JÁTÉKVEZETÔI ÜZENET
Kedves Játékostársaink!
Bár az utóbbi idôben egyre nagyobb erôfeszítéseket teszünk a
fordulók hibátlan betáplálásának biztosítára, azért idônként elôfordulnak tévedések, amik esetleg teljesen elronthatják a fordulókat. Az elírások kiküszöbölésére most egy újabb eszközt szeretnénk használni:
ez az ELLENÔRZÔSZÁM.
Ennek használata egy picit figyelmesebb UL kitöltést kíván, viszont szinte teljesen kiküszöböli a leggyakrabban elôforduló elírásokat. Az ellenôrzôszám kiszámolása nagyon egyszerû feladat:
az összes 1000-nél kisebb számot össze kell adni (tehát
a karakterekre vonatkozó parancsoknál a karakterszámot nem
kell beleadni), ami az UL-en a paraméterek között szerepel
(tehát a fordulószámot és a sorszámot NEM kell beleadni).
Sajnos a mostani UL-en nincs külön hely az ellenôrzôszámnak.
Ezért azt javasoljuk, hogy az UL jobb alsó sarkába (a TVP összeszámolására szolgáló rész aljára) írd az ellenôrzôszámot, amint
a mellékelt példa is mutatja. (A példán az összeadandó számokat fekete kerettel jelöltük meg.) Az ellenôrzôszám használata
nem kötelezô, azonban erôsen javallott, mert a saját érdeketeket is szolgálja. Fontos, hogy az ellenôrzôszámot pontosan számoljátok ki, hiszen a rosszul odaírt szám nem segít a
pontos táplálásban, hanem csak lassítja a munkát. Reméljük az
újítás hasznos és sikeres lesz, és javítja a játék színvonalát.
További jó játékot kíván:
a Játékvezetô.
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Szél süvölt a Kiégett föld felõl; a pusztulás üzenetét hordozza,
immár évek óta. Kavargó porördögöket támaszt a holtak porából, salakot görget a csupasz köveken. Mintha a múlt árnyai
kelnének életre az alkonyi derengésben. Egy jókora kõkupac tövében néhány satnya bokor vívja harcát a megmaradásért; a
csupasz ágak kísérteties táncot járnak a vörös félhomályban.
Fölöttük a sziklák közt magányos árny; egy elf ül arccal a sivatag felé. Mit sem látó szemei rezzenéstelenül néznek szembe a
szél rohamaival. Aurája különös, halvány fénnyel ragyog. Bánat
és keserûség izzik benne, halott remények visszfénye. Az elf
harmadik szeme visszafelé figyel; lassan felbukkannak, elvonulnak elõtte a múlt képei. A Mélység, a sötét birodalom. A gyilkos klánháborúk és a menekülés. A végtelen vándorút az alagutakban. A társak, barátok halála. A kitaszítottság. A félelemmel
vegyes remény, amikor végre kiléptek a szabad ég alá. A ragyogó

Nap, a zöld természet csodája. Aztán az iszonyat éjszakája, amikor a Tûz lecsapott az eldugott falucskára. Ein-vil halála. Az elf
arcán megfeszül egy izom. Aurája vörös-fekete fénnyben villódzik, akár a végtelen, kiégett sivatag. Emlékezik. A végtelen vándorútra a Halál birodalmában, ami egykor a reményt jelentette
népének. Öten indultak útnak a haldokló sámán útmutatásait
követve; és mire hónapok, évek múltán végre feltûnt a zöld sáv
a keleti horizonton, egyedül maradt. Valaha törzsének harcosa,
megbecsült fegyverforgató - most szánalmas roncs; a hosszú
vándorlásban, a túlélésért folytatott harcban megtört, kiégett
elf. De ismét van remény. Az elf lassan feláll, keletnek fordul.
Háta mögött már lenyugodott a Nap, a láthatár mégis vörösen
izzik; a pusztulás visszfénye. A halott múlt. Elõtte a Túlélõk
földje.
Villámló Penge

Üdvözöl mindenkit a MAFFIA! Közös
Tudat, amely jó pénzért bármit vállal.
A fizetséget (aranyban vagy
tárgyakban) elõre kérjük, de a hatás
garantált és ha mégsem jönne össze
a dolog, a megrendelõ visszakapja
pénze 100%-át! A küldetés ára függ az
áldozat szintjétõl is, a pontos összeget
a Vezetõtõl lehet megérdeklõdni.
Küldetések:
Orgyilkosok Rendje
1 - Gyilkosság (Irány az
Árnyékvilág!)
2 - Megfélemlítés (A célpont D.E.M.használatra kényszerítése)
Tolvajok Rendje
1 - Kifosztás (Az áldozatnak a KF-elt
cuccain kívül nem sok tárgya
marad)
2 - Lopás (Egy megadott tárgy
ellopása)
Pusztítók Rendje
1 - Pusztítás (Az összes tereptárgy
elpusztítása a megadott területen)
2 - Irtás (Egy adott növény vagy
építmény elpusztítása)
3 - Üzlet (Bármilyen tárgy kell, mi
megszerezzük)
Megváltó (1550), a KT vezetõje,
Szücsy Dániel, Tel.: 202-67-23
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A Mítoszok feltámadnak!
Fantasztikus hétvége a Kondor Béla Közösségi Ház és a Mítoszkeltõk
Egyesületének közös szervezésében

1995. április 22—23-án (9-19 óráig)
AD&D, STAR WARS, CYBERPUNK ÉS WARHAMMER SZEREPJÁTÉK VERSENY,
BLOOD BOWL — VÉRKUPA, MAGIC: THE GATHERING, SPELLFIRE, TÁPBAJNOKSÁG
Fantasztikus nyeremények, (több mint 100.000 Ft értékben)
További tervezett programok:
Warhammer 40 000, Shadowrun, Armageddon, Alien, Cyberpunk bemutatók,
számítógépes játékok, sci-fi és fantasy filmek vetítése, elõadások a középkorról és a
mágiáról, Fantasy Art kiállítás és vásár. Válogathattok továbbá három legjelentõsebb szerepjátékbolt teljes kinálatából. Amit eddig kerestél itt megveheted. A
boltok a hétvége idejére mindenkinek 5% árengedményt biztosítanak.
CYBERPUNK és AD&D Live Show, melyben Ti is részt vehettek
A Hétvége támogatói:
HOLDTÖLTE szerepjáték magazin,
Kondor Béla Közösségi Ház
Wizard ‘s játékterem
Rémségek Kicsiny Boltja
Holdbázis
Trollbarlang
576 Kbyte
FIGYELEM! Minden 50. belépõ „aranyat” ér. Tûzoltók, sorkatonai szolgálatukat töltõk
és 8 éven aluli gyermekek számára a belépés ingyenes! A SZEREPJÁTÉK versenyeken
négy fõs csapatok indulhatnak. A nevezési díj csapatonként 800 Ft (a helyszínen
fizetendõ), melyben benne van a csapattagok számára a kétnapos belépõ is.
A versenyekre mindkét napon 9.00—10.00-ig lehet benevezni.A modulokhoz nyolc
elõre elkészített karaktert biztosítunk, ezek közül válszthatjátok ki a nektek
legjobban megfelelõ négyet. A mesélõket a helyszínen sorsoljuk ki. A csapatokat
teljesítményük és a tagok karakterjátéka alapján a mesélõk értékelik.
Az STAR WARS és a CYBERPUNK valamint a SPELLFIRE és BLOOD BOWL versenyek
szombaton (22-én) lesznek, az AD&D és WARHAMMER bajnokságokat vasárnap
rendezzük meg. Ugyancsak vasárnap lesz a Magic kártyaverseny. A BLOOD BOWL,
a MAGIC és a SPELLFIRE nevezési díja 100—100 Ft.
A TÁPBAJNOKSÁG ingyenes! Hozd el „legkeményebb” karakteredet, derüljön ki az
Igazság! Vajon ki vétetik fel az Istenek soraiba?
Csak hivatalos kiadványok, szabálykönyvek alapján „felberhelt” kalandozók
jelentkezését várjuk. A tápolás igazolását nyomtatott formában hozzátok
magatokkal! A Zsûri tagjai a legszõrösszívûbb mesélõk közül kerülnek ki.
A hétvégére a belépõ ára napi 150 Ft. A rendezvény helyszíne: Kondor Béla Közösségi
Ház, XVIII. Kondor Béla Sétány 8. (A Kõbánya-Kispesti Metró megállótól a 6. megálló a
piros 136-os busszal.)
Érdeklõdni és jelentkezni: DWYN, Tel.: 218-1940 (hétköznap délután 17—20 óráig).

Szám Név
Jellemzés
9101 Álomôrzôk
Jó
9102 Vasalt Bunkók
Semleges
9103 Serény Múmiák
Gonosz
9104 Viharlégió
Semleges
9105 Lélektisztító Irgalamas Nôvérek
Raia
9106 Arany Magisztrátus
Fairlight
9107 Ezüst Kígyó Szövetsége
Fairlight
9108 Naplovagok
Raia
9109 Északi Driuda Szövetség
Sheran
9110 ZAN Rendje
általános*
9111 Ördögi Kör
Dornodon
9112 Mesterek Bandája
árnymanó
9113 Pusztítás Apostolai
Leah
9114 Pöröly Rend
általános
9115 Igazság Keresôi
általános
9116 Ördögi Kör
Leah
9117 Hófarkas Klán
általános
9118 Két Kard Testvérisége
Tharr
9119 Kvazársziklák Népe
troll
9120 Változás Gyermekei
alakváltó
9121 Szamócák
általános
9122 Vashegyek Nemzete
törpe
9123 Acél Öklök
kobudera
9124 Maffia
Gonosz
9125 A korona bajnokai
általános
9126 Aranysárkány
Raia
9127 A Pentagramma testvérisége
általános
* a belépés feltétele 400 TVP építése egy ZAN-indukátorba

Vezetô
3821 Jerikó
1506 Kôfejû Beldor
4373 Clod Onar
2883 Dort Amessix
3448 Darkseid
4116 Tour Wen
5343 Sasszemû Murshum
1150 Red Tiger
5604 Annak
6666 Toborzásgátló Vlagyimir
4538 Ilinir Doaron
2434 Lop-Nessy Eszti
5646 Grath Morphus
5258 Calenril
3472 Dalamar
5326 Morholt, a vészhozó
2271 Quetzalcoatl
1375 Worm
3189 Brutaliti
5538 Zan-palánta
2279 Dzsoki a gonosz
4922 Csákányos Blendor
3403 Ashkenor
1550 Megváltó
4842 McNewast
3005 Memno
3616 Teriel de Gwyll

JÖN! JÖN! JÖN!
TÚLÉLÔK

A hatalom kártyái sorozat
elsô része.
Az elsô fantasy regény, amely
a Túlélôk Földjén játszódik.
A Beholder Bt. eddig megjelent
könyvei (Sose kezdj sárkánnyal,
Jól válasz meg az ellenségeidet,
Keresd a magad igazát, Sose
bízz a tündékben, Túlélôk) megrendelhetôek rózsaszín postautalványon a Bt. címén. Kérjük a
csekk hátoldalára, a közlemény
rovatba írjátok fel a megrendelni
kívánt könyv címét. A könyvek
ára egységesen 398 Ft, amely tartalmazza a postázás költségeit is.

A HATALOM KÁRTYÁI SOROZAT

Brian McAllister

TÚLÉLÕK

Szimbólum
Fônix
Eltaposott quwarg
Mosolygó angyalka rózsaszín bugyiban
Tornádó örvénylô tölcsére
Halványan vibráló nyunyónyûvô vikócmajom
Varázskönyvbôl ömlô aranyló hatalom
Két, kört formázó ezüst kígyó
Fehéren izzó tûzgömb
Tölgyfakoszorú
Bézs alapon édeskés illatú halálsikoly
Koponyák gyûrûjében fekete obszidián denevér
Kincsekben dúskáló, vigyorgó Árnymanó
Kasza
Súlytásra emelt pöröly
Lélekmérleg
Denevérek gyûrûjében fekete obszidián koponya
Hófehér farkasfej
Földbe szúrt kard
Véres csatabárdot nyalogató Troll
Nekrofun-bonsai
Szamóca
Hatalmas hegyek ormai mögött lenyugvó nap
Otthonát védelmezô jáde-sárkány
Kardra tekeredô, kitárt szárnyú háromfejû sárkány
Egy koronára fonódó kígyó
Aranysárkány
Lángoló Pentagramma

III. TF Találkozó,
és ezzel együtt

III. TF Olimpia
A rendezvény idôpontja:

1995. ápr. 22., de.10-18h
Helye: Láng Mûvelôdési Központ, XIII. ker., Rozsnyai u. 3.
TÚLÉLÕK

XXXX

A HATALOM KÁRTYÁI SOROZAT
Brian McAllister

Túlélôk Földje
Kalandozó szám: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Számlaszám:

Üdvözlet Ghalla népének!
A Vashegyek Nemzete nevében kívánunk szólni mindenkihez, aki csak él és mozog a félszigeten, és szívén viseli még Ghalla
megmaradt részének, mindannyiunk utolsó reményének sorsát. Kalandozótársaink! Soha nem hittük volna, hogy hatalmas
hegyeink, s drága kincseket rejtõ bányáink valaha is elpusztulhatnak. De talán a Vashegyek tárnái, volt birodalmunk központja él
legfájóbban emlékeink között és az, hogy többé soha nem láthatjuk viszont, csak a ruhánkra festett jelen... De nehogy azt higgye
bárki is, hogy vakok vagyunk! Mert láttuk az elfek tûzzé vált erdejeit, a kobuderák szénnéégett kolostorait és a Raia-hívõk leégett
templomainak maradványait is, hogy csak példákat említsünk. A világégés... Nemzeteket, híveket, jókat, gonoszokat, de
mindenekelõtt: érzõ lényeket tiport a porba!!! Most mi, a túlélõk itt vagyunk ezen a félszigeten, melynek sorsáról most újra
hatalmaskodó, vak alakok óhajtanak dönteni! Toborzásgátló Vlagyimir és Sistergõ Pumpa! Hát volt nemzetek, egyházak,
szervezetek! Kalandozók, városlakók! Nincs értelme a félelemnek, az alázkodásnak! Álljatok fel a porból, ha még nem tettétek
meg! Egyesüljetek! Mi, a Vashegyek Nemzete K.T. még nem vagyunk túl erõsek. Újak vagyunk a szövetségek között is. De fölálltunk
és nem hagyjuk Ghalla utolsó maradványát elveszni és nem adjuk holmi diktátor kezei közé sem! Üzenjük Ghalla összes hasonló
gondolkodású kalandozójának: többnyire nem vagyunk „jók”, de ránk mindig számíthatnak, bármily veszély fenyegesse is a
világot! Üzenjük Ghalla összes polgárának: mi segítünk megvédeni városaitokat, de ne feledjétek, a félsziget a világégés óta a
nyugatról jötteké is! Borax király... Vlagyimir! Gonoszságod oly vak, hogy csak lenézni tudunk Rád, s bár hatalmaddal nem
vetekedhetünk, ZAN-indukátoraid azért mégis veszélyben vannak! Pumpa! Álmaid szépek, de a véghezvitel csak egy õrült agy
szüleménye lehet. Ártatlant rombolva építeni? Császárságot létrehozni, hol Te vagy az uralkodó? Vagy inkább a diktátor? Mert az
lennél. Téged a hatalom vakít. A helytartói városoknál, amiket porig akarsz rombolni...ott leszünk mi is! Mi nem akarunk
emberek életébe beleavatkozni és nem akarunk nagynak látszani, hatalomra törni. Törpék vagyunk, egyszerû bányászok, bár most
kalandozunk, sok társunkkal egyetemben. A veszélyben számíthat ránk Ghalla, s Ghalla népe! Üzenhetsz mentálisan akár barát
vagy, akár ellenség; légy egyedül vagy többségben (K.T.-k, Szövetségek). Ezenkívül továbbra is várjuk törpe testvéreink
jelentkezését! A Vashegyek Nemzete nevében:
Csákányos Blendor (4922) vezetõ, Kadera Forsetti vezetõhelyettes

Megközelítés: a hármas (kék) metróval a Forgách u. megállóig kell
menni, majd a felszínre érve a második keresztutcában jobbra
fordulva kb. 20 méter után található meg a Mûv. ház.

A találkozón megvásárolható lesz a Túlélôk c. regény
és az összes magyar Shadowrun könyv.
A programokból: • Bemutatjuk új játékunkat, a Káosz
Galaktikát • Olimpia fordulók szétosztása •
Vetélkedôk • Elôadások ÉS RENGETEG MEGLEPETÉS!
A találkozó ideje alatt kedvezményesen lehet zsetont
befizetni, továbbá adhattok le UL-eket is.
Helyszíni táplálás technikai okok miatt nem lesz.

Üzlet
 Ónt 10 aranyért, rezet 5 aranyért, lajhárcsontot megegyezés
szerint veszek minden mennyiségben Shaddar és az 528-as
környékén.
Agykon-Troll (4012), Papp Tamás,
9022 Gyõr, Szt. István u. 51.
 1 bunkóért 20, 3 bunkóért 50, Smackért cserébe 120 aranyat adok Shaddartól keletre.
Villámkezû Barthos (2658)
 Akinek van felesleges cucca, az írjon nyugodtan, jó üzletre
van kilátás! Gattinnál vagyok.
Magnus (2954)
 Az 528-nál vagy attól keletre (Shaddar felé) adnék: bõrpáncélok, mászókarom, mandibulapengék, kavaduiszák. Cserébe
fõképpen magszimbelet, madártollat, süntüskét kérnék (más
is érdekel).
Zark Di’Ardin (3709)
 Barátaim! Most nem írom le, hogy mi kellene nekem és
mit adnék cserébe, mert mire megjelenik, addigra úgysem
lesz aktuális. De ha írsz nekem, talán segíthetünk egymásnak.
Qvill környékén megtalálsz!
Ichthyophyllanthes (5398)
 Deus ex Machinát vennék az 530-as ház környékén! Cserébe adnék: 3 bronzhegyû nyilat vagy rézdarabokat!
Magányos Halál (3265)
 Eladó egy villám szimbólum vagy nap- ill. denevér szimbólumra cserélném. Elérés: atti@sparta.banki.hu e-mail címen
vagy 120-69-12 számon. Sürgõs!!!
Mahdi (5316)
 Eladó egy zárnyitó készlet Gattin környékén sürgõsen.
Alyr Arkhon (2356)
 Eladó: vízionár szem, acélpengõke, hebrencs állkapocs, lapockacsont, fekete gyöngy, bordacsont. Ezekbõl egy vagy több
darab is kapható nálam. Ár megegyezés szerint. Várom mentális üzeneteiteket.
Bõr-Sack-y (1495)
U. i.: Árnymanók kíméljenek!
 Eladnám: vízionár szem, grákóbõr, sallank karom, varányszem, evaporõrháj, tigroszlánfog, mandibulapenge, fekete
gyöngy, aranyló ugarhéj, kis bõrpajzs, vadásztatu bõr. Vennék:
réz, ón, sünmedve tüske, bakkura bõr, surranókígyó bõr,
arany, hebrencs állkapocs, D.E.M.
Falcon Castagir (1316) Tel.: 06-75-319-737
 Fémeket vennék minden mennyiségben. Arannyal fizetek.
R. R. Rusty (1338)
 Figyelem, túlélõk! Megérkeztem Ghallára és máris egy fantasztikus üzleti lehetõséget kínálok nektek. Mindenféle tárgyat,
legyen az kicsi, nagy, olcsó, drága, régi vagy új, elcserélem a
hûlt helyére!
Cupp az Ószeres (4971)
 Gattintól nyugatra hebrencs állkapocs kerestetik. Cserébe
madártoll, varányszem, acélpengõke, vízionárszem, kavadu lebeny, mandibulapenge, stb... (A felsoroltakat akár egyszerre
is!)
Gragath (1474)
U. i.: Infót is tudok adni!
 Ha valaki sürgõsen meg tudna szánni 3-5 db ónnal, az 19
süntüske boldog tulajdonosa lehet! Most a 43-as labirintus és
az 554-es környékén vagyok.
Rockefeller (1151)
 Kérném, hogy aki Sheran rúnakövekrõl tud (az alábbi épületek közelében: 532, 531, 505; 2 ill. 13. labirintus), küldje el
a koordinátáit! Madártollat, drótszõrt, mandibulapengét, hebrencs állkapcsot adnék érte.
Celtic Edain (3477)
 Két ónért hármat adok! Jelentkezz gyorsan, a készlet fogy!
Villámkezû Barthos (2658)
 Kalandozók! Az Obszidián Rend 854 aranyra rúgó alaptõkéjét el óhajtjuk költeni! Iszonyúan kedvezõ feltételek, tárgyak
felvásárlása minden mennyiségben!!! Ajánlott árak: kavaduiszák - 3 ap, szeksztáns - 25 ap, zárnyitó készlet - 16 ap, távcsõ
- 20 ap, ásó - 7 ap, réz - 3 ap, ón - 5 ap, mászókarom - 13 ap,
bakkurabõr - 3 ap, rákpáncél - 6 ap, zöld üveg - 5 ap, ragasztó
- 3 ap, magszimbél - 8 ap, evaporõrháj - 8 ap, vapárág - 10 ap,
göcsörtös bunkó - 15 ap, gyöngymangó - 2 ap, ubuktüske - 3
ap, sullárhólyag - 15 ap, uzbánycsõr - 10 ap. Mérgeket, löttyöket (ragasztó, spiritusz, stb...), hangszereket a bolti ár duplájáért; csapdákat, ékszereket a bolti ár másfélszereséért veszünk.
Az alaptõke másik fele tárgyakban van elrejtve (nem eszi szét a
nukleáris cickány) EA áron megközelítõleg 1400 ap értékben,
ezek egy részét cserére bocsátjuk (értékegyeztetéssel): fekete
gyöngy, királygyíkbõr, kis bõrpajzs, tigroszlánfog, mászókarom, fémrúd, bordacsont, grákóbõr, drótszõr, madártoll, sallank karom, acélpengõke, ormánygõte csont, lapkorong, s a
„primitív” tárgyak nagy része. Ezúton kérem a következõ tárgyakat az Obszidián Rend Szenátusa számára (természetesen
fizetünk érte): pirkit - 4 ap, vas - 9 ap, téfea agy - 25 ap, szvó
ektoplazma - 20 ap, szent jogar - 20 ap, vasalt bunkó - 200 ap,
vashegyû lándzsa - 100 ap, harci kalapács - 150 ap. Az üzletek
lebonyolításának helye Qvill és Vangorf katélya közötti terület.
Írjatok és várjatok rám!
Linkor Csumorszkij (4229)
 Keresek sünmedve tüskét, cserébe aranyat, gyenge mérget,
rengeteg infót, ill. ha az illetõ Leahnak akar áldozni, akkor
csuklyavirágot. Gattin környékén megtalálsz, ha érdekel a dolog! Címem: Korcsmáros József, 5310 Kisújszállás, Illésy út 25.
Dralt Ol’ Meeyrea (4367)
 Keresek sünmedvetüskét bármekkora mennyiségben ill.
surranókígyó bõrt. Cserébe különbözõ tárgyakat adok. Gattintól NY-DNY.
Ezüst Sólyom (3686)
 Keresek sallankkarmot vagy sallankfészket, rézdarabot,
Attila Amigo (2782)
esetleg ásót az 528-as környékén.
 Kereskedõ-lélekkel megáldott kalandozótársaim! Kérésem,
ill. ajánlatom lenne hozzátok! Nekem fémre (rézre, ónra) van
szükségem, cserébe értékes tárgyakat adok (vagy kifizetem).
Írjatok, ha van ajánlatotok (azt hiszem ezt Fairlight is értékeli)!
Nin-Eisu (4409)
 Qvill környékén mandibulakaszát, rezet, bakkurabõrt keresek. (A mandibulakaszáért értékesebb tárgyakat adok!) Ár
megegyezés szerint.
Russel (1367)
 Sünmedve tüskét nagy tételben (is) eladok vagy bizonyos
tárgyakra cserélek. Bármilyen fémre és madártollra vevõ vagyok. Május közepéig a 32-es mínoszkúp (57,107) környékén
vagyok. A többit levélben.
???? (3672)
 SÜRGÕS! Eladó bõrpáncél, bõrpajzs, ezüst nyaklánc, rézkulcs, vizestömlõ, drótszõr, vízionár szem, tatubõr, mandibulapenge, antilopbõr, mászókarom, tükör. Keresek: zöld üveget,
fémrudat, fekete gyöngyöt. A 12-es labirintustól keletre vagyok.
Ezüst Joe (5199)
 Shaddar környékén adnék fémekért, magszimbélért vagy

ubuktüskéért cserébe készpénzt, fekete gyöngyöt, rókafarkat,
csontszablyát, fémrudat, stb... Ugyanott ajánlkozó hõsszerelmest/...partnert is keresek, lehetõleg egy jó (képû) kobudera
személyében.
Szopóka-Nyalóka (3499)
 Shaddar környékén keresek 1 bronzhegyû nyilat. Fizetés
megegyezés szerint.
Santana (5586)
 Shaddarnál keresek kulcsokat, fémeket, bronzpáncélt, göcsörtös vagy vasalt bunkót, térképet a helytartói városoktól keletre, labirintustérképeket, cserébe info és arany.
Sötét Igbut (1873)
 Szükségem lenne 9 sünmedve tüskére vagy bármilyen fémre. Cserébe tudok adni zárnyitó készletet, 20 mérgezett tüskét,
teli kavaduiszákot, 10 tigroszlán fogat 2 antilopbõrrel és 6 varányszemmel. Jelenleg Qvill környékén vagyok. Gorin (5518)

Fenyegetés, bunyó
 Arkozd és Szõke Galahad, árulásotokért drágán megfizettek! Ott leszek a nyomotokban és a legváratlanabb pillanatban
fogok lecsapni rátok! (Ukkó sem ússza meg szárazon.)
Gyorsbeszédû Gush (5675)
 Drizzt Do Urden! Milyen jogon birtoklod egy igazi hõs nevét? Ekkora a fantáziád? És mi ez a teleport marhaság, amit a
GN 17. számában írtál? Nos, ha akarod, egy döféssel visszaküldhetlek õseidhez! Keress meg, várlak! Ratosan (4217)
U. i.: Nemrég találkoztunk, biztosan emlékszel rám.
 Felhívás MINDEN Gattin környékén lévõ kalandozónak!
Gattinba betört a gonosz és csak összefogással lehet kiûzni
õket. Jók! Tharr- és Sheran-hívõk! Fogjunk össze és ûzzük ki a
gonoszokat és tolvajokat Gattinból! Ne lopjanak, ne gyilkoljanak, ne romboljanak többet kicsiny megmaradt hazánk legalább ezen a területén! Várom tehát minden jóérzésû - esetleg
a tolvajokra bosszúszomjas - kalandozó jelentkezését. Legyen
végre rend és nyugalom! Gonoszok és tolvajok! Nem biztos,
hogy megérdemlitek, de megkapjátok a lehetõséget arra, hogy
becsületes párbajban gyõzessetek le. Aki így jelentkezik, annak
sokkal jobb bánásmódban lesz része, mint a gyáva, bujdosó
férgeknek. Azok a gonoszok és tolvajok, akik nem jelentkeznek, 1-1 csapat által lesznek megtámadva, illetve minden tárgyát elbûvöljük. Jelentkezési határidõ: a GN megjelenése után
1 hónap. Akiknél jelentkezhettek (részletes információkat
kapsz): jók és akik segítenek nekik:
Magnus (2954), Sólyomszem (2688), Gwyldyn (2164)
 Figyelem! Az 502-533-as között disznóvágás készülõdik. A
szerencsés áldozatok: Egy Amazon, Indiana Jones, Myor Thurgos, Fekete Rózsa, Ezüsthajú Xavier. Böllérek itt jelentkezzenek:
Chemotox, a Gnómölõ (1296),
Szörnykloffolófred (4724) és Bazi Joe (5985)
 Göthös, sz...agyú, undorító, rohadék, nagypofájú, gyenge,
gyáva, táptalan, nyálas, nyomorék, stb... kobuderák! Felszólítom fajtátok összes egyedét, hogy ugorjatok bele a legközelebbi
szopógödörbe vagy (ha ez nincs) olvasztókemencébe! Egy sima ÖNGY parancs is megteszi. Felkérek minden velem egyérzésû karaktert, hogy az alacsonyabbaknak tartsanak bakot. Aki
párbajozni kíván velem, forduljon sz ügyvédemhez (Chemotox, a Gnómölõ) vagy a legközelebbi patakba. A jelszó: Kobuderák, JUMP, JUMP!
Coc Pops (4181), a fajgyûlölõ
 Ghalla jóérzésû, becsületes polgárai! A tolvajok egyre jobban elszaporodnak szeretett földünkön. Lévén erre példa a
Mesterek Bandája KT, s több számos tolvajszervezet. Galádul
lopnak fajra, nemre és szintre való tekintet nélkül. Kérek minden jóérzésû kalandozót, hogy irtsa õket. Én ezennel párbajra
hívom Nyurgafejû Kellyt, a Shaddar környéki gonoszlelkû tolvajt.
Armstrong Csucsu (5391)
 Hõs kobuderák, fõleg te, Nagyképû és Hõzöngõ Tanaka a
merész! A hõsködésetek és öntömjénezésetek lejárat egy egész
népet és a harcmûvészeteket a mészárlás eszközeinek szintjére sûllyeszti. Kíváncsi vagyok rá, hogy egy másik kobuderával is
ilyen pökhendi alapállásból beszéltek-e? Ha igen, és a véremre
is szomjaztok, megtaláltok az 5910-es karakterszámon Libertan környékén. Sem páncélom, sem D.E.M.-m nincsen, csak
piruló orcám - égek miattatok minden jóérzésû kobudera és
az összes valódi harcmûvész nevében.
Sörtehajú Ninsai
 Ha valaki még egyszer szidni meri Stephan Severint, azt laposra verem! Poul I. Morph! Rajtad kezdem! Wisdom (5341)
 Káoszbajnok (3694)! Hiába üzentem, nem válaszoltál!
Kösd fel a gatyád, most mi vadászunk rád! Vagy tedd amit javasoltam, válj köddé! A 3937-en megtalálsz!
Charna Sea Linessa (3937)
 Kalandozók! Nagy veszély fenyegeti Ghalla azt a részét,
amelyet Túlélõk Földjének hívnak! Ez Dorx Raxen (2774) személyében testesül meg; hazug és alávaló üzeneteket küldözget
mások nevében a mindnyájunk által tisztelt Ghalla Newsba!
Eme sorokkal nem árulkodni akarok, csak figyelmeztetni szeretném a túlélõket. Annyit még elmondok, hogy õ Dornodon
híve; ki tudja, mikor kezdi felépíteni a ZAN-indukátorokat? Tehát az, aki érez magában egy csöppnyi felelõsséget is, az próbálja meg likvidálni, így megmenekülhetünk. Különben a fent
említett kalandozó troll és Qvill környékén próbálja megvalósítani sötét agyában megfogant gonosz dolgokat! HALÁL RÁ!
Minden jót kíván:
Argos (3131), Fairlight követõje
U.i.: Aki megöli, 100 arany jutalmat kap tõlem!
 Kedves fekete, hosszú hajú, piros szemû, kecskeszakállas,
rambó bogár-trófeás árnymanó férfi! Nagyon félelmetes voltál,
amikor orvul megtámadtál egy pihengetõ alakváltót. Szeretném, ha megüzennéd, mikor és hol rendezzük le a dolgot. Ez
már becsületbeli ügyed (bár egyes árnymanók nem ismernek
becsületet, tisztelet a kivételnek). Remélem megadod a kalandozód számát, hogy az FT-t kiadhassam rád.
Jan’chee (4360)
U. i.: Az volt múltkor a szerencséd, hogy a bunkóm volt a kezemben..
 Kedves szõke, copfos hajú, kék szemû ember nõ! Ajánlom,
hogy ne találkozzunk többet, mert úgy megagyallak, hogy becsinálsz! Utálom a tolvajokat és a legközelebbibõl pudingot is
csinálok!
Döngölõ (4202)
 MIÉÉÉ...(rt) A cím a Dungeon Master vagy valami hasonló
nevû Amigás játékból lett koppintva, ahol ez a csodás tehénbõgésszerû hang a csatakiáltást hivatott utánozni. Szóval, egy szegény kobudera így adta tudtára a világnak panaszát már vagy
negyedszer. Természetesen volt rá oka, hogy a legkisebbet említsem: 4 forduló alatt 3-szor lopták meg. Elõször egy bunkó

(kalandozó) elcsórta az egyik bunkómat. Üzenem neki: kösz,
hogy elvitted a súlyfelesleget. Mint látszik, jelentéktelen dolgok
ellopásáért nem nagyon morgok. Legutóbb két drótszõrt vitt el
valaki.Grrr. Várhatott volna, amíg feltalálom a zárnyitót. Szerencséd, hogy van még három. A második lopás után nagyon
mérges lettem, miután megláttam mit is loptak el: 1 botot! Ez
speciel az 535-ös épületnél volt (fekete gránittorony) és az elsõ
feladatot akartam teljesíteni: 5 kõhegyû lándzsát akartam legyártani. Itt határoztam el magam, hogy Raia-hívõ leszek. A
negyedik fordulóban hangzott el a legelsõ kétségbeesett kiáltás. Éppen az 503-asnál pihentem, amikor egy b(arom) á(llat)
b(arbár) nekem jött. 5-ös merészségem és agresszióm volt és
második szintû voltam. Szóval nekem jött ez a kopasz, piros
szemû, fekete bõrû troll férfi, akinek bronzpajzsa, -páncélja, sisakja, -hegyû lándzsája, bronzanyámkínja helyett szögesbunkója, ubuk dobónyila (méreg nélkül) és kígyóbõr kesztyûje
volt, trófeája: 1 kalandozóskalp. A nap csatája 2 körig tartott.
Egy dobónyíllal kezdett (-9 Ép), majd belémcsapott (-10 Ép).
A második kört két támadással kezdte és fejezte be (-21 Ép). A
harmadik kört én nyitottam... egy sprinttel. Az elsõ körben
Acél ököllel, a másodikban pedig ököllel ütöttem mellé. A pihenés végén 21 Ép-t nyertem vissza. Ezennel sarat dobok rád,
te gyilkos gaz. Ne félj, jön még kutyára dér és trollra teherautó/kobudera. Ennek az egésznek az a tanulsága: mindig a szegény kezdõket bántják. MIÉÉÉ...(rt)??!!
Vadállat (1129)
 Na most már jó lenne, ha leállítaná magát az összes tolvaj,
mert unom õket! A legközelebbi próbálkozónak kitekerem a
nyakát, de az is lehet, hogy csak agy(helyen)on verem! Egy leendõ jó troll.
Graham Treefrog (4788)
 Terminátroll, névrokonom jelentkezz! Párbajra hívlak.
Egy dühös troll (5962)
 Tisztelt (?) fekete, hosszú hajú, barna szemû mutáns férfi
Qvill környékén! Az, hogy eddig már háromszor randiztál a
csapdámmal, nem zavart. De, hogy elloptad az uzbánycsõrömet és az életpontomat szívogatod, ez már dühítõ! Jól jegyezd
meg: ha legközelebb találkozunk, lenyomom a koponya szimbólumodat a torkodon! Egy nagyon mérges troll:
N. C. Brave (5622)
 Tisztelt Árva Tûzcsillag! Ha így folytatod a lopkodást, Hulla
Hullócsillag lesz belõled! Én és még sokan mások bosszút állunk rajtad és levágjuk a fekete, copfos hajszálaidat a fejeddel
együtt, ha nem hagyod abba. Így aztán nem hagyhatod senki
tábora körül azt a behemót, lúdtalpas trollpatáid nyomát! Szeretettel teli üdvözlettel:
Sheeva (5140)
 Zsebmetszõ Joe és Vég Béla, sajnálattal kell tudatnom, hogy
tettetek számomra nem volt etikus, ezért a ti idõtök lejárt itt
Ghallán.
Goldhorse Ranger (4283) és csapata
U. i.: Nem lennék a helyetekben ti jellemtelen, kis patkány elkorcsosult árnymanók.

Gondolatok
 „Egy semleges miért lop?” (Sauron Junior)
Na és miért lopnak a gonoszok? Mert nekik senki nem akarja
elhinni – ellentétben azokkal a jókkal akik ELKÉRIK tárgyaid –
hogy csak biztonsági szempontból veszik magukhoz, hisz mily
kellemetlen, mikor túlterhelt az ember (...), vagy a csúnya
szörnyek tönkreteszik a tárgyakat. ezután mindez az önfeláldozó tolvajok (jók, semlegesek, gonoszok [véletlen sorrend])
gondja. Örüljünk, hogy vannak még, akik leveszik vállunkról a
gondokat. Éljenek a tolvajok (a túlv...)!
Okosas (3462)
U.i.: De vajon egy semleges miért lop?
 Ezennel indítok egy közvélemény kutatást, ami eldönti,
hogy tápolás, vagy szerepjáték-e a TF. Kérem válaszotokat indokoljátok meg! Ha lehet, minnél többen írjatok a 3686-os
számú kalandozónak.
Az eredményt megtudhatjátok a következô Ghalla News-ban.
Beküldési határidô: az újság megjelenés után két hét.
Ezüst Sólyom (3686)
 Igen tisztelt Darkseid (és jó jellemû kalandozók)! Tudom,
Ghalla-szerte sokan osztják a véleményedet a jók és a gonoszok viszonyáról és igyekeznek fegyverrel felszámolni a gonoszságot. Hiszed, hogy ez eredményre vezethet? A tûz, amit
tápláltok, könnyen új világégést okozhat: óvják az Istenek
Ghallát, ha a gonoszok igazi összefogásra kényszerülnek és elharapódzik a káosz...! Aztán itt van a Nõvérek skalpgyûjteménye, amirõl nem éppen a jócselekedetek jutnak eszembe.
Nem, a gyilkosság a jók számára nem jelenthet megoldást.
Szerintem a jók nem élhetnek és cselekedhetnek úgy, ahogy
azt a másik oldalon állók tennék: életünk gyümölcsözõ próbák
sorozata kell, hogy legyen, ezek pedig nem érnek véget a küldetéseknél és az apró jótetteknél. És a legnagyobb próba nem
a barátokkal, nem is a szomjazó alakváltókkal, hanem az ellenséggel való találkozás. Mi a fontosabb ilyenkor: az, hogy Te
jó vagy, vagy az, hogy õ gonosz? És általában: a gonoszságot
kell visszaszorítani vagy a gonoszokat kiirtani? Nagy különbség! A holtak lelke már nem tisztulhat meg és a megfélemlítettek sem a jóság felé indulnak el. Avagy állt-e be közétek valaki
félelembõl? No de hatalomvágyból...? Megint helyben vagyunk:
a hatalom sokakat megrészegít és elfedi a tiszta célokat. Szerinted a jó jellem feltétlenül egyenlõ a jósággal? Vannak, akiknek a fehér aura olyan, mint egy álruha. Fontos, hogy az ilyenek leleplezõdjenek. Remélem, Te sem vállalsz közösséget az
ál-jókkal. ...Egyébként tetszett amiket írtál; lehet, hogy igazad
van. Lehet, hogy az elf észjárásommal van baj, vagy csak fáradt
vagyok. Azt hiszem, jó vezetõ vagy, de vigyázz az embereidre. A
gonoszság ezer utat kínál, de mi csak egyen járhatunk. Kívánom, hogy ha utad harcos is, célod békés legyen és ne téveszd
szem elõl soha! Szívélyes üdvözlettel:
Sylvan Sage Elrien (4766)

Segítség!
 Információ a ghallai szörnyfészkek koordinátáiról. Ha
ilyenre van szükséged, csak üzenj!
Armstrong Csucsu (5391)
 Kérem azok segítségét, akik tudnának segíteni és küldenének pár infót labirintusokról, épületekrõl, küldetésekrõl, érclelõhelyekrõl, kolostorokról. Cserébe akár tárgyak, arany is.
Mindkettõnknek megéri!
Nin-Eisu (4409)
 kalandozótársaim! Ezúton kérem segítségeteket. Kérek
minden jóérzésû kalandozót, ha teheti, küldje el nekem bármely Isten leírását. Cserébe küldenék: 16 szörny, 7 tárgy, 8
növény leírását továbbá 1-1 épület és érclelõhely koordinátáját. Ja, igen és egy ásó is jól jönne. Adnék érte más tárgyat. Segítségeteket elõre is köszönöm!
Kilanirax Rogaan (1120), Németh Balázs,
3765 Komjáti, Malom út 11.
U. i.: Az 503-tól 18 mérföldre délkeletre és 9 mérföldre keletre
vagyok.
 Mi az ISTENNYILA az a kesernyés zergenye?
Dharmadévadatta (2817)
 Rókafarkat keresek Gattin környékén. Sheran hívei segítsetek, hogy áldozhassak! Ár megegyezés szerint.
Belegil az elf (2679), Gyõrik Tibor, 9484 Pereszteg, Fõ u. 16.
 Segítsetek, ó nagytudású kalandozótársaim!!! Aki segítséget

tud nyújtani egy kezdõ, de bátor trollnak - bárminemû információval vagy felesleges, de használható tárggyal (fegyverek
elõnyben) - az jelentkezzen a 118-7626-os mentális telefonszámon vagy az 1053 Bp., Veres Pálné u. 25. címen „Örök hála” jeligére!
Little Negró (5578)
U. i.: Még a nyugati részen vagyok.
 Ha van köztetek jószívû kalandozó, azt kérem, hogy küldjön nekem minnél hosszabb tárgylistát, és egy térképet az
500-as épülettôl keletre fekvô területrôl és Gatin környékérôl.
Mentálisan az 5209-es számon, vagy a lakcímemre:
Molnár Krisztián, 7628 Pécs, Borbála u. 30.
Gildor (5209)

Humor
 Tom a villámkezû igaz kalandjai v2.3
Egy óra sem telt el azóta, hogy letáboroztál, természetesen
ennyi idõ alatt nem történt semmi érdekes, azonkívül, hogy a
víztartalékaid felét egy ürge kiöntésére használtad el (lehet,
hogy nem így kell vadászni?). Reménykedsz, hogy táborozás
alatt a nyomolvasással töltött idõ egy piromenyét nyomára vezet. Sikerrel jártál... A vízkészleted másik felét a tûz oltására
használod fel. Most már mind a 9 vizestömlõd üres. A sok
szomjazástól csökken a súlyod 3 kilóval.
FL 1 27
Ok. Feltételes lopás parancs tárolva
M9
Megpróbálsz fölfelé szállni, de ez neked még nem megy, így
inkább keletre indulsz. A talaj tele van repedéssel (itt nehezebb a járás -10 Tvp). Egyre szomjasabb leszel (-5 Ép). A talaj
egyhangúságát csak néha töri meg egy még nagyobb repedés.
(Most már éhes is vagy, -4kg)
M6
Onnan jöttél, ezért úgy döntesz, mész tovább keletnek. (Feltételes lopás parancs:) Némi keresés után megtalálod azt a helyet, ahol a férfi letáborozott. Szégyentelen áldozatod csapdát
állított! Hála könnyû súlyodnak átgyalogolsz a tetején. Nem találod azt a tárgyat, amit kerestél. Megpróbálsz mást elemelni.
Suttyomban elemelsz valamit a másik motyójából. Zsákmányod Tihor Miklós szemüvege! (+1 jövõbelátás). Súlyod rohamosan csökken (-8kg).
M4
Arra nem mehetsz, mert nem tudsz átmászni a nagy hegyeken, úgy döntesz, inkább keletre mész. Súlyod megint csökken
(-9kg). Mozgásra leszel figyelmes. Már látod, hogy egy szárnyas
gömböc jön. A szörnyön megint nincs sapka, no de majd Te
megtanítod...
Ubuk dobónyiladat megmarkolva becélzod a mozgó célpontot.
Elrepülne két ubuk dobónyíl, de mivel már alig vagy fél kiló,
ezért te repülsz hátra. Ellenfeled még követ egy darabig, de aztán feladja. Egy új harcmodor távlatai nyílnak meg elõtted (légiharc 1. szint).
M2
Na végre keletre indultál, de most már csak felfelé bírsz, mivel
könnyebb vagy a levegõnél is. Elkapsz röptében egy dögkeselyût nehezéknek, lezuhantál (-23 Ép).
Ismét zuhansz, de az álom tengerébe. A héten szerzett tapasztalatok megedzették szervezetedet (-1 max Ép) és azt is elhatározod, hogy az Éhínség varázslatot legközelebb nem magadra
mondod el.
Játékvezetõi üzenetek: A szemüveg árát levontuk a számládról,
jelenleg -147 zsetonod van, gyorsan adj fel pár zsetont, hogy
kiegyenlítsd a tartozásod...
Tom a villámkezû (4577)
 Tudatlan Laikus kalandjai
Éppen csak letáboroztál. Az el nem telt idõ nem múlt el esemény nélkül. Kapcsiból találkoztál a Kegyetlen Játékvezetõvel. Tornaruhát visel. Felszerelését többszáz játékos-skalp díszíti. Jobb kezében egy 086-os számológépet, bal kezében egy
félreprogramozó segédkönyvet tart. Komoran végigmér Téged,
de nem üdvözöl. Te hirtelen futásnak eredsz, hogy elkerüld a
betáplálást. A következõ pillanatban újból találkozol a Kegyetlen Játékvezetõvel. Mozdulni sem tudsz. Kegyetlenül rád vigyorog, majd hozzákezd a betápláláshoz. Programban ázva
térsz magadhoz. Ez csak egy rossz álom volt. Táborozásod alatt
nem próbáltál pihenni. Ennek ellenére visszanyerted erõd egy
részét (+15 életpont). Örömödben a földhöz vered a hátsófeled (-15 életpont). Ezalatt az el nem telt idõ alatt nem kerestél
légy fészket vagy búvóhelyet. Mégis többszáz rovar rajzik körülötted. Nyilvánvalóan éhesek. A vérszomj bizsergetõ érzésként
árad szét tagjaidban. Fegyvert váltasz: elõkapod a chemotoxod
és lefújod õket. Sûrûn hullanak melletted tetemeik. Némelyik
még el is talál (nd10+2 életpontot vesztesz). Ellenfeleid nem
mozdulnak többet. Megpróbálsz minél többet összegyûjteni a
kifújt gázból. Sajnos ez reménytelen. Összegyûjtöd a tapasztalatot.
GY 40 gyógyítasz 40 pontért
Sokan azt gondolják, hogy a Napba nézés káros. Te azonban
azt hiszed, értesz az iridobiológiához. Hosszas meditálás közben a Napba bámulsz. A hatás nem marad el. Kis híján megvakulsz, ráadásul az elkövetkezõ 24 órában nem fogsz jól látni (sok támadás)
TF 3 40 fejleszted a 3. tulajdonságodat 40 pontért
Tiszta egoizmusból mini akadálypályát építesz. Igen ám, de
sajnos nem vagy elég ügyes ahhoz, hogy akár egyetlenegyszer
is végig tudj menni rajta. Ennek következtében abszolút nem
fejlõdsz semmit.
F -249 kísérletezel a -249. tárggyal
Tudós munkába kezdesz, hátha rájössz valami kézzelfoghatóra... Már majdnem a nyomába lépsz valakinek, amikor felfedeztél valamit. Mostantól tudsz fésülködni (ld. enc.). A sok
gyakorlástól megnõtt a tudásod (+1 feltalálás).
FF 0 -249 feltételes fegyverváltás: -249
Rendben van, ha ilyen hülye vagy, hát legyen. Ha úgy látod jónak, mostantól a törött fogú fésût fogod használni abban az
esetben, ha az kimondottan hatásos.
M ∞ ∞ ∞ mozogsz; de még mennyire
Végre elindulsz. A terepet egy SVGA monitor mutatja. Egészen
jól nézhet ki. Hirtelen abbamarad a gép zúgása. Úgy tûnik, kiment a biztosíték. Hatodik érzéked nem jelez semmit. A hetedik érzéked vészriadót fúj. Szembe jön veled a kettõhúsz.
Fegyvert váltasz: elõkapod a szigetelt talpú gumicsizmád.
Hibáztál, túl lassú voltál. Megcsap a kettõhúsz. Ennyi sok(k)
volt! Futásnak eredsz. Szerencsére õ már rég megelõzött. Ki
nyitott szemmel jár: esetben nem talál semmit (ld. GY 40).
(Továbbmész...) A terep továbbra is az, ami eddig volt. Nyomokat fedezel fel, de nem tudod megállapítani, hogy kitõl származik. Továbbra is az SVGA monitoron látszik a terep. Sajnos
szemüveg nélkül nem látod tisztán. Nem az éles szemednek
köszönhetõen elõbb veszed észre a közeledõ szörnyet, mint õ
téged. Látod, hogy egy vérszomjas kalandozó az. Fegyvert
váltasz: elõveszed a radírod.
A kalandozó hibázott: ceruzával írta a karakterlapját. Buzgón
hozzáfogsz a radírozáshoz (1 támadással az egészet kitörölted). Felhasználva a kezedet beszereztél egy üres karakterlapot. Valami érdekeset veszel észre.
H -0,2 használod a szemed

Tágra nyitod a csipalesõdet és vizsgálódásba kezdesz. Sajnos
nem tudod
¬ megállapítani, hogy mit nézel.
KF √ 1 lásd alább
Elõkapod a szemüveged. Felteszed és újból vizsgálódni kezdesz. ¬Még mindig nem tudod, mit nézel.
LE √ 1
Leveszed a szemüveged.
E 40 vadászol 40 pontért
Buzgó vadászatba kezdesz. Az a baj, hogy fogalmad sincs, hogyan kéne csinálnod. Ráakadsz egy zsákgyíkra. Elõkapod a
grillsütõdet és hozzávágod. Sajna, nem talált...de a szelétõl kidöglött. Éppen kaját csinálnál belõle, amikor megszagolod. Elhányod magad (-2 elõzõ kaja), aztán otthagyod az egészet.
∞ mész, aztán vissza
M ∞ -∞
Nekiindulsz. A monitor még mindig a tájat mutatja. Égett vezeték szagát hozza feléd szél. Sokadik érzékednek köszönhetõen
te veszed észre a közeledõ szörnyet és nem õ téged. Egy sebesült, sikeresen félreprogramozott kalandozó. Felkészülsz
a csatára. Egy impresszívnek gondolt csatakiáltást hallatsz.
Megragadva a törött fogú fésût, rárontasz. Barátságosan rád
mosolyog (nem talált). Nekiesel és ízlésed szerint megfésülöd.
Ellenfeled tovább mosolyog rád. Ellenfeled holtan fekszik elõtted. Ezt azért nem kellett volna.
(Továbbmész...) A terep nem változik. Felkapaszkodsz egy magasabb pontra, s ott visszanézel...a múltba. Hát igen, elég rossz
fordulóid voltak. Nyomok után kutatsz. Sikeresen megállapítod, hogy itt jártál.
Elõveszed a kulacsod és sót öntesz a torkodba, mert még nem
vagy elég szomjas. Tetûidet összeterelgeted. Örömmel látod,
hogy mind megvan, ráadásul nem is éhesek. Túl fáradt vagy
már, hogy tovább menj. Utolsó erõddel táborhelyet keresel.
Percek sem kellenek hozzá, hogy elaludj, de sajnos a következõ mondat után újabb kalandra kell indulnod. A megpróbáltatások megedzették szervezeted, de sajnos ez nem érzõdik,
mert örökké új fiúnak fogsz számítani és az ilyenek még nem
kapnak semmit (c’est la vie).
Nano Pallanthoff (3970)

Információ, helyreigazítás
 Tájékoztatok minden érdekeltet, hogy a ghallai csereiroda
l995. január 1-tõl (munkaerõhiány miatt) megszûnt!
Phoenix (4763)
 Tisztelt kalandozótársaim (remélem ezt sokan elolvassátok)!
Tavaly év vége felé kezdtem játszani a Túlélôk Földjével (nekem nagyon tetszik, szinte mindent kihoz, amit levélben ki lehet hozni egy szerepjátékból).
Olvastam a 10. Rúnában, hogy indul az Észak Lángjai levélben játszható szerepjáték a „népszerû” Ynev világán. Na, gondoltam magamban, kipróbálom, úgyis nem rég kezdtem el játszani a TF-fel, majd összehasonlítom. Fel is küldtem a jelentkezési lapot, majd pár fodulónyi pénzt is. Arra a címre, amit a
Rúnában megadtak, arra elég nehéz lett volna elküldeni, mert
ott ez állt: „... következô postacímre küldd el zárt borítékban a
jelentkezési lapodat: *** ide kell a PF-nek jönnie”. Na mindegy, majd megkérdezem a Valhalla boltban, ott meg is mondták, hogy küldjem el a szerkesztôség címére. Így is tettem,
majd elkezdtem várni: 1994 december, 1995 január, már
majdnem lemondtam róla, de 1995 február 14-én kedden
megjött a „várva várt” levél. Egy aranyos „kis” borítékban
küldték (kb. 23×16 cm-es). Kinyitottam, majd elkezdtem keresni, hogy hol van a varázslat, pszí leírás, amit a Rúnában
megígértek, hogy levéllel együtt küldik, de nem találtam. Ezután megnéztem a karakterlapot: a szemeim majd kiestek,
hogy lássam, hogy mit írtak oda, mert mit ne mondjak, igen
halvány volt. Gondoltam magamban, hogy megnézem, hogy
milyen képzettségeim, tárgyaim vannak. Majd hanyattvágtam
magam, mert az alapban kapott képzettségeimet sehol sem találtam. Le kellett feküdnöm, mikor a tárgyaimat megláttam:
lovagi kard, tôr, félvértezet, kova, acél, kulacs, takarô, tapló,
tarisznya. Ja és amit alapba kapok az hol van (utazó ló, szent
szimbólum)? Meglepôdtem, hogy még egy nyomi kis pajzsom
sincs, pedig kisnemesi családból származom (állítólag).
Ezután elolvastam az elôtörténetet: jól volt kidolgozva (na végre valami).
Ránéztem a térképre, a hányinger fogott el. Adtak egy nagy térképet: 19×19 négyzetest, abban meg egy kisebb: 11×11-es,
ahol éppen állok. Azt mondják, hogy: „a térképen a karaktered
a középsô bekeretezett négyzetbôl indul.” (na jó, itt van 361
négyzet, melyik az? Ja, segítek, a középsô, már látom is. Nem
azért, de nem vagyok vak, sôt még szemüveget se hordok, de
ha valaki észreveszi kapásból, azzal kezetfogok.) (...)
Még egy kicsit a térképrôl. Furcsa, hogy átlátok a dombságon,
mikor a síkságon állok. a térképre ránézve látok 17 térképtárgyat, várost. Pedig a jelkulcsban csak 11 van. (Egyébként a város inkább hasonlít egy arénára, mint egy városra.)
Majd elolvastam a játékmesteri üzeneteket. Rendesek voltak,
mert megadták azt a címet, ahova a pénzt kell küldeni. Itt áll
egy valami, ami poénnak is jó: „következô fordulód február
15-én kezdôdik”. OK. Én február 14-én kaptam meg, és felbontani is csak 17.30 körül tudtam. Mivel a posta 19.00-kor
zár, és még el kellett olvasnom (és meg kellett emésztenem)
ez nem ment, így csak szerdán reggel tudtam föladni. Persze
azért feltettem néhány kérdést a „Játékmesternek” (nehogy Játékvezetô legyen, mert az túlságosan hasonlítana a Mi jó kis
TF-ünkre). Az utolsó lapon felsorolták az egész stábot a tesztelôkkel és még sok mindenkivel együtt. Még egy érdekesség: itt
nincsenek pontok, amiket elkölthetsz, csak 30 parancsnak
hely az Utasítási Lapon.
Röviden ennyit az Észak Lángjairól, de azért kíváncsi, hogy vagyok, mikorra jön meg a következô fordulóm (talán áprilisra).
Az út elôttem biztos: irány tovább a TF-en, felderíteni, és jót
játszani. Én mondom, levélben nincs jobb játék a TF-nél, és
egy ideig nem is lesz! További jó játékot mindenkinek, (...).
Ezüst Sólyom (3686)
[ez a levél március 9-én érkezett – szerk.]

Sötét Igbut
[A legutóbbi szám óta 8 Igbuttal kapcsolatos hirdetés érkezett. Ezeket többek kérésére és helyhiány miatt nem tesszük
közzé – szerk.]

Kontakt
 Érdi és környéki gonosz túlélõk! Ha benne lennétek egy
szeptember körül alakuló gonosz Közös Tudatban, akkor hívjatok: 23/368-761 (Balogh Gábor) vagy jelentkezzetek egyikünknél:
Blackmoon (5296), Bazi Joe (5985),
Chemotox a Gnómölõ (1296),
Nyurgafejû Kelly (5553), Szörnykloffolófred (4724)
 Baltás Tobin! Örülök, hogy leszereltél, de nem tudom az
otthoni címed! Üzenj!
Kiddan (3016), Vágó I. Dániel
 Baranya megyei túlélõk figyelem! Aki még nem tudná, Pécsen van TF- Klub. Érdeklõdni a 72/332-439 telefonszámon
vagy az 1173-as kalandozónál lehet. Persze ha valaki tud és
van kedve messzebbrõl is eljöhet, szeretettel várjuk. A klub in-

fót szívesen ad bárkinek. Sikeres kalandozást kívánok mindenkinek! Üdvözlettel:
Issus Banth (1173)
 Egy újdonsült játékos várja elf testvérek leveleit. Grossmann
Gergely, 7691 Pécs-Vasas, Külterület 6. Köszönettel:
Erril (????)
 Jelentkezzen az az ember férfi, akitõl a 19,36-on elloptam
két rezet.
Nyurgafejû Kelly (5553)
 Keresünk olyan kalandozókat, akik Pesten az Ady-ligeti határõr laktanyában tengetik napjaikat vagy a Miskolc-környéki
hegyekbõl jöttek át Ghalla gyönyörû földjére, esetleg pestiek.
Továbbá kezdõ kalandozóknak is szívesen segítünk! Érdeklõdni: ha Ady-ligeten vagy katona, akkor a 2214-es telefonon vagy
személyesen az Ellátó Századnál, Kuzmitert keresve.
Kóbor Farkas (5588), ifj. Kuzmiter István,
3518 Miskolc, Bollóalja u. 13 vagy BM. Határõrség,
Pesthidegkút 9E/4, 1286;
Yolland Lop-ez (4082), Engyel Gábor, Bp., Frankel Leó u. 11.
III/11., Tel.: 115-4176 vagy
BM. Határõrség, Pesthidegkút 9/akció, 1286
 Keresem azokat, akik a világégés elõtt hinduk voltak. Vagytok? Kit imádtok most? Miért? Dharmadévadatta (2817)
 Keresem azt a kontyos, fekete hajú, bronzbõrû árnymanó
férfit, akit még senki sem fenyegetett meg.
Villámkezû Barthos (2658)
 Keresem azt az egyént, aki a 2. labirintustól északkeletre 3
mezõvel megfújta egy törpe Deus ex Machináját. Természetesen barátság céljából!
Captain Garcia (2282)
 Nyíregyházi túlélõket keresek TF-klub alapítása céljából. Faj,
jellem, nem, kor, stb... nem számít. Egyéb szerepjátékok is
szóba jöhetnek (pl. MERP, STAR WARS, M.A.G.U.S., ...)
John J. MacFly (1089), Szatmári René,
4400 Nyíregyháza, Törzs u. 56. IV/14.
 Szegedi túlélõk! Írjatok! (A többé-kevésbé kezdõkre, úgy 3.
szint körüliekre gondoltam.)
Döngölõ (4202),
Fekete Gábor, 6723 Szeged, Pille u. 20. Tel.: 322-625
 Veszprémi túlélõk! Ha szeretnétek kontaktot létesíteni két
ugyancsak veszprémi kalandozóval, akkor üzenjetek:
Charon In Abaddon (2547), Agressor (5823)

Közös Tudatok
 Üdv Ghalla erõs népe! Szeretnék létrehozni egy Tharr Közös
Tudatot. Akit érdekel, keressen meg:
Dark Silex (1872),
Bürgés Szilveszter, 6723 Szeged, Szamos út 16/B.
 Üdvözlöm Ghalla megmaradt népét! Néha, mikor találkozom egy-egy kiírtott növénnyel elgondolkozom - miért ez a
pusztítás? Tudom, már elég sok jó lelkû kalandozó elszánta rá
magát, hogy eltörli Ghalla színérõl a gonoszokat. Mi nem ezt
akarjuk, csak megtéríteni õket, de ha kell, fegyverrel! Ezért
kérlek benneteket, ha velem együtt éreztek, csatlakozzatok az
újonnan alakuló Raia K.T.-hoz. Tudom, már van belõlük épp
elég, de ne feledjétek, a jók sem egyformák! Lehet, hogy nálunk mást találsz, máshogy élsz, mint az eddigiekben. Helyszûke miatt az alapszabályzatot csak akkor mellékelem, ha írtok!
Owen Canaliff (5135),
Nagy-Pál Norbert, Kiskunfélegyháza, Zrínyi M. u. 9. II/35.
 6. fordulómat betöltött Tharr-hívõ troll férfi vagyok. Azok jelentkezését várom, akik létrehoznának majd velem egy Közös
Tudatot. Tápolók nem érdekelnek, csak igazi szerepjátékosok
írjanak!
Villámkezû Barthos (2658)
 Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy az Éjharcosok szövetsége nemsokára KT-vá alakul! Emellett persze (azoknak, akik
még nem érték el az 55. fordulójukat) teljes intenzitással mûködni fog továbbra is a Szövetség!!! Ha úgy érzed mindenre
kész vagy és a jég hátán is megélsz, akkor jelentkezz sorainkba,
nem fogod megbánni...
Rothdak, a Megtorló (1170), Éjharcosok Szövetsége
U. i.: A KT-vá alakulás idejérõl és helyérõl levélben tájékoztatom az érintetteket.
 Figyelem! A „Sötét Igbut Rajongói” (SIR) nevû KT alapítása
érdeklõdõk hiányában elmarad. Mentha Arvensis (4067)
 Istenem hívei, Raia követõi! Hozzátok szól eme üzenet! Egy
új, speciális Raia Közös Tudatot szeretnék létrehozni, Tûzidézõk elnevezéssel. Fajra, nemre való tekintet nélkül mindenki
jelentkezhet. A megalakulás ideje tõletek függ. A tervezett hely:
Qvilltõl keletre. Várjuk azon kalandozók jelentkezését, akik
még jobban meg akarnak erõsödni hitükben és egy jól mûködõ
KT tagjai akarnak lenni. Elég, ha üzenetet küldesz, de a címedet ne felejtsd el megadni! Addig is jó kalandozást és Raia kísérjen utadon! Aranyfarkas (5697), Owen Caraliff (5135)
 Kántáló szavak rejtekén
Hol a mágia születik
A Pentagramma lassan felizzik.....
(A Nagymester és a lovagok)
Forester Elrevin (1848)
 Keresek Gattin, esetleg Qvill környéki Elenios-hívõket kölcsönös segítség, KT-alapítás céljából. Kívánok egy kellemes tavaszi szellõt, meg egy kis szerelmet/szeretetet:
Magnus (2954), Matus János,
7100 Szekszárd, Csokonai u. 13. IV/11.
 Kobudera társaim! Vár benneteket az elsõ igazi kobudera
K.T., az Acél Öklök! Ha nem elsõsorban a tápolás számít és
egy jó csapathoz akarsz tartozni, ha nem csak a Tp mennyisége
a fontos, hanem, hogy mi történt a fordulódban, ha a fordulón
kívül is játszol a TF-en, akkor köztünk a helyed! Nem és vallás
nem számít! További információ:
Charna Sea Linessa (3937), Hracza Lajos,
1045 Bp., Rózsa u. 11. VIII/48.
 Még április 15-ig lehet jelentkezni Ghalla elsõ Barbár KT-jába. A belépés alapfeltételei:
- ember az illetõ
- ereje min. szint/2+10 (felfelé kerekítve)
- valamelyik fegyverszakértelmének szintje magasabb, mint az
illetõ szintje
- a jellem bármi lehet
- neme bármi lehet
Jelentkezni lehet: Cras Lorg (3244),
Dudogh László, 6723 Szeged, Gyík u. 19/B.
 Megalakult a MAFFIA, az elsõ IGAZI Közös Tudat! A MAFFIA
egy speciális gonosz K.T., mely elsõként alkalmazza a Jutalompont-rendszert. Ennek alapelve, hogy minél gonoszabb egy
tag, annál jobban megérdemli a jutalmazást. Tehát például ha
valamelyik tag megöl egy jó jellemû karaktert, akkor az bizonyos mennyiségû Jutalompontot kap, amit nagyon sok mindenre felhasználhat: arany, tárgyak, MXTU-k, stb... A Szövetség
Hierarchikus rendszerre épül, ahol egy magasabb poszt nagyon sok elõnnyel jár. Ha megtetszett a dolog és szeretnél többet megtudni errõl a fantasztikus Közös Tudatról, jelentkezz a
Vezetõnél! Várjuk a megrendelõk jelentkezését is!
Megváltó (1550), a KT Vezetõje
 Raia hívei! Megalakult az Aranysárkány (9126) Raia speciális Közös Tudat. Válaszd te is címeredül az Aranysárkányt, ôsi
mágiák bölcs ismerôjét, a gyengék védelmezôjét. Tüzes lehelletétôl rettegnek, fenséges pillantása elôtt meghunyászkodnak a
gonoszok. Ha a gonoszság ellen akarsz küzdeni, akár békés
eszközökkel, akár fegyveresen, és fontosabb számodra a sze-

repjáték, mint a tápolás, köztünk a helyed! Várjuk mentális
üzeneted!
Memno (3005)
 Találkoztál már Jádesárkány jelvényt viselõ kobuderával?
Tudtad, hogy mit jelent? Te is kobudera vagy? Emlékszel még a
kolostorokra, a mesterekre, akik az elsõ ütéseket és hárításokat
tanították? Szeretnél ismét a tieid között lenni? Hív az elsõ kobudera Közös Tudat, az Acél Öklök! Érdeklõdhetsz és beléphetsz bárkinél, aki Jádesárkány jelvényt visel! Információt kaphatsz:
Charna Sea Linessa (3937), Ashkenor (3407)
 Testvéreim! Ghallát újabb veszély fenyegeti! Ha nem teszünk valamit, az újabb világégés azt is elpusztítja, ami kevés
még megmaradt nekünk. Magányosan keveset tehetünk, ezért
közösen kell fellépnünk világunk érdekében. Lehet, hogy mielõtt tehetnénk valamit a közvetlen veszély ellen, azt már megoldják más, hozzánk hasonlóan gondolkodó társaink, de amíg
Dornodon és hívei léteznek, addig fennáll a veszély. Ezennel
bejelentem K.T.-alapítási szándékomat a fenti céllal. Azok jelentkezését várom, akik szívükön viselik világunk sorsát függetlenül attól, hogy elég tapasztaltak-e már egy K.T.-ban való részvételre. Írjatok, hisz mi vagyunk Ghalla reménysége!
Eahil Necrg (4089)
 Tharr-hívõ trollok! Testvérek! Új Közös Tudat alakul, ha Ti
is úgy akarjátok, Tharrkopasz Trollok néven! Ha a hatalmas
Tharrt szolgálod és Ghalla legerõsebb fajához tartozol, keress
meg mentálisan abban az esetben, ha szeretnél egy erõs,
összetartó szövetséghez tartozni!
Deirra the Dark (5023), Sós Gergely Tel.: 176-81-25
 Trollok! Akit érdekel egy spec. troll K.T., az jelentkezzen
Terminátrollnál (5962). Gonosz trollok elõnyben! Megalakulás
Qvill környékén.
Terminátroll (5962)

Szerelem
 A hold a fák között
Szikrázva süt;
Gally moccan, ág zörög
És mindenütt
Hangok remegnek...
Ó, hogy szeretlek Axel!
Giloxa (1813)
 Belevaló troll nõt keresek „Brutális szerelem” jeligére. Jó fej
csávó vagyok, csak siess má’!
Little Negró (5578), a hõs
 Szépséges kobudera lányok! Amíg ez a sok muszkulárisan
intelligens egymás és saját maga lemészárlásával foglalatoskodik, addig mi élvezzük az életet! Aki szeretne minden további
kötelezettség nélkül egy jót ... hm, áldozni a szerelem oltárán,
keressen engem. Shaddar környékén kószálok.
Rhomes de Gomes (4358)

Üzenet
 Üdv! Ha valaki legközelebb megfenyeget azt is írja oda, hogy
mit követtem el ellene vagy miért nem bírja a pofám, ugyanis
csak úgy tudok szelektálni a fenyegetések között. Huszadjára
már nem érdekes az, hogy megölünk, meghalsz, véged! Tehát
az OKOT is!
Nin-Eisu (4409)
 A Káosz és a Rend Képviselõinek, legyenek azok Istenek, félistenek vagy csak egyszerû halandók! Halljátok hát szavamat ti,
ki egymás elpusztítására törekedtek, sohasem sikerül célotok
elérnetek. Mivel a világot a Káosz és a Rend örökös megszüntethetetlen küzdelme mûködteti. Mert ha a világon csak gonoszok vagy csak jók lennének, a világ fejlõdése állna meg. Tehát
csak folytassátok örökké tartó harcotokat, de abban ne reménykedjetek, hogy valamelyikõtök megnyerheti ezt a háborút.
Én minden tudásommal azon leszek, hogy a Rend és a Káosz
egyensúlyát fenntartsam a földön. Erik az Északi (2355)
U. i.: Ezenkívûl célom még: egy Közös Tudat megalapítása (Az
Egyensúly Õrzõi néven), az abszolút uralom megszerzése a
Túlélõk Földjén (ez azonban csak akkor, ha a többi célomat
már elértem)
 A Sötét Légió belsõ lapjához keresek számítógépes szerkesztõt és sokszorosítót. A jelentkezõket az 1873-as számon fogadom.
Sötét Igbut (1873)
 Alakváltó fajtársaim! Így végigtekintve ezen a kiégett, száraz
kontinensen, egy tapasztaltabb kalandozó szemei megakadnak
a területet behálózó sok lényen, kik a földrész kiégett részérõl
csordaként sereglenek befelé a földrész kellemesebb éghajlatú
vidékeire, sok ember, elf, törpe, gnóm, kobudera és ALAKVÁLTÓ! És ha ez az emlegetett kalandozó netán a mi nemes fajunkba tartozik, bizton megsajdul a szíve, amikor hallja, mint
hõzöngenek más fajok, túrják szét az egész kontinenst, ám
HOL, hol maradtak a híres-neves alakváltók, kikrõl itt egy szót
sem hallani! Csendben lapulnak netán, bokrokként áthálózva a
kontinenst? Hát NEM fajtársaim, ez a helyzet TARTHATATLAN!
Ne becsüljük le fajunk képességeit, nem vagyunk mi rosszabbak az összes többi fajnál, SÕT! Az én véleményem szerint fajunk kiemelkedésre teremtetett, s hogy milyen céllal emelkedik ki, az az egyén dolga. Engem nem érdekel, hogy egy alakváltó Dornodont imádja, netán Raia hû papja, a FAJ, az a fontos
és a testünkben rejtõzõ tudás! Én így, egyedül nem jutok sokra,
ha véleményemet hangoztatom, ezért tehát keresem más fajtámbéli társaságát, kik szintén fontosnak tartják azt, hogy végre
az alakváltók is jelentõs, netán a legfõbb szerepet kapják Ghallán! Ez az alakváltó lehet gonosz, jó és semleges, bármilyen jellemû, csak a fajára legyen büszke és ne szégyellje, hogy apáink
alakváltók voltak! Bárki, aki testben és LÉLEKBEN alakváltó, írjon!
Roberto (3519)
 Az egyensúly felborult! Megjelentek ZAN-indukátorokat építõ, valamint békés polgárokat elpusztítani akaró, hataloméhes,
magukat korlátlan úrnak képzelõ egyedek. A tolvajok lopott vagyona folyamatosan nõ, sõt a még nem tájékozott kalandozókkal azt is el akarják hitetni, hogy a fehér is csak a fekete egyik
árnyalata és a jók valójában rosszabbak a rossznál. Miért
mondják ezt? Azért mert vannak akik szembeszállnak velük és
megbolygatják kényelmességüket a lopott tárgyak számolgatása
közben. Aki csatlakozik az Irgalmas Nõvérek KT-jához, az a csapat összes lehetõségével harcolhat a gonosz minden megnyilvánulása ellen. RAIA óvja lépteidet! Lélektisztító Irgalmas Nõvérek
(9105 KT) Jelentkezni lehet:
Darkseid (3448), Legolas fia Ljerk (4605)
 Azokhoz a DRUIDÁKHOZ szólok, akik elérték vagy átlépték
Sheran tanítványi fokozatát. Az Északi Druida Szövetséggel karöltve templomot építünk a Grákó-hegység legészakkeletibb
dombjától 1 mezõnyire ÉK-re (koordinátái: 78,57; van ott egy
gyöngymangó-bokor is). Akinek nincs még templom infója, ne
csüggedjen, az épület alapjait leraktam!
Sörtehajú Ninsai (5910)
 Bocs, Thoron-Laure, hogy nem írok, de minden idõmet elveszik az apróhirdetések.
Villámkezû Barthos (2658)
 Bocs-bocs-bocs Gra-Ori-Burmurfur, de elveszítettem a címedet és a számodat. Ezért kérlek gyorsan küldd el az UL-eddel mindkettõt, hogy az infókat küldeni tudjam!
Rockefeller (1151), a bocsánatkérõ
 Boróka! Azt hiszem te írtál nekem a gnóm KT-val kapcsolatban. Légyszíves írj újra, mert elhagytam a címed és a karakterszámod. Slagal (?), az Árnyûzõnek: remélem megkaptad a le-

mezt, már elküldtem régen. Írj légyszíves. Mindkettõtöknek:
egy haveromnál van az elsõ 46 fordulóm, nem tudom megnézni a címeteket. Örök hálám, ha újra írtok: Pista bá’ (2779)
 Cognan a Pusztító (1208)! Mi van a mutánsokkal? Csodálom, hogy eddig még nem mondták õk neked, hogy pusztulnod
kell. Szerintem nekik sokkal több joguk van itt élni és beleszólni a világ dolgába, mint neked, mivel õk itt (azaz Ghallán) születtek nem úgy mint te, te kis ... Remélem, elég volt csak szóban figyelmeztetni. Dornodon kísérjen utadon! Egy mutáns,
azaz:
Tikal (5676)
 Csodálatos dolog történt velem az éjjel! Újra álmodtam. Szívembõl már kihunyt a remény, már majdnem elfelejtettem álmodni. Majdnem elfelejtettem álmodni egy szebb, boldogabb,
egy jobb világról. Egy világról, melyet a szeretet és barátság épít
fel. Egy világról, melyben nem az a jó, aki irtja a gonoszt, mert
nincs gonosz. Mindenkit sikerült rávezetni a helyes útra, ahol
megfürödhet a barátság és szeretet melegében. Egy világról álmodtam, melyben béke van és nem a személyes hatalom a cél.
Egy világról, mely nem az állandó túlélésért folytatott harcból
áll. Egy világról, mely feltámadt hamvaiból és szebb, jobb lesz,
mint a régi világ. Gyönyörû álom volt. S ma reggel újra vidáman és tettre készen indulok útnak, mert tudom, hogy van remény, hogy nem vagyok egyedül és én is részt veszek a szép, új
világ felépítésében. Tegnap tagjává váltam egy közösségnek. Köszönöm nektek Álomõrzõk, hogy felszítottátok szívemben a remény kihunyni látszó tüzét, hogy megtanítottatok újra álmodni!
Eliana (4862)
 Ez az üzenet mindenkinek szól, de fôleg ANNAK, aki Sheran
híve. Szívesen segítek nektek (GN 19). Ha követtek engem,
megtaláljátok azt, amit kerestek, a kiirtott növényeket. De ne
feledjétek, hogy a növényélesztéssel saját istenetek haragját vívjátok ki! A növények ugyanis nem elpusztulnak, hanem egy
másik világba, Sheran virágoskertjébe kerülnek. Így az újraélesztés e kert pusztítását jelenti. Mindenkit üdvözöl e fantasztikus mû kiagyalója:
Alex Despronder (1004)
 Ezúton közölném mindenkivel, aki üzletet ajánlott nekem,
hogy elõzõ tartózkodási helyemet (Gattin) már régen elhagytam. Most a szürke erdõség déli részén járok, de folyamatosan
haladok kelet felé. Tehát aki szeretne velem üzletelni, esetleg
verekedni, az arrafelé talál meg!
Ta (5016)
U.i.: Továbbra is érdekel: 14, 112, fémek...
 Figyelem, Mindenkinek, aki tud olvasni! A mai naptól
(1995. január 1.) számítok mindazok jelentkezésére, akik a
nehéz, de dicsõséges utat választották. Tehát minden igazhitû
gonoszhoz! Szeretnék harmincadmagammal FELÉPÍTENI EGY
ZAN-INDUKÁTORT! Ha elhalálozásom miatt nem tudnám végrehajtani ezt az Istenek tekintélyét is növelõ tervet, remélem
lesznek olyanok, akik képesek lesznek erre a nemes célra. Tehát egy ZAN-indukátor felépítéséhez 10.000 TVP kell. Ha harminc kalandozó (+ még az építést segítõ beidomított szörnyek) odamennek és beleépítenek kétszer vagy háromszor
160-160 TVP-t, akkor fejenként minimum 320. maximum 480
TVP-t építünk bele és akkor a szolgákról még nem is beszéltem
(mondjuk egy szolga 20 TVP-t épít minimum), akkor fejenként
500 TVP-t építünk. Tehát összesen 30x500=15.000 TVP maximum, illetve 30x340=10.200 TVP minimum. Azt hiszem
mind a két szám önmagáért beszél. Azért kell ennyi TVP-ért
építkezni, mert lehet, hogy valamely hitetlen alávaló elmezavarból kifolyólag belerombol az indukátorba, de így ezt a problémát is kiküszöböljük. Aki benne van ebben a mókában, az
ezen a címen jelentkezhet: Zsohár Attila, 1165 Bp., Margit u.
100. II/4.
Tikal (5676)
 Ghalla lakói! Ti pártatlan és pártba tömörül népek! Tán
akadna köztetek egy kettõ, három, ...), ki segítené magasztos
útján a kezdõt, a királyi vérbõl származó Nyjisi Goru Xaxamát.
Ugyan kinek ne esne meg a szíve egy szegény szerencsétlen 3.
szintû kobuderán?! Hát segítsetek, én amondó vagyok. Legyetek hívek az õsi kíhez, s (ne) informáljatok (félre)! Tonnányi
hálával fogadok minden segítséget. A cím, mely kulcsot jelent
mindenhez, kezdethez és véghez: Páll Zoltán, 6000 Kecskemét,
Jókai u. 28-30. II/4.
 Hé Russel! A kvazár páncélt, a sárkányölõ kardot, a Pusztítás Botját, a ZAN-t és az energiakesztyût az 547-es épülettõl 15
mezõre északra rejtettem el. A kódot tudod! Kösz a roxati zárfalót, a bíbor erõövet, a Bul-Ruurig-skalptartó smaragdkövet, a
szárnyas mithrillsisakot és a kvazárkesztyût.
Nin-Eisu (4409)
 Hé, csõcselék!!! Én vagyok a Fény és a Sötétség...enyém a
Föld, a Víz és a Levegõ. Szülõim az Istenek...s e félsziget, hol Te
az életedet tengeted, az én játszóterem!!!
Gourth Killmaster (????), Raia és Leah csemetéje
U. i.: Ki akar velem játszani? Gyertek, míg be nem telik a létszám!
 Hé, mindenki! Az utolsó néhány GN-t olvasva felháborító
dolgokat tapasztaltam. Elárulnátok, miért van mindenki annyira a tápolás ellen? Hát nincs bennetek egy szemernyi ész sem?
Egyedül Napkeleti Böff mutat fel némi józanságot, de õ is csak
nyomokban. Hát én kijelentem: tápolni jó, egészséges és kifizetõdõ! Ha valaki már elérte a huszadik szintet, akkor már elszórakozhat a szerepjátszásssal (majd én is azt teszem), de elõbb
minek? Megfejthetetlen rejtélyt jelentetek számomra. Úgy tesztek, mintha a tápolást a törvény tiltaná!
NdC (5665)
U. i.: Tisztelet a kivételnek!
 Hello bitmániás Túlélõk! Akinek van Internetes levélcíme
(e-mail), az - ha van kedve egy ilyen lista kialakításában segédkezni - küldje el nekem a címét...lehetõleg e-mail-ben...
(s6071far @ sun10.vsz.bme.hu) Csocsi,
Dr. Frenk Einstein (3247)
 Info! Sok! Írjál! Bármit! Bármiért! Help! Hajajaj! Városok
kondenzátorai! Szörnyfészerek! Kutak! Alagutak! Ingyen! Kicsit
jó!
Villámkezû Barthos (2658)
 Kalandozók! Ha valaki látott mostanában Qvill környékén
egy (vagy esetleg több) beszédes kedvû halottat, az írjon!
Szívesen elbeszélgetnék egy-két hullával.
Alex Despronder (1004)
 Kalandozók! Már több, mint 20 K.T. alakult és még újabbak
szervezõdnek. Aki tud számolni, az rájöhet, hogy már a
meglévõk sem telhetnek be mind. A sok kis erõtlen Tudatnak
nem lesz fényes jövõje. Csatlakozzatok inkább a régi, patinás és
összetartó Közös Tudatokhoz! Saját érdeketekben is szólok:
Kuznyecov (1307)
 Kedves (???) Gügyefejû Kelly (5553)! Eltaláltad, elegem van
a sok agyalágyult és feltûnési viszketegségben szenvedõ kalandozóból. Belõled! És abban is igazad van, hogy meg kell alakítani a ghallai Idegszanatóriumot, mert igencsak rád fér. Tudod
mit, mondj még egy-két ilyen baromságot Zsebes Csótánnyal
karöltve, hátha a szerkesztõség nyit majd egy Sötét Igbut-Nyurgafejû Kelly-Zsebes Csótány rovatot. Apropó sír! Hamarabb
mész a sírba általam, mint mi a többi kalandozó szövege által.
Grimlairs (4224)
 Kedves Ganéj! Ha érzelmeid tényleg oly tiszták, hát adok egy
esélyt, hogy ezt be is bizonyítsd. Kitartásod imponál, de ne
érezd magad nyeregben. Nem futok el a szerelem elôl, de nem
is fogom megadni magam. Megküzdök e nemes szörnyeteggel,
s meglátjuk, ki kerül ki gyôztesen. Ha legyôz, talán nem is kell

örökké üldöznie.
Macintosh (2101)
 Kedves kezdõk és Tharr-papok! Az alakuló Szakasz ad minden olyan információt, amit még nem birtokolsz. Ha segítségre
szorulsz, fordulj bizalommal a Szakasz vezéréhez (hozzám).
Még mindig van hely a Szakaszban. Tharr-papok jelentkezzetek!
Grimlairs (4224)
 Kedves olvasók! Mindenki ismeri Sötét Igbut mélyröptû
gondolatait. Ám sokan már elfelejtették az Ezüst Mágusok GN
11-ben lévõ hirdetését, pedig abból is üvölt a tudatlanság. Az a
tény, hogy mindkét „szervezet” szemében ellenség vagyok, számomra azt bizonyítja, hogy az igaz úton járok. Aki még nincs
ezen az úton, javaslom térjen rá. Minden kalandozótársamat
szívbõl üdvözlöm:
Stephan Severin (1480)
 Keresem olimpiai ellenfeleimet baráti jelleggel!
Falcon Castagir (1316)
 Kezdõ elfek! Ha infó kell, forduljatok hozzám bizalommal.
Válaszboríték elõny!
Mentha Arvensis (4067),
Péter Zoltán, Szeged, Kossuth L. Sgt 95.
 Kobuderák, testvéreim! Sokáig csak némán szemléltem az
eseményeket, melyeket nap nap után egymás ellen követünk
el. Úgy érzem, most már szólnom kell. Nem tudom, hogy felfigyeltetek-e rá, de népünket enyhén szólva kinézik ebbõl a világból. De miért is törõdnénk mi ezzel, hisz sokkal fontosabb dolgokat csinálunk. Meglopjuk egymást, elcsaljuk egymás tárgyait,
bemocskuljuk a másik nevét és még a tettlegességtõl sem riadunk vissza. Ezek után ujjal mutogatunk az árnymanókra és
lenézzük õket. Ellenségeink karosszékben ülve jókat röhögnek
azon, hogy helyettük pusztítjuk el egymást. De ha népünk
összefogna én mondom, keserû napok jönnének a KISZ-re és a
hozzájuk hasonlókra. Nem, én nem akarok most újabb KT-rõl
papolni nektek, csak egy kéréssel fordulok hozzátok. Legyen
bármilyen is a jellemed, tartozz bármilyen KT-hoz vagy szövetséghez, mielõtt meglopod fajtársadat, nézz magadba, mert magadat lopod meg; ha pocskondiázod saját nevedet sározod be
és nagyon gondold meg, mikor emelsz kezet egy testvéredre,
mert önnön véredet ontod ezzel!!! Ne felejtsd el, te KOBUDERA
vagy és köztünk a helyed. A vér nem válik vízzé! Egyetlen megoldás van, mely hatalmasabb minden KT-nál: BA 8!!!
Killer (4141)
 Minden ghallai polgár!!! Szomorú tényt kell közölnöm! Az
Obszidián Rend 5 igen-, 1 nem- és 2 tartózkodom szavazattal
elfogadta javaslatomat: Argost (3131) halálra ítéltük! Mostantól
csak saját nevemben írok a Szenátus által jóváhagyott keretekbõl gazdálkodva: Argos barna hajú, kék szemû ember férfi. Kb.
10. szintû, ütõfegyver szekértelme 12-14. Fegyvere egy szögesbunkó (mostanra talán göcsörtös). Lõfegyvere parittya. Fairlight papja. Feltûnhet Qvill környékén illetve a Qvill-északi 27es mínosz között. A történet egyszerû: megígért valamit és nem
tartotta be. De ez nem elég! A játék kereteibõl kilépve abszolút
unfair módon próbált lehetetlenné tenni (sikertelenül). Sajnállak Argos! Barátom, Vasvella lopott már tõlem, én is átadtam
meki egy halom cuccot (bunkók, dárdák stb...), mégis beszélõviszonyban, sõt jó barátságban vagyunk. Most, hogy te így próbáltál „elbánni” velem, feldühödtem. Ám én veled szemben a
játék keretein belül intézem bosszúmat!!! Ha nem lennél olyan
utolsó gyáva senki, párbajra hívnálak! Így 250 aranyat ajánlok a
skalpodért, ill. 25 aranyat adok minden olyan kalandozónak,
aki jól kiszúr veled (...ügyesen elcsentél 120 aranyat, OK; sikeresen átadtál 24 bunkót, stb...). Remélem a jó jellemûek is értik indokaimat!!! Egy Dornodon-pap, aki sosem felejt:
Linkor Csumorszkij (4229)
 Minden túlterhelt kalandozó! Az 502-es, 533-as környékén
tárgyakat elfogadok. Nem kell fáradnotok, elveszem én magamtól is. 1 arany érték alatt ne keressetek! A cuccokat borsos áron
visszakaphatjátok. Reklamációt nem fogadok el.
Coc Pops (4181), a legbiztosabb csomagmegõrzõ
 Mindenkihez! Úgy tûnik, mostanában divat lett a jó jellemûeket (elsõsorban Raia híveit) kritizálni a kalandozóskalpjuk
miatt. Pedig ez nagy ostobaságra vall. Talán Istenünknek nem
tetszõ cselekedet, ha egy gonosz kalandozót eltörlünk Ghalla
színérõl? Raia maga sem tagadja, hogy papjainak ugyanolyan
fontos feladata a gonoszok pusztítása, mint a jóság terjesztése.
E két dolog nem választható el egymástól, mindkettõre szükség
van, ha jobbá akarjuk tenni a világot. Gondoljunk csak bele, mi
történne, ha a kertész csak a virágokat ápolná és közben ügyet
sem vetne a gyomokra. A gyomok ellepnék a kertet és a kertész
minden munkája ellenére a virágok elpusztulnának. Ghalla a
mi virágoskertünk és nem hagyhatjuk, hogy a gyomok elszaporodjanak...
Kronus Magnum (5987), Raia kertésze
 Mindenkihez, de fõleg a SEMLEGESEKHEZ! Aki semleges,
az nem avatkozik bele a világ dolgaiba (olyan mélyen, mint
ahogy ti teszitek)! Ezért három lehetõségetek van:
1., Jellemet változtattok (jó-gonosz)
2., Nem szóltok bele abba, ami nem rátok tartozik, tehát semmibe!
3., Nem játszotok tovább (ez persze hülyeség lenne, mivel nem
volna kiket öldösni-lopkodni-bosszantani)
Tikal (5676)
U. i.: Falcon Castagir, ne felejtsd el, hogy a leghatalmasabb Isten DORNODON! (Azért örülök, hogy az igaz utat választottad!)
 Mindenkinek, aki gonosz vagy Sheran-hívõ! Itt a hatalmas
lehetõség! Játékot hirdetek március 20-tól május 1-ig. A játék
két részbõl áll:
a.) gonoszoknak: 501-507-es varázslóházaknál a smirglibokrok, xantusz-kaktuszok, móricserjék és mákrózsabokrok kipusztítása
b.) Sheran-hívõknek: a fent említett növények újjáélesztése
Mindkét kategóriában az elsõ három helyezettet díjazom, a
forduló fénymásolatát küldjétek! Eredményhirdetés a GNben, a nyerteseket postán NEM értesítem!
Durazbar Grun (5780) Pál András,
3100 Salgótarján, Kassai sor 4.
 Moisma erdejében megesett velem az a szerencsétlenség,
hogy unalmamban ököllel mentem neki egy fickónak. Ugye, a
bunkómat megrágta egy fabontó, a kalapácsom a zsák legmélyén volt... Amúgy bocs, túl magas volt az agresszióm. Kössünk
békát!
Döngölõ (4202), a törpe
 Mondjátok csak, miért féltek ti annyira a második termomágikus világégéstõl? Elfelejtettétek, hogy a manapság Túlélõk
Földjének nevezett pár négyzetkilométernyi földdarab egyszer
már megúszta? Valamilyen „ismeretlen mágikus védelemnek”
köszönhetõen a tûzoszlopok megtorpantak, írja a TF-útikönyv.
És azok még Dorni tûzoszlopai voltak, nem holmi teljesen vak,
torzonborz hippié! Ennek a pancser Vlagyimirnak a hatalma
oly kicsiny, hogy a legelsõ Olimpia óta eltelt több mint egy év
alatt még egyetlen ZAN-indukátort sem tudott felépíttetni! A GN
17-ben megjelent felhívása a csúcs: a szenilis tata odáig
süllyedt, hogy mindenféle hülyeséget papol csak azért, hogy néhány gyengelelkû szerencsétlen megszánja és segítse élete álmának megépítésében! Hah! Ugyan mire is tudná használni?
Talán földi maradványait akarja majd elhamvasztani vele? A
„Vlagyimir-kultuszt” épp azok tartják életben, akik komolyan
veszik szegényt, nem más õ, mint egy sokadik szintû Sötét Igbut, csak még nagyobb feltûnési mániával!
Thier Mirgandil (3840)

 Morphose! Remélem nem gondoltad komolyan, hogy Dornodon Nagymester fekete betûkkel írta be magát Ghalla történelmébe?! Dornodon olyan dolgot csinált, amihez Sherannak
nincs elég hatalma. Dornodon követõit hatalom övezi. Sheran
papjait nem lehet egy napon említeni Dornodon tanítványaival.
Gondolok itt Ilinir Doaronra, Xadornixra, Sardullah Sharpára...
A sort még lehetne folytatni, de minek? Remélem, ebbõl világosan látod, hogy Dornodon az igaz Isten. Dornodon áldása rád!
Shapefister (5714)
 Nyílt levél Rohithoz! Te, aki a hét Isten Õsszülõatyja vagy,
hogyan nézheted tétlenül, hogy két gyermeked elvetemült hívei
csalással, orgyilkossággal és lopással szerzett vagyonukkal
könnyedén jutnak mágikus és harci tapasztalatokhoz, míg mások csak nagy nehezen jutnak ezekhez hozzá, fõleg, ha tárgyaiktól és pénzüktõl is megfosztják õket. Világosítsd meg a mágusok, fegyvermesterek és boltosok elméjét, hogy kikkel kötnek
üzletet és a helytartókat, kormányzókat is világosítsd fel, hogy
legalább néha lépjenek fel velük erélyesen néhány tárgyuk elkobzásával, ha felismerik a messzirõl jött idegen igazi természetét, és a pénzt fordítsák menhelyek létrehozására, ahol a halálból visszatértek nyerhetnének segítséget. Híved:
Legolas fia Ljerk (4605)
 Nyíltan kijelentjük, hogy az Éjharcosok Szövetsége NEM
(!!!) szimpatizál Toborzásgátló Vlagyimirral és ellenzi cselekedeteit. Mindazonáltal összes ráfordítható erejével rombolni fogja a ZAN-indukátorokat és a rajtuk dolgozókat... Egyetértek (és
a Szövetség is) Orlando Blacksting (GN 18) szavaival: „... a
probléma égetõ ...” Egyúttal azt is szeretném, vagyis szeretnénk
kifejezni, hogy Orlando Blacksting teljes körû védelmünket élvezi!!! Tisztelettel: Az Éjharcosok Szövetsége
 Próféták! Nagyon megnõtt a fû! Jöhettek kaszálni!
Nyurgafejû Kelly (5553)
 Qvill környéki törpék! Itt van ez a nagyszájú alakváltó tolvaj,
Mortal Fate (1527). Kapjuk el a fiút! Ha valaki találkozott vele,
írja meg legyen szíves a koordinátáit! Elõre is köszi:
Rogaar, a Kalandor (1396)
 Semleges jellemûek! Még mindig sokan nem ismeritek a 3as agressziót. Unom, hogy sokan nem állnak szóba velem és
gõzöm nincs, kivel találkoztam éppen. Tehát VI 0 3 0! Nektek is
megéri!
Kuznyecov (1307)
 Sheran-követõk! A közeljövõben szeretnék oltárt építeni
Qvill környékén, vízparton vagy esetleg hegyekben. Ki jön segíteni?
Dharmadévadatta (2817)
 Tisztelettel megkérem a II. Olimpia I. kategória 1-3. helyezettjét, hogy küldjék el az akkori karakterlapjukat. Tisztelettel:
Ezüst Sólyom (3686), Bernáth András,
8000 Székesfehérvár, Gyár u. 16.
 Tisztelt Kalandozók! Sistergõ Pumpáról szeretnék szólni, kinek neve hallatán megdobbant a szívem. Régen példaképnek
tartottam õt, de ma már máshogy érzek. Kiderült róla hozzánk
intézett üzenetei alapján, hogy õ csak egy, a saját hatalmától
megrészegült, beteges vágyakat dédelgetõ pszichopata, aki nem
méltó a nap szimbólum viselésére. Igaza volt Quetzalcoatl-nak,
a hófarkas klán vezérének, mikor megalomániásnak nevezte!
Nem tudom tisztelt Sistergõ Pumpa, hogy mióta tekinti Istenünk céljának az ártatlan városi nép gyilkolását, a békés városok lerombolását, amire készülsz, de ennek véget kell vetni!
Raia-papok! Fogjunk össze Istenünk hitének eme szégyenfoltja
ellen! Imádkozzunk, hogy megbomlott agyában helyreálljon a
béke (IM paranccsal oly módon, hogy az UL-re írjátok rá: IM S.
P. lelkéért) és ha ezek után sem mutat neki Raia igaz útmutatást, akkor söpörjük le Ghalla felszínérõl. Kérlek Sistergõ Pumpa térj belátásra, TE RAIA PAPJA VAGY, NE MOCSKOLD BE ISTENÜNK SZENT NEVÉT! Hajdanvolt híved:
Rydm Ysad Anser (3634), Raia hittérítõje
 Tisztelt tüsi, fekete hajú, szakállas árnymanó férfi a 27-es
mínoszkúpnál! Bemutatkozni elfelejtettél ugyan a nagy sietségben, de azért gratulálni szeretnék a 47 aranyhoz! Kb. egy éve
nem loptak tõlem, és most 25 napi táborozásom alatt 4 felsült
társad után meglepetten vettem észre a hiányt. Úgy látszik a
sok ásástól kimerülten ezúttal nem sikerült megfelelõ precizitással felállítanom a nyílcsapdámat... Red Thorm (2197)
 Tisztelt veterán kalandozók! Mostanában kicsit nagyra nõtt
az arcotok! Én nem vagyok kezdõ (14. szint), mégis néha sajnálom szegényeket egy-két megalázó szöveg olvastával a Ghalla
Newsban, vagy ha hallom kezdõ barátaim történeteit. Igazán
megnézném azokat a nagy arcokat 2 év múlva, amikor egy
mostani kezdõ nyom le titeket, aki azóta egy kicsit felfejlõdött
és szerencsésebb volt mint ti. Azt is nagyon bátor cselekedetnek tartom, ha valaki kezdõk skalpjaira vadászik. Bravo!!! A
bátor veteránok! Miért nem lehet úgy viselkedni mint például
Jerikó vagy Yaxe? A kezdõk érdekeinek védelmében:
Rydm Ysad Anser (3634)
U.i.: Akinek nem inge, ne vegye magára.
 Tudatom minden árnymanó testvéremmel, hogy a Hulk
Hogan-probléma megoldódott. A büdös troll „önként és dalolva” jelentkezett nálam egy „kis” rabszolgamunkára. Hulk Hogan (5585) gazdája és egyetlen félelme:
Lopez de Francon (1410)
 Válasz 2348 segítségkérésére: Végy egy szöges páncélt, egy
szöges (esetleg vasalt) bunkót, 30-as erõt, 50-es ügyességet,
130-as ütõfegyver szakértelmet, így biztosan le tudod gyõzni a
patit. (Nem Setét Patit!)
Skangar (2077), a patiölõ
 VLAGYIMIR! Veled együtt szívesen kiirtom az összes kobuderát!
Dorx Raxen (2774)
 Vlagyimir! Veled vagyok, éljen a tudathasadás!
Nyurgafejû Kelly
(5553)
 Gorombilla lapockát és bronzhegyû lándzsát vennék esetleg
2 bronzot az 532 körül. Az üzlet sürgõs!
Vendiel Kerithron
(5617)

Szövetségek, szervezetek
 Árnymanók! Ghalla legtáposabbjai! Akik a Mesterek Bandájába akartok belépni, de még nem kaptátok meg a KT infót!
Számotokra alapítom meg a Leendõ Mesterek Bandáját, azaz
az L.M.B.-t. Jelentkezni lehet nálam.
Dort’conor
(3600)
 A KABOCA (Kalandozó Alakváltók BOtrányos Clubszerû Alakulata; korábban ABC) újabb tagokat vár. Bármilyen jelllemû,
szintû alakváltó beléphet. Természetesen belépéskor vállalnia
kell a feltételeket és azokat be kell tartania. Ha jelentkezel, írd
meg tartózkodási helyedet, tárgyaidat, valamint hogy ezek közül
mit mire cserélnél. Te a következõket fogod megkapni: a többiek nevét és tartózkodási helyét, ki milyen tárgyat ad (ill kér,
cserél), érdekes kalandot (ha valaki küldött), INFO-t!!! A tagság
hátrányai: csapattagot nem lehet megtámadni vagy lopni tõle
(ha megteszed, kizárunk!), a bélyegek, válaszborítékok és az
esetleges fénymásolatok költségei Téged terhelnek. Amennyiben tetszik az ötlet, jelentkezz minél elõbb!
Lord Teflon (4902), Szelepcsényi Ferenc,
1068 Bp., Szalmás Piroska u. 6. I/12,
Naés?! (4182), Tóth Tímea, 1075 Bp., Wesselényi u. 56. fsz. 7.
 A Metal Harcosai szövetség megszûnt.
Zark (2072)
U. i.: Én is.

 Az E.G.O.P. (a szervezetrõl bõvebben a GN 15-ben olvashatsz)
alapszabályzata!
1., A Pártba belépõ minden szervezet egyenrangú. A vitás kérdésekben a Nagytanács dönt szavazással. A Tanács a szövetségek
vezetõibõl áll. A Tanácselnököt szavazással választjuk a tanácstagok közül. Egyenlõ szavazatszám esetén az Elnök szava dönt.
2., A belépõ szervezetek egymást segítik.
3., A belépõ szövetségek tagjai nem támadnak egymásra.
4., Nagy horderejû lépésekben (pl. háború) a Párt csak megszavazás esetén ad segítséget
Sötét Igbut (1873)
 Azokhoz szólok, akik már unják a sok „menõzést”, azokhoz,
akik örömüket lelik ezen „nagymenõk” cikizésében. Gondolom
egyetértetek abban, hogy ezen cikizések nagymesteri címének
egyik várományosa D. C. Killer. Az õ utólagos beleegyezésével bejelentem a D. C. Killer Baráti Társaság megalakulását. A célunkat
találjátok ki! A helyes megfejtõk között 5 db kisméretû Egyenáram Gyilkost sorsolunk ki. Jelentkezzetek!
Dilhor Alkeran (2614)
 Bátor kalandozók! Állandóan a nyomodban vannak, jobban
rád tapadnak, mint az árnyékod. Mindig többet és többet akarnak... Kikrõl is van szó? Hát a tolvajokról. Ugye eleged van belõlük? Úgy gondolod, hogy nincs megoldás csak az, hogy csapdát
állítasz? Tévedsz. A hit, az erõ sokkal többre képes, mint bármilyen eszköz. Csak egy Bajnok képes arra, hogy meggátolja a tolvajok mohóságát. Vajon mire képes egy Bajnokokból álló csoport? Erre csakis a TABU (Tolvaj Aprító Bajnokok Uniója) adhat
választ. Ha érdekel az Unió ne késlekedj, írj, hogy megkaphasd a
részletes (?) tájékoztatót. Feltétel a belépéshez: semleges vagy jó
jellem; a tolvajok iránt érzett gyûlölet. Ha be akarsz lépni, küldd
el a legutolsó fordulód fénymásolatát (ha eredetit küldesz ne izgulj, visszaküldöm)!
Igazságos Mátyás (1162),
Szûcs Tamás, 1214 Bp., Krizantém u. 28.
Ne késlekedj. Sorsod döntésedben rejlik.
 Ezennel megalapítom a Sötét Energiák Szövetségét. Célunk: a
ZAN-indukátorok megsemmisítése. Faji megkötés nincs! Tag lehet minden olyan karakter, aki ismeri az RM parancsot (az indukátorok rombolása nem csupán ezzel a paranccsal történik,
így nem kell ezt a parancsot ismerned ahhoz, hogy lebontsd
Vlagyimir építményeit - a szerk. megj.). A szövetségen belül létre kívánom hozni az Elit Gárdát. Tagja lehet minden gonosz kobudera, aki ismeri a Kabal-sújtás kí-technikát és Leahnak áldozott vagy fog áldozni. Bõvebbet levélben! Várom leveleiteket, lehetõleg válaszborítékkal! D. C. Killer (3248), ifj. Bécsi József,
8698 Somogyvár, Május 1. u. 58.
U. i.: A belépõknek alkalmasságukat fénymásolattal kell igazolniuk!
 Fairlight Gyermekei! Örömmel értesítem a Fairlight-hívõket,
hogy sikeresen megkezdte mûködését a „Fairlight Gyermekei”
elnevezésû, Fairlight-hívõket tömörítõ szövetség. Várjuk minden
olyan hívõ jelentkezését, aki úgy érzi, hogy egységbe tömörülve
könnyebb lenne a mágia és pénz Istene hitének terjesztése. Továbbá várjuk minden olyan kezdõ jelentkezését, aki Fairlightnak
szeretne áldozni. Célunk: egymás és a rászorulók segítése, Fairlight hitének békés terjesztése. Jelentkezni lehet: Északon: Szõr
Walentin (3789), Dömse György, 7754 Bóly, Szegfû u. 35., Középen: Corwex (3580), Joósz Attila, 3950 Sárospatak, Kodály Z. u.
2., Délen: Mnémoszüné (1552), Orovecz Ildikó, 8451 Ajka-Padragkút, Mikovinyi u. 8.
Corwex (3580)
U. i.: Szeretnénk köszönetet mondani az Arany Magisztrátusnak
a támogatásért.
 Ghalla népe! Az Obszidián Rend ezúton tudatja minden
lénnyel, hogy világégés ide, világégés oda létezünk! Az igaz Istenek jóvoltából hatalmunk egyre nagyobb! Nem követhetjük el a
jók hibáit, nem oszthatjuk meg erõinket! Legyél bármely szövetség, KT tagja, ha gonosz vagy szívesen látunk. Célunk egy szigorú
hierarchián alapuló gonosz társadalom kialakítása. Várunk sorainkba minden gonosz tolvajt, papot, bérgyilkost, orgazdát, rabszolgakereskedõt, csalót, prostituáltat. Bérgyilkosoknak, tolvajoknak, prostiknak jól fizetõ megbízásokkal szolgálunk. Kezdõknek (amennyiben jellemük legalább -15-ös) segítséget nyújtunk

Vers
 Óda Kegyet Lenkéhez
Óh, te fenséges
A Szabi csak elégséges
Szerelmemet nem szárnyalja túl
S..gemet nyalja, s benne túr
De hagyjuk a vetélytársat
Engem most csak Te érdekelsz
Hisz csak én lehetek hû társad,
S úgyis enyém leszel
Szeretem szép szemedet,
S vele együtt lelkedet
Pedig nem is látom arcod
Hisz 250cm nem vagyok
Persze ezzel elárulom troll létedet
De még nem hallották nevedet
Hát most leírom:
Kegyet Lenke a Párom
Találkozzunk és a mákrózsa
Meglágyítja szívedet,
S az õsi ösztön beindul
Közben szegény karakterem kilapul
Várom már a pillanatot,
Mikor meglátom a kicsiny arcot
S a kis száj megszólal:
Szia papa megjöttem!
Nevelgetem kisfiam
Tanítgatom harcolni
Ügyesebb lesz mint az apja
S jól el fog püfölni
De aztán jön az új generáció
És õk is jól el fognak püfölni
ZAN-nal fognak játszani
És a világ fel fog robbanni!
Ezüst Joe (5193)
 A törpe kincse
Kibújik vackából az árnymanó,
Lopni indulna, nyilvánvaló.
Fenemód bátran, s délcegen
Osonva völgyön, bérceken.
Keresve bõszen áldozatát,
Alvó embert vagy troll macát.
Kõ tövében pihen a törpe,
Szuszogva, horkolva bõszen.
Õrizve kincseit, vigyázva
Fegyverre, vízre, aranyára.
Terül a vigyor az árnymanó képén,
Látva a kõ tövén hortyogó törpét.
„Itt hát az alkalom, szerezni kincseket.
Aranyat, ékszert vagy talán fémeket?”
Lecsapva nyomban a törpe csomagra,
Ha nem lenne útban az a fránya csapda.
Menekül a manó, viszi a kincsét,
A kezébe beleállt számtalan tüskét.
Belegil az elf (2679)

a gonosz jellem eléréséhez és az áldozáshoz és mindezt természetesen ingyen. Áldozás után papok összehozása oltárépítéshez
- szintén ingyen -, s ezután tárgybeli segítség (minimális ellenszolgáltatásért). Tapasztalt társaink jelentkezését várjuk a nyáron alapuló KT-ba. Távlati terveink között szerepel Qvill teljes
megtisztítása a jóságtól, s a jó KT-k kipusztítása. Az Obszidián
Rend felszólít minden jó szervezetet, hogy azonnali hatállyal
szüntesse be mûködését vagy vezetõiket felkoncoljuk és tagságukat kifosztjuk; az összes fehér aurájú kalandozó legalább a semleges jellemet érje el három hónapon belül, s dobja el nap-, illetve szem szimbólumát. Pár szó az Ezüstmágusokhoz és a Tolvaj Aprítókhoz: úgy berezeltünk tõletek, hogy majd’ kipotyogott a
göcsörtös bunkó a kezünkbõl, de miután megigazítottuk bronzés rézpáncélunkat elhatároztuk, hogy legelõször ti tapasztaljátok
meg, milyen erõs is a gonosz oldal, ha összefog! Jelöljétek meg
az összecsapás helyszínét! S legvégül a jelentkezésrõl: szükséges
egy karakterlap, rövid bemutatkozás, egy lista arról, hogy mire
van szükséged és mi volna az amit adni tudsz, valamint ha van
akkor telefonszám...
Linkor Csumorszkij (4229)
 Kalandozók! Megalakult a Sötétség Harcosai nevû szervezet.
Célja: összefogni Dornodon híveit (egymás segítése, a hit terjesztése, infó- és tárgycsere). Ha még nem áldoztál be, nyugodtan
írj, áldozati tárgyak várnak rád (ha többen írtok, meg lehet beszélni egy közös oltárépítést stb...). A szervezet Gattin közelében
alakult, de várom északi hívõk jelentkezését is. Fogjunk össze
Testvéreim! Dornodon legyen veletek!
Gouloises (4634)
 Megalakult a DCF (Don Caloni Fanatics) szövetség. Faji, jellembeli kötöttség nincs. Minden jelentkezést szívesen várunk.
Minden levélre válaszolunk. Az 1-es labirintushoz (503) közeliek
elõnyben. Akkor is írj, ha az 1. fordulódban vagy. Jellemzést várunk. (Istenek, további célok)
Gragath (1474),
Clark O’Phane (5383), Ixiona Debella (3760), Daerk (1938)
 Megalakult a Vidám Emberek Társasága (VET)! Minden olyan
ember fajú kalandozó jelentkezését várom, aki tehetséget érez
magában a humor, a költészet iránt. Lesznek irodalmi vetélkedõk és más szórakoztató programok is. Ha többet akartok tudni,
akkor írjatok vagy telefonáljatok; eredeti és fantáziadús ötleteket
szívesen fogadok!
Argos (3131)
Tamási Árpád, 1091 Bp., Üllõi út 5. I/4. Tel.: 216-9417
 Sötétlelkû Kalandozók! Csatlakozzatok társaitokhoz! Mi valamennyi gonosz, vagy gonosznak készülõ kalandozót támogatunk, aki hozzánk fordul! Mindenkit várunk sorainkba! Ha ez a
hirdetés felkeltette érdeklõdésedet, bátran írj!
Sötét Igbut (1873)
Minden gonosznak nálunk a helye - Sötét Légió
 Törpe társaim! Segítsünk az elfeknek Elforádó felépítésében!
Hogy ez a két õsi nemzet egy nagy szövetségbe lépjen egymással,
hogy egy erõs és békés szövetség alakuljon és úgy segítsünk egymásnak ahogy lehet. De figyelmeztetlek benneteket, vannak az
õsi nemes ágon vadhajtások, rossz útra tért elfek, velük vigyázzatok! Ezúton kérem az elfeket és törpéket: tiszteljük és becsüljük
egymást, na lopjunk, ne támadjuk egymást! Mindkét nemzet jóakarója:
Kilanirax Rogaan (1120)
 Tisztelt elfek! Ismét szeretném felhívni a figyelmeteket a Sötét Elfek Szövetségére. A S.E.SZ. nem azonos a „buta” azaz „sötét” elfekkel, ahogy azt néhány jólelkû és rendkívül jó humorú
barátunk megjegyezte. Õket felvilágosítanám, hogy sok semleges
elf is tartozik már közénk! A S.E.SZ.-t hattagú tanács irányítja,
melyet félévente cserélünk. Ekkor kerül sor az elnökválasztásra
is. A tagok azt csinálnak, amihez kedvük van, hisz a szövetség elsõdleges célja a tagok megsegítése. A tagok nem kötelesek részt
venni a szövetség ügyeiben (pl.: háború), viszont nem ellenkezhetnek annak elveivel. Ennek megszegése súlyos büntetést vagy
azonnali kizárást is jelenthet. A belépés feltétele mindössze
annyi, hogy jellemednek mínuszban kell lennie. Ajánlott kiadni
FT parancsot egy olyan elfre, melyre nagybetûkkel van kiírva: JÓ,
de aurája mégis gonoszokéhoz hasonlít. Jelentkezni Buttheadnél (4560) lehet. Gyertek közénk, indítsuk meg a szent háborút!
Sötét Elfek Szövetsége
 Tisztelt kobuderák! Remélem van olyan közöttetek, aki nem

 Az Igazi
Kedves ember és egyebek,
Figyelj kicsit rám!
Elmondok egy történetet,
Becsülj meg eztán!
Untam már a hájas Tharrt,
És a nehéz vágyait,
Eldöntöttem otthagyom õt,
Letépem a láncaim.
De ez a kis undok fattyú
Nem engedett szabadon:
Leküldte egy szolgáját,
Hitte övé a hatalom.
De az elsõ pofonnál már
Megmutattam ki vagyok,
Azóta is félve ejtik
Nevemet az angyalok.
Mikor végre szabad lettem
Beláttam oly hamar,
Mennyire hiányzik a papi hivatal.
Megnéztem, hogy mely Isten
Mit kér és kínál,
S rájöttem, nagy hamar,
Hogy Sheran lett az ideál.
Acinonyx Jubatus (????)
 Ezennel bemutatom a Lélektisztító Irgalmas Nõvérek esti kórusát:
L.I.N.: Mi vagyunk a jók, mi vagyunk a tápok!
Darkseid: Mindez jó, de Istent mikor váltok?
L.I.N.: Mi vagyunk a Fény, mi vagyunk az
élet!
Darkseid: O.K., O.K., de hol vannak a
D.E.M.-ek?
L.I.N.: Mi vagyunk az egyek, mi vagyunk a
minden!
Darkseid: És én leszek a leghatalmasabb Isten!
Egy leendõ Raia-hívõ:
Daerk (????)
 Gyenge tolvaj
Tolvaj vagy te,
Nagy zsivány.
De nagyon vigyázz
Magadra ám.
Egyszer valaki megfog,
Aztán kicsit fájni fog.
Ne lopkodjál te már tehát,
Mert bunkósbotom lecsap reád.
Mit nekem a csontszuronyod,
Rókafarkat nekem is hozott
E szép világ...
Smaragdszemnek:
Ixiona Debella (????)
Egyetértenek: Clark O’Phane, Ja
Lea-Flanker
 JELLEMPRÓBA

gonosz és nem tagja még egy szövetségnek sem, ugyanis nekik
szól ez a hirdetés. Tagokat toborzunk egy olyan szövetségbe,
melynek célja a kobuderák egyesítése és segítése. Felhívnám a
figyelmeteket a K.I.SZ.-re, amelyet ugyan elég komolytalan dolognak tartok, de jelzi: nem ülhetünk ölbe tett kézzel. Aki tehát
úgy érzi, hogy azonosulni tud a szövetség céljaival, az a részleteket megtudhatja tõlem: Csorba Penge (1796), Tel.: 1-764-654
U. i.: A szövetség tagjaira rengeteg infó vár, de ha valaki ezért lép
be, az már rég rossz.

Vegyes
 ZAN szavai Ghallához
Vágyom rá, Én, Ghalla hûtlen gyermeke,
Új tûzvihar kavarja végig felszíned!
S ne nézze, merre jár, míg mindent felborít,
Pusztítson forrón, dühöngõn és drámain!
Söpörjön, zúgjon, messze szálljon, mint a szó!
Gyötörjön és fájjon, mint annyi sirató!
Eressze le sötétbe nyúló, fojtó fátyolát,
Lopózzon és csússzon a nem várt támadás!
S ha csendesül már pusztító, ziláló robaja,
Támadjon fel õrült erõvel újra és újra!!!
S ha életnek nyoma, mint kietlen holdbéli táj,
Elértem célom, s nem lesz, ki utamba áll!
Ugye nem ezt akarjátok?! Romboljátok a ZAN-indukátorokat!
Winnirixi (5803)
 A jóság-gonoszság problémához néhány szót. Szerintem a jóság türelmet is jelent. Megpróbálnám persze megtéríteni a másikat, folyamatosan próbálkoznék, de semmiképpen sem erõszakkal. Az, aki azért öl meg másokat, mert nem tetszik neki, hogy
nem ásogatja ki az összes útjába kerülõ alakváltót, az lehet Raiapap, lehet akár Ghalla leghatalmasabb papja is de jó nem lehet.
Ha Raia-pap lennék, semmiképpen sem indítanék ún. „szent
háborúkat”. Ami nem azt jelenti természetesen, hogy egy rám
támadó Leah-papnak nem vágnám el a torkát. Ja, amúgy ezért
nem leszek Raia-pap. (Nem Leah miatt.)
Rogaar, a Kalandor (1396)
U.i.: Egyébként Darkseid, a templomépítõk 10 pap, 11 néven?
 Hé Vlagyimir! Remélem, hogy amikor a „kísérleti robbantásodat” elvégzed, éppen azon a mezõn fogsz tartózkodni!
Fõnök (3140)
 Adományért bármire vállalkoznnak a HÁRMAK.
Goldhorse Ranger (4283)
 Testõrséget vállalnak becsületes, megbízható kalandozók,
akik védenceiket ha kell életük árán is megvédelmezik. A
„Klán”-ba egyenlõre egy alacsony szintû elf, kobudera és egy
ember várja pácienseik jelentkezését. Árajánlatokat kérünk,
mindent elfogadunk fizetségül. (A Klán bõvítéséhez kezdõ szintû
kalandozókat még beveszünk.) Jelentkezni lehet:
Goldhorse Ranger (4283)
 ÉN ÉS AZ ÚTONÁLLÓ
(Rövid vese... illetve mese)
Épp Shaddarban caplattam, amikor egy útonálló toppant elém.
Egybõl megszólítottam a pacákot: - Hé öregfiú, nem tudod, hogy
az útonállást tiltja a törvény? He?? Az úton szabad enni, inni, feküdni, guggolni, furulyázni, hasalni na de állni azt NEM, ráadásul pont elõttem. Érted?? Az útonálló nem válaszolt, csak üveges
szemekkel nézett rám, így hát folytattam: - Idefigyelj! Állhatsz a
sivatagban, az erdõben, a mocsárban, a réten, a hegyekben de az
úton NEM! Az útonálló nem válaszolt, inkább a távcsövemre mutogatott a bunkósbotjával. - Hát ez kéne, mi?? Neked csak eddig
ér el az eszed! Hát adok helyette valami mást! Ezzel két ütést adtam neki, mitõl a porba hullott. - Úgy! - mondtam. - Látod feküdni azt lehet. Ezzel átléptem a tetemén... Hiába epekedsz a
vágytól, hogy tovább olvasd ezt a remek történetet, de úgy gondoltam ennyi elég ahhoz, hogy annyira ideges legyél, hogy leverj
minden utadba kerülõ (nyamvadt és nem nyamvadt) szörnyet. A
tetszésnyilvánítást a GN szerkesztõségébe küldjétek. A szidalmakat, kritikákat pedig az 1173-as kalandozószámra.

Nosza, szólt a gnóm,
S felköté gatyáját.
Nahát, mondá a troll,
S leesett a lába.
Ki visszavarrja, meg lesz hálálva.
RABSZOLGASORS
Sok mákrózsát gyûjtöttem már életemben,
De nem lesz ez mindig így!
Megfogadom én Istenem szent szavára,
Elenios-pap nem ejt többé rabszolgaságba!
ÖNGY
Feladom! Ezt nem bírom tovább.
Ellopták nyolcadik kõkésemet.
Keresek még egyet,
S azzal lemetszem fejemet.
Tisztelettel:
Clumbston Yal (4356)
 Jobb barátkozni, mint agresszívan meghalni
A jó Thunder Power állt a holt tetû mellett,
Melyet leölt, derekasan harcolt, úgy ahogy
kellett.
Útnak indult hát, mert dolga sok vala,
Hegyoldalban várja már az alpesi marha.
Hirtelen megállt, körülnézett
Bokor rezzen amott, s egy troll lép elõ.
- Az én bõrömbõl nem lesz ágyelõ! Ordítja, s ráveti magát, ám a másik fúvócsõvel lõ.
Két lövedék átjárja lábát
- Megállj, megbánod ezt, biz meg ám!
Ordít ismét, s trollunk szögesbunkóját ütésre
emeli,
S a másik testét azzal pépesre veri.
Amaz felhördül, üvölt, bömböl dühében,
Elborul az agya, már nincs gondolat fejében,
Csak a vad gyûlölet, csak a vérszag vezérlé,
Vérre szomjazva torolja meg, s keményen
csépelé.
Gyilkos fegyverével zúzza össze trollunkat,
Aki már-már összeesett, s nagyot huppant
Volna, ám észbe kapott, s lábát nyakába
szedte,
Futott ahogy bírt, majd eszméletét vesztve lerogyott a földre.
Lám-lám trollunk agresszív természete miatt
Majdnem elhalálozott a sûrû fák alatt.
A tanulságot ebbõl le lehet vonni:
Soha ne légy túlzottan agresszív!
Thunder Power (????)
 Kegyet Lenke
Ne érdekeljenek téged
Eme kerge egyedek.

Én szeretem nézni testes termeted,
Terjedelmes fejed, s feneked;
Nekem ez fenségesebb.
Én persze testes, termetes
Egyed lehetek.
Én érdekeljelek!
Ne e kerge egyedek!
Ixiona Debella (????),
egy termetes beléd szeretett egyed
 Mikor Thunder Power még kisgyemek vala,
Jönnek harcosai rettenetes úrnak.
Mészárolják a troll népet,
Nem kímélnek sem asszonyt, sem gyermeket.
Egy kisgyermek valahogy megmeneküle.
Folyóban úszik, az kosárban vala
Nem találá sehol nagy harcosok hada
Megmenekülvén hát a szörnyû haláltól,
S a halálnak keserves kínjától,
Hosszan hányódott az folyó habjai között.
De megtalálta egy hatalmas árnymanó
Ki nem vala más csak egy rongyos csóró
Õ vala az káosz bajnoka
Kitõl retteg nagyúrnak hada.
Felneveli hát az árva gyermeket
Kibõl esztendõk teltével nagy harcos lesz.
Útjára engedé hát az termetes ifjút,
Kit bármilyen veszély fenyeget sem fut
Mérete és súlya van harci bárdjának,
Mely darabot köszönhet mostohabátyjának.
Fáradtan ledõlvén pihen nagy fa tövében
Azonnal elrántja az álom örvénye
Ám mikor felkelé, az táj csak füst és hamu
Nem lát már sem várost, sem falut.
Kiégett pusztaság! Sehol nincs már lét,
Elindul hát keletre, tán ott valami még él.
Hosszú utazás után éhezve
Zöld földre lépvén megvetve
Korábbi élete elrontva, elvetve
Kóborol már megtérve.
Thunder Power (????)
 Ragnar harci dala (részlet)
„Szablya, ha lándzsát ért, szikrázván szállt a
sziporka,
Megreccsent iszonyún a pajzs, a széle kicsorbult.
Villámlottak a harcok a Túlélõk földjén ott,
ahol
Elleneim százával aludták már örök álmuk.
Nyílvesszõk raja szállt suhogón a rézsisakokra,
Harmatozó vércsöppek a sárga homokra peregve
Bíborszínûre festették körben a tájat.”
Ragnar, az agg (4713)

Issus Banth (1173)
 Én úgy tudtam, hogy az Ördögi Kör tagjai mind sötétlelkû
gazemberek. Hát nem! Van köztük aranyszívû szamaritánus is!
Például az a troll férfi (kopasz, kék szemû, körszakálla és bajsza
van, bõre fekete), aki a 27-es mínosz-kúp környékén „önként és
dalolva” segített egy Raia-papnak a tisztítótûze megszerzésében.
Köszönet neked, te „tisztaszívû lovag”! Hahahahaha...!!!
White Nor Wacak (2351)
U. i.: Ja, ahogy azt a 3 ubuk dobónyilat mellémdobtad, az gyönyörû volt.
 Abdomen, a Fõpenész (2665) bemutatja:
A jó tolvaj 6 pontja
1., Ne bízz meg senkiben!
2., Sose lopj városban!
3., Ne hagyd, hogy egy nõ elcsavarja a fejed!
4., A jó tolvaj jó nyomkövetõ, felderítõ, zárnyitó és csapdaészlelõ!
5., A jó tolvaj mindig tudja, hol van a határ.
6., A jó tolvaj sz..ik a fenti pontokra!
 Ez téboly! Aki nincs Sötét Igbut halállistáján, az fel akar rá
kerülni. Aki fenn van rajta, az le akar róla kerülni. Érti ezt valaki? Egy elgondolkodó árnymanó:
Abdomen, a Fõpenész (2665)
 Ghallai mûvészlelkek figyelem! Várom a jövõ nemzedékének
megõrzendõ írásaitokat, verseiteket, rajzaitokat és mindent, ami
szerintetek Ghalla mûvészetét gazdagítja! Újpesti kalandozók jelentkezését is várom!
Thumar Haldfan (1517),
Bartos István, 1041 Bp., Deák F. u. 51. IX/29.
 Különleges rekord: Charna Sea Linessa a 80.(!) kísérletre lopott elõször sikeresen. Zsákmánya két gyöngymangó volt.
 Kedves, de Sö... Homályos Kalandozótársak! Jó dolog a Ghalla
News, de kár elpocsékolni a helyet, mivel amúgy is ritkán jelenik
meg. Ezért kérlek benneteket, hogy próbáljatok magatokon erõszakot tenni és minõséget csempészni az apróhirdetéseitekbe.
Jelenleg SEMMI szórakoztatót nem találok abban, hogy egymást
dobáljátok sárral, de ezen lehet változtatni. Jó példával járok elöl
okításotok érdekében és leírok egy kis piszkálódást elõször a TI
módszeretek szerint és utána úgy, ahogy szerintem megfelelõ:
(A történet: a hegyek között találkoztam (még tavaly) Quetzalcoatl-lal, aki Elenios-hívõ, de éppen trikornis trófeája volt. Nekem
vele semmi problémám és elõre is bocsánatot kérek a szemléltetõ eszközként való alkalmazásért.)
1., Mocskolódás átlagos szinten: Quetzalcoatl TE Tetû! KT-vezér
létedre szép példát mutatsz! A trikornis fa...t mutogatod Eleniosnak? Micsoda otromba bunkó állat vagy te tahó! Nem szégyellsz
jó létedre jó lényt leölni, kabbe a ..... és dögöjj meg! Egy jóakaród
2., Hátbaszúrás Szõrös módra: Kedves Elenios! Ne haragudj,
hogy így szólok hozzád, de nem a Te hitedet követem, ezért közvetlenül nem tehetem. Nemrég találkoztam egy híveddel, legalábbis az általa hordott Szem szimbólum erre vallott. Kedves fajtársam Egy Hófehér Farkasfej névre hallgat (szép név) és szövetségi hovatartozását jelezte egy Quetzalcoatl jelvény. Mikor alaposabban szemügyre vettem, megakadt tekintetem egy izmos TRIKORNIS trófeán!! Hát, bizony leesett az állam és sápadoztam az
irigységtõl... Hogy jutott hozzá? Lopta? Vette? Kölcsönözte? Elkérte (bûvölte) egy trikornis micsodáját...? Azt, hogy esetleg a trófea
eredeti gazdáját megölte nem feltételezhetem a TE papodról!
Tisztelettel a konkurrencia híve:
Szõrös Karom (5367)
 Ki ütötte agyon azt a Vörös Sárkányt, amit Wargpintól 25 mezõvel keletre agyonsebeztem?
Russel (1367)
 Én!
Nin-Eisu (4409)
 MESE HABBAL
Nyomorgásgátló Nyálmirigy nagyszerû tervet eszelt ki. Farkasudár szolgái felrakták egy kocsira a ZÁP tojásdaralátort, így az
mozgatható lett. Egy bokszos farkasudár vezette a szerkezetet.
Sajnos a rabló bogarak nem jó irányba húzták a kocsit, így az leborította az újonnan elkészült ZÁP-ot. Mirigy a zûrzavar közben
jól letolta a gatyáját, akarom mondani a farkasudárt: - Mit tudsz
te igazán vezetni fiacskám, áramot? Nagy nehezen felpakolták a
tojásdaralátort a kocsira és mentek tovább. Egyszercsak megjelenik Száraz Morton és bandája. Mellükön ott fityeg a két bot szimbólum. Majd befut Kormolt a krémhozó is. Megszólal Száraz: Hé Nyomi, aggyá pénzt, me’ szegény vagyok, illetve inkább a
ZÁP-ot, de gyorsan! - Ne, inkább a TÁP-ot add ide! - szólal meg a
fõnök, Zorm. Szokása szerint hadonászik beszéd közben a fegyvereivel. Mire a mondat végére ér, a fél farkasudár sereg holtan
hever. Erre Nyomi elengedi a félelmetes ZÁG-ot. Az elkezdi húzni
Mortont, aki pillanatok múlva eltûnik a földben. Na, mi a mese
tanulsága? A szegény embert a ZÁG is húzza...
Ezüst Joe (5199)
 Mostanában sokan panaszkodnak, hogy elhullajtottam pár
hajszálamat...lehet, hogy kopaszodom?
Tom a villámkezû (4577)
 MYOTIS LEGENDÁJA - I. rész
Élt valaha Ghalla rengetegeiben egy elf nemzetség, amelynek
Cant volt a neve. Cant népe is úgy élt, mint a többi elf. Az erdõ
volt az életük, mindent megkaptak tõle. Néha háborúskodtak
egy-egy forrásért vagy jó vadászterületért. Kereskedtek emberekkel és törpékkel, de más fajokkal alig találkoztak. Egészen addig,
míg egy ismeretlen nép meg nem támadta õket. Sokezer elfet
hurcoltak el délre, tõlük és más nemzetségektõl is. Köztük volt a
fejedelem fia Cantdihl is. Délen a gazdag királyságokban rabszolga lett belõlük. Itt találkozott Cantdihl egy emberrel, aki szintén
rabszolga volt. Volpesinus volt a neve és egy hatalmas, de gonosz
délnyugati birodalomból származott. 37 év rabszolgaság után
Cantdihl és Volpesinus megszökött. Fél év bolyongás és menekülés után érkeztek meg a cant elfek földjére. Cantdihl apja még élt
és maga mellé vette fiát. Cantdihl fejedelem lett és Volpesinus

segítségével várost épített. Nehéz évek jöttek az elfekre, megkezdõdtek a háborúk. Háborúk a szabadság és a természet ellen.
Cantdihl sorra megtámadta a szomszédos nemzetségeket. Sikerei nem voltak elsöprõek, de lassan terjeszkedett. Az erdõk pusztítása elkezdõdött és az évszázadok óta szabadon élõ elfeket földmûvelésre kényszerítették. A vadászat élelemszerzés helyett vad
pusztítássá változott. Ha lehetett, élve fogták el az állatokat. A kereskedelem beindult és Cantdihl egyre gazdagabb lett. Az eddig
egymással háborúzó elf nemzetségek összefogtak és sikerült megakadályozniuk a birodalom további terjeszkedését. Erejük
azonban kevés volt ahhoz, hogy elpusztítsák a gonoszt. (folyt.
köv.)
Myotis Canis (3247), egy cant elf
 Silver Kola (1260) vagyok, Raia kisebb (alig több mint 1 méteres, pontosabban 117 cm-es) papja. Lassan kezdek hasonlítani egy nagy (szájú, arcú, fülû, orrú) kalandozóhoz, ugyanis bõröm Sötétebb az Igbutnál és agyam is Butább a Sötétnél. Ezzel
persze nem akartam Ghalla legnagyobb Jancsibohócát megsérteni. 1873 óta nem láttam még ekkora arcot. Arcbõrébõl nem kevesebb mint 20 db bõrsisakot lehetne varrni. Ezt a lényt, aki Sötétebb a motyogónál, akinek szájában világít a negró, aki mellett
kialszik a fáklya és akinek a tündérfény is 100 varázspontba kerül úgy hívják, illetve nem is hívják, hanem szidják, hogy Sötét
Igbut (1873). De Õ (a nagy õ) nem ér nekem annyit, hogy kifogyjon a tinta a madártollamból, úgyhogy részemrõl az Igbut téma be van fejezve, Igbut pedig le van fejezve.
Most pedig valami egészen más. Bemutatom a támogatómat:
Troll Lady: - Íme a mankóm. Amióta ezt használom, ritkábban
támadnak meg a tigroszlánok. (A fabontók viszont annál sûrûbben és ritkább erdõkben.)
Reklám Reklám Reklám Reklám Reklám Reklám Reklám
Befogta a ruháját a fû? (Máskor ne füves síkságon hemperegjen!) Túl sok vér tapadt a kesztyûjéhez? (Esetleg nem kesztyûben kellene a kaját kiszednie a szörnyekbõl!) Ha már elkövette
ezeket a hibákat és a kellemetlen színeket sehogyan sem tudja
kiszedni ruhájából, használja az új SZÍNSZÍVÓ automatát! Ruháját a mosás után tisztítótûz mellett szárítja meg (vagy égeti el, ha
a színszívás kudarcot vallana). Rendelje meg most a 96-44-151es telefonszámon!
Kis hírek a szörnyvilágból
Egyre több új szörnnyel ismerkedünk meg. Nemrég felfedezett
új fajok: rambó II bogár, rambó III bogár, mutáns rambóbogár,
ragyás rambóbogár, vérfürdetõ rambóbogár.
A sötétség erõi ellen küzd egy ismeretlen szörny a Raianyék.
Egyik kedvenc eledele a Dornodon-pap. Ha harcba keveredsz egy
ilyennel, halottnak tekintheted magad, s hívhatod a „Happy
Day” temetkezési vállalat KT-t. Szimbólumuk egy faágról lelógó
kötél. Azt tartják magukról, hogy õk Ghalla legerõsebb KT-ja, mivel akiket õk betakarnak, azok nem kelnek fel többet. De velük
szemben állnak a „Púpos burástyák a legerõsebbek” KT, mivel
õket senki sem fektette még kétvállra. Ezzel a ténnyel a „Happy
Day” temetkezési vállalat KT sem tud szembeszállni, ezért feloszlottak és létrehozták a „Púpos sírásókból álló Happy Day temetkezési vállalat” KT-t. Új szimbólumuk egy kétvállra fektetett
púpos burástya, amint azt mondja: nem én vagyok Ghalla legerõsebb teremtménye.
Vidéki tudósítónk Libertanban járt.
- Mi a helyzet a helytartói városban?
- A közbiztonság egyre romlik. Egyes kalandozóknak tele van a
sullárhólyagjuk a sötét gnómokkal. A tõzsdén esett az orgyilkos
tõr és a spiritusz árfolyama. A boltokban nõ a spirituszfolyam, az
utcákon meg a vérfolyam. Az utcákon feltûntek a grákó denevérek, mint köztisztasági alkalmazottak. De azért a turistákat még
ezek a tények sem tudják visszatartani, hogy megnézzék a város
nevezetességeit: a Raia-templomot és a félig kész ZAN-indukátort. Megnõtt a lopások száma is. A városi õrség nemrég kapott el
egy árnymanót, aki a tett színhelyérõl egy tintacsiga hátán akart
menekülni.
Mindenkinek Üdv.:EHHBNKDK, azaz Ezüstösen csillogó, Higanyötvözetként is Használandó, Bizonyos Nem Koka De Kola,
vagyis
Silver Kola (????)
 Törpe-vitán voltam
Hozzá is szóltam
Uff.
Aff (4631)
 Kedves ismeretlen Eleniosz hívô!
Téged is méltán bosszzantott fel az a tény, hogy miközben Raia
papjai a jóságról és békérôl papolnak, már hónapok óta írtják és
pusztítják istenünk oltárait. Nyílván ezen gaztetteken felháborodva döntöttél úgy, hogy a Libertanban álló Raia oltár lerombolásával veszel elégtételt a minket ért sérelmekért. Nem kellett volna
miattunk ekkora áldozatot vállalj, ha szükséges, meg tudjuk védeni érdekeinket. Az Ördögi Kör nevében:
Ilinir Doaron (4538)
 El kéne kezdeni a ZAN-indukátorok rombolását (a leromboltak már újra épülnek!). Én sajnos még messze vagyok attól,
hogy eljussak a helytartói városokig, de van egy stratégiám. Talán
Vlagyimir sem képes meghiúsítani. Szóval 4 K.T. felvonul
(mondjuk a Viharlégió, a Lélektisztító Irgalmas Nõvérek, az Ördögi Kör és az Álomõrzõk), kiválasztva maguknak 1-1 indukátort. Minden csapattag rombol 40 pontért. ha valahol 40-en vannak, ez 1600 pont. Vlagyimir eddig büntette azokat, akik romboltak. Egyszerre nem lehettek sokan. De kinek van annyi pszi-,
varázs- és tudatpontja, hogy 160 embert megbüntessen? Persze
csak akkor, ha mindez gyors, összehangolt akcióval történik. A
Vlagyimir bácsinak sem ajánlom, hogy besétáljon oda, ahol ott a
teljes Ördögi Kör. (Többiektõl bocs.) Hát ennyi!
Gragath (1474), a stratéga.
U. i.: Minden meg nem említett K.T.-tõl elnézést kérek, de róluk
nem tudok eleget ahhoz, hogy nyilatkozzak.
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Íme a legújabb (a lapzárta idôpontjában készült) statisztikák
(az adatok csak a nyugatról érkezett kalandozókra épülnek):
Férfi: 82%
Nô: 18%
Jó: 14%
Semleges: 72%
Gonosz: 14%
Fajok:
ember: 18%
elf: 12%
törpe: 9% árnymanó: 9%
alakváltó: 15% gnóm: 8%
troll: 10% kobudera: 17%
mutáns: 2%
Vallás:
A kalandozók 47%-a hívô.
Ezen belül a hívek aránya:
Leah:
10%
Dornodon:
13%
Raia:
18%
Elenios:
6%
Sheran:
16%
Tharr:
17%
Fairlight:
20%

Tulajdonságok:
erô:
iq:
ügyesség:
egészség:
szerencse:
Harci ismeretek:
ökölvívás:
szúrófegyver:
vágófegyver:
ütôfegyver:
lôfegyver:
dobófegyver:
Egyéb ismeretek:
rejtôzködés:
nyomkövetés:
lopás:
mászás:
csapdakészítés:
csapdaészlelés:
gyógyítás:
titkosírás:
felderítés:

34
40
32
29
31
22
23
19
22
22
23
43
46
41
9
22
22
40
4
63

szörnyidomítás:
10
teológia:
26
taumaturgia:
24
harcmûvészetek:
22
zene:
14
szörnyismeret:
16
pszi:
19
zárnyitás:
9
vadászat:
27
bányászat:
26
Egyéb érdekességek:
Eddig 119 játszó kalandozó lelte
halálát. A max. pontok között a
csúcsok pedig:
max varázspont: 350,
max. tudatpont:
31,
max. pszípont:
169,
max. életerô:
276.
A leggazdagabb kalandozónak
6178 aranya van.

