Szerkesztõi Üzenetek
Egy sajnálatos h¡rt kell közölnünk: mint azt már a fordulók végén is olvashattátok, október 1-tõl (tehát minden
olyan befizetés, amely akkor, vagy azután ér ide!) a fordulók
árát 200 Ft-ra vagyunk kénytelenek emelni. Az elõzõ áremelés óta eltelt több mint egy évben sajnos jelentõsen növekedtek a költségeink (a papír ára pl. kétszeresére drágult), mi
igyekeztünk csak a legszükségesebb mértékben, alig 10%-kal
emelni az árat. Egy forduló továbbra is 5 zseton lesz, tehát
egy zseton ára mostantól 40 Ft.
Akik fordulóikat külföldi címre kérik, azoknak egy fordulóért 280 Ft-ot kell majd fizetniük, ha Légipostán megy a levél, akkor 320-at.
Az új játékosok továbbra is 10, a többiek 20 forduló egyidejû befizetése esetén kapnak egy ingyenfordulót. Az ajánlás
elfogadásához ezután is 3 forduló befizetése szükséges.
Viszont van egy jó hírünk is: December 3-án ismét lesz
TF találkozó, a már jól ismert Láng Mûvelõdési Központban. A programról késõbb majd részletesebben is írunk,
most egyenlõre csak annyit, hogy sor fog kerülni az olimpiai
fordulók szétosztására is, melyet az elõtte levõ napokban fogunk megrendezni. A jelentkezési határidõt és a pontos feltételeket következõ számunkban közöljük.
Véget ért hát a ZAN-indukátor bontó verseny. A vártnál lényegesen
kevesebb nevezés érkezett, igen szomorú, hogy ily kevesen merik vállalni tetteiket mások elõtt, pedig ma Ghallán igen nagy szükség van a követendõ, jó példára. Mindamellett szeretném megköszönni mindenkinek, aki rombolt, de nem nevezett: nélkülük nem sikerült volna elérni
azt, amit elértünk.
Szép számmal érketek viszont díjak a versenyre (volt aki csak nemrég érkezett meg hozzánk, s csupán jelképes díjat tudott felajánlani, de
SZÜKSÉGÉT ÉREZTE, hogy õ is részt vegyen a versenyben), így fordulhatott elõ, hogy a 12 helyezett (mindössze ennyien neveztek) fejenként több díjat is kapott. A verseny végeredménye az alábbiak szerint
alakult:

3616 Teriel de Gwyll
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800
Gratulálunk a nyertesek- 4605 Legolas fia, Ljerk
718
nek, hiszen elsõsorban nem 2892 Thanatos
680
magukért, hanem értünk tet- 3396 Sylvester, az Elf
640
ték, amit tettek, s méltán lehe- 3451 Jason D. Bourne
5633
Changer
560
tünk büszkék rájuk. Külön kie400
melném Legolas fia, Ljerk-et, 3430 Yasmina
aki már a verseny meghirdetése 2271 Quetzalcoatl
320
elõtt nekiállt az ördögi épít- 5741 Ass Kicker
320
mény bontásának, s a díjak 4662 Eldanor Berk Sadak 119
csábító ereje nélkül hajtotta 2069 King Gregory
80
végre tettét.
5369 Szürke Ilanor
40
S itt szeretném megköszönni annak a két kalandozónak a jelentkezését, akik még messze nyugaton
járnak, nem is tudták, merre vannak az indukátorok, de készek voltak,
hogy bármiféle díjak nélkül részt vegyenek az akcióban.
Pár szót az indukátorokról: a világégés harmadik évfordulóján Sylvester, az Elf a verseny keretén belül eltakarította a libertani építmény
utolsó köveit is. A huertoli indukátornak csak az alapjai léteznek, remélhetõleg azok is eltûnnek még mielõtt valaki az építésre adná a fejét.
A xantroxi indukátor viszont kétharmad részben készen áll, elkélne
némi segítség az ott ügyködõknek. Aki teheti, próbáljon meg segíteni.
Mint talán már köztudott, a wargpini indukátor a Serény Múmiák
közremûködésével felépült, s elkezdõdött az energiával való feltöltése.
Szerencsére a Lélektisztító Irgalmas Nõvéreknek nagy áldozatok árán sikerült felrobbantaniuk az egészet, s így most ott sem fenyeget veszély.
Összességében elmondhatjuk, Ghalla felõl – egyenlõre – elmúlt az
indukátorok jelentette fenyegetés. Köszönet érte mindazoknak, akik
részt vettek e hatalmas munkában, külön kiemelve azt a 12 fõt, akik
úgy érezték, tettükkel bátorítást is adhatnak a többieknek. Ugyanakkor
azonban nem szabad elfeledkeznünk Vlagyimirról, mert nem valószínû,
hogy meghátrálna, s indukátorral vagy anélkül – valamit csinálni fog.
Jerikó (#3821)
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A Túlélõk és Kalandorok Magazinja
Alakváltó!
Beleuntál már, hogy az egész kontinensen szinte sehol sem hallani
az alakváltó nemzetrõl? Idegesít, hogy mindenki lenéz, mert Te nem dicsekedhetsz óriási erõvel vagy hegyes füllel? Bosszant, hogy fajodat szinte már elfelejtették? Biztosan érzed szíved mélyén azt a tehetetlen dühöt, mely bilincsbe ver,
amikor fajunk hajdan volt nagyságára gondolsz, és arra, hogy mivé lettünk!
Ezen a helyzeten változtatni kell! Éppen ezért hoztunk létre egy magasabb szintü tudati kapcsolódást, mely fajunk még emlékezõ tagjaiból áll, olyanokból, akik
még mernek küzdeni, akik számára fontos az a test, és ezáltal az a tudat is, amiben
élnek! Olyan alakváltókat találhatsz itt, akik képesek népünk felvirágoztatása, a letaposott eszmék és emlékek kiragadása a porból, hogy, méltó utódai lehessünk dicsõ
õseinknek!
Ha úgy érzed, alakváltó, hogy tested nem csak egy eszköz a túlélésben, ha úgy
érzed, képes lennél küzdeni eme nemes cél érdekében, ha segítõ barátokra vágysz,
ha szeretnél olyanok társaságába kerülni, akik megértenek, keress fel minket, a
Smaragd Sasokat!
A kor és a nem lényegtelen, csak az fontos, hogy szellemileg érett légy!
Roberto (#3519),
a Smaragd Sasok K.T. (#9133) vezetõje

MINDEN JÓÉRZÉSÛ KALANDOZÓNAK!
gonosznak, jónak, semlegesnek egyaránt
Mint tudjátok, Sistergõ Pumpa 10000 varkaudar
élén nyomul elõre a Csatornától a helytartói városok
felé. Pár hónapon belül 5000 varkaudart kell leölnünk
ahhoz, hogy a maradék sereg elmeneküljön. Az Istenek
legyenek irgalmasak hozzánk, ha ez nem sikerülne.
Márpedig, ha nem fogunk össze, biztosan elveszítjük a
háborút, s a helytartói városok elsõként fognak romba
dõlni.
Megkérünk minden számbavehetõ kalandozót, hogy
csatlakozzon a Pumpa elleni csatákhoz, jöjjön keletre
harcolni. De mivel szervezés nélkül biztos halálra vagyunk ítélve, írjátok meg nekünk csatlakozási szándékotokat. Így tudni fogunk minden bajtársról, s a háborúval kapcsolatos információk mindenkihez eljuthatnak. Természetesen amiben csak tudjuk, segítjük háborús társainkat. Gyertek minél többen, váljatok hõsökké, a siker után ünnepeljen benneteket Ghalla egésze
és fogadjátok el boldogan a városok „szerény” ajándékát. Ne feledjétek, nagyon sok forog kockán!
Ti pedig, kik Pumpa alázatos híveivé váltatok, dobjátok le rabláncaitokat, amíg nem késõ. Ha pedig mindenképp részt akartok venni a saját otthonotokat elpusztítani vágyó hadjáratban, ássátok el magatokat
mindörökre!
Ved-Smillon, Thak Grober

A HATALOM KÁRTYÁI
TF kártyajáték

bemutató és bajnokság
TF kártyajáték
A hatalom kártyái egy fordulatos, pergõ
menetû gyûjtögetõs kártyajáték, mely a Túlélõk
Földjén, ebben a legendás világban játszódik. A
mintegy 350 kártyalap és az illusztrációk
segítségével a TF világának ismert elemei
mellett eddig nem látott tárgyak, varázslatok és
lények bukkannak elõ a játék során. A szabályrendszer nagy erénye, hogy rengeteg nyerõ
kombinációt össze lehet állítani.
Mire e hirdetés napvilágot lát, a kártyajáték már kapható lesz a szerepjátékboltokban. Egy 45 lapos pakli ára, mely tartalmazza a játék szabálykönyvét is,
700 Ft. A játék megrendelhetõ
rózsaszín csekken a Beholder
Bt. címén is:

Beholder Bt.
1680 Budapest, Pf. 134.
Kérjük, a csekk hátuljára, a
„Közlemény” rovatba, írd rá, hogy
mit rendelsz és hány darabot.

1995. okt. 14-én szombaton, 9-19h
Helyszín: Láng Mûvelôdési Központ,
Budapest, XIII. ker., Rozsnyai u. 3.
(a kék metró Forgách utcai megállójánál)
A Beholder Bt. szeretettel vár mindenkit, aki
meg akar ismerkedni ezzel a vadonatúj kártyajátékkal. Bemutató játékokat tartunk, részt
vehetsz versenyeken, vetélkedôkön.
Számtalan nyereménnyel várjuk a
látogatókat! A helyszínen kedvezményesen vásárolhatsz kártyát és szerepjáték könyveket. Minden, a játékkal kapcsolatos kérdésre választ kapsz, és megismerkedhetsz a játék tervezôivel és illusztrátoraival.

K!!!
SMAC
Éljen

A belépés ingyenes!

Az Angyalok Indulója
Rémes a hely és rémes az idõ,
Felperzselt múlt és bizarr jövõ.
Olyan már mint egy menekülttábor,
Mindenki itt van, aki nem fél magától.
Múlik az idõ és múlik a hely,
Sosem tudhatod, mi múlik el.
Athéni szél és spártai esõ,
Ülünk a tûznél, Én és az Idõ.
Az emlékezés évei lassan elmúlnak,
A nagyranõtt tervek a föld alá bújnak.
Mindenki harcol és mindenki fél,
Mindenki erõsebb mindenkinél.

‘95 szeptember

Magány
Fáradt testem egy kõnek dõlve pihen
Az út, mely mögöttem áll elnyomta a hitem.
Hittem én és bíztam a csodákban
De bevallom, lehet, hogy hibáztam.
Próbáltam harccal enyhíteni bánatom
Néha sikerült, sõt... de a mai napon
Rettegés tört rám, könny tölti ki szemem
Lehet, hogy egyedül élem le életem?
Most már bevallom: szeretetre vágyom
Adnék én is, ha lenne egy párom.
Óh, szerelem kertje, szívem téged vár
S a testem is sóvárog érte már.

Refr.: Lehet, hogy neked jó ez a harc,
De ne taníts ölni, ha élni akarsz.
Elérkezett életem sokadik tele
Megszülettél, védd meg magad,
És még mindig nem találkoztam VELE.
Temesd el a halottakat.
E. K. & More Die Nem is jön el, ne is várjam?
Nem adom fel legfõbb vágyam!
Halálos küzdelem
Penge csillan, a tokja felvisít.
Ghalla kék egén felhõk kergetõznek
A harci mén idegesen felnyerít.
A nap sugarai a szemembe tûznek.
Fegyver hangosan összecsattan,
Lehet, hogy életem borús ege is kiderül
Lovaglóizom majd’ elpattan.
Talán nem leszek mindig egyedül.
Clain Lythawks (5490)
Ránduló arcizom, vicsorgó fogak.
Egymásra fújnak az ideges lovak.
Vöröslõ penge újra a húsba mar.
Szikrázó kardél élõ izmot akar.
Elf-búcsú
Hideg, erõs vas csontig lehatol.
Ó, sötét erdõk nevelte büszke fajom,
“Átkozott fattyú! Most örökre alhatol!” Kiket nem szórhatott szét sokezer év sem!
Ordítva szidják egymást féktelen,
Számunkra sem maradt e földön oltalom:
Egyikõjük élni már képtelen.
Hol fák magasodtak, sírba dõlt a népem.

Versek

Utolsó szúrás, halálos vágás,
A mén kantárján utolsó rántás.
Félredõl a horizont, s elsötétül,
A gyõztes megpihen véresen, egyedül.
Woon des Neareth (1399)

A föld, ahol egykor virultak az erdõk,
Egyetlen nap alatt lett kihalt pusztaság;
A láng-vágta ösvényen üszkös útjelzõk
Állnak csak, mint sírt õrzõ kopjafák.

Vlagyimirhoz!
Édeskés illatot sodor a szél
A fákon játszadozik rengeteg levél.
Szerelmespárok vidámak, gyengédek
S egymást ölelve örülnek az életnek.

Magunk választottuk hajdan a végzetet:
Könnyû hajók vittek messzire e földrõl
Nyugatra, de ma egy vég vár minden elfet:
Nem jut már vitorla, csak sötét sírgödör.

Madarak szállnak fenn a magasban
Bogarak nyüzsögnek halkan az avarban.
Fiatal gyerekek kacagását hallom
A Nyugathoz képest ez egy Paradicsom!

De ne várd, míg egy szárny elsuhan feletted,
És egy mancs, egy szúrás, egy csapás leterít.
Bármily közel a nap, mikor el kell menned,
Életed még Tiéd; élvezd virágait!

De a Keletrõl jött hírek a fülembe kerülnek
Varkaudar munkások némán építenek.
A félelem sugarai cikáznak át agyamon
Lehet, hogy újra kiégett föld lesz ez a Vadon!

Fáradtan, megtörten markoljuk fegyverünk;
Az a tébolyult nap újra, s újra kísért,
S bár elveszett minden, még megmaradt nekünk
A tánc, a dal és az ölelés is miénk.

Szép világunkra ráborult a sötét felleg
Mely elpusztíthat minden élõt, s embert
Akivel semmilyen hatalom nem bír
Ez te vagy, Toborzásgátló Vlagyimir!
Clain Lythawks (5490)

Mert amíg tünde él ezen a világon,
Egy dal száll mindenütt északon és délen.
Ez a nép dalolva lép át a halálon:
Mosollyal az ajkán, s tûzzel a szívében.
Sylvan Sage Elrien

Az emberi testnek a modern technológiával való összeolvadása már a 20. század végén megkezdôdött.
Azután bekövetkezett az Ébredés: az öt évezreden át
a természetfeletti energiákat fogvatartó gátak áttörtek, és a mágia visszatért a földre. Sokan elvesztették emberi mivoltukat, és a
korábban csak fantasztikus
történetekbôl ismert tündékké, trollokká, orkokká változtak.
A Shadowrun Szerepjátékban
Te is aktív szereplôjévé válhatsz ennek a világnak, árnyvadászként kalandozhatsz a
barátaiddal együtt. Legyél dekás, aki pillanatok alatt hatol be az óriáscégek adatbázisaiba, vagy utcai szamuráj, Seattle utcáinak legfélelmetesebb ragadozója, vagy sámán, aki a saját
akarata szerint formálja a Földet körülvevô mágikus
energiákat. Tökéletesnek és halálosnak kell lenned,
ha sikeresen akarod végrehajtani a küldetéseket...

MÁR MEGJELENT!
Megvásárolható a szerepjáték- és könyvesboltokban, valamint megrendelhetõ rózsaszín csekken
1600 Ft feladásával a Beholder Bt. címén:
1680 Budapest, Pf. 134.

Üzlet

Vita

 9 gyöngymangó kellene Gattinnál! 27 aranyat adok
érte! Sheran igaz híve:
Gragath (1474)
Szilágyi Pál, 9400 Sopron, Hajnal tér 30.
 Akinek szüksége van három tatubõrre, az adja ki az
FV 15 3 58 parancsot a 12. labirintustól 2 mezõvel nyugatra. Ugyanitt: kis bõrpajzs, kavaduiszák, drótszõr
(minden mennyiségben), királygyíkbõr, fekete gyöngy,
vadásztatu bõr eladó. Keresek: ubuktüske, lajhárcsont,
ragasztó (zöld üveg van). Érdeklõdni:
Clark O’Phane (5383), Gattin környékén!
 Eladó 5 db réz Wargpinnál! Sürgõs!
Rockefeller (1151)
 Figyelem! Elvileg Shaddar és az alatta lévõ 27-es mínoszkúp között vagyok. Az alábbi tárgyakat adom ill.
cserélem el: 1 db szent jogar, 1 db zöld üveg. Vennék: 2
db grifftojást (150-200 ap/db), 2 db szvó-ektoplazma
(40 ap/db), ? db bronzpenge (30 ap/db). Ajánlataitokat
várom:
Xoroa the Drow Elf (4794)
 Helló túlélõk! Szükségem lenne néhány dologra. A
tárgy mögé írt összeg az általam rászánt érték (alkudni
lehet): kavaduiszák - 2ap, zárnyitó készlet - 13ap, ásó 5ap, bõrpáncél - 2ap, vizestömlõ vagy evaporõrháj 2ap, ubuktüske - 1ap. Tárgyak cseréje szintén érdekel.
Ralphie (3198)
 Megvételre keresek vasat (20ap/db), lajhárcsontot
(10ap/db), vapárágat (10ap/db), grifftojást (50ap/db),
ill. eladó: réz (5ap/db), ón (10ap/db), süntüske
(2ap/db), Shaddar környékén.
Dragonheart (2306), a barbár
 Shaddar környékiek! Beáldozáshoz ugarhéjat, valamint sok hasznos tárgyat keresek. Jók elõnyben!
Rakott Krumpli (5067)
 Süntüskét minden mennyiségben veszek, 2 ap/db
áron. Jelenleg Qvill környékén.
Ichthyophillanthes (5398)
 Sürgõs! Aki tudna nekem néhány csepp ragasztót
csepegtetni a zöld üvegembe, az egy kis bõrpajzs, vagy
fekete gyöngy, vagy néhány arany (cseppenként 3-at
adok, esetleg 4-et) boldog tulajdonosa lehet. Ezen kívül
érdekel még: fémek, rákpáncél, lajhárcsont, ugarhéj,
hebrencs állkapocs. Fizetés megegyezés szerint!
Clark O’Phane (5383)
 Tudna nekem valaki csinálni egy törpe-troll mutánst? Ár megegyezés szerint.Steven Spielberg (4309)
 Bármit veszek Gattin környékén! Ezenkívül keresem
olimpiai ellenfeleimet!
Loph O'Thöck (5364)
 Figyelem! Qvill környékén vagyok és keresek eladó
kis vaskulcsot arany ellenében. Sürgõs!!!
Bikanyakú Fred (2341)
 Ghallai kezdõ túlélõk! Rengeteg infót tudok adni!
300-féle tárgy, illetve 180-féle szörny listáját, szörnyfészkek és rúnakövek koordinátáit, szóval mindezt,
csak annyit kell tenned, hogy írsz! Aki tud, az cserébe
adhat Tharr áldozati tárgyakat.
Ratosan (4217)
Medovarszky András, 5940 Tótkomlós, Hársfa u. 19.
Tel.: 68/385-349
 Hé, NÉP! Új Action-t indítok Ghalla Árváinak Megsegítésére. Akinek nincs normális védelmi szerkója vagy
csak unja, hogy mindig földigilisztát ás ki, írjon Nekem!
Jelmondatom: "Pocsékold TVP-idet ill. aranyadat RÁM!"
Szeretettel:
Gourth Killmaster (5820)
az Istenek aranyszívû gyermeke
 Kalandozók! Az év (-tized?, -század?, -ezred?) üzletét
ajánlom nektek! Van néhány tárgyam, amit szeretnék
elcserélni: 2 ilkin érc, 2 ramit kõ, 2 pular kristály. Szóba jöhetõ cserealap: gromakbõr, rövidkard, smaragd
védõgyûrû, fekete bõrcsizma, vassisak, arany. Érdeklõdni:
Kéjgyilkosangyalka (1726)
 Láncingemet vasalt bunkóra vagy harci kalapácsra
+ 6db ónra cserélném. Esetleg lánckesztyû is szóba jöhet. Sürgõs! Egyéb ajánlat is érdekel!
Armidon Eldonal (3435)
 Qvilltõl keletre vennék szent jogart és trikornisszarvat. Fizetés megegyezés szerint.
Bazi Joe (5985)
 Tharr keményöklû követõi! Egy grifftojásom van a
számotokra! Nem olcsó, az szent: vasat, ónt, ragasztót
és hasonló értékeket fogadok el érte. Ezeket a tárgyakat
amúgy meg is venném minden mennyiségben.
Mentha Arvensis (4067)
Péter Zoltán, 6723 Szeged, Kossuth sgt. 95.
 Tisztelt kalandozótársaim! Tudjátok, én valahogy
mindig is irtóztam attól, hogy a föld alatt turkáljak,
mint egy gátvakond. Pedig azok a fránya fémek csak ott
vannak, azt tudom. Szóval, ha meg tudtok szánni fémmel (bármilyen mennyiségben jöhet), akkor írjatok
minél hamarabb, nem fogjátok megbánni. A bolti ár
többszörösét fizetem, csere is lehetséges, ha meg tudunk egyezni. Jelenleg Gattin környékénn vagyok.
Earthquake (2136)
U. i.: Ha van grifftojásod, az is jöhet!
 Smaragd védõgyûrût és obszidián karkötõt vásárolnék valamelyik helytartói városban. Ár megegyezés szerint.
Nyimnyula (4473)
 Üdvözöl mindenkit a Varázslómesterek Szövetsége
és ezennel tudatom, hogy megkezdtük a ramit-kõ
(226) és a pular kristály (239) mennyiségtõl függetlenül való felvásárlását Libertan környékén. Az ár megegyezés szerinti. Ha birtokodban van valamelyik az említettek közül és szándékodban áll eladni, mindenképpen keress meg! Kérésre (megegyezés szerint) szívesen
elõállítok kvazárt!!!
Dae (5274)
Tõzsér István, 3529 Miskolc, Szilvás út 1. 3/2.
 Vennék rezet, ónt 5 aranyért, továbbá dözmöngszívet és szvó-ektoplazmát megegyezés szerint. Orgyilkos
tõr ugyanitt. Qvill környékén. Csorba Penge (1796)

 Darkseid és Lélektisztítók! Érdekes, ha ti megöltök
egy jó lényt, lerendezitek egy imádkozással. Azonban ha
mi, gonoszok megölünk egyet, akkor már meg kell halnunk. 30 TVP nem ér fel egy D. E. M.-elsüléssel!
Gargador (2174)
 Elééég! Állj! Vegyétek már észre magatokat! A L. I. N.
jóságot hirdet, de közben gyilkolnak! Ilinir Doaron emberségesebb a KT bármely tagjánál. Van becsülete és
tartása. Ghalla népe egymást irtja. Különbözõ kalandozók próbálnak nagyok lenni azáltal, hogy háborúra szólítanak fel mindenkit vagy, hogy egy másik fajt akarnak
kiirtani vagy akár a Sport rovat által (bevallom az az
14... Tp nem egy forduló alatt volt, hanem 20 forduló
alatt!) és mindezt a GN-ben. Az Isteneitek szerelmére,
ezáltal senki sem lesz híres vagy nagy, hatalmasabb és
ezért fölösleges ezzel tölteni a GN-t. A nagy lemaradás
sincs véletlen. Hagyjátok abba egymás szidalmazását és
az öndicséretet! Csináld levélben! Én például nagyon
jól elvagyok Tikallal és Alex Desponderrel. Sõt élvezem
is a mennél kacifántosabban megfogalmazott leveleket,
amelyek tele vannak rejtett sértésekkel. Hidd el, sokkal
jobb. Légy híres úgy, mint Don Caloni, Jerikó. Alig írnak
a GN-be. 100 aranyat ajánlok annak, akinek sikerül hirdetés nélkül híresnek lennie. Sajnos csak egy embernek tudok díjat adni, de ha találok támogatókat, akár
többnek is. De a GN-be írni tilos. Nekem ez az utolsó
hirdetésem volt. Remélem, a véleményem miatt nem
ölnek meg a L. I. K. tagjai. Viszlát!
Gragath (1474), a leendõ varázslóTANONC!
U. i.: Élj tartással és SOHA ne add fel az elveidet!!!
U. i.: Ne feledd, 100 arany, de ha csinálod, ne a pénzért
tedd, hanem önmagadért!
 Gratulálok, igen tisztelt elvetemült Lélekpusztítók!!!
Ismét fenomenális tanújelét adtátok brilliáns gondolkodásmódotoknak. Dornodon büszke lenne rátok. Külön
gratulálok odaégett “Égetõnek” és Ved-Smillonnak: biztasd csak Vlagyit, hátha hallgat rád és reggelre felhúzza
az összes indukátort. Tuti jó lesz mindenkinek... és ez
az, irtsuk a kalandozókat, ahogy csak tudjuk! Gyõzedelmeskedjen a béke és a szeretet! Raia is biztosan
könnyezik örömében. Nem vagytok ti barbárok, nem...
Csak akkora tenyérbemászó arcotok van, hogy alig fér
el Ghallán. Minden jót és csak így tovább! Ja! Raia nem
“kiválassza” az igazhitûeket, hanem kiválasztja... (Szegény Ocónak mégis igaza volt...)
Mókár (2431)
 Igen! Ez a megoldás! A GN 21-ben megismerhettük
az “igaz jóság” egy újabb elméletét! Köszönet érte Dalamarnak! És igen! Irtsuk a kalandozókat, Raia majd kiválogatja! De mi van, ha Raia éppen nem ér rá válogatni, vagy nem is válogatós??? He? És te, Fire Elemental,
kit égetsz? Magadat? Hát azt sikerrel... És itt jön Hrie
Kromion, aki minden gonoszt kinyír! Megérkezett Ghalla helyben önbíráskodó és végrehajtó egysége, éljen (vízen és kenyéren)! Röhej! Ti csak AKARTOK jók lenni,
de a jóság fogalma teljesen ismeretlen elõttetek! Olyanok vagytok, mint Igbutka, csak nem gonoszok, hanem
jók akartok lenni. Rajtatok miért nem röhög egész
Ghalla? Tényleg, miért nem? Mert ez inkább szomorú,
mint vicces. Szomorú, hogy egyes(?) fehér aurájú emberkék gyilkolással akarnak szebb és jobb világot teremteni. Mondjátok, ti ál-jók! Megpróbáltátok VALAHA
is felfedezni a másik értelmes lény ÉRTÉKEIT? Vagy egy
ismeretlen személy megítélése ott kezdõdik el és fejezõdik be nálatok, hogy milyen aura lebeg körülötte? Rajtad fehér aura van, de lehet, hogy rosszabb vagy annál,
mint akinek a skalpja az öveden fityeg... nem a jókat
akartam bántani írásommal, de ez már nagyon kikívánkozott belõlem! Kivételek persze vannak, remélem
igen sokan. Vannak még igazi jók, mint Yasmina, Jerikó, stb... Aki egyetért illetve tiltakozik, írjon bátran, beszélgetek vele. Mentha Arvensis (4067), a JÓSÁG híve
 Kérdés: Egy gonosz miért ne léphetne szövetségre
jókkal és semlegesekkel?
Clark O’Phane (5383)

Fenyegetés, Bunyó
 Büdös gonoszok! Mit hisztek ti magatokról? Azt,
hogy ti vagytok a legjobbak, a legerõsebbek? Ez hazugság! Egy kalap sz..-t sem értek! Hánynom kell, ha rátok
gondolok. Halál minden fekete aurájú kalandozóra! Aki
egyetért velem az írjon, aki nem, az halál fia. Halállista:
Blackmoon, Bazi Joe, Szörnykloffoló Fred, Nyurgafejû
Kelly és az összes gonosz kalandozó.
Hullajelölt Lily (1898)
 Ghalla minden jóérzésû kalandozójához szólok! A
világunkat egyszer már felégették! Meddig tûrjük még,
hogy az eszelõsek saját õrült érdekeikbõl egy második
világégést készítsenek elõ? Meddig romboljuk hiába a
ZAN-indukátorokat, miközben mások - Dalamar, Serény Múmiák, Ezüst Kígyó Szövetsége, Csala Csíny Csilla, Lord Executioner és még sorolhatnám - szorgalmasan építik!? Tharr, a Háború Istenének híveként hadat
üzenek mindazoknak, akik akár csak egy téglát is tesznek ezekbe a mocskos építményekbe - a halottak nem
építenek mát semmit! Ha kell, egyedül is megvívom a
kilátástalan harcot, de remélem, lesznnek köztetek
akik hasonlóan éreznek és akiknek többet ér a világunk
létezése a szûken értett saját életénél. És ha egy követõre is találok, felhívásom nem történt hiába!
Wolfheart (1644)
 Te alattomos, babarózsaszín bõrû, szõke hosszú hajú és kék szemû gnóm nõ, rézsisakban, rézpajzzsal,
bõrpáncélban. Utálom a gonosz gnóm nõket, akik azt
hiszik, hogy mindent szabad. Megtámadtál a (15,79)en. Vedd úgy, hogy kihívtalak párbajra.
Little Negró (5578), a hõs
 Calenrilnek és Elenios követõinek! Kedves hölgyem
az arcátlansága felháborító! Elenios papjai csábmoso-

lyukkal gátlástalanul lopnak, miközben mellüket döngetve a jóságról és kedvességrõl prédikálnak. Ajánlom,
hogy alkossanak szövetséget a hasonlóan erkölcstelen
árnymanókkal.
Blondman (3526)
U. i.: A véleményemmel nem vagyok egyedül...
 Ezennel tiltakozom minden, a kobuderákat ért
rasszista megnyilvánulás ellen! És felhívom azoknnak a
figyelmét, akik ilyen megjegyzéseket tesznek, hogy saját
kezemmel fogom az orrukat az agyukba (vagy a helyére) préselni. És kérem fajtársaimat velem fellépni.
Swarnold Arceneger (1353)
U. i.: És nehéz lesz egyeseknek a törött kezükkel a véres
orrukat törölgetni...
 Keresem azt a barna, kontyos hajú, kék szemû kobudera férfit, aki egy nap szimbólumot és egy halványan vibráló nyunyónyûvõ vikócmajom jelet viselt. Libertan közelében támadott meg július 4-e körül. Kedves ismeretlen Raia-hívõ! Szeretném megtudni a nevedet, hogy még egyszer elpáholhassalak! Leah nevében:
Gargador (2174)
 Mindenkivel tudatom, hogy Tarajos Sün Madár egy
gyáva troll, mert nem mer egy emberrel megküzdeni.
Holdvarangy (????)
 Ridvor Merdarogh!!! Te aljas! Te utolsó mocskos féreg, minden jók szégyene, te!! Betelt a pohár! Eddig elnéztem õrült ténykedésedet. Nem érdekelt, hogy az
500-asnál megöltél néhány teljesen ártatlan kalandozót
ámokfutásod során, de most... A negyedik skalpod a
barátomé, Alex Desponderé!!! Akit te aljas módon
meggyilkoltál Qvill egyik utcáján! Kalandozók (de fõleg
gonoszok)! Ridvor Merdaroghnak meg kell halnia! Az
vezényeljen benneteket, hogy veletek is megtörténhet
az, ami Alexszel történt. N. C. Brave, Topáz Kígyó! Hozzátok külön fordulok. Hozzád azért N. C. Brave, mert
tudom, hogy te is gyûlölöd a skalpvadászokat, hozzád
pedig azért Topáz Kígyó, mert Alex a hittársad volt és
mert neked meg van hozzá a hatalmad, hogy elpusztítsd ezt a férget! Ridvor Merdarogh személyleírása:
barna hajú, barna szemû ember férfi. Bronzpáncélt,
nap szimbólumot, bronzsisakot, kígyóbõr kesztyût és
bakkura csizmát visel. Trófeái: trappoló dinymák, mutáns pók, törpemammut. Fegyverzete: ubuk dobónyíl,
bronzhegyû lándzsa, orgyilkos tõr. Azt hiszem, ennyi
elég lesz a felismeréséhez. Beszéltem.
Painkiller (2130)
 Sheeva! Halál rá! 100 aranyat kap az aki megöli vagy
D. E. M. használatára kényszeríti! A hölgy Qvill közelében tartózkodik. A pénzt az ottani megbízottam fogja
elásni vagy odaadni. Bizonyítékot (lemásolt forduló)
kérek! Az elutasított:
Gargador (2174)
 Te fekete, hosszú hajú, kék szemû kobudera férfi!
Nagyon köszönöm, hogy az 502-es háztól 1 mezõvel keletre nekem jöttél. Ez a kis testmozgás segített felvinni
4-re az ütõfegyver-ismeretemet. Írd meg a Ghalla Newsban a kalandozószámodat, hogy kiadhassam rád az FTt.
Dárk a barbár (3194)
 Tisztelt támadóim, akik pihenõmet megzavarták
egymás utáni két fordulómban, üzenem nektek, hogy
amatõrök vagytok. Nem emlékszem, hogy ártottam volna az Ördögi Kör Leah tagozatának. Ha a hívatlan látogatásotokat egy Mortal Fate nevû patkánynak köszönhetem, üzenem neki: ha meg akarja enni az alpesi tehenét, szüksége lesz a fogaira. Üdv:
War Axe (5879)
 Te velejéig hülye fekete, hosszú hajú, szürke szemû
és zöld bõrû troll férfi, aki egy bunkóval rontottál nekem a (82,14)-en! Tudod, hogy az életeddel játszol? Azt
hiszed legyõzhetsz egy árnymanót? Ha már nem emlékszel rám, egy vörös, tüsi hajú, piros szemû, kecskeszakállas, bajszos és bronzbõrû árnymanó férfi vagyok.
Add meg a kalandozószámodat, a koordinátáidat és a
címedet! Buzgón várlak:
Tökös Tomcsu (2559)
a bosszú angyala (manója?)

Gondolatok
 Az oroszlán és a gólya
Egy derûs, nyári napon a manilla-fa árnyékában Dornodon és követõi felhõtlen kapcsolatának eredete felett
elmélkedtem. Akkor jutott eszembe egy régi, halhatatlan szellemû bölcs picinyke meséje. Kérlek, hadd
osszam meg veletek:
„Egyszer vadászni ment az oroszlán s zsákmányszerzése alatt egy csont a torkán akadt. Az állatok királya hangos kiáltással kihirdette: aki a csontot kiszedi a torkából, azt megjutalmazza. Eljött a gólya és hosszú csõrével kihúzta a csontot, majd kérte a jutalmát. Így szólt az
oroszlán: nem elég jutalom a számodra, hogy az oroszlán torkába nyúlhattál és épségben jöttél ki onnan?”
A történet nem fedi teljesen a valóságot, természetesen,
de én szerény személyem szerint erre a mesére asszociáltam. Ne vádoljon senki fia pártossággal, nem fûzök
hozzá kommentárt; ki-ki szûrje le magának az igazságot a történetbõl. Õszintén remélem, senkit meg nem
sértettem, de ha valakit e kis mese mégis bántott volna,
kérem írjon, én tiszta szívvel megkövetem. A legmélyebb tisztelettel:
Xyltin Ryid Mylyl (2104)
 Butthead... Kicsit tévesek az eszméid. Miért ne lehetne két gonosz karakter barátságban?! Vagy akár egy
gonosz és egy jó? Minden KT-nak megvan a saját felfogása és filozófiája, tehát az Ördögi Körnek is... Tisztelettel:
Rothdak, a Megtorló (1170)
 Eme idézetet elsõsorban a Lélektisztító Irgalmas Nõvérek KT tagjainak ajánlom, de sok jó jellemû kalandozó tanulhatna belõle: “A tisztaságnak bûnössé kell válnia ahhoz, hogy a bûnön diadalmaskodjon, ugyanakkor, s épp a tisztaság fennmaradásának érdekében, önmagát is meg kell büntetnie.” Raia hûséges követõje:
Issus Banth (1173)
 Nem értek néhány kalandozót, hogy miért irritálják
õket a „lopott” nevû karakterek? Mi van abban, hogy
egy kalandozó egy regény hõsének nevével ruházza fel
karakterét? Csupán annyi, hogy szeretne eggyéválni a
regénybeli hõssel úgy, hogy itt a TF-en ugyanazt a nevet
viselõ karaktert irányít. Az meg egyáltalán nem igaz,
hogy nincs fantáziánk. Adjatok meg akármilyen fajt, kitalálok neki eléggé fantáziadús nevet. Tegyetek próbára!
Fürge Calver (2957)
 Ti, kik a déli 27-es mínoszkúphoz jöttök a Halálfutam-folyosó elveszett kincseiért, s nagy nehézségek
árán kihoztátok “kis vaspajzsainkat”, s észleltétek, hogy
a kincs számotokra továbbra is elveszett marad, gondoljatok csak a mi szeretett és ügyes fajtánkra: az
ÁRNYMANÓKra, akik vigyorognak a világra, s dúskálnak

egyre gyarapodó kincseikben. Nyomorult kobuderák ismét rosszul jártak: a négybõl kettõ az övék volt. Gondoljatok csak bele: érdemes volt? Szerintünk igen. Tapad még kis vaspajzsra árnymanó keze.
Zsebpiszok (1663), Givangel (5528)
 Zark gondolatai Dalamar jóságáról: Dalamar! A sorsok más-más irányba haladnak. Abszolút igazság nem
létezik, egyéni igazságok vannak. Hinni kell a sajátunkban! Ez a LEGFONTOSABB.
Zark (2072)
 Üdv. Kalandorok! A közelmúltban Kodomo Szanpo
elbûvölt tõlem 3 vasércet. Ebben persze nem lenne
semmi különös, csakhogy én egy Raia-tanítvány vagyok
és - mint jó a jótól - visszakértem tõle a tárgyaimat.
Válaszként kaptam, hogy számára a bûvölés nem lopás
(mint az én szememben), hanem egy hatékony varázslat, amellyel segítséget kérhet tõlem. Nagyon kíváncsi
vagyok (minden ellenségeskedés nélkül) a többi Elenios-pap véleményére a bûvölésrõl, sõt talán nem csak
én...
Bohmer Kair (2201)
U. i.: Fontos: Szanpo felajánlotta a viszonzást!
 Ezer kárhozat! A fertõ beette magát Ghallára és terjeszkedik! Már a jóság néhány elkorcsosult szolgája is
meghunyászkodva hajt fejet elõtte, ahelyett, hogy tüzes
pengéjével kivágná a fekélyt! Ismerjétek fel a veszélyt!
Ezer kárhozat rájuk! A magam nevében:
Red Bloody Gore (4942)

Segítség
 Aki segítséget tud nyújtani egy kezdõ és tapasztalatlan elfnek, nagyon kérem, hogy üzenjen! Bármilyen
tárgynak vagy infónak rendkívül örülnék. Délnyugaton
kószálok (22; 112).
Avillis (2794) - Szinay Péter
Bp. X., Kõrösi Csoma út 5. IX/26. Tel.: 1/260-0438
 „Kedves” kék szemû, hosszú, szõke hajú tintacsiga
és garokk trófeás gonosz árnymanó fiú! Ha már egy ormánygõte csont beszerzését is csak lopással tudod elintézni, csak sajnálni tudlak! De lásd, hogy nem vagyok
haragtartó, felajánlom segítségemet:
1. megtanítalak 1-2 jó fogásra; ne félj nem rajtad fogom bemutatni!
2. segítek elejteni egy ormánygõtét, ha esetleg szükséged lenne még egy csontra. A zsákmány a tiéd lehet!
Ha elfogadod, írd meg a számodat, te szánalmas! Puszillak:
Febster, a tolvajok félelme (1328)
 Akinek van egy kölcsönözhetõ bronzkulcsa, írjon!
Bármi áron kéne...
Blade (2050)
 Ezúton közlöm minden tisztelt kezdõ és haladó kalandozóval, hogy ha kell bármiféle segítség a kalandozáshoz (infó), akkor írjanak bátran, mert mindenkinek
segítek, ha tudok, fajra, jellemre való tekintet nélkül!
Rockefeller (1151)
 Kezdõ kalandozók! Tárgyakra, információra lenne
szükségetek? Keressetek meg engem, ha tudok, szívesen segítek bármiben. Mr. H. A. I. R. (3188) Kaltenbach Péter, 2030 Érd, Facélia u. 35/A. Tel.: 23/375-414
 Ki volt az a copfos, aranyhajú, kék szemû, szakállas
gnóm férfi, aki a (15; 5) koordinátájú mezõn lopni
próbált tõlem?
Gilbert (2052)
 Tapasztaltabb kalandozók! Mindenféle gyakorlati információt - tehát nem enciklopédiát - keresek! Ha harcoltál már szintszívóval, nyuhaj karbinnal, tetememberrel, ha estél már szopógödörbe, ha már jártál a
helytartói város varázslójánál, fegyvermesterénél, bankjaiban, írd meg, mit tapasztaltál! Az infókat meghálálni
nem igen tudom, de egy gyakorlati megfigyeléseket adatait tartalmazó adatbázis anyagát bõvítem velük. Segítségedet elõre is köszöni: Mentha Arvensis (4067)
 Üdvözlet, kedves ZAN-romboló kalandozók! Ha lenne köztetek, aki megszánna egy leendõ rombolót, az
küldje már el nekem a ZAN-indukátorok koordinátáit.
(Fõleg a Wargpin melletti érdekelne, meg a libertani.)
Elõre is köszi, üdv:
Graham Treefrog (4788)
 Kedves Wargpin környékén kalandozó Elenios-hívõk! Ha van kedvetek (és már meg is kaptátok a feladatot) templomot építeni, üzenjetek! De'Cugel (2043)
 Keresem mindazon hithû Tharr papokat, akik a
helytartói városok utáni mínoszkúpok közelében templom építésében részt vennének. Tharr még nagyobb dicsõségére! Várom jelentkezéseteket:
Hafi, a hirtelenharagú (4956)
 Mindenkinek, aki igazán a barátomnak érzi magát!
Tudjátok jól, nem szeretem a fenyegetéseket, párbajokat, kihívásokat stb..., úgyhogy a Ti segítségetekre lenne
szükségem. Olvashattátok az újság hasábjain, amint egy
számomra ismeretlen kalandozó, akit soha semmilyen
módon nem bántottam meg (de úgy látszik az én révemen akar népszerû lenni) gyalázatos módon hasonlítgatva feltûnési mániásnak titulált. Kérlek tehát benneteket, hogy egy-egy pár soros hirdetéssel szóljatok rólam valami jót, kedveset, ha ez nem nagy kérés... Remélem, ezzel sikerül visszanyernem ellenlábasom (?)
toleranciáját és rájön, hogy nem akarok én senkinek
semmi rosszat. Tehát Ti, akik kedveltek engem, gondoljatok arra: én bízom bennetek! Köszönöm a segítséget,
baráti üdvözlet: Ganéj Animal (1372), a "bosszúálló"
 Tharr-hívõk segítségét várom a beáldozáshoz. Aki
nélkülözni tud rezet, sallankkarmot, ásót (lapockacsontot), az keressen meg. Az 500. épület közelében
mászkálok, a fenti dolgokért cserébe rengeteg INFO-t
tudok küldeni!
Ratosan (4217), a Tharr-hívõ (?)
 Várom Elenios követõinek jelentkezését közös oltárépítés céljából. Qvill környékiek írjatok!
Hullajelölt Lily (1898)

Humor
 A jövõ - avagy egy törpe látomásai az elkövetkezendõ
évekrõl (Hírek Ghalláról néhány évvel késõbb):
- Raia hívei - fõképp a Lélektisztítók - borzalmas csatát
vívnak a gonoszok ellen. A Serény Múmiák Vlagyimirral
összeállva már több Raia-templomot elpusztítottak, köszönhetõen a wargpini ZAN-indukátornak. Azonban a
Lélektisztítók és társaik hevesen álltak ellen és a háború még mindig folytatódik. Nincs olyan nap, amikor ne
csapnának össze a Káosz megidézett teremtményei a
trikornisokkal és más jóságos lényekkel.
- Hatalmas kizsákmányolási folyamat kezdõdött, midõn
a Mesterek Bandája megkezdte versengését az Elenioshívõkkel. A tét: ki tud nagyobb vagyont összeharácsolni
három hónap alatt. Néhányan azt rebesgetik, hogy ebbe
a Fairlight-hívõknek is lesz beleszólásuk, mivel az árnymanók többször is próbálták megtámadni bankjaikat,

így akarván pénzhez jutni.
- A Tharr-hívõk egy csoportja (nevezetesen a Két Kard
Testvérisége) szövetkezett VI. Borax-szal, hogy együtt
álljanak ellen a félelmetes Sistergõ Pumpával és varkaudarjaival összeállt Ördögi Kör támadásainak.
- Leah hívei összegyûltek a félsziget délkeleti részein az
Árnyékbirodalomban és megkezdték áldásos tevékenységüket. Hatalmas túlvilági kapukat nyitva gyûjtik össze
Istenük holtakból álló seregét. Megállításukra a Sheranhívõk szövetkeztek a Viharlégióval és a Vasalt Bunkókkal. Néhány nap múlva megindulnak az Árnyékbirodalom felé, hogy megállítsák az elvetemült Leah-hívõket.
“Ha így folytatjuk, nem lesz jövõnk!”
Legyetek üdvözölve:
Gargador (2174)
 Két harcos heverészik a réten. A csillagokat számolgatják a csöndes éjszakában a végtelen égen:
- Te, hogy kerül a fejedbe ez a nagy nyílvesszõ?
- Hát, ez csak úgy eszembe jutott!
 Sikerült!!! Végre lecseréltem a csontváz lord, velociraptor és jégtroll trófeámat... elite BKV-ellenõr, élõholt
anyós, kétportos programozóra!!!Issus Banth (1173)
 Tisztelt hozzátartozók, Kobuderák, Kalandozók!
Mélységes megrendüléssel tudatjuk, hogy Gyilkos Tetû
(0116) a Túlélõk és Kalandozók napján (1995. jún.
30.) egyelõre tisztázatlan körülmények között elhunyt.
Alakváltó rémtett Qvill közelében!!! Szõrös Karom
(5367) megölte Gyilkos Tetût (0116), 4 támadással 101
életpontot sebezve. A vérszomjas gyilkos (ökölvívás 14,
harcmûvészet 7) brutálisan szétverte áldozata testét. Az
elkövetõ alaposan gyanúsítható Fabontó Sawyer (0071)
és családja kiirtásával is. A tettes nyomait számos bottal
ütik. Szõrös Karom fejéért 1000 aranyat fizet a gyászoló
család!!!
 Hét tévhit a trollokról:
1., A trollok nem esznek köveket és szemetet. Az árnymanók viszont igen, innen származik a félreértés. A
trollok gyökereket, bogyókat és meglehetõsen sok rothadt húst esznek.
2., Minden tréfa ellenére a trollok nem ostobák. Lehet,
hogy nem a lehetõ legértelmesebbek, de elég ravaszak.
Csak próbálj elmesélni nekik egy troll viccet...
3., A trollok nem imádnak fákat és sziklákat.Ez a tévhit
akkor keletkezett, amikor valaki meglátott egy varázslót,
aki mélyen meghajolt egy fa totemoszlop és egy olyan
szikla elõtt, melybe troll legendákat véstek.
4., A trollok soha nem eszik meg gyerekeiket tévedésbõl. Csak akkor teszik ezt, ha nagyon éhesek, olyankor
viszont teljesen szándékosan.
5., A trollok nem tartanak attól, hogy a fejükre szakad
az ég, habár az igaz, hogy nem nagyon szeretik a tágas
égboltot odafönn és nem kedvelik az erõs napsütést
sem. Ha látsz egy trollt, aki a fejét fogva fel-alá szaladgál
és jajgat, akkor egyszerûen csak fejbe verte valaki!
6., A trollok nem a föld alól jöttek elõ. Az intelligens(ebb?!) trollok a mocsári trollokból fejlõdtek ki,
amelyek az átlagos trolloknál véznábbak. Ocsmány,
visszataszító teremtmények, még a közönséges trolloknál is undorítóbbak...
7., A trollok nem híresek humorukról, de ennek ellenére mégis kérkednek humorérzékükkel. Erre egy példa: "Hogyan lehet hat árnymanót elhelyezni egy ökrösszekéren? Úgy, hogy elõveszed a mandibulakaszát,
miszlikbe vágod õket, majd megeszed és te ülsz fel az
ökrösszekérre. Ha-ha-ha!"
Brutalitisz (3664)
 Tharr üzenete híveihez és az õ papjai által alkotott
Két Kard Testvérisége tudati összefonódáshoz, valamint
Ghalla minden polgárának. Nagy várakozással töltött el
a III. Alanori Olimpia. Számomra ez az év legnagyobb
eseménye és sosem mulasztom el, hogy megfigyeljem,
kik azok, akik hitemet követve igazán jól szerepeltek.
Elõször is gratulálok Gillette-nek, ki mutáns nõ létére a
kezdõk között kivívta magának a gyõzelmet. A másik
Két Kard Testvérisége-tag, aki dicséretemet megérdemli, Eutektikus Delej, ki ügyesen és méltóságteljesen
nyert a tapasztaltak között. Igazán izgalmas és látványos
csatákban jeleskedett Mordamir is s végül a második
legjobb veterán lett, fényesítve közös tudatának, s hitemnek hírnevét. És végül minden elismerésem Wormnak, ki Ghalla legjobbjai között eljutott a döntõbe, s
olyan KT-nak lehet vezetõje, melynek tagjai igen jeles
érdemeket harcoltak ki az Olimpián.

Kontakt
 Barátaim, nagyon szégyellem késéseimet - de mit
tegyek, ha egyszer lélegzetvételnyi idõm is alig van néha? Kérlek titeket, bocsássatok meg nekem, ezen hibákat jóváteszem, ahogy tudom. Mindenesetre azt szeretném egyszer s mindenkorra mindenki tudomására
hozni, hogy ha egyszer valaki írt nekem, arról nem feledkezek el, s legkésõbb négy hónap múlva mindenképpen válaszolok. Tudom, sovány mentség, de ennyit
ígérhetek. Ne haragudjatok rám, kérlek.
Xyltin Ryid Mylyl (2104)
 Fürge Gyopár! Bocs a téged ért sérelmekért. Boríts
rá fátylat vagy rám egy asztalt és keress meg!
Nimgil Avio (4290)
 Ghalla tapasztalt (“én már régi motoros vagyok...”)
kalandozói! Szeretnélek megkérni titeket, hogy a GN
olyan számait, melyek nincsenek meg nekem, küldjétek el címemre. Ha még kell neked, akkor lefénymásoltatom és visszaküldöm. Ha tehát neked van 11-nél régebbi Ghalla News-od, küldd el nekem:
Szabó István, 3600 Ózd, Bolyki Fõút 44. 1/3.
Elõre is köszi mindenkinek: (3060)
 Ha érdekel a metalzene, a mágia és a fantasyt is komolyan gondolod, írj (üzenj)! Lunaris D. S. (3338)
 Hé, Kegyet-Lenke! Én benne lennék egy-két ál-jó
megagyalásában! Kezdjük pl. Ridvor Merdarogh-al,
mert még csak 3 skalpja van.Mentha Arvensis (4067)
 Ki vagy te kontyos, ezüsthajú, csillogó szemû, bronzbõrû kobudera nõ, aki mászókarmot, szögespáncélt,
ezüst nyakláncot és koponya szimbólumot viselsz? Jobb
kezedben rézdarab van! Szeretnék veled megismerkedni! Egy fekete, copfos hajú, szürke szemû gnóm vagyok! Tisztelettel:
Clark O’Phane (5383)
U. i.: Az 535 - 12-es labirintus környékén már kétszer
találkoztunk, de te egyszer sem mutatkoztál be.
 Szövetséget kötnék közepes szintû mágussal és kobudera harcmûvésszel. Gonosz jellemûek kizárva! Információ- és/vagy tárgycsere lehetséges.
Paul Atreides (2684)

 Tartós kapcsolatra vágyom egy fiatal, könnyû léptû
elf lány személyében. Szõke hajú, kék szemû elf srác vagyok. Várlak!
Avillis (2794)
 Tisztelettel megkérem azokat a kalandozókat, akikkel az Olimpián harcoltam, hogy küldjék el nekem az
akkori karakterlapjukat. Elõre is köszönöm:
Ezüst Sólyom (3686)
 Tisztelt kalandozók! Március-május hónapokban valószínûleg több hozzám küldött levél eltûnt, ill. visszaküldték a feladóhoz. Aki ezidõtájt írt nekem, de nem válaszoltam, az vegye fel velem a kapcsolatot (ha aktuális).
Vörös Leif (3110)
 Várom kezdõ gnómok jelentkezését (1-5. sz.) Shaddar és az 501-es torony környékén, akiknek szükségük
van néhány jótanácsra, infóra, tárgyra. Noname (4135)
 Barátaim, játékostársaim! Várom minden olyan
egyén jelentkezését, aki benne lenne egy szerepjátékcsapatban. Elõnyt jelent az, ha a XVI. kerületben lakik,
mivel klubban vagy bárhol játszanánk a következõ játékokat: - M. A. G. U. S. - AD&D - Warhammer Fantasy
De mivel a Petõfi Csarnokba mennénk játszani, más kerületekbõl is jöhettek. A lényeg a játék szeretete. A következõ címen jelentkezhettek:
Németh Miklós, 1165 Bp., Margit u. 90. 1/3.
 Ghalla túlélõi! Keresek olyan budapesti kalandozókat, akik nemcsak Ghalla világán kalandoznak, hanem
másikon is, ill. maguk közé vennének egy teljesen kezdõ játékost. Szívesen játszenék bármilyen szerepjátékot.
Inkább klub, de más is érdekel. Gobar dar Khardok
(4910), 1024 Bp., Fillér u. 8. III/8.

Közös Tudat
 1995 nyarán speciális elf KT alakul Amwenion
(4563) vezetésével. Az egyetlen belépési feltétel az, hogy
elf légy. Tehát nemestündék és erdõtündék, valamint
drow-k jelentkezését várom. Üzenjetek! Üdvözlettel:
Amwenion (4563),
Petrilla Károly, 1183 Bp., Selmecbánya u. 39.
 Az Álomõrzõk Közös Tudat tagfelvételt hirdet! A belépés feltételei: 1) Valóban JÓ jellem, 2) „Békés” szemléletmód, 3) Türelem és kitartás. Mindezek bizonyításának érdekében a jelnetkezõnek tíz szóbeli ajánlást kell
összegyûjtenie a KT eddigi tagjaitól (ismerkedés, levelezés útján). Segítségnyújtásért és további felvilágosításért
fordulj hozzám:
Jerikó (3821)
Ui: jelenleg 4-5 betöltetlen hely van a KT-ban.
 Dornodon hívei jelentkezzetek a Szent Inkvizícióba!
Ez egy új KT lenne, de X. megakadályozta a megalakulást. Nem tudom, hogy lehet valaki ilyen, hogy saját paptársait akadályozza meg egy KT létrehozásában. Dornodon papjai, nem az az érdekünk, hogy összetartsunk?
Mindegy, hogy milyen szövetség keretén belül. Szóval itt
az idõ, hogy ne mindenki Ördögi Körös legyen!!! Legyél
nálunk tag! Keresd a Lángoló Fekete Keresztet! Mi a tiszta dornodoni hitet terjesztjük Ghalla földjén! Jelentkezésedet megteheted:
Dorx Raven (2774)
 Le a kalappal a MAFFIA KT kiagyaló(i) elõtt. Roppant
fantáziadús név, különlegesen intelligens, (cseppet
sem) vezércentrikus szabályzat, mélyenszántó ideák és
igen bölcs célkitûzések. Ezt a fajta agyi sötétséget még
találó nevû Igbut barátunk is megirigyelhetné. Javaslom
minden egyjegyû IQ-val rendelkezõ kalandozónak, hogy
ebbe a KT-ba lépjen. Legalább fel lehet majd õket ismerni...
Yasraena (3938)
 Akit érdekel... Vlagyimirnál voltam egy ideig, de aztán
meggondoltam magam és kiléptem tõle... Vagyis ki
akartam lépni, de nem engedett! Végül mégis sikerült.
Hallgassatok rám: NE lépjetek be a zsarnokhoz, mert
megcsalattok! Most már ellensége vagyok, nem “társa”
és pusztítom minden ZAN-indukátorát...
Axel Marguin (5181)
 Alakuló Közös Tudatba keresek potenciális tagokat,
akiket még nem csábított el egyik oldal sem, azaz semlegesek.
Noname (4135)
 Barátaim, Társaim! Várom olyan kalandozók jelentkezését, levelét, akik most (július 1.) tartanak a 30. fordulójuknál. 25-35. fordulósok a legjobbak. Szeretnék
alapítani egy speciális semleges KT-t. Az érdeklõdõkkel
kidolgoznánk a belépés feltételeit stb... Valamint szólok
minden kezdõ (1-6. ford.) kalandozóhoz, hogy írjanak.
Õk alkothatják az új nemzedéket. Alapítsatok csapatot
vagy szövetséget és jelentkezzetek nálam. Tehát várom
minden leendõ és meglévõ Tharr-, Sheran- és Fairlighthívõ jelentkezését.
Németh Miklós, 1165 Bp., Margit u. 90. 1/3.
 Bátor kalandozó! Július végén, esetleg augusztusban
megalakul az - ezidáig - egyetlen tolvajellenes KT, a TABU. Ha jó vagy semleges jellemû vagy, és tetszik a szervezet, üzenj! Az alapítási ceremónia Lady Olívia és Qvill
között fog lezajlani. Ne késlekedj! A becsület kövesse
lépteid... Akinek üzenhetsz: Igazságos Mátyás (1162)
Szûcs Tamás 1214 Bp, Krizantém 28. Tel.: 1/277-0838
 Elfek jelentkezését várom KT-alapítás céljából. Akit
érdekel a dolog és kíváncsi a részletekre, keressen meg!
Köszönettel: Szürke Ilanor (5369) - Ágoston Viktor
5600 Békéscsaba, Rákóczi u. 30. Tel.: 66/328-513 (du.)
 Elfek! Elérkezett az idõ, hogy végre megalakuljon egy
olyan elfekbõl álló szövetség (késõbb KT), mely csak a
jót szolgálja. Minden olyan jó (esetleg még semleges)
jellemû elf kalandozó jelentkezését várjuk, aki szeretne
nem egyedül, hanem szervezetten küzdeni a gonoszság
ellen. Ne tûrjük, hogy a Butthead-hoz hasonló, sötét elfek porba tiporják a régen még oly magasztos és nemes
elf fajt. A szint és a nem nem számít, a lényeg, hogy segíteni akarjatok. Ha sikerült valakit a jó oldalra csábítanom, akkor írjon nekünk:
Mithrandil (1534)
Bártfai Péter, 7400 Kaposvár, Damjanich u. 3/B.
Elanie (4355) - Szeles Zoltán, 1161 Bp., Rákóczi u. 93.
U. i.: Kezdõk elõnyben. Az 506-ostól keletre indultunk.
 Ghalla elfjei! Ideje már, hogy egyesítsük erõinket.
Akit érdekel egy Közös Tudat alakítása északon, Shaddar
környékén, írjon!
Blade (2050)
 Ghalla jó kalandozói! Szeretnék megalapítani egy
olyan JÓ Közös Tudatot, amely a tényleges jóságra, nem
pedig üres szavakra és skalpgyûjtésre épül. Utalok ezzel
az Irgalmas Nõvérek tevékenységére és idézem Fire Elemental szavait: “Irtsátok a kalandozókat, Raia majd kiválassza az igazhitûeket.” Lighting Power (2407)
Vértes Dávid, 2094 Nagykovácsi, Radnóti u. 7/B.
U. i.: Várom azoknak a jó kalandozóknak a jelentkezését, akik a 40. fordulójuk körül, vagy az alatt járnak.

 Gonosz lelkû angyalok! Vérvadászatra hívja követõit
Dornodon, a sötét Isten. Ne légy PRÉDA, inkább lépj be
a Vérvadász Angyalok (Dornodon spec. KT) soraiba.
Megalakulás Libertan környékén. Bõvebb információ:
Terminatroll (5962)
Virág Gábor, 1188 Bp., Bercsényi u. 79/B.
 Kezdõ Túlélõk! Megalakult a Beavatásra Várók Szektája (BVSZ), a Maffia tagtoborzó szervezete, melynek
célja: segíteni azokat a kalandozókat, akik a Maffiát választották, de az alacsony fordulószámuk miatt még
nem léphetnek be a KT-ba. Ahhoz, hogy beléphess a
BVSZ-be, alá kell írnod egy szerzõdést, melyben ígéretet
teszel, hogy amint az 56. fordulódat eléred, belépsz a
Maffiába. Cserébe max. 100 arany értékben tárgyakat
biztosítunk neked (páncélok, fegyverek, áldozati tárgyak) és védelmet kapsz az ellenségeiddel szemben. A
belépés egyéb feltételei: 1) minimum 10. forduló. 2) gonosz vagy legalább semleges (-10) jellem. 3) minimum
6. szint.
Megváltó (1550), a Maffia vezetõje
 Milyen célok fûtik az Acél Öklök-et? Szeretnénk, ha
Ghalla kobuderái egy nagyon mûködõképes, tápos KTben egyesülnének, igaz ez a 23. Közös Tudat a félszigeten, ezért sokan azt hiszik, hogy ez is csak egy azon KT-k
(tisztelet a kivételnek) közül, melyek az alábbi felkiáltás
alapján jönnek létre: „Dobjunk már össze mi is egy KTt, mert én is KT-vezér akarok lenni!” Ezek persze legtöbbször elég gyengék és mûködésképtelenek. Az utóbbi
persze nem mindig igaz, mivel egy héttagú KT-t elég
könnyû vezetni. Ezzel szemben az Acél Öklök KT 3 KTkezdemény összeolvadásából alakult ki. Szigorú, jó szabályzata van, jól mûködik és a tagok száma már így is
nagy, de emellett folyamatosan nõ. Kobuderák, itt, köztünk a helyetek!Old Shatterhand (3657), az egyik ököl
 Mindenkinek! Ha valaki be akar lépni az Éjharcos
KT-ba, az kétszer is gondolja meg! Mindent ígérnek, de
semmit sem tartanak be! Csalók gyülekezete! Egy csatlakozott volt tag:
Gargador (2174)
 Mindenkinek! Szeretnél tagja lenni egy igazi, összetartó Közös Tudatnak? Nálunk a Barátság a legfõbb
erény, s nem a hatalom mások felett... Ha kicsit más
vagy, mint a többi, akkor köztünk a helyed! Mi várunk
Rád... Éjharcos!
Rothdak, a Megtorló (1170), Blackmort (3257)
Cylk, a Harcosnõ (1511), Lord of Nimeron (5382)
 Szánalmas olvasni azon tehetetlenségbõl fakadó siránkozásokat és mocskolódásokat, melyeket némelyek
azon kínjukban szülnek, hogy nem bírják elviselni, hogy
egy Közös Tudat mûködhet jól és sikeresen is, mint
ahogyan azt a Lélektisztító Irgalmas Nõvérek bizonyítják.
Villámkezû Barthos (2658)
 Elfek! Faji KT-t alakítok 1995. novemberében. Érdeklõdni máris lehet! Ha most a 40. fordulód körül
vagy, írj!!! Jellem nem akadály!
Mentha Arvensis (4067)
 Elnézést kérek mindenkitõl, aki érdeklõdött a Barbár
KT iránt, de sajnos bizonyos problémák miatt csak július-augusztusban lehet szó róla. Majd késõbb újra jelentkezem.
Cras Lorg (3244)
 Azok a RAIA papok figyeljenek, akik a közelmúltban
jelentkeztek vagy szeretnének jelentkezni a Lélektisztító
Irgalmas Nôvérek Közöstudatba. Sajnos jelentkezésüket
nem tudom elfogadni, mert a KT betelt. Akik levelükre
választ kapnak azok még tagok lesznek, akik nem, azoktól elnézést kérek, és ajánlom figyelmükbe a másik két
Raia Közös Tudatot.
Darkseid (#3448)
Ui: Keresem azt a két Raia hívô kalandozót, akikkel a II.
TF találkozón a mûvelôdési ház elõtt beszélgettem, majd
a III. TF találkozón részt vettek a KT gyûlésén és utána
belépésükrôl beszélgettünk. Ha nem jelentkeztek, a
fenntartott helyekre mást fogok bevenni a KT-ba.
 Figyelem! Újabb információ! A Sötét Energiák Szövetségének alapítója, D. C. Killer felhívja az érdeklõdõk figyelmét, hogy a szövetséget Közös Tudattal is meg kívánja erõsíteni! Várom jelentkezésetek!
D. C. Killer (3248),
ifj. Bécsi József, 8698 Somogyvár, Május 1. u. 58.
 Ghalla kalandozói! Kalandorok, kik túléltétek a világégést! Ha körülnéztek, meglátjátok Ghallát, ahol mostanra szörnyû káosz uralkodott el. A nagy szövetségekben nincs összetartás (tisztelet a kivételnek!), a kis szövetségek pedig már nem élnek meg, elnyomják õket.
Mostanra mi, kalandozók egy csoportja összefogtunk,
hogy megpróbáljunk valami "mást" létrehozni. Valami
különlegeset, amihez nincsen fogható. Mert mi képesek
vagyunk egy erõs szövetséget alkotni egy közös cél érdekében és így egyéni céljainkat is könnyebben elérhetjük.
Van szerencsém bejelenteni az Illúzió Mesterei Közös
Tudat megalakulását. Az a 20-30 tag, aki idáig mellénk
állt mutatja azt, hogy helyes úton járunk. Csatlakozz
hozzánk, légy tagja egy erõs szövetségnek!
LeChuck (4810), Shiran (4900), Allanard (2326),
McSivaat (2569), Xlewers (4052), Rath (1356),
Lendrin Vellian (2989), Atrix (1776),
B. Arcú (4884), Winnirixi (5803), Gem (2056),
Fealefel Throm (2444), Darkness of Man (2019)
 Minden érintettnek! A kobudera KT spec. képessége
megváltozott! Köszönjük a Játékvezetõ jóindulatát!
Acél Öklök (9123 KT)
 Shaddari és xantroxi túlélõk! Alakul az (n+1). Közös
Tudat! 7 agyilag elszállt egyén végre elhatározta, hogy
létrehoz egy baráti társaságot, amely összefogná a Shaddar-Xantrox vidékén kalandozókat. A Közös Tudat megalakulásának egyetlen célja van; Ghalla északi területein
egy jellemtõl, vallástól, fajtól és nemtõl független társaság megalakítása. Tudvalevõ, hogy itt az északi területen
kizárólag speciális KT-k mûködnek (Naplovagok, Északi
Druida Szövetség, Ezüst Kígyók, valamint néhány más
spec. KT-tag kalandozik itt). Messzire kell vándorolni,
így nehéz dolga van annak, aki szeretne egy Közös Tudat
tagjaként egy számára kötetlen társaságba belépni. Gondolj bele, egyáltalán nem biztos, hogy jobb társakra találsz egy speciális KT-ban. Talán éppen ezek gátolják a
tagok egyéni céljainak megvalósulását. Nálunk mindenki a saját céljait próbálja megvalósítani, amelynek elérésében számíthat tudattársai segítségére. „Ha úgy érzed,
Te is új színt hozol a Kaleidoszkóp-ba, akkor várunk, jelentkezz!" Ha nem tudod, mi az a kaleidoszkóp, nézz
utána, megéri! Jelentkezni lehet:
Kobuder Master (3859), Tel.: 62/437-259
 Üdv. embertársak és más fajú túlélõk! Kb. fél év
múlva általános KT-vá alakuló szövetség létrehozásához
keresek olyan kalandozókat, akik életcéljuknak tekintik

a kovácsmesterség mûvészi szintre fejlesztését. A cél inkább a szerepjáték, s nem a tápolás lenne. Faj, nem,
vallás nem számít, csak a kidolgozott karakter.
Kuprokefal Malleus (2571)
 Üdvözlet túlélõk! Én, Megalon Elimar Zan, a ZAN
Rendje KT nevében szólok hozzátok Vlagyimir megbízásából. Elõször is tudnotok kell, hogy ez a tudati szövetség a ZAN energiáinak teljes kihasználására jött létre.
Ebben senki nem akadályozhat meg minket, aki pedig
megpróbálja, elpusztul! Egy lehetõségetek van: csatlakozni és újabb tagokat szervezni a KT-be. Ez persze soksok elõnnyel is jár! Ha Huertol közelében akarsz belépni, nekem is írhatsz, de Vlagyimir mindig tud segíteni és
a varkaudar társaim is!
Megalon Elimar Zan (1566)
 Várom a Fairlight-hívõ kalandozók levelét Libertantól
Huertolig, egy KT alapításának céljából. A KT neve Spekulánsok lenne, de ha írtok egy már részben meglévõ
KT-ról, akkor abban is benne lennék, mint alapítótag.
Tehát várom leveleiteket:
Avakonour (4124)

Szerelem
 Alice! Miért nem válaszoltál? Kérlek írj vissza! El is
utasíthatsz, de legalább levelet kapjak tõled. Mindig is
szerettelek, most is szeretlek és szeretni foglak halálom
után is. Odaadó híved:
Clark O’Phane (5383), a szerelmes
 Calenril! Gyere baby, én nem fogok ellenállni!
En’Laos (3490)
 Drága Xira! Elepedek Érted! Legalább az Acél Öklödet
megcsókolhatnám! Írj, Te Drága! Nagyon várlak:
Febster, a nagyon szeretõ (1328)
 Kedvesem, Rydm Ysad Anser! Szeretlek, amióta csak
megláttalak. Legyél a férjem!
Silvara L'amariola (4487)
 Nicsak, nicsak. Hova lesz a faji és nemi összetartás?
Te copfos, aranyhajú, piros szemû troll nõ! Szeretnélek
megismerni! Biztos emlékszel: március elején az 502es varázslóháznál akartál meglopni, de sunyin elszaladtál. Ha érdekel egy párkapcsolat egy kopasz, félszemû és
fekete bõrû troll férfival, írj vagy add meg a címed! Jelige: "Együtt jobb, könnyebb (de mi?)".
Little Negro (5578),
Marschall Tamás, 1053 Bp., Veres Pálné u. 25.

Egyéb
 Dzsoki a gonosz? Hahhahhhaha... Imádom a szamócát, fõleg cukrozva...remélem megkínálsz egy-két szemmel?! Nevetséges, inkább oszlasd fel az egész gyümölcsöstálat és gyere a ZAN KT-ba!
Axel Marguin (5181), a ZAN patrónusa
 Elf lányok! Ti, kik szebbek vagytok mint az élet,
érinthetetlenebbek, mint a tûz, kecsesebbek, mint egy
légi rozmár s édesebbek, mint a méz. Nektek ír egy elf
férfi, aki párját keresi és ritkítja. Remélem sokan írtok
nekem, hiszen a puszta létetek is öröm nekem (kezdõ,
még beavatatlan hölgyek elõnyben). Egy mindent túlélõ
elf:
Malacellenes Etrok (2308)
aki szeret ajándékozni és ajándékot kapni
 Erik az Északi! Elküldhetnéd az igazi számodat
(nem a 2355-öt), ha már egyszer társakat keresel!
Gordon Marlo (2349)
 Ghallai Egyensúly Szekta (GESz.)! Elhiszem, hogy
megalakultatok, de hogyan beszélhettek a jók kiirtásáról, amíg sokan közületek csak semlegesek?! Az egyetlen
értelmes cél az, hogy megakadályozzuk a II. világégést!
De hogy ti fogtok uralkodni?! Buttheaddel és Igbuttal
együtt gondoskodtok arról, hogy a kalandozóknak hónapról hónapra legyen min röhögniük. Lehet, hogy vannak köztetek értelmesebbek is és csak Coc Pops és Kelly
ír ilyen hülyeségeket? Üdvözlettel:
Keryllin Hellas (2373)
U. i.: Coc Popstól szabaduljatok meg. A GESz-t ért szidalmak és kritikák jórészt miatta vannak. Már több kalandozót is felhergelt maga ellen és így a GESz ellen is.
 Gyakjáá máá' Ilinyí!!! Sörfin, a Kõbányai (1337)
 Hello mindenkinek! Üzenem Shadownak és Amazonnak, hogy Libertanban vagyok! Ja, és Õk is jöjjenek
ide!
Graham Treefrog (4788)
 Jóérzésû kalandozók! Ezennel felkérünk mi is titeket, hogy pusztítsátok a ZAN-indukátorokat! Azért kérünk erre titeket, mert mi ezt még nem tehetjük meg és
ha leégne a félsziget, akkor nem tudnánk hol piálni.
A barátságos alkoholisták (Szesztestvérek)
 Kalandozó! Mielõtt elpusztítanál egy növényt, gondolj
a régi Ghallára! Azt akarod, hogy a félsziget ilyen legyen?
Helyette inkább rombolj 20-30 TVP-t egy ZAN-indukátorba! Sheran nevében:
Keryllin Hellas (2373)
 94. születésnapom alkalmából minden jót kívánok
Ghalla lakóinak!
Ichthyophillanthes (5398)
U. i.: Az ajándékokat a (44; 61)-es mezõre rejtsétek! Köszi!
 Bocs, hogy már megint újabb hülyeségemmel foglalom a helyet a ghalla newsban, de olyan régen szerepeltem már. Szóval, bizonyos értelemben megszûnök létezni, lelkem egy része pihenésre vágyik, de egy új erõ irányítása alatt tovább élek Ghallán. Barátaim, ez a lépésem nem azt jelenti, hogy számotokra is meghaltam.
Macintosh, töretlen lendülettel imádlak, irántad érzett
szerelmem ezredévek elteltével sem halványulhat. Ja, és
kis ganey, köszönöm.
Ganéj Animal (1372)
 Gonoszok! Pusztítsátok a mély kutakat! Hogy miért?
Táposok: 210 Tp-t kaptok darabjáért Szerepjátszók: ha
igazán gonosz vagy, ezt nem kell magyarázni. Csak képzeld el: valaki (akár kezdõ, akár haladó) arra alapozza a
fordulóját, hogy majd lemászik egyik-másik kútba, hátha talál benne rézsisakot, kulcsot, grákóbõrt stb... Odamegy a kúthoz és azt tapasztalja, hogy volt kút, nincs
kút... És ami fontos: ezt senki sem tudja felépíteni, sõt
revitalizálni sem lehet. A GESZ már megtette a kezdõ lépéseket: több helyen már csak romok vannak. Te is kövesd a példánkat! Meglátod, tisztelni fognak.
Blackmoon (5296)
 Kedves Killer Queen add meg a karakterszámodat,
nagyon fontos lenne...
Dorx Raven (2774)
 Mindenkinek, akinek elege van a tolvajokból! Legyen! Én azért csendesen és szerényen lopkodok tovább...
Loph O'Thöck (5364)
 Most hozzátok szólok Ghalla legszebb gyermekei.
Mindig szeretet tölti el szívemet, ha meglátom sudár

alakotokat és gyönyörû arcotokat. Könny csillan szememben... csakhogy ez a könny néha a bánat könnye:
amikor látom, hogy aurád sötét, akár a lelked. Miért?
Minket nem erre teremtettek az Istenek. Az igazi Istenek
és nem Dornodon, aki fel sem ér az Õ hatalmukkal, hiszen kalandozóból vált Istenné. És hogyan?! Emlékszel
még milyen árat fizettél érte? Emlékszel még szeretteidre és békés erdeinkre, amiket õ pusztított el? Igen?! Akkor miért látok a nyakadban denevér-szimbólumot? Fajunk megcsúfolása a Sötét Elfek Szövetsége. Mi, akiket
minden faj a jóság és a szeretet megtestesülésének tartott, most megoszlottunk és egymás ellen törünk. Egymás vérét szomjazzuk. Kérdem én: miért? Ghallának
segítségre van szüksége és nem az a segítség, hogy pusztítjuk egymást és a természetet; szeretettel és jósággal
kell segíteni. Sajnos már nem minden elf gondolkodik
így, de minden tiszteletem és megbecsülésem azoké,
akik hûek maradtak õseink hitéhez és eszméihez.
Mondd testvérem, mi a jobb: látni egy mákrózsabokrot
karcsú, fekete virágainak pompájában és érezni bódító
illatát vagy pedig megszentségtelenítve, szétzúzva látni?
Ha az utóbbi, akkor te csak külsõre vagy elf. Kérlek
szállj magadba és godolkozz el ezen! És jusson eszedbe,
hogy sohasem késõ a Jó útra - vagy legalábbis a Semlegesre - térni.
Silvara L'amariola (4487)
egyetértenek: Tûzliliom (1799), Calwarra (3858)
U. i.: Butthead! Ugye tudod, hogy az elfek mindenkinek
olyan nevet adnak, ami jellemzõ rá?!
 A ZAN-indukátor. Nem volt még ennél szebb nap huszonvalahány Múmia életében (vagy igen - tökmindegy),
amikor tekintetüket a kész indukátor gyönyörû (?)
homlokzatára (van olyanja egy “pokoli torony”-nak?)
emelték. Mindenki fejében végigperegtek a munkával
töltött hetek (hónapok) és mindannyian emlékeztek
Szkand’er Graunra, a “nagybani” (255 centis) építõ- és
gromakbõrtároló kisiparosra, Hufnágel Piftire (aki nem
Múmia, de rabszolga és még Vilma jövendõbelije is), valamint a többiekre, akik szorgalmasan hordták és rakták, hordták és rakták és hordták és hordták és hordták,
aztán a változatosság kedvéért rakták egy kicsit, majd
megintcsak hordták és rakták a szögletes köveket egymásra (hogyhogy nem dõl össze?). Még annyit tennék
hozzá a fentiekhez, hogy írj minél több verset, elbeszélõ
költeményt, eposzt, stb... Morholt! Brutaliti, te pedig
folytasd az elkezdett történeted! Már alig várom! Na, pá
mindenkinek! Egy barátságos troll: Szkand’er Graun
(1145), a Serény Múmiák (9103. KT nevében)
 Ahová lépek, kaja terem A Ghalla News ezen számának megjelenésével meghirdetem az Ahová lépek, kaja
terem nevezetû akciót. Mikor ez a cikk megjelenik a
Ghalla Newsban, minden második lépésemet D 2 2 parancs fogja követni, amíg a készlet tart (de semmiképpen sem tovább 15 fordulónál). Az akciót különösen
ajánlom árnymanók figyalmébe és az éhezõ kalandoroknak. Tartózkodási helyemet a 96/421-640 telefonszámon is megtudhatjátok. Természetesen kérésre bárkinek szívesen adok kaját, de nagyobb mennyiséggel
(10-15 kaja) nem mindig fogok tudni szolgálni egyszerre. Azokat az embereket (elfeket/törpéket/árnymanókat
stb...), akiknek vadászata nagyon fejlett (10. szint ill. felette) megkérném, hogy ne egyék tele magukat úgy,
hogy ne hagynának másoknak. Jó étvágyat!
Roddy Piper (5173), Sheran követõje (és fõszakácsa)
 Egy szomorú alakváltó könyörgései
Ó, Te Nagy Isten, mindenek teremtõje, e föld megalkotója, világosítsd meg gyarló elmémet! Még emlékszem a
dédpapira a faluból, ki szerintem minden idõk legnagyobb alakváltója volt. Mikor magányra támadt kedve,
szárnyra kapott és ellebegett a távoli kéklõ hegyek felé,
hogy annak ormain megpihenve elmélkedjen (állítólag
még a sasok nyelvén is megtanult!). Sajnos õt sem kímélte a világégés. Én meg kis lurkó létemre örültem, ha
apró ügyeskedésként pici ormányt tudtam növeszteni, s
csak lestem dédpapi szárnyalását. Most már megszereztem a kellõ gyakorlatot, emlékeim alapján felépítettem
szárnyaimat. Ámde azok nem akartak engem a magasba
emelni. Sok érdekes képességet elsajátítottam azóta,
legbüszkébb arra vagyok, hogy kitapasztaltam, hogyan
tudom gyógyítani magam pusztán a testem sejtjeinek átrendezése által. De az örömbe üröm is vegyül: immáron
hónapok óta töröm a fejem a problémán, próbálom tökéletesíteni a szárnyakat, mindhiába. Ó, Te Nagy Isten,
mindenek teremtõje, e föld megalkotója, világosítsd
meg gyarló elmémet: hogyan tudnám dédpapi tettét
megismételni?
Sünsörény Snohua (3546)
U. i.: Van egy javaslatom alakváltó spec. KT-k számára
varázstárgy vonalon: valami aranyos kis sportrepülõgépre gondolok...
 M. Á. K. (Múmiák Általános Közbiztosítása)
Közhírré tétetik! Azon kalandozók, akik szeretnék elkerülni a totális elszegényedést, jelentkezzenek a Múmiáknál biztosítás kötésének céljából. A biztosítás díja 100
arany fordulónként. Elõre fizetés lehetséges, késés szintén. Ez viszont büntetést eredményez. A biztosítottaknak
a Múmiák garantálják, hogy nem fogják zaklatni, amíg
nyugton marad. Tévedésbõl történt lopás esetén garantáljuk a holmik visszaszolgáltatását. A M. Á. K.-ot kitalálta és kidolgozta:Szkand’er Graun (????), közremûködött: A Serény Múmiák Elit Öngyilkos Alakulatának Különlegesen Felkészített Szélsõséges Idõjárási Viszonyokon Edzett Kommandója (SMEÖAKFSIVEK)
 Megvan a TIZENNYOLCADIK!!! (Sardullah Sharpa:
két év múlva)
Axel Marguin (5181)
 Minden kalandozónak, fajra, jellemre, KT-ra való tekintet nélkül! Szólok minden olyan kalandozóhoz, kinek ér valamit a szó: Ghalla. Szólok minden olyan kalandozóhoz, kinek nem mindegy: varkaudarok igája
alatt vagy anélkül. Szólok minden olyan kalandozóhoz,
kinek nem mindegy: élet vagy halál, szabadság vagy elnyomás. Sistergõ Pumpa és gyülevész csõcseléke szeretett földünket, városainkat veszélyezteti és a mellé szegõdött kalandozók ELADTÁK A LELKÜKET neki! Hozzátok szólok tehát, Ghalla vándorai, segítsetek! Ne hagyjuk, nem hagyhatjuk! Ha akarjuk, együtt, sokan erõsek
vagyunk! Tharr hívei, az õ nevében hozzátok is szólok,
hittársaim. Kötelességünk megakadályozni szeretett földünk elfoglalását! Akár az életünk árán is! Várom mindazokat, akik meghallgatják fohászomat és ott lesznek,
nevük maradjon fenn mindörökké! Pumpa híveinek
csak azt üzenem: nem tudjátok mit cselekedtek! Lelketek legyen a démonoké!
Gorrt Kosugi (1886)
a Hófarkas klán nevében:
Drizzt Do Urden (5269), Rulf Haligand (5066)
U. i.: Aki csatlakozni akar, Libertan után megtalál.

 Tehetségtelen irodalmárjelöltek, figyelem! Közremûködhettek a Smack Fan Club létrejötténél. Tagnak számít mindenki, aki havonta minimum egyszer próbálkozik egy ironikus és humoros hangvételûnek tervezett
hirdetéssel. Csak IQ-mentesen, nehogy a végén a névadót is lepipáljátok! Hajrá! +++Villámkezû Barthos
(2658)
 Tisztelt Jerikó! A 21. GN olvasása közben felmerült
bennem néhány gondolat. Jó, hogy meghirdetted ezt a
versenyt, csak egy problémám van vele: minek kellenek
díjak ahhoz, hogy megmentsük magunkat? Jó, lehet,
hogy most ezért sokan fognak ZIP-elni, de miért? Világos! Hogy tápoljanak a díjak által! Jó ez így? Aki eddig is
rombolt, az továbbra is rombolni fog, de nem hiszem,
hogy jelentkezik a versenyre a díjakért. Aki viszont csak
a nyereményért rombol... Na, megint ott tartunk, ahol
Vlagyimir: “Pénzzel és hatalommal ezerszer többet lehet
elérni!” Igazad van! Így elõbb-utóbb romba dõlnek az
indukátorok, de miért? Idézem Ragnomongar szavait
(15. GN): „Ghallán egy a fontos: a TÁP.” Megint ide jutottunk! Bár én gonosz vagyok, ha lenne lehetõségem,
ingyen rombolgatnám Vlagyimir építményeit. Üzenem
mindenkinek (de fõleg a versenyre jelentkezõknek):
gondoljatok bele! Mit érsz a 20db vasérccel, a kvazárral,
ha porig égsz te magad is? Éppen ezért minden anyagi
ösztönzés nélkül pusztítsátok a ZAN-indukátorokat.
Higgyétek el, tisztán megéri! Nekünk... Mindenkinek...
Tisztelettel:
Clark O’Phane (5383)
U. i.: Nézzetek Ilinir Doaronra! Dornodon-hívõ!
 Sheran követõi! Legyetek barátságosak a jókhoz, õk a
barátaink, nem úgy, mint Dornodon és Leah hívei, akik
Isteneik megbízásából pusztítják a természetet. A gonoszok az igazi ellenségeink! Keryllin Hellas (2373)
 Sö'fin vagyok, utállak tégedet,
S ha nem teccik, megiszom a sö'ödet!!!
Kõbányai Sö'fin.... ja Sörfin (1337)
 Sötétlelkû kalandozók! Fékezzük meg a Raia- és Elenios-hívõk számának növekedését! Pusztítsuk a púdersziklákat és mákrózsabokrokat! Mr. Elem-Elek (1666)
 Tisztelt Tölgyfakoszorúsok! Hallom békés kalandozókat támadtok meg mostanában. Ez az a híres béke, amit
Sheran hirdet? Esetleg azért akartok kalandozóskalpot
gyújteni, hogy szektátok felkerüljön Ilinir Doaron skalpösszesítõ listájára? Pfúj! Sheran megcsúfolása az, amit
mûveltek! Egyszerûen undorodom tõletek!
Armidon Eldonal (3435)
 Vlagyimir, az üzenetet nem én írtam, hanem Argos
volt és még õ vádol engem... ld. GN 20. Mikor lesz a tûzijáték?
Dorx Raven (2774)
 Egy megtört mágus naplója...
Üdvözletem Ghalla szenvedõ népének! Bár Ti sosem
szenvedtetek annyit mint én, jár nektek ez a megszólítás. Azzal kezdem, hogy ki is vagyok én: elõször is
gnóm, férfi. Kopasz vagyok a Tûzviharok óta; szemem
kék, de már sosem nézek vele senki szemébe. Hittem
egy Istenben, akit Tharrnak hívtak, s most egy Raia nevûben hiszek. De az a legfurcsább, hogy nem hiszek az
Istenekben. A tûzvihar elõtt tanonc voltam, mágustanonc. Dornodon félbevágta a karrieremet, de benne
sem hiszek és szánom féleszû követõit, ám legjobban
magamat szánom. Ezután egy nyomorult esztendõ következett, csalódások sora. Ezer sebbõl véreztem és kérõ
kezemet sárba tiporták; olyanok, mint Yasmina, Jerikó,
Don Caloni... Egyvalaki szánt csak meg: Metamorph
Böffenet, de õ is csak egy volt a Stephan Severin-féle
korcs, fattyú alakváltók közül... Sokat láttam, primitív
trollokat, földet túró törpöket, életre sem érdemes árnymanókat és elfeket. De engem senki sem vett "gnómszámba". Majd a sok keserûség után megtanultam varázsolni, s végre megéreztem a hatalmat (jelenleg nekem
van az egyik legmagasabb taumaturgiám). Sok akadály
merült fel, de én mindet legyõztem. Most már én is nézhetek le másokat, ahogy velem tették. Kezdtem barátokat szerezni, telt az idõ. Erõm egyre nõtt, addig amíg
szerettem volna tartozni valakihez. De elutasítottak: az
Irgalmas Nõvérek és az Álomõrzõk is. S ekkor megtört
bennem valami, sokan azt mondták, tudathasadásos
lettem. Én nem tudom. De mivel nem sikerült újra alapítanom az Ezüst Mágusok Rendjét, ördögi tervet eszeltem ki: elpusztítom ezt a világot, csatlakozok Valagyimirhoz, úgyhogy rettegjetek aljas, önzõ alakok, a halált
hozom el nektek. De lesz pár személy, akivel személyesen számolok: Stephan Severin, Sötét Igbut, Sophie,
7színû Tivornyák, Elenios, Dornodon... A barátaimat viszont sosem hagyom el, legyél Te is az! Írj! De mit is beszélek, itt az új remény... Boróka... Géniusz M...
Megalon Elimar Zan (1566)
egy renegát Ezüst Mágus, Raia "hívõje"
 Magányos vadász I.
Enyhe szellõ lengedez. A természet éli a szokásos nyugodt, zavartalan életét. Az erdõ csendjét csak néha veri
fel egy kósza gorombilla mormogása. Egy pillanatra
minthe zajt hallanna. Megdermedve lesi merre lehet leendõ áldozata. Az ágak között letekintve már látja is. Egy
kalandozó, amint éppen nagy darabot hasít az elejtett
zebrából. A meglepetés erejét kihasználva már ugrik is a
kobuderára. még földet sem ér, mikor amaz már talpon
van. Vár. A gorombilla elbizonytalanodik egy pillanatra
ellenfele magatartásán, de aztán gyõz rajta a mardosó
éhség és támad. Szinte nem is látja a villanó kezet, mely
áttörve a koponyán az agyába hatolt. Holtan rogy össze.
A kalandozó arcán mosoly fut át. Élvezi a gyilkolást, még
ha ellenfele ily szánalmas is. Rég elmúlt már az az idõ,
mikor falujából kitaszítva bujdosott. Kellõ tapasztalat
megszerzése, keserves élet várt rá, de túlélte. Lelke rátalált a helyes útra, süt belõle a gyûlölet és a halál. Magányos fejvadászként járja az útját. Igazi ellenfélre, kalanndozókra vadászva. A világ kicsinyes dolgai, a pénz,
hatalom nem érdekli. Sokkal jobban izgatja az a díszes
sisak, amit egy éppen szunyókáló gnómon lát meg. A lopás számára becstelen, ha az ember ölhet is. Nyíltan lép
ki hát a tisztásra. A gnóm elõször üdvözlésre nyújtja kezét, de ellenfele arckifejezése és Dornodon jelvénye tudatára ébreszti, itt harc lesz. Lándzsáját megragadva
ront rá a látszólag fegyvertelen kobuderára, de hamar
megbizonyosodik róla, közel sem veszélytelen. Recsegõ
bordái világosítják meg az életveszélyrõl. Kezdeti magabiztossága pánikba csap át, tudja, még egy ütést nem élne túl és a kobuderát épp csak megkarcolta. Szedi a lábát és beinal a sûrûbe. A kobudera csak áll némán. Forr
benne a düh. Ismét, ismét megúszta egy halálravaló, pedig már nagyon várja az elsõt. Eddig mindig elmenekültek elõle, de ereje és tapasztalata egyre nõ. Eljõ a pilla-

Aztán a szürkület beköszöntével lassan elcsiult
az ork elleni õrjöngõ düh. Nem mintha csak egy
szimpatizánsa is akadt volna a városban, sokkal

inkább azért mert a polgárok visszahúzódtak biztosnak hitt szobájuk menedékébe. Az utcákat
már csak a késõn érkezõ, fáradt kalandozók és a
rendszertelen idõközönként felbukkanó városõrök járták. A pódiumra kikötött ork látványa
mindannyiukból csak megvetést váltott ki.
A fekete hajú ember férfi, ki hajnalban még a
bájos alakváltó lány derekát ölelte, most idegesen
markolászta vasalt bunkója nyelét. Mikor észrevette a záráshoz készülõdõ törpe kovácsot, mélyet szippantott egy kis szelencébõl, mely elrejtette a csekélyke sáfrányport és határozott léptekkel
indult a boltos felé.
– Hé öreg, veszel-é vasalt bunkót? – a nyegle
kérdés aztán csattant, hogy a kovács rákattintotta
a lakatot az ajtóra.
– Holnap jöjj emberek fia, és csengõ aranyakra válthatod fegyvered. – nézett fel a törpe összehúzott szemmel a szakállasra. – A mai nap legyen a pihenésé.
– Azé lesz... – morogta a férfi és ütésre lendítette fegyverét. – Legalábbis a te számodra!
A meglepett kovács megpróbált oldalt hajolni,
de a brutális ütés kíméletlenül zúzta össze a bal
vállát. Nyögve zuhant boltja küszöbére és a rátörõ
fájdalom nyomban az eszméletlenség ködébe ragadta. Támadója bal kezében azonban orgyilkos
tõr villant és egy gyors szúrással végleg megfosztotta életétõl áldozatát.
A Baar-ork némán nézett az egyik sötét mellékutcában eltûnõ gyilkos után, majd sárga agyaraival jólesõt kaffantott. Az oktalan, szórakozásból osztogatott halál nem volt ismeretlen elõtte
sem.
Az este gyorsan köszöntött Warpingra és az ork
mellõl végleg elmaradtak gyötrõi. Zaj csak a város túlfelébõl, a Fogatlan Vámpírhoz címzett fogadóból szûrõdött a fõtérre, így a fajzat nyomban
meghallotta az oldalról jövõ nyikordulást. Oda
kapta a fejét, ám csak két csuklyás alakot vélt felfedezni egy kapualjban. Malacorrával bele-beleszimatolt a levegõbe és élvezettel szívta tüdejébe,
mert amit fél-állati ösztöneivel megérzett az épület felõl, az a gonoszság maró szaga volt.
Nem foghatta fel a warpingi Kastplomban szõtt
sötét intrikák lényegét, sem nem látta át azon
küldetések aljasságát, melyekre itt kalandozókat
fogadtak fel, de a gonoszságot érezte. És ez valahogy otthonos érzéssel töltötte el.
Az üzlet lassan megköttetett, és az egyik csuklyás végleg eltûnt az épületben, míg a másik vala-

mi iratot elrejtve keblében keresztül vágott a téren. Mikor odaért az orkhoz megtorpant, majd
hirtelen indulattól vezetve elészökkent és a képébe sziszegte:
– Te alattomos féreg, reggel bevégzed!
A Baar-ork, ha kötelei engedték volna, hátrahõköl. A gyûlölettel telt, ferde vágású szemek és a
sárgás bõr az ismerõs, reggeli kobuderát juttatták
eszébe. Mégis, a magasan álló Bíborhold fénye
most pokoli, rõt vörös színbe vonta a nyakában
lógó aranynap szimbólumot. Aztán a pillanat tovatûnt, a kalandozó fázósan összehúzta magán a
köpenyt és beleveszett a város sötétjébe. Friss
küldetése volt.
Nem telt bele sok idõ és a Fogatlan Vámpír
vendégei is abbahagyták a zajongást. A városra
ráborult az éj, lakosai pedig egy szebb álomvilágban sóvárogtak gazdagság, hatalom után.
– Jer’ vissza kicsikém, – a borittas hang a fogadóhoz vezetõ utcából szólt, ám láthatólag nem
volt foganatja, mert a „kicsike” huncut mosollyal
perdült ki a fõtérre. Egy pillanatig farkasszemet
nézett a megkötözött orkkal, majd tompán fénylõ
aranysörényét megrázva, macskaszerûen ráfújt.
Hiába, vérbeli alakváltó leány volt.
– No kiscsillagom, – támaszkodott meg enyhén kapatos lovagja a sarkon. – Jöjj hát karjaimba!
Az orknak, amúgy pocsék emlékezõtehetsége
mellett, sem kellett sokat kutatnia elméjében,
hogy a párocska férfi tagját, mint a törpe kovács
szürkületi gyilkosát azonosítsa. Az alakváltó leánynak azonban nem lehetett tudomása errõl a
mészárlásról, mert csípõjét csábosan ringatva
megindult a szakállas felé. Mikor odaért hozzá,
karjait lágyan a férfi nyaka köré fonta – amit az
morgó elégedettséggel nyugtázott – és tekintetét
a másikéba fúrta.
– Hõs emberem, – búgta a leány. – Ha szerelmünk súlyát aranyban mérnék, vajon lenne-e oly
drága kincs mint a királyok koronája? Csengõ
aranyból kétszázötven felérhetne rajongásoddal?
A szakállast teljesen elbûvölte az alakváltó leány szeme. Agyát mintha távoli méhecskék zsongása töltötte volna be, melyek ezernyi szárnyverdesése mind az „arany” szóra ritmizálna. Keze
önkéntelenül mozgott, hogy a világégés óta csellel és verejtékkel szerzett összes pénzét kedvesének ajándékozza.
– Mindenem a tiéd, – akarta mondani, de a
bûvölés varázsa alól épphogy szabaduló hangszá-

ha Sheran híve vagy és szeretnél egy olyan szövetségbe
belépni, amelynek tagjai egymást segítve küzdenének a
természetet pusztítók ellen, üzenj! Írj akkor is, ha még
nem áldoztál, de druida szeretnél lenni. Célul tûztük ki
Sheran hitének terjesztését, az elpusztított növények újraélesztését és a ZAN-indukátorok rombolását. A szövetség nevét és vezetõjét együtt választjuk meg. Keressetek
meg, további jó kalandozást kíván:
Keryllin Hellas (2373)
Lapis József, 3950 Sárospatak, Katona J. u. 26. II./3.
 DCF-tagok! Fõként a gonoszok! Lopjátok meg a Vérvörös Légiót! Jók, ti pedig terheljétek túl õket! Másoknak
pedig leírom a DCF alapszabályzatát:
1) nincs fajutálat. 2) nem támadjuk meg a másikat.
3) jellemtõl független. A DCF-ben néha feladatokat tûzök ki, amik pontokat érnek. A legtöbb pontot elért tag
jutalmat kap. A szervezet a barátságra alapul. A tagjainkat megvédjük és, hogy a realitásnál maradjunk, ha Ilinir Doaron-félék támadnak meg, nem erõvel, de
bosszút állunk! Lásd Vérvörös Légió, a rabszolgatartók!
Üdvözlettel:
Gragath (1474)
a saját, és vezetõtársa Clark O'Phane nevében.
U. i.: Bárkit szívesen várunk, aki hajlandó egy ilyen társulatba csatlakozni. Elég jelentkezõ esetén KT-vá alakulunk.
 Dornodon-hívõ árnymanókat keresek faji- és vallási
alapokon nyugvó szövetség létrehozása céljából. Akkor is
írj, ha még nem áldoztál be, de Dornodont akarod követni!
(5723)
 Ghallai agyatlanok! Gyûlölitek a disznókat (?), de
szeretitek a Negrót? Még az életbenmaradásért folyó
harcban is tréfáltok? Akkor köztünk a helyetek! Szabályaink: Aki hatost dob, újra jöhet; a jellem nem fontos;
a faj sem (kivéve kobudera, pl.: Csorba Penge); no jó, jó
fej kobuderák jöhetnek; nõk elõnyben (!!!); összefoglalva tehát beképzelt "fasza" életmûvészek jelentkezését
várjuk. Céljaink (?): az élvezet halmozása; a TÁP; egymás segítése; és végül az ótroll ékírás csodáinak felkutatása. Ha kedvet érzel ezekhez, írj! Nevünk: AGYatlan
LEpkevadászok Klubja, azaz AGY-LE Klub. Élharcosaink:
Little Negro (5578), Marschall Tamás, 1053 Bp., Veres
Pálné u. 25. Malacellenes Etrok (2308), Dinnyés
Márton, 1056 Bp., Irányi u. 21/23. Tökös Tomcsu
(2559)
 Kobuderák! Fajtársaim! Úgy érzitek, hogy egyedül
vagytok ezen a hatalmas félszigeten? Nincs, akinek beszélhetnél a kalandjaidról vagy akitõl segítséget kérhetnél? Barátokat akarsz, akik befogadnak, megértenek és
segítenek neked? Akkor bátran írj nekünk és légy te is
RAGADOZÓ! Ahol érdeklõdhetsz: Earthquake (2136)
Nin-Eisu (4409) vagy Csorba Penge (1796)
 Megalakítom a Mókás Humoristák Szövetségét
(MHSz). Bárki beléphet, aki küld egy jó poént, szöveget,
verset. Persze aki belépett, az vessen magára (egy fél
téglát). Kilépni csakis péntek 13-án lehet, ha éppen telihold van és az óra is az éjfél üti (az meg visszaüt). Egyszóval: küldjetekpoénokatéshumorostörténeteket!
Cras Lorg (3244)
 Sheran hívõi! Gattin környékén 7 kalandozóból 3
Sheran-hívõ a város körül. Ez elég szép szám. Úgy gondoltam, alakítsuk meg a Gattini Druida Szövetséget,
amely átfogná a Gattin környékén lévõ Sheran-hívõket.
Nincs sem faji sem hasonló megkötés. Akár még az

Északi Druida Szövetségbõl is lehetsz, ha Gattin környékén vagy. Az elõbb említett szövetséggel szeretnék barátságban lenni, sõt lehet, hogy még be is lépnék. Én ellenségemnek tartom Dornodon híveit. A szövetség nagyon
pontos céljait közösen határoznánk meg. Errõl jut
eszembe: bármely leendõ Sheran-hívõ megkereshet és
én legjobb tudásom szerint segítek neki a beáldozáshoz.
Ez nem csak a Gattiniakra érvényes. Gyalogkakukk,
Gyorsbeszédû Gush, Tanis, Kuprokefal Malleus jelentkezzetek, ha érdekel a szövetség! Veletek, ha minden
igaz, lerakhatjuk egy remélhetõleg életképes szövetség
alapjait. Várom válaszotokat!
Gragath (1474)
 B(unkó) A(matõr) R(etkes) O(rrhányató) M(agzathulladék) elfek! Jobban tennétek, ha szopókövet rágnátok, mert az szétrohasztja a beleteket és nem kell több E
parancsot kiadnotok. Ezt az új módszert 5 alakváltó közül legalább 6 ajánlja. Ha valaki még rajtam kívül úgy
érzi, hogy az elfeknél a szopókõrágás és a vele járó bélrohadás hasznos dolog, az jelentkezzen!
Vérengzõ Cipõsarok (3824)
U. i.: Nem ártana egy NE (Ne Elfek) KT. Ha valaki segítene nekem, alapíthatnánk egyet. Várom tehát minden velem együttérzõ személy levelét (bármilyen faj lehet, csak
Ne Elf)!
 Eme vers!
Eme vers nem vers,
De eszperente nyelven sem kerekedett.
Szóval én egy költõ lennék,
Akit a legjobb helyre tennék
A ranglistán és mindenütt.
És ha ez nem tetszik, akkor az én szögesbunkóm
Minden baromarcú disznót darabokra üt.
Jöttek törpék, mindenféle népek,
Piroska kacsintott, béka lett belõlük.
De hát minden versben fõ a rím,
Édesanyám tésztát gyúr!
Graham Treefrog (4788)
 Szesztestvérek balladája
Reggel volt még, kora hajnal,
De a banda már a kocsmába nyargalt,
El is értek a kocsmaajtó elibe,
Utcára nyílik amaz,
Hisz így mondja sok részeg éneke.
Dörömböltek veszettül, de nem engedték õket be,
Nem bírja a három barát, hisz' porzik már a vese!
- Használjuk fejünket! - szól a csapat esze,
Lehajtotta Sörfin csapzott, züllött fejét,
Reccsenés hallik és forgács repül szét.
Így bekukkantva látta a nagy termet,
Ahol a kocsmáros éppen törölgetett.
A kocsmáros ijedten hátrált, s riadtan nézett szét,
De arany csendült, s máris töltötte Sörfin sörét.
Adorján, a csapat esze pálinkát vett maga elé,
Borfin nevéhez hûen egy nagy hordóba tekintett belé.
Közeledett a dél, éhség csikarta gyomruk,
Ennek örömére a versírók féldecijét benyomjuk!
Emelgették poharuk, be nem állt a szájuk,
A kocsmáros óbégatott: - Fogyóban az áru!
A banda ezt nem hitte, bizonyíték kell,
A kocsmáros nem bizonyít, ezt gaztettként könyvelték el!
Lenyomták a kocsmárost, feje felmosóvedrében,
- Igyad ezt te mocsok, mi keresünk magunknak a pincében.

Leszaladt a banda, s hordókat vertek csapra,
Mikor Dornodon bekattant és Ghallát legyakta.
Borpince hûvösében így maradt élve a banda,
Ittak õk tovább, míg a piából futotta.
Mivel gyorsan megitták, gondolkodtak (?) rajta,
Hogyan tesznek szert betevõ adagra.
Kimentek a pincébõl, elindultak keletre,
Hátha találnak kocsmát, ahová betérhetnek egy felesre.
Így értek el az elsõ füves területre,
Ahol szétváltak kocsmát keresve.
Ez volt a történetünk a három jóbarátról,
Aki nem hiszi, járjon utána - a kocsmákban...
Másnapos Adorján (3547), Kõbányai Sörfin (1337),
Lassúkezû Borfin (2084)
 Szesztestvérek induló
Igyunk máá', igyunk máá', igyunk máá
Igyunk máá', igyunk máá', né'ünk a pohá' feneké'e
(elsõ sor újra)
Igyunk máá', igyunk máá', gye'ünk a pincék mélyé'e.
(elsõ sor újra)
Igyunk máá', igyunk máá', mindenki tuggya hó jelenünk meg!!!
Másnapos Adorján (3547), Kõbányai Sörfin (1337),
Lassúkezû Borfin (2084)
 A másfél évvel ezelõtt meghirdetett Miss Ghalla szépségversenyre számos (1) levél érkezett. Az is csak ajánlat volt. Nos a zsûri, azért kiválasztotta a gyõztest, aki
igen nagy csatában nyert: Sharon Stone-t. Köszönet az
ajánlónak, Andromeda-nak (H. T.). Nos, a nagy sikerre
való tekintettel a Miss Ghalla versenyt újból meghirdetem. Tehát: várom olyan játékosok (hölgyek) jelentkezését, akik a földi életben úgy gondolják, hogy szebbek az
átlagnál. Kérem, amennyiben jelentkezni akarnak, küldjék el egy fényképüket (lehet igazolványkép is, de lehetõleg színes), az alábbi címre: Dudogh László, 6723 Szeged, Gyík u. 19/B. V/14. A gyõztes neve (természetesen
játékbeli neve) kalandozószám nélkül bekerül a GN-be.
Jelentkezési határidõ: 1995. augusztus 31.
Cras Lorg (3244)
 Bajtársak! Ugye titeket is idegesít, hogy egy hirdetést
csak fél év múlva tesznek be a GN-be??? Szóval az a hirdetésem, hogy kell egy kavadu iszák, az a 20. fordulómban történt. Most az 50.-ben járok. Szóval: ne írjatok
ezügyben!!! Amúgy üzletelek!
McSivaat (2569)
 GHA-TÁRKI!!! Létrejött a GHAllaföldi TÁRsadalomKutató Intézet.
O'Lajos Hal (3073), Sissy (4974)
 Ghalla népe! Ti nem unjátok még azokat, akik felveszik már egy elõzõleg kitalált személy nevét? Én igen!
Eddig összesen már vagy öt Drizzt Do'Urden-nel találkoztam... Ez igen! Mesteri fantázia kellett ahhoz, hogy
egy lopott nevet (úgy értem, egy elõzõleg ellopott) magatokra vegyetek! Ökrök! Ratosan (4217), az igaznevû
U. i.: Drizzt Du'(nem Do')Urdenre kiadtam az FT parancsot! Juhhééé!!! Fáradozásukat elõre is köszönöm!
 Gondja van újszülöttjével? Nincs aki felnevelje? Ne
legyen gondja rá! Bízza rám gyermekét! Anyja leszek apja helyett, tapasztalt harcost faragok belõle. Hívjon, házhoz megyek! Jelentkezését "Feddhetetlen örökbefogadás" jeligére várom!
LonSin az Átkozott (5931)
 Ha valakinek gondot okoz a második vagy sokadik
karaktere nevének kiötlése, akkor írjon nekem és én
megpróbálok segíteni egy-két értelmes (???) névvel és
tanáccsal. De annyit írjatok meg, hogy milyen lesz az el-

WARGPIN HANGJAI
Warping csendjét rút visítás törte meg a hajnali kakasszó elõtt. A házak elreteszelt ajtói mögül
persze kíváncsi, álmos tekintetek kutatják majd
az utcát pillanatokon belül, ám addig csak az indulásra cihelõdõ kalandozók figyelmét vonta magára a látvány. Sokuk abbahagyta málhászsákja
rendezgetését, mások azonban csak egy kurta
pillantásra méltatták a korai csendbontókat, mielõtt ismeretlen céljaik után indultak volna a vadonba.
– Ne kíméld az irháját! – rikkantotta egy szakállas árnymanó a kocsma bejáratából.
A hátul haladó palotaõr azonban biztatás nélkül is értette a dolgát és kardlapjával jót húzott a
vinnyogó figurára, akit társa kötélen vonszolt maga után. A visítás megint felhangzott és a palotaõr
kajánul rákacsintott az árnymanóra, akitõl harsány kacagás volt a válasz.
– De Uraim, – az elõlépõ napszimbólumos
kobudera megtorpanásra késztette az elöl haladó
fegyverest. – mit vétett ez a szerencsétlen, hogy
így kelljen meghurcolni?
A kurta lábú, szakadt gúnyájú teremtmény
eközben térdrerogyott a palotaõr mögött, és arcát
az út porába fúrta. Hangosan zihált és szorosan
összekötözött kezét védekezõen feje fölé emelte.
– Vétsége se nem kisebb, se nem nagyobb,
mint hogy tyúkot akart lopni a nyavalyás! – érte
be társát a hátulsó fegyveres. Szavait nyomatékosítva belerúgott a fogolyba, aki újfent felvisított.
– Én nyeem!! – így mondta „nyeem”, furcsán
eltorzítva ezzel a közös nyelvet.
– Dehogy „nyeem”, – gúnyolódott a palotaõr,
és tarkójánál fogva talpra rángatta a koszos kis
alakot, aki ettõl torz fintort vágva behúzta a nyakát.
A kobudera hátrahõkölt, mikor a fogoly arcába
nézett. Riadt, mélyen ülõ gombszemek pislogtak
vissza rá a teremtmény malacorra mögül. Agyaras pofájából vér szivárgott alá rángatózó állára,
míg lapos fejét csatakos sörte borította.
Nem lehetett itt semmi kétség: orknak született az istenverte.
– Baar-ork, – pontosított egy fekete hajú ember a Raia pap mögött, miközben kezével átölelte
a mellette álló alakváltó lány derekát. Amaz csak
kacéran megrázta hosszú, arany sörényét és tetnat egyszer, mikor már nyíltan hirdetheti a káoszt és a
pusztulást. Magányos árnyként tûnik el az erdõ sûrûjében, mint valami sötét lidérc. Ismét csend honol, az erdõ éli tovább a megszokott, nyugodt, zavartalan életét.
Qpica (1247)

Szövetség
 Harcos! Hallod az éjszaka hangjait? Érzed az erõt,
mely tagjaidban bizsereg? Nem, nem csalódsz bennünk... veled együtt fogjuk elérni minden célunkat! Az
élet nem csak az, amit gyenge szemeiddel látsz, hanem
annál jóval több! Az élet és a lét titkait akarjuk megérteni, de ez nehéz feladat... várunk téged, együtt talán
könnyebb lesz!
Éjharcosok - 9131. KT
 Ezennel megalapítom a Ghallai Vöröskeresztet (GV).
Várom a segélykérelmeket és az adományokat.
Steven Spielberg (4309)
Szabó Norbert, 1025 Bp., Nagybányai út 43/A.
 Ghalla fémszívû kalandozói! Emlékeztek még a Metal Harcosai Szövetségre? Egy kis névváltoztatásra volt
szükségünk. Új nevünk: Törvényen Kívüliek Szervezete.
Ha be akarsz lépni, csak 2 pontnak kell megfelelned: 1)
Metal (rock, stb...) zene kedvelése. 2) Gonosz/semleges
jellem. Ellenõrzés céljából azonban küldd el a jelentkezéseddel együtt a karakterlapodat is!
Zark (2072)
U. i.: A régi tagok (kb. 30-an), ha továbbra is a szövetségbe akarnak tartozni, ezt nálam jelezzék.
 Szevasztok túlélõk! Ezúton szeretném tudatni veletek, hogy megalakult a ZANTUSZ (ZAN-pusztító TÚlélõk
SZövetsége). A név nem azt jelenti, hogy csak a ZAN-indukátorok pusztításával fogunk foglalkozni, hanem a
célunk egy olyan Ghalla-méretû szövetség kiépítése,
melyben a tagok bármikor és bárhol számíthatnak egymásra. Belépési feltétel: minimum elsõ szint (nem ez
nem elírás, ez azt jelenti, hogy bárki beléphet a szervezetbe). Várjuk jelentkezéseteket!
Ralphie (3198), megválasztott elnök
 Tharr-hívõk jelentkezését várom egy spec. vallási
szövetségbe. Célja: összefogni a híveket KT-ba jutásig. A
szövetség (jelenlegi) neve: A Kardforgatók. Faj nem számít. Várom mentális üzeneteiteket:
Ixion a Debella (3760)
U. i.: Várok névötleteket is (ha nem tetszik)!
 Üdvözlet mindenkinek az Új Római Köztársaság nevében! “Non quam multis placeas, sed quibus stude.”
(Seneca) - Hány a barátod, kár nézned; kicsodák, ez a
lényeg! Szövetségünk a bizalom és az erõ szövetsége szívesen vár tagjai közé minden jót, semlegest, sõt akár gonoszt is, ha elveinkkel egyetért: - államunk a köztársaság-kori Róma mintájára szervezõdik - alapszabályunk,
a Lex Liberi a római polgárjoggal azonos lehetõségeket
nyújt mindenkinek - erõs konzuláris hadsereget állítunk fel - minden körülmények között kiállunk a tagokért - Messzemenõ segítséget nyújtunk egymásnak - egy
napon újra felépítjük Rómát. Az állam Shaddar környékén alakult meg, de nemsokára dél és kelet felé kezd
terjeszkedni. Ha érdekel a tagság, keress kapcsolatot velünk! Ha bajban vagy és csak segítségre van szükséged,
akkor is tárgyalhatunk! Vale! A Köztársaság konzuljai:
Ezüst Árnyék (5437), Gill D’Err (5627)
 Barátaim, Sheran hívei! Én egy alakváltó férfi, Keyllin
Hellas vagyok. Választott Istenem Sheran, a Földanya. Az
Õ híveit szeretném most egy szövetségbe gyûjteni. Tehát

tetett félelemmel közelebb húzódott „lovagjához”.
– Kegyetlen fajzatok. Sok százuk les ránk orvul
a rengetegben, s az éj beálltával lopnak, rabolnak. Értelmük akár a gyertyaláng, s szívük sötétjét csupán a pusztítás öröme élteti.
A napszimbólumos kobudera komoran bólintott e szavakra.
– Jól szóltál nemes hölgy, a Gonosz szolgája
mindahány.
– Warping határában fogtuk el, így a helytartó
mond majd ítéletet felette, – vette át a szót az elsõ palotaõr, mivel nem kívánta, hogy a foglyot
már itt az utcán meglincseljék a gyülekezõ kalandozók. – A törvény egyenlõen vonatkozik mindenkire.
– Halál! – üvöltötte egyöntetûen, a helytartói
hivatal elõtt összeverõdött tömeg. Szemükben izzott a gyûlölet, mely inkább az elkövetõ fajának,
mintsem el nem követett tettének szólt.
– Halál – nyögte ki a beleegyezést a helytartó
is, és megtörölte izzadó homlokát. Mióta leányát
elrabolták, valahogy gyengének érezte magát és a
hisztérikus tömeg csak még jobban elbizonytalanította. És különben is, az orkokat õ is gyûlölte.
A tömeg diadalmasan felhördült és egy emberként fordult a fõtéren felállított emelvény felé,
melyen ott állt a megkötözött ork. Apró gombszemével idegesen pislogott és izgalmában néha
püffedt, lilás nyelvével körbenyalta ajkát.
– Nézzétek, milyen vérszomjas! – rikoltotta
egy asszony a tömegbõl. – Még most is acsarog.
– Tolvaj, rabló! – kiáltotta egy törpe kovács. –
Százszorosan is megérdemled a halált.
– Ti gyújtottátok fel a földeket! – rázta az öklét
egy fiatalasszony.
A csõcselék egyre jobban hangulatba lovalta
magát és a szidalmakkal együtt már más, nemtelen ocsmányságokat is dobáltak az ork felé. Maga
volt a testet öltött gonosz, aki holnap hajnalban
visszaköltözik oda, ahová való. Targmaeddon
mélységes poklába, Leah portáljába.

lai felett még nem nyert teljesen uralmat. Az
alakváltó leány pedig amúgy sem hallotta volna,
hiszen futtában egy sietõs ima kötötte le minden
figyelmét, melyet Eleniosz istennõhöz intézett, a
zsákmányért.
A Baar-ork csak annyit fogott fel az egészbõl,
hogy valakitõl akarata ellenére pénzt csaltak ki.
Ez viszont nagyon tetszett neki, habár az arany finom tapintását õ maga csak néhányszor érezte
tömzsi ujjai között. Gondolatai egyre jobban szétszóródtak, és mikor a Bíborhold legközelebb a
warpingi fõtérre vetette pillantását egy felhõ mögül, már csak lebicsaklott fejû, hortyogó-röfögõ
alakját érhette tetten odalent.
Mielõtt azonban a hajnal elsõ napsugarai a keleti égbolton feltûnhettek volna, az ork a vér szagára riadt fel. Piciny gombszemei nyomban végigvizslatták a térséget és orrával csalhatatlanul
szimatolt a biztos irányba. A Helytartói hivatal
elõtt egy orvul legyilkolt palotaõr feküdt, míg gyilkosa sebes mozdulatokkal kutatta át. Sok értéket
nem lelhetett szerencsétlen katonánál, mert dühében jókorát ütött az érzéketlen arcba és a kihulló fogat mohón markába zárta.
Az ork közönyösen nézte, ahogy a kalandozó
feláll áldozatától. Most már felismerte, egy árnymanó volt – talán éppen az, amelyik tegnap hajnalban még barátian összekacsintott egy palotaõrrel. A kalandozó most ügyesen felkötötte a fogat a nyakláncára, és egy másikat tárgyat leszedett róla. Lesz majd mit mesélnie, ha palotaõr
trófeájára rákérdeznek a társai. Tenyerében forgatta még egy ideig a már értéktelenné vált trófeát, majd mintha csak alamizsnát dobna, az ork
lábához hajította és messzire inalt a tett színhelyérõl.
A mumifikálódott szörnytagot már csak nehezen lehetett volna azonosítani, és hogy a Baarorknak mégis másodpercek alatt sikerült, annak
csak egy oka volt. Valamikor egy fajtársa füle lehetett a dolog.
Pár órával késõbb, ahogy a hajnali kakasszó
felharsant, Warping határában orkot akasztottak.
Nem kísérte szánakozás vagy részvét attól a pár
kalandozótól és paraszttól, akik szemtanúi voltak, hiszen csak egy velejéig gonosz teremtmény
költözött az árnyékvilágba. Egy olyan, aki gyilkolt,
rabolt, fosztogatott, csupa olyasmit tett, ami a civilizált közösség szemében bûnnek számított. És
különben is, – ork volt.
Fortamin (2799)
következõ karakter faja, neme, de az sem árt, ha a leendõ jellemet is leírjátok. Üdvözöl benneteket:
Swarnold Arceneger (1353)
 Ki ez a Tikal? Úgy beszél, mint Mungó nagyapám...
(5181)
 Különös álmom volt az egyik teliholdas éjszakán:
csúf, emberhez hasonló szörnyetegek közeledtek a kiégett pusztaságon át, egyenesen a Túlélõk földje felé! Süvítõ hangokat hallottam és halálsikolyokat. Túlélõk sikolyát! Utána sötétséget láttam és Halált...
Magányos Halál, Ruh fia, Ruhtra Rogaar vérébõl, az
Éjtörpe klánból, a vashegyek birodalmából
 Szenzációs négyes... Büszkék lehettek, megérkeztünk mi, akik megszabadítunk titeket a jóktól. Jobban
tennétek ti, Raia és Elenios hívõi, ha elpucolnátok elõlünk. Ha valaki adományokat adna nekünk, írjon nekem! A gonosz négyes tagjai (Jevgenyia a hóhér, Vérengzõ Cipõsarok, Pumukli a Megváltó) nevében:
Symon Phoenix (1481)
U. i.: Pénzt nyugodtan ránk bízhatsz, nálunk ugyanis
csak kamatozik (+4%). Ha pedig elköltenénk, minket
ne hibáztassatok!
 Tisztelt kalandozótársak! Kezdõ elfként szólok hozzátok. Szívesen olvasom a Ghalla Newsban megjelent írásokat, fenyegetéseket stb... De mint azt néhány kalandozótársam megjegyezte: egy kis színvonal nem ártana...
De ez már közhely. Másik dolog, ami bosszant: a nevek.
Sokat fenyegetitek Drizzt Do'Urdent és hasonló kalandozókat a nevük miatt. Igazán nagy kérdést teszek fel: Miért baj az, ha valaki nem saját nevet ad karakterének,
hanem kedvenc hõsét kelti életre??? Miért vagytok úgy
kiakadva Drizztre, mikor annyi "lopott" nevû hõs harcol
földünkön? Gyakran 3-4 harcos is viseli ugyanazt a nevet. Akad kalandozó a DragonLance krónikákból, Cherubionból, Káosz könyvekbõl is, hogy csak a legismertebb példákat említsem. Valószínû, hogy nem arcoskodásból, hanem szeretetbõl, tiszteletbõl vették fel e neveket... Feleslegesen ne kínozzuk egymást hülyeségekkel
és ne vegyük el a helyet az igazán érdekes hírek elõl.
Pártoljuk a kezdõket és ne adjunk ki rájuk (a nevük miatt) T, FT parancsot. Írjon az, akinek van valamilyen véleménye ezzel kapcsolatban. Az egyetértéseket a Ghalla
Newsba, a kritikákat számomra küldjétek.
Tanis, a komisz (3429)

Tisztelt Kalandozók! Hiába is várjátok,
hogy neveteket, címeteket is megjelentessük egy-egy hirdetésetek után, ha
azt IS olvashatatlanul írjátok! Keressük
azt a kalandozót, aki magára ismer a
következõ fantázianevek kiagyalójaként: Hóhér, a jóságos; Balek; Sós Gizi;
Bunkócska, a drága; Tinó Törner; Sihuhu stb... Ha lehet, ne próbálj meg
más tollával ékeskedni és ne jelentkezz
az értelmi szerzõ helyett. Kérjük tehát
az írót, keresse meg levélben Ganéj
Animalt (Botos János, 2112 Veresegyház, Ráday u. 116. Tel.: 27/386-109)

