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Musashi Kenjiró vagyok. Az én belépé-
sem története elég régre nyúlik vissza, pon-
tosan 92 õszére. Ugyanis ekkor hallottam
elõször a Túlélõk Földjérõl. Az egyik közép-
sulis osztálytársam lobogtatta meg elöttem
az egyik fordulójának a levelét és teljesen fel-
izgulva kezdte ecsetelni, milyen tutkó játékot
kezdett el játszani LEVÉLBEN. Nem akartam
neki elhinni, ugyanis nem egy elterjedt mód-
ja volt a szórakozásnak a levelezõs szerepjá-
ték. A kétejeimnek hangot is adtam. Erre õ
elkezdte mesélni a nagy háborút éppencsak
túlélt karakterérõl, ami azt hiszem egy ember
volt. Nem kellett neki sokáig mesélnie, mert
teljesen magával ragadott a TF Univerzum.
Odáig fajult a helyzet, hogy kezdtem bele-be-
le kérdezgetni a sztoriba. Annyira belelkesül-
tünk, hogy azt terveztük együtt végigduljuk a
Félszigetet a Felperzselt Földtõl a Csatornáig.
Elkezdtem már tervezni a karimat is. Kibon-
takozott elõttem egy vértekbe öltözött ember,
kezében hatalmas karddal, pajzzsal. A nagy
TERV..., csak terv maradt. Volt ugyanis egy
óriásinál is hatalmasabb probléma. UTÁL-
TAM LEVELET ÍRNI. Ez a mai napig meg is
maradt.(Ne tudjátok meg, hogy mekkora
erõszakot kellett tennem magamon, hogy
belekezdjek ebbe a levélbe.) De vissza a
sztorihoz. A történet a múlt év végén folyta-
todik. Egy könyvet szerettem volna rendelni
tõletek. Ide-oda kattingattam a lapotokon és
megláttam két ismerõs, de már majdnem el-
feledett szót ”TÚLÉLÕK FÖLDJE” azonnal rá-
kattantam a témára. Kiderült, hogy a legna-
gyobb probléma elhárult. LEHET NETEN IS
JÁTSZANI. A végére a terv.....,nem csak terv
maradt és ez év februárjában elkezdtem túr-
ni a felperzselt földet egy kis ehetõ kajáért.
Ez hát az én  belépésem végtelen története.

***

Én a Beholdernek köszönhetem, hogy
megismerkedtem a szerepjátékkal/fantasy-
val. Nagyon szerettem a sci-fit kiskorom-
ban(most is csak akkor még csak azt ismer-
tem), sok Asimovot olvastam. 93 nyara volt,
mikor vettem egy Bíborhold újságot, gondol-
ván, hogy ez is valami sci-fi szerûség. Egé-
szen új távlatot nyitott bennem amit olvas-
tam és Setét patkány naplóján felbuzdúlva
jelentkeztem a TF-re. Mire kezdõdött az isko-
la 93 szeptemberében kaptam meg az elsõ
fordulóm Issus Banth kobudera férfi 0-dik
fordulóját... Nagyon örültem akkor és elkezd-
tem játszani... 

Mivel nem ismertem senkit a játékban és
a játékot is csak a szabálykönyvbõl a 12-dik
fordulómig jutottam, amikor érzelmi mély-
ponton voltam és megálltam. (a koordinátá-
kat elszámoltam és elmentem anno a varázs-
lótorony mellett) Egy fél-negyed évet pihen-
hettem, mikor jött egy Beholderes postai le-
vél, hogy miért nem játszok, nem szeretné-
nek csak azért elveszíteni mert nem értek
valamit. Ekkor már újra volt kedvem játszani
és felkerekedtem. Innentõl ment minden mint
a karikacsapás, leveleztem postán sok játé-
kossal és szereztem barátokat. Hamarosan
Pécsrõl(ott laktam sokáig) is megkerestek,
hogy van TF klub. Nagyon jó volt akkoriban,
szuper érzés volt sok emberrel postán leve-
lezni és klubba járni.

A mai napig játszom folyamatosan és re-
mélem ez öreg koromig igy lesz. Szerintem
ez a legjobb játék a világon.(sosem lesz pár-
ja) Persze ma már más lett a világ, ma csak
email+chat megy. Volt egy idõszak mikor
vonalas telefonon tartottuk a kontaktot. Az
elsõ munkahelyem is a TF-nek köszönhetem,
csak az szomorit el néha, mikor valaki vete-
rán jóbarát kiszáll a TF-bõl. Nekem ez a leg-
fõbb hobbym és vallásom. Kívánok mindeki-
nek jó TF-ezést és a cégnek hosszú és sike-
res létet!!

Barnabás

PPooéénnooss  sszzttoorriikk

Még valamikor 95-96 táján történt, ami-
kor középiskolába jártam javában. Valami-
lyen okból én is mindig borítékban postáz-
tam az UL-jeimet. Szépen megírtam otthon,
becsúsztattam a tolltartómba borítékostul,
aztán suli után beugrottam vele a postára.
Bélyegnyalás, borítéknyalás, bedob, vár,
örül. Mentek szépen a ciklusok.

Egyszer aztán elérkezett a szalagavató
idõpontja, kiosztották a meghívókat. Én meg
pár nappal az esemény elõtt jöttem rá, hogy
elhagytam valahol az enyémet. Döbbenten
güvedtem szét a szobámban, hogy hol is le-
het, felforgattam mindent - nincs meg, bár-
hol is keresem! Gáz. Pedig valakinek kellett
volna, talán rokonoknak, vagy nekem, már
nem tudom.

Aztán amikor a következõ fordulóm meg-
érkezett és elolvastam a játékvezetõi üzene-
tet: ”Köszi!” Írta rejtélyes módon a JV.

Hát ugye a meghívót is a tolltartómba
dobtam bele és ezekszerint belecsúszott az
UL borítékjába és jól feladtam Pestre az egé-
szet  Ezt késõbb asszem Darkseid meg is
erõsítette, akkor járt valamelyik operátor
lyánnyal (Bukovszky Niki?), azt mondta volt
csodálkozás rendesen a Bt-nél:)

Zka
***

Ez több mint 11 éve történt, de azóta is
emlegetjük. Vidéki játékosként mindig is
irigykedve gondoltam azokra a fõvárosi játé-
kosokra akik klubbokba járnak, helybe viszik
nekik a fordulókat, és sok játékos élményeit
és tapasztalatait gyûjthetik össze. Egyszer vi-
szont rámragyogott a szerencse csillaga.
Mentális üzenetet kaptam H.István akkor
még ismeretlen játékostól. Dornodon közös
tudat alapításához keresnek alapítókat, mel-
lékelve kik a tervezett tagok. Csupa nagy
név! Istenem, könnybe lábad a szemem
mindjárt. Több levélváltás után megadott egy
telefonszámot amin egyeztethetünk szóban
is. Írt órát is mikor keressem. A szervezés
magasiskolája, gondoltam akkor. Abban az
idõben Polgáron még nem volt csak kapcso-

lós telefon. Postára be, papír kitölt, kis-
asszony kapcsol, fülkében kicsöng. A tech-
nika csodájának másik oldalán pedig egy ut-
cai fülkében várt H.I. cimbora  Ezért kellett az
idõpont  Hosszas eszmecsere és gonosz ter-
vek szövögetése után persze nem lett belõle
semmi, mert megalakult az Ördögi Kör és
más gonosz tudatok, a mi ”híres” társaink
pedig velünk együtt szétoszlottak köztük.
Megjegyzem fél évvel késõbb ugyanilyen
misztikus volt az Erdõs Árpival egyeztetni a
belépésem és a tagságom  Criminállal a go-
noszabbnál gonoszabb tervek kiagyalása ...
stb Akkor volt igazán szerepjáték a TF szá-
momra, pedig személyesen egyikük sem is-
mert. Elõször csak 5 év játék után voltam TF
találkozón, amit azóta is bánok.

***

A következõ sztorim alig két hónapos, de
többek között azon játékosok jellemzõje akik
álmukban is UL-t írnak és lépést terveznek. A
munkahelyemen egy értekezlet kellõs köze-
pén a fõnököm épp az elõzõ vállalat rend-
szerbevezetésének erõsségeit és hibáit tag-
lalta. Untam magam rendesen, mindenfelé
kalandoztak a gondolataim. Egy váratlan pil-
lanatban feltette a lehetõ legfurcsább kér-
dést: ”János, szerinted mire érdemes kon-
centrálni?” És kapta csípõbõl azt a választ
amit mai napig sem ért: ”Erõ öklére termé-
szetesen!”   Beletelt egy kis idõbe mire le-
esett, hogy mit mondtam, és elhebegtem
egy ”elnézést, máshol járt az eszem” kitérõt.
Kissé gyanúsan méregettek, de nem tudtak
mit kezdeni velem. Hogy lehet egy öreg ko-
buderától ilyen alap dolgot kérdezni? :)))))

G’run’dyyg
***

Velem olyan történt, hogy fontos lett vol-
na (kinek nem az, hogy betáplálják az egyik
Ul-emet, meg azon a héten, hogy hétfõn fe-
ladtam az UL-t. Szerdán, biztos ami biztos
alapon elküldtem még egyszer. Pénteken be
is tápláltátok, és mellékeltetek az elsõ UL-t is,
mondvan, hogy egyszerre kaptátok meg:)

Viktor

Megkérdeztük F.U. nevû játékosunkat, hogy milyen UL-t használ mostanában?
– Jelenleg hagyományos UL-t használok.
– És hogy van megelégedve vele?
– Nos.... Hm.... Hát elég jól. Nagyon izgalmas így a fordulókra várni. Direkt jó

rondán írok, és mindig tippelek, hogy hány parancsot írnak el az operá-
torok.

HA ÖN NYUGODT ÉLETET

SZERETNE ÉLNI, KERÜLNÉ A FÖ-

LÖS IZGALMAKAT, AZ INFARKTUST,

HASZNÁLJON ELLENÔRZÔ SZÁM-

MAL ELLÁTOTT UL-T!

����már 40 fokon is patyolat fehérre mos.
���� biztonságos és sokkal tisztább, szára-

zabb érzést biztosít.
���� az ínynél is hatásosan tisztít.
���� csak 1 mm vastag.
���� tartós weekend-érzést biztosít.
���� uszodában is használhatod.
���� 2 in 1 életérzés: egy tápos forduló +

nagyfokú biztonság.
Ha neked nem elég az ígéret, akkor most itt van a papír, ami elérhetô:

Az ellenõrzô számmal ellátott UL - Használd te is!

Híveim! Megindultunk végre! Tízezer fôs varkaudar
sereg élén nyomulok a helytartói városok felé. Min-
denki, aki ellenszegül, halállal lakol! Minden kalan-
dozónak, aki hûségesküt tett, személyes üzenetet
küldtem, amelyben elmagyarázom, mit kell tennie.

Sistergô Pumpa
HEHEHEHE! Két Zan indukátor is felépül hamaro-
san! A Zan Rendje híveinek száma pedig egyre gya-
rapodik. Nyilvánvaló, hogy pénzzel és a hatalom
ígéretével EZERSZER többet el lehet érni mint holmi
erkölcsi megfontolásokkal. ÉGNI FOGTOK! A követ-
kezô Olimpiai játékokat már én tartom. Az árnyék-
tüzet pedig senki ne keresse, mert NEM LÉTEZIK!

Toborzásgátló Vlagyimir (6666)
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Sohasem voltam szerencsés fickó. A Taarg-hegység tövében, egy kis árnymanó faluban nõttem
fel. Nyolcéves sem voltam, amikor a bátyám, Büdös Bonyók kinyomta a bal szememet, jóanyám
pedig csak megdícsérte érte! Ekkor döbbentem rá, hogy magamon kívûl senkire sem számíthatok.
Nem mondanám, hogy egy jóképû árnymanó gyerek vagyok: a falubeli nõstények az orgyilkosság-
órák után sosem engem cipeltek el a bokrok közé nagy visongással, hanem a tökkelütött bátyámat
meg a haverjait. No persze azért jóval szebb vagyok egy betegesen sápadt bõrû elfnél vagy egy
nyavalyás nyálfejû kobuderánál. Erõmmel sosem voltam a falu verekedõinek élén, de fürgeségem-
nek köszönhetõen mindig el tudtam szaladni, vagy ha ez nem ment legalább elhajolni az ütések elõl.
Ami keveset tudok az életben csak magamnak köszönhetem. Tizenkét éves koromban, amikor a
törzs épp harcba indult, sikerült az ellenséget átkozó szertartás elõtt ellopni a szent koponyát a sá-
mán sátrából. A törzs felét ugyan lemészárolták, de ezalatt én egy csicsás bocskort cseréltem egy
közeli barlangban  lakó Baar-orkkal  a koponyáért. Szerencsére a lopásra nem derült fény, de a bá-
tyám másnap elvert és levette rólam a bocskort. Azért valahogy mégiscsak felnõttem, és a törzs
többi tagjával tarthattam a fosztogatásokon. Sajnos ez nem jelentette azt, hogy népszerûvé váltam
a törzs tagjai között ezért ragasztották rám ezt a hülye nevet. De most már szabad vagyok, azon-
nal megváltoztatom, amint valami értelmes az eszembe jut. 

Ghallai Közös Tudat-tár
Ördögi kör
Ki belép hozzánk nem bánja meg,
S boldogan tölti napjait,
Jobban él és nem gebed meg,
A család megvédi tagjait!

Álomôrzôk 2.
A fônix felröppen, sebesen kap szárnyra,
széles e Ghalla virágzik alatta.
Elbüvölô képzet. De áruld el, barátom,
dicsfényes álmunkból nem lesz-e rémálom?

Zan Rendje
Roskadunk a kövek alatt, épülget a mû,
kômûvesként végzi mind, ki tehozzád hû.
De jaj, oly lassan épül, és öl minket, ki hogy bír,
Mentsd meg az indukátort vezérünk, Vlagyimir!

Maffia
Ölünk lopunk félemlítünk,
Kudarcot meg nem említünk.
Megígérünk minden félét,
Teljesítjük ötöd részét.
Munkát félbe gyakran hagyunk,
Tök jó hogy már 8-an vagyunk!

Igazság keresôi
Dalamar, az ûzött, igazságot nem lel,
keresi az utat csélcsap természettel.
Dornodon túl sötét, Raia elvakítja,
hát nem Sheranhoz pártolt Ghalla e bolondja?

Északi Druida Szövetség
Fák, bokrok és levelek, ó szentséges természet,
szörnyvilág, ki magadon Urunk áldását viseled,
polgár és te, kalandor, azonnal mondd meg hát,
ki az ördög írtja még mindig a mákrózsát?!

Vashegyek Nemzete
Kôkemény törpe, fém után kutatgat,
Ás érte tárnát, ha kell, vágatokat,
Érzi a fém közelét, munkadalra fakad,
csak egy mûfajt ismer, metált dúdolgat,
lassacskán halad, hát leteszi terhét,
pulár kristályait, kedvenc ramit kövét,
galachmitjait, ilkingyüjteményét,
kvazársisakját, a legfôbb ékességét.
Leszórja vaspajzsát, vashegyû lándzsáját,
vaspáncélja nélkül forgatja csákányát,
csak úgy sistereg a föld lapátja nyomán,
pár perc még és máris kezében a zsákmány!
Meg is pillantja már, mily nemes fémezet,
a földtúrás sikeres volt: kiásott egy rezet!
Más a haját tépné, minimum ordítna,
De ô ölelgeti és egyre csak csókolja.
Acélos lelke örvend, teli szájjal vigyorog,
s vakítóan csillog a rengeteg aranyfog...

Kvazársziklák népe
Brutális egy népség vagyunk
Életben senkit sem hagyunk
Búsulásra semmi okunk
Erõnk negyede az IQ-nk.

Viharlégió
Mi vagyunk a Rohamosztag,
Minket senki meg nem oszthat.
Nekünk nincsen túl nagy falat,
Ki látott ily roppant hadat!

Lélektisztító Irgalmas Nôvérek
Gonoszok hát vigyázzatok,
Velünk ne próbálkozzatok!
Vasalt bunkó vaspáncél,
Tápolás a végsô cél!

Serény Múmiák
Serénykedünk teszünk veszünk,
Indukátort építgetünk.
Tápolunk mi agyba-fôbe,
Szép az élet Gromak bôrbe'.

Mesterek bandája
Vastag tarsoly, teli zseb,
Enyves kéznél nincs is szebb!
Talán jobban dolgozhatnánk,
Ha egy kicsit összefognánk...

Vasalt Bunkók
Szétcsapok a Quargok között,
A bátorság belém költözött!
Van fegyverem, nincsen vész,
Vasalt bunkó, semmi ész.

Naplovagok
Jó lenne lovagnak lenni,
Kisebbeket agyonverni!
Ezért mi nem szégyenkezünk,
Most Wargpinba gyülekezünk!

Szamócák
Nálunk fônök szinte nincsen,
Osztozunk mi minden kincsen,
Szerkezetünk ôsközösség,
Erényünk az önzetlenség!

Aranysárkány
Mit tegyünk, ha hatan vagyunk?
Kt-t így nem csinálhatunk!
Gondolkodtunk, tanakodtunk,
Még egy tagot vásároltunk!

Álomôrzôk 1.
Reggel van hát, jól aludtam,
de volt egy rémálmom.
hogy lehet, hogy nem gyógyultam
Fônixes barátom? Ír
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Szabad? No igen. Épp a szokásos portyán voltunk a szomszédos gnóm faluban, de a dolgok
úgy mentek, ahogy szerettük volna. Néhány aljas kobudera ökölfityerész felvonult a gnóm putrik ha-
tárán, hogy megfosszon jogos zsákmányunktól. Szerencsére hátul álltam, így elsõként szedhettem
nyakamba lábamat. Egy barlangban bújtam el, amikor hatalmas dübörgés hallatszott , és olyan me-
leget éreztem, mint  amikor a bátyám beledugta a lábamat a tûzbe a gonyoléksütéskor. Csak hosszú
idõ után mertem kikukázni, és látom, hogy marha nagy kiégett pusztaság lett az egész vidékbõl. El-
sõ gondolatom az volt, hogy remélhetõleg a bátyám meg a család összes tagja is megnyúvadt.
Rögtön utána viszont azon kezdtem el gondolkodni, hogy most én mihez fogok kezdeni? Hát igen
a tábor egy nagy merõ széngödörré vált. A fegyvereket sajnos a menekülés során eldobáltam, csak
a kõkésem és a vizestömlõm maradt nálam. A táborban sikerült néhány szenes húsdarabot találni.
Nem gondolkodtam, honnét eredt, ettem már rosszabbat is. Aztán megindultam egy irányba célta-
lanul és reményvesztetten. Napokig gyalogoltam a pusztában, vizem lassan elfogyott, ennivalót alig
találtam.Végül amikor már majdnem éhen pusztultam találtam nehány gumót. Majd egy egeret. És
úgy tünt a dolgok kezdenek rendbejönni. A hely ahová érkeztem, egyre több jelét mutatta az élet-
nek.! Akkor még nem tudtam, hogy ezt a félszigetet Túlélõk Földjének hívták mindazok, akik a ter-
momágikus világégést átvészelve eljutottak ide, a kontinens keleti csücskébe.

Nem tudom milyen fura ötlettõl vezérelve, talán mert annyira megörültem az életnek, amelyet
már elveszettnek hittem, de elhatároztam, hogy naplót fogok vezetni. Elõször elhullott állatok bõ-
rét használtam papírként, és a  kõkésemet tollként, késõbb fejlett eszközöket, amint szert tehet-
tem ilyenekre. Következzen tehát a naplóm, mindenki okulására.

1. Nap

Írdatlanul éhes vagyok. Szerencsére még délelõtt elcsíptem négy óvatlan szitakötõt. A gyom-
rom még  mindig korog, de már halkabban. Sajnos a reggeli után kellemetlen meglepetés ért: egy
démontetû rohant rám a félig elszenesedett bokrok közül. Ezek az óriásira nõtt élõsködõk finom
csemegék és szívesen vadászok rájuk, ha A.) nem egyedül vagyok B.) rendesen fel vagyok fegy-
verezve. Sajnos nem volt választásom, fel kellett vennem a harcot egy szál kõkéssel a kezemben.
Bár a féreg beleharapott a bal bokámba, sikerült szétvágnom a puha testét egyszerû fegyverem-
mel. A csata után , mert még mindig éhes voltam, felvágtam a szörny szõrös potrohát, és kiemel-
tem belõle az ehetõ részeket. Hamm, hamm, nyami! Most már egyáltalán nem korog a gyomrom,
és még félre is tudtam rakni ebédre. A hosszú vándorlásban valamint az elmúlt csatában szerzett
sebek most már komoly fájdalmat okoznak: kénytelen voltam valamilyen  fajta gyógyulási lehetõ-
ség után nézni. Szerencsére sikerült nyakoncsípnem egy vakondrákot, és zsigereit a rókapáfrány
leveleivel összekeverve, jótékony gyógyfõzetet kotyvasztottam. Tovább haladtam északkeleti
irányba, amikor is egy lila brekk próbálkozott a megtorpantásommal. Jóllakottan és meggyógyul-
va fölényes gyõzelmet arattam a szintén ehetõ húsú kétéltû felett. Nem volt idõm azonban a gyõ-
zelmet ünnepelni, mert az árnyékból egy malac méretû, fantasztikusan vastag bõrû vadász tetû
ugrott rám. Úgy látszik, hogy õ is lila brekkre vadászott, de én voltam a gyorsabb. Vagy úgy gon-
dolta, hogy együtt fogyaszt el minket. Ez már keményebb csata volt, de a tatu borzalmas karmai
ellenére nem volt vitás a gyõzelem. Kõkésemmel hatalmas lukakat ejtettem a testén, de azért nem
akkorát, hogy megsérüljön az értékes tatu bõr, amelyet rögtön a csata után lenyúztam. Talán még
jó lesz valamire. 

Lassan eljutottam a kiégett föld széléig, innét már gyönyörû zöld síkság húzódik kelet felé! Ta-
lán most már nem jelent problémát az életbenmaradás. Lefekvés elõtt még levágtam egy démon-
tetût, csak hogy biztosítsam hosszú távra a kajatartalékaimat. Vizet azonban sehol sem találtam.
Egy kicsit aggaszt a dolog. Egy tûzbokor árnyékában pihentem le, majd megvizsgálom mit kezd-
hetek vele.

10. Nap

Napokig nem mozdultam errõl a jó kis helyrõl, gyûjtögettem az erõmet. Sokat törtem a fejemet
azon, hogy mit kezdhetnék a vadász tatu bõrrel, de sajnos semmi értelmes nem jutott az eszembe.
Azt hiszem mások is túlélhették a nagy tüzet. Elhatároztam, hogy az elsõ adandó alkalommal meg-
próbálok valami felszerelést lopni magamnak, bárkivel is találkozok. Mindenesetre felszereltem ma-
gam néhány fáklyának való ággal, amelyet a tûzbokorrol szedtem. Irány kelet!

Hamarosan megpillantottam egy elf leányt. Sajnos már nem volt lehetõség, hogy elrejtõzzek és
elcsenjek valamit, így kényszeredett vigyorral vártam rá. Megfordult a fejemben, hogy ugyan mi-
lyen íze lehet a tündeleány combjának, de a fakóbõrû rusnyaság bõrpáncélba öltözve, hosszú íj-
jal és valamilyen csontból készült szuronnyal felfegyverezve jött felém. Mosolygott rám (hülye
ez?) , taktikai okokból én is visszamosolyogtam mind a tizenkét fogammal. Erre egy kicsit elko-
morodott. Elmagyarázta, hogy mennyire örül nekem (hiszi a piszi!), és elmondta, hogy merre men-
jek, hogy összeakadjak egy bizonyos trottyos varázslóval. Állítólag tud nekem segíteni, kiváncsi
vagyok, hogy mit tud a vén szivar. 

Délre elértem az Arany Dombsághoz, sajnos már arany nincs itt. Azért alaposabban körülnéztem,
és majdnem ráléptem egy homokvarányra. Ez a lapos, sunyi szörny úúúgy gúvasztotta rám a sze-
mét! Belémcsípett néhányszor, de azért sikerült megölni és kivágni a gülüszemeit. Elegem volt az-
napra a harcból, ezért megkíméltem egy nagy lebegõ csíborra hasonlító szörny életét. Nyilván kön-
nyen legyûrtem volna a borzalmas csápjai ellenére is, de most hagytam hadd fusson. 

Majdnem belegyalogoltam egy kehes kobudera táborába! Szerencsére idejében észrevettem,
és csendben odalopódzkodtam a halkan hortyogó mini-rizsevõhöz. Meg se rezzent, ahogy elemel-
tem a vizestömlõjét! Sajnos ez a tömlõ is üres volt, de vigasztal az a tudat, hogy hátha így a ko-
budera is szomjanhal. Sokkal vidámabban mentem tovább. A meglopott táborától kellõ távolság-
ra, egy bokor tövében pihentem le. 



SZERELEM
� Hosszú ezüst hajad...

Hosszú ezüst hajad megsimogatnám
Nedvesen vöröslô ajkaid megcsókolgatnám.

Téged mindig az ölemben vinnélek,

Mindig, hogy kíméljelek Téged.
Mákrózsát helyeznék csöppnyi tenyeredbe,
s szerelmes szavakat suttognék füledbe.

Életem adnám én bármikor Teérted,
Mert e szív nem dobog másért, csak Érted!

Megtennék érted bármit, csak kérnél,
Diotima, bár párom lennél!

Falcon C. (1316)
� Egy nõ van a világon, kit nagyon szeretek. 
Édes kis Cylkem, Te vagy az szerelmem...

Axel Marguin (5181)
� Thunder Power! Szeretlek amióta csak ismerlek!
Kérlek légy az uram!

Mariah Carag (5939)

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

Agak Szittya (5577)
� Várom azon magas szintû kobudera harcmûvészek
jelentkezését, akik nem tudnak ellenállni egy troll nô
bájainak (446kg) és akik nem mondják el az esetet a
férjemnek! 

Weisser Riese (2221)
� Randomixhoz

Ó Randomix, kérlek legyél az arám,
Rád várok, mióta fekete az aurám!
Tudom, neked is a sötét út édes,

Édes, mint az alma, ha kellôképp férges.
Rücskös bôröd felkavarja lelkem,

Egy percre sem sikerül nyugalmat lelnem
Tôled, ó kancsalság királynôje,

Hisz Te vagy a férfiszívek széttörôje.
Kis piszkafa lábad olyan mint egy álom,

Sosem sikerülne szebbet találnom.
Minden férfi a nagy titkodat sejti,

Hogy csüngô melled köze köldöködet rejti.
Intelligenciád a felhôket eléri,

Bár magasságod hüvelykben kell mérni.
Jól tudod, várlak te tökéletes nô,

Míg enyém nem leszel, a vágyam nôttön nô!
Tudnék várni, de nem vagyok oly bátor,
Mert kisülnék, mint egy ZAN-Indukátor.
Találkozzunk hát a szerelem jegyében,

Az együtt elpusztított mákrózsa tövében!
Az utolsó napon, Dornodon havában,

Egy általad választott éjjeli órában.
Csókol: Khy bel’Ez (5496)
� 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” jeligé-
re. Jó fej csávó vagyok, csak siess má’! 

Little Negró (5578), a hõs

FENYEGETÉS, BUNYÓ

� Hé Tuborg! Azért király az a fémrúd, amit „adtam”!
LeChuck (4810)

� Xanathar! Pimaszságod egyenesen felháborító! Is-
mételten párbajra hívlak, miután az elsô alkalom alól
gyáván kibújtál. Legyél az újság megjelenése uátn há-

rom fordulóval Shaddar fôterén! Amennyiben most
sem jelensz meg, ismételten gyáva féregnek nevezlek!

Weasel, a végzeted
� Sötét Igbut! Engem már meg sem akarsz ölni?!
Ezért megöllek! Reszkess, mert SZÖGLETES KÔVEL
foglak agyoncsapni! Zseni Zsiga (2476)
� Kedves, aranyos árnymanó férfi, aki az 535-ös épü-
lettõl 5 mezõre keletre és 3 mezõre délre elloptad egy
hosszú ezüsthajú, kék szemû elf férfi 3 sünmedve tüs-
kéjét, számíthatsz rá, hogy ha találkozunk, a maradék
hármat ledugom a torkodon! 

Arxan Zeon, a dühös elf (1897)
� Ezüst Sárkány! Te undorító, béna, senkiházi mutáns!
Én a Te helyedben nem mutogatnám nyíltan a villám
szimbólumot, mert még megégeti a bõrödet! Ha még
egyszer hozzányúlsz vagy mentálisan bántalmazod
Cylket, akkor a nyakad köré tekerem a jobb lábujjadat!
Szívélyes üdvözlettel, a lábujjtipró. 

Axel Marguin (5181)
� Sötét Igbut! Minden gnómok legalacsonyabb IQ-já-
val rendelkezô egyéne, te! Mégi mit képzelsz, he? Mi-
után elolvastam Halállistádat, röhögôgörcs fogott el.
Igazán? Don Caloni? Yaxe? Nem lesz ez egy kicsit sok
neked? mennyit sebez a te fegyvered? 14-et, 30-at?
50-et? Netán 250-et? Ha már ennyire nagy legény
vagy, miért nem hívod ki Smack-ot vagy Toborzásgát-
ló Vlagyimirt? Mind ilyen kemény gyerekek vagytok a
légiódban, vagy csak te pattogsz? Tudod mi lenne a
hozzád illô halállista? Hát ez: vadász tatu, lila brekk,
szárnyas gömböc, gonyolék, rambó bogár, démontetû.
A homokvarány már túl kemény hozzád...Javaslom,
hogy minnél hamarabb hagyd abba az okoskodást,
mert elôbb-utóbb ráfázol!

Acélöklû Kervin (2105)
� Setét Patkány reszkess! Halálod órája közeleg ezt én
mondom néked: Tûzkovács Kova (3372)
� Te fekete, copfos hajú, kék szemû, kecskeszakállas
árnymanó férfi, ki elloptad a bronzpajzsomat 1994.
szept. 19-én a 22. Mínoszkúpnál, légy vele boldog, de
csak addig, míg össze nem futunk még egyszer, mert
akkor jaj neked! 

Sauron Junior (2264)
� Kalandozók! Irtsuk ki a hajhagymáját is a Ridvor
Merdarogh-féléknek! Kinek esne jól, ha kalandozás
alatt kalandozóskalppá alakul? 

Birka (4348)
� Tisztelt (?) Vlagyimir és hívei! Tegyetek meg egy
szívességet nekem és még több száz kalandozónak:
fogjatok egy hatoldalú dobókockát és dobjatok! Ha 1-
5-t dobtok, akkor a következô fordulótok az ÖNGY pa-
ranccsal kezdôdjön! Ha 6-ot dobtok, dobjatok újra!
Elôre is köszi: 

Kisrépi (4231), aki kívülrôl sötét, 
de belülrôl egyre fényesebben ragyog.

� Tudom, hogy csak gyáva árnymanó létezik, de hát
próbálkozik a törpe. Szóval: Árnymanót keresek skal-
polási céllal. Lehetôleg D.E.M. nélkül.

Rognar, a Kalandor (1396)
� Ludas Laci! Bár gondolom te nem adsz egy nálad
sokkal tapasztalatlanabb kalandozó véleményére, de
nem értem, hogy ha egy Tharr kalandozó árt neked,
akkor miért a Tharr oltárokon és olyan kalandozókon
kell kitöltened a mérgedet, akinek közük sincs az ügy-
höz. Ha problémád van, akkor azzal beszéld meg, aki
ártott neked! Szerintem egymás vallásait és a nehezen
felépítette, felszentelt oltárokat tiszteletben kéne tarta-
ni. Légyszi add meg a címed és írj, mert ezt meg kéne
tárgyalni, mert ehhez nem csak nekem van hozzászó-
lásom! Erre a címre írhatsz: Jagicza Dániel, 2800 Tata-
bánya, Petõfi Sándor út 31.

Dundi-Dió-Mogyoró (#4561)
� Minden Nardaal, a Rókát szidó hullajelöltnek! Én
nem viccbõl írtam, hogy Nardaal a testvérem. És azt
sem, hogy az õ ellenségei az enyémek is! Nyomorult
mocskolódók, jobb lesz, ha befogjátok az arcotokat.
Mert könnyen elõfordulhat, hogy beverem. Bár általá-
ban eléggé lefoglal a zanosokkal és a Chara-dinosok-
kal való csatározások, no meg a gonoszokat is csap-
kodni kell. A halott gonosz a jó gonosz! Bár szerencsé-
re akadnak átfedések (pl. Chara-din = gonosz). Cha-

ra-dinosok, ne legyetek már ilyen nyuszik! Mért nem áll
ki velem egyikõtök se? Zanarchista, te vagy a Káosz
pancserek fõnöke, legalább te állj ki! Vagy te, Negat,
hisz tudod, hogy tartozom a skalpoddal a Szenszeinek!
Nehwon, ne döngesd a melledet, mert beszakad, a kõ-
hegyû lándzsádat sincs értelme rázni, még szétesik. És
akkor mit csinálsz majd te „hõs”? Inkább menj vissza
a mamihoz pelenkacserére! Micsoda? Chara-dinos az
Acélöklök között? Ugyan már fiúk, nyírjátok ki! Ha va-
lakinek a fent említettek nem tetszenek, az az õ baja!

Vay Décker (#1182)

TOBORZÁSGÁTLÓ VLAGYIMÍR

� A gonoszok akarják a világot elpusztítani? Tobozás-
gátló Vlagyimir, a ZAN-indukátorok építôje, semleges
jellemû. Én, „A gonosz”, már megsemmisítettem
egyet, ôrével együtt. Jó lenne, ha azok is tennének va-
lamit, akik „jó”-nak neveztetik magukat. Vagy netán
újabb világméretû „tisztítótüzet” akarnak Raia tisztele-
tére? Ilinir Doaron (4538)
� Igen tisztelt Toborzásgátló Vlagyimír! Tudd meg, mi
melletted állunk. De csak addig amíg nálad a HATA-
LOM. Mi nem veled, a HATALOMMAL vagyunk. Amint
megbuksz, ellened fordulunk. Addig is eredményes
együttmûködést kívánok neked, Ghalla Leghatalma-
sabb Kalandozója. Sötét Igbut (1873)
� Barátom, Toborzásgátló Vlagyimir! Légyszi add már
kölcsön a ZAN-t. Én is szeretnék belôle feltalálni.

Glomir
� Toborzásgátló Vlagyimir! Ideje, hogy lelépj a színrôl.
A Zan engem, Dornodon Nagymester követét illet. Az
Isteni hatalom engem jelölt meg, hogy a mûvet bevé-
gezzem és lepusztítsam Ghallát. HÓDOLJ BE, VAGY
HALJ MEG! Soyo Azura, a Lélekfaló

SÖTÉT IGBUT

� Egyáltalán nem tisztelt Senkiházi Igbut! Nagy örö-
met szereznél nekünk azzal, ha felírnál minket a Halál-
listádra! Mondjuk Jerikó vagy Darkseid mellé, ott kife-
jezetten jól mutatna a nevünk. Oltárépítés miatt a kivég-
zôosztag állomáshelye átcsoportosult a 36;56-os ko-
ordinátájú mezôre, ill. Qvillbe. Elômelegített fegyverrel
vár: 

Ezüsthajú Xavier (5813) és Gandalf (5116)
� Igbut, alias - de inkább aljas - Homály Király! Látha-
tod, elismerem hatalmad és megadom a kellô tisztele-
tet neked. Egyébként igazán rendes voltál, hogy oda-
biggyesztetted „becses” nevem a Halállista-kiegészítés
végére (17. GN.). Jó húzás volt, csak gratulálni tudok!
Tényleg, mit keresel te a KALANDOZÓK között? Ôfelsé-
ge, IV. Borax udvarában sokkal jobban mutatnál és rá-
adásul kapnál egy csilingelô sapkát is! Legalább így
nem kapna többször huzatot a fejed! „Hûséges alattva-
lód”: 

Falcon C. (1316)

EGYÉB

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

� LeChuck, te törpebestia, ne poénkodjál, mert rád jár
a dér!!! Phoenix (4763)
� Úszógumit Smacknak! Hamy (2269)
� Ki lopta el a bunkómat? Kivolt az a bunkó? Jelent-
kezzen! (5033)
u.i.: Oh, Igbut! Aki egyszer már megölt, azt nem írod fel
a Halállistádra?!
� Egy játék mind felett! Üdvözlet Ghalla lakosságá-
nak! Üdv, kedves barátaim! Köszönöm az életet. Meg-
érkeztem és remélem, ghallai pályafutásom hosszú és
dicsôséges lesz. S remélem nem lesz oly botor egyed,
ki véremre eped. Mindazonáltal engedjétek meg, hogy
szóljak elf testvéreimhez: Dicsô elfek, ôsi nemzetség!
Nehéz e idôszak és komor. Hiába fogyatkoztunk meg,
lelkünk tiszta és erôs. Elfek! Fogjatok össze egy szebb,
jobb jövô érdekében! Elfek, testvéreim! Ha múltunk el
is pusztult, jövônk élni fog, s ragyogni mint a nagy
ghallai nap aranyló korongja. 

Zúgószél (4893)
� Kalandozók! Toborzásgátló Vlagyimir a legjobb em-
ber! Építi a jövônket! Segítsük a világtalanokat! 

Xendor (2711)



� A bosszú éltet...Még sok dolgom lesz az „életben”
apám...Ígérem, gyilkosod könyörögni fog tetves életé-
ért, de csak addig, míg véget nem vetek neki... 
/Roy Darton emlékére/ 

Rothdak a Megtorló (1170)
� Kérlek Sötét Igbut, magyarázd már el nekem, buta
trollnak, miért vezetsz halállistát? Várj!... Rájöttem!!!
Ezen kalandozók keze által szeretnél meghalni, igaz?
Erre abból jöttem rá, hogy más variáció nem lehetsé-
ges. Painkiller (2130)
� Miért vagytok képmutatók? Jót nevetek, amikor bi-
zonyos kalandozók Raiáról vagy éppen Dornodonról
papolnak és harcra hívják az ellentétes jellemûeket. Hát
nem veszitek észre, hogy mindannyian a harcnak
élünk? Akkor meg mi szükség erre a képmutatásra?
Azt mondom mutáns pók trófea - nem semmi, azt
mondom tüskés harci gromak trófea - ez igen, ez már
nagy harcos, hogy leverte, mert biztos nem a varázs-
lataival ölte meg, hanem a fegyverismerete miatt. És
milyen hívô? Fairlight vagy Sheran. Bárkinek is áldoz-
tál, lélekben Tharrt a hatalmast szolgálod! 

Fekete Szél (4812) Tharr jobbkeze
U.i.: Nem hisztek nekem? Bárkivel szívesen kiállok har-
colni! Ha-ha-ha-ha...
� Minden Ghallai csavargónak! Ezennel megalapítom
a Homály Légiót, tagja lehet minden gonosz karakter,
akinek az IQ-ja 12 alatt van (Sötét Igbutut látatlanban
felvesszük). Én sajnos a felvétel egyik kitételének sem
felelek meg, ezért kizárom magamat a szövetségbôl!
Maradok tisztelettel, Banális Ájlbibek (????)
� Az egyensúly felborult! Megjelentek ZAN-indukáto-
rokat építõ, valamint békés polgárokat elpusztítani aka-
ró, hataloméhes, magukat korlátlan úrnak képzelõ
egyedek. A tolvajok lopott vagyona folyamatosan nõ,
sõt a még nem tájékozott kalandozókkal azt is el akar-
ják hitetni, hogy a fehér is csak a fekete egyik árnyala-
ta és a jók valójában rosszabbak a rossznál. Miért
mondják ezt? Azért mert vannak akik szembeszállnak
velük és megbolygatják kényelmességüket a lopott tár-
gyak számolgatása közben. Aki csatlakozik az Irgalmas
Nõvérek KT-jához, az a csapat összes lehetõségével
harcolhat a gonosz minden megnyilvánulása ellen. RA-
IA óvja lépteidet! Lélektisztító Irgalmas Nõvérek (9105
KT) Jelentkezni lehet: 

Darkseid (3448), Legolas fia Ljerk (4605)
� 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 ke-
rül ki gyôztesen. Ha legyôz, talán nem is kell örökké ül-
döznie. Macintosh (2101)
� Qvill környéki törpék! Itt van ez a nagyszájú alakvál-
tó tolvaj, Mortal Fate (1527). Kapjuk el a fiút! Ha vala-
ki találkozott vele, írja meg legyen szíves a koordinátá-
it! Elõre is köszi: 

Rogaar, a Kalandor (1396)

� Kedves ismeretlen Eleniosz hívô!
Téged is méltán bosszzantott fel az a tény, hogy miköz-
ben Raia papjai a jóságról és békérôl papolnak, már
hónapok óta írtják és pusztítják istenünk oltárait. Nyíl-
ván 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)
� Helló picinyem (remélem, nem haragszol azért,
hogy letegeztelek, de azt hiszem, én vagyok az idô-
sebb). Egy picit el szeretnék veled vitatkozni: hogyan
gondoltad megvalósítani azt az amúgy eléggé merész
kijelentésedet, hogy: „Ghalla sötét fejedelme én lesze-
k”. Szerinted a gonoszok választanak meg királynak?
Hiszen nincs az a gonosz, aki aláveti érdekeit a máso-
kéinak. Vagy talán talán a jók és a semlegesek királya
leszel? 

A halállistával kapcsolatban: ugyan próbáld már meg
megölni ezeket a kalandozókat. Ha sikerült szólj. Ha
esetleg véletlenül túléled, akkor is. Mi a bajod Gorrt
Koshugival, vagy De Side-val? Hiszen semlegesek! Ja,
hogy kobuderák? Na és? Én törpe vagyok, mégsem öl-
döklöm az elfeket (bocsánatot kérek elfek, de ez csak
egy példa). 

Még valami Igikém – ha már ilyen bensôséges vi-
szonyba kerültünk – légy szíves, add meg a karakter-
számodat is. Na pá, picim. Üdvözöl: 

Cornebara, a jó törpe (5797)
� Ezúton szeretnék bocsánatot kérni az összes árny-
manótól. Nem volt szép dolog tõlem, hogy szapultam
ezt a csodálatos fajt, de azért továbbra is FT 4 1. Kel-
lemes karácsonyi ünnepeket és BUÉK!

Razul (#4185)
� Tisztelt Tharr hívõk! Ha tudtok építõ templomról, il-
letve ismertek alkalmas helyet hozzá, akkor ismételten
jelezzétek nekem, mert az elõzõ építkezéskor egy kis hi-
ba történt. Köszönöm.
XI. 5. Little Negró (#5578)

Híveim és ellenségeim!
Új, tisztára égetett humusz fogja hamarosan Ghalla
síkságait borítani, és ebben a humuszban elvesznek
majd a Lélektisztító Nôvérekbôl maradt utolsó mo-
lekulák. Az új birodalom új rendet teremt majd, a
helytartói városok olvadt szikláin óriási városok
épülnek. Mindenki, aki megpróbálja terveimet ke-
resztülhúzni, tudati égetésben részesül.

Toborzásgátló Vlagyimir

***

Közlemény
Számottevô veszteség nélkül nyomulunk elôre a
helytartói városok felé, még néhány hónap, és ezek
a nyomorúságos települések az én varkaudarjaim
irányítása alatt lesznek. Ezúttal szeretnék köszöne-
tet mondani minden hôsnek, közöttük kiemelten
Thier Mirgandilnak és Nightmare-nak, akik ügyün-
kért harcolnak. Mivel táboraimban megnövekedett
a lopások száma, szigorított intézkedéseket hoz-
tunk: mindenkinek, akit lopáson érünk, azonnal le-
üttetjük a fejét.
Pol-'de Formosha! A jelentkezéseddel elkéstél, és ez min-
denkinek szól, aki most akar a seregemhez csatlakozni!

Sistergõ Pumpa

***

Figyelem!
Qvill környéki, legalább 3-as teológiával rendelkezõ
kalandozókat keresek korlátozott számban, akik
megfelelõ díjazás fejében készek áldozatokat is
hozni, hogy segíteni régi tervem megvalósulásában.
A varázslásban való minél nagyobb jártasság elõnyt
jelent! Az érdeklõdõk mentális üzenetét December
végéig várom.

Sutor Kragoru (#6003)

***

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

Dögvész, Baghar korbácsa (#6667)

Hírek — röviden
� Nemrég mágikus tûzzel felé-
gették bolygónk lakott területé-
nek 99%-át. Az akciót egy bizo-
nyos Dornodon és hívei fedõne-
vû terroristacsoport válalta
magára.

� Vajon az utca emberének mi a
véleménye, létezik-e Ghallán szer-
vezett bûnözés? A megkérdezett a
következõt válaszolta:
– A Család megvédi tagjait.

� Ma ünnepélyes keretek között a
Nodonrod Baráti Kör egy tatu-
ködmönt ajándékozott egy vak
koldusnak. Toborzásgátló Vlagyi-
mir könnyes szemekkel mondott
köszönetet a melegszívû kalando-
zóknak.

� Hajnalban pokolgép robbant a
Libertan melletti Zan-indukátor-
ban. Szakértõk szerint a merény-
letet az Álomõrzõk követék el.
Személyi sérülés nem történt, az
anyagi kár jelentõs, az eszmei kár
felbecsülhetetlen.

� Fairlight, a Fairlight Bank ve-
zérigazgatója cáfolta a hírt, mi-
szerint jövõre emelni fogják a
kölcsön visszafizetésének kama-
tát. Meg nem erõsített hírek sze-
rint az isten a nyilatkozat után
homlokára csapott, és felkiáltott:
– Hogy ez nekem nem jutott
eszembe!

Egy erõsen kifestett örömlány: – Hááát nem igazán értem,
miért kedvelik annyira a kalandozók az Áldomás nevû va-
rázslatot, mindenesetre nálam nem jött be a +4 táma-
dás...

Egy kezét dörzsölgetõ troll fogadós: – Nekem igazán jól
jött ez az Olimpia. Busás haszonnal vásároltam meg há-
rom kvazár páncélt, két igen becsületes képû árnymanó-
tól, mindössze 1600 aranyért! De hisz egy kvazár páncél
önmagában is több tízezer aranyba kerül! 
– Most biztosan az irigység beszél magából.

Egy felháborodott árnymanó: – Ezt a hallatlan pimaszsá-
got! Valami elvetemült személy kitalálta a zsebben sõt er-
szényben hordható csapdát! Szegény szerencsétlen árny-
manó végzi tisztes megélhetést biztosító munkáját, erre az
ujjára kattan egy apró, csupa fog harapógép. Én bizony ki-
tiltanám az ilyen becstelen személyeket a városból.

Egy öreg látszerész: – Hogy micsoda egy goromba ember
ez a Vlagyimir! Amikor felajánlottam neki megvételre egy
kitûnõ minõségû látcsövet, a teljes családfámhoz haszná-
lati utasítást mellékelt!

Egy kezdõ kalandozó a leghatalmasabbak kategóriáiban
lezajlott csaták megtekintése után: ”.......” (néma csend a
következõ kisérõtünetekkel: üvegesen csillogó, kigúvadt
szemek, lefittyedt alsó ajkak, keskeny nyálpatakocskák a
száj mindkét szegletében, csendben csikorgó alsó es fel-
sõ fogsor...)

Vélemények az I. Olimpiáról

�


