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A DIÁKOK ÉLETE CSUPA ÉLVEZET ÉS MÓKA
iután egy igazi Új-Ashos
- rajongónak kiáltottam ki magam itt az
AP szerkesztõségénél,
ismét enyém lehetett a megtiszteltetés, hogy alaposabban is megismerjem a számos különbözõ
küldetést, melyek e csodálatos világban várnak ránk. És mit mondhatnék: imáim meghallgattattak!
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A fejlesztõk remek munkát végeztek, a történetek és a küldetések
tökéletes harmóniában vannak és
valósághûen tükrözik az egyetemi életet. Egy fiatal diák - aki egy
partit szervez a barátainak - megkért, hogy keressek egy sztriptíz táncosnõt a városban. Elõre
megkaptam a pénzt, mert a jófiú
sajnos már nem lépheti át a diáklányok szobáinak küszöbét. Miért,
oh, miért? Úgyhogy elmentem a
figyelemreméltó Lisához, akinek
semmi kifogása nem volt a megbízással kapcsolatban. Persze én
a megfelelõ válaszra kattintottam
rá. Amikor a küldetést késõbb újrajátszottam és a 200 auráért felkínált lehetõségek közül azt választottam, hogy a pénzért nem

MEGÉRKEZETT

csak vetkõzést kérek, hanem egy
kis játszadozást is, Lisa kihajított
a szobájából. Ezzel a lehangoló
hírrel kellett volna visszatérnem
ügyfelemhez... de nem tettem...
inkább ellógtam a 200 aurával a
zsebemben!
Szerencsére sok-sok más küldetés
is felvehetõ, miközben áthaladsz
Új-Ashos városán. Az egyetemen
még egy elõadást is tarthattam
néhány biológia szakos hallgató
elõtt egy különleges szörny segítségével. Ezt megelõzõen meg
kellett keresnem a szörnyet valahol a dzsungelben
Új-Ashos közelében és tanulmányt
kellett készítenem
róla.

nak. Csakhogy ez a történet teljesen máshogy ért véget, mint ahogy
vártam. De errõl nem akarok túl
sokat elárulni! Úgyhogy vissza a
városba.
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Terméskõ
a
sírkövek
legegyszerûbb formája. A rájuk
vésett jellemzõ motívumok a vallásos szimbólumok, valamint az
elhunyt neve és kora.
Homokkõ - könnyen megmunkálható lágy állaga miatt. Természetesen fennáll a rövid élettartam

Beismerem, szívesebben gondolok valami másra, mint arra, hogy az antaloori
szavannák perzselõ forróságában lovagolok. De lehetne rosszabb is: hátas
nélkül átszelni a homoktengert.

kockázata, mivel a belevésett szöveg gyorsan lekopik.
Gránit - a kemény kõ megmunkálásához mesterien kell bánni a vésõvel. Ám a szorgalmas
munka gyümölcse egy büszke
megjelenésû emlékmû - és a
gránitból készült sírkõ könnyedén ellenáll akár Aziraal tüzének is! 

EGY HŐSI NAP:
A lóverseny nem csak
kimerítő, de váratlan kapukat is feltár.

Csakhogy ez nem lenne túl okos dolog,
mert akkor biztosan nem állnék meg
többet a beképzelt polgármester elõtt...
és a csodás kis falucska kapui örökre
zárva maradnának elõttem. Az Isten
akárhová tegye! Hát legyen... Hogy el
ne tévedjek, kaptam egy elnagyolt térképet a fickótól, amin bejelölt egy-két
tájékozódási pontot. Nem sok hasznát
veszem, ezzel kell beérnem. Még egy
félig leomlott híd sem állhat a magam
és a lovam útjába. Hah - átugorjuk és
már ott se vagyunk! És nem állok meg
senki kedvéért!
Gyors vagyok, érzem a bõrömön a hûvös
szelet... micsoda áldás. Ló és szél segít
át engem a sivatagon, úgy érzem, mintha repülnék. Egy pillanatra úgy érzem,
mindjárt elájulok, pont azelõtt, hogy
újra elérném a falu kapuit és élvezhetném az elõzõ bajnok bosszús fintorát.
Épp a legjobbkor! Most már vitathatatlanul megérdemlek egy-két hideg italt a
helyi kocsmában. 

LÁNGOLÓ DÜH:
Az éveken át tartó rabság
a legtürelmesebbekből is
veszélyes szörnyeteget csinál.

A HŐS NAPLÓJA
em tudom, mióta vagyok

N bezárva ebbe a sötét bör-

tönbe. Néhány hónapja, vagy
már évek óta... A számtalan
kínzás fájdalma elveszejtette
az idõérzékemet. Cellám rácsos ablakán keresztül alig
jut be fény. Megéri ez a sok
erõfeszítést?
Az az aljas Gandohar. Meg
kellett volna ölnöm, amikor

Izzadságban úszva, s teljesen kiszáradva kell bizonyítanom képességeimet tehetséges lovasként és megdöntenem a
polgármester úti rekordját. Addig nem
enged be engem szerény falujába. Mit
gondol ez magáról, hogy kicsoda õ?
Az a kis fattyú! Simán ellovagolhatnék
azzal a gebével, és megkereshetném a
legközelebbi civilizált várost... betérnék egyenesen egy kocsmába... a szomjamat oltanám. Ah... micsoda gyönyörû
gondolat...

Hasznos útmutató ambiciózus sírásóknak és becsvágyóknak (kivonat).

„Sunshine, Sunshine Reggae...”
A nyaralás kezdetén hõsünk egy
békés és csodás szigetet nézett ki
magának. Egyébként tengerparti
üdülõhelyérõl egy Fürkész készített madártávlati felvételt. Ez a
hasznos mágikus eszköz ajándéknak sem utolsó. 

EGY HŐSI NAP

Két polgár vitatkozik azon, hogy
kié legyen az erkély, miután átdolgozták a legutóbbi éjszakát. Egy
kereskedõ, aki integetve hív az
üzletébe, s kér, hogy vásároljak a
legjobb áruiból. Hogy csak két szituációt említsek a maga lenyûgözõ
és hihetetlen bájával, mindig rabul
ejtõ élmény, valahányszor belépek
Új-Ashos gyönyörû városába. 

Vagy vegyük azt a
kényes esetet, amikor egy fiatal professzorasszony
azzal vádolta meg
mentorát,
hogy
bizonyos szolgáltatások ellenében
jobb jegyeket ad a
fiatal diáklányok-

A sírkövek - amint a nevébõl
is kiderül - általában kõbõl
készülnek és az elhunyt
végsõ nyughelyén helyezik
el õket. Hosszas életutam
során a következõ tapasztalatokra tettem szert.

A Hírújság Tartalma Röviden:
FŐCÍM:
Újabb látogatás Új-Ashosban - egy erkölcstelen
ajánlat várja a hőst.

lehetõségem volt rá! Teljesen
vak voltam, azt hittem, megosztaná hatalmát Kyra húgommal és velem - uralkodni
Antaloor felett, együtt. Hibáztam... és emiatt a húgom
megint veszélybe került, és
Gandohar befolyása alatt áll.
Megesküszöm Antaloor iste-

neire, hogy elkapom azt az
átkozott mágust - még ha ez
az életembe kerül is! Amíg
kapok levegõt ebben a tömlöcben és amíg nem heverek
mozdulatlanul a nedves szalmán az egérpiszok közt a földön... a végére járok annak,
amit egyszer lekezdtem! Esküszöm!
Hallom õket. Jókedvû undok

röhögésüket. Hogy rajonganak dicsõ császárukért és az
õ uralmáért. Az õrök jönnek
értem. Megint itt az ideje...
kínozzatok csak, ahányszor
akartok, egyszer úgyis eljön
majd a nap, amikor ti is megfizettek a tetteitekért. Én tudok várni: Kyráért. Szeretett
húgomért. 
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