
Hypnotizovala jsem tak jednou bíléstřechy a snažila se myslí rozpustit sníh,protože přeci za žádných okolností nenípřípustné, aby nasněžilo dřív, než vyjdepodzimní Reborn Times. Po zjištění, žemé spirituální schopnosti jsou opravdu nulové, jsemse rozhodla, že už je nejvyšší čas vydat podzimníčíslo. A tady je!Dopomohlo mi k tomu i spamování vět jako: Kdy užvyjde ten časopis? Chci vidět můj článek na netu!No tak Jamie, už se nemůžu dočkat! Váš zájem měsamozřejmě těší. Zdravím hlavně Vittka a Aimone.
Minulé číslo si prohlíželo celých 695 unikátních IPadres. Takový počet čtenářů mě donutil, přemýšlet ovážení si slova a serióznější cestě, než kterou zatímv časopisu jdeme. Ale začneme s tím asi až odněkterého z dalších čísel. A tak si prosím pokaždé,kdy se chcete pozastavit nad článkem, vzpomeňte,že píšeme vše s velkým nadhledem, serióznostdostává nafrak od vtipnosti a jediné v co doufámeje, že zůstanete i nadále s námi.
Ještě předtím než vás pustím k listování časopisem,bych chtěla dodat, že doufám, že si všimnetevzhledové změny… Protože z grafiky alá Jamie našlagumu a klonovací tlačítko, se stala grafika alá Jamienašla gumu, klonovací tlačítko a ještě rámečky!!
Dejte se do čtení, užijte si každou větu, slovo ipísmeno a konečně už nám začněte psát na redakčnímail.
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Čtvrtek. Zaku se rozhlížel po moři. Byl to již šestý týden jejich plavby, která měla probíhatjako vždy jindy. Nuda. Klasická trasa do Kunlunu a o den později zpět do Alberty. Místo toho je bouřezanesla do neznámých vod. Tušili pouze, že je proud nesl od břehů Louyangu stále na východ.Návrat vlastními silami byl téměř vyloučený. Hlavní stěžeň byl v troskách. Museli doufat, že narazí nanějaký ostrov, kde by mohli nalézt materiál, potřebný pro opravu lodi. Zaku spatřil na obzoruvysokou horu, podle vycházejícího dýmu možná sopku. Nalevo od ní spíše tušil než viděl zelenoumasu, nejspíš prales. „Země!“ vykřikl a vrhl se stejně jako ostatní k veslům.Úterý. Vesničané byli příjemní. Poskytli jim dostatek materiálu na opravu lodi a prácepokračovala rychle. Ale Zaku si dělal starosti s něčím jiným. Cestující, skupina o pěti lidech, serozhodli prozkoumat okolní faunu. Včera vesnici navštívili zástupci místního polodivokého kmeneJaty. Sdělili jim, že jedna skupina se vydala do podzemí na východě a stále se ještě nevrátila. Nikdonechápal, co je mohlo tak zdržet.Sobota. Loď už byla skoro hotová. Cestující se vrátili z podzemí v pátek. Tedy, vrátili...všichni měli očividné spáleniny a jeden z nich, Rowek, nemohl ani chodit, protože mu něco, zřejmětesáky nějakého zvířete, hrozivě rozsápalo bok. Ale výprava byla úspěšná... Zaku si všiml dvouvozíků po okraj plných uhlí, které cestující donesli z podzemí. Všiml si také toho, jak se členovévýpravy zálibně dívali směrem k vulkánu, který celému ostrovu dominoval.Pondělí. Loď je připravena k odjezdu. Včera byla obrovská oslava na počest Roweka, který sejiž zotavil díky místnímu šamanovi, který mu podával nějaké maso s místními bylinami. Vypadá to,že se Rowek se šamanem spřátelil, také projevil přání zůstat na ostrově. Ostatní z jeho družiny setaké nechtějí rozloučit tak rychle, projevili přání se podívat do nitra sopky. Jatyjský kmen jim prýdodá průvodce a dostal jsem již nabídku, abych se připojil. Vyrazíme prý ve středu.Čtvrtek. Táboříme pod vrcholem sopky. Cestou jsme postříleli spoustu ještěrů, domorodci jenazývají Comodo, stejně jako to město na jihozápadě. Jejich kůži prý máme sbírat, vyrábí z nichzvláštní zubaté dýky, kterých jsme za těch pár dní viděli bezpočet. Co nám však dělá starosti, jsoupodivné zvuky, táhle výkřiky, které se ozývají ze svahů hory. Když se člověk snaží spatřit zdroj tohohluku, uvidí v dálce několik hýbajících se světel. Podle domorodců je to Leak, strážce hory. Býval tokdysi prý šaman kmene, ale ovládli jej temní duchové. Jeho maska se stala jeho obličejem a místojedné ruky mu vyrostl pařát s třemi ostrými drápy. Prý se všude kolem něj objevují plameny. Nevím,co je na tom pravdy, ale nechtěl bych riskovat, že jej potkám.Sobota. Stalo se, čeho jsem se v duchu obával. Leak na nás čekal u konce stezky, vedoucízpět z hory. Jeho výkřik omráčil celou naši družinu. Začali jsme pociťovat účinky toho hroznéhopohledu na člověka přeměněného v démona. Kletby, spánek, mrákoty, zpomalení mysli. Leak zcelabeze strachu došel až k nám a rozmáchl se pařátem. Útok byl natolik razantní, že nás rozhodil dovšech stran. Když jsem se rozhlédl, uviděl jsem, že jsme zůstali naživu jen tři. Já, náš průvodce aDrob, creator. Házel po Leakovi bomby a chvíli se zdálo, že i uspěje, pak ho však strážce horyomráčil a ranou pařátem ho zbavil života. Utíkali jsme, jak to šlo, byl jsem přesvědčen, že jsmezachráněni, ostatně já už Leaka neviděl, ale vtom se ozvalo překvapené vydechnutí kousek za mnou.Průvodce padl k zemi, na zádech měl dlouhou ránu přes páteř, zřejmě nějaký plošný útok. Podíval sena mě a od pasu vytáhl svou dýku. „Dones tento Keris mému kmeni a řekni, co jsi viděl.“ s těmitoslovy sebou cukl a přestal se hýbat. Postavil jsem se a uháněl zpět do vesnice. Vydechl jsem úlevou,když jsem před sebou spatřil světla vesnice.

DDEEWWAATTAA
24.7. 2012 přibyla na Rebornnová lokace. Dewata a její okolínám přinesly několik novinek a jemi ctí Vám je postupněpředstavit. Pochopitelně všechnydostupné questy jsou popsány naiRO wiki, na naší, reborní(wiki.reborn.cz) wiki se objevíčasem.
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DDeewwaattaa nnaabbíízzíí kkrroomměě nnoovvýýcchh úúcchhvvaattnnýýcchh sscceennéérriiíí ttřřii nnoovvééllookkaaccee,, nnoovvoouu ččeeppiiccii aa ssaammoozzřřeejjmměě,, nnoovvéé mmoobbyy.... aallee ii ssttaarréé..DDeewwaattaa jjee aattrraakkttiivvnníí zzvvllááššttěě pprroo nniižžššíí llvvllyy,, nneebbooťť nnaabbíízzíí lloowwHHPP mmoobbyy ssee ssoolliiddnníímmii zzkkuuššeennoossttmmii ii ddrrooppeemm.. PPřřiinnááššíí ttaakkéénnaa sseerrvveerr ddoossuudd nneevviidděěnnéé MMvvPP LLeeaakk,, jjeennžž ssííddllíí nnaa KKrraakkaattaauuVVoollccaannuu..
DDeeww__dduunn0022::čtyři různí mobové :Banaspaty [fire3,formless], Butoijo [fire2,demon],Gajomart [fire4,formless], Am Mut[shadow1,demon]dropy: Coal (20% Banaspaty), RoughElunium (5% Am Mut), Book of CharmsVol.1 (0,4% Gajomart)karty: Banaspaty (weapon; NIC),Butoijo (weapon; 20% dmg na Angel ),Am Mut (shoes; exp Demihuman),Gajomart (shoes; exp Plant)
•• dva nové moby doplňují dva mobovéz čertvě uzavřených guildovníchdungeonů, lze zde snadno huntit StoneHeart na enriched quest či Dokebi Hornna repeatable questy

DDeeww__dduunn0011::tři mobové : Comodo [poison3,brute],Gullinbursti [earth2,brute], AncientWorm [poison1,insect]dropy: Renown Archer´s Scarf (0,1%Ancient Worm)karty: Comodo (armor; Reborn: vitdef +50, flee25), Ancient Worm (shoes, exp Demon), Gullinbursti(shoesh, exp Fish)pro vstup na field je potřeba mít splněný DewataLegends Quest a v inventáří mít Shining CendrawashFeather; z ještěrů padají ve velkém kůže, kterépomocí Traditional Weapon Questu můžete použít provýrobu Kerisu.
•• mvp: Leak [shadow2, demon, large] 1,266 M HPskilly: Wide Curse, Sleep, Silence, Stun, Bleeding;Dragon Fear, Hell Judgement, Pulse Strike, LandProtector, Slow Cast, Strip Weapon, Boss heal (9999)doprovod: 5 Banaspaty– důležitý drop: Tidung 10%, Gold 40%, OldPurple Box 50%exp 945 600 / 600 240 (base/job)MvP odměna: Yggdrasil Berry ~ Old Purple Box ~Old Card Album + 472800 base expLeak card: garment; STR+3, při obdržení fyzickéhonebo magického dmg je šance 50%, že útočníkdostane Chaos

ZZáákkllaaddnníí iinnffoo kkee zzmmíínněěnnýýmmddvvěěmmaa qquueessttůůmm::•• na Dewata Legends Quests sipřichystejte 15 Cendrawasih Feather,závěrečnou odměnou Vám bude přístupdo Krakatau Volcano a také čepice JatyCrown
•• Traditional Weapon Quest vámumožní vyrábět zbraň Keris. U stejnéhoNPC, jako jej vyrábí, lze Keris ienchantit. Enchanty jsou všechnymožné ( přesněji zas jindy ), nicménějen pro inspiraci... jednotlivé statusbonusy, maxHP, critical, %atk, atd.

Váš, Vuitto.

DDeeww__ffiilldd0011::tři typy mobů:Cendrawasih[fire1,angel],Rafflesia Alnoldi[earth1,plant],Argiopedropy: Romantic Flower (2%Alnoldi)karty: Cendrawasih (headgear;int +2, +% MATK dle refine), Alnoldi (shield; 30%redukce plant),
•• na fieldu se nachází několik NPC potřebných proDewata Legends Quest, v levé horní části mapy senachází vstup do šamanovy chaty

Přeji mnoho šťastných dropů v Dewatě,ale i jinde.
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AAKKOO SSII ((NNEE))NNÁÁJJSSŤŤ PPAARRTTUU//GGUUIILLDDUU

1. VÝBER WAITING SPOTUVyber si väčšie mesto, v ktoromsa zhromažďuje dostatočnýpočet potencionálnych cieľovehm ...budúcich parťákov a kamarátov. Odporúčame Pronteru.
2. VYTIPOVANIE CIEĽADobre sa porozhliadni po okolí avytypuj si ľudí, s ktorými by sito chcel ťahať. Vidíš peknúpriestku, ktorá ti s úsmevom dáHeal a nič za to nechce? Alebosa pri tebe zastaví svalnatýKnight a spýta sa, či nepotrebuješ radu? Takých sa drž.

3. PRVÝ KONTAKT PRE NESMELÝCHTento bod je veľmi dôležitý,preto pozorne čítaj. Ak sinesmelý a bojíš sa niekohoosloviť, skús túto fintu. Ponúknidotyčnému žiadosť o priateľstvo. Len tak bez pozdravu, zničoho nič. Že odmietol? Asi saiba preklikol. Skús to znova ...aznova. Posielaj mu ju dovtedy,kým ju neprijme.
4. PRVÝ KONTAKT PRE ODVÁŽNÝCHAk nemáš problém osloviťneznámych ľudí na žiadosti opriateľstvo sa vykašli a skústoto. Suverénne poklopkaj

vyhliadnutému človeku po ramene a povedz: „Vyexpis ma?“.Zaručene fungujú aj iné frázyako „Dáš mi ekvip/zeny/očnúrohovku?“. Žobreme dovtedy,až kým sa nad nami niektonezľutuje. Ak tieto možnostizlyhali existuje poslednámožnosť ako nadviazať kontakt.Ponúkajte obchodovanie hlavanehlava. Raz sa niekto chytí amožno si prilepšíte aj o nejakýten ekvip alebo zeny.
5. ROZHOVORZabrala rybka na návnadu?Musíš udržať kontakt za každú

Poznáte to. Sedíte v mestes cedulkou „Kto pomôže?“ užhodinu, ale nikto sa pri vás anilen nezastaví. V nasledujúcichriadkoch ponúkame všetkýmosamelým 10 tipov ako sizaručene (ne)nájsť partu aleboguildu na spoločné dobrodružstvá. Žiadne cedulky @hledampartu ani @parta, na tozabudnite. Týchto 10 krokovstačí na to, aby ste sa staliznámymi po celom Midgarde,získali vrecia ekvipu a novýmodel Peca aj s výbavou.
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cenu. Vhodné je pôsobiť dosťzúfalo, bezradne a zabrnkať nacitlivú strunu budúceho kamaráta. Porozprávaj svoj životnýpríbeh, ako chceš iba dva levelya pár zeny na Kapru doEinbrochu. Neškodí ukázaťskoroparťákovi v akom roztrhanom odeve musíš chodiť posvete a s akou hrdzavouzbraňou musíš bojovať. Takýtodojemný výlev zaberá na 99%a pozvánka do party sa určitečoskoro objaví v poštovejschránke.
6. POZVÁNKA DO PARTYPozvánku na expenie všehodruhu rozhodne prijmi. To že siv parte znamená, že výprava zaexpami a ekvipom už klope nadvere. Ak hneď nedostaneš ajzbrusu novú výbavu, nevešajhlavu ...všetko časom bude.Stačí sa riadiť týmto návodom.
7. PRVÁ VÝPRAVAS parťákom komunikuj milo asnaž sa vybudovať aurudôveryhodnosti. V tomto krokunemusíš robiť nič iné, len plávaťs prúdom, zabíjať potvory azbierať loot. Neškodí z času načas „lamiť“, je dobré ak pri tomparťák umrie, čím len podporíštvrdenie, že pomoc naozajpotrebuješ. Ak parťák nastavilzdieľanie v parte, vynúť si jehozrušenie. Veď on je už predsaza vodou, to ty potrebuješ lenhodinku poexpiť a zarobiť.Proces expenia naťahuj čonajdlhšie, v takýchto prípadochsa predpokladá, že z plánovanej

hodiny sa zrazu stanú hodinytri. Nemaj výčitky, jemu tourčite nevadí a loot mu chýbaťnebude. Odporúča sa stále muďakovať a vychvaľovať ho až doneba, čo mu pekne pomastíego. Získa dobrý pocit na duši aty všetko ostatné. WinWin. Akto vydržíš nejakú dobu, možnosa dočkáš aj pozvánky do guildya to už je iné kafe.
8. POZVÁNKA DO GUILDYPrijal si pozvánku do gildy? Takčítaj ďalej. Pamätáš sa naTerminátora? Ako vedel jednýmpohľadom všetko zanalyzovať?To ťa teraz čaká. Akonáhleprijmeš pozvánku do guildy,pekne pozdrav a presondujosadenstvo. Sú tam vysokélevely? Sú tam advancedpovolania? Všetci s teboukomunikujú a rozprávajú sa oitemoch/mapách/mobkách, oktorých nemáš ani páru?Odpovedal si aspoň na dveotázky „áno“? Tak to znamená,že sú určite pekne zabezpečenípo finančnej aj ekvipovejstránke, takže sa s tebou určiteradi podelia. Na to je potrebnépripraviť si pôdu a so všetkýmisa zoznámiť a potom sa rýchloprisať na ...zdroj.
9. ZOZNÁMENIE S ČLENMI GUILDYPrvý dojem je v tejto chvíliveľmi dôležitý. Postupuj podobne ako v bode 3 alebo 4.Kedže si nový člen, je veľmipravdepodobné, že ti ostatnídajú nejaké obnosené šatstvoalebo zvyšky zo včerajšieho

obeda. Pamätaj, že keď neprší,nech aspoň kvapká, peknepoďakuj za dary a vypýtaj siprístup do guildovnej Kafry. Aksa ti podarí získať prístup,nasaď si gumené rukavice avezmi čo unesieš a šup s týmna trh. Predsa to tam nebudelen tak zapadať prachom.
10. ZADNÉ DVIERKAIdylka skončila a guildovníci ťastále za niečo napomínajú?Hovoria o nejakom spame asockovaní, ale nevieš čo týmmyslia. Škaredo na tebazazerajú alebo obviňujú zkrádeže? Nevadí. Všetko popieraj, dôkazy nikdy nezískajú,veď si mal predsa rukavice.Mysli na to, že v mori je veľainých rýb. Vráť sa k bodu 1 apostupuj podľa neho, až kýmnenájdeš novú obeť. Dopodrobna jej opíš ako ťa v guildeterorizujú, nič ti nechcú dať amusíš im tam robiť „dievča prevšetko“. Nová obeť sa určitezľutuje a ponúkne ti miesto vinej guilde. Preto, aby si videl,že to nie je všade rovnaké, a žeexistujú aj dobrí ľudia.
Nuž, milí moji, toto je kľúč kúspechu. Dúfame, že si tietorady vezmete k srdcu abudete sa nimi riadiť, abybol svet zas o niečo krajší.

Freesia
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Jak vznikl název SilverUnicorns?Enia: Když jsme v roce 2009plánovali založit guildu, bylo nástehdy šest, tak jsme navrhovalirůzná jména. Já měla vždycky rádajednorožce. Tak jsem říkala, žebychom mohli být jednorožci. Klucichtěli něco vulgárního, ale nakonecse usnesli, že kdyby to byloanglicky, tak by se jim jednorožcii líbili.

(se smíchem) Takže jednorožci byla vlastně slušnáalternativa vašeho názvu?Vzpomeneš si ještě na nějakouvulgárnější alternativu?Enia: Aaano, tehdy začínal hrátXamiel a s Hoshim vymýšleli takovévěci jako… když to řeknu slušně takřiťopichové* a podobně. :DTakže jsi byla přímou založení, jo?Enia: Jojo. Já, detox, Cassidy,

SSIILLVVEERRUUNNIICCOORRNNSS

Seznamte se s gildou...

Možná je znáte z úchylných debat na mainu,eventů a různých rebornských akcí. Nebo jstezaslechli jejich nekonečné TS debaty a dodnesnevěříte vašim vlastním uším.
Můj dnešní článek budeo nich. Je to mojezázemní guilda. Veškeréinformace, které tudížnejsou pravdivé, jsemzaměnila naschvál a plněse sebou souhlasím.Nutno ovšem podotknout, že sama, ačkolivjsem v guildě už déle jakrok a půl, jsem se běhemnásledujícího rozhovorudozvěděla spoustu nových informací. Vědělijste, že se málemjmenovali Řiťopichové ajen díky zakázanédiakritice se z nich staliStříbrní Jednorožci?
Můj rozhovor probíhá
s guild leaderkou Eniou.
Na rozdíl od Gangsta
Niggas musím ocenit, že
odpovídala. Kromě toho
dokonce i věcně,
pravdivě a i na mnou
položené otázky. Z me
diálního (či mentálního)
hlediska k nezaplacení.
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Andělka a ještě dva, co užneznáš. **Jsi ráda GuMa? Baví Tě topro SUčka?Enia: Ano, moc. Ale jsouobdobí, kdy je to zajímavější aobdobí, kdy otrava.Co se ti na SU líbí nejvíce?Enia: Kamarádství.Samozřejmě bývaly doby, kdybylo všechno složitější, alenakonec se všechny problémyvyřeší. Kamarádství v guildě alezůstává a je to něco, za co jsemráda.Čím bys vystihla SilverUnicorns v pár slovech?Enia: (se smíchem) Bandašílenců.Čím se guilda liší odostatních?Nynka: Osobně nás považuji zaukecanější než ostatní. Mámenepoměrně více holek anehrajeme na skill, ale prozábavu. A hlavně k SU můžešpřijít a nemusíš se stydět.Můžeš říct cokoliv, co těnapadne a oni tě přijmou.Enia: (se smíchem) Tj pravda.A taky jsme zvrhlí strašně,pořád koukáme na nějakýporno.

O guildovním systémuCo se týče guildovního systému.Systém je plně automatizovaný(až na tu část, kdelighthalzenští byrokraté manu

álně vyplňují veřejné googledotazníky). Nebudu vás strašitpravidly v plném rozsahu.Prozradím jen, že v guildě jeceněna jak aktivita, taki společná akce. Pokud ovšemnebudete v guildě aktivní,automatický systém se o vás počase jistě postará. /gg
O chování k novým členůmVzpomínám si, jak jsem se doguildy dostala. Freesia by namne byla hrdá.*** Byla jsemtehdy poprvé v životěv Niffleheimu za priestku (lvl70+) s crusaderem Grazmirem.Jako správné lamičky jsmekaždou chvíli zahnívali. A ježtojsme oba literárně založení aNiffleheim byl plný expícíchHPček, volali jsme neustále přesshout o pomoc ve forměkrátkých poem a básní. „Óóómocný to nepřítel zahubilstatečného peco oře mého,ošetřovatelku mou, mou dušivšak nedostanou. Ó jé, hyjé!Pomůžeš neznámý modrýléčiteli, co se po mneprocházíš?“A světe div se, po půl hodiněnejenže nás nezabanovali, aleve vedlejší expící partě, kteréjiž kvůli nám značně docházelyblue gemy, proběhla podobnákonverzace:Enia: Hele, tihleti dva jsouúplně divní, co? Nechceme jev guildě? @shout Nechce sebásník a jeho ošetřovatelka

přidat k nám do guildy?A od té doby žijeme spolu jakov patě tříska.****
Na jaké chodíte guildovníakce a jaké máte guildovnízázemí?Enia: Záleží, jak se nám chce.Děláme všechno. Expení, ghunt,huntění nějakých věcí, čepičky,osobní hunty skupinově, MVP,minering a forgering, eventy aděláme si i vlastni guildovnísoutěže.Co se týče guildovního zázemí,máme v podstatě všechnyzákladní guildovní support charyvčetně kováře a warperů nanaprostou většinu potřebnýchlokací. Jakmile mne napadne, žeby bylo prima mít něco proguildu, tak se to jde expit – dřívnebo pozdějí se to udělá. :)Naposledy jsme udělali priestana glorku.

Závěrem bych ráda upozornilavšechny, kteří se rozhodují, zdaby Silver Unicorns nemohla býtvhodná guilda pro vás… Dejte sipozor na to, co s vámi udělají!Průměrný člen Silver Unicorns,když se objeví v jiné TSspolečnosti, většinou nechápe,proč se na něj tváří tak divně,když zpívá, proč se nikdonepřidá, proč je už déle jakdeset vteřin ticho. Jsou snaddivní? Nynka

SSIILLVVEERRUUNNIICCOORRNNSS

Naše redaktorka o guildě

Na závěr
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**poznámka redakce: a když je neznám já, tak vám je ani nenapíšu! :D
***poznámka redakce: viz článek Jako si ne/najít guildu.
****poznámka redakce: Teda Grazmir ne. Ten se od té doby ani jednou
nelognul. Nevím, jak si to vyložit.



KKDDOOPPAAKK TTOO MMLLUUVVÍÍ??
U výkupčího vykupují dva lidé stejný item za
totožnou cenu a vy nevíte komu z nich ho prodat,
protože o nich nic nevíte? Mihla se kolem vás
priestka s pěknou čepičkou a mocným healem a vy
jste si řekli: Sakra, kdybych o ní tak věděl něco
víc. Čtete spamy na mainu a říkáte si proboha, co
je to za lidi? Nastudujte si tento článek, poznejte
obyvatele Rebornu a už nikdy neřešte takovéto
situace!

KKaammaassuuttrraa
Taakže. Ahoj lidi jmenuji seMarkéta, bude mi 17. Mámráda anime a zajímám seo japonskou kulturu.Poslouchám dnb,metal a rock. Mámpejska a králíčka.Ro hraju 2,5 rokuzačla jsem spostavou Mumu.

BBaallllaannttiinneessNarodil som sa v Einbrochu a vyrastal som v tieni a smogutovární ... Z toho mi ostala láska k mechanickým zbraniam, bavíma testovanie všetkých strelných zbraní. Za rôznychpodmienok a do rôznych živých terčov. Prijímam výzvy natažšie questy a snažím sa ich dokončit. Odhováramvšetkých od povolania gunslinger, aby ostali všetkyzbrane na trhu pre mňa. Ehm, ... okrem toho bojujemproti rental itemom. Keď mám náladu, míňam desaťtisícenábojov. Nosím šatku aby ma nikto nemohol spoznať potom ako spácham nejaký zločin.Na otázku čo pijem, hádam nemusím odpovedať ..... a samozrejme ako správnypištoľník nepoznám v pití destilátov mieru.Pušnému prachu zdar! Howgh.

PPaattttrriikk
Mé jméno je Pattrikne, není to žádný trik.Spousta lidí mě nemá ráda,mé srdce kvůli tomu strádá.Omlouvám se Kame a Aimone.Odpustíte mně i sobě?Nejsou to pouhá slova.Jsou skutečné, jako září luna.Jako bych bez duše bez vás byl.Rád bych se k vám vrátil.

To je vše k mé omluvě,teď bych vám rád řekl něco o sobě.Bydlím v Příbrami,v RO mám 3 postavy.Spousta slov leží na jazyku,nestihnu je popsat v tomto spěchu.Fotbal jest mé osvobození,studium mé vězení.Škola pro mě stres znamená.Žal je vlastnost pomstychtivá.Nemusíš se mstít,stačí jen chtít.Prázdnost a samota,bez Rebornu téměř jistota.

DDeeaannaa
Ahoj, žijem na Slovensku

už peknú dobu. Do sveta RO
som prišla pred 3 rokmi.

Nesmierne sa mi tu medzi vami páči. Mojou
najobľúbenejšou postavičkou je táto krásna
assassinka. Mám rada eventy, hunty,
a samozrejme zabíjanie. CCeerrkkyynneekk

Jméno: nepodstatnévěk: bych se ztrapnilzáliby: sezení v Pronteře,provokování Mumu. Nejvícnesnáším větu odHiorinmar u psanou:„Poď do pvp", když ví, že sineškrtnu.

TTeennttoo
ččlláánneekk
vváámm
ppřříínnááššíímmee
vv rráámmccii
cceelloosseerrvveerroovvééhhoo
ppoozznnáávváánníí aa
zzlleeppššoovváánnííii
mmeezziimmiiddggaarrddsskkýýcchh
vvzzttaahhůů..

CChhrriissssiiee
Som chrissie a s bráchomtiež

huntičom sme vyrástli v Payone.
Potom sme sa presťahovali do

Hugelu a keď sme dospeli, tak sa
z nás stali osamelí lovci až kým

sme nevytvorili guildu zloženú zo
super ľudí :) Rada chodím na lov,

poznávam rada nové krajiny a
nemám rada rental hatky a

naruta.

DDEEMMOONNSSTTRRAACCEE ZZAA PPRRÁÁVVAA PPRRIIEESSTTŮŮ
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MMaadd DDeeaatthh
Zdravím, říkají mi Mad Death, mojezáliby jsou zabíjení a sbíránírůzných čepiček. Hraju RO už ňákejten pátek. Myslím si, že se v němuž docela vyznám, ale nedávnojsem měl pauzu a ty nové věci, cojich je mraky, mi dávají zabrat.Musím se do toho zas dostat.Doufám, že do budoucna ze měbude nadupanej cross, co vámvšem natrhne zadky. :D Těšte se naGW... Určitě se potkáme. Díky Bohuuž sem dal světlo, sice to trvalo, alemám ho! První světýlko! Trvalo to 7let.

PPeerrccuussssoorr
Zdravím, jmenuji se Percussor a zabývám selovem. Své rodiče jsem nikdy nepoznal. První, cosi pamatuju, je probuzení u novice tábora. Takzačala má pouť životem. Stal jsem searcherem a cestoval lesy okolo Payonu.Když jsem se pak stal Hunterem, získaljsem svého kamaráda sokola. A poprocestování spoustou oblastí jsem sedostal až na místo egyptských bohů,kde jsem se seznámil s mou společnicíIsis. A od té doby cestujeme spolu pokralovstvích a snažíme se všichnizesílit.

DDEEMMOONNSSTTRRAACCEE ZZAA PPRRÁÁVVAA PPRRIIEESSTTŮŮ
Máte už plné zuby polomrtvých žebráků,nemocných healplzáků a výkřiků o AB aneužitečnosti léčitelů?

PPřřiipprraavvttee ssii bbaannnneerryy aa úúddeerrnnáá hheessllaa!!VVyyrraažžttee ss nnáámmii ddoo uulliicc nnaaššeehhoo hhllaavvnniihhoomměěssttaa!!!!
SSTTOOPP ŽŽEEBBRRÁÁCCKKÉÉ TTYYRRAANNIIII AA ŠŠIIKKAANNĚĚPPOOLLOOMMRRTTVVÝÝCCHH PPOOMMAALLÍÍKKŮŮ!!
KKDDYYŽŽ CCHHCCEETTEE HHEEAALL,,KKUUPPTTEE SSII PPOOTTYY!!!!

Již brzy v Pronteře...



Původ slova ragnarokbychom našli v řečinordických kmenů minulého tisíciletí. Šlo ooznačení konce světa,abychom se dostali dokontextu, přejděme kmalému zasvěcení domytologie severskýchzemí.
Jak jistě všichni víme v minulosti,tedy před příchodem křesťanství,bylo naprosto běžné, že lidéuctívali více bohů, kdy každý mělna starost něco jiného, tedy bylkaždý uctíván ve vztahu ke své,dejme tomu, pravomoci.
Abychom si udělali představu,vezměme si tedy Valhalu, bájnémísto, v kterém přebývají bohové.Počínaje Odinem jednookým,vládcem bohů, bouří a válek. Dáleje zde jeho žena Frigg, její sestraFreya. Valhala se nachází vAsgardu. Což je jeden z devítisvětů. Tomuto vládne Odin. Je tosvět, kde žijí bohové a se světemlidí Midgardem je propojen

duhovým mostem Bifrostem.
Odinovi synové Thor, bůh bleskua hromu, Baldr, bůh jara aplodnosti, Bragi, bůh rýmovanéhoslova, Týr, patron úterků, Váli aVídar. A ani to není vše.
Ano, vidím ten výraz ve vašíchobličejích, samozřejmě ta jménaznáte! Ne všechna, ale mnohoz nich. Vždyť jsou v názvechpředmětů. Například slavné„Vidarky“.
No dále je tu Odinuv bratr Loki,
proklatá to bytost, o něm ještě
budeme hovořit. I ten měl
potomky, mezi ně patří Fenri,
obrovitánský vlk, jež byl vyhnán
z důvodu nebezpečnosti a obav.
Dalším potomkem je Jörmungand,
veliký had, jež obepíná zemi. Také
Hel, vládkyně Niffelheimu, kde se
zaměstnává duše zemřelých na
nemoc či věkem. Tito potomci
jsou zplozeni Lokim a obryní
Angrbody.

KKEE KKOOMMUU NNAA ZZPPOOVVĚĚDDNNIICCII

RRaaggnnaarrookk!!VVěěttššiinněěpprroossttýýcchh lliiddíí sseevvyybbaavvíí kkoonneeccssvvěěttaa,, nnáámmzzáávviisslláákkůůmm sseevvyybbaavvíí nnaaššeehhýýččkkaannáá aammiilloovvaannáá hhrraa..JJaakkáá jjee vv ttoommtteeddaa ssppoojjiittoosstt,,jjssoouu ttoo ppřřeecciiddvvěě nnaapprroossttooooddlliiššnnéé vvěěccii..

Ragnarok je soumrak
bohů. Konec starého
světa a zrození nového,
ze dvou přeživších lidí.
Samotný Ragnarok
začne, když Loki zradí a
pomůže ledovým obrům
dostat se na Vígridskou
planinu, kde dojde
k převeliké bitvě mezi
Lokim s obry, Jörmun
gandem a Fenrim na
straně jedné, proti
ostatním bohům a
lidem. Z této bitvy
vyjdou živí pouze Vídar,
Váli, Módni a Magni.
Z říše mrtvých se vrátí
Baldr a Höd. A dva lidé,
muž a žena, kteří byli
ukryti ve stromu života
Yggdrasilu. Ti oživí
lidský rod.
Tak vidíte, v ragnaroku
je ragnarok. Až na obry.
Ale Garma máme taky!
Při Ragnaroku to je on,
kdo zabije Týra.

ččáásstt pprrvvnníí
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Od stvoření světa je k Odinovijen krůček. Na počátku byli jendva světy. Niflheim na severu aMúspellheim na jihu. Oddělenybyli velkou propastí Ginnungagap. Z Niflheimu vytékalodvanáct řek, jejichž vodaústavně zamrzala a lámala sev ledové kry ostré jako břitva.Za to mohl žár ze země na jihu.Až nakonec začla voda tátv kapky z kterých se zrodilprvní obr Ymir a současněs ním kráva Audhumla, jejížmléko mu bylo obživou. Díkykrávě došlo ke zrození prvníhoÁsa Búriho, došlo k tomu tak,že kráva olizovala ledovou kru.Mezitím se z Ymira zrodil muž,žena a šestihlavý obrThrudgelm.
Z Búriho vzešel syn Bóra, kterýs obryní Bestlou zplodil tři syny.Odina, Viliho, Véla. Ti si brzovšimli, že se z Ymira rodí stálenoví a noví obři a ze strachu jeji jeho obří potomky zabili.V krví Ymirově se utopili všichniobři, až na Bergelmiho a jeho

ženu. Mrtvého Ymira odtáhli třibratři do středu Ginnungagapu,kde z něj začli tvořit svět.
Odin se stal vládcem Asgardu aotcem všech Ásů. Je jednooký,jelikož jedno své oko vyměnilza napití z mímiho studnyvědění. Také je to první tvor,jež spáchal vraždu. A to svýmkopím Gungnir, které nikdynemine cíl. Vlastní dva vlky adva havrany, kteří mu jsouzpravodajci ze světa. Jepatronem středy, která se vestaré angličtině jmenovalaOdinův den (Wódnesdaeg). Jeto shromažďovatel armády prozávěrečný boj běhemragnaroku. Možná jste ho užpotkali! Možná vás k němuzavedly Valkýry, když jste padliv boji nebo jste ho potkali jakostarého muže, jenž obcházísvět.
Tak co? Bude Odin váškandidát?

A teď si tak říkám! Ve kterého boha věříte vy?
Kterého uctíváte? Nemáte v tom snad jasno? Ach
to nic není, nic si z toho nedělejte, od toho tu je
náš malý průvodce!

Je Odinovým synema druhýmnejdůležitějšímbohem. Na starostmá bouře, hromy ablesky. Ochraňujespravedlnost,kováře, mořeplavcea mnoho dalších lidí.Je to ale takéstarostlivý otecMódiho a Magniho.

OODDIINN

TTHHOORR
Začněme Odinem.Jeho životní příběh jedlouhý a plný krve.Takže se pohodlněusaďte a pozorněčťete.

Ve vlastnictví má kladivo
Mjöllnir. Vyjma Thora, ho
uzvedne jen jeho syn Magni.
Kladivo užívá taky jako vrhací
zbraň. Při hodu se mění
v blesk a pak se mu vrací do
rukou. Ale není to jen zbraň
na zabíjení obrů, také
pomáhá při orání půdy, čímž
jí zároveň žehná. Avšak aby
kladivu mohl vládnout, musí
mít svůj opasek, který násobí
jeho obrovskou sílu a
rukavice, které mu pomáhají
je zase chytit zpět.

A co jak se dopravuje? Má
vůz, který táhnou dva
kozlové, a když jede, zní to
jako hrom. Každý večer své
kozly sní, ale ti
přes noc opět
dorostou.



Globální oteplování, zvyšování daní,vzestup Justina Biebera... není divu že senám tady žije čím dál tím hůř. Společnostspěje k zániku a všichni až na ty, kteří sivybrali to jediné pravé ze 4000náboženství budou brzy odsouzenik nekonečným mukám, to zní jako pěknévyhlídky nemyslíte?
Čím ale můžete jako obyčejnísmrtelníci dosáhnout štěstí je změnapohledu na svět. No nebyl by světšťastnější, kdyby jste se po ranní kávěchutnající jako kofeinový orgasmus acigaretě vonící jako andělé podívali dozrcadla a spatřili tamjednu z nejkrásnějších osob nasvětě místo toho,abyste předstírali, žeji neznáte?
Jenže vzhledem k tomu, že štěstí"stabilní" lidské společnosti jepostaveno i na oběhuzelených papírku a kovovýchkoleček je dobré umět s nimihospodařit.
A to mi připomínáhráče naříkající nad černoudírou na svém účtuPronterské banky. Problém jev tom, že ty samé hráče pak vídámodhazovat své štěstí pryč. Sakra lidi, tyroztomilé příšerky, které mordujete, vásmají tak rády, že vám dávají dary,nenechávejte je ležet na zemi. Až 4 z 5looter petů dnes končív útulcích, kde jemusí zabíjet, z Poringů dělají gumovéžížalky a opičkyz nějakého důvoduodváží gastronomickáspolečnost zásobující McDonalds. Mobovéuž pomalu taky nemají z čeho rozdávat,můžete je dokoncevídat na ulicíchžebrat.Dočetli jste až sem?Nečekal jsem že toněkdo bude číst,sakra tak teď abychvymyslel pointu...

Cítíte se špatně a jstenešťastní? Tak udělejte něco pro to abyjste nebyli!Realita je taková, jakou si ji uděláš.
Thor

Všichni tři jsou pro Ásyhrozbou a tak jsou potéuvězněni nebo nějakschováni a žijí v nelibosti.Fenris přikovaný ke skále,Jörmungand obtočený kolozemě a Hel spravujeNiflheim. V Asgardu zplodilsyny Narfiho a Válího.
K smrti Baldra. Helpřistoupila na to, že jej zNiflheimu propustí, avšakjen, budouli jej všichnioplakávat. A to se stalo.Dokud nenarazil naLokiho, který byl převtělendo obryně Tókk a odmítljej oplakat. Baldr byl tedyvzat zpět do Niflheimu.Lokimu to přijde draho.
Po Baldrově smrti totiždojde k jeho trestu.Spoutali ho do nejhlubšíjeskyně kam přivedli i jehodva syny. Narfihoproměnili ve vlka, kterýVálího rozsápal a jehostřevy připoutali Lokiho ke

třem kamenům. Tak abyse nemohl pohybovat. Atakto je zpoután sjedovatým hadem nadsebou, kterému z talmykape jed na jeho rameno.Proto tu je jeho ženaSigyn, která zachytává jeddo misky. Avšak ta sečasem naplní a tak ji vždymusí jít vylít, v tuto chvílidopadá jed na lokiho tvářa tak zmítán bolestízpůsobuje zemětřesení. Kosvobození dojde až přiragnaroku. Kdy dopluje nanestříhaných nehtech naVígridskou planinu.
Jeho sláva končíRagnarokem, kdy jejporazil strážce BifrostuHeimdall a oba zemřou.

Ach ano, Loki. Prolhaný obr, jež sestal Odinovým pokrevním bratrem,aby tak mohl žít v Asgardu a vpříhodný čas pomoci obrům. Je tonašeptávač lží, umí měnit podobu avždy někoho přivede do maléru. Díkyněmu zemřel Baldr, kterého zastřelilslepý Höd. Tolik smutku z toho bylo.Ale i na něj jednou přijde pomyslnýřezník. Než se přidal k Ásům, zplodiltři potomky, Fenrise, Jörmunganda aHel.

LLOOKKII

-Gwindol
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Všetkým obyvateľom sa dáva na známosť, že z vôle nášho milostivého Kráľa vstupuje do platnosti

nové vyhlásenie. Porušovanie bude trestané väzením a núteným počúvaním odrhovačiek

comodských bardov.

Vyhlásenie č. 008 o Zásadách správania sa na expiacich mapách

§1 Komunikácia

Ak prídeš na mapu, kde sa už vo veľkom expí, začni z nej vyháňať ostatných, pretože sa už naexpil i

dosť. Teraz si predsa na rade Ty! Nariaďuje sa pri komunikácii používať len výrazy ako lama, noob,

bábovka a podobne. Ak si bol na mape prvý na akýkoľvek pokus o komunikáciu prišelcov vôbec

nereaguj.

§2 Presun medzi mapami

Ak sa presúvaš na vzdialenejšiu mapu a vidíš, že niekto v bezpečí oddychuje po ťažkom boji ,

natiahni naňho pár potvor. Odporúča sa pritiahnuť si lnejšie moby, aby ho to rovno aj zabilo.

Oddychovať sa má výhradne len v meste.

§3 Vláčkovanie

Vláčik/vlak je skupina agresívnych potvor, ktoré sa snažia dobehnúť vláčkara.

Vláčkar je jednotl ivec alebo člen party, ktorý sa snaží na seba nalákať čo najviac agresívnych potvor

za účelom ich zneškodnenia a získania vlastného prospechu v podobe expov a lootu.

(1 ) Ak to fyzické schopnosti vláčkara dovolujú nariaďuje sa vláčkovať vždy celú mapu alebo aspoň

jej podstatnú časť.

(2) Kto bol na mape prvý má výsostné právo vláčkovať ako chce, bez ohľadu na ostatných.

(3) Na výhrady iných skupín a jednotl ivcov sa odporúča reagovať podľa §1 tohto vyhlásenia.

(4) Ak sa pri ťahaní vlaku stretnú dvaja vláčkari platí pravidlo prežitia si lnejšieho. Zranenia vzniknuté

pri vláčkovaní podľa tohto odseku sa neposudzujú ako ublíženie na zdraví.

§4 Delenie lootu

Loot sa zásadne delí spôsobom „kto prv príde ten prv melie“. To znamená, že ak niekto vidí druhú

partu/jednotl ivca zbierať loot je dovolené prísť a pozbierať si tiež.

§5 Pomoc druhým

Za žiadnych okolností iným partám ani jednotl ivcom na tej istej mape nepomáhaj. Ak vidíš, že sa im

nedarí, chvíľu sa na nich dívaj a použi prostriedky komunikácie uvedené v §1 . Každý jednotl ivec

alebo skupina, ktorí nie sú členmi našej party sa považujú za konkurenciu, ktorú treba odstrániť.

Vydané v Prontere na príkaz Kráľa
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REBORN BRAVO

... Nevíš si rady?Zeptej se Aimone!

REBORN BRAVO

NNEE AA NNEE MMII PPAADDNNOOUUTTKKAARRTTAA!!
Gunslingeři mají zakázaný drop karet?Už přes dva dny se snažím vyhuntitPorcelio card, dal jsem jich už 3475 a kartapořád nikde.. včera tu byl bard a dal jich 1500a měl kartu a já pořád nic?? SatoriaAimonePoradna:No řekněme, že tento problém je velmi rozšířený...Nemyslím, si že by se upředňostňovaly jiné chary. Ikdyž znášosobně jednu wizzničku, která byla na porcelkách a zabila60kusů a padla jí karta. Nadruhou stranu znám Stalkera,kerej je huntil 3 měsíce, zabil jich přes 47k a nepadla mukarta...Tohle je prostě o štěstí. Dám ti radu, zkus jinépovolání a úspěch se určitě dostaví. Já jsem huntilabeznadějně creamy kartu a nepadla mi se sagenkou,ale jak jsem si pořídila mončici, tak mi padla asipo 500. kusu. Musíš to zkoušet s jinýmichary:). Přeju více štěstí a držímpalce ať padne:).

Líbí se mi jedna priestka.Potkal jsem jí v Glast Heimuve znesvěceném kostele avyléčila mě. Myslíš, že je toprojev sympatií z jejístrany? Mám ji oslovit? TaiburAimonePoradna:Milý Taibure... v lásce a válceje vše dovoleno...naber odvahua jdi do toho, ale musíš jemně,ženy na Rebu jsou občasplaché, ale rády se nechajíunášet láskou... přeju hodněštěstí:)

Milé Bravíčko. Narodil se jíbaby acolyte a chce po měalimenty. Co mám dělat?TaiburAimonePoradna:Milý Taibure...pokud ta babyacolyta je vlastnictvím tvévlastní osoby a nebo bylazaložena pod tvým nátlakem,je jasné, že se o ni musíšalespoň okrajově starat. Alepokud tato baby postavičkapatří jiné osobě, je tudíž na ní,aby plnila své povinnosti a tutopostavičku živila a šatila aposkytla ji veškerou hrací péčico jí náleží...:)

AimonePoradna:Mno tenhle problém opravduchápu, kdo by byl rád, kdyby mělpořád na hlavě nasr... ehmnatruseno... Navíc, vás nejlepšípřítel a věčný společník na vašichcestách dává přednost rodiněpřed vámi. A ještě k tomu vám naočích.. teda nad hlavou... Co já nato?? Promluvte si a vyjasněte sipriority. Pokud tento sokolnechápe, jak cenné přátelství jeto s vámi, tak nezbývá nežpřestoupit na Snipera a najít sinového společníka:))). A hlavněto hoď za hlavu:)

Máš závažný problém? Zamiloval jsi se doporinga a on tvé city neopětuje? Už dlouhotlačíš manželku k adopci, ale ona se ještěnecítí být na baby připravená? Nemáš sekomu svěřit a bolí tě srdíčko? Napiš k námdo redakce. Jsme tu pro tebe!

CCHHCCII SSBBAALLIITT PPRRIIEESSTTKKUU!!

NNEECCHHCCIIPPLLAATTIITT AALLIIMMEENNTTYY!!

MMŮŮJJ SSOOKKOOLLSSEE MMII NNEEVVĚĚNNUUJJEE!!
Mám problém, můj sokol tráví všechen svůj čas se svojísokolí rodinou. Přímo mně nad hlavou... je řešení?? Mionar

Své problémy zasílej na adresu:Reborn.times@gmail.com
a získej za každý uveřejněný problém dukát.
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Které MVP tě vystihuje
vv zzvvllááddáánníí ssiittuuaaccee??Ruku na srdce, jak reaguješ, když tě něco hodně naštve?Bouchneš jako kamna, nebo si zachováš chladnou hlavu?Protože předpokládáme, že to sám nedokážešodhadnout, připravili jsme pro tebe test, který tinapoví...

1.Tohle už snad není možné! Pokaždé, kdyžsi dáš spicha s partou na exp, tak ostatnípříjdou minimálně o deset minut později.Řekneš jim, co si o tom myslíš?
Ne! Vždyť přece vím, že to nedělajíschválně. Před expením se musí splnit všechnydomácí povinnosti, ať je potom klid.Ano, ale jenom v případě, kdy by námopakovaně jiná parta kvůli jejich nedochvilnostizabrala kemp.Jasně! Mě nikdo nutit čekat nebude! Každápročekaná minuta znamená ztracené expy!
Pěkně si u Zbrojíře vylepšuješ štít, kdyžnajednou ti z +7 na +8 praskne. Jakzareaguješ?
Hodím jeho zbytky vztekle do kouta a začnunosit jen dvouruční zbraně. Žádnej štít užnechci nikdy vidět!!Plusuju dál s jiným štítem tak dlouho, dokudten +8 nedám, nebo se úplně nezruinuju.Poprosím kamarády z guildy o pomoc.
Tvoje guilda řeší, co večer podniknete.Kdo o tom rozhodne?

Náš Guma. Jedině on ví, co je pro nás tonejlepší. A taky je to prostě velkej boss.Já, protože umím ostatní nejlíp přesvědčit.Podnikneme to, co rozhodne většina.
A sakra! Půjčíl/a jsi kamarádovi homuna aon s ním byl přes hodinu afk. Samozřejmě,že ho GM kontrola nachytala a navíc to jeuž tvůj druhý trest. Co si pomyslíš?Sakra, vysvětlím mu, že mu odpustím jediněbudeli semnou spolupracovat na obnoveniintimace mého homunka.Chjo, příště by alespoň nemusel Abbotovinadávat do nolifer revizorů. Vždyť právěkontroly ve tři ráno jsou ten největší adrenalin.Ten hajzl! Mýho homuna už nikdy neuvidí ani zdálky. Jsem vzteky bez sebe a alespoň týden sním nepromluvím.

Při GWčkách máš prostě krizi. Tak špatnějsi už hodně dlouho nehrál. V co doufáš?

Že to moji spoluhráči přehlédnou a nevyhodímě z guildy.V to, že se mi v GW topicu nebudou moc smát.A že Elleshar nenapíše pojednání o všech mýchchybách a o tom jak je napravit.Že od teď už ani jednou neumřu!
Máš novou čepičku o které jsipřesvědčený, že je super. Jenže tvojispoluhráči dostanou záchvat smíchu, kdyžtě v ní uvidí. Jak zareaguješ?Jsem v klidu, jim se líbit nemusí, hlavně že selíbí mě!Řeknu si, že se smějou, protože ví, že bytakovouhle super čepičku nikdy nezvládli složit.Sdělím jim, že tu čepičku nesundám z hlavy,dokud nepřiznají, že je to ta nejkrásnější,jakou kdy viděli.
Spoluhráči se ti posmívají kvůli buildu tvépostavičky. Co ty?
Důrazně jim vysvětlím, že to je už starý build aže jsem si na něj zvykl.Nevšímám si toho a dělám, jako by bylivzduch. Pořád s mou postavou zvládám víc nežoni s jejich moderníma buildama.Usměju se a řeknu: Skill, přátelé, nespočívá vbuildu.
Tvůj/Tvoje Ro manžel/ka ti slíbí, že dnesvečer budete pracovat na vašemspolečném baby a místo toho zjistíš, že sesvou guildou obráží MVP. Co uděláš?
Zajdu za ní/jím na TS a pěkně od plic mu/jířeknu, co si myslím.Dám mu ještě jeden den šanci, vždyť na taMVP chodí kvůli zenovému zázemí naší rodiny.Jeho/Její chyba  rozvedu se

psychotest

Výsledky nalezneš na další straně
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a b c
1 2 1 3
2 3 1 2
3 1 3 2
4 2 3 1
5 1 2 3
6 3 1 2
7 2 1 3

Pozor!Satan!!Stačí jedna malilinkatá jiskřička v podoběnovinky, která se ti nelíbí, špatného dropu,lamení tvých spoluhráčů... a ty vyletíš dopovětří. Pokud něco nejde přesně podle tvéhoplánu, začneš řvát na mainu, trollovat na fóru,otřásat křehkou půdou serveru a mlátitpěstí do země. Jdeš vždycky hlavou protiizdi a není nic co by tě zastavilo. Nejen, žesvým chováním kazíš náladu ostatnímhráčům, ale jdeš i do větších měřítek.Vzpomeň si jak dopadl ubohý Morroc. Zkus si uvědomit,že tyhle tvoje výbuchy vzteku stejně nic nezmění. Zchlaď proto svojihlavu a snaž se problémy řešit v klidu a nebo se je alespoň naučventilovat v soukromí.
Cool jakoGarm!Jak ty to děláš, že si dokážeš vždyckyudržet tu správnou rovnováhu a chladnouhlavu? V tvém případě nezáleží na tom,jak dramatická je situace, protože tobě sevždycky podaří najít mírové řešení. Žádnýpot se nepije tak horký, jak se uvaří  toje tvoje heslo, kterým se řídíš. Vybuchnešjenom v situacích, které ani Storm Gustnezchladí  ale to je v naprostémpořádku.

Nad věcí jakoMouchaTebe nedokáže vyvést z míry snadvůbec nic! Když se ti něco nedaří, takto tak prostě vezmeš, vydášvarianty či elunko a dál se s tímpříliš netrápíš. Někdy je opravdunejlepší se nestresovat. Ty to alebohužel vzdáváš až příliš rychle ačasto odlétáš z pole bez boje. Zkusněkdy upustit páru a nastavit svojitrdší tvář pokud budeš mít pocit, že se tiděje něco nespravedlivého, a nevydávej loot, dokudtě ještě nezabili.

VÝSLEDKY: 8-11 bodů

20-24 bodů12-19 bodů

PPooddzziimmnníí mmeennuu pprroo RReebboorrnn
SANDMANŮV KOLÁČ

Cukr, tuk, med a moč eddgy rozpustímev horké vodní lázni do úplného rozpuštění.Poté vmícháme 2 celá vejce (pozor, aby sevejce neuvařila – směs nesmí být přílišhorká). Po zchladnutí přidáme usušenoustolici ze Sandmana se sodou a vypracujemehladké těsto. Hmotu rozdělíme na 2 stejnéporce a vyválíme z nich placky, které dáme(každou zvlášť) péct do pece (doufám, žeznáte nějakého kováře osobně).Jakmile to je upečené, tak jepomažeme slzami Sandmana (doporučujinechat u ledu, aby byly hustější).Naskládáme vrstvy na sebe a nechámevychladnout. Po vychladnutí už stačí jennaporcovat a podávat.
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...Vaříme s Marťáskem
V databázi si dohledejte výskytSwordfishů. Jsou to celkem slabépříserky a neočekávám problémypři lovení, ani u nováčků ;) Jakrozporcovat rybu tady spolu řešitnebudeme. Prostě ju fikněte a kdyžto nevyjde, nevadí, stále jich tamběhá ještě dost :)Filet ze Swordfisheopláchneme a usušíme, do kůžeuděláme několik šíkmých zářezů,které potřeme marinádou ze soli,pepře, citronové štávy, oleje ajednoho stemu! Takto naleženourybu necháme odležet zhruba půlhodiny při Garmově teplotě.Stemy přebereme, očistíme aomyjeme. Nasekáme nadrobnocibuli a česnek, oboje orestujeme na másle s olejem, pak přihodíme stemy a společněpodusíme. Přidáme sůl, pepř a zalijeme trochou vína. Jakmile se víno vydusí, přilejeme trochusmetany a provaříme.Filet usmažíme na pánvi a doděláme v peci (optejte se nějakého šikovného kováře). Natalíř naskládáme stemy a rybu na ně. Zalijeme omáčkou ze stemů a užijeme si dobré chutě^__^

Uvaříme kafe z Choco, zalijeme zpěněnýmmlékem. Nakonec posypeme nastrouchanýmibobky od Yoyo. No není to lahoda? :3

CCHHOOCCOO CCAAPPUUCCCCIINNOO

FFIILLEETT ZZEE SSWWOORRDDFFIISSCCHHEE NNAA MMÁÁSSLLEE SSEE SSTTEEMMYY

VVÝÝSSLLEEDDEEKK LLEETTNNÍÍ VVAAŘŘÍÍCCÍÍSSOOUUTTĚĚŽŽEE
Správná odpověď:Poporing s dropsovou omáčkou:chřest, víno, sůl, pepř, štávaz citrónu, máslo, vejce a olej.Ktullanuxův vývar s drápkem lesavky:Cibule, slanina, zelí, sůl, pepř, mléko,brambory, rozmarýn na ozdobu.
Jako první a jediný správněodpověděl Dr Yueh a získává tak10x +10 jídlo dle vlastníhovýběru.
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Nejen rádio může hrát napřání… my píšeme na přání!!
Svá přání zasílejte na:reborn.times@gmail.com.
Myslíte si, že vaše přánínevyslyšíme? Nebojte se!Jako důkaz toho, že jsmeschopni psát o čemkoliv, jsmevybrali dva návrhy na články olidech, kteří už notnou dobunikoho nezajímají. Ale i takjsme o nich napsali, protožemy jsme objektivní redakcečasopisu REBORN TIMES asnažíme se vyslyšet každévaše přání.

...píšeme na přání

Na slávu našeho časopisu žárlí i
bývalí hráči a tak se chtějí dostat
na výsluní alespoň pro
střednictvím článků na přání.
Vzpomeňme si na ně a buďme
rádi, že už nehrají.

Davy křičí, fanynky vzrušením omdlévají, protivníci skřípou zuby. Blesk pročísloblohu, hrom otřásl zemí a ooo “Mocný“ Silv přichází na scénu. Živoucí legendaz řad RNR. Milovník thief class, obávaný vyhlazovač PVP, nezapomenutelný gwskiller a taktik s encyklopedickou znalostí herní mechaniky a kachním hlasem.

Psal se rok 2006 a nášmocný Silv byl jenmalinkatý Silvíček, kamarádmu ukázal hru a řekl si, že jiteda zkusí. Kamaráda(s pracovním jménem Svatopluk) Ročko omrzelo popár týdnech, Silvovi přirostlo k srdci na téměř pětlet.
Protože již zmíněný Sváťaneměl moc velkou výdrž aSilv nejspíš potřebovalněkoho, z koho si můžeutahovat, rozhodl se najít siguildu. A již tehdypostupoval podle Freesiinanávodu. Samozřejmě Silvbyl profesionál, nelovil potencionální kamarádyv Prontě. Vyhlídl si je podležebříčku guild. Shinsengumisice nebyli první, ales přimhouřeným okem vzal

ty loosery na druhém místě.Krůček po krůčku, prvníoční kontakt, dlouhé nočníexpení s Oneillem aBeeopem v Niffu a ze Silvase stalo srdíčko guildy.Pobyt v Shinsengumách aleneměl dlouhého trvání, kvůlineshodám s gumem odGum přešla valná částShinsengum ke gildě vyzívající: Run Newbie Run …a tak se ze Silva stalo zlé azákeřné RNRko, hrdé natuto léta budovanou pověst.

(Ano, titulek si vymyslel on sám)

Silvovy hrdinské činy:2x držení za RNR 90+investuSamotný Silv versus celéFlash of Emperium  >Silv winSurvival běhy s Docem(HP+ trap Sniper)

DDaarrkkLLoorrdd:: Hele pro mě jednaz nejzásadnějších věcí byla, že Silv vždypomohl, když se dělalo něco společněgildovního. Když se mu řeklo, tak bylpro každou špatnost. A hrál skill.
MMaarrwweell:: Řekl bych o něm, že měl vždyskvělou práci nohou
RRuulleezzzz:: Někdy s ním byla sranda,někdy byl otravný, každopádně někdoty gw vést musel
FFiisscchh:: Sexy fotky hráček
RRooddiixx:: taaakže...Silva ako hráča sipamatám viacmeněj od pociatkov, eštez cias, keď som GiMkoval Kori, tzn. takrok po wipe. V tej době sme boli spoluali, ale ako sa naše cesty rozdělili a časplynul, tak sa z nas stali najvacsikonkurenti, ja vo vedení PFT a Silvv pozicii GiM RNR. Lepsie všakspomínám na časy, keď sme začaliv rámci Ekirei hravat pod jednymlogom. Odvtedy mi silv viacmenějprischol Už tomu budu nějake 3 roky,co si spolu lezieme na nervy či už naRO, Dotě alebo momentálně na WoW.

OO MMOOCCNNÝÝ SSIILLVV
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Reborn velikán s obrovskou skupinou nepřátel a hrstkouobdivovatelů. Gw komandér se silným hlasem. Fórum trollerjemuž se z úst line jedna egoboost věta za druhou… to oRodixovi ví snad každý, poznejme ale jeho křehkou duši!Naše supertajná reportérka v utajení z něj léta dolovala poicq osobní informace, protože věděla, že celá icq historiebude mít jednou nějaké vyšší využití… a to právě přišlo!!
Podle vlastních slov se narodiljako rozkošné dítě s černýmirovnými vlásky. Ale na takovéděti lidi moc často nešvitoří anezkouší ťuťu ňuňu hlášky.Záhy malý Rodix zjistil, že slávuve světě dobude jedině pomocíblonďaté hřívy s kudrlinkami atak se přizpůsobil. Vypadal prýjako andílek. Jedinou vadu nakráse tvořila značná část lidí,která si o něm na první pohledmyslela, že je rozkošnáholčička. Dle vlastních slovz toho má doteď komplexy. Atak vzkazuje všem svýmnajatým fanynkám, že nyní mávlasy stále blond, délky 310mm což je prý velmi, velmipříjemné na dotek.A jaký je? Tvrdí, že hodný,přítulný a skladný. Občas mulidé říkají šmoulo, ale to jenompro to, že je takový emocionálníantitalent. Těžce se projevuje aněkdy i 5x smaže text, než hoodešle. Ač sám Slovák, ostatníSlováky nesnáší.

Panicky se bojí injekčníchstříkaček. Nikdy neviděl žádnýnemocniční film do konce,protože v okamžiku, kdy doktorbere do rukou skalpel, Rodix

vybíhá najít něco, do čeho bymohl vyprázdnit žaludek. Napožádání oslovuje ostatnímiláčku, ale pak na tozapomene a říká vám zlatí.. PoICQ rozdává radost a zabíjínudu a hlavně je ztělesněnédobro!
Úspěchu by mohl dosáhnoutkdekoliv, kde může komandovata rozkazovat, nebo alespoňtam, kde se může hádat.Cholerik však není. Každý kdoho zná irl může prý potvrdit,jaký je klidný a vyrovnanýčlověk, čemuž celá redakceupřímně nevěří.
Svou neoblíbenost si vysvětlujetím, že mu ostatní závidí jehoúspěch u Rebornských žen adívek, zárověň se v ní vyžíval.Za časů jeho největší “slávy“ sipoctivě dělal statistiky a zjistil,že ho 80% lidí na Rebornunenávidí a zbylých 20% (brános nadsázkou) ho obdivuje. Nyníse z 50% tehdejších nepřátelstali přátelé, dalších 25% užnehraje a zbylých 25% honezajímá. Každopádně tentopokles nepřátel ho náramněrmoutí a tak se snaží vytvořit sinějaké alespoň troll hláškami nafóru.
Jak si Rodix přestavuje svouslečnu na bílým koni? Rozhodněby to měla býtbruneta/černovláska, nablondýny není. Ze zrzek jezmatený, protože jednou pojedné zrzce vážně toužil, alepak si začala s jeho kamarádema šlo to do cenzurovaných míst.Důležité je, aby byla v jehovýškové kategorii (175 cm),nebo nižší. Vyšší v žádném

případě!! To by se Rodix cítilméněcenně.Dále taková Rodixova slečnamusí být ambiciózní, zdravětvrdohlavá se svým názorem navěci, k tomu by mohla mítsmysl pro humor alespoň trochupodobný Rodixovému.Rozhodně ne takový ten humor,který jde až pod kozu. Rodixsnese, když se pobaví na jehoúčet před jejich známými, aleaby z něj dělala debila… to byse rovnou mohla sbalitholčička.Co na děvčatech Rodix oceňujeje soudnost. Ví, co si můžeobléct, co si namalovat naobličej a udělat s vlasy. Nežádné crazy oblečky, růžovékrepové sukně a wtfnatupírované účesy. S takovýmby těžko uspěla, i kdyby mělRodix dvakrát víc promile nežv okamžiku, kdy mi o tomhlepovídal. Rodixova vysněná byměla být sexy, ale zároveň vždypřipravena být elegantní.A poslední podmínkou jeromantická dušička. Rodixnečeká nějakou přehnanouslaďárnu, jen takové decentnívěci, které by podle něj nemělyscházet v žádném vztahu.Vztah založený na živočišnýchpudech a sexu by prostěnezvládl.

rodix: pac na dohody snekym ako je mirinko abodliak neverim, su toslovacirodix: a stejne simyslim, ze kdyz to zasenekdo posere, tak tobude mirinko alebonekterej dalsi z ty partyslovakrodix: kenjimu nesmiesverit :P je slovak :Pzminka o slovacich:sou to smejdi

Po každých
prohraných gw:
rodix (25/06/2010)
ode me to bude sice znit
pateticky, ale po
vcerejsku sem s tim snad
uz nadobro seknul na
rebornu
rodix (21/07/2010)
ahoj, idete na GW? :)

RROODDIIXXOOVVAA NNĚĚŽŽNNÁÁ DDUUŠŠEE
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FANART SOUTĚŽ

V minulém čísle jsmevyhlásili fanart soutěž natéma NPC. Přišlo nám celýchšest obrázků, což je naReborn poměry nevídanýúspěch. Byli bychom simysleli, že se naši reborňácináhle obrátili na umění,kdyby do soutěžních mailůnepsali jako předmět: pročapku cokoliv... Slíbenou SkyHat samozřejmě posílámevšem zúčastněným.

Ariadnně (Valkýra v levonahoře) za jednoznačně nejkrásnější obrázek celé soutěžepřidáváme k čepičce ještěChewing Bubblegum.
Docovi, kterému se podařilostvořit obrázek, po jehožshlédnutí jsme se nedokázalidlouho přestat smát, posílámejako bonus Mr Smile.

Protože se malování celkemuchytilo, vyhlašujemeFANART SOUTĚŽ NA TÉMA:Reborn o VánocíchPosílejte do 20. 12.2012na: Reborn.Times@gmail.coma vyhrajte luxusní vánočníčepičky!

Dr Yueh: Evil Kafra
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FANART SOUTĚŽ

Mistic: Tonda Toulen

Anynka: Kafra Alisia

Soulinkerka Mayuko: Kafra
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Těsně po restartu hrálo 195 lidí, ztoho 193 se bilo jako o život vnovice zóně a 2 GM na ně čekalaPronteře. Novice zóna se předvedlajako místo, kde to killsteal a lootingve své nejhorší podobě roztáčel naplné obrátky. Nebylo se ani čemudivit, množilo se v ní totiž vícenoviců než monster... ale podlepřihlížejících to byla prostě nádhera.

Záhy se dokonce posunul rekord vpočtu online lidí na neuvěřitelných218 hráčů. Z nichž se celých 5hlásilo k cizinecké příslušnosti aurputně se dožadovalo překladučesky mluvících NPC do angličtiny...No naši hráči jim na to řekli, že seteď konečně můžou vcítit do našichčeskoslovenských kůží a klikatstejně naslepo jako my na cizíchserverech.

Před sedmero lety za
sedmero fieldy a sedmero
dungeony se GM Unicorn
pohodlně posadil do svého
křesla a na nově vzniklé
Reborn fórum napsal:

NNAA PPOOČČÁÁTTKKUU BBYYLLOO SSLLOOVVOO......ttoo sslloovvoo bbyylloo HHeeaallppllzz
Czechro nestíhalo, při GWbylo pravidelně 400500hráčů online. V hlavězakladatele Czechra Petersona se objevila myšlenka natestovací server s eAthenou.Zajímalo ho co všechno toumí oproti Aegisu, což byloficiální server. Řekl Loonymu, ten řekl Kennymu avznikly pomyslné základyRebornu. Test server neslnázev CzechRO: Reborn.Reborn jakožto znovuzrozeníCzechra.
Ukázalo se, že eAthena Aegisdokonce v některých ohledechpřekonává. Samozřejmě tov té době bylo zabugované anic moc to neumělo, aleKennyho a Loonyho to užbavilo natolik, že se rozhodlimísto testu vést normálníRagnarok server. Tedy neuplně obvyklý. Ze začátku tobyl server pro TOP hráče.Zaregistrovat jste se mohlipouze po "pohovoru" na ICQ.Zjišťovalo se hlavně jak moc

je dotyčný schopen ostatnímznepříjemňovat hru a zda senejedná o člověka typu "Heal,zeny, item, pls pls".
Kennymu se ale celé to seservrem pro TOP moc nelíbilo.Hlavně kvůli Loonymu, kterýse ukázal v podobě banovacího pásu s bany "za nic".Kontrolní botovací otázkanapř. zněla: Kolik jsem před20 sekundama vyssumonilPoringů? Nevíš? Máš ban! Atak K3dt jednoho dne pozbyltrpělivosti, smazal LoonymuGM postavu a oznámil mu, žeskončil.
Od rána do večera, rok poroce, seděl Kenny v kuse uRebornu. Kašlal na vysokou,protože přednější byloopravovat bugy, přidat novévěci. Pořád se měnily skilly,mobové... Nedal se udělatstabilní build. Ze dne na denbyly postavy nepoužitelné.Lidi remcali. Kenny prolil krev,pot a podle zdrojů, kteří sipřejí zůstat v utajení, i slzy. Avznikl Reborn takový, jaký hoznáme.

4.8. 2005 ve 20:00 úspěšně proběhlrestart a Reborn jede naostro.
Co může nabídnout?Rate 2/2/2, 2nd advanced classy, novéingame questy, nové mapy a monstra,Fungujici peti / přátele, Main Channel,Kapra quest / Guild quest, Český překladcelé řady NPC, zejména přestupníchquestů, Tržnice, Banka, Obchodnívývěska, Rybaření.
Dále se chystá:Vaření, Quest na barvení

...z hluboké historie

ZZAALLOOŽŽEENNÍÍ SSEERRVVEERRUU

DDaarreekk44:: 0055 AAuugguusstt 22000055vvee ccttvvrrtteekk mmee zzaabbiill ppoorriinngg __ffrruussttrruujjiiccii..

sswwaallll:: 0055 AAuugguusstt 22000055NNoovviicc ffiigghhtt bbyyll uullttiimmaattnnii::DD SStteejjnneettaakk mmuussiimm kkoonnssttaattoovvaatt,, zzeevvsseecchhnnyy vviiddeeaa zz nnaabbuusseennyycchh ggwwpprreeddccii bbrruuttaall kkuunnggffuu aakkccee vvppaayyoonn ccaavvee ss ppoossttaavvaammaa ookkoolloo11552200 lleevvlluu::DD nneemmaa cchhyybbuu

24 • Reborn times



Přesně sedm let po vzniku Rebornu sev Pronteře na náměstí usídlila Serverová VílaKmotřička. Vytyčila si úkol nejednoduchý ato donutit popřát Serveru k narozeninámtakřka každého hráče. Protože z některýchpřání byla vážně nadšená, rozhodla se jeposlat do naší redakce a tak dopřát jejichautorům věčnou slávu.

RREEBBOORRNN SSLLAAVVÍÍ 77 LLEETT

Milý Reborne, přeji ti vše nejlepší k výročíserveru, hodně spokojených hráčů avstřícných GM s velkou dávkou dobrýchnápadů a času je realizovat. Nechť počethráčů roste a jsou k sobě slušní, ať se jimpříjemné expí a huntí equip. Ať serverfunguje ještě mnoho let bez velkých lagů,bez wipu a rollbacku. Enia

Jsem rád, že sem mohl tady na serverů mrhat svým časem všechny ty roky, ano mohl jsem hrát ijiné věci, ale to by nebyla asi taková sranda. A nebo jsem se mohl věnovat věcem, které by bylyopravdu užitečné pro mé budoucí povolání. Ale čert to vem, roky tady byly sranda, tak ať to ještěvydrží aspoň 10 let. Fisch
Zakladatelům serverů, GMkům a hráčům, kteřípřispěli vlastními financemi na chod serverů patříprvní a největší dík, neb bez těchto lidí by Rebornjen těžko mohl fungovat. Obzvláště bych chtělapoděkovat GM Crocovi za nespočet pomocí přizaseklých questech, na což jsem byla expert a zajeho vstřícnost, která se jen tak nevidí. Můj obdivpatří také obnově serveru, který už pomalu, alejistě umíral že dokázali během velmi krátké dobypřitáhnout jak nové, tak i staré hráče na nespočetnovinek a eventů  především tedy dík Baalovi aJamie a samozřejmě neGMku jirkanovi. Další díkpatří bohužel již neaktivní guilde Xenogears a všemjejím členům,především těm,kteří se mě ujali jakonováčka a pomohli mi v těžkých začátcích. Dík patřítaké GuMě Perthornovi za jeho pevné nervy, guildeventy a v neposlední řadě za neutuchající snahumít guildu jako jednu velkou bandu přátel. I přespozdější guildovni neshody bylo Xeno za jehokrutovlády jedinečné:) Další poděkování bych rádavěnovala některým členům guildy Ekirei, kteří snáma absolvovali naše poslední GW a z méhopohledu to byly jediné GW za Xeno, které alespoňtrochu staly za to  dík tedy patří oběma guildám,za to, že udržely nervy na uzdě, i když to častonebylo jednoduché. Do budoucna bych Rebornupřála nejen dostatek hráčů, ale také dostatekfinancí na chod serverů a především hráče, kteří sesnaží server posunout dopředu (ať už z řad GM,nebo z řad obyčejných hráčů). Snopinka

NarozeninováFlamendr
Fanfáry slyšte z miliónů hornůuž sedm let se žije na Rebornujá dneska kašlu na odměnu, na expíkyi tak jim patří tisíceré díky:

Za prvé, nebejt Kátřidététak tady nikdo nebudetepřed sedmi lety, jistě v zatemnění myslíumožnil závislákům býti nezávislí
Za druhé, važte si svých Gejmmásterůže sa vám na to, s vodpuštěním, nevyserůkdyž místo potlesku a díků za svou prácina majnu hudraj samý vopruzáci...

A do třetice, ať nám Midgard světať máme auru a nebo jsme lamyvydrží nejmíň dalších sedům letbez lagů, bez banů... a Reborn s námi
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Ahoj Reborne, já jediný vím, že za tímvším hardwarem a softwarem se vtobě skrývá i organická hmota,tvořená všemi možnými buňkami jakojsou game masteři, event masteři adalší fauna... To všechno dohromadytvoří tebe. Ale nesmíš zapomínat, žejsi tu vlastně pro nás  pro bakterie zcelého Češka a Slovenska. My těničíme, my ti děláme práci a starosti,ale bez nás bys nepřežil. Spolu žijemev symbióze. Ano, jsou i bakterie,které na tobě pouzeparazitují, ale ty mášsílu se jich zbavit.A pokračovat vpráci, kteroutak dobře užtolik let děláš.Přeju ti ještědlouhý životplný eventů,novinek a novýchhráčů. Tvůj Cratter

Reborne jsi krutá věc v offline světě online klecjen Ty nás denně nutíš klikať snad až do zblbnutížádný zápor jen samé klady snad až na ty hrozné lagypřejeme Ti hezky rok a nám ať padá goodlike dropna hard disku hodně místa a Ram ať je pořád čistávše nejlepší s každým dnem přeje Jesi s AmigemArye

Zdravím Reborne!Přeji Ti vše nejlepší k sedmým narozeninám. HlavněTi do dalšího roku přeji méně problémových lidí kteříznepříjemňují tvůj chod, méně lidí jenž si stěžují nakaždou maličkost a více těch, kteří za maličkostiděkují. Přeji Ti spoustu nových hráčů, questů, huntů,Ghuntů, lokaci, mobů zkrátka všeho co Tě dělá tímnejpropracovanějším serverem. Také Ti přejizalidněné battlegroundy a úctyhodné boje o hrady,nechť vznikne spoustu nových legend jejichž jménase budou vyslovovat s úctou. V neposlednířadě Ti přeji více lidí kteří o tebepečují a kteří Ti pomáhají s tvýmprovozem, aby měli více časuužívat si tvé skvělosti. A nazávěr Ti přeji spoustutrpělivosti s věcmi které Tětrápí, ale ještě více Ti přejiaby oné trpělivosti aninebylo zapotřebí ;)
Ať žije Reborn!Dlouhovous

Můj milý kamaráde Reborne, co ti popřát, když všechnopodstatné přece máš. Spoustu hráčů, kteří jsou na tobězávislí jak já, ať jim je 10 nebo 50, staráš se nám onovinky, řešíš s námi starosti, které ti předhazujem, kdyžnás někdo z lumpů okrade, radíš těm co mají delšívedení, jako já, stále trpělivě a s absolutní spravedlnostínás vedeš dál do dalších levelů. Je to pro nás taksamozřejmé a normální až snad utíkáme z reálného světak tobě kde pravada je samozřejmostí, proto bych ti přálahodně slušných hráčů, těch správných tak jak nás k tomuvedeš a hodně sil všem co ti správně pomáhají a dalšíhodiny,měsíce roky trvání Rebornu, bez kterého sineumím po celodenním shonu představit relax, radost,uvolnění.... Děkuji Háta

Drahý oslavenče, zatímco drtivá většina ostatníchkolegů s věkem upadá na kvalitě, o tobě se dá směleříci, že věk ti prospívá. Mě osobně jsi zaujal ochotoukdykoliv poradit, pomoci a přitom to brát zcela jakosamozřejmost. Díky tomu jsem nikdy ani žádny jinýserver nezkoušel najit, protože dokážu poznat kvalitnípřístup. Takže, by jsem nejen Tobě, ale každému co tutvoří komunitu, ať adminům či hráčům přál, asamozřejmě zároveň i sobe...aby jste vydrželi co topůjde..... Juxl

Všechno nejlepší k sedmému výročí,Reborne!Víš, jsem tu už celkem něco přes pětlet. A zdá se mi to jako včera, kdyjsem nechápala, k čemu ta Pupa cardje. A prodala ji NPC. Ale časy se mění,že? Reborn mi změnil život. Přeci jen,člověk se tu naučí spoustu věcí. Ať užvycházet s ostatními, nebo napříkladhospodařit s penězi.A taky to, že jakmile jednou něcovyhodím (prodám npc), tak topotřebuji.Pamatuju si, že když jsem začínala,bylo vše tak nějak jednodušší, žádnéproblémy s tím, kam dám staty,prostě jsem to dávala do všech. 50kmi přišlo jako těžké prachy. A lidi takybyli jiní. Pamatuji si třeba Vittka ještějako acolytu. Chtěl od mé TK pomoc spřestupovým q na priesta. Pomoci semu nedostalo :DVíš, Reborne, mám doby, kdy vůbecnehraju. Já to vím, ty to víš. Ale i takse k tobě vždy vrátím. Jsi pro mě částdomova. Jsou tu lidé, na kterých mizáleží a, jak doufám, kterým záleží namně. Proto se sem budu vždy vracet(jediné snad po wipu ne, na to bychneměla nervy). Myslím, že těch sedmlet jsi zvládl více než dobře. A přeju timnoho dalších šťastných let. Takžeještě jednou… Všechno nejlepší! :*Aireen

Chtěl bych serveru popřát,ať neví, co je se přehrát.Přeju rovněž našim GMkům,ať udělají konec nejrůznějším podfukům.Blbci, podvodníci nechť se Rebornu vyhnou,pokud nás najdou, ať jejich chary rychle zhynou,závěrem přeju všem kteří se ve světě Rebornu sejdou,ať se mají rádi a společnou řeč i cestu najdou!Kocidzin



Jej ono už to je 7 let? Takže reborn už má první třídu za sebou, užumí číst, psát a počítat. Takže co bych tak si mohl takovémuškolákovi popřát? Spoustu poslušných hodných a učenlivýchstudentů= hráčů. Pěknou tichou, ventilovanou a útulnou učebnu=serverovnu. Stálý přísun nových vylepšení s velké studijnínasazení=Eventy,Questy ataké hodně,milé a trpělivéučitele= GM ;)Prostě jen aťnám Rebornvydrží dodalších let avšichni z nějbudeme mítsamou radost avšichni zlí aťskončí s permaIP banem :)VŠE NEJLEPŠÍ !LE Cram

Dobrý večer, dlouho jsempřemýšlel, zda sem napíšuněco jen proto, abych dostaldortíčky a nebo to vezmutrochu seriozněji, nakonecjsem si řekl, že mě pár minutnavíc nezabije a tak zvítěziladruhá možnost. Chtěl bych vprvní řadě smeknout předprací všech GM a lidí, kteříjakýmkoliv způsobeminvestovali svůj čas, peníze,nápady, myšlenky do této hrya dokázali tuto hru vést stáledopředu v jakémsi progresu.Dále bych chtěl jmenovitěpoděkovat Baalovi, Crocovi,Jirkanovi a všem ostatnímochotným Gmkům (sryJirkane :D), kteří se mnouneztratili nervy a i přes mojevidlácké vyjadřování mimnohokrát dokázali pomocinebo nade mnou přimhouřitjedno očko, věřím, že někdyto musela být i dvě :)
Chci dál poděkovat své guilděXenogears, bez které by tahra pro mě nikdy nebyla tímčím

je, a hlavně bych v realunepoznal tolik novýchzajímavých lidí. A i když jsmese s guildami jako RNR a jinémnohdy dali do křížku, jsem itak rád, že tu byli a svoupřítomností přispívali k zdravékonkurence schopnostiostatních guild. Obrovskýrespekt a pokoru dále sklánímpřed pár hráči, kteří měnaučili systematiku amechaniku rebornu, naučilimě u této hry správněuvažovat a tím docílili toho, žejsem tyto znalosti mohlmilerád předávat dál ostatnímhráčům a zajistit tak většíherní gramotnost rebornserveru.
Přeji všem hráčům v této hřeto nejlepší, i když jsem smnohými v křížku a nemusímje, chci aby se měli dobře, takjako já, ať už jde o nováčky,lidi co podědili účty, o luckeryo lidi v pubertě o zkušenéhráče a i o ty, co se tu mihnoujen sem tam, všem vám topřeji a doufám, že u této

výborné hry budete stále takjako já.
Někdy si i říkám, že tato hramá v sobě ukryté něcomagického a kouzelného,protože i když tu v dnešnídobě jsou hry, které pografické stránce a lidskoukvantitou tuto hrumnohonásobně převyšují,stejně se k ní nejradějivracím.
A tak na závěr přeji Gmkům atěm pilným včeličkám jako jeJirkan a spol, aby měli stálestejné odhodlání a motivacijako doposud díky kterémuReborn dle mého názoru jenvzkvétá a aby přilákaly hráče,jako jsem já, kteří to něcokrásného a magického objevína této hře taky. Dík za vše apevně věřím, že se tushledáme u osmého výrocčíRebornu ještě v hojnějšímpočtu. :)

Beránek

Reborn slaví výročí, já přicházím mu přát,hodně hráčů poctivých, snad vydrží tu hrát.Přejí méně zločinců, co vykrádají přátelé,méně Kafer vykradených, co jsou teď necelé.Více druhu eventu, co hráčskou duši potěší,klidně i ty rentaly, dál ve formě soutěží.Žádné lagy na serveru, na to si i dupnu!Jen ne prosím na Potvurce zas 123 stupňů.Pochvalu si zaslouží i náš GM Team,možná to bude právě tím,jak snaží se pro nás udělat to nejlepší,jen v tom čase na nás si snad polepší,scripty budou hotové včas,jinak přijdem na irc hubovati zas!Můj čas nadešel, já odejíti musím,však s Vámi se alespoň rozloučiti zkusím.Opouštím tedy můj chvilkový hegemon,pac a pusu, Vaše Espeon. =)
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Mad Death(nevěděl, že se přání ukončujeslovem KONEC)
Přeju Rebornu hodně štěstí do dalších let, abyfungoval stále jako hodinky! S Rebornem jsem siužil spousty srandy a taky zklamání. Bohudíkzůstanu téhle hře a tomuto serveru věrný. Je toGM team, který nás nikdy nenechá na holičkách aporadí nám! Za to děkuju Rebornu) a taky všemostatním hráčům, kteří zpříjemňují mnohdynudnou hru! Tímto přeju Rebornu spousty dalšíchuspěchů a to 10 výročí snad padne! (věřím tomu)s pozdravem se louči Mad Death
hmm :D další okénko? Tak to bych ještě dodal,kupte tomu serveru charniče :p ať se námchudák někdy nezraní, takže to shrneme, zábava,legrace, to je na Rebornu to hlavní a Reborn námto dopřeje! Takže taky Rebornu přeju spoustusrandy! ve škole mi slohy moc nešly, ale když semi furt objevuje prázdné okénko, asi bych mělpsát... :D, ale já už nevím co! :D(aaaa zase? no to asi znamená, že jich ještě párbude), tak to zkusíme jinak :D.

Louky, pole, lesy, háje.Reborn běžel i na prvního máje.Běží pořád bez přestání...taky jsme na něj všichni zváni.Zábava a legrace,novice zóna, to je naše první štace,pak zabít pár mobů,potkáš supernovice se jménem korek.Potom levly krásně lezou,když potkáš devilinga vezme si tě sebou!Prontera, Gefen a Comodo!Celej server křičí Reborn do toho!Na náměstí v Pronteře spousta lidi sedíexpy tady nelezou, to asi pořád neví!Zvednout zadek a jít makat,champ bude bosse skákat.Sniper zase lukem solí,od něj rány občas bolí.Priest jim všem pomahá,je to dobrá duše jako zamlada.Na hlavě kuřátko skáče mi,však to není jediná starost zdá se mi.
Chtěl bych už dostat ty jídla na expyať můžu jít expit :D

Ou maj gad....to už je na mně trochu mocteď už i já volám o pomoc!Jestli tohle někdo bude číst..omluvte mne prosím už nevím co říct..prázdné okénko chce vyplnit,však já nevím čím ho naplnit.aaa slova sou jen kapky deštěa já volám ještě ještě.

Here im, rock you like a hurricane!Bla bla bla bla bla bla bla bla už je to i na mněmoc...nechci tímhle strávit celou noc!tak teda děkuju za pomoca doufám, že po tomdle okénkuuž dostanu odměnkustále nic?pořád to po mně chce víc a víc!
Tak tedy! Noční vítr, tiše napne plachtyod mé luxusní jachty.Kormidlo stáčím dolevaach ne! Mělo to byt doprava!tudíž je tady opravaa já vím, že už je to otrava!Vezu spoustu pirátů,mám je všechny na drátu..

Já už rád bych expit šel,kéž už bych ty žrádla měl!To bych tady neseděl,ale už bych dávno jel!
Tuc tuc, youuuutohle je MC Mad a jeho střelenej rap!Není to žádnej crap!To ti povím jou jou :DBych zakončil tyhle muka,Už mi z toho srdce puká,Už nevím co říkat nevím co psát,tohle musime vzdát..

A jedem! jou jou :D moje hlava,tvoje hlava, všude ňáká hlava…co rozdavá přánía doufám, že ji nikdo nezabránínezabrání v tom, aby koláčky dostalaa potom se tím pěkně přecpalakoláček dobrej je kord,když ti to v expu pomůže!a teď refrén a všichni jedem! :DReborn team!Reborn team! ať už tobude číst kdokoli,ať vezme si do hlavy!Že mad se snažil ,ale pak to všechno zkazil,protože další okénko objevilo se!A pořád a pořád další!Jou jou... moje hlava, tvoje hlava!To už sou dvě hlavy!Tak je dáme dohromady!
Ve snu mne navštívilpaměť mu neslouží zapomněl zvonečekto moje přání prý by mi splnilkdyby na zvoneček trochu zazvonilteď ale musíš počkat má holka roztomiláa zatim kávu kdybys mi nalila spadl server 
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Mad Death(nové přání)
Milý Reborne,rád bych ti popřál již k 8mu výročí!jsem rád že se Ragnarok pořád točíMoc se u něj bavímtak proto ho furt smažímZapnout Reborn a dát login,lidé mi říkají, že ro už není in.ale asi nevědí o co tady běží.Je to sranda s přáteli,na bgčka chodím každou neděli.Když teda zrovna nejsem někde v p....ostely :Dpřeju ti štěstí hodně! O tom žádná!táhne mně sem hudba vábná!Za těch pár let, co sme spolu,bylo to jak na dráze, jen nahoru a dolu.U questu se zapotím, u eventu pobavím.když někomu moba killnu hned to napravím!pravidla sou neúprosná a přísná!z jailu nedostala by se ani krishna.ze začátku těžké to bylo ,ale to se zase brzy změnilo!teď už sem velký a silný hráč,děkuju Reborne!Reborn říká, nemáš zač! )

Všeeechno nejlešpíí! )) Reborne :pKONEC

TTOOTTOO RREEKKLLAAMMNNÍÍ MMÍÍSSTTOO MMŮŮŽŽEE BBÝÝTT VVAAŠŠEE
PIŠTE NA REBORN.TIMES@GMAIL.COM



CCHHAARROOSSKKOOPPNNáášš ččttvvrrttlleettnníí
cchhaarroosskkoopp
nneeppřřiinnááššíí nniikkddoo jjiinnýý
nneežž ssvvěěttoozznnáámmáá
aassttrroolloožžkkaa,, mmééddiiuumm
aa sseennssiibbiillkkaa
FFrraannttiišškkaa ÉÉtthheerr..
SSvvýýmmii vvýýjjiimmeeččnnýýmmii
sscchhooppnnoossttmmii jjiižž
nnaappoommoohhllaa mmnnoohhaa
lliiddeemm aa jjeejjíí
ppřřeeddppoovvěěddii jjssoouu
zzaarruuččeennéé
mmnnoohhaalleettýýmmii
zzkkuuššeennoossttmmii aa
ppoozzoorroovváánníímm.. AA zzddee
jjssoouu jjeejjíí
ppřřeeddppoovvěěddii pprroo
VVááss!! EExxkklluuzziivvnněě,,
jjeenn aa ppoouuzzee vv
RReebboorrnn TTiimmeess!!

FFIIRRSSTT CCLLAASSSSYYOtevřete póry a nasajtepodzimní atmosféru. Vydejtese do Abyssu pouštět draky!Počíhejte si na nějaký expícíkemp a pak všechny drakyjdoucí na porážku osvoboďte!Luna jim přeje svobodu.

EEXXPPAANNDDEEDD CCLLAASSSSYYSvět kolem Vás je složitý anikdo Vás nechápe. Odhoďtesvé brokovnice, šurikeny aostatní harampádí a vyražtena párty! S přechodem Merkuru nad Vašimi hlavamineexistuje možnost neúspěchu v oblasti vztahů.
AASSSSAASSSSIINNPřeje Vám Venuše, která Vámdává sílu prosadit se. Cítíte sepřitažliví, a tento fakt Vámdoslova dává křídla k milostným vzletům. Ovšem dbejtemá varovaní! Venuše jezrádná a vrtkavá. Trvalý vztahdokážete navázat pouze sesvým smokiem!

AALLCCHHEEMMIISSTTKonstelace Jupiteru a Marsunapovídá jediné. Nesnažte seo kvalitní úrodu hub naVašem políčku neboť se Vámjí stejně nedostane. Přejděteraději na tulipány!

BBAARRDD,, DDAANNCCEERRVzdejte se moderních tanců,populární hudby a elektronických beatů. Kdo chce být“in” musí zabrousit do retrostylu. Nahoďte legíny apořádně se odvažte!

BBLLAACCKKSSMMIITTHHJste spokojení se svýmzaměstnáním, ale cítíte senedocenění. Jde o přípravnoufázi pro následný raketovývzestup. Očekávejte v brzkédobě nárust financí. Mluvímezde samozřejmě o částkáchv řádu desetimilionů.

HHUUNNTTEERRLuna je stále skeptická k Vašíbudoucnosti. Drop cennýchpředmětů ve Vašem případěvůbec neočekávejte a radějise věnujte ruletě. Planeta LasVegasus je v příhodné konstelaci s Jupiterem. Vsázejtehlavně na číslo 29 černá!
MMOONNKKBudeteli doma nešťastní,vyrazíte do posilovny. To vámsice pomůže, ale může sestát, že zažijete nepříjemnýkonflikt s personálem.Neztrácejte z toho hlavu.Vybijte si svůj vztek v PVParéně!

PPRRIIEESSTTVždy jste se cítili povinninásledovat svého boha astarat se o jeho ovečky.Ovšem vězte! Mars vstoupildo svého, jak my v astrologiiříkáme, čtvrtého rudéhocyklu. Nastal čas vypustit nasvět i Vaši temnou stranusíly.
WWIIZZAARRDD,, SSAAGGEEHarry Potter je již nějaký tenrok ze školy a svět stálenemá nadějného švarnéhojinocha na záchranu lidstva.Budeš právě Ty onímhrdinou? Hvězdy jsou nejasné ohledně budoucnosti.

SSTTAALLKKEERRPodzimní konstelace hvězdse proti vám spikla. Přejevám pouze Velká medvědice.Ta však právě uléhá k zimnímu spánku. Zalezte protoraději do chase walku avylezte až na Vánoce.

PPLLEECCHHOOVVKKYYKuřecí maso MFC (MidgardFried Chicken), ručněobalované a připravovanétěsně před servírováním.Najdete také v našichsendvičích. Připrav se,protože máš před sebouchutný kousek k nakousnutí.Který sendvič si vybereš?
GGMMPolárka je vaší hvězdou asvítí pro vás jasně. Přejekrásný a klidný podzim bezestresu. Nezadaným GMbudou hráči psát milostnédopisy, skládat komplimentya posílat nahé fotografie. Ateď už dost lhaní a hurá nadalší stránku.
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MMíířříí pprroohhiibbiiccee ii ddoo RReebboorrnnýýcchh bbaarrůů????!!
Otrava metylalkoholem na českých ragnarokserverech zatím není potvrzena. Přesto někteříhráči si stěžují na slábnoucí zrak a vícepodezřelých mrtvol v PvP. „Prohibice se zatím naRebornu nechystá.“ Řekl nám mluvčí pro styk sveřejností K3dT. Můžeme mu věřit?

TThhoorrggrriinn vv cchhoommoouuttuu
Ano je to tak! 15. září známý IRC kafral
vstoupil do posvátného svazku
manželského a učinil jistou doktorku
neznámého původu velice šťastnou.

PPrrvvnníí HHoommbboott nnaaMMaarrssuu!!
Flamendr vyslal svého homuna naMars. Přistál bez větších obtíží anyní už se spokojeně pase popovrchu neznámé planety."To bude zase řečí o homunafkování..." vzdychá sijeho vlastník.

RRooddddyy,,ffaalleeššnnáácceelleebbrriittaa!!!!

Odhaleno!!Roddy platílidem za to,aby hosháněli namainu.

NNoovvéé GGMM
Možná jste si toho nevšimli, ale GM tým serozrostl o nový přírůstek, který se budestarat výhradně o homunculy. Tento přírůstekse rozhodl vyhnout vlně zjišťování totožnosti,která zaplaví Reborn pokaždé, když se ohlásíčerstvé GM a tak přijal už existující GM nickAbott. My v redakci samozřejmě víme, okoho se jedná, ale neřekneme vám to,protože nejsme přece žádný bulvár! A tak jenpřejeme homunům zdar!!

ZZaajjíímmaavvéé nnoovviinnkkyy zzppoodd JJaammiieeiinnyy ssuukkýýnnkkyy
PPrrvvnníí RReebboorrnn TTiimmeess bbaabbyy nnaa cceessttěě!!

Založeno na těhotenských testech. Vhlavních rolích: zástupce šéfredaktora srostoucím bříškem. Od světoznáméhorežiséra (Svatba, Pohřeb a Trhání zubů).Vyjde již za 9 měsíců.
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Mladý peco peco rider úrovně

začátečník hledá svěží a zkušenou slečnu na

doučování.
Zn: Ježdění na pecovi není podminkou

Zacllonka,
jozino140@zoznam.sk

KKÁÁMMOOŠŠ,, KKTTEERRÝÝ MMŮŮŽŽEE VVŽŽDDYYCCKKYY!!
Užívej si s kamarádem, který tě udělášťastnou. Užívej si se Silvem!zn.: Free for allSilv, icq: 3166224115

PPRROONNTTEERRAA AA OOKKOOLLÍÍ
Svobodný, osmnáctiletý student v nejlepšíkondici hledá slečnu, která mu rozzáříživot. Slečnu pro kterou bude mocipohnout vesmírem, či pro ni vytunelovatnárodní banku.PM/Mail: Fugysucik

Hledám někoho na zpříjemnění chvilek při čekání naloading screenu. Někoho na sdílení thorského krbu aněkoho kdo by si mě odvezl nebojácně klidně až doNiffheimu na bílém pecopecu.Upozornění: čekám malého supernovice...;) ale tosamozřejmě pouze ingame!PM/Mail Ariadnne

NNIIFFHHEEIIMM AA OOKKOOLLÍÍ,,JJEENN SSMMRRTTEELLNNĚĚ VVÁÁŽŽNNÉÉ NNAABBÍÍDDKKYY
Sniperka se sympatickým falconem hledá pohlednéhoHigh Priesta na vážnější vztah a možná i svatbuzn.: ráda sdílím své expyPM/mail: SebbyFB: Chitose Kurosu (Hikuro)www.facebook.com/Hiruko.the.baku

Hledám někoho, kdo mi padne do noty snadextroverta s prvky sangvinika, snad zrovna Tebe.zn.: za trochu času a pár slov nic nedáš.
Mistic,truckwita@gmail.com

ZZLLEEVVNNĚĚNNÉÉ ZZBBOOŽŽÍÍ
Pozor pozor! Zvýhodněná nabídka platícíjen do vyprodání zásob! Váš eKamarád čiiPartner Tracy. Mírně poruchový chodvynahrazen vysokým výkonem a pěknýmdesignem. Kognitivní funkce zachovalé,velká slovní zásoba a mnoho konverzačníchtémat!Pokud se ozvete do dvou dnů po přečteníinzerátu, získáte jako bonus navíc Kóčujakožto manuál zdarma. A to se vyplatí!PM/Mail/IRC: Tracy

SSeezznnaammkkaa
Už dlouho hledáte tu pravou spřízněnou
duši? Kašlete na to, berte prostě to, co je.
My jsme vám připravili katalog hráčů, kteří
jsou právě k dispozici. Tak vybírejte, nebo
přeberete, protože v moři už dávno není
dostatek ryb!

Mám
hlavu

plnou míst, na která bych tě rád

vzal. Mám kuchařku plnou receptů, které

bych ti rád vařil. Mám zahradu plnou květin,

které bych ti rád nosil. Mám dvě ruce, kterými

bych tě rád objímal a jedno srdce, které

bych ti rád dal. Jediné, co nemám, jsi
ty.

PM/Mail: Fisch
www.facebook.com/Fisch4u

ÚÚLLOOVVEEKK MMĚĚSSÍÍCCEE
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SSVVAATTYYNNĚĚ NNAA ŠŠEEDDÉÉMM KKAAMMEENNIIAutor: Taibur
„Svěcenou vodu, rychle!“
Teprve teď se bezradně stojící kněz vzpamatoval. Začal prohmatávat opasek, strhl z ramene koženou
brašnu a hledal skleněnou lahvičku s posvěcenou vodou. Několik kroků před ním se odehrává boj mezi
nemrtvou zrůdou a mnichem, který ho doprovázel. Zatím utržil jenom několik škrábanců, ale když vykrýval
ránu ošklivě zubatou, rezavou čepelí, kov se mu zaryl do svalu na předloktí.
„Nikolasi, pospěš si!“
Mnich, kryjíc poraněnou rukou další úder, do kterého nemrtvý vložil celou svou nelidskou sílu, klesl na
kolena.
Nikolas Eymerik, mladý kněz a exorcista, vytáhl zátku a švihem ruky rozptýlil kapičky svěcené vody před
sebe. Na těle nemrtvého zasyčely a proměnily se v obláčky kouře. Zbytek dopadl na mnichovu okovanou
rukavici a takto posvěceným úderem se ohnal po hrudníku nemrtvého. Ten pod svatým úderem padl na
zem a nelidsky zařval. Z téhle pozice nebyl pro mnicha problém ztracenou duši osvobodit a rozkládající se
tělo vrátit zemi. Učinil tak silným úderem na krk a oddělil tak hlavu od zbytku nervové soustavy.
„Bratře Taibure…“ začal kněz opatrně, provinile. Ale Taibur ho nenechal domluvit, téměř hrubě mu skočil do
řeči.
„Nikolasi, jak je to dlouho, co jsi dokončil exorcistickou školu?“
„Čtyři měsíce.“
„Jak je potom možné, že jsi při akci zapomněl na tak základní pomůcku, jakou je svěcená voda? Za tenhle
výkon by se měl stydět i akolyta!“
Kněz provinile mlčel a Taibur si uvědomil, že byl možná příliš vznětlivý. Na omluvu však nezbylo moc času.
„Jdou sem dva,“ zaposlouchal se mnich do zvuku toporných kroků. „Připrav prosím Svatyni.“
Mnich se postavil doprostřed chodby, rozkročil se, aby získal stabilitu, a upřel pohled do šera před nimi.
Obrysy dvou nemrtvých už se daly rozeznat, ale kněz za jeho zády pořád nic neudělal.
Ačkoli věděl, že by to neměl dělat, podíval se za sebe a ztuhl zděšením. Nikolas zápasil s koženým váčkem.
Nemohl z něj vysvobodit hluboko zaraženou pěst. Až nyní  vítězoslavně otevřel dlaň a v ní se objevil
modrý krystal.
Taibur se otočil a úder nemrtvého, který mířil mezi jeho lopatky, ho zasáhl do ramene. Otřeseně upadl na
zem, ale povedlo se mu kopnout útočníka do kolene a poslat ho také k zemi. Převalil se a loktem vrátil
vstávající nestvůru zpátky na zem. Koutkem oka ještě zahlédl, že druhý netvor došel až k Eymerikovi. Kněz
se vyděšeně díval do těch temných, mrtvých očí a snad jako by zapomněl, že právě on je tu od toho, aby
jim pomohl nalézt věčný klid.
Mnich se kopnutím zbavil dotírajícího protivníka, postavil se na nohy, sebral ze země jeden z rozsypaných
modrých krystalů a vtiskl ho Nikolasovi do dlaně, přičemž ramenem odhodil druhého nemrtvého, který již
knězi stihl uštědřit několik bolestivých škrábanců.
Kámen v dlani kněze probral k další činnosti. Vrásky na jeho čele prozrazovaly hluboké soustředění. Skrz
krystal proudila jeho víra, vnitřní síla a odhodlání. Katalyzovala je a usměrňovala. Jakoby odnikud se v šeré
chodbě objevilo světlo. Splynulo s kamennou podlahou. Taibur i Nikolas se ocitli uprostřed jasně zářícího
kruhu. Krvácení ustávalo, rány se hojily. Svatyně pulzovala léčivou silou. Na těla nemrtvých působila také.
Každým úderem knězova srdce se Svatyně rozjasnila, každým jeho nadechnutím do sebe vstřebávala
nečistou sílu.
A pak vše ustalo. Světlo pohaslo a místo dvou nemrtvých zbyla jen trocha prachu.
„Pojďme domů, bratře Taibure. Stmívá se a dnes už toho moc nezmůžeme.“
Kněz mávl rukou a vykroužil před sebou portál. Mnich položil Eymerikovi ruku na rameno. Nic neřekl, ale
pevný pohled do očí byl výmluvnější než slova.
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Noc první
Mafiáni se neohroženě vrhají doulic se zbraněmi nabitými ostrýmináboji a chodníky ozářenéstříbrným měsícem se rudělesknou první prolitou krví.
Ráno nacházíme první obětivražedného řádění. Tigon, Kikyoa Kazisvět už nejsou mezi námi avýrazy v jejich nehybných tváříchkřiví šok a nevíra. Jenom Alyssonse i po smrti usmívá. Lehká děvase postarala, aby tahle jedinásmrt byla příjemná. Městečkemse šíří poplašná zpráva: Na Illyriuzaútočil úchyl!!! Šeptem se šířípověsti o rozbité flašce a zadníchvrátkách. Díky bohu, že nejsoukonkrétnější.
Nick1 a Spixie jsou podezíráni zespolupráce s mafií, pobouřeníslušní občané městečka vyhrožujíupálením, avšak díky jejichobhajobě (prý seděli v hospodě anic si nepamatujou, pche) neníani jeden z nich popraven.

Noc druhá

Po tajemných uličkách se plížíještě tajemnější mafiez finančních důvodů používajícíslepou munici (hospodářská krizese dostala už i do Palerma).Tichou nocí duní výstřely.
Ráno Nick1 a Aerowin statečněvylézají zpod postelí a nešťastněpočítají, kolik že je bude státvýměna dveří, mají z nich totižcedník! Aurelius odnikud nevylézáa nepočítá, přestože byl takéobdarován cedníkem, páčnemůže, páč je z něj betonovo –vosková kostka, ještě k tomu bezčepice, kterou mu ukradli místníbezdomovci. Úchyl zase zaútočil!Lehká děva navštívila Loreen.
Ze spolupráce s mafií byliobviněni Loreen (celý večer jsembyla s lehkou děvou, na střílenípo lidech nebyl čas), Nick (Zapíjeljsem žal nad naším mrtvýmbarmanem Kazisvetem, kterýzemřel tragickou smrtí. :'() aNutred (Ja byl celou noc s mojímpetem... je tak hebký a měkký),který se jako jediný nedokázalobhájit (pet asi utek a nemohlpotvrdit alibi).

Palermo 18. srpna 2012Vítejte v městečkuPalermu.V odvrácenéstraně Midgardupyšnící se temnouarchitekturou anejvětším počtemjustičních vražd nasvětě.Heslo města:Mlčeti zlato,mluviti olovo

Vážení přátelé, pro naši organizaci velmi často cestuji po
celém Midgardu, jednoho dne jsem zavítal i do městečka
Palermo. Při pohledu na toto nádherné přímořské
letovisko jsem se rozhodl rozšířit naši organizaci i zde.
Prvním krokem bylo ovládnutí místní politiky a získání
důvěry obyvatel, což netrvalo dlouho a pak se zbytek
mého plánu mohl rozjet…

Seznam rolí:
•Starosta: Můžejednou za celou hruněkomu udělit milost. PULEC•Mafie: Přes noczabíjí, navzájem senezná, pro zabitípotřebuje dvavýstřely stejnýmsměrem TIGON, NUTREND,AURELIUS VENPORT,PULEC•Katány: Tajnýstážce města, pátrápo totožnosti mafie,jednou za celou hrumůže střílet. SURREAL•Úchyl: Každou nocprovede něcopeprného nějakémuobčanovi. Jeho obětinení po zbytek dnevůbec do řeči (mámute). SPIXIE•Žena lehkýchmravů: Zajišťujesvým zákazníkůmalibi. IlLLYRIA•Terorista: Zemřelinějakým způsobem,vezme sebou dohrobu všechny, kteřípro něj hlasovali,nebo stříleli. AURELIUS VENPORT

1. Noc

2. Noc
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Noc třetí
Přeživší mafiáni se setkávajía Don Pulec se ujímá vedenímafiánských akcí. Prvnímcílem nové organizace sestává Nick, budiž mu zemělehká.
Hanba, uprostřed města jenalezena obrovská igelitovákoule s velkou dírou vespodní části, po odigelitováníse zjišťuje, že kouleschovává Surreala, zas tenúchyl! Ale k čemu tam bylata díra...
Palermem zrovna projíždínávštěvnice ze SlovenskaLisianthus a rovnou seseznamuje s místní lehkouděvou.
Za vraždu Nicka předsoudem stanuli Spixie(Připravoval jsem pohřebmému nejlepšímukamarádovi, nickovi jedničceto jistě, o půlnoci i pohřebníslužba spí :P, nehledě na to,že nick1 v té době ještě žil –snad, pokud jeho mrtvolanebyla schovaná ve skřínik pozdějšímu matení úctyhodných obyvatel), Legendof Immortality (tak dlouhouobhajobu jsme tady dlouhoneměli) a Aerowin (schovavalsom sa pod postelous medvedikom), která všakneměla dostatečné alibi(zvířátka očividně neletí) abyla odsouzena.

Noc čtvrtá
Katány Surreal konečněprokázal, že je muž na svémmístě, a odhalil Aureliusecoby mafiána. Bohužel si přivyšetřování nepočínaldostatečně opatrně, mafiánisi jej všimli a darovali mubetonové botičky a nové

ubytování na dně jezera.Legend of Immortalitynavštívil lehkou děvu.Lisianthus, vysílená poposlední prohýřené noci, senestihla vrátit na Slovenskoa během odpočinku narybách se proměnilav chobotnici, všude samáchapadla, zabte už tohoúchyla!
Mirten se úspěšně vyhnulapodezření ze spolupráces mafií.

Noc pátá
Vzhledem k nízkému počtumafiánů si mafie může opětdovolit používat ostroumunici. Mafiánský don sepravděpodobně obává, že seLisianthus pokouší v Palermurozšířit Slovenskou mafii, anechá ji zavraždit (varovánípro všechny turisty: Palermo,ač město krásné, není zrovnabezpečné). Starosta Pulecmá manželku v zahraničí anavštěvuje lehkou děvu.Oskar Wurst se s pomocíúchyla seznamuje se svýmiuzeninami.
Podezření z nekalých praktikjsou Mirten, Spixie a OskarWurst. Mirten a Oskar jsoutak překvapeni, že se aninezmůžou na obhajobu.Spixie si během soudníhoprocesu stále představuje, coprováděl Oskarovi a jehoobhajoba je také mizerná.Všichni tři jsou odsouzeni.Mirten ale dostávástarostovu milost, čímž sevyhne popravě. Palermštíduchové obeznámení spravým stavem věcispekulují, zda je milost čistétaktizování, či co se vlastněděje.

Noc šestá
Pulci se pravděpodobnězalíbily noční hrátky s lehkouženou, ta však svoupozornost věnuje Legend ofImmortality. Zhrzený mafiánji proto zastřelí a úspěšněvinu svede na Loreen.V kuloárech se šeptá, želehká děva nedokázaladostatečně uspokojitposledního mafiána a ten jiproto zabil…

Noc sedmá
Do Palerma přijíždí dalšínávštěvník, Strew Hat, jehoslabé srdce však nezvládnemafií vystřelenou díru veslamáku a selže.
Před soud je postavenLegend of Immortality. DlePalermských duchů (neobeznámených se situací) jejasné, že je mafiánem on.Soudkyně Jamie zastáváteorii „Zabte je všechny, bůhsi je roztřídí“, Mirten díkymilosti, kterou dostala, jepřesvědčena o Immortalověvině a Pulec je… Immortalityse přidává k zástupu duchůPalerma.
Immortalitovo úmrtí odhalujeděsivou pravdu o zkorumpovanosti ve vedení města.Mrtví jsou šokování azmůžou se pouze napřekvapené sténání (coze?xD; Woot?; to rikam jamieje; sakra:d; whispere:d;dafuq? xD).

Umírá poslední bezúhonnýobčan Palerma Mirten amafie otevřeně přebírávládu. Vivat Don Pulec.
- Whisper (Pulec)

3. Noc

4. Noc

5. Noc

6. Noc

7. Noc

8. Noc
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KKddoo ssii hhrraajjee,, nneezzlloobbíí

Správná řešení posílejte
do 20.12.2012 na:

reborn.times@gmail.com
A vyhrajte:

OCA a dukáty
Nezapomeňte se podepsat

postavou ze hry.
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...soutěžíme se Sajuri
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LLUUŠŠŤŤOOVVKKAA
správná odpověď: PLASMA
OCA za lušťovku dle notářsky ověřeného losování vyhrává: Whisper
OOSSMMIISSMMĚĚRRKKAA
správná odpověď: FIRE PROOF POTION
OCA za osmisměrku dle notářsky ověřeného losování vyhrává: Ronnie
NNAAJJDDII RROOZZDDÍÍLLYY
Správné řešení: viz protější strana
OCA za rozdíly dle notářsky ověřeného losování vyhrává: Dr Yueh
OCA za bonusovou otázku vyhrává Vittek jakožto jediný, kdo uhádl
správnou odpověď
Dukát získal každý, kdo řešil všechny tři soutěže.

Rádi by jse svým blízkým nadělilipod stromeček něco jedinečného,ale schází vám na to prostředky,není to sehnatelné, nebo se vámprostě za ně nechce utrácet?
Napište nám na redakční mail:
RReebboorrnn..ttiimmeess@@ggmmaaiill..ccoommCCOOby jste chtěli nadělit (cenově max za 5Mzenů, oceňujeme spíše kreativní dárky)

KKOOMMUUjednomu ve vyjímečných případechdvoum blízkým
PPRROOČČna této části si dejte záležet, očekávámesrdcervoucí důvodyPosílejte nejpozději do:

2200..1122..22001122
Nejlepší přání splníme a nadělíme. Těmhorším či nereálným alespoň pošlemeSOC Times vánoční balíček.

SSPPRRÁÁVVNNÁÁ ŘŘEEŠŠEENNÍÍ ZZ LLEETTNNÍÍHHOO ČČÍÍSSLLAA
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NNaappssaallii nnáámm::
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Milá redakce Times Reborn, posílám Vám pár svých
obrázků z Ragnaroku. Nejsou sice nic moc, ale kreslit mě
baví, tak to i přesto zasílám.

Tomáš Jurka
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Království přišlo o krále,král leží mrtev, v penále.Namáčel se rád do rumu,propil tak skoro i korunu.
Nevím, čí je to vina,král totiž neměl syna.Stihl však zplodit dceru,krásnou a něžnou Věru.

Kdo bude sedět na trůnu,komu na hlavu korunu?Královstvím nahlas se neslo,že muži patří to křeslo.Žena jim nemůže vládnout,nedokáže to zvládnout.Prej má jen na svoje šatičkyvybírat ty správné pentličky.
Nikdo však nemá potuchy,komu dát žezlo do ruky.I když je žezlo jen klacek zlatý,určen je prý jen pro bohatý.Princové a slavní rytířihonem tak do hradu namíří.

Princezna se fakt musí vdát,nutí ji k tomu majestát.Neříká se vůbec lehce,princezna se vdát nechce.Někde se stala chybička,Věruška je totiž lesbička.
Princezna čeká na chvilku,kdy a jak sdělit úchylku.Královnu skolila mdloba,prý za to může doba.Tak co teď s touhle lesbičkou?Královna nebude babičkou?

Princezna tělem i duší,nechce podléhat muži.Musí však žít podle pravidel,ne podle chutě svých rodidel.Poslouchá neustále"Nutno je vybrat krále"Princezna ví, že ji pomůženajít si muže, co "nemůže".
Něžné a ladné pohyby,Jednomu princovi nechybí.Růžové pero má na hlavě,náhle je ruka v rukávě.Možná, že dospěje časemprincátko s dívčím hlasem.Vlastně je jedno, jaký už,na trůnu zase sedí muž.
Svatbička byla chudá,nebyla tam však nuda.Princátko se zlatem na rukoupřišlo tam s růžovou parukou.Tvoří mi úsměvy na líci,co se pak dělo v ložnici.

Co to máš v úmyslu, osude?Následník z toho nebude!Princezně vůbec nevadí,to že ji manžílek nehladí.Ve tmě, tichu a potají,každý si za svým běhají.
Normy a pravidla ukojeny,všichni jsou teď vlastně spokojeni.Vznikla tak národu nezvyklá tradice,čím vetší buzerant, tím vyšší pozice!

PPrriinncceezznnaa aa pprriinncc

- Terry Hunter
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Na vědomost se dává, že First Editionhrady byly uzavřeny pro bojující lid zdůvodu nutné rekonstrukce.
Místo FE byly zavedeny novéBattlegroundy.BG RUSH

Kdy: každé pondělí a čtvrtek
Kde: Battlegrounds Waiting Rooms (přístup NPC Maroll Battle

Recruiter, GW Warper)
Odměny: Valor Badge, Rush Badge – katalog

Na BG RUSH fungují Battleground´s itemy (získatelné za
Valor Badge)

MOŽNÉ ODMĚNY (za Rush Badge):
Old Card Album

(Large) Baphomet Horns
Orlean´s Glove
EXP manualy
Dva týmy

Na začátku respawn na začátku hradu (random First Edition
hrad).

Úkol: dobýt hrad dříve než soupeř (– 1 Rush Badge)
Druhý úkol: dobýt / ubránit hrad po dobu šesti minut (– 2 Rush

Badge)
Možnost:

~ Emergency Call ~
@changeleader “nick“
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