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3 roky, 6 měsíců a 21 dní uběhlo od té doby, coposlední číslo Early Bapha spatřilo světlo světa.Pevně věřím, že celou tu dobu bez vydáváníReborn časopisu jste cítili, že někde ve váskousek chybí. Já jsem si všechna vyšlá číslazaložila do památkové složky. Ne, že bych jipravidelně otevírala celé ty roky a při vzpomínkáchna léta dávno minulá zamačkávala slzu. Ale přikaždém jarním počítačovém úklidu jsem si posteskla,že je škoda, že už nic takového nevychází. Připoslední návštěvě té mé památkové složky jsem siřekla, že když něco chci a nikdo to pro mě nedělá,tak si to prostě udělám sama! Pod GM záštitou to šlocelkem snadno. Za dukáty jsem si najala redaktory,postahovala spoustu pro mě neznámých programů,uháněla a uháněla...
... a voalá právě před sebou máte zbrusu novéobnovené vydání Reborn časopisu s názvem RebornTimes. Za název vděčíme jednomu z účastníkůúnosového eventu, jehož jméno jsem sinepoznamenala. Každopádně děkujeme.
Čtení si užívejte, články berte s rezervou, všechdruhů chyb si nevšímejte a kladnou a obdivnoukritiku pište na reborn.times@gmail.com, na fórum anebo přímo mě.... A pamatujte od teď se budeme užjen a jen zlepšovat!!
P.S: Vycházíme každé tři měsíce Jamie
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Seznamte se s gildou...

Získat z této guildy jakékoliv informace je v nadlidských silách. Dostat se do jejich řadsice nebyla žádná těžká práce („Illy, nabereš mě?“ „Tak jo.“), ale získat jakoukolivužitečnou informaci bylo prakticky nemožné. Proto jsem se rozhodla vám zprostředkovatstřípky informací, které jsem získala z krátkých interview.

Proč hrajeme Reborn? Jedná se o velmi pěkně vypadající MMORPG, s řadouzajímavých questů, huntů a roztomilých příšerek. A pak jsou tady také lidé.Lidé jsou nejzábavnější a zároveň nejnávykovější složkou online her. Nebýtjich, dávno bychom to přestali hrát. Možná bychom si už vydělali na novéauto, napsali doktorantskou práci a vyhráli Nobelovu cenu… Ale místo tohobudeme sedět u Rebornu, protože „se jde do Endlessu a přece v tomnemůžeme guildu nechat!“ nebo „konečně expíme s guildou v labu a já užbrzo dosáhnu aury!“
Proto jsme vyslali naši reportérku do terénu zjistit, jaké zázemí nám v tomto ohleduRebornu připravil. V dnešní reportáži se podíváme na lidi z guildy Gangsta Niggas.

4 • Reborn times4 • Reborn times



Pro Rebornský časopis,
zcela vyčerpaná

• O guildovním systému
Red Sonia: „Podívej, Gangsta
Niggas se dělí čtyři skupiny.
Leader Gangsta Niggas (kde
jsem já), Elder Niggas (Andi,
Tye, Serwus atd.), Gangsta
(zde najdeme například členy
Roddy, Illy, ti se ovšem do půl
roku přesunou do Elder Niggas)
a nakonec Friends of Niggas,
tam je teď třeba Drazgon. Po
nějaké době se lidé posouvají
nahoru.“
Roddy (dodává): „Zapomněls na
Looser of Niggas.“

• O chování k nováčkům
Jak se chováte k novým
členům?
„Bych tě měl začít bít, abys
poznala, co to je být novým
členem. :D Kdo tě vlastně
nabral? Abych mu vynadal, že
nabírá loosery.“
Bijete nové členy?
„Jo. Krumpáčema, co vykove
Hanzo. Resp. je teda spíš
vykopeme. Nebo okopeme.
Přeber si to jak chceš. :D“
(Roddy, vis co? Neděláš své guildě
moc dobré jméno :D)

• O spolupráci s tiskem
Roddy je naprosto neschopen
mi na cokoliv odpovědět.
Pořád mi jen opakuje, že
jsem mentál. Dělá to tak
všem?
Seaker: „Jop, to si nevšímaj :D
Illy: „jop.“

• O těžké úloze leadera
guildy
Nynka: „Ahoj Zdendo,
potřebovala bych s tebou udělat
ten rozhovor, ale nemám
mikrák.“
Red Sonia: „Tak si ho sežeň a
pak dáme pokec.“
Nynka: „To není mikrákem,
mám rozbité porty v počítači.“
Red Sonia: „Tak si sežeň novej
komp.“
Nynka: „Aaaaaaa, neraď :D“
Red Sonia: „Jsem leader.
Každému radím. :D
Osobně přijímám zpověď,
dcero, jinak máš smůlu.“

• O Gangsta charakteru
Kdyby jste si měli vybrat
jednu větu, která by vystihla
Gangsta, co by to bylo?
Nynka: (Po dlouhé debatě o
nespolupráci) „Hrozní jste!
Napíšu o vás, že jste hrozní!
Gangsta Niggas: „Napiš,
napiš. :)“

• O těžké úloze
kohokoliv jiného z
guildy aneb v průběhu
interview…
Člen guildy Beránek se přihlásil.
Beránek: „Hello, hello, my
fanclub!“
Člen guildy Beránek se odhlásil.

• Čím se tedy Gangsta
liší od ostatních guild?
Dle jejich slov tím, že jsou
jednou z nejstarších PvM guild.
(„Momentálně jednou z
posledních.“) Dle mého názoru
se vyznačují hlavně absolutní
nespolupráci s tiskem. Pokud
ovšem ale hledáte guildu,
která je aktivní, komunikativní
a vtipná a nemáte v plánu s
nimi sepsat článek (střezte se
toho!!!), Gangsta Niggas pro
vás klidně mohou být tou
správnou volbou.
Nakonec hrajeme Reborn
proto, že nás baví. A tahle
guilda se vám rozhodně o
zábavu postará.

Nynka
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Naše cesta započne
výletem na nově nalezený
ostrov Arsinoe. Jak jistě všichni
vime, základem před jakoukoli
cestou je zjistit si co nejvíce
informací. Proto mé první kroky
vedou do CK Alberta, kde se
dotazuji delegátky na prospekty
k Arsinoe.

„Prostředí exotického
ostrova je zcela ojedinělé.
Jedná se o lokaci, přistupnou
kvůli podmořským proudům
pouze z města Alberta. Tento
svět je jinak zcela nezávislým
na zbylém Midgardu. Potkáte
zde domorodce, kteři sice mluví

jiným jazykem, jehož název
v originálním dialektu zní
„engliš“, ale jsou velmi
pohostinní a jsou nadšeni
představou dávat dobrodruhům
spousty úkolů. Systém
dostávání těchto úkolů je
natolik provázán, že Vás čeká
velice zábavná dovolená po
dobu mnoha měsíců. Vzhledem
k náročnosti je doporučeno
cestovat pouze ve větších
skupinkách čítajících minimálně
tří lidí a rovněž je doporučeno
vyprázdnit si kafry, neboť
odměny od domorodců jsou
daleko za Vaší představivostí.“

Nemohu popřít, že CK

Alberta umí napsat velice
lákovou reklamu. Jelikož jsem
nezapomněl na poučku, která
se týkala minimálního počtu
rekreantů, potřeboval jsem najít
další dobrodruhy. V celém širém
světě není odměnochtivějšího
lidu než je lid Al De Baranský
a proto mé další kroky byly
hned zřejmé. Hned po
zformování party jsme nasedli
na minibus a krom menšího
problému na celnici jsme
dorazili do Alberty.

A hned na molu se
navázal první kontakt, blízké
setkání třetího druhu
s majitelem trajektu, který za

V posledních několika málo týdnech se
plní naše redakce dopisy, které se nás
dotazují na pověsti na zatím zcela
neznámé a záhadné Nové světy.
Abychom tedy mohli přidat novou práci
midgardských kartografům (chápejme
tak, že škrtnou některé nápisy „Zde žijí
lvi“), rozhodlo se vedení redakce
propátrat nově objevené světy. Zde
přicházím na řadu já – držitel titulu
„Taxíkem přes města midgardská za
méně jak 1000 zenů“ a dvojnásobný
vítěz soutěže v pojídání špaget.
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regulační poplatek 100k zenů
převeze cokoli a nemá přitom
zbytečné otázky. Následuje
klasická zápletka s kuchařem
vesnice a souboj, do kterého
se nepouštějte, pokud máte
rádi hady. Přes mosty a lesy
dál do hlubin ostrova až
k dalšímu souboji s ďábel
skými nemrtvými a násled
nému poražení nemrtvého
krále a jeho lichů, kde za
odměnu dostanete... Ale to je
již jiný příběh, který nemá
s mapováním terénu nic
společného.

Opusťme nyní ostrov
a soustřeďme se na věci,
které určitě zajímají mnohem
více lidí. Dle kamelotky
u pronterského náměstí se
v okolí Izlude začaly ztrácet
lodě a byla spatřena příšera s
mnoha chapadly. Tak by mohl
být šťavnatý článek!
V poslední době jsou
chapadla velmi populární
téma. Dle pověstí byla
v pátém patře podzemních
tunelů přepadena hlavní
kněžka kultu Štroufů pěti
zrádnými Mečouny, kteří ji
odcitili její trojzubec a boty.
Věřte nebo ne, pověsti
zmiňují rozhořčení boha
Poseidona, který v tomto
světě nemá žádnou faktickou
moc. S nejvyšší pravdě
podobností ho rozhněvala
právě ztráta trojzubce,
a proto si vytrhl vous a hodil
ho sem až z dalekého Řecka.
Při dopadu vous okamžitě
zmutoval s místní flórou a dal
vznik oné chapadlaté
nestvůře. V případě zájmu
okouknutí této kuriozity je
doporučováno se zavřít do
klece stejně jako při
pozorování žraloků

a vyzbrojit se elektrickými
obušky.

Vynechejme výskyt
agresivních hvězdic
s řemdichy v comodské
jeskyni a vrhněme se na něco
příjemnějšího. Prolezeme
nyní odpadní stoky a kanály.

Ve věčně zamrzlém
městě Manuk stačí odklopit
místní kadibudku a skočit
snožmo přímo do díry.
Děkujme všem bohům, že se
již zvedla ta neblahá tlaková
níže, která zabraňovala
použítí přemisťovací magie.
Nikdo si již nebude muset
projít plížením podél stěn
s pláštěm neviditelnosti
a věrným společníkem –
mývalem! Místní faunu tvoří
rohatí brouci s čepičkama se
svou zlatou královnou. Jak to
již býva zvykem, o kanalizaci
se dělí dvě města. Z jedné
strany Manuk, z druhé
tajuplné město El Dicastes,
které nabízí v suvenýrech
možnost zakoupení si ručně
vyráběné brože známé také
jako Světlo El Dicastes.
Možná je to tou stokou,
možná ne, příšery se téměr
všechny řadí do kategorie
hmyzu, nezapomeňte na
repelent!

Snad se nám povedlo
odpovědět na dotazy většiny
čtenářů. V případě
doplňujících otázek pište do
naší redakce, kde se Vám již
budeme věnovat individuá
lně. Pro podbrobnějši
informace doporučuji zakou
pit mou knihu, dostupnou ve
všech knihkupectvích Al De
Baranu pod názvem „Přišel
jsem, viděl jsem, vylootil
jsem.“ Doc
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Do zbrane!
A je to tu! Legendárnezbrane! Kto by ichnechcel, už samotnýnázov hovorí, ženepôjde o žiadendruhoradý tovar.
Pýtate sa, kde sa predáva tátohorúca novinka? Nuž, doAldebaranu zavítal chlapík,ktorý síce výzorovo vyzerázachovalo, ale inak na tom asinie je najlepšie, kedže sa mupodarilo zabudnúť pradávnesupertajné tajomstvo výrobylegendárnych zbraní. Ale eštenie je všetkým dňom koniec,pamätá si aspoň mená a adresyľudí, ktorí majú nejaké informácie, pomocou ktorých sarecept na legendárne zbranebude dať pozliepať. Našťastienikto z nich nebýva ďaleko,takže sa netreba tralalákať doodľahlých končín. Stačí si tuzískať dôveru, tam vykopaťtruhličku a tajomstvo je opäť nasvete. Bohužial, Ilynd zatiaľobjavil len tajomstvo vedúce klegendárnym zbraniam preBožích služobníkov. Takže aknosíte kňažský hábit, neváhajtea navštívte Ilynda. Po získanízbrane je dôležité nechať si ju uIlynda identifikovať a je dobré

vypočuť si aj odporúčania na jejprevádzku, inak môžete dopadnúť ako pani X, ktorá odsamého nadšenia utekala expiťa potom sa čudovala, že zbraňsa hrá na mrtvého brouka.Takže s identifikovanou zbraňouv ruke sa môžete vypraviť naobľúbené expiace miesto a užiťsi prvý level zbrane, ktorý vámpripomenie časy, keď ste ako

novic s mliekom na brade nožíkom pižlikali pupy. Na začiatkusa levely zbrane len tak sypú,čo urobí radosť hlavne týmľuďom, ktorí si už dávno žiadneschopnosti nezvyšovali. Vyzeráto tak, že s touto hračkoumáme o zábavu postarané nadlhé hodiny, dni, týždne,mesiace a možno aj roky..Expeniu zbraní zdar!

Legendárne zbrane budúcnosti
Nikto nebude ukrátený a na každého sa dostane. Na čo
sa teda môžete tešiť? Ponúkame vám pohľad na vybrané
schopnosti legendárnych zbraní pre jednotlivé povolania.
Ostatné schopnosti legendárnych zbraní zostanú
tajomstvom až do uvedenia na trh. Avšak nie každý
môže už teraz skákať od radosti. O palici pre Wizzarda
nemáme skoro žiadne informácie, pretože jeho zbraň
bude vyrobená zo vzácneho dreva umbalských pralesov
s výnimočnými schopnosťami, ktoré doteraz neboli
preskúmané.
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Okukané a slabé potvory boli vrátené

do ich prirodzeného prostredia a

namiesto nich boli dovezené nové.

Niektoré z nich pochádzajú z

ďalekých exotických krajín a môžete

si s nimi skúsiť zmerať si ly. Príručka

mladého huntiča odporúča zbaliť si

do batohu dostatok fly wingov,

magických fľaštičiek a náplastí na

otlaky. So zbaleným batohom sa

môžete vybrať do zvolenej obory.

Každá obora sa skladá z dvoch

elementov.

V prvej obore sa motajú potvory s

elementom earth a fire. Zo starej

obory tam pre veľkú popularitu

zostal i Al ice a Centipede Larva.

Druhá obora je domovom neutral a

water potvor. Aliza sa proti

vyhadzovu bránila zubami-nechtami

a dokonca aj metlou, preto ju v tejto

obore stále nájdete.

Podone sa nechcelo odísť ani

Deathwordovi, ktorý bude

Alize robiť spoločnosť

a víriť prach, aby

mala čo zametať.

V tretej obore sa dajú nájsť potvory

s elementom shadow a holy.

Ošetrovatel ia v oborách mali strach z

Abyssa a Tatacha, preto sa ich ani

nesnažil i pochytať, a tak sú tieto

živočíšne druhy stále dostupné v žltej

obore. Prídite si ich obzrieť a zmerať

si s nimi si ly.

Poslednú štvrtú oboru tvoria

potvorky s elementom wind a poison.

Tak naštartujte svoje reflexy, znalosti

mon-stier, vytaste zbrane a

hurá do boja!

Nultá obora
Pre všetkých, ktorí ešte nedosiahli dospelosť v podobe levelu 90+ a nezískali licenciu vykonávať
advanced povolanie je tu nová obora s číslom 0. To však neznamená, že je pre nuly, ale je to
taký predstupeň a príprava na vyššie spomínané obory. Budete musieť nazbierať určitý počet
guild hunt bodov, aby ste do nej získali prístup. Takže to nebude len tak zadarmo. Ale stojí to za
to, lebo tam nájdete pekné potvory, na ktorých môžete aj trochu poexpit, pohuntit a možno vám
padne aj užitočná karta. Tri krát denne tam na vás bude číhať boss, ale aký, to neprezradíme.
Vezmite teda svoju družinu verných guildovníkov a vydajte sa do neznáma postaviť sa
nebezpečenstvu čelom.

Modernizácia obor
Ako sa hovorí, zmena je
život a preto aj naše
staré dobré obory museli
prejsť modernizáciou.
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Roštěnkou Rebornu pro rok 2012 jeTenten chan
8.3., na Mezinárodní den žen, se na Rebornukonal event – soutěž „O roštěnku serveru“.Jedenáct soutěžících předvedlo svůj šarm aumění okouzlit porotce ve třech soutěžích.Verdikt poroty zněl: Roštěnkou Rebornu prorok 2012 se stává Tenten chan,„nejzlobivější, nejotravnější a taky nejvíckawaii ninja na Reborně“.

O eventu se každý dozvídal jižněkolik dní dopředu z celoserverových hlášení Jamie, stejnějako o něm byly informace nafóru. Přihlásit do soutěže semohl kdokoliv s některým zesvých ženských charů.

Anynka (soutěžící): „Soutěž orebornskou roštěnku, jakkolivbyla zábavná a zajímavá, byla ipodplacená a nespravedlivá.Důkazem toho je, že jednu zhlavních cen dostala holka,která jen řekla jednomu GMku,že ho miluje (toliko k jejímuvolnému programu) a pak takyto, že jsem nevyhrála. Může sevám zdát, že mluvím jen jakozhrzená účastnice. V tom případě... máte pravdu /sigh. PŘÍŠTÍROK VÁM TO ALE VŠEM NATŘU!/gg“

Přípravy na soutěž doprovázelaanketa o nejoblíbenější ženu(hráčku) na serveru. Každý, kdochtěl, mohl hlasovat z kteréhokoliv účtu, a tak se anketazvrhla u některých v proklikávání hlasů na duálech, kterése dají kde sehnat. Nejvícehlasů nakonec nasbírala Crage.

Enia (soutěžící): „Nejdřív jsemto brala jako nutné zlo, alenakonec jsem se (až na vystoupení jedné účinkující při volnédisciplíně) dobře bavila.“
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V samotný den soutěže finišovalo jedenáct soutěžících vpřípravách volných disciplín,procvičování hlasivek a zkrášlování se již od rána. Večer se pakotevřel v Pronteře pro všechnyzájemce warp do Moscovie kvenkovnímu divadlu.

Betr (porotce): “Fajn. Ok. “

Kromě velkého množství divákůse zde sešly poprvé i všechnysoutěžící: Briana de Lemo,Kahiri, Rebecka, Enia, Tentenchan, Anynka, Crage, Grimea,Aimonka, Kamasutra a Winet.Nechyběla samozřejmě aniporota: [GM]Jamie, [GM]Sajuri,[GM]Croc, [GM]Thor, [GM]Aslaya Betr.

Jamie (pořádající [GM]): Vícnež obsahově si event pamatujuspíš z organizační stránky. Umě každá soutěžící zabodovalatím, že stála tam, kde měla adělala to, co měla. Detaily jsemnestíhala.

Jamie krátce představila každousoutěžící a již mohl začít prvníúkol – Rozprava na dané téma /otázku. Témata byla vice čiméně náročná, např. O roztomilosti poringů, o hladomoru namidgardských pláních, o oblíbených vlastnostech u [GM] Jamieči o světovém míru.

Druhou disciplínou bylapromenáda v plavkách (letníchoblečkách), kde dámy ukázalysvůj šarm, ladnou chůzi aleckterá i nějaký ten tanečníkrok, vše doprovázené světelnými efekty od [GM] Croca. Přivolné disciplíně se pak divácidočkali divadelních představení,ukázky tanečního i pěveckéhoumění soutěžících, předvedeníbojového umění i působení naněžné city porotců.
Espeon (divák): Snahakrásných žen zaujmout, ažoblbnout, gm a publikum tak,aby pro ně hlasovali. Ač seněkteré z nich urputně snažilyokouzlit pánské obecenstvo, mocse jim to nedařilo.
Mezi jednotlivými částmisoutěže, zatímco se porotcidomlouvali na hodnocení děvčat,bavil diváky i soutěžící [GM]Croc oslnivých světelným apohybovým vystoupením.

„Tenten chan (vítězka): Mělato být sabotáž ("moje účast")...vesmír a já máme zvláštní smyslpro ironii :) Pěkně jsem si toužila. A Drzoun smrdí.“
Večer zakončilo hromadnéfocení, kterému samozřejměpředcházelo vyhlášení výsledků.Roštěnkou večera se stalaTenten chan, víceroštěnkouKamasutra a na třetím místě seumístily Enia, Winet a Rebecka.

[GM] Jamie:“Mám zprávu provšechny muže, kteří se cítiliopomenuti. Nezapomněli jsmeani na vás!! Mezinárodní denmužů budeme slavit 3.11. Hnedpo mezinárodním dnu stromů apřed mezinárodním dnemuklízeček.”

Děkujeme GM za povedenývečer a těšíme se již na volburošťáka Rebornu :D En
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1. Leader party promluví sbránou (nyd_dun02 99,199),zvolí možnost „Please allow meto enter.“ Jakmile se instanceotevře (všem členům party seukáže okno s časomírou [zavírá/otevírá se alt+B]), každý členparty musí promluvit s bránou azvolit druhou možnost, „I wantto go in.“ Na splnění celé instance je časový limit dvě a půlhodiny, parta musí obsahovatalespoň dva chary. V instancinelze relogovat, objevili byste sena save pointu. Pokud se takstane, lze se dostat do instanceopětovným dialogem s bránou.Delay na instanci jsou tři dny.

2. Probijte se od vstupu najihozápadě přes desítky Phyll,Dark Pinguicul, Rhynch aAncient Tree až k NPC ve středuprvní místnosti jménem Murdered Yggdrasilid (červený bod).Bude si s Vámi chtít pořádněpromluvit, ale Vám stačí vědět,že při první volbě máte zvolitdruhou a poté už jen prvnínabízenou možnost. Vysummoníse 12 mobů Nidhoggur´s Guardian. Jsou to Phylly a Rhyncha spozměněnými jmény. Tyto mobymusíte eliminovat (objevují sevětšinou napravo a dole odNPC). Jakmile zabijete posledního Guardiana, zemřou všichni

mobové na mapě a na severu seotevře warp do dalšího patra.
3. Objevíte se v druhém patře(viz mapa). Na jiných serverechjsou rozptýlení po mapě mobové(Phylly, Rhyncha, Dark Pinguiculy a !Dark Shadow!) Na Rebornu jsou však bůhví pročstěsnaní na území vyznačenémna mapě růžově. Dávejte sipozor, je jich tam opravdu mnoho a nemusíte je potkat anizabíjet, pokud nechcete. Ovšemsnad už padá Dark Shadow carda expy z té hordy taky nejsouzanedbatelné (ideální je jenalákat na championa se Steel

Složení:pro zabíjení asurou, jiné majíobvykle problém s Rudeattackem :)• Champion• Sniper (PvM, Sharpshoot)• Professor (ideálně manželchampiona)• Bard/Clown (otrok na stringy)• High Priest ( klidně i dva čivíce )• Volitelné : Gypsy/Dancer (kissotrokyně), Gospel Paladin
Postup:

Požadavky:• Onward to the New Worldquest• 2 z 4 (New surroundings,Tripatriate Union´s Feud,Attitude to the New World,Pursuing Ryan Moore) questů• Finding a Fairy quest• Report from the New Worldquest• Ring of Wise King quest• Two Tribes quest ( stačí počást kdy slezete po kořenechdo ygg dungu )• Guardian of Yggdrasil quest

Získáte:• spoustu Fluorescent Liquidůna dýmky• krásný zážitek• možnost zabít MvPNidhoggr´s Shadow• dobrý pocit

Nidhoggur´s Nest
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Body a postřílet).
4. Projděte bludištěaž dojdete k čtverci z barevnýchkostek. POZOR! První musíprojít party leader, a vhnízdu se pohnout! Pokudprojde první někdo jiný, instance se bugne a MvP se nevyvolá.
5. Hnízdo. Každé tři minuty (odvstupu do hnízda) je celá partaportnuta do jednoho ze čtyřrožků. V rožku se objeví 2Phylly a 3 Rhyncha, kterémusíte zabít, abyste mohli z rohu vyjít. Pozor, mobové mohouodejít z rožku tak daleko, že užse nevrátí a vy budete musetčekat na další odportnutí.Jakmile se objevíte v rožku,snažte se nepohnout. Když sepohnete, dostanete některý znegativních statusů (podletoho, ve kterém jste rožku).Ideální je, když se HP healne,tím naláká moby aniž by sekdokoliv musel hýbat. Časzbývající do dalšího portu sedobře měří podle stringů (vydržítaké tři minuty).
6. Nidhogg. Nabíhají na nějvždy HP a Champion. Na HP sedoporučuje nosit Giearth c. vheadgearu (kvůli chaosu zDragon Fearu), v armoru bathory (odbourá hitlock z ShadowStrike jak draka, tak sumonnů)nebo pasana (HP přežije FireBreath).Postupem času, jak budete draka zraňovat, bude přidávat dalšískilly do své škály, k MeteorStormu, Fire Ballu, Dispellu,Pulse Striku („Annoying flies!Get the hell out of here!“) aDragon Fearu postupně přibudou Wide Sleep, Wide Curse, jižzmiňovaný Fire Breath. Na 60%HP se stává drak podstatnějednodušším. Bude se pokoušetdát si Full Heal (nemá Healobyčejný, pouze úplný). TentoFull Heal je přerušitelný.Nidhogg jej castí dvě minuty,takže vždy přiběhne HP,odtáhne koule (ano, na Rebornureagují, i když jejich pán nikoliv) a Champion skočí draka.Btw kuličku můžete zabít jenjednu, zabijeteli víc, vyvolá

nové a poznáte bolest. Nejčastěji po asuře do castu Full Healuzačne castit Hell Judgement(50% HP zbývá, „Suffer InHell!“), ale že vaše snaženípostupuje poznáte podle WideStone (40% HP) a Quagmire (28% HP ), případně Earthquake(30% HP). Judgement aniQuake High Priest nepřežije (sběžný equipem).
7. Několik poznámek:a. Nidhogg má i druhý FullHeal. Je pouze v Rude Attacku,což se nejčastěji vysvětluje jakodmg, který mob nemůže oplatit.Jeho nejlepší ukázkou je reflect,proto! Než si začnete s drakemhrát, ujistěte se, že na soběnemáte žádný reflektící equip(HoB+ Thorn shield, Valk.Manteau u sword, merch, thiefclassu, High orc card ve štítu,Sheep Hat, atd..). Tento FullHeal NEJDE přerušit a castí hopouze 5 sekund! Z nějakéhodůvodu ho prý háže celkemčasto při bombení creatorem. Toje taky důvod, proč tentocelkem drahý způsob upřednostňuje tak málo lidí.b. Sniper, Professor a dokonce iclown by si měl brát na výpravuzhruba 7 Yggdrasil Leaf. Bylo bypošetilé předpokládat, že HighPriest nikdy neumře.
8. Po zabití Nidhogga se objevíve středu hnízda NPC prodokončení questu Guardian ofYggdrasil. Pošle vás předjeskyni. Po opuštění instanceběží 5 minut, po nichž se samazničí, jednodušší však je, abypartyleader partu rozpustil  port charů na save pointy,ušetří pět minut na delay.
9. Drop Nidhogga, kvůli němužse zabíjí : Proxy Skin Fragment(40% drop rate)Dává 7% na všechny elementy(ano, i neutral ) a nezedbatelnéSP navíc.
10. Nuže, snad Vám tentomalý návod alespoň trochupomohl. Jakkoliv je Nidhoggnáročný, drop i zkušenosti za tostojí.

Přeji hodně úspěchů,
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Letní menu pro Reborn

Kousky šupin z Ktullanuxe (zkuste jej o ně
poprosit, ale mám divný pocit, že se možná bude
trochu cukat) překrájíme, drápky z Lesavky
nakrájíme na kostičky. To vše zalijeme vodou a
povaříme. Mezitim si bokem osmahneme
nadrobno nakrájenou cibuli a slaninu. Poté
přidáme k zelí a necháme společně provařit,
osolíme, opepříme a zalijeme mlékem, opět
provaříme. Nakonec ozdobíme jednou Lesavčí
nožickou ;)

Poporing s dropsovou omáčkou

Vaříme s Marťáskem...

POZOR!! POZOR! SOUTĚŽ POZOR! POZOR!!
Uhodni všechny ingredience použité na tyto dvarecepty a vyhraj 10x +10 jídlo dle vlastního výběru.
Vyhrává: prvních pět správných odpovědí zaslaných namail:reborn.times@gmail.com Uzávěrka 30.9.2012

Ktullanuxův vývar s drápkem Lesavky

Za jasného měsíčního večera je vhodný čas se
vydat na lov Poporingů. Tyto malé zelené
potvůrky nejčastěji nalezneme při jejich
harašení u jezírek. Doporučuji počkat až si
dohrají, pokud je přerušíte..no to nechcete
vědět :)Jakmile jej ulovíte a poté i zabijete (způsobnechám čistě jen na vás), tak jej nastrouhejtenahrubo osolte, opepřete a nechte odležet vevlastní štávě. Mezitím si uděláte z dropsíchvajec emulzi. Tyto vejce jsou snadno dostupná na trhu za levný peníz, s tím si starostidělat nemusíte.

Ve vhodném medicine bowl smícháme
žloutky, várku z poporinga, víno a dochutíme
solí, pepřem a trochou citronové šťávy.
Zahřejeme nad ohněm a za stálého míchání
vyšleháme do husté pěny. Poté stáhneme z
ohně a přidáme teplé máslo, které pomalu
vmícháme. Dochutíme podle potřeby.Odložené proužky z poporinga naskládámena talíř a zalijeme omáčkou.
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Čerstvý přírůstek do GM rodiny

Narodil se malý Jirkan, měří 52 cm,váží 3,49 kg a maminka Aimone muříká Tobiáš.

Zajímavé novinky zpod Jamieiny sukýnky
Reborn bakalářky
Chystáte se nabakalářku? Inspirujte seRagnarokem!!Stejně jako Enoya,které srovnává výtvarnéstylizace počítačovýchher, a Morgoth sbakalářkou o genetickéAI pro homuna.Další Reborn pár

To, že je Marťásek tím pravým proHowling, dokázal mocným polibkem z pravé lásky. Tím ji probralz věčného spánku do nějž jí poslalzlý čaroděj Gargamel při únosovém eventu. Svoji lásku potézpečetili ve Veinském kostele.

Reborn má první zářez v bojiproti kouření
Flamendr podlehl protikuřáckémueventu a přešel z klasických cigaretna elektronickou.

Úroveň vzdělání rebornsképoulace nezadržitelně roste.
Nově si věsí diplom na zeď Mgr.Baalberith, Mgr. Thorgrin, Mgr.Nessa, Ing. Fisch, Bc. Dr Yueh,Bc. Auri, Bc. Pogy a další..

666
Zcela prokázáno, Morgienemá s číslem šestabsolutně nic společného!!!
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Přijďtě o sobě povědět pár vět a dostanete super krásnou čepičku!!!Ghosti, incubové, angelingové z OCAček zázračně se objevujících vinventáři, pod bossy, z kterých jinak nepadají, nebo darovaná k odGM k narozeninám či za stáhnutí renewalu. Odpověď na kvízovouotázku č. 6 vyhrává Mizuro, odpověděl upřímně a to, že neví!....Takhle nějak vypadal letošní apríl na Rebornu. Vám z něj možnázůstaly poopoo hlásající: Byl jsi nachytán GM týmem, GM Karta, čifake opb (opb> obb> gift box> opb>). Já se mohu pyšnitsavechatem z představování se. Zájemců o lehce získatelnou Noblehatku (čti PooPoo) bylo tolik, že jsem se z Kdopak to mluví rozhodlaudělat pravidelnou rubriku.

Kdopak to mluví?

Kapr
Věřím, že enriched NPC je záměrněpokažené, abych nic neplusnul. Jsemrozladěný nad rebornfeature/bug/nevim jak to má fungovatúpravama. Nesnáším rental čapky. Jsemznepokojen kvalitou eventů. A dneskauž jen chybí, aby ve znamení aprílu bylaodměna rental. A mám rád maso, kofolua Tao Gunku.

Tenten chanPřišla jsem vám zarepovat, přišla jsem vám říct, že dobré pivo musí proudem týct :DA teď vážně spoustu věcí nenávidím, ale ty, co miluju, jsou většinou mnohem větší, ikdyž je jich mnohem míň. Spousta lidí mě nesnáší, miluje a možná i obdivuje. Hrátjsem začala v roce 2008 a sword byl špatná volba. :D Tehdy jsem se zamilovala doexpanded clasu svého času celkem známá gunslingerka. Momentálně ninja a příště třeba Stargladiátorka. Za své postavičky ráda měním osobnost, je to takové ROLE PLAYING – hrozněráda lidi zlobím :DD a jsem tsundere až na půdu a mám ráda dobré anime.

Tazzi
Měla jsem hezké mládí… Jsem potomekzesnulé Lady Aimone, která skonala nanemoc zvanou lidská hloupost, jinak hrajuuž druhým rokem... Tahle postava seproslavila na tomto serveru jako naprostejúchyl a to nejen v guildě, ale po včerejšku užvšude:) mám ráda tvoje eventy, Jamie, páč se vnich realizuju :) a můžu se vyblbnout :D jinakmám v guildě jen ségru a pak samé chlapy. Touž o něčem svědčí, ne? :D tak ještě bych rádadodala, že už jsem zadaná... ne opravdu, kluci,už mi nepište návrhy, já fakt nemůžu, mámmanžela. :) No tak ráda jsem vás viděla, vy měne a tak jsme si rovni... Peas a světový mír anečórkování na serveru přeji všem milýmhráčům.:*

Sakura Shippuuden
Ahoj lidi, jsem Alex.. pocházím zeSlovenska.. ale čestina mne baví, protopíšu česky :D Jsem třináctiletá holkaneúnavně pólující na sladkosti :D Mámpsa Jesie :) Mám taky rybku Bonyfác :DZbožňuju anime. Miluju Jamiininy eventy;) Zbožňuju hudby francouzsky, italské,japonské nesnáším. :D Jsem blázen doseriálu Naruto. :D

Mergi
Ahoj jsem Assassin Cross líný jak veša nic se mu pořád nechce. Jmenuju seHonza jsem z Opy a RO hraju kolem 4let. Rád si dám panáka, mám rádúchylné věci a nemám ráddemdem.enty... Ó jé největší záliby:práce, jelikož jsem workoholik a můj syn. Paksamozřejmě manželka a přátelé.
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Jak se vám líbí dnešní ceny vajec?Nejsou špatné? No vězte, že brzy poletízase vzůru. Proč? Vezměme to hezky odzačátku. Všichni (kromě bohů :p) umírají(Jestli jsem někoho šokoval, tak seomlouvám). Každý se s tím vyrovnávájinak, někdo výbuchy vzteku, dalšípromiskutním životem a někteří vysoceinteligentní jedinci si řeknou: „Co takhleuspíšit smrt skupiny, která se mi nelíbí?To mi dozajista zvedne náladu.“... A takvznikají války.Nedávné velmi„nezaujaté“ výzkumyMidgardské vyšetřovacíslužby uvádějí, že zazkázu Morrocu nemůženikdo jiný než teroristé zRachelu vyznávajícíFreyino náboženství.Údajně do centra Morrocunaletěl v obrovskérychlosti sebevražednýGryf k tomu vycvičený.Kolem města sice dodnes pobíhá rozzuřenýSatan Morroc a většina místních má v živépaměti jak město rozcupoval na kusy, přestoproběhla ihned mobilizace Pronterskýchvojsk k útoku na Rachel. To by nebyl takovýproblém, lidé odjakživa rádi přehlížejíbezpráví páchanémna nevinných, jenžek tomu, aby mohli naširytíři odcestovat, bylozapotřebí velkémnožství vycvičenýchPeco Peco.
Ve výsledku všechny farmy celéhoMidgardu zejí prázdnotou, všechny slepicebyly totiž odchyceny do vojenských rezervací.„Vzali nám všechno, Peca, Condory,Papoušky...“, svěřil se nám chovatel Pecoslav.Armády jsme sice neptali jak dokážeozbrojený knecht osedlat papouška, zatojsme se zeptali zemědělců na jejich následujícíkroky. Někteřízačali prodávathmyzí vejces naivnípředstavou, že sebudou prodávat, ajiní dokonce chtějízaměstnávat otrlé manžele zvyklé na domácínásilí, odolné brutálním výpadům pánví kodchytu divokých Magnolií.
Ale nebojme se, odstranění vajecz našich jídelníčků je jen malá cena za to,že žijeme v bezpečí před hrozbou, kteroujistě kují fanatičtí stoupenci Freyi z Rachelu.

Druhá zpráva dne: Dnes ve 2 hodinyráno přijela do Pronterského hradu karavanaplná Arunafeltzkých diamantů. Thor

Amico
RO hraju už asi 4 roky a začal jsem jako lego, ažpo kdovíjaké době jsem zjistil, že mi bratranecšpatně poradil skilly a staty tak jsem se naštval aRO smazal. Před pár měsíci jsem si hoznovu stáhl a nelituju toho. Založil jsem sipanáčka a hraju dál.
Lid : (užasle) To máš pár měsícůswordmana?Amico : Jasně, není čas.
Lid: (uznale) Není to přeci žádnej nolifer !

Lady Fofo
Ahoj jsem Martina. Ro jsem začla hrát namateřské před 4 lety, ale mám dost pauz. Je země hlavní G huntič a na nějaký expy seru.Nejraději pořád něco dělám jak v RO, tak v reálu.Mé zájmy jsou můj syn, manžel a sport. Ráda sidám svařáček.

Eklo / Dr Yueh
Aahoj, jmenuje se Eklo, ale nenechtese oklamat mým lidským tělem, kterýse vznáší v láku jménem elektrafluid. Už setam tak vznáším pres 1000 let a přemýšlím nadvelkýma filozofickýma otázkama. ;P Ooo a takyzotročuju lidi a tak dál.
Lid : Jaké máš zkušenosti ohledně nevolnostižaludku a umyvadla? :)Eklo : musíš si vybrat fungující umyvadlo, nebo houcpeš!
Lid : Vyjádři se trochu k plamenné lásce ke svémupartnerovi Mimimu!

Natalli
Takže na začátek bych chtěl uvést, že ipřesto, že všechny mé postavy jsou ženya přestože se mně již plno nováčkůsnažilo sbalit v Pronteře, tak ano, jáopravdu NEJSEM ŽENA! Jmenuji se Tom,je mi 19 let. A jsem z Prahy. :) No, velmise mi nelíbí, že zde nefunguje diakritika poRenewalu, jsem veliký odpůrce! (* Poznámka udřenékorektorky článku: pravdu dí, chlapec, pravdu dí…) Adále bych si chtěl zajistit protekci u GM, abych mělplno výhod oproti ostatním hráčům!
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Sraz 9.6. 2012
Nejsme jen několika bitové okouzlujícípostavičky! Jsme i reální lidé! Fakt! Ačto někoho může překvapit, opět se tentofakt potvrdil dne 9. června v brněnskéA2. O průběhu srazu nám napsala svůjčlánek Auri

Sešlo se nás tam relativně dost,protože jsme v A2ce obsadilicelého jeden a půl stolu! Navícjsme hospodu měli převážnějen pro sebe, poněvadž tammoc lidi ten den ani nebylo,

takže jsme se nemuseli obávatpřípadného společenského trapasu. Ten by totiž zůstal vuzavřené skupině. Přesto se aležádné drama ani přílišnákomedie neodehrála. Cerísek už

totiž na srazy nechodí aAlchusek nedojel, tak nemá kdovyřvávat přisprostlé písničky. ADesťa, který dorazil asi o hoďkuaž dvě později po začátkusrazu, ihned po příchodu rozhodně prohlásil, že už dospěl aže už žádné blbosti dělatnehodlá. Takže se vše odvíjelonějakou tu hodinku v relativnímpoklidu.
Každý si našel nějakého parťákači více společníků na povídání,fotbálek nebo na popíjení novězavedené Poličky stupně 11 a12. Témata rozhovoru bylarůzná, ale řešila se hodně škola,samozřejmě ROčko.
Perlou byl klasický fotbálek vAdvojce. Tou perlou na němbyla Martinka, která se představovala svou postavou ze hryjmenující se Vesmírný programa tahle naše Martinka totižvyklepla úplně všechny chlapyve fotbálku! Takže kdo nehrál sní, většinou pokaždé prohrál.

Perth, Nessa, Erasto, Safik, Aileen

Horní řada: Warri + Perth x Martinka + Fish, výměna stran
Dolní řada: Desta+ Martinka x Ensik + Safik, Martinka

Z leva: Auri a Martinka Ensik a Warri Elfinka a Nessa Martinka, Ensik (dole), Safík (nahoře) Sheep, Baal, Perth a Desta a zelená Power of Green potion
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Koukalo se na to bezvadně, jaksi jedna maličká zrzka poradilas bandou velkých ogarů, např.i s Romčou (Fischem), tohodne již několik hodin čerstvěpečeným inženýrem.
Warri se stal bavičem toho"polovičního stolu", kde různěpendlovali lidé a dělali mupublikum. Nechápu, jak někdomůže znát tolik vtipů. Největšíúspěch měl vtip: „Víte, proč mážena nohy? Aby nedělala pozemi čáru jako slimák.“Kupodivu se nejvíce smályprávě ženské, které ho slyšely
Nu, pak přišlo na řadu opíjení.Zábava byla čím dálintenzivnější, protože při pití silidé rozumí lépe. Pak ale někdo možná Desťa?  objednal doskupinky pár tvrdých hráčůněkolik štamprlí zelené. Každýjich měl pět. Tohle jsem alemoc nesledovala, víc by mohlvědět Sheep, pokud si topamatuje. Jinak je tozachyceno i na jedné superfotce, kde se Desťa nadpanákama šklebí a Perth máznačně nešťastný výraz.
Myslím, že sraz se velicepovedl, přestože bohuželnedorazili někteří, kteříslibovali svou účast (prásknuje, např. Gilga nebo Crowlík,který zase na poslední chvílínemohl!!), ale zato přišla třebaNessa, přestože měla povíkendu státnice a nejradši byseděla jen v knihách. Ale jejíSafík prohlásil, že nutněpotřebuje mezi lidi a prostě jivytáhl chtě nechtě.

No, a jinak k nějakýmspeciálním pikantnostemnedošlo, všichni se chovalikupodivu vskutku slušně i vopilosti. A Desťa nás opustilpříliš brzo na to, aby se tomohlo ještě víc rozjet. Ale skaždým se hezky rozloučil apak, tuším,.. s Erastem zmizli(nejsem si jistá, jestli tamnáhodou Erasto nezůstával aDesťa neodešel sám nebo sněkým jiným).
Takže sraz určitě parádní asnad se ujme někdo nějakéhopořádného, vícedenního,protože mi přijde, že pokudEnsík nenapíše na fórum, ať sesejdeme v hospodě, nikdo byani nic neuspořádal. Což jefakt škoda, že už tu nejsou tiiniciativní, co to dřív pořádali.A to je asi vše. Opravdu žádnéultrasuper pikantnosti seneodehrály nebo o nich nevím.Vesměs šlo o inteligentnízábavu, milé povídání aseznamování. Snad zase brzybude nějaký sraz, na kterýpřijde aspoň tolik lidí, co natento poslední.

Desta, Erasto, Martinka, kus Auri

Sheep, Baal, Elfinka, Perth

Desta, Ensik, Perth, Martinka, Warri, betr

Desta, Perth, Sheep, betr

Z leva: Auri a Martinka Ensik a Warri Elfinka a Nessa Martinka, Ensik (dole), Safík (nahoře) Sheep, Baal, Perth a Desta a zelená Power of Green potion

Auri
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Dvacetiletý mladý atraktivníhologram hledá růžovépotěšení do svojí zahrádky.Rád poznávám nové lidi,reálně, ale i virtuálně.Váš oddaný VanguardPM/mail Rimmer

ON HLEDÁ JI

Ten, s kterým se ani Bůhneodváží srovnávat. Ultrabezvasuper boží Roddyhledá slečnu na bílým koni.Roddy, ICQ: 360013101

Po celá staletí se jsou miliony lidí na celémsvětě okouzleni láskou. Ale co je to vlastněláska? Někdo definuje lásku jako vzájemnousympatii, citovou blízkost. Pro některé autory jespíše nepřenosná zkušenost, kterou si musíkaždý zažít sám. Láska je neuchopitelná, jebláznivá a pro každého znamená něco jiného,proto je tak krásná.[Citáty slavných osobností: výroky, myšlenky, přísloví a aforismy. [online]. [cit. 20120713]. Dostupné z: http://citaty.net/citatyolasce/]

Seznamka
Láska je něco, co stojí zato hledat, i kdyby hledánímělo trvat celý život. Aproto jsme se rozhodlivám s tím pomoci. Vnásledující rubricezveřejňujeme vaše vzkazya touhy při cestě životem.Nebojte se a řeknětenám, co vám leží na srdci,i vy. Inzerce nic nestojí apřeci tím můžete získattolik…Důkladně si přečtětenásledující řádky: možnátam někde mezi toužícíminajdete svou pravou,vyvolenou bytost.

„Mnozí, kdo promilovali třeba celý život, dovedou nás méněpoučit o tom, co je láska, než dítě, které ztratilo pejska...“
~BillyWilder

Dr Yueh, švihák Aldebaranský,něžný, hravý a dobřeobdařený milenec hledá vnadnou dámu na občasné tajnévirtuální a diskrétní úniky zkaždodenního stereotypu.Zdraví a čistota samozřejmostí. Zázemí vítáno. Fotonapoví.Kontakt: oooom@seznam.cz

Náš správce wiki betr hledáholku na drsnější i jemnézacházení, který nevadí, žemá věčně opici a že na ninikdy nepromluví.Značka: 150M u bankéřeKontakt: betr@centrum.cz

Nick1 Jsem připraven najítněkoho mých snů, klidně sei přizpůsobím.. ale někdy skamarádka děláme to, coby se vám asi nelíbilo…danieljary@seznam.cz

17ti letá slečna sniperka zeSeverní Moravy nabízí sexza ghosta.PM/mail Antimony

Ahoj, jestli ti nezáleží natom, jak vypadám, kolik mije a víš, že DŮLEŽITÉ JE TO,CO MÁM VE SVÉM SRDCI,tak mi napiš. ČEKALA JSEMNA TEBE CELÝ ŽIVOT!!!PM/Mail Morgie

Hledám kamarádku.
Ty: Hodná, vtipná, milá,hezká, s facebookem, GMpráva výhodou.
Já: Nynka.

Hledám berana pro svéovečky. Hnědá nebo světlávlna, cca 5 kusů. Na jařeostříhané, odčervené,ošetřeny paznehty, čistotné,poslušné a zdravé.Registrovaný chov. Kpřipuštění. Pouze vážnénabídky.PM/mail Scion

ONA HLEDÁ JEHO

Jsem pohledná slečnaSakura s elánem a talentemna vkus. Hledám stálýhopartnera. Musí býtdůvěryhodný, milý, vtipný.Musí mít smysl pro humor abýt mi vždy po boku. Kdyžbudu smutná, musí mněrozesmát a koupit colu.Upřednostňuji klukyassasiny a kováře ale ihuntery. Kontaktuj PMkem,čekám na tebe.Sakura Shippuuden
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Cuketka si vydražila polibek od GMThora, stálo jí to 3M.

Rande s GM
Všichni litujte, že jste škrti a nepřehodili jste mě v aukci. Nejdřív jsme si udělali
romantickou procházku pod hvězdami (rozuměj pod aurami) v labu 4. Mírumilovní
obyvatelé laborky zděšeně hromadně prchali před mocnou Jamie (portem). Ti
statečnější byli k úprku donuceni jemným šťoucháním. A jednoho neodbytného jsem
odehnal já svým mocným holy lihgtem (za neuvěřitelných 476 DMG).
Příjemně unaveni naháněním posledních přeživších jsme se přesunuli na romantickou
večeři při svíčkách. Opravdu musím pochválit Jamie a její kuchařské umění. Takovou
hostinu jen tak znovu neuvidím. Menu zveřejním zvědavcům na požádání. Výpis
jednotlivých dobrot by totiž zabral dobře celou stránku. S galantní konverzací uběhl
večer jako voda.
Zlatým hřebem večera budiž označen závěrečný ohňostroj na moji počest.
A co bylo dál nechám na volné fantazii laskavého čtenáře. I my máme nárok na malý
kousek soukromí.

Při eventové aukci se Dracusovipodařilo vydražit noc s GM zamilión. Vybral si GM Jamie anapsal nám, jak to celé probíhalo.Peníze použíté při aukci půjdouna výstavbu nové silnice meziPronterou a Geffenem.

A Jamie, děkuji za nádherně
strávený večer

Dracus
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Městečko Palermo usíná, Městečko Palermo spí. Takzačíná jeden z hráčsky nejoblíbenějších eventů. Jakto celé pokračuje, zjistíte ze záznamu, který pro náspřipravila super tajná terénní reportérka Jamie.Městečko se odehrává vždy po desáté hodině. Hojněse zde vraždí, Lehká žena veřejně ohlašuje jménasvých zákazníků, Úchyl každou noc páchá věci hodnécenzury a pomyslnou mírumilovnou tečku dodávákrvežíznivý Terorista. Takže prosím děti a čtenáře svysokými mravními nároky, aby nečetli dál apřeskočili rovnou na soutěže.

•Starosta: Může jednou zacelou hru někomu udělit milost.Alysson (Alias Roddy)•Mafie: Přes noc zabíjí,navzájem se nezná, pro zabitípotřebuje dva výstřely stejnýmsměremCuketka Sakura Shippuuden, Scionalias Anynka, Suck4you,

•Katány: Tajný stážce města,pátrá po totožnosti mafie,jednou za celou hru může střílet.Eklo alias Dr Yueh•Úchyl: Každou noc provedeněco peprného nějakémuobčanovi. Jeho oběti není pozbytek dne vůbec do řeči (mámute).Nick1

•Žena lehkých mravů:Zajišťuje svým zákazníkům alibi.CUMSWAPLOLIPOP alias Martasek•Terorista: Je li shledánvinným při soudním procesu,vezme sebou do hrobu všechny,kteří pro něj hlasovali. Zastřelíliho mafie, zemřou mafiáni, kteřína něj stříleli.Analni mstitel alias Howling

záznam z 7.7. 2012Vítejte v městečkuPalermu. V místě,kde navenekspořádaní občanélikvidují svésousedy a přátele.Přes nocprostřednictvímmafiánských čistek.Během dne podzáštitou soudníchprocesů

Seznam rolí:

Mafiáni se začínají procházetuličkami Palerma a střílí: Scion>Fareo, Suck4you > enca, Cuketka> Sakura, Sakura> ZakuroKatány: Je mafián Cuketka? Ano.Jamie všem: Katány mi napsalsvůj tip… a trefil se!
Je Ráno. Palermský věstníkhlásí: v noci se střílelo!!Fareo,Enca, Sakura a Zakuro tak takvyvázli kulce. Větší smůlu mělZozík. Byl nalezen v dýni,oblečen do ženského spodníhoprádla a v pozadí měl okurku!!V Palermských uličkách sešeptá, že Snidane si na večerzaplatil společnici.
Návrhy na soud: Cuketka (od Ekla),Enca (od Snidane) Enca: Asi budumuset taky začít chodit v převleku, Eklo(od Alysson) Alysson: Ne,že bych protitobě něco měl, ale je to takovej

příjemnej pocit, když konečně umřeš. :D

Obhajoby:Eklo: Dovolávám se starostyobce! Taková falešná obvinění!To je jasná korupce. Starosta jemafián!! Jestli zemřu, tak to jendokazuje! Netušil, že hoodhalíme tak brzo.Lid: Jeho obhajoba jsou jenvýmluvy.  Je to vrah, zabte ho:DCuketka: Pomáhala jsemstarostovi s přípravou letošníhofestivalu,dostala jsem za to krabici odvína a v ni byla sedmička.Lid: Starosta a cuketka jsoukomplicové!!Enca: Já jsem byla zalezlá podpeřinou páč jsme se bála, že pomně zase budou střílet.
Odsouzená: CuketkaJamie: Můžete jít spát s klidem,byl zabit přesně ten mafián,

kterého odhalil náš Katány.

Střelba: Sakura > Jamie, Scion> Fareo, Suck4you > EkloKatány: Je mafián martas? NeJamie: Někdo střílel po mě!! Prýže proto, že jsem odmítla jejíponuku, aby se stala viceprezidentem. K tomu všechnyokna na domě jsem mělapostřílené!! A!! Měla jsemvylomené dveře v sejfu aukradnutých 258M.Lid:  :D :D :D dobře vy!  tobyl určitě Alyssonzkorumpovanej:D  lituju ho,dostane asi tak přinejmenšímBan :DJamie: Jinak se tu ozvaly ještědalší dva výstřely. Po Eklovi aFareovi. Ale těm nic neukradli!!
Je ráno a městečkem otřásáskandál!! Enca byla nalezena v

1. Noc1. Noc1. Noc
2. Noc

1. Noc
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policejní stanici, nejspíš uKatányho:p a měla na soběpolicejní košili a policejní zbraňzastrčenou ve svých ženskýchpartiích. V puse měla pendrek!Lehká žena se nechala najmoutFurynou.
Návrhy: Eklo (od Alysson), Snidane(odAnalni mstitel), GalladoR (od Snidane) aAlysson (od Ekla)

Obhajoby:Eklo: Včera Cuketka říkala, žepomáhala starostovi sfestivalem. Ovšem! Cuketkabyla mafián! Cuketka: Omrtvých jen dobřeTakže starosta je taky mafián!To jasně vyplývá. Vydal jsem sevyšetřit tuto skutečnost a vše sepotvrdilo!Snidane: Nejsem mafián. Jakjistě každý ví, Snidane (TM) váskaždý den zásobuje křupavým anadýchaným pečivem. Již večtyři ráno máme připravenycroissanty, rohlíky i oblíbenétaštičky. Vzhledem k našípracovní doběnemáme já ani mí zaměstnancičas na to, šaškovat na ulicíchnatožpak ještě po někom střílet.Lid: Ztvrdlé pečivo je pěkně vražednázbraň! Hážou croissanty jakobumerangy.Snidane: Mimochodem,takovéto pomluvy ohledněkvality našeho pečiva jsoužalovatelné. Dle precedentu zminulého roku, kdy vedla soudníspor Vecere(TM) s vedlejšímměstem.Gallador: Byl Kdy jsem šelokolo vratno...Alysson: Nedávno jsme museliinvestovat z našeho fondu 7míčů do slavnosti… A proto..Jsem musel vzít noční služby vjednom nočním podniku prokamioňáky kde se tanci do pultěla.Eklo: te slavnosti, na níž měl podíldnes již odsouzený mafián?A teď příjde to alibi! Potkal jsemtam jednu dívku. Tančila spořeoděna. No a tady bych Morgieasi nepokračoval kdo to je. Chci

ti zachovat nějakou úctu. Upss..
Hlasováni: Odsouzen Alysson:Začal běhat kolem kolečka ařvát Milost, Milost…. Proč umřuvždy na začátku? Asi mocspamuju, že?Jamie: kdyby te nezabili lidi,tak módní policie určitě:pJamie: jo jinak byl nevinnej alechápete.. ta kytka!! takžemůžete jit v klidu spát, sladkýsny městečko.

Střelba: scion> Eklo,Suck4you > Enca, Sakura:Jamie,zaútočila sem na scionkuprotože ji závidím ta ouškamusí si vyměnit dveře sou celepostřílené :) /gg :D:DKatány: Quorra? Ne
Ranní novinky: úchyl si vzal zaoběť Ekla. Náš Eklo byl nalezenve fungl novém vozejčku na čeleměl lístek, že prý vše nejlepší kVánocnům a!... byl tam nahý…Cuketka: vsadím se ze se mu tomoc líbilo…a natřený prasečímivykalySakura dneska utratila všechnysvé úspory za naši luxusní ženuk pronájmu a má tak alibi!
Návrhy: Quorra(od Zozik), Eklo(odScion) a Zakuro (od Snidane)

Obhajoby:Quorra : Já nic nevím, Zakurobyla u mě doma.Zakuro: Já sem moc krásná alina na to, abych vraždilaEklo : Za Ekla s mute mluvilaAnynka ( vyhrála to v kostkách)Dobrý večer, ráda bychpromluvila místo svého klienta,který se tímto přiznává aočekává nižší trest. Děkuji.
Odsouzení: Quorra, která seběhem přelíčení snažila utéct aZakuro

Střelba: Suck4you, Scion >Eklo, Sakura > SakuraKatány: je mafián Sakura? >Střílí po níÚchyl: dnes budeš ty :D našlases tady v místní studně a vpuse si mela kost nějakéhojinačího nešťastníka a v zadkujeho lebku.
Je ráno Mafie dnes střílela poSakuře. ta se rozhodla udělatchyták jako skrytá mafiánka aprostřílela si sama sobe dveře aokna, také si schovala zvonečky,ale říká že byly ukradnuté! Cožvám teď můžu říct protožeSakuru odhalil katány. Bohuželnáš odvážný katány byl při tétoakci zabit ostatníma dvěmamafiánama.Snidane: Ale i bez našehozaměstnance Ekla ale STÁLEmáme kompletní sortimentoblíbeného pečiva...Střílí po vás mafiáni? Ptal sevás Eklo? Dejte si šáteček(TM) a zapomeňte nastarosti všedního dne!
Obvinění: Snídaně (od Enči , Sakury aScion), Enca (od Snidane), Scion odAnalni mstitel

Obhajoby:Snídaně: Jak jsem jižuveřejňovala na svémBakebooku (TM), v noci jsemzaznamenala podivně létajícíbroušené ovce, pravděpodobněod Scion.Dnes ráno jsem to chtělhlásit,jenže jaksi již není kde…Přesto přese všechno nejsemmafián.. a nabízím novou verziZávinu (tm) s Brusinkami!Enča: Já když jsem dneskavylezla zpod postele ucítila jsemvůni skořice jako byla nabídkana dnešní snídani, takže je mijasné že po mně přišel stříletSnídaně a hned mne i obvinil,aby se kryl. To je jediný důvod,proč tu sedím a pokaždé, když

3. Noc

4. Noc

Reborn times • 25



se po mne porad střílelo, bylmafián on.Snídaně: Vidíte, jak špatněpostavila svou výmluvu? Celounoc děláme závin (TM) sbrusinkami a prej cítila skořici…Scion: Možná si myslíte, žejsem vinná kvůli včerejšíobhajobě našeho policisty. Jehopocit viny ovšem zřejměvycházel z toho, že den předtímzavraždil starostku, která bylanevinná. A jak jistě všichni mátena paměti, já ji hájila... Tedyvčerejší obhajoba ze mne viníkanedělá a ještě k tomu mámrozkošné ovečky.
Odsouzena: EnčaMafiánům byla prozrazenavzájemná identita
5. noc:
A je ráno, mam pro vás velmismutnou zprávu, dnešním dnemskončila palermská firmaSnídaně TMDnes si i Anální Kolík Mstitelnašetřila na lehkou ženu aspolečně si užili noc plnouvášně.A úchyl zaútočil na nicka1. Bylnalezen nahý ve snídaňovémpekařství a to dokonce v peci vpuse měl jablíčko a v pozadíčerstvé rohlíčky, alespoň někdose dneska nasnídal…
Suck4You: (šeptem) Scion,řeknu ať pro tebe Gallkdyžtak taky nehlasuje ;) jeto kámoš, jsme spolu na TS aon ví, že jsem mafián :Dsakra zapomněl jsem, že GMsee all :D
Návrhy: nick1 (od Scion) Furyna (odAnální Mstitel) Evil Cat (od Gallador)

Obhajoba:EvilCat: je více než zřejmé, žejsem se tu objevila až porozdělení všech rolí a tudížnemůžu být mafián, natožpak

mafiánka :D maximálně taklemra líná.Furyna: Tak milí spoluobčané,podívejte se, co mám za zbroj.Když jdu spát 4 hodiny tosundávám, a pak zase oblíkámnemůžu v tom běhat.Lid: Pořád máš nezmapovaných20 sekund, kdy jsi mohlvraždit!!! :DNa obhajobu postavy Nick1se přihlásila ScionTakžeee.. abych vám dokázalasvou nestrannost, budu teď hájiti člověka, kterého jsem samanavrhla na popravu. TAKOVEJ JÁJSEM BOREC! :DNick vám vzkazuje: „Hele, já tonejsem, protože od té doby, coumřela Zakura, jen truchlím.Rozhodně pro mě nehlasujte,určitě to není fér a mám vásvšechny rád. /ho Závěrem: ARybana jede na koni a za níVinetuuuu tů tů tůů. Děkuji zapozornost.
Po této řeči byl nick 1 bylzabit na útěku.
6. noc
Lehká žena dnes zamířila dovysokých kruhů a nabídla misvoje služby. Já sem je tedypřijala ale neplatila sem!!Mafie nám zavraždila Evil cat
Návrhy: Gallador odCUMSWAPLOLIPOP, Analni Mstitel ,Furyna od Scion, Suck4you odCUMSWAPLOLIPOP

Obhajoba:Furyna: Jak už bylo před 24hodinami řečeno, na tuhle prácinejsem stavěný.GalladoR: Mafián nejsu,protože nemám šátek ani černýbrýle, kdybych byl mafián, taknebudu tak zlej, protože nahráče su hodnej a teroristuzabiju dřív než vás. Tak seproberte a nedívejte seSuck4you: Noo… takhle se

procházím s druhým mafiánem... ehmm to je ta druhá historkapardon... ta pro veřejnost znítakto: no takhle sedím nalavičce v parku se svoupřitelkyní a najednou slyšelavýstřely. Jemně jsem sezačervenal protože, trpímprdíky. Poté jsme šli ke mně aužili si krásnej fekálnísadomasokrutej sex. <3
Odsouzení: Furyna, Suck4you(Zbyl pouze jeden mafián, kterýodteď střílí ostrými)

Počet obyvatel: 4. Bohužel početobyvatel stále nezadržitelněklesá. Dnes byla zastřelenaLehká žena (CUM) při výkonusvé profese s análnímšmudlíkem.
Návrhy: Scion (od Analni Mstitel)Obhajoba: Dobrý den! Tak seopět setkáváme! :) Moje ovečkyuž jsou skoro veliké dost na to,abych vám prodala další vlnu.Mám teď málo peněz, protože tuje tak málo občanů. Prosím,kupte si ode mne něco, nejsemžádný mafián... na to nemámvážně čas.

Přes noc mafiánka Scion zabilaGalladora. Zbyl zde Terorista amafián. Stáli před mocnýmrozhodnutím: zemřít oba, nebo…
Stalo se nečekané! Terorista smafiánem ujednali mír a dalipočátek nové, lepší generaci.Protože to ovšem byly oběslečny, pojaly za děti již zabitéobčany, a tak všichni žijeme dálv novém věku mafiánskoteroristickém.
……POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ

5. Noc

6. Noc

7. Noc

8. Noc

26 • Reborn times



Katány
Náplň práce

• vyšetřování různých událostí
• sledování podezřelých osob
• získávání informací a svědků
• analytická činnost a odhalování skutečností

Pracovní nástroje
Mezi pracovní prostředky patří dopravní prostředky,
komunikační prostředky, administrativní pomůcky.
Osobnostní vlastnosti
Detektiv by měl být člověk systematický, spolehlivý, ukázněný,
psychicky vyrovnaný, tělesně zdatný, schopný jednání s lidmi,
rychlého rozhodování a zvládání krizových situací. Zbrojní pas
podmínkou.

Starosta
Náplň práce
• zastupování města navenek
• garance právní stránky procesů
• při nespravedlivém procesu právo
použít jednou za svou funkci omilostnění
Požadavky
Trestní bezúhonnost podmínkou.

Scion: Hele nechci nic říkat,ale tohle místo nemá zrovnapotenciál k tomu, abychombyli do kruhu.

Palermo s GM Artniem

Alysson alá Krasavica Jak to všechno začíná.. ... A jak končí.
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Kdo si hraje, nezlobí

!! Fanart soutěž !!
na téma: NPC

Vlastnoruční obrázky
vašich oblíbených N PC

posílejte do 30. 9. 201 2 na:
reborn.times@gmail.com
Na nejzdařilejší výtvory

čeká Sky hat

NAJDI 6 ROZDÍLŮ
Doplňková otázka:
Které MVP parta zabíjí?Pozor!!Pozor!!Pozor!!Pozor!!

Správná řešení posílejte
do 30.9.2012 na:

reborn.times@gmail.com
Ceny:
Za 1 správné
řešení: zařazení
do slosování o
OCA.
Za všechna tři
správná řešení:
dukát.
Nezapomeňte se
podepsat
postavou ze hry.
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V každé ze 6ti skupin najděte potvoru, která je jiné rasy než ostatní ve
skupině. První písmeno jejího názvu doplňte do kolečka tajenky.

~LUŠŤOVKA~
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First classNastal čas dát si trochu do těla. Již delšídobou jste nespokojeni se stavem vašípostavy. Auru si na sluníčku nevysedíte.Expěte!! Hvězdy přejí vysokým expůmobzvláště začátkem srpna.
Expaded classOpalování, plavání, navštěvy památek...NUDA! Popusťte uzdu fantazii a stravteprázdniny v Lutii. Stavte sněhuláky vplavkách a vánoční dárky v letním baleníposílejte do schránky GM Jamie.
AssasinVylezte ze stínu, jinak skončíte bledí jakoloni.
AlchemistDost afk hombotování! Letní měsíce přejílásce. Vyberte si vhodnou kořist aumícháteli správně nápoj lásky, máteúspěch zaručen.
Bard & DancerJste už otrávení ze stylu života, kterývedete? Unavuje vás neustálý nedostatekdobrodružství a přechod mezi molovými adurovými variacemi už není to, co tobývalo? Máte už po krk těch dvou písní,které po vás vaši fanoušci neustále chtějí?Zkuste změnu! Založte si nový char.
ChampionVašeho vypracovaného hrudníku jsme senabažili přes rok. Využijte letních měsíců,sundejte košili a ukažte záda!
PlechovkyMálokoho nácháte dostat se skrz vašebrnění a dobře děláte. Letní hvězdy provás připravily pouze mrchy, které podpříslibem velké lásky půjdou po vašemequipu. Nezapomeňte začíná to jednoučepičkou a končí vybíleným bankovnímúčtem.
PriestVaše neochota pomáhat ostatním se stalapověstnou po celém Midgardu. Je načasepostavit se stereotypům a setřástpředsudky! Odložte své dosavadní vnitřní

asassinské cítění a vyražtena misie do větších i menších měst.Možná zjistíte, že pomáhat druhým vásbaví a nahradíte tak nudné hodinyposedávání ve městech něčímužitečnějším!
ProfessorMilé profesorky, letos už do plaveknezhubnete, zkuste to zase příští rok. Doté doby můžete tvrdit, že jste jenom jinakprostorově řešené. A že přece záleží natom, co je uvnitř!! Vždyť to vy dokážetečlověka manově uspokojit, tak jako nikdojiný.
SniperSmůla vás pronásledovala celé jaro aneopustí vás ani v létě. Lagy vás budoudoprovázet na každém kroku. Půjdeteliexpit, zapomenete si nastavit share vpartě. Z MVP vám padne vždy stěží 100%loot. A když už se poštěstí něco lepšího,tak budete v partě a při dicování o equiphodíte vždy jedničku. Jakákoliv větší akcetypu endless, nebo expení v labu budepřerušena restartem či náhlým pádemserveru. A... plusovat equip raději aninezkoušejte.
StalkerNemyslete si, že vás mé vnitřní okonevidí. Mě neoblbnete. Přestaňte okrádatmoby a zkuste nějaké to dívčí srdce.
WizzardPlánujete nějakou radikální změnu?Raději to rovnou zavrhněte. Kromězmatených bardů se tohle léto se žádnázměna nekoná. Namísto pěstních soubojůbojujte raději pěkně bezpečně z dálky.Toto léto jsou nejzábavnější útokyzezadu.
White/blacksmithSpíš než tělo bude unavena v létě vašeduše. Nepřepínejte se! Jezte berryny,chovejte poringy a udržujte světový mír.
GMBudete se mít krásně, hráči sice opětneocení vaši snahu a úsilí, ale vám tobude jedno.

LETNÍ CHAROSKOP
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Chvilka poezie s Flamendrem

***
Dnes večer hrozný Drak si

rozestlal hrozně jaksi
teď třemi spánky ve sluji
tři podivné sny veslují...

***
Abyss Lakes UndergroundCave
První hlava se mihla v pohádce

smířit se se zbytkem hlav po hádce
už už si plácly po dobrém

když se rozplácly pod obrem
na dlouho si však nesedal

hned se náš crusák nese dál
tankerka sice draku uhla

však sejmula ji jedovatá truhla
***

Niflheim, Realm of the Dead
Druhé hlavě se ve sně vyjeví

že kdo to děsně vyje, ví
kde čerti hrají pokr, vila ční
a vlkodlak tam po krvi lační

vtom už se s mocným "hurá" žene
tenhleten vlčí Kápo travou

však nedoběhne za potravou...
dřív než bys mrk, Bum! že by

smrk?
vzápětí pět!, modrý pak modřín

teď stojí, plný rypák modřin
špičáky leží pod ním uražené

to není špatná noční můra, že ne?
***

Dremuci Forest
Třetí hlava sní vo hradě

kde spolkne celou partu v ohradě
to už tak trpký osud lam a oslů je
pár vezme na podnosu do sluje

a Mavku, coby zákusek
***

A pak ty hlavy náš crusák usek!

silně ovlivněno jeskyněmi,několika eventya cimrmanovým absolutním rýmem
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Po práci se odreagovávám mimo jiné ipsaním příběhů. Na téma Ragnarok jsemjich napsal přibližně 6. Přesně v době, kdyjsem měl rozmyšlený námět na dalšípovídku, objevilo se na webu Animefestuvyhlášeni povídkové soutěže.
Protože Ragnarok vznikl podle mangy apodle hry bylo natočeno i anime, perfektnějsem pasoval do základních podmínek proúčast. Do odevzdání zbývalo několikměsíců. Zdálo se to jako hodně, ale tohočasu jsem byl pracovně dost vytížený aposlední řádky jsem dopisoval až vpředvečer posledního termínu odevzdánisoutěžních příspěvků.
Téma tak trochu navazovalo napředcházející povídku, minimálněprostředím. Protože obě se odehrávají vGlast Heimu.

Svízel tohoto žánru je v tom, že pokud sepokoušíte psát tak, aby fantastické prvkyze hry byly aspoň trochu uvěřitelné, docelase zapotíte. Z uměleckého hlediska jepopis Rootu "spotřebuje se modrá koule acil se přestane hejbat" suchá a nezajímavázáležitost, to musíte uznat.
Snažím se každý skill, každou situacivysvětlit tak, aby to zapadalo do prostředí.Co se děje očima hlavního hrdiny a jak naněj působí jeho vlastni schopnosti, které vpovídce nemohou být tak matematickypřesné jako ve hře.
Taibur je mi povahově hodně blízký. Je tomnich, nikdo se u něj nepozastaví nad tím,když bude samotářský, nespolečenský akvůli uzavřenosti do své viry i tak trochupro okolí podivínský. Ostatně víra v Grurgaovlivnila jak jeho, tak i mě osobně.

Náš hráč Taibur vyhrál 2. místo v
soutěži FanFikce na Animefestu
2012 s povídkou o Ragnaroku. My
tu pro vás máme jeho exkluzivní
autorozhovor a onu slavnou
výherní povídku Hradby zašlé
slávy.

Vyhráváme s Rebornem...
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Slunce se pomalu začínalo sklánět k západu, večerní podzimní chlad o sobě dával znát čím dálvíc. Taibur usedl k ohni, odlomil větvičku a použil ji jako rožeň k opečení odpoledne ulovenéhokrálíka. Většinou se nezdržoval lovem, ale zpestření jídelníčku bylo dnes již více než vítané. Přesdva úplňky byl na cestě, obcházel okolí Glast Heimu, kdysi slavného města. Věděl, že plamenyohně i vůně masa může přilákat predátory a to nejenom z řad dravé zvěře.
Glast Heim, který se mezi řídkými stromy vzpínal k obloze, bylo odsud jasně vidět. Mohutnéhradby z masivních kamenných kvádrů nahoře zakončené cimbuřím, ze kterého mohli lučišnícihravě bránit jakémukoli nepříteli ve vstupu. Majestátní tvrz vystavěná uprostřed města jakoposlední nedobytná záchrana obyvatel, kdyby přece jenom hradby padly. To vše z města zůstalove skvělém stavu.
Naneštěstí přišel nepřítel mnohem mocnější než jakákoli armáda, která by šípy a železemohrozila hrdé obyvatele Glast Heimu. Naneštěstí přišel nepřítel z mnohem kratší vzdálenosti, nežaby se mezi něj a odhodlané obránce mohla postavit zeď z kamenů. V srdcích zrádců lidské rasy,šílených vyznavačů krutých božstev, vzplanula závist, chtíč a zlomyslnost. Lidskými oběťmi krmilitemné bohy, nesmrtelné běsy, přiživovali je vlastními dušemi, až nakonec otevřeli trhlinu mezisvěty. Město bylo napadeno zevnitř a útoku podlehlo. Lidé se k němu už dávno nepřibližují, vokolí Glast Heimu zmizelo příliš mnoho odvážlivců. Někteří beze stopy, po jiných zůstaly jenrozházené kosti, roztrhané končetiny nebo jinak znetvořené ostatky.
Před třemi měsíci se v capitolinském opatství objevila družina s poselstvím Rekenberskéobchodní společnosti. Objížděla všechna opatství a kláštery s nabídkou odměny za pomoc přiochraně kupeckých výprav v okolí Geffenu, města nejblíže Glast Heimu. Tvrdili, že se lidé ztrácejíčím dál častěji a že je v okolí slyšet vřískání démonů. Někteří přísahali, že na vlastní oči zahlédliohnivé přízraky nebo nalezli vlčí stopy s píď dlouhými drápy. Obchodní styky s Geffenem téměřustaly a i přesto, že se nyní ceny za magické zboží vyšplhaly do nesmírných výšek, kupci se i spo zuby ozbrojenými strážemi bojí a Geffenu se na svých cestách vyhýbají. Snad i proto jako byse Rekenberská obchodní vzdala všech svých zásad a je ochotná platit i zlatem zcela bezsmlouvání.
Taibur se myšlenkami vrátil do současnosti a znovu se ohlédl směrem ke Glast Heimu. V jehomysli se pořád objevoval obraz rušných ulic, zlatem zdobených soch a především bezpečí.Srovnal ho s obrazem, který viděl teď, a zesmutněl. Zatímco se mu pekla večeře, plánoval dalšípostup. Poslední dny obcházel kolem města v čím dál menších kruzích a často narážel na stopy,podle kterých poznal přítomnost tvorů z jiného světa.Zdálo se, jako by o něm věděli a ustupovali před ním, což nebylo obvyklé chování. Takovítvorové jsou lační po krvi a nenechají si uniknout příležitost k útoku na jakoukoli živou bytost.Jedině snad, že by se mezi nimi objevila bytost mnohem silnější než tihle. Bytost, která jeovládla svou vůlí a spoutala svými rozkazy. Představa, že se v Glast Heimu objevil takhle silnýdémon snažící se o průnik mimo hradby města, spřádající zatím neznámé, ale zcela jistě nedobréplány, projela Taiburem jako závan ledového větru.
Zakousl se do králičí pečínky a cítil se o něco málo spokojeněji. V pochmurných obavách si Taiburpočkal na večer. Zatímco se proti stmívajícímu se nebi rýsovala jasná siuleta měsíce s prvnímubývajícím srpkem, který nyní chyběl k dokonalé kulatosti úplňku, uhasil Taibur oheň a nechaloči, aby si začaly zvykat na nastávající noc.
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První noc, kdy ubývá měsíc, první noc, kdy nebeské síly začínají být nakloněny k zárodkůmničení. Čím z oblohy, tím bude magická síla ničení mocnější.
Světlo nemůže být bez tmy, tvoření nemůže být bez ničení. Zákony vesmíru, zákony bohů,zákony všeho. Hlad se pojí s nasycením, zlo se pojí s dobrem, muž se pojí se ženou, každáudálost si s sebou nese svůj protiklad a z jejich spojení vzejde chaos a řád jako jeden celek,který se neustále přelévá, mění a formuje svůj tvar podle skutků každé živé bytosti. Každérozhodnutí zanechá ve tvaru chaosu a řádu stopu, ovlivní převahu jednoho nebo druhého a tamocnější část se potom dotýká samotného vesmíru. Taibur dlouho váhal, když tuto skutečnostpoprvé postřehl. Věří, že jeho poslání je bojovat s démony, ale nové poznání v něm vzbudiloobavy, aby se jeho zapříčiněním nezačala rovnováha vychylovat příliš na jednu stranu.V okamžiku, kdy bylo světlo měsíce na okamžik zastřeno mraky, se ozvalo drnčení tětivy. Taiburse instinktivně pokusil sehnout, ale jen podle zvuku se mohl těžko orientovat. Naštěstí šíp letěldobrý loket nad jeho hlavou, odrazil se o strom a dopadl do trávy. Mnich se otočil směrem, kdeby měl být střelec, a zahlédl jen dvě tmavě žluté očí mizející ve tmě.
Zvedl šíp. Měl kamenný hrot, ne železný. Věděl, co za tvora se odvážilo zaútočit. Gargoyle —Chrlič. Démon, který vstupuje do starých kamenných soch. Ohýbá a tvaruje kámen tak, že sezdá, jako by sochy ožily. Na blízko jsou pomalí a neohrabaní, ale z dálky mohou být při početnípřevaze nebezpeční. Stejně jako jsou schopni hýbat s kamennými těly soch napínají kamennálučiště a šípy vypuštěné z takové zbraně mají obrovskou sílu. Odhodil šíp na zem a dupl na něj. Stupým křupnutím praskl. Pak se otočil a vydal se směrem, kudy démon utekl.
I když měl být mnohem rychlejší než Chrlič, měl pocit, že i po mnoha stech metrech se k němunepřiblížil ani o píď. Mířili přímo k hradbám města.Snad se démon ve svém jednoduchém myšlení domníval, že tam bude více v bezpečí. Snadpovažoval Glast Heim za svůj domov, a v mnoha ohledech to nyní byla pravda. Přišel z podzemí,když se glastheimské kanály prolomily a temné bytosti se vydraly na povrch. Nebo k tomu májiný důvod?Pronásledoval ho až k rozšklebené díře v hradbách. Zeď tvořily obrovské kamenné kvádry. Nynívšak bylo několik z nich vytrženo ze svého původního místa a vzniklý průval zřejmě démonoviusnadnil opuštění města.
Mnich se rozhodně nechtěl bezhlavě vrhnout za utíkajícím protivníkem, ale zároveň se bál, abydémona neztratil z očí a nepřišel tak o příležitost zjistit, co se tu stalo. Zkusmo hodil kamenem.Ozvěna jeho dopadu se nesla liduprázdným městem, odrážela mezi domy a brzy ztichla ve tmě.Nad Taiburovou hlavou proletělo několik netopýrů lovících noční hmyz. Navzdory pozdní nočníhodině bylo dobře vidět. Nebe bylo jasné a měsíc osvětloval okolí stříbrným světlem. Postupovalpomalu kupředu, vyhýbal se otevřeným ulicím a téměř se dotýkal stěn domů, aby si kryl záda.Blížícímu šípu se vyhnul snadno, ale už nedokázal postřehnout, odkud přesně byl vypuštěn. Aještě jeden šíp. Taibur udělal čtyři rychlé kroky a dostal se z osvětleného místa. Střelce bohuželnezahlédl.
Zaujalo ho však něco jiného. Přes kamenné nádvoří se začal ozývat jakýsi klapot. Přestože nebylosnadné určit původ zvuku, znělo to jako malá lavina. Ale ne, klapání je příliš pravidelné. Ostrézaržání prozradilo původ zvuku. Koňská kopyta. Ale co by tu dělal jezdec na koni? Nějakýdobrodruh, nebo snad zloděj, který uvěřil pověstem o ukrytém bohatství Glast Heimu? O městsképokladnici, která jen čeká na prvního, kdo ji objeví? V noci by to byla sebevražda. Každý strochou zdravého rozumu by se sem v noci neodvážil. Rozumný člověk by se sem nevydal ani vedne.
Ze střechy protějšího domu se s tichým šuměním snesla hrst písku a drobných kamínků. Několiksoch ožilo, když do nich vstoupila magie Chrliče. Během okamžiku k mnichovi mířilo několikrychle letících šípů. Odskočil ke stěně po jeho levé ruce, kde byl částečně kryt rohem budovy.Odkryl si však záda a toho využili Chrličové z druhé strany. Najednou se zdálo, že jsou šípyvšude. Byl obklíčen. Démonů byla převaha, nemůže jim do nekonečna utíkat. I když se díkyvýcviku neunaví nijak snadno a i krátkou meditací dokáže obnovit síly velmi rychle, bude semuset probojovat do bezpečí.
Předloktím chráněným koženým nátepníkem pobitým kovovými cvočky, přelomil šíp, který mu
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mířil na hlavu. Několik čerstvých škrábanců ho palčivě pálilo.
V krátkém okamžiku relativního klidu se pokusil přenést svojí mysl do jiného světa podél kmenestromu Yggdrasilu. Jeho volání by vyslyšely duše, které by si přály splatit svůj dluh či prokázatvděk a dovolily by Taiburovi, aby jim pomohl zhmotnit se ve světě lidí, kde by mu pomohly.
Naneštěstí neměl dostatek času, aby se mohl dokonale soustředit. Vnímal Yggdrasil jenom zdálky, nedokázal k němu svou mysl ani přiblížit. Kolem sebe cítil ohromnou energii. Cítil sílu,která je původem všeho dění. Chtěl ji uchopit, využít ji v boji proti Chrličům, ale nedokázal to.Byla příliš divoká, neklidná, chaotická. Nedala se lidskými silami zkrotit. A desítky vypuštěnýchšípů se blížily. Musí bojovat... Musí něco vymyslet...
Mysl vrátil zpět do svého těla, ale nesl si s sebou tenkou stříbřitou nitku. Prudce ji rozšířil avytvořil se tak tunel, portál, kudy se k němu drala prapůvodní síla chaosu. Strhl se kolem nějsilný vzdušný vír srážející všechny šípy k zemi, odrážející je stranou, nadnášející je vysoko dovzduchu. Stabilizoval spojnici tak, aby se nemusel plně sosutředit na její udržení. Na chvíli bylpřed největším nebezpečím ochráněn.Klapot kopyt na kamenné dlažbě byl čím dál blíž. Jezdec popohnal černého koně do klusu. Včerném brnění, na sedle z černé kůže, přes hřbet zvířete černá čabraka.
Taibur se prsty dotkl svého čela, srdce a obou ramen. V mysli zafixoval pohyb ruky. Představil sitvar kříže, který na svém těle nakreslil, a seslal do něj kombinaci síly a víry. Kříž se rozzářil azableskl se jasným světlem. Chrličové přestali vypouštět šípy, většina z nich odhodila luky arozprchla se. Blížící se jezdec ani nezavrávoral, nezpomalil.
Mnich překvapeně ztuhl. Vždyť by to přeci znamenalo, že černý rytíř není démon. Musel by to býtčlověk. To už se ale špice skloněného kopí prudce přiblížila. Taibur se stihl natočit, aby nezasáhlapřímo jeho hruď. Kopí mu probodlo rameno. Částečně palčivou bolest potlačil. Na nářky bude mítčas později, pokud přežije. Takže proti němu tedy stojí člověk. Vyznavač nepřátelských božstev.To jeho vůle ovládala démony v Glast Heimu!
Černý jezdec trhl kopím a způsobil Taiburovi další příval bolesti. Rána nekrvácela — mnich do nívložil trochu léčivé síly. Nebylo jí dost, aby se zacelila, ale naprosto stačila na to, abynevykrvácel. Rytíř odhodil kopí a sáhl po meči, aby to skoncoval. Taibur měl teď času dostatek.Znovu oddělil část své mysli od pozemského světa a tentokrát sklouznul podél větví Yggdrasilu,putoval podél jeho kmeni do temnějších světů. Rozhlédl se a šerem se k němu blížily duše, kterévyslyšely jeho volání. Rozšířil své vědomí a přešel s nimi zpátky do Midgardu. Ve světě živých sematerializovaly jako modré, slabě zářící sféry. Usměrnil jejich pohyb do pravé ruky, obalil se jejichsílou a zpevnil tak svoje svaly a kosti. Proti černému meči napřáhl ruku. Jeho čepel se zastavila omodře světélkující dlaň. Taibur se přikrčil v kolenou, sklouzl dlaní až k jílci a vyrazil černému rytířizbraň. Sevřel ruku v pěst a zpevnil ji modravou silou z jiného světa. Jenom takhle mohl mít útokpěstmi na protivníka v brnění nějaký smysl. Plechy se pod jeho údery prohýbaly, avšak každouranou byli jeho pomocníci slabší. Napřáhl se k rozhodujícímu úderu. Mezi prsty, sevřenými jakodrápy dravce, držel poslední sféru. V něm samotném se bouřil vzek, touha a odhodlání. Sílaemocí z něj doslova tryskala. Prudce vymrštil dlaní vpřed. Dotkl se protivníkovy hrudi, protlačilsféru skrz pancíř a zasadil mu tak poslední úder zevnitř, z míst, kde mu ochrana jeho pancířenemohla pomoc. Naprosto stejně, jako kdysi jemu podobní zasadili zničující ránu Glast Heimu zmíst uvnitř jeho vlastních hradeb.
Rytíř s posledním výkřikem padl na kamenné dláždění. Taibur k němu přistoupil a odklopil hledípřilbice. Uvnitř nezůstalo nic než prach. Natolik se zaprodal temným bohům, že si vzali nejen jehoduši, ale i tělo.
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PŘÍŠTĚ:
• Začátky serveru
pro pamětníky• Módní policie
Komu to sekne a kdo by raděj vůbec
neměl chodit do města?• Demonstrace
Boostiči taky mají svoje práva!!• Charoskop
Nevíte co dělat napodzim? Nebojte se
hvězdy v tom mají jasno.• Seznamte se s guildou..• Kdopak to mluví• Seznamka• Výsledky soutěží• Záznamy z eventů
... a mnoho dalšího

!! Pište nám ! !

reborn.times@gmail.com

Příští číslo vyjde: Na podzim
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