU parancsot! Mentha Arrensis (4067)
� Sylvera (5081)! Nagyon szeretlek! Mindenképpen írj! 

N.C. Brave (5622)

Üzenetek
� (Nem) Tisztelt Sötét Elfek Szövetsége! Nem tudom,
mi a célotok ezel a marhasággal, de nagyon nem helyén-
való. Pont az elfek, ráadásul csak névben (és agyban) sö-
tétek. Igaz, a külsõség nem minden, de a drowk jobbat
érdemelnek! Üdvözlet Dalamarnak és Xiltyn Ryid
Mylynek Pokoltûz Dorkath (4516)
� Ajánlom magam! TF INFOBASE BBS-en MODEME-
SEK és egyéb csodabogarak részére. TF-levelezés, Jerikó-
féle HYPER-TEXT, MAP és más újdonságok. Keress meg
a 165-27-92 telefonszámon 07-22 h-ig (Khayll’s Zerge-
puttony BBS)! Hagyj üzenete részünkre, számítunk min-
den modemes hívására! Vöpaszdüh és Athos (1567)
� Darkseid! Lehet, hogy van igazság abban, amit a go-
noszokról írtál Hay’Lunnak, de amíg Ghalla földjén Ál JÓ
Raia papok pusztítnak BÜNTETLENÜL, addig nem tudok
igazán hinni Neked. Én láttam már ÁRTATLAN semlegest
Raia pap kezétôl elhullani, nem is egyet. Amíg ilyen test-
véreid vannak, addig ne a gonoszokat próbáld móresre
tanítani, hanem rended élôsködô dudváit pusztítsd ki.
Addig is veled vagyok Hay’Lun! 

Tristan Legrom (1942)
� Eleniosz kedves hívei! Ezúton szeretnélek titeket
megkérni, hogy bûvölés nevû varázslatotokat ne Raia hí-
vei ellen alkalmazzátok, mert ha más nem, legalább mi
jók tartsunk össze! Jaelith a „Más” (5650)
� Elnézést kérek mindazoktól akiket megloptam, illetve
majd meglopok. De hát a gyereknevelés drága dolog. És
az Állami Támogatás=0. Még egy kérdés: Nem tudná va-
laki megmondani, hol vehetnék eldobható pelenkabeté-
tet? Mivel a PERSIL hiánycikk. A púderkô meg nagy sz.r! 

Larceny Theft (2997)
� Ezüst Mágusok! Lejárt a hat hónapom. Még mindig
Tharr papja vagyok! A „kétszínû” istené!!! Tharr híveié!
Hát hagyjuk ezt?! Magányos Farkas (5678),

Tharr árnyamanó papja
� Felhívás minden 528 környékén lévônek! Megkérlek
benneteket, hogy ha lehet állítsatok csapdát, mert így
csak a lopásom fejlôdik, a csapdaészlelés nem; vagy ha
nincs csapdátok, akkor a D.E.M.-et sem ôrizzétek, mert
így csak aranyam lesz sok, D.E.M.-em meg semmi (pe-
dig kell Leahnak). Nyurgafejû Kelly (5553)
� Ghallai kibontakozni vágyók! Pályázatot hirdetek,
melyben a legjobb szerepjáték-stílusban megírt leveleket
jutalmazni fogom (fegyverek, szörnyalkatrészek, ...). Írni
bármirõl lehet (önéletrajz, világégés, Istenek, világfelfo-
gások, ...). S, hogy ne csak a tápolók írjanak, nekik is
fennál ugyanez a legjobb tápos szövegekért. Eredményt
hirdetni – nyíltan – a GN hasábjain fogok. A díjakat Ga-
tin környékén lehet átvenni (hogy hol, azt már levél-
ben). Beküldési határidõ: dec. 31. Mindent bele! 

Doktroll Martens (2313)
� Halihó! Felszabadultam! Nem vagyok többé Calorge,
a Mágus rabszolgája. Köszönet érte a hatalmas Ördögi
Körnek, melynek nagysága elõtt még a Lélektisztítók ve-
zérhelyettesének Calorge-nak is meg kellett hajolnia.

Kvarg Lipót (4242)
� Nem látta valaki a trollomat? Táborozásnál kikötöz-
tem egy fához, de reggelre elrágta a szuperkötelemet és
meglógott... Calorge, a Mágus (3263)
� Hé Elek! Van egy kis eladó krumplim! Nem kell? 

Zeldor Dreyfus
� Hé emberek! Valaki elvesztette a két kard szimbólu-
mát a 39;24-es mezôn. Ha kell, jelentkezz Fenevadnál
(3715)
Ui.: Ne feledd, a két kard szimbólum névre szól!
� Hé Pumpa! Ghalla leghatalmasabb, legbölcsebb, lego-
kosabb, és LEGSZERÉNYEBB kalandozója. Az utolsó
gondolatom sem lenne, hogy egy büdös varkaudar pa-
rancsainak engedelmeskedjek. Undorodom tôled!!! 

Sauron a kobudera
� Helló Süsü! Igazán megköszönhetnéd, hogy felszen-
teltem azt az oltárt, amit építettél. Dornodon hálás lesz
érte. Apropó! Mi az a két kard szimbólum ott a nyakad-
ban? Khy bel’Ez (5496)
� Híveim! Bár a kísérleti robbantás idôpontja elôrelát-
hatólag eltolódik, azért ne aggódjatok. Legalább egy in-
dukátort mindenképpen fel fogok építeni, ha törik, ha
szakad. Egyre több kalandozó segít nekem. Kérdezzétek
ôket, hogy milyen bôséges jutalomban részesültek! És
kérdezzétek ellenségeimet, hogy hogyan büntetek. A
ROMBOLÁS NEM KIFIZETÔDÔ!

Toborzásgátló Vlagyimir (6666)
� Információcsere gyorsítás! Ha valakinek van E-mail
címe, és szeretne ez úton is levelezni, akkor írjon a MII-
HIVEKOLL.SATURNUS.VEIN.HU@ címre. Ez ügyben, és
bármi másban is a 1623-as számra írjatok. Az E-mail
sokkal gyorsabb mint a posta. Szeban (1623)
� KALANDOZÓK! Köszönöm a rengeteg hûségesküt,
amely az Új Birodalom eljövendô tisztjeitôl és vezetôitôl
érkezett. Ne legyetek türelmetlenek, hamarosan választ
küldök mindenkinek, aki telepatikusan üzenetét eljut-
tatta hozzám! Egyenlôre minden a tervek szerint halad,
seregeim január végére felsorakoznak a Raggard síkság
nyugati határán, és megindulnak a helytartói városok fe-
lé. A ti tevékenységetekre a nyugati fronton lesz szükség,
mindenki erejéhez mért feladatot fog kapni. Aki még
csatlakozni akar hozzám, annak most van az utolsó le-
hetôsége, hogy megtegye. Teljes Közös Tudat még min-
dig nem jelentkezett, pedig EZER aranyat ajánlottam fel
(lásd elôzô GN)! Mindenki, aki az offenzívában részt
vesz, bôséges jutalomban részesül, az ellenállókat pedig
eltiporjuk. Sistergô Pumpa (6500)
� Az Ördögi Kör által védett személyek szidalmazása
célszerûtlen cselekedet! Nem javallott tehát Dalamart és
Setét Patkányt negatív jelzôkkel együtt emlegetni!

�� Xadornix (1369)
� Clod Onar! Nem vagy te véletlenül rokona a Vízi
Onárnak? 2953
� Kalandozótársaim! A fordulóitokat, ha borítékban
külditek be, újrahasznosított papírból készült borítékot
használjatok! Olcsóbb is, és így lehet, hogy TE kíméled
meg egy fának az életét!

Rallafine Rallathy (1428), Sheran híve
� Kalandozótársaim! Nektek még nincs elegetek a sok
agyalágyult és feltûnési viszketegségben szenvedô kalan-
dozóból? Szerintem Murphy, Klemperer, E.T. Comp, At-
tallacha, Ziltlárd, Holthold, Ezüsthajú Xavier, Sötét Igbut,
Drizzt Do’ Urden, Dort’ Connor, Hulk Hogan, és a Tápos
Légió süketelése elôbb-utóbb mindenkit a sírba visz

majd! Javaslom, hogy alapítsuk meg számukra a Ghallai
Idegszanatóriumot, vagy egyszerûen írtsuk ki ôket! 

Nyurgafejû Kelly (5553)
� Kedves Silverstone! Ha jól értelmezem szavaidat, te
lenézed azokat a szövetségeket, szervezeteket, amik nem
KT-k. Miért baj az, ha egyes kalandozók csapatot alakíta-
nak egymás segítésére, stb.? Szerinted ez értelmetlen do-
log? Igaz én is kiléptem mostanában egy – még általam
alapított – csapatból, de nyomós okom volt rá. És hasz-
nom is volt belôle, míg tag voltam. Így kérlek ne nézd le
azokat, akik ilyen csapatokat szerveznek. 

Nin-Eisu (4409)
� Küldjetek be a Sport rovatba minél több és változato-
sabb eredményt, de csak olyat, amit önerõbõl értetek el,
nem pedig tápolással (tehát az Avatar of Adamo-félék
eleve kiesnek)! Doktroll Martens (2313)
� Lélektisztító gyalázók! Többen is kifogásoltátok a hit
védelmét, mint „tápot”. Hát ezzel magatok ellen fordul-
tatok! Hisz ti kit loptok meg, kit öltök meg, ha nem a ná-
latok gyengébbeket? A veletek egyenlô erôseket nem tud-
nátok egykönnyen megölni! Ha pedig nincsenek nálatok
kezdôbb kalandozók a közelben, akkor a legártatlanabb
teremtmények, vagy a bajbajutottak felé fordultok go-
nosz szándékkal, nem? Hay’Lun! Ha valaki gonosz, ak-
kor még tényleg nem biztos, hogy gonoszkodni akar. de
az biztos, hogy azért lett gonosz, mert eddig azt tette! 

Bohmer Kair (2201)
� Lunaris D. S.! Teljes mértékben egyetértek azzal a ki-
jelentéseddel, hogy „a jó nem egyenlõ a hülyével”. De az
ostobával annál inkább. Tron (3608)
� Mélyen tisztelt Axel Marguin! Engedelmeddel vitat-
kozni szeretnék a GN 17-ben megjelent állításoddal. Sze-
retném felhívni a figyelmed arra az apró tényre, misze-
rint: Nevet kölcsönözni egy legendából nem csak szegé-
nyes fantáziára utalhat, épp ellenkezôleg! Szerintem ter-
mészetes, ha valaki azonosulni szeretne kedvenc fôhôsé-
vel, ha másként nem is egy néven keresztül. És, ha ez
neki nagyobb kedvet ad a játékhoz, így jobban tudja ját-
szani karakterét, ám tegye kedve szerint. Kérlek ne fe-
lejtsd el, ebben a játékban elsô a szórakozás! 

Tisztelettel: Corus Kwa Tamar (2654)
� Mennydörgô!   Ezúton szeretnék bocsánatot kérni tô-
led – istenem Raia kérésére – amiért úgy helybenhagy-
talak. Bár jellemedet tekintve gonosz vagy, mégis úgy
éreztem vezekelnem kell tettemért. De kérdem én! Ér-
demes-e egy olyan (volt) barátért vezekelni, aki hamis
dolgokkal ámítja társait, igéretét nem teljesíti és tévútra
vezet!? Istenem válasza mélyen megdöbbentette belsô
énemet, és a szavakból ömlô ezeréves bölcsesség és jó-
ság lassan kiszorította szívembôl a haragot. „Minden élô-
lény úgy születik meg – az istenek ôsi egyezménye alap-
ján – hogy lelkében megvan a fény és a sötétség egya-
ránt. A gonoszok azok, akik megpróbálják elnyomni a
fényt, amely pedig belsô énjük része. Ám eljön a nap
amikor az elnyomott lángocska kitör a sötétség fojtogató
burkából, hogy egyesüljön társaival majd a nap simogató
sugaraival. Ezen a napon lesz újra gyönyörû a VILÁG!”.
„De vannak olyanok is – kötötte még szomorúan a lel-
kemre istenem – akiknek szívébôl már nem szabadul-
hat a lángocska. Nekik pusztulni kell!!” Mennydörgô! Te
talán megmenekülhetsz. Szívleld meg hát te is, és min-
denki akire ez az írás vonatkozik. 

Jaelithe a „Más” (5650)
� Merre jársz L.S. Scrofus? Könyörgésed meghallgatásra
talált. Loph O’Thöck
� MINDENKINEK!
Örömmel tudatom mindenkivel, kicsivel és naggyal,
árnymanóval és kobuderával, hogy befejezôdött az álta-
lam kiírt Quwarg Bajnokság a Vasalt Bunkók KT-n belül.
Az elsô három helyezett:

1. Kasul Herolf  . . . . . . . . . . . . . . . . .18 quwarg,
2. En’Laos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 quwarg,
3. Kôfejû Beldor  . . . . . . . . . . . . . . . .15 quwarg.

Az elsô helyezettnek járó Taposó Tappancs már elké-
szült, és a többi díj is kiosztásra került. A nagy sikerre
való tekintettel a bajnokságot újra kiírom a következô
alanori olimpiáig, melyben bárki résztvehet, aki teljes
jogú Vasalt Bunkó lesz addigra. Morphose (#5583)
� Nyílt levél Kalandozótársaimhoz! Tisztelt, gyûlölt, ked-
ves, kedvetlen barátaim! Azért ragadtam tollat, hogy né-
hány ZANalfabéta által hirdetett tézist elutasítsak! Szeret-
ném elmondani miért is „jó” Ghalla maroknyi populáci-
ójának egy ZAN, na persze a Megfelelõ Kezekben! Nos, a
ZAN olyan dolog, mint egy jó buli. Persze mindenkinek
volt már ilyesmiben része, tehát nem traktállak Benne-
teket részletekkel. Na de másnap ott a katzenjammer, ég
a gyomor és megfogadjuk, hogy ezentúl ZANTIALKOHO-
LISTÁK leszünk. Nna persze, ha van másnap... Mert ha
egyszer egy ilyen ZANarchista beindul a Túlélõk Földje
kopárabb lesz, mint maga a ZANTARKTISZ, mutánsok je-
lennek meg amerre látunk (pl. ZANgóranyúl, woor-ZAN-
tilop), mi meg kezdhetjük elõrõl a tápolást elsõ szintû
ZANgyalként. Ezért szólok Hozzátok és kérlek Titeket:
gondolkozzatok jóZANul és pusztítsátok el az indukáto-
rokat. Eddig sem kellett, ezután is megleszünk ZANél-
kül! Egy félõs, ám lelkiismeretes Ghalla-hívõ:

Coss-Axel-Sinioth (1999)
U.i.: Mivel a 6666-os karakter minden ZANtipatikust ha-
lállal fenyegetett, természetesen kis glosszám és az egyéb
Vlagyimir-ellenes uszító szövegek közti összefüggés vélet-
len és nem kívánatos.
� Raia ál-prófétája, Dalamar! Te megôrültél! S akkor
jobb, ha velem kezded a „liberális jók” irtását, mert én is
a megbocsátást hirdetem, és – bár szeretlek – mindent
meg fogok tenni a jóságról vallott, kiforgatott eszméid ter-
jedése ellen. A sors fintora, hogy mindezt azon Közös Tu-
dat keretein belül, amelynek te vagy a vezetôje... 

Yasmina (3430)
� Raia papokhoz!
Téged is, mint engem, azt hiszem sokan megszólnak
azért, mert nem vagy jó, hogy istenedtôl kapott hatalma-
dat saját érdekedben használod fel. Gondolkozz el azon:
miért teszi? Mert irigyli a hatalmad. Ilyen emberre nem
haragudni kell, mutasd meg neki a jóság erejét, tanítsd
meg neki az egy igaz isten hitét. Térítsd meg ôt Raia hité-
re.

Mi egy olyan világban élünk, ahol a legfontosabb a
túlélés és a hit erejének fenntartása, a jóság csak másod-
lagos cél. Azonban nagy lépést tettünk e cél felé azzal,
hogy Raia hitét választottuk és követjük az ô elveit.

Bizonyság rá, hogy igaz, hogy papi hatalmam melyet
tôle kapok Ghallán a legnagyobb. Élj hát Raiának tetszô-
en és ne törôdj az igaztalanokkal.

Fire Elemental (5431)
� Rothdak (a megtorló)! Nem tudom mi az a fantasy
világ, de biztos, hogy én a földön járok – a Túlélôk föld-

jén. Ön azt állítja, hogy minden ami körülvesz – vagyis
Ghalla, csupán illúzió. Én még nem láttam olyan illúzi-
ót, amely hirdetné magáról (mint azt Ön teszi), hogy il-
lúzió. Valószínûbb, miszerint Ön létezik, ergo hülyesége-
ket beszél. Nem látott még oszlophoz kötött öregembert?
Ön szerint kisangyalok kötözték oda? Szerintem ...

Xadornix (1369)
� Rothdak a Megtorló! Ki a fenétôl loptál te orgyilkos-
tôrt, he? Sebay Tóbiástól vagy Sebaj Tóbiástól? Nem min-
degy! Ui.: Jelentkezzen, aki bitorolja a nevem! 

Sebaj Tóbiás (3153)
� Sheran istennô papjai, papnôi és mindenki más!

Morphose vagyok, alakváltó, Sheran istennô papja.
Úgy érzem válaszolnom kell Z.D. cikkére, nehogy téve-
sen legyenek megítélve vallásunk követôi, a Természet
hívei.

A legfontosabb: a Természet ÖRÖK és hatalmas. Ha-
talmasabb annál, hogy Úgy kezeljük, mint a tulajdonun-
kat. Nem lehet a természetet védeni, vagy elpusztítani,
ehhez SENKINEK sincs -és nem is lesz- elegendô hatal-
ma, tudása. Sheran követôinek nem feladata a Termé-
szet védelmezése, mert nincs szüksége arra, hogy védel-
mezzék. Elpusztítani az EGÉSZ ökológiát kivitelezhetet-
len feladat és értelmetlen is, hisz ezzel minden és min-
denki elpusztul. Elpusztítani a folyókat, a réteket, meg-
mérgezni a levegôt, leölni az értelemmel nem bíró és
bíró lényeket, egyszóval életképtelenné tenni a világot,
esztelen öngyilkosság. Dornodon fekete betûkkel írta be
magát a történelem könyvébe, nagyon nagy kárt okozott,
de az idô múlásával a sebek beforrnak, és a Természet
rendje újra helyre áll. Ismét fák és bokrok fognak nôni a
felperzselt földeken, kellemes, lágy szellô borzolja a lom-
bokat, csilingelô patak hûs vize oltja a meggyötört ván-
dor szomját, a levegôben virágillat lengedez majd. Csak a
Természet örök. Ugyan hol lesz már akkor az a Leah-hí-
vô, aki elfonnyasztott néhány bokrot, facsemetét, mikor
a facsemete helyén újranôtt famatuzsálem még mindig
hûsítô árnyékot ad a megfáradt vándoroknak. Apró,
szorgos, dolgozó hangyák vagyunk egy hatalmas bolyban,
amit úgy hívnak Ghalla.

Hogy akkor mi a dolgunk, Sheran híveinek? A ter-
mészet szépségeinek bemutatása, ôrzése, a regeneráció
ütemének gyorsítása, a természet körforgásának biztosí-
tása, a harmónia megteremtése és fenntartása. Ehhez
kapjuk a varázserôt Sherantól.

Vigyázz Zeldor Dreyfus és mindenki más, aki hozzá
hasonlóan gondolkodik, NE helyezzétek magatokat a
Természet fölé, mert nem Ô van értetek, hanem Ti Ôé-
rette. Mi vagyunk az Ô eszközei, és nem Ô – és varázsla-
tai – a mi eszközünk. Morphose (5583)
� Szerintem a K.I.SZ.-nek nincs semmi értelmes célja.
Ezt nem azért mondom, mert megfenyegettek, és mert
magam is kobudera vagyok, de értelmes cél az, hogy –
öljük a kobuderákat?!? Miért mi a bajotok velünk? Vagy
árnymanók vagytok talán, és a fajgyûlölet szól belôletek?
Nem is volt célom, hogy egyesítsem a kobuderákat, hisz
ezt elôttem már sokan megpróbálták, nem sok ered-
ménnyel. Majd Gourth Killmaster megteszi ezt helyet-
tem, és igaza van! Nagyon örülök, hogy KT-t szervez!
Csak gratulálni tudok neki! Amúgy nem rezeltem be,
egyáltalán nem félek tôletek! Nin-Eisu (4409)
� Tisztelettel köszöntelek Raia, a jóság Istene!!! A
Ghalla News 17. számában a kalandozókhoz intézett
üzeneted kicsit elgondolkoztatott. Azt mondod, hogy „...
Az ég kékjére és a csendes zöld fûre írtam, hogy törô-
döm veled. Ezt suttogtam a fák lombjain, a virágok szír-
mai is ezt hírdetik, s errôl csengenek a források, errôl
énekelnek a gyorsan szálló madarak. ...” Bízom benne,
hogy szavaid elérik céljukat. De ne feledd : mindezt csak
SHERAN jóvoltából tehetted és teheted! És ne feledje ezt
senki sem! SHERAN mindannyiunkat körülvesz! 

Annak (5604),
az ÉSZAKI DRUIDA SZÖVETSÉG nevében

� Tisztelt Kalandozók! Szeretném felhívni figyelmeteket
napjaink legnagyobb veszélyére. A Mesterek Bandája
nevû bûnszövetkezet borzalmas pusztítást végez vagyo-
naink terén. Ezért mindenki próbáljon meg felszerelé-
sére jobban vigyázni, és eme gazfickóktól óvakodni. En-
gem személyesen Alex Vampirisson próbál már hosszú
ideje meglopni, eddig sikertelenül. Persze ez csak idô
kérdése! Ha nem ô, akkor majd más bandatag teszi ezt
velem. De elôbb adom aranyam a nukleáris cickánynak
mint egy betegesen lopkodó árnymanónak. 

Blacksting (5420)
� Tolvaj testvéreim! Ezt az aljasságot! Már a városban is
csapdákba botlik a törpe! A város lakossága ezt hogy tûr-
heti szó nélkül? Gyermekeik nap mint nap életveszély-
ben vannak, hisz a fôtér kellôs közepén karó és egyéb
csapdák tömkelege áll. Ezt nem hagyhatjuk annyiban!
Büntessük meg ama gazfickókat akik ilyet tesznek. Vá-
rom a visszajelzéseket! Egy felháborodott törpe: Angor
� Üdvözlet te vörös, hosszú hajú, zöld szemû elf férfi.
Nincs jobb dolgod, mint hogy szegény piromenyéteket
ölsz? Tessék, itt az eredménye: a 69,70-en pihenek –
mint piri – és jön ez az állat, aztán lemészárol. De ez
nem elég, még meg is nyúz. Kösz szépen. Így legyen az
ember alakváltó! Hay’ Lun (5525)
� Ügyeskezû Khar! Azt miért nem tudatod a jókkal,
hogy Dornodont szolgálod, és a felajánlott jutalmat lo-
pásból teremted elô. Mindezt csak azért, hogy tudják a
kedves fejvadászok, hogy mire számíthatnak amikor
összefutnak ezzel az árnymanóval! Egyébként a vérdíj
imponáló, de sajnos nekem semmi esélyem nincs arra,
hogy megkaphassam. Big G (2315)
� Undorodva olvastam Vlagyimir kígyónyelvû hírdeté-
sét, Pumpa gôgös pökhendi üzenetét. S a legszörnyûbb
az volt, amikor rájöttem, hogy vannak akik el is hiszik a
két megalomániás ôrült hazugságait. Vannak, lesznek
olyanok, akik örömmel raknak tüzet maguk alatt, akik
eladnák lelküket, társaikéval együtt 1000 petákért. És re-
mélem, lesznek majd hozzánk hasonlók is! Vlagyimír,
Pumpa! Én Quetzalcoatl, a Klán tagjaival egyetértésben
kijelentem, hozzátok hasonló ôrült felsôbb hatalmat
soha el nem ismerünk, s inkább elpusztulunk, de meg
nem alázkodunk, térdet s fejet nem hajtunk! 

Quetzalcoatl, a Hófarkas Klán (9117) nevében
� Wisdom! Arra vágsz fel, hogy megtanultál leírni egy
nevet. Jó sokszor gyakorolhattad a füzetkédbe, csak azt
nem értem, hogy miért nevezted el halállistának a gya-
korlófüzetkédet? Prince of Balthus (2037)

Szövetségek, szervezetek
� A Ghallai Tudósok Filozófusok és Költôk Szövetsége
megszûnt. Thog (5033)
� Alakváltók figyelem! Megalakult a MASZAT, avagy a

Megmaradt Alakváltók Szakszervezeti Tömörülése. Tagok
kizárólag alakváltók lehetnek, de õk szinttõl, nemtõl,
kortól, jellemtõl függetlenül. Céljaink: a ghallai alakvál-
tók támogatása, többoldalú szolgáltatások nyújtása, in-
formációközpont, mindennenmû segítségnyújtás kez-
dõknek és haladóknak, amit a MASZAT kapacitása me-
genged és késõbb majd egy Közös Tudat létrehozása. Ki-
sebb szervezetek a MASZAT-on belül: 
– a körözési listák összeállításáért felelõs személy, pl. ha

valaki meglopott, vagy éppen csak keresed, akkor fel-
kerül a listára, s aki látta az visszajelez, esetleg kollek-
tív üldözésbe kezd mindenki

– csere-bere KLUB: feleslegesnek tûnõ tárgyad a másik
fajtársad már régóta keresi, esetleg nála is akad olyan,
amire neked van szükséged

– „infó” holdingcenter: igen nagy mennyiségû informá-
ció egész Ghalláról

Ha a fent említett dolgok megnyerték a tetszésedet, ak-
kor írj, s mi válaszolunk! Sisawat (1419), 

Konarks Metamorph (3264)
� Az immár oly sikeresen mûködô Toborzásgátló Vla-
gyimir Baráti Köre mellett megalapítom az Acélkolosszus
Gyilkolók Baráti Társaságot (AGY BT). A belépés feltétele:
1 acélkolosszus trófea. Osonó Végzet (2214)
� ÉJHARCOS BÖLCSESSÉGEK 
4. Az „ember” azt hiszi, hogy kitûzhet magának egy célt

az életében. S mikor eléri, akkor döbben rá, hogy az
nem cél volt csak egy köztes állomás. Hisz az „em-
ber” élete csak köztes állomásokból áll. Arra, hogy
megtudjuk mi az élet igazi célja, az „emberiség” még
nem érett meg. De talán egyszer...

5. Ha sorsodra hagynak, hogy elpusztulj, sose add fel!
Hisz az erõs akarat minden falat átszaggat...

Ha vannak olyan „harcosok” kik megértik ezeket a böl-
csességeket, azok jelentkezzenek ÉJHARCOSNAK, talán
megfelelõek erre a feladatra... (GN 14). Akit érdekel a
dolog, nyugodtan várom mentális üzenetét a 1170-es
számon. Tagjaink száma egyre nõ, át- meg áthálózzák
Ghallát. Axel Marguin (5181), 

Rothdak a Megtorló (1170)
� Drága alakváltó barátaim! Fiatal fajtársaimnak a MA-
SZAT -ot, tanultabb kollégáimnak a leendô GASZ -KT-t
ajánlom figyelmébe.Fogjunk össze, mint azt dicsô ôse-
ink tették egykoron. Emlékezzetek! 

Stephan Severin (????)
� Ha szeretnél egy ütôképes csapatba tartozni, ha sze-
retnéd, hogy nehezen szerzett javaidat nem lopkodnák,
ha nem tetszik egy-két kalandozó képe, akkor írj nekem:

Suttogó, az Éhes Cápák Fejvadászklán vezetôje, 
alias Homoki József, 9122 Felpéc, Kossuth u. 29.

� Kedves Barátaink! Nemsokára itt a mi idõnk! Az
Ezüst Mágusok rendje már a megalakulás határán áll.
Te, aki most olvasod eme írást, tudom szívedben ott la-
pul a mágia használata iránti vágyakozás. Ne nyomd el!
Te is tudni akarod, milyen érzés, amikor fegyvertelenül
is szolgálni tudod a jóságot, mikor villámcsapást idéz-
hetsz szavaiddal, vagy mágikus anyagot teremthetsz,
megvédheted magad, mágikus iratokat olvashatsz, ír-
hatsz? VARÁZSOLHATSZ! Tökéletes harmóniában, csak
saját és barátaid tudásának gyarapításával kell törõdnöd!
Mi egymásnak és a jószándékúaknak minden szükséges
tudást kínálunk. Már tüzel a vágy, hát hagyj hátra min-
dent és gyere! Huertolban várunk! 

Ezüst Mágusok Rendje (leendõ KT)
1566, 2409, ..., és Te

� Kedves Kalandozók! A Bajtársak Mezsgyéje nevezetû
szövetség intenzíven mûködik! Az érdeklôdôk mihama-
rabb jelentkezzenek! 36 forduló múlva egy KT-t is szer-
vezek, tehát a jövôt alapozzuk együtt! A címem és a többi
megtalálható a GN 17-ben. Minden jót, és sok-sok sze-
rencsét kíván: Argos (3131)
� Megalakult a Ghallai Tolvajleleplezô és Társkeresô
Szolgálat (GTTSZ). Szolgáltatásaink:
1. Ha feleséget keresel, csak írd meg, hogy milyet szeret-

nél (faj, haj, szem, stb.)! Mi megkeressük nyilvántar-
tásunkban azt, akire legjobban illik a leírásod, és el-
küldjük a címét (de ha azt nem, legalább a számát) A
többi már a ti dolgotok.

2. Megloptak és nem tudod, hogy ki volt a tolvaj? Csak
írd meg nekünk, hogy milyen nyomokat találtál, és mi
elküldjük a szóba jöhetô elkövetôk nevét, számát, ha
nem titkos, akkor a játékos nevét és címét is. Minél
több nyomról van tudomásod, annál biztosabb a si-
ker. Természetesen attól, hogy valakire illik a nyomok
alkotta személyleírás, nem biztos, hogy ô volt a tolvaj.

3. Szeretnéd tudni, hogy ki irányítja onnan a karakterét,
ahonnan te? Csak írj, és mi elküldjük a hozzád legkö-
zelebb lakó játékos címét vagy számát, és karakteré-
nek leírását.

4. A karakterek tartózkodási helyérôl nem szolgálhatunk
információval, ezt nektek kell kideríteni.

Tanács: az 1. esetben megkérdezhetitek az illetôtôl, a 2.
esetben pedig nem lehet olyan messze tôletek (bár, ha
megkérdezitek, lehet hogy elárulja).
CSERÉBE épületek, városok, szörnyfészkek, stb. épüle-
tekhez viszonyított koordinátáit kérjük. Pl.: az 508-as
épülettôl 6 mérföldre nyugatra és 3 mérföldre délre van.
Ennek hiányában nem küldjük az INFÓT!

Kérdéseiteket és kéréseiteket 
BLACKMOON (5296) várja.

� Megalapítom a Ghallai Szövetségalapítók Szövetségét!
Tagjainak kötelességük minden Ghalla Newsban lega-
lább egy új szövetség megalakulását bejelenteni! 

Smack (9001)
� Tisztelt Vladiszlav!
GN-ben írt „reklamációd” gondolkodóba ejtett. Viszont
bölcsességünkrôl szóló megjegyzésedet nem veszem jó
néven (és gondolom a szervezet többi tagja sem!).
Egyébként igazad van, nem lett volna szabad faji korláto-
kat állítanom, ugyanis ez is a gonoszság egyik formája!
ELNÉZÉST KÉREK MINDEN JÓ VAGY SEMLEGES EM-
BERTÔL, ÁRNYMANÓTÓL, ALAKVÁLTÓTÓL ÉS TROLL-
TÓL! Ha van, ezekbôl a fajokból is szívesen várok jelent-
kezôket. Ezzel egyidôben tehát nevünk is megváltozik
(remélem az eddigi tagok megbocsátanak).
Új nevünk: Elsô Elf Törpe Gnóm Kobudera Ember Árny-
manó Alakváltó Troll Demokratikus Szövetség Amely
Ghalla Megvédéséért Alakult És Ami A Gonosz Ghallából
Való Kiûzését Tûzte Ki Célul. Vladiszlav, mivel te voltál,
aki rávilágított erre a hibámra, szívesen venném, ha je-
lentkeznél hozzánk. Névváltoztatásunk remélem NEM
tetszik Neked.

Tisztelettel az ideiglenes fônök: Arxan Zeon (1897)
Ui: Természetesen az összes fajra vonatkoznak a belépés
feltételei!



10. körig:
Egy körben legtöbb TP:
Sardullah Sarpa 496
D’arker N’est 446
Silverandark 408
Trollseprû 226
McSivaat 203
Dragon Lady 175
Összes TP:
McPaul 1465
Banális Ájlbibek 1341
Sardullah Sharpa 1260
Trollseprû 848
Dragon Lady 585
Megölt szörny:
McPaul 48
Arisztipposz 44
Kadera Forsetti 42
Rhomes de Ghomes 32

20. körig:
Egy körben legtöbb TP:
Sardullah Sharpa 1141
Acionyx Jubatus 871
Ligthning Fist 798
Összes TP:
Sardullah Sarpa 7338
Drofo 6399
Acionyx Jubatus 4521
Sardullah Sharpa 1141
Megölt szörny:
Sardullah Sharpa 95
Drofo 93
Wu Chen, az Éber 90
Terr van Sater 71

30. körig:
Egy körben legtöbb TP:
Avatar of Adamo 2008
Dort Amessix 1553
Doktroll Martens 1321
Lightning 1186
Szürke Ilanor 854
Összes TP:
Avatar of Adamo 13961
Ligthning Fist 9225
D’arker N’est 8478
Szürke Ilanor 8205
Megölt szörny:
Avatar of Adamo 139
White Nor Wacak 117
Albin Mendal 110
Pildar 103
Szürke Ilanor 102

40. körig:
Egy körben legtöbb TP:
Avatar of Adamo 2449
Anwar Khul 1556
McNewast 1444

Összes TP:
Darkseid 15321
Inimicus Pacis 14277
Nirvana 13283
Anwar Khul 12449
Banális Áljbibek 8899
Megölt szörny:
Avatar of Adamo 198
Anwar Khul 150
Shiva Shavti 149
Al’thang 128

50. körig:
Egy körben legtöbb TP:
Kockásfülû Thorin 2421
Ved-Smillon 2183
Thak Grober 1993

Összes TP:
Ved-Smillon 28376
Taghor 21916
Mohammad 21052
Megölt szörny:
Ved-Smillon 213
Death Knight 197
Mohammad 192

60. körig:
Egy körben legtöbb TP:
Ved-Smillon 3688
Estephanio Pablo 3053
Armidon Eldonal 1699
Death Knight 1301
Összes TP:
Ved-Sillon 26798
Albin Mendal 26617
Death Knight 20993

Megölt szörny:
Ved-Smillon 280
Tasslehoff Fúróláb 264
Death Knight 243

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

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(részlet) fénymásolatát, és jelöld meg azt a részt, amely rekordgyanús.

� Törpék!
Sziklák népe, hegyek lakói,
Ghalla bányászai, mélyi titkok tudói.
Ôsi nemzetek fiai, drága kincsek birtoklói!
E föld szikár harcosai,
Ôk Ghalla törpéi, Ghalla kovácsai!
Örömmel jelenthetem be, hogy az eddig csak önmagukat keresô
Törpék, végre egymásra találtak, és létrehoztak egy, a
Törpetársadalmat összefogó szövetséget, melynek neve: a
Vashegyek Nemzete! A volt TTT (Túlélô Törpök Társasága)-t is
magába foglaló szövetség közel 25 tagot számlál! KT-vá
alakulásunk december végén fog megtörténni. A KT mellett
azonban szövetségi tag lehet bárki, akár 56. forduló alatt is.
Akarod, hogy egymást segítve megerôsödjön a Törpe nép? Akarsz
egy olyan szövetség tagja lenni, ahol teljes a nyugalom, és
nincsen megkötés? Akarsz segíteni fajtársaidon ott, ahol teljes a
bitonság, s egy egész nemzet segít? csatlakozz hát hozzánk, hogy
együtt erôsebbek lehessünk! Addig is a Törpe szellemek
kísérjenek utadon!

Csákányos Blendor (4922)
Kácsor Zoltán, 2400 Dunaújváros, Hold út 1. II/1.

� Várom minden Qvill közelében lévô Fairlight hívô kalandozó
jelentkezését! Az is írhat aki még nem áldozott be, de Fairlightot
választja. Ugyanis megalakult a „Fairlight gyermekei” elnevezésû
szervezet. Célja Fairlight hitének békés terjesztése, egymás segí-
tése. Várom északi és déli hívôk jelentkezését is, akik a szervezet
shaddari valamint gatini tagozatának vezetését elvállalnák. Vá-
rom a hívôk jelentkezését: Corwex, az Elnök (3580)

Egyebek
� A túlélôk földjén
A távolban rôt tüzek égnek.
Mintha soha nem is lenne vége...
Csak hajszol, csak megkímél,
Hogy a túlélôk földjére érj
És újra kezd

Te mit tehetnél, harcolsz
Késeddel rovátkákat karcolsz
Majd lassan felébredsz, és látsz.
S egyre kérgesebbé válsz
A harctól.

S jön a kérdés: miért e kiontott vér?
Mely nem csak másé, Tiéd!
Miért küzdesz, mi a célod?
S meddig tart még a harcod?
Túl sok a kérdés.

De nem kell, hogy válaszolj
Elôbb érezd, s aztán szólj
S mintha nem is lenne vége
Szívedben új tüzek égnek
Kiolthatatlanul!

DAROCMAAR (5147)
� Erdészt kergette tekerge.
Tekercselte: E.T.Comp, egy setét emberke...
Megyek, megyek s egyszerre setét eget lelek. Nem félek, de ép-
pen elférek, eme berkek mellett. „Ej, te levél! Erezet helyett
megsebzed kezemet?!” Ez nem lett szép seb szép kezemen,
mert vérzett. Ehh! Nem vészes,mert eme eszes elme megetet
testével ehetetlen levet, ételt, s ez benne egészséget tervez,ren-
dez. Megyek, megyek s egyszerre egy erdészt lelek. Eme erdész
gebét les. De nem csendesen lesdes. Ezért e gebe eszet veszt és
eszét vesztve, eszeveszett, eszméletlen tekerésbe kezd. Evégett
eme erdész természetesen eszet veszt, és eszét vesztve, eszeve-
szett, eszméletlen tekerésbe kezd. Fegyvert vesz kézbe, tekerés
mellett erre persze képes. Cél... El nem tévesztett reccs, s e gebe
bele teteme mellett hever. Megyek, megyek s eme erdész fele egy
méterre leszek. Egyszer hevesen lesi szemével szemem fehérjét,
én meg gebéje tetemét. Meleg szeme egyszerre kezdi égetni sze-
mem fehérjét, én meg felveszem gebéje belét és fejéhez vetem.

– Én Erdész Elek megvetlek eme cselekedetedért, s ezért ké-
rek nem kis téretést, e nem kis sértésért!

– Én meg elemzem e helyzet értékét, s jelentem neked, te
Erdész Elek: cseszheted kenyered! Mert elmegyek. De egy tére-
tést cseszek neked, kezedbe teszem fejedet.
Ezzel levettem fejét, és beletettem kezébe. Felvettem eme gebét,
és letettem. Levettem s eltettem fényes keretét. Elmés eszembe
esett egy eszme, „ezzel melegedhetek estelente”. E eszme esete
szerencse. Nem! Eeeeeh! Egészség? Egyse. Merészség. Ezeken
merengtem setét estéken. Ez esetek végeztével felkerekedtem, s
végtelen véges menetelésbe kezdtem.

Ne haragudj, Ganéj Animal, hogy ellestem ötleted, de na-
gyon megtetszett versed. Amint észrevetted még most sem hagy-
tam abba az „e” betûvel való eszperentézést részben. Szóval el-
nézésed kérem, mert verset mertem merni a fejedbôl kipattant
eszme alapján. Megígérem, hogy többet nem utánozlak, kivéve
ha nagyon megtetszik amit alkottál (hahaha). Legyünk barátok!
Itt a címem nem disznóláb: Kovács Sándor Róbert, Geszteréd,
Kossuth u. 36/a 4232., Tel: 06-42-361-263. Írj, hívj!
� Bízz az egyetlenben
Mikor alszol, ki ôrzi álmodat?
Mikor éhezel, ki tömi meg gyomrodat?
Mikor föld alatt jársz, ki világítja utadat?
Mikor harcolsz, ki áldja meg kardodat?
Mikor eljön az idô, hogy a Káosz kihal,
együtt ordítjuk lelkesen: az egyetlen THARR!!!

Igazságos Mátyás (1162) az igazhitû
� Könyörgô ôsz Dözmöng csôdör
Döbrögön lökött nyöszörgô, röhögô Dözmöng Ödön könyököl.
Ödön böfögött, föl-föl röhögött, rögös földön lötyögött, pöttyös
ködmönd öltött, öblös köldököt pöckölt.

Dözmöng Ödön ötlött, bôrbôl bödönt kötötözött.
Dögös Vöcsök fönt körözött.
- Bödön Ödön, Bödön Ödön!- röhögött.
Ödön fölhörgött, Dögös Vöcsköt ölt.
Böfögô Ôr jött, Ödön könyörgött.....
Böfögô Ôr Dözmöngöt ölt.

Ötölô: Szôr Ökör
� A Gonoszságot nem lehet jellempontokkal mérni. Hiába
akarsz gonosz lenni, azt nem akarni kell, egyszerûen már úgy
jössz a világra. Rothdak a Megtorló (1170)
� A II. forduló: Most azok írjanak, akik úgy érzik, hogy az ô ka-
rakterük a legfiatalabb ill. a legöregebb. Ám ezúttal csak az 1-2.
helyezetet díjazom mindkét kategóriában. Írjátok meg a koordi-
nátátokat, lehetôleg absz. értekben. Ismét két hetet várok a lap
megjelenése után. A kar. lap fénymásolatát neki küldjétek: a
Ghallai Fortuna: Acinonyx Jubatus (5350) aki 11-et sebzett
egy B. pragloncon.
� A megbocsátás nem a kenyerem, ellenségnek nem jár kegye-
lem! Ne hagyd magad, bôröd csak egy van! Forralj bosszút, bün-
tess halállal! Magányos Halál (3265)
� A Raia Templom. Nem volt még ennél szebb nap tíz Raia pap
életében, amikor tekintetüket a kész templon gyönyörû homlok-
zatára emelték. Mindenki fejében végigperegtek a munkával töl-
tött hetek, az öröm amikor a szentély díszeit faragták. Emlékez-
tek Flaviusra a lándzsaharc mûvészére aki a templom alapjait
ásta, Legolas fia Ljerkre, a legjobb elf íjászra és Calorg a Mágusra
varkaudarok rémére akik a külsô falakat építették, Fire Elemen-
talra a gnóm varázslóra aki a tetôszerkezetet ácsolta, Fherlaytra
Ghalla elsô elfjére és Jerikóra akik a tartóoszlopokat készítették
és állították helyére, Ved-Smillonra a nagyhírû trófeavadászra
aki a belsô válaszfalakat építette, Sho Kosugira a híres harcmû-
vészre és Nemesszívû Thorfilra akik a templom falait festették,
Metamorph Böffenetre a kövér alakváltó nôre, Ghalla legmaga-
sabb rangú papjára ki primitív szobrok faragásával múlatta az
idôt és Darkseidre a vezérre aki a törmelék el és kihordásával
koronázta meg a munkát. Az építésben részt vett Raia papok
nagyhatalmú varázstárgyat vehettek át istenüktôl a szentelés
után. A jutalmul kapott hatalommal tovább állhatnak ellen a go-
nosz és embertelen vallások terjedésének. Ez a templom ezután
szilárd bázisa lesz minden olyan kalandozónak akinek célja egy
jobb világ. Hogy küzdelmünk minél sikeresebb legyen, minden
leendô vagy már felszentelt Raia papot kérünk, hogy csatlakoz-
zon a Lélektisztító Irgalmas Nôvérekhez, akik eddig is a legered-
ményesebben vették fel a harcot a gonosz ellen. A Templomépí-
tôk nevében: Darkseid (3448), Fire Elemental (5431)
� November elején került sor Raia elsô templomának felszen-
telésére. A „szent jóság” e dicsô napján az ünneplôkön kívül
még kilenc kalandozó skalpja volt jelen. No comment.

Xadornix (1369)

� A zseni a KÁOSZ-ban is kiismeri magát, REND csak a hülyé-
nek kell!!! Raistlin (4187)
� Engem soha senki sem akar végighallgatni, mivel állítólag so-
kat beszélek, s ez nagyon fárasztó tud lenni, bezzeg, ha tudnák,
hogy... (ennyi talán elég is lesz – a szerk.) Ixitxtachitlixivix, 

a szûkszavú gnóm (a gnómok között)
� Érdeklôdnék a tisztelt Túlélôktôl, hogy mi történt a „Nyomu-
lunk, mint az állat” nevû expedícióval? Kárász (5300)
� Ezt kapjátok ki: Yoll a Néma megszólalt! Egy bûvölés varázs-
lattal csontszablyákat kéreget... Vágjátok ki a nyelvét a képmu-
tató smucig disznónak, hogy csakugyan néma legyen egy életre!

Doktroll Martens (2313)
� Figyelem! Az alábbi k.önyveket keresem megvételre: Clive
Barker: Korbács, J.R.R. Tolkien: Sonkádi Egyed gazda, Michael
Moorcock: A sötét folyosó, Larry Niven & Steven Barnes: Álom-
pont. Szabó B. Zoltán, 1165 Bp. Futórózsa u. 26.
� Figyelem! Figyelem! Figyelem! Jótékonysági koncertet rende-
zünk az árva bakkurák javára. A színhely: Shaddar. Többek kö-
zött fellép: Elfin Praclee, Tunya Törneel, Ferde Mérköry, Hidö’g
Waj, és a híres D.E.M. Is Ruszki! A zenét a „5 Verry Bald” troll
népi együttes szolgáltatja. A belépô két arany, vagy olyan értékû
tárgy. Mindenkit szeretettel várunk! Shaddar Polgármestere
� Ganéj Animal de Kecske! Eszperente nyelv kell Neked? Nesze!
Esztelen Ember! Versenyen nyerted esztelen kecskefejedet? Nem
verekszem meg veled, mert egy esztelen ember kecskefeje feles-
leget teremtene kezemben, s mert szeveszetten szerelmes le-
hetsz egy fejetlen gebe emberbe, melynek feneke, s keble elve-
szett egy veremben. Neked tett kell, nekem vers, de jegyezd meg,
egy vers kegyetlen lehet. S ne felejtsd el: lehet, egerek nem ve-
rekszenek emberekkel, de egerek serege embert „ver”.

Szertelen Nyelvek Embere: Prince of Balthus (2037)
� Ghalla játékos kedvû kaladozói! Új többfordulós játékot indí-
tunk, melyben minden ghallai kalandozó részt vehet. A feladatokat
havonta olvashatjátok az újság hasábjain. Az 1. forduló feladatai:

1. Okozz minél több bosszúságot Lop-Nessy Esztinek!
2. Bosszantsd fel Setét Patkányt úgy, hogy bekerülj a naplójába!
3. Árts ott, ahol tudsz a „Mesterek” Bandájának!

Ötletek: lopás, bûvölés, felejtés, szopókõ, FT, túlterhelés, stb...
Díjak: 150 arany, 5 vasérc, szent jogarak, grifftojások, ékszerek
stb... A kiszúrás tényét fénymásolt fordulóddal igazold (küldd el a
4373-as karakternek). Jó mulatást kíván a rendezõség!

Serény Múmiák
� Ghalla népe, ha „eltûnt” egy pár cuccod, fordulj hozzánk „bi-
zalommal”! A ghallai tolvajklán vezére: 
Tom a villámkezû (4577), alvezére: Jo-Lee a mágus (4821)
� Ha átalakulok nõvé, az permanens intelligenciacsökkenéssel
jár? Hay’ Lun (5525)
� Húsvéti nyúl trófeámat télapóéra cserélném!

A farsangi töltött hamulúd

Képzettség rekordok
Raetchiel 6. ford. 8. szintû lopás
Raetchiel 8. ford. 9. szintû lopás
Russel 10. ford. 8. szintû gyógyítás
Russel 10. ford. 5. szintû nyomkövetés
Rhomes de Ghomes 10. ford. 5. szintû ökölvívás
Nin-Eisu 16. ford. 8. szintû ökölvívás
Izomagy Péppéver 18. ford. 9. szintû ütôfegyver
Tom a Villámkezû 30. ford. 20. szintû nyomkövetés
Death Knight 55. ford. 14. szintû ökölvívás
Death Knight 60. ford. 13. szintû harcmûvészetek
Raetchiel 60. ford. 15. szintû ökölvívás

Különleges rekordok, érdekességek
• Winnirixi, 3. szintû kobuderaként kôhegyû lándzsával (szúróf.:

1. szint) tigroszlánt ölt. Késôbb, 4. szinten ököllel (ökölv.: 5., harcm.: 3.
szint) újra harcolt vele, de nem tudta legyôzni és elmenekült elôle.

• Estephano Pablo az 54. fordulójában160-at sebzett egy bibircsók
óriáson.

• Death Knight az 55. fodulójában 13 szörnyet ölt meg.
• Nightmare a második legbátrabb kalandozó, a 46. fordulójában a

rejtôzködése még mindig 1!
• Sardullah Sarpának a 18. fordulójában 6 kalandozóskalpja volt

(rabszolgák közremûködésével
• Yoerkh 68. fordulójának elején 5 tolvaj felsülését szemlélhette meg.
• Dzsoki a gonosz egy fordulóban 16 db mentális üzenetet kapott.
• Dzsoki a gonosz 52 fodulójáig még nem rejtôzködött sikertelenül!
• GN házi-rekord: ez a szám kb. 91 000 karaktert tartalmaz!

1. Jelenleg a Közös Tudatok képességfejlesztésén
dolgozom. Ez azt jelenti, hogy a KT-k saját ké-
pességeket dolgozhatnak ki, várhatóan a KT fen-
nállásának 400. napjától kezdôdôen. Ez a KT-k
számára óriási rugalmasságot jelent, a lehetôsé-
gek száma gyakorlatilag végtelen. A dolog legin-
kább az AD&D-beli varázslat-feltaláláshoz ha-
sonlít. Természetesen elônyt fognak élvezni a
szerepjátékosi szempontból jól megindokolt ké-
pességek. A fejlesztés szabályairól minden KT
tag részletes tájékoztatót fog kapni a 400. nap
után.

2. Toborzásgátló Vlagyimir és Sötét Pumpa
NJK-k (azaz nem-játékos karakterek), és mint
ilyenek, a játékot hivatottak színesíteni. A játék-
ban mindeddig csak ún. idôtôl független esemé-
nyek voltak, azaz, aki két éve indult, ugyanúgy
megcsinálhatott egy adott küldetést, mint aki
most. A dinamikus események (mint a két fenti
NJK által okozottak) azonban nem ilyenek, idô-
höz kötöttek, és a velük kapcsolatos dolgokban

jelentôs szerepe van az idônek. Ezektôl a „törté-
nelmi eseményektôl” több valóságízt kap a já-
ték, a dolog nem lesz annyira „komputerszagú”.
Akik most indulnak a Kiégett Földrôl, már nem
tudnak szerepet játszani a Vlagyimir-konfliktus-
ban, de mire elérnek keletebbre, természetesen
lesznek újabb, hasonló jellegû események, tehát
nem maradtak le semmirôl! 
3. Tovább folytatom a konvencionális elemek
fejlesztését is, a meglevô területeken lesznek új
dolgok (jellempróbák, borotválkozás), és persze
a keleten járóknak is bôven jut a felfedezni va-
lókból (alanori csatorna, csatamezôk, úszás sza-
kértelem).
4. Nyílt titok, hogy hosszú ideje zajlik már ná-
lunk egy új levelezôs játék fejlesztése. Azért nem
publikáltunk eddig még róla semmit, mert sze-
retnénk, ha meglepetés lenne, és azért nem je-
lentünk még be megjelenési dátumot, mert
nem akarunk elhamarkodott ígéretet tenni.

-tm-

SHADOWRUN
Mint bizonyára észrevettétek, a Beholder Bt. a
TF mellett egy újabb vállalkozásba fogott, a
könyvkiadásba. A Shadowrun történetek a közeli
jövôben játszódnak, amikor a világot mammut-
cégek irányítják, az emberi szervek feltuningolt,
mesterségek szervekkel való helyettesítése min-
dennapos, és a Földet behálózó óriási kompu-
terhálózat, a Mátrix virtuális valóságában embe-
rek milliói kalandoznak. Erre az elgépiesedett,
elembertelenedett jövôre köszönt rá az Ébredés,
amikor a mágia visszatér a földre, és a homo sa-
piens faj tíz százaléka trolloká, orkokká, tör-
pökké mutálódik. 

A regénysorozat az azonos nevû szerepjá-
tékra épül, és a fantasy-t keveri az ún. kiber-
punk irányzattal. Az elsô regény (Sose kezd sár-
kánnyal) november közepén, a második (Jól
válaszd meg az ellenségeidet) november végén
jelent meg, a harmadik (Keresd a magad iga-
zát) december 16-tól lesz kapható. A jelenlegi
hírek biztatóak, úgy tûnik, a könyvek nemcsak
nekünk tetszettek, hanem nektek is, úgyhogy jö-
vôre lesz folytatás. A könyveket jelenleg sajnos
nem lehet nálunk megrendelni, és az utcai áru-

sok sem nagyon árusítanak egy könyvet egy hó-
napnál hosszabb ideig, de a szerepjáték boltok-
ban (pl. Holdbázis, Bp., VIII. Nagydiófa u. 5.) re-
mélhetôleg még sokáig kapni lehet. Érdekesség,
hogy a könyv annyira kapós, hogy egy kisebb
szállítmány eltûnt. Feltehetôen valahol 100-200
Ft-ért árusítják, (ez már sajnos a Bíborholddal
is elôfordult, 10 Ft-os áron) ha valaki ilyet ta-
pasztal, kérjük, szóljon nekünk, mert lopott
áruval kereskedni is bûncselekmény. Sajnos az
ilyen sötétlelkû könyvüzérek ellen nem nagyon
lehet semmit se tenni, a legtöbb, hogy megké-
rünk, ne vásárolj ilyen helyen SEMMIT, mert az-
zal a rossz fiúkat támogatod. Az ilyen sunyi ga-
zemberek hadd haljanak csak éhen (sajna, úgy-
sem fognak). 
FONTOS! A Shadowrun publikálása semmilyen
mértékben nem hátráltatja a TF vezetését/fej-
lesztését, ugyanazok az emberek, akik eddig
dolgoztak rajta, továbbra is gôzerôvel, napi 8-10
órában melóznak, hogy a fordulók rendben és
idôben eljussanak hozzátok. Köszönjük a türel-
met, és várjuk a Shadowrun-nal kapcsolatos
észrevételeket.

Információmorzsák - mi várható a közeljövôben?

Ywerd gondolatai az életrôl és
Ghalláról

Kalandozótársaim! Mélységes megdöbbe-
néssel és szomorúsággal fogadtam Ilinír
Doaron 14. Ghalla Newsban leírt sorait. Ya-
xe, Merlin és a többi jóérzésû kalandozó-
nak küldöm öszinte részvétem. Nektek, ne-
kem s Mindenkinek óriásit kellett csalód-
nia néhány jó jellemû kalandozóban. Ilinir!
Társad leszek a megtévesztettek bosszújá-
nak végrehajtásában. Én – sajnos – nem
ígérhetem, hogy méltó ellenfele leszek az
ilyen kalandozóknak. Borzasztóan meghök-
kentem Shai Hulud (2675) 10. Ghalla
News beli fenyegetésein is, mert aki közis-
mert könyvbôl veszi a nevét, nagy esély van,
hogy már vannak vagy lesznek hasonló
nevû kalandozók: Ebbôl következik, hogy
mégsincs „igazi“ Shai Hulud és „igazi”
Ywerd! Én sosem kérkedtem, hogy én va-
gyok az igazi, de valószínû ezért kellett
meghalnom. Galarin Thorfel! Ezúton je-
lentkezek a vallási alapokon nyugvó KT-be.
Tharr papjai! Állítsuk vissza a rendet, s újra
jelentsen valamit e szó: becsület. Vessünk
véget a gyilkolásoknak és az oly gyakori lo-
pásoknak! Tegyük szebbé, jobbá elpusztult
világunkat, ne egymással hadakozzunk,
fogjunk össze a közös cél érdekében: épít-
sük fel romjaiból Ghallát! E sorokat kül-
döm mindazoknak, kik eddig raboltak és
fosztogattak: arra kérem ôket, hagyják ab-
ba! Merlin, Yaxe és a hozzájuk hasonló va-
lóban jó kalandozókat pedig arra: terjetszék

tovább a szeretet és jóságot!
Aki egyetért és az is aki nem, írjon nyugod-
tan! Szeretettel mindenkinek: még neked
is Ywerd (4039)

Ywerd(1965) az alakváltó Tharr pap
Tisztelt Kalandozók!

Elolvasva a G.N. 15. számát, s abban lévô
elmélkedéseket, úgy érzem, igaza legin-
kább Ilinír Doaron-nak van, pedig ô nem is
írt ebben a cikkben. Meg lehet tekinteni a
„Toborzásgátló Vlagyimir” bekezdés után-
lévô felhívását!! Egyedül ô tette szóvá az „é-
getô” problémát. Amíg itt egyesek a jó-sem-
leges-gonosz jellemzôket próbálják a feje
tetejére állítani, addig Vlagyi szépen felépíti
a Zan-indukátorokat, és ezzel eszközt ad az
igazi gonosz céloknak! De szerintem in-
kább ô fogja felhasználni, hogy megpör-
kölje vele okoskodó buksikátokat. Vegyétek
már észre, ez nem csak túlélôk, hanem a
kiszolgáltatottak földje is! Remélem vannak
cselekvôképes tapasztalt kalandozóink is,
akik megvédik az irhánkat az ilyen kataszt-
rófákkal szemben. Köszönöm neked Ilinír
Doaron, hogy megsemmisítettél egyet, és
neked is Dort Amessix és még mindenki-
nek, aki megtette ezt magáért és miértünk
is. Most nem számít jó vagy gonosz, most
csak a túlélés a fontos! Állítsátok meg Vla-
gyimirt, nagyon fontos lenne!

Alázattal Orlando Blacksting (5420)
ui: A nevek persze most lényegtelenek, a
tett a fontos, az érdemek elismerését majd
Vlagyimir halála után kell eszközölni!

Gondolatok az én jóságomról.
Én magam jónak mondott személy vagyok,
de sok cselekedetem nem ezt tükrözi. Van,
hogy ajándékba adok tárgyakat, máskor
meg tízszeres árat kérek érte egy rászoruló-
tól. Kevés jó jellemûnek segítettem, viszont
sokan vannak a semleges és gonosz megse-
gítettek. Azok, akik késôbb esetleg halálom
okozhatják. Mert a jóság, ha segítség kell,
nem nézi a jellemet. Igen, a jóság. De mi is
a jóság? Az jóság volna, ha tárgyaim és ara-
nyaim szétosztanám? Talán igen, de az-
tán... Így viszont hatalmam növekedésével
egyre többet és jobban segíthetek mások-
nak, igen, akár gonoszoknak is. Mert a jó-
ság magadban rejlik, ha van, de soha nem
lehetsz tiszta jó. Valami tetted gonosz is le-
het egy másik szemszögébôl. Megöltem egy
gonoszt, mert Istenem kérte, és nem pró-
báltam hitében megingatni. Megöltem,
mert más volt. Egy másik gonoszt meg
azért öltem meg, mert erôsnek érezte ma-
gát. Hát ki vagyok én? Milyen jogon döntök
szörnyek és kalandozók életérôl? De ahhoz,
hogy hatalmas legyek sok TP kell, és ezt
csak feltalálásokkal nem érhetem el. Én
szeretem a jóságot és fénylô Istenét Raia-t,
de remeteként nem venné hasznomat. Ma-
gamnak válaszolom meg, mit megvála-
szolni nem lehet. A szándékom jó csak,
nem a jellemem.

Tisztelettel: Qi Csuang-ce (4580)

Tápolás vagy szerepjáték?
Nos, mostanában a mínoszkúpok kifosztásával foglalko-

zom. Kiváló lehetôség tápolásra: fegyverszakértelem és
csapdaészlelés fejlesztésére, kincskeresésre, TP-szerzésre.
Ezzel szemben elég sok LM és OV paranccsal jár, így nem
marad hely az FL parancsoknak. Mivel a labirintusokban
nem lehet gyógyítani,a merészségemet is kénytelen voltam
visszavenni, nehogy egy kalandozóval vívott küzdelemben
nagyon legyengüljek. Bár az utóbbi egy-két fordulómban az
elôzôekhez képest sokkal többet fejlôdtem, nem szórakozta-
tott annyira, mint amikor fordulónként 5-6 fickót meglop-
tam és 2-3 nyálas jót péppé vertem. Nem is beszélve arról,
amikor egy fehér aurájú elf nôt és gyermekét raboltam ki,
vagy amikor elpusztítottam azt a smirglibokrot, ahova a va-
rázsló küldi a kezdôket smirglilevélért. Bár ezek nem sok
TP-vel járó elfoglaltságok, mégis sokkal kellemesebbek,
mint tápolni. Vissza is térek a szerepjátékhoz, de akkor ki

fogja turkálni a mínuszkúpokat, kincsek után? Természete-
sen a törpém, hisz a törpék imádnak kincseket keresni. Ta-
lán csak bányászni szeretnek jobban, amihez az emberek
nagyrészének semmi kedve sincs. A törpékrôl közismert,
hogy a bányászaton kívül egy másik kedves elfoglaltaságuk
az építkezés, ami szintén nem tartozik az emberek mániái
közé, így az oltárokat is jobbára ô építi.

Izmos hátának meg sem kottyan az a 4O-45 kiló cucc,
ami engem csak hátráltatna lopás közben. A mérgeket is ô
szerzi a számomra, hisz az a kis méreg, amit néha egy-egy
vadabb pók belenyom, meg sem kottyan neki, olyan egész-
séges. A lopásokhoz túl ügyetlen, a varázslás sem érdekli,
papi ambíciói sincsenek, de ezeket nem is várja el tôle sen-
ki. Mindketten azt csináljuk, amihez értünk, és amit szere-
tünk. Nem tudom, hogy miért tartják ezt a természetes
munkamegosztást egyesek rabszolgatartásnak.

Napkeleti Böff (3751)


