


Nový rok začal a vám pořád ještě něco chybí?Jako nezaujatá třetí strana bez postranníchúmyslů bych řekla, že to bude nové čísločasopisu Reborn Times!!
Abych dodala své pozici třetí strany úroveň,
budu vám vyprávět o důležitosti čísla 3. To

podle internetových stránek pochybného původu
představuje snad vše, co má tři fáze, nebo tři části.
Například počátek, průběh a závěr. Také zrození,
život a smrt. A nebo minulost, přítomnost a
budoucnost. Rodinu (otec, matka, dítě) označuje
numerologie také trojkou. Takže ať střelíte cokoliv,
trojkou rozhodně neminete. Navíc se na ni dá najít
spousta souvislostí. Např. je rok 2013, právě čtete
3. vydání časopisu. Najdete v něm článek o 3rd
classech, rozhovor s k3dt, počtete si o guildě
Lavande, kterou založili 3 bratři. Uděláteli si
psychotest, budete zařazeni do jedné ze tří
škatulek. V rubrice z pod mojí sukýnky najdete celé
tři módní novinky. 3 kategorie má Soutěž:
Osobnosti rebornu, jejíž 3. ročník právě probíhá,
plakát na ni najdete samozřejmě uvnitř časopisu. 3
vteřinové pravidlo v PVP: Ahoj, asura, du pryč,
zavedla Tenten chan ve svém článku o Pronteře. Ve
článku, kterému Nynka (jejíž rodina se už brzo
rozrostře na celkový počet 3 členů) dělala korekturu
celé tři hodiny. Ze 3 čepiček si budou moci vybrat
výherci fanart soutěže a nebýt Briany de Lemo, tak
by byly i 3 povídky o Vánocích.
To vše s přáním toho nejkrásnějšího roku 2013 vám
přináší
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Pro velkou část populace jsou Vánoce jednyz nejšťastnějších dnů v roce. Pro další je tojen další volno (pozn. red.: hurááá). Ale jsoumezi námi i takoví, kteří nemají v životězrovna štěstí a topení se v radosti jiných jimpřináší smutek, protože musí tyto dny strávitsami. Pro takové zbloudilé duše můžeznamenat období Vánoc nekonečná muka av dnešní době, kdy se lidé bojí chovat k soběhezky není divu, žespousta takových dušíchce svůj zdánlivězbytečný a smutný příběhukončit. Nebudu tadymoralizovat, jak bychomsi všichni měli umět užít i samotu, ale vězte,že kromě toho že sebevraždou dává dotyčnýsvým sokům zapravdu, tak to dokážepekelně znepříjemnit povinnosti lidí, kteréani neznáte.Tak třeba takový pravidelný spojz Einbrochu do těžařskévesnice Einbech tyto dnypotkávají mnohahodinovázpoždění kvůlisebevrahům, na skaláchLouyangských plání seúdajně stojí řady a Umbalský BungeeJumping? Na ten ani nemyslete, majíobsazené objednávky až do února arozmlácené mrtvolky už na místě dopadutvoří pěkně smradlavou hromadu.Ale pojďme se bavit o lidech sešťastným životem, těm přichází období, kdyse i ti největší zločincichovají jakosvatoušci, dny kdy seksichtíme i nanesnášené a protivnétetičky co přijely nanávštěvu a při zvukové kulise historickéhomédia zvaného televize, ze kterého sekromě reklam a lacině povrchních seriálůobčas ozývá i nesmyslně opakovaný filmtypu Popelka, si zatím z neznámých důvodůpředáváme bezúčelné, předražené dárky sesetinovou pořizovací cenou, ideálnězahraniční výrobypocházející ze snahyzotročených dětí nebo ztestování na zvířatech,zatímco si obchodníkorporace mnou ruce.No není to krása?
Šťastné a Veselé
Thor



DDiicc__ffiilldd0011,,0022
čtyři typy mobů: Centipede, Tatacho, Dolomedes [water3,insect], CentipedeLarva , Bradium Golem [02]
dropy: BBrraaddiiuumm RRiinngg ((00,,0044 DDoolloommeeddeess)), Stem Whip (0,04 Dolomedes),Cursed Liar (0,2 Centipede), Black Cat (0,04 Centipede), Luna Kaleet (0,4Tatacho), Chello (0,2 Tatacho), Bradium Shield (0,2 Bradium Golem)
karty: DDoolloommeeddeess ccaarrdd (headgear; DEX +2, archer class: +[Refine Rate]HIT), Tatacho/Centipede card (shield; 20% redukce dmg od Earth/Poisonmobů, zvyšuje dmg na Earth/Poison moby), Bradium Golem card (weapon,zvyšuje magický dmg na Brute moby o 10%), Centipede Larva card (weapon,INT +1, MATK +3)Na prvním fieldu jasně dominují housenky, doplněné nezanedbatelnýmpočtem Tatach a pavouků; jednoznačně doporučuji pro skupinový CentipedeGhunt, případně huntění lukrativní Centipede Larva kartydruhý field je obydlen podobně s tím rozdílem, že z teritoria housenek sepřesuneme do více pavoučího. Právě zde se nejlépe huntí chtěné BradiumRingy a Dolomedes karty.
Pro vstup na tyto fieldy nejsou potřeba questy díky veleaktivní leteckéspolečnosti, která již v hlavním městě obrů zřídila svou stanici. Po delšídiskuzi a mnoha vyjednáváních s obry se také povedlo zavést do El Dicastesa okolí magické vlákno, které umožňuje teleportaci. Na fieldech i ve městě lzeodlognout bez obav z teleportu na save point.
VVzzhhlleeddeemm kk rrůůzznnoorrooddoossttii eelleemmeennttuu mmoonnsstteerr ddooppoorruuččuujjii jjaakkoo DDPPSS cchhaarrssnniippeerraa,, rraadděějjii vvííccee..

EELLDDIICCAASSTTEESS
Poznejte nový ostrov...
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ZZaa hhmmyyzzeemm zz BBrraaddllaa
„Schylovalo se již k večeru, když si Nim všiml nějakého rozruchu. Množstvívzrušených hlasů zaznívalo z hlavního náměstí města Al De Baranu, města v němž sídlíalchymisté. Když usoudil, že dnes již mnoho ovoce neprodá, zavřel krámek, přioblékl se(přeci jen se již schylovalo k večeru), a vydal se za zdrojem toho rozruchu.Pomalým a trpělivým pohybem skrz dav se dostal Nim až na kraj, odkud měl perfektnívýhled. Na náměstí tančili zdejší známí manželé Imp y Cillin a Imp y Cillinka tanec měsíčníhosvitu, aby se lidé příliš netlačili. Za nimi bylo vidět sice zraněné, ale už pečlivě ošetřené členyjejich party. Jak si Nim všiml, toulce Bohemie a Shotty byly povážlivě vyprázdněné, Vittekměl nějaké dlouhé škrábance na holi a Dr Yueh si se zjevným odporem svlékal růžovofialovésako, jenž i na tu dálku podezřele páchlo. Po chvíli manželé dokončili svůj tanec a sesedli ses ostatními společníky do kruhu, aby mohli aldebaranskému lidu vyprávět o místech, ježnavštívili.„Jak jistě víte, nedávno byla objevena tajná cesta podzemním tunelem vedoucíz Manuku, doposud jediného města novosvětských obrů, až do El Dicastes,“ začal vyprávětImp, „jejich hlavního města. Byli jsme vysláni jako diplomaté a díky rychlému rozvojivzduchoplaveckých stanic jsme na cestu přibrali také Shottu a Bohemii. Poté, co jsme si veměstě vyřídili své povinnosti, rozhodli jsme se, že prozkoumáme jeho okolí. Byli jsmevarováni obrem, který střeží jižní východ z města, že pole se jen hemží nebezpečnýmiCentipedami a zákeřnými Dolomedes. Dr Yueh však měl zprávy již z dřívější doby a proto bylna styk s těmito monstry dobře připraven. Sáhnuvše do svého opasku, vytáhl dva zlatéprsteny se safíry. „Tyto Rings of Resonance, jež jsem získal z Plamenného Pána, mi jistěpomohou při přežívání zákeřných útoků housenek a pavouků.“ Poté sundal ze zad batůžeka vytáhl odporně páchnoucí sako. Když jsme od něj pro jistotu odstoupili o pár kroků (člověknikdy neví ), vysvětlil nám Dr Yueh, že toto sako je v moci Argiope karty, je tedy otravné,nicméně jeho nositel je imunní na útoky jedem.Poté, co byl náš tank připraven, vyrazili jsme na field. Dr Yueh tahal monstra, Vittekho healoval, naši střelci ( mezi nimiž byl též Nior, který se však poté ztratil někde na druhémfieldu ) stříleli seč mohli za doprovodu podpůrných písní. Přes veškerou snahu se častostávalo, že některá housenka proklouzla a hrozivě hryzla Shottu nebo Bohemii. Při cestěprvním fieldem padlo Chello, hudební nástroj, jenž jsem donedávna používal, z Tatacha. Mířilijsme však výše. Centipede Larva, Tatacho, Dolomedes karta, nebo Bradium Ring... to bylymotivace, které nás na tuto výpravu zavedly. Postupně jsme se probojovali až na druhé pole,ležící za zasněženým průsmykem. Nevýhodou tohoto polebylo, že vedlo k uzavřenému dolu na Bradium; cesta sekroutila, byla dlouhá a slepá. Přesto jsme však pokračovali.Došli jsme k dolu, když se stalo to, co nás nakonec pobilo.Z jedné z housenek ve vlaku padla karta. Shotta se po nívrhl, Bohemia snad taky, Vittek se snažil doléčit Yueha, avšakoba zemřeli; Yueha hryzla housenka a Vittka sevřelo dochlupatého objetí Tatacho. Shotta zvedl Centipede kartua měl akorát čas na to, aby spatřil jak se po něm napřahujenoha pavouka.Nu, tak jsme partu ukončili, abychom přinesli zprávyo těchto dvou polích. Sice jsme nezískali, co jsme chtěli, alezábava byla dobrá.. a snad jsme se i něco nového naučili“.Imp skončil vyprávění a ostatní mezitím rozložili dropz výpravy na látku před partou. Někteří alchymisté si odebralivzorky bílé látky z pavouků, zda by šly k něčemu použít,jeden z kovářů v davů odkoupil kusy Bradia. Jako posledníperlu prodeje vytáhl Vittek z kapsy Centipede kartu. Fialovázáře, jež z ní vycházela, zářila nad Al De Baranem po zbyteknoci.“

Váš, Vuitto.Přeji hodně úspěchů
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Chajovna

VVooddaa nnaa ččaajj mmáá ttuusspprráávvnnoouu tteepplloottuu,, hhoosstt uužžttaaddyy ddoorraazziill,, ssiiccee ttoommaalliinnkkoo „„ddrrhhlloo““ vv IIzzrraaeellii..NNaaššttěěssttíí uu mmééhhoo hhoossttaaiizzrraaeellsskkéé vvoojjaannddyy nneennaaššllyyžžááddnnéé vvýýbbuuššnniinnyy,, ttaakk jjeettuu.. JJee ttoo ččlloovvěěkk,, kktteerrýý„„mmůůžžee““ zzaa ttoo žžee RReebboorrnn jjeettaakkoovvýý jjaakkýý jjee.. BBeezznnaaddssáázzkkyy ssee oo nněěmm ddáá řřííccii,,žžee jjee ttoo „„pprrvvnníí mmuužž““RReebboorrnnuu……

Ahoj, dostal jsem prostor v Reborn Times, upravil jsemslovo čajovna k obrazu svému a věřím, že se budemepravidelně potkávat. Chajovna bude místem, kam si buduzvát nejrůznější hosty, zpravidla zajímavé lidi a budeme situ povídat třeba se někdy příště dostaneme i k tomu čaji…

Tak počítám, že rozhovors tebou bude asinejdelší… protože jsi asina Rebornu už hodnědlouho… vzpomeneš si"kdy to začalo"?
kk33ddtt:: No snad to budepřesný... přece jen už je topár let zpátky. Začalo tov době, kdy na CzechRO bylov průměru při GW online600700 lidi a server tovůbec nedával… lagy 5 vteřinnebyly výjimka, hodně lidi to

štvalo. Tak Petrson(zakladatel CzechRO) přišels tím, že by bylo fajnozkoušet alternativy Aegisu(Aegis je oficiální herníserver software, hodněnáročnej na RAM a CPU).Shodou náhod se mu v tuchvíli ozval Bliz ze serveruWarZone.cz, že má volnejserver, kdyby ho na něcopotřeboval, tak že mu jek dispozici. Tak Petrson řeklLoonymu, jestli by do tohonešel a nevyzkoušel

DDĚĚLLEEJJ CCOO TTĚĚBBAAVVÍÍ,,BBUUĎĎ VV TTOOMMNNEEJJLLEEPPŠŠÍÍ,,PPŘŘEEKKOONNÁÁVVEEJJHHRRAANNIICCEE,,ZZBBYYTTEEČČNNĚĚ SSEENNEEPPŘŘEEDDŘŘIIRROOZZHHOOVVOORR SS KKEENNNNYYMM
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možnosti Freyi a eAtheny (= tojsou emulátory anebnapodobeniny Aegisu). Tomu semyšlenka líbila, a oslovil mě,jestli bych do toho nešel.Jelikož jsem vždycky chtěl bejtGMko na CzechRO (ales pověstí cheatera mi to nikdynevyšlo), kývl jsem. A jestli sedivíte že oslovil zrovna mě, takoba bydlíme v Ústí, a znali jsmese. Zpočátku to bylo myšleno,jako součást CzechRO…oficiálně CzechRO II: Reborn…ale časem z toho byl úplněnezávislej server. Nakonec sez nás stali rivalové. CzechRObyl vždy "oficiál" bez úprav,barviček a tak… Tamní hráči sepak vysmívali Rebornu zavšecky ty customfunkce typumain chat, autotrade, barvičky,vlastní questy… ale myslím si,že to byla jen závist… že naaegisu tohle nešlo.Takže rivalové se všímvšudy?
kk33ddtt:: No rivalovéjen na hráčskýúrovni... na GMúrovni jsme sevždycky kámošiliCo ti vyhovovalo víc: hráč,nebo GM (správce serveru)?
kk33ddtt:: Spíš GM… protože měbavilo programovat a skriptovat… a taky dělat něcoužitečnýho pro lidi.Dá se říct, že práce GM navlastním serveru bylosplněným snem?
kk33ddtt:: Možná v tý době jo… aledneska s ohledem na čas jsemto GMkování žral až zbytečněmoc… a obětoval tomu víc, nežbylo třeba. Třeba jsem díkytomu nedodělal 2x ročník navejšce.A když jsi začal pracovatjako GM, hrát jsi přestal?
kk33ddtt:: Ne, hrál jsem chvilku zaShokei guildu… páč jsem snima byl i na CzechRO a byli tokámoši z reálu. Hrál jsem jenchvilku… pak se na mě většinalidí naštvala, že dělám změny,který se jim zrovna nehoděj atak jsem odešel. Dlouho jsemnehrál, až pak časem jsemskončil u Freerangeru uAnakina… ale to už mě hraní

nebralo skoro vůbec…K dnešku, už žádná herníaktivita? Ani 3rd classy?
kk33ddtt:: GMkovaní i hraní jeminulost, dneska je na prvnímmístě manželka a 2 děti.Nemůžu se nezeptat – neníto, že jsi přestal hráti GMkovat svým způsobemodtržení se od hry? Nebomáš stále přehled co se vehře děje?
kk33ddtt:: Lidi mi pořád píšou, kdyžse jim něco nelibí, co udělalJirkan nebo Baalberith, tak tovždy nějakým způsobem řeším.Zmínil jsi Jirkana a Baalberitha... radíte se o tom, comá zrovna prioritu, na čemje třeba dělat nebo jsou spisna "volné noze" a řeší věci,jak přicházejí?
kk33ddtt:: Maj plnou volnost… věřímjim… a ani nevím, že je něconovýho když si u mě nestěžuje

někdo z hráčů.Když jsi ještě hrál, za jakýchar jsi hrál nejraději?
kk33ddtt:: V životě jsem hrál jen za2 povolání… na CzechRO jsemměl Crusadera se šílenýmagi+str buildem a na RebornuHigh Priesta. Kdybych měl volitmezi Crusem a HP, zvolil bychspíš HPčko.Nyní se už věnuješ rodině…poznal jsi svou manželkuněkde na mapách Rebornu?k3dt: Jojo potkal stejně jakodalší osudový ženský.Prozradíš, čím byly ony ženyosudové?
kk33ddtt:: Neprozradím, je tominulost.A tvá manželka ještě hrajeReborn?
kk33ddtt:: Ne, na to nemá čas… rádadělávala hunty… a ještě dvaroky po ukončení hraní je v top10.Máte nějakou upravenouverzi seznámení nebo tosvým dětem podávátesyrové: "maminka umírala vdungeonu, já jsem náhodou

šel kolem…"?
kk33ddtt:: Řekneme, že jsme se našliv tu správnou chvíli… kdy jsem

se potřeboval někomuvyzpovídat… a ona byla jediná,kdo mě kdy dokázal pochopit.Až děti povyrostou, dovolíšjim hrát online hry, třebaReborn?
kk33ddtt:: Starší syn Kuba (8 let) užhraje, ale může jen, když máškolu v pořádku, napsanýúkoly, je naučenej… a mádobrý známky. Takže nemámenic proti…A kouká mu tatínek nebomaminka přes rameno, kdyžhraje?
kk33ddtt:: Občas potřebuje poradit…ale už umí číst a umí celkemdost dobře anglicky, tak tozačíná zvládat sám. Je to dítě…takže ho nebaví hrát low rate.Hraje na zahraničním midrateserveru. Má od každýhopovolání něco.Prozradil jsi na svého syna,že hraje na zahraničnímserveru, sleduješ dění nazahraniční Ragnarok scéně?
kk33ddtt:: Nemám už čas sledovatRO… ani změny v eAtheně /rAtheně. Bohužel.

DDĚĚLLEEJJ CCOO TTĚĚBBAAVVÍÍ,,BBUUĎĎ VV TTOOMMNNEEJJLLEEPPŠŠÍÍ,,PPŘŘEEKKOONNÁÁVVEEJJHHRRAANNIICCEE,,ZZBBYYTTEEČČNNĚĚ SSEENNEEPPŘŘEEDDŘŘII

„„GGMMkkoovváánníí ii hhrraanníí jjee mmiinnuulloosstt,, ddnneesskkaa jjeennaa pprrvvnníímm mmííssttěě mmaannžžeellkkaa aa 22 dděěttii..""
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Prozradíš čtenářům veselouhistorku z dob, kdy jsiaktivně hrál?
kk33ddtt:: Snad jen z GMkování…kdy se jeden čas docela dlouhořešilo, proč padá server.Nakonec se přišlo na to, že tobylo vždy, když byl Mitheresspřihlášenej na servera zascrolloval kolečkem namyši. Dodnes mi to hlavanebere, jak se mu to povedlo.Najít příčinu trvalo asi tejden.Máš nějakou životnifilozofii?
kk33ddtt:: Filozofii asi přímo ne, alemám život si takto: dělej co těbaví, buď v tom nejlepší,překonávej hranice, ale zase sezbytečně nepředři.Dalo by se říct, že se snažíšžít život jako svobodnýčlověk, ve smyslu nenechatse ovlivňovat názory jiných(reklama, politika…)?
kk33ddtt:: Je to tak. Nemám rádmainstreamový média animainstream všeobecně. Takženesleduju televizi anizpravodajský servery, kde jsoufakta většinou úplněpřekroucený. Místo toho sledujunezávislý bloggery, lidi naTwitteru a dělám si na věcivlastní názory.Máš tedy jasno, koho budešvolit za prezidenta?
kk33ddtt:: Spíš mám jasno, že jestlinebude konec světa, jak sehlásí, tak emigruju (sranda). Nevážně, ani jednoto kandidáta si

na pozici prezidenta neumímpředstavit.Teď je na Rebornu největší"poprask" kvůli zavedení 3rdcharů. Co si o tom myslíšjako hráč?

kk33ddtt:: Byl jsem docela dlouhoproti, ale vidím to jako dobroumožnost jak po dlouhý doběoživit server a jsem pro.Tvůj recept na relax,dovolenou?
kk33ddtt:: Zajet na Moravu.To znamená vinný sklípek,hudba…?
kk33ddtt:: Spíš fajn lidi a společnýakce.Patří k tomu i víno? Fajn lidijsou přece všude…
kk33ddtt:: Ani ne, na Moravě jsouv pohodě všichni… myslím tímvesnický lidi… Hanácko,Prostějovsko, Pálava. Jinak vínonemusím, já jsem spíš na pivo.Březňák, Svijany, Holba.Víš, že je v Praze hospůdka,kde si můžeš koupit 50druhů piva v lahvi (12°+) amají tam naraženo vždyněco extra (malý soudek odmalého pivovaru)?
kk33ddtt:: Jo, už jsem tam byl; p(zcela zaskočeny redaktor:)Sportuješ?

kk33ddtt:: Když už si najdu čas takkolo, brusle, jinak nic extra…ještě Kuba hraje fotbal zaTeplice tak občas fotbal s ním.Sportujete jako rodinný tým(třeba kolo) nebo všem

ujedeš a pak tě nemají rádi?
kk33ddtt:: Kolo s Kubíkem, brusles Mufinkou… squash s kolegamaz práce. Jak je čas a chuť.Byl jsi v Las Vegas?
kk33ddtt:: Ne… když cestuju,vybírám si šílenější destinace.Třeba Izrael, Jordánsko, Omán,Arabský Emiráty, Indie, Peru,Sýrie.Zajímavé, jak dlouhé to jsoupobyty?
kk33ddtt:: Většinou byly delší jak 3týdny, vždy bez jakýkolivpřípravy a zavazadel. Všecko sezařizovalo až na místě.A strach nemáš?
kk33ddtt:: No, teď už to nedělám,když mám rodinu, ale bylo tofajn… vyčištění hlavy.To máš jistě plno zážitků…podělíš se o nějaký?
kk33ddtt:: Bylo neuvěřitelný potkat uvchodu skalního města Petra vJordánsku 5 mladejch českejchholek, který pracujou jakozdravotní sestřičky v SAE. Podlečeský ambasády nikdo jinej z

„„VVžžddyy,, kkddyyžž MMiitthhrreessss zzaassccrroolllloovvaallkkoolleeččkkeemm nnaa mmyyššii,, ssppaaddll sseerrvveerr..""



Čechů v tý zemi zrovnanebyl, jen my a ony. A jakjsme se potkali? To bylasranda  jsme zvyklí mluvitv zahraničí česky, protože jaksami říkáme je to takovášifra. No a já zrovna říkalkamarádovi, co tam byl semnou, že ta holka před náma

má pěknej zadek.. noa hups... byla to jedna z týbandy Češek :) Prožili jsmes nima celej den v Petřea pak ještě nekolik dníkolem. A další haluz byla, žejsme je potkali o 2 týdnypozději v Amánu, hlavnímměstě Jordánska, který máasi 3 milióny obyvatel. Takžetaky haluz.Šlo vám někdy opravdu oživot?
kk33ddtt:: V Izraeli se od nás cca100m střílelo ze samopalu,jinak nic moc. Ještě si náspodaly na odletu z Izraeleženskývojandy, ale to spíšbolelo než, že by šlo o život.Jsme tenkrát strávili na letištisnad 10 hodin.Podaly, to znamená, žehledali třeba drogy osobni prohlídka?

kk33ddtt:: Nějakej jejich úžasnejdetektor objevil, že mámeu sebe výbušniny, takže jo,osobní prohlídka.Chtěl jsi někdy v některézemi zůstat?
kk33ddtt::To zas ne, ve středníEvropě je fakt nejlíp… proti

těmhle zemím.Čím jste se tam živili?Lovili jste zvěr?
kk33ddtt:: Na ulici různý krámky amístní rychlý občerstvení,žádný restaurace. Spali jsmepo hostelech nebo u lidí kterýjsme poznali.A co východ, podíval sesi tam? Myslím malinko výšnad Indii.
kk33ddtt:: Plánuju Japonsko,Thajsko.A pojedeš se tam podívats určitým cílem, nebo tězajímá vše?
kk33ddtt:: Poznat místní lidi a takyjídlo, před cestou nepřemejšlím nad tím kam jedu.Tvé oblíbené jídlo?
kk33ddtt:: Indická, Mexická,Činská kuchyně, v tomsprávným pořadí. Takže

hodně ostrý a kořeněný jídla.Jaké auto máš a jaké bysrád řídil?
kk33ddtt:: Mam Ford Focus IIITitanium 2.0 se kterým jsemspokojen. Až na to bude,chtěl bych BMW řady 5 nebo6.Co by jsi vzkázal čtenárůmReborn Times?

kk33ddtt:: Neodsuzujte 3rdclass, dejte jim šanci.A važte si GMek. Jendokud budou mít chuť naserveru něco pro VÁSdělat, tak server budeexistovat. Doba je zlá,a schopnejch lidi jemálo…Tobě i Tvé rodině přeju zaReborn Times pevnýzdraví, děkuju za příjemněstrávený čas, který jsivěnoval našemu rozhovoru.
kk33ddtt:: Potěšení na mý straněa já děkuju Morgie a celýmutýmu, kterej se podílí natomhle časopisu. Všichniodvádíte skvělou práci!

- Kocidzin

„„....ZZrroovvnnaa jjsseemm řřííkkaall kkaammaarrááddoovvii vvJJoorrddáánnsskkuu,, žžee ttaa hhoollkkaa ppřřeedd nnáámmaammáá ppěěkknneejj zzaaddeekk.... nnoo aa hhuuppss......bbyyllaa ttoo jjeeddnnaa zz ttýý bbaannddyy ČČeeššeekk......""
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Určitě jste někdy vidělidancerku v zasněžené Lutii.Neměla na sobě ničeho nežúsporných plavek a ani senetřásla zimou. Jistě jste sipomyslili: jak to jenom dělá?Dnes vám prozradím jejítajemství.Svůj přestup z Archerpovolání na Tanečnici mámvrytý do paměti. Není divu,výcvik byl náročný a člověkjen stěží vymaže z pamětitakové nepříjemné vzpomínky. Mohly jste střílet sebelípa přece to nebylo dost dobré.Pokud jste si myslely, žemáte snad vlohy pro tanec,velice rychle jste se z tétopředstavy vyléčily. A hlavnějste zažily opravdovou zimu.Součástí přestupu je právěi tradiční výlet do Ice cave.Obvykle trvá několik týdnů ažměsíců. Mladé lukostřelkyněse vydají v oblečení, kterépoužívají Dancerky do ledovéjeskyně spolu se svouinstruktorkou Bijou. Důležitéje přežít jak zimu, tak útokymonster. V prvním patře vásohrožuje především to první,protože až dvacetičlennáskupinka dívek dokáže menšíhrozby v podobě Muscipulara útočných Roween odvrátit(pravda, u Gazeti se musízapojit do boje i Bijou).Přibližně po týdnu se dívkydostanou do druhého patra 

kde začínají bojovat o holýživot na dvou frontách.Pravda, při utíkání a útočenína Snowiery a další agresivnípříšerky se zahřejete víc neždost a spánek během celéhoměsíce stejně musíte omezitna minimum, tudíž mátezáruku, že v noci nezmrznete,přesto zjistíte, že i DoubleStrafu použijete hned několikšípů naráz. Zásoby se tímtozpůsobem rychle tenčía zábava přestává býtizábavou.Cesta do třetího patra trvádlouho, ale je v ní naděje nakonec výcviku. Málo spánkui podchlazení způsobuje, ženěkteré dívky jsou nucenyvýcvik nedokončit a vrátit sedo teplejších krajů. Nazbývající působí mnohemvětší tlak a je to značné i napsychice celé skupinky, kteránemá daleko ke zhroucení.Skončí to vůbec někdy? Ptajíse dívky pohledem jednadruhé, aniž by znaly odpověď.A jen o den později vstoupído třetího patra Ice cave.Všechny čekají na dalšíútrapy, které je potkají. Bijouvšak bleskově rozdáváButterfly wingy a s potěšenímsděluje, že zkouška jeu konce. Všechny se rychlevrací do výcvikovéhostřediska v Comodu, jen abyunikly zimě i útokům

monster. Teplo, které popřenosu ucítí, rozmrazí ztuhlémozky i končetiny. Dívky sedávají do pláče, štěstím aúlevou. Zvládly to. Ostatníčásti výcviku jim najednoupřipadají jednoduché.Není divu, že po zážitku z Icecave, kdy neměly dalekok umrznutí, přirovnávají sníhv Lutii k vánku v Comodu. Ateď ruku na srdce  zvládlibyste co ony? Zjistíte tojedině tak, že si na vlastníkůži vyzkoušíte výcvikDancerek.

Stojíte každé ráno před skříní apřemýšlíte, jestli si na hlavunaaranžovat kytku, hračku nebomašli? Nevíte, jaká barva kápíprávě letí? V čem se objevit naeventu? Pak je tato rubrika topravé pro vás!

MMÓÓDDNNÍÍ AA TTRREENNDDYY

DDAANNCCEERRKKYY VV ZZIIMMĚĚ,,AANNEEBB OOTTUUŽŽUUJJEEMMEE SSEE
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HHAALLLLOOWWEEEENNSSKKÁÁ MMÓÓDDAA
V druhé polovině listopadu k nám s mírným zpožděnímzavítal svátek Halloween. Už od prvního dne eventu jsmeměli možnosti vidět všemožné nové čepičky, které byly kzískání jak od Módní stylistky, která se i se svým zvířecímmiláčkem usídlila u pronterského náměstí, ale i z Old RedBoxu za speciální Halloweenský hunt na Dark Priest  zekteré padaly barevné Deviruchi hatky. Jen málokdo odolaltradičním halloweenským kombinacím oranžové a černé.Stylistka vám mohla zapůjčit následující čepičky na dobujednoho měsíce: Angry Snarl, Crunch Toast, Samurai Mask,Alarm Mask, Loki Mask, Opera Phantom Mask, Eye ofDarkness, Tiger Mask, Lion Mask, Zealotus Mask, Corsair[1], Wanderer's Sakkat, Blue Mage Hat, Anubis Hat, BlackTea Kochakaden Hat [1], Satanic Bone Helm [1], SphinxHat, Munak Hat [1], Executioner Hood [1] a konečně Maskof Ifrit.A zároveň se začala hromadně objevovat jinak nepoužívanáčepice  Pumpkinhead. Je poměrně snadno získatelná, zAngry Snarlu, 100 kusů Pumpkin Lantern a 150 kusů Jacko´Pumpkin  ovšem za podmínky, že vaše postava má skillDivine Protection na alespoň páté úrovni poznání.

ZZIIMMAA 22001133
Je to tu  zima se blíží mílovýmikroky. Meteorologové slibujíhusté sněžení především voblasti města Lutie. Jak tovypadá s kolekcí kabátů azimních bot?Módní specialisté se shodují, žezimní sezóna bude vyhrazenanepříliš teplému oblečení 3rdclassů. Oprašte znalosti svéhořemesla a vydejte se do končinNového světa, které se popřestupu stane jedním z málamíst, kde získáte alespoňnějaké nové zkušenosti. A proty, kteří mají do 3rd ještědaleko: nakupte si věci vpřírodních barvách  hnědá,tmavozelená, béžová. V móděbudou (zase jednou) dlouhékabáty, zdobené nějakou touumělou kožešinou. A to platí jakpro dámy, tak pro pány.Mag
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SSeezznnaammttee ssee ss ggiillddoouu......

LLAAVVAANNDDEE
JJaakk ttaakk ppoossttuuppuujjeemmee vv nnaaššeemm sseezznnaammoovvaaccíímmmmaarraattoonnuu ss rreebboorrnnsskkýýmmii gguuiillddaammii,, ddoossttáávváá ssee nnaaššeerreeppoorrttéérrkkaa nnaa mméénněě aa mméénněě zznnáámmoouu ppůůdduu.. VVýýbběěrrnnáásslleedduujjííccíí ššťťaassttnnéé gguuiillddyy ssee ppaakk ooddvvííjjíí oodd úúččaassttii nnaaeevveenntteecchh,, llííbbiivvoossttii gguuiillddoovvnnííhhoo zznnaakkuu nneebboo nnaa ttoomm,,jjaakk sseehhrraajjeettee ssvvoouu rroollii vv mměěsstteeččkkuu PPaalleerrmmuu…… NNaazzáákkllaadděě ttěěcchhttoo ppaarraammeettrrůů ssee mmiinniimmáállnněě ooddvvííjjeell vvýýbběěrrgguuiillddyy,, oo kktteerréé jjsseemm nnaappssaallaa zziimmnníí ččlláánneekk..

VVýýbběěrroovvéé řříízzeenníí vv ppřřííppaadděě gguuiillddyy ss oobbrráázzkkeemm vvllkkooddllaakkaa vvyyjjííccííhhoo nnaamměěssíícc vvyyppaaddaalloo nnáásslleeddoovvnněě..
Nyn: „Tentokrát bych mohla psát třeba o Lavande. Ti se hodně účastní eventů, ne?“Morgaine: „Jj hodně. Nick1 yoshymitsu. Těm určitě piš. A Cvrček. Tj holka. A nejlepší z nich jeten nick1.“Nyn: „Jj, byl výbornej úchyl. V Palermu.“Morgaine: „Tak, tak. Aji v olympiádě zabodoval. Byl třetí nebo čtvrtej.“

Tak to byla tak polovina práce. Obdobně náročná část byla Lavande vůbec sehnat. Vyvinuli si totižjakýsi nadpřirozený dar umět přehazovat odpovědnost na druhé. Než jsem nalezla konečně někoho,kdo by byl ochoten odpovědět na mé extrémně složité otázky, musela jsem se dostat přes tři lidi.I tak je to ale pořád ještě lepší výkon než u Gangsta Niggas, kde mi už první člověk řekl, že co meziNigga vzniklo, u Nigga zůstane a dál mi už jen vysvětlovali, proč mi neodpoví. (V příštím čísle si užpoznámku o nich odpustím. Možná.)
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Nynka

Samotný rozhovor s nickem ayoshim se odehrával na TSku svelmi častým přerušením „Co?“„Cože?“ A podobně. :) V RebornTimes ale probíhá důkladnákorektura, takže vás budumuset požádat, abyste si tentoprvek po každé otázce domyslelisami. :)
O založení a názvuguildyLavande založili tři bráchovénick1, Yoshy a Dr.Morris –jedná se tedy o první rodinnýbusiness, se kterým jsme se vnaší rubrice setkali. Se složitouproblematikou výběru názvuzačínající guildy se popralistatečně. Na nástěnce v kuchynimají obrázek levandulí… Pod níje napsáno Lavande…
Čím se vaše guilda lišíod ostatních?Jsme… víc retardovaný.

Co se vám na Lavandelíbí nejvíce?Náš znak.
Kdybyste měli jednuvětu, která by vás mělavystihnout, jak byzněla?Na olympiádě jsme měli slogan,co by na to možná stačil. „Takmy jsme přišli z Města Payonbojovat za naše smokiechlupaté kamarády.“ Anebo žemáme hodně duálů a bydlíme vPayonu.

Chodíte na gw/bg?Když si zrovnavzpomeneme. Někdydokonce i vyhráváme. Spomocí štěstí, Destiny,Quatra a Biorodiny abetra.
Kolik máte aktivníchčlenů?Na gw nás bývá s ostatnímispřátelenými guildami i 25.Samotných je nás ale

mnohem méně.
Nabíráte nové členy?Yoshy: Tak určitěěě.Nick1: (současně sYoshym) V zásadě moc ne.

Jak se chováte knováčkům?Záleží hodně na tom, jak se knám chová nováček. Když jenormální, nenadává,nepomlouvá a nechce po náspořád něco, aniž by nám dalcokoliv na oplátku, tak jsmetaky ok a třeba mu ipomůžeme. V opačnémpřípadě…Yoshy: …Bychom je zabili.Nick1: (skáče mu do řeči) Bybyl do pěti minut venku!(Povšimněte si tohoojedinělého citu pro styk sveřejností!)
Jaký máte průměrný level?Průměrný level v guildě je 88.Hodně chodíme ale i za 70ky.

Tak jestli jste nižší level achcete společníky na eventy,neváhejte a určitě se ozvěteLavande. Najdete je v Payonu.A převlečte se za smokieho. Aťto máte v kapse.

Chcete i vy váš okamžik
slávy? Máte tu nejlepší

guildu a toužíte jí zajistit
známé jméno?

Napište na
reborn.times@gmail.com
kontakt na sebe a na vaši

guildu a my o vás rádi
napíšeme.
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TTŘŘEETTÍÍ PPOOVVOOLLÁÁNNÍÍ AANNEEBBNNOOVVÁÁ ÉÉRRAA ZZAAČČÍÍNNÁÁ!!

JJaakk ssii jjiižž jjiissttěě vvnníímmaavvýý hhrrááčč RReebboorrnnuu vvššiimmll,, ppřřeessnněě nnaa VVáánnooccee nnáámmbbyyll vvššeemm ddáánn ddáárreekk vv ppooddoobběě nnaassaazzeenníí rreenneewwaall mmeecchhaanniikkyy aattřřeettíícchh ppookkrraaččuujjííccíícchh ccllaassssůů.. TTíímmttoo cchhccee rreeddaakkccee hhnneedd nnaa zzaaččááttkkuuppoodděěkkoovvaatt BBaaaalloovvii zzaa jjeehhoo ssnnaahhuu ppoohhnnoouutt RReebboorrnneemm zzaass oo nněěccooddááll.. ^̂__^̂

Co tedy vlastně znamenánasazení renewal mechaniky a covšechno se změní? Zkráceně…všechno! Ale nemalujme čerta nazeď. Díky Baalově úpravě sevěci mění pouze pro nové –třetí classy, nikoho jiného sev původní myšlence tato úpravadotknout ani neměla. Tedy,Reborn je možná i jediný server,na kterém běží stará i renewalmechanika zároveň.
Každá postava, která přechází natřetí povolání dostane možnoststat a skill resetu, tedy provšechny staré hráče je to skvělápozvánka, jak se dostat zpět dohry a mít build nejen dleaktuálních trendů, ale mít i skilly,do kterých se předtímneinvestovaly body, ale kteréjsou nyní nutností propokračování na třetí classy.
Celý přehled změn najdete naReborn fóru v sekci Novinky –Renewal na Rebornu.

Poďme se tedy podívat na jednotlivé hlavní změny,které nám nová mechanika přinesla a které jsou na fóruzmíněny jen okrajově.
HHLLAAVVNNÍÍ MMYYŠŠLLEENNKKAA – Chary 99 / 5070 dostavájí možnostpřestoupit na další navazující verzi své profese, čímž mohoudosáhnout levelu až 150 / 50 a získat nové skilly.Všechny staty pokračují až do čísla 120. Na levelu 150 to dělána rebornu 2722 stat bodů, což je jen tak mimochodemcelkem podivné číslo, když kalkulátory nabízí pouze 2597.Feature? Bug? Kdo ví ^_^Edit: Už víme – byl to bug :D
SSTTAATTYY – Zde si to chce dát pozor, používají se jinézaokrouhlovací metody. Jedná se o složitější tabulku, nakterou doporučujeme nahlédnout na stránce irowiki.org,netušíme, jak dalece je to zatím přepsáno na Reborn wiki.Namátkou jmenuji int, která se na matk zaokrouhluje po 8,namísto 7 a 10.
CCAASSTT TTIIMMEE  POZOR Feature Rebornu – cast time všech nonrenewal skillů, které postavy mají, nadále ovlivňuje dex. Tedydex 150 znamená instatní kouzleni.Cast time skillů třetích povolání je složen ze dvou složek. Fixnía variabilní části. Kde fixni je překvapivě neměnný (ironieosudu – jistá kouzla / předměty redukují i ten). A variabilníjde zredukovat na nulu pomocí kouzelného vzorce dex*2 + int= 530.
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Tedy závěrem. Třetí povoláníjsou pokračováním a zajímavou změnou v ragnaroku.Bude to chtít určitě čas siosvojit novou mechanikuhry, která se těchto třetíchpovolání týká. Jelikož sejedná o Baalovu verzi

renewal mechaniky spojenouse starou verzí a je na jejívytváření a odbugovávánísám, buďme trpěliví aposlušně hlašme bugy nafóru nebo na IRC, neboťvyužívání bugů by mohlo mítpro danou osobu drastickénásledky. ^_^

Používejte kalkulátory –calc.irowiki.org, logujte se natest server a zkoušejte Vašebuildy, konzultujte s kolegy nafórech. A samozřejmě, užijte sinovou éru expení!

DDEEFFEENNSSEE – Zde krvácí srdce celé redakce. Def100 již neznamená nedotknutelnost obyčejnýmiútoky. Max defense 600 na renewalu znamenápouze 33% ochranu před útoky. Všempředmětům byla zvýšena DEF ovšem dosáhnoutmylníku 600 je téměř nemožné.Jak by řekl klasik: “Svůj širák odhazuji v dál.”Přesně takto zahoďte svá Odin DEF komba, neboť5 DEF navíc nikoho nevytrhne ^_^
AASSSSUUMMPPTTIIOO – Neredukuje příchozí rány do Váso polovinu. Zvýší jen dvakrát Vaši DEF.600 DEF s Assumtiem dělá redukci 50%.
MMAATTKK – Všichni uživatelé kouzel zapláčí. Matk sedělí na 2 složky, které mužeme vidět normálněpřes alt + q ve hře. První část je počítána čistěz Vašeho statu int. Druhá část je matk Vašíkouzelnické hůlky. Tedy ano, každá hůlka dávájinou matk a k dovršení všeho, upgradekouzelnické hůlky přidává matk v závislosti nalevelu zbraně. Např. lvl 4 zbraň dává za každýupgrade 7 matk.S vypětím všech sil dosáhneme max matk tak600 po součtu těchto dvou složek, což dělávšechny nonrenewalmagic skilly dostizbytečnými, neboť na rozdíl od renewal kouzelneoperují s xtisící % matk.Zajímavost – Heal je ovlivňován matk. Všichnihealeři tedy chytněme do ruky lvl 4 aspoň +8hůlky s pořádnou matk. (Nápověda: Legendárníhůlka dává matk 0 ^_^)
UUPPGGRRAADDEE – Jéééj, jde plusovat nad hodnotu 10.Až tedy budete mít +10 předmět, kterých všichnimáme ohromná množství, tak vesele do tohoa nechme se zastavit až číslem +20.

EEXXPPÍÍCCÍÍ LLOOKKAACCEE Díky existenci staré a novémechaniky vedle sebe mají třetí classy jedinoumožnost expení. A to v novém světě. Ať už naPingulách, Golemech či Skarabech. Pro pravé„fajnšmekry“ bylo otevřeno nové patro laboratořev Lighhalzenu.
BBUUIILLDDYY Co se týká buildů. Přibyly nové skilly,které vyžadují samořejmě jiné vlastnostipostavy. Ovšem základ zůstává stejný. Chcetebušit mečem? Dejte si sílu. Chcete být bishopems dobrým healem, hodně životy a dobrým casttimem? Určitě víte do čeho investovat.
AASSPPDD Za zmínku stojí aspd, která na rozdíl odnašich zvyklostí skutečně ovlivňuje i rychlostkouzlení jednotlivých skillů( nazvěme tospammovatelností ) Tip redakce tedy zní: „I kdyžjste priest… Dejte si trochu té agi“
Při vytváření Vašich buildů užívejte kalkulátory,ale pamatujte. Reborn jedepodle japonského ragnaroku,ne podle korejského! Zásadnírozdíl je hlavně ve statu LUK, vevšech buildech na netu najdetepřevážně buildy s LUKem,který přidává slušnébonusy do atk, matka jiných vlastností.Japonská verzeje statem LUKovlivněnamnohemmírnějšímzpůsobem.

Dr Yueh
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?
REBORN BRAVO

... Nevíš si rady?Zeptej se Aimone!

REBORN BRAVO

Při procházení pustinRebornu jsem se seznámil azamiloval do nejmenovanéslečny. Vše bylo jak má být,až do chvíle, kdy mikamarád řekl, že dotyčnáslečna je ve skutečnostikluk. Co mám dělat?Díky za radu Koci DzinAimonePoradna:Ahojky, mno tvůj problém jeopravdu velmi rozšířený, stáváse to opravdu často. A mezinámi je jen na tobě, jak moc tuosůbku miluješ. Dnes se dajína Rebornu dělat i manželstvíobou pohlaví. Zaleží jen natobě, jestli takový detail, jakojiné pohlaví tvé lásce brání.Přeju ať vše krásně dopadne.

Můj smokie se raduje, kdyžumírám! VaiKyAimonePoradna:No tak to mě opravdu mrzí. Tovíš, zvířátka trpí nedostatkeminteligence. Směšné jim asipříjde všechno. Nebuď z tohošpatnej a směj se taky.S úsměvem jde všechno líp i totvé umírání. :))

Zamiloval jsi se do poringa a ta malá růžovábestie tvé city neopětuje? Už dlouho tlačíšmanželku k adopci, ale ona se ještě necítíbýt na baby připravená? Nemáš se komusvěřit a bolí tě srdíčko? Napiš k nám doredakce. Jsme tu pro tebe!

OONNAA JJEE OONN??!!!!

MMOORRBBIIDDNNÍÍ SSMMOOKKIIEE!!

OOHHRROOŽŽEENNHHAALLLLOOWWEEEENNEEMM!!
Ahoj, stojím předproblémem a nevím jak hořešit, poraďte prosim.Koupil jsem si dům, je nakrásnem klidném místě vPayonu. Každý den jsem sizvykl pod nedalekýmistromy meditovat. Halloweenský event mě všakpostavil do situace,kdy mé hlubokémeditace končíčasto mýmúmrtím,nejčastějimneusmrcujezákeřnýJakk.Poraďte mi,jak se mámbránit vesvýchmeditacích?Děkuji za odpověďKoci Dzin
AimonePoradna:Mno, jak ti poradit?? buď simůžeš půjčit hiding clipa nebo ho prostě vyhuntit apokud ti to nepomůže, tak tidám radu: Medituj radějidoma v bezpečí a pokud ani tonepomáhá, tak čekej až eventskončí a snad se ti zase tvůjklid vrátí :)

MMIIZZEERRNNÝÝ DDRROOPP MMIIZZLLOOMMIILL SSRRDDCCEE!!
Zabil jsem již 30 000 woodgoblinu a stále mi nepadlakarta... Jsem z toho jižzoufalý:(( HruzokralikAimonePoradna:Na tohle je pouze jedinéřešení. Zkoušej to dál.Trpělivost dělá zlatásrdce. Držím palceať padne ;PMezi námi,taky minepadlakarta už 2roky.Čekámnaporcelliocard amarně :D

AAUUTTOO-

EERROOTTIIKKAA
Ahoj tady je poring...mám problém a jsemautoerotickej, co mámdělat? CrusicekAimonePoradna:Hoj... Tak vypni auto mod abudeš jenom erotickej..~.^A na takové rebornské slečnyurčitě letí..

Své problémy zasílej na adresu:Reborn.times@gmail.com
a získej za každý uveřejněný problém dukát.
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HHRROOZZÍÍ KKOONNEECCSSVVĚĚTTAA??
Miluji Poringa, který chcevědět, zda bude zítra konecsveta.Precise PangolinAimonePoradna:No je mi velmi líto, ale konecsvěta se nekonal. Musíš říctporingovi, že se z vašílásky nevykecá...:DDD
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Jaký jsi parťák?
Říkáš si kamarád až za hrob, kamaráddo nepohody, kamarád s výhodami...nebo vůbec o titul kamaráda nestojíš abuduješ si síť známých na baterky?Nevíš? Krčíš rameny?Tak právě pro tebe je tento test!

1. Ať už při expení, huntění, nebo zabíjeníMVP je potřeba lognout různé potřebnépostavy jako combo, kissy, stringy,gosspel... na dual. Kdo loguje nejvícdualů?
Já! Mám totiž nejlepší comp a nejvícnaexpených postav od nás z guildy. A za taléta jsem dosáhl v přepínání oken lvlu mistra.Vždycky si rozdělíme dualy, aby jich měl každýloglých stejně. Kdo nemá potřebný char, tomuho půjčíme.Vždycky dělám co můžu, abych měl jen jednuv extrémních případech dvě postavy. Ctějíli pomně víc, až do oněmění opakuji, že při dualechse mi to seká a padá, ztrácím se v oknech a...

Kamarád z guildy ti vyčítá, že jsi místos ním šel expit s jinou guildou. Co ty?

Důrazně mu vysvětlím, že nejsem žádnácharita. Expím s tím, s kým mi to nejrychlejileze.Polévá mě horko a vymlouvám se na nepřízeňosudu, vedlejší důvody, chybu v komunikacia hlavně na světový mír!Omluvím se mu a slíbím, že už budu expitjedině s ním!
Endless, 90 patro. Už čtvrt hodiny chytášgospell a najednou ti přijde atk a sp!Samou radostí rychle odlogneš... parta seti začne strašně smát.
Směješ se s ostatníma, ale v duchu si nadávášdo idiotů.Děláš jakože nic. Prohlásíš, že jdeš afk nazáchod a doufáš, že si nikdo nevšimne, žechybíš, dokud nevyšlapeš všech 90 pater.Nadáváš. Tvrdíš, že tj bug a okamžitě píšešrequest!

Nějaký ňouma z tvojí guildy píše na mainsvoje ne moc kvalitní názory jménem celéguildy! Jak zareaguješ?
Main off řeší můj problém. Ještě si na něj alepostěžuju našemu Gumovi!Veřejně ho seřvu a napíšu GM ať ho zabanujenebo minimálně zamutuje.V duchu se mu zasměju. Co s ním, on senikdy nezmění
Co jsi nadělil přátelům a známým podstromeček?
Co? Nic samozřejmě. A! Jako správnýbiznysmen jsem jim dal materiál na dárky apřiměl je všechny poslat jenom mě.Už od října jsem zjišťoval, co by si tak přáli atak jsem se na štědrý den vytáh s luxusnímadárkama.My si dárky nedáváme. Max jsem využilslužebstromu v lutii nebo časopisu RT.
Na TSku se všichni od srdce smějí a tynevíš proč. Jak zareaguješ?
To se určitě smějí mě!! Urazím se.Zeptám se jich čemu se smějí, že jsem to jenpřeslechl.Nahodím krycí manévr vol.1 a začnu se smáttaky. Schválně jestli uhodnou, čemu se smějujá!
Půjčíš kamarádovi eq, ale on ti ho přesopakované upomínky nechce vrátit.
Nahlásím ho GM jako zloděje a už nikdy mu nicnepůjčím!Bojím se ho na to ptát znova, raději mu tohohera v brýlích nechám.Počkám si, až to bude mít oblečený na sobě apak ho nekompromisně požádám, aby mi tovrátil.

psychotest
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Pri vláčkovaní sa treba riadiť vyhlásením pronterského Kráľa, ktoré bolo
uverejnené v minulom čísle tohto populárnonáučného plátku.
V nasledujúcich riadkoch vám ponúkame spracované pravidlá cestnej
premávky, ktoré je potrebné dodržiavať pri vláčkovaní.

Tieto pravidlá sa týkajú všetkých bez rozdielu, t.j. jazdcovna Pecovi alebo inom osedlanom tvorovi a tiež aj chodcovvenujúcich sa vláčkovaniu.Jazdný oddiel v Prontere posilnil rady svojich zamestnancova námatkovo bude kontrolovaťdodržiavanie týchto pravidiel.Preto pozorne čítajte.
11.. ÚÚVVOODDNNÉÉ UUSSTTAANNOOVVEENNIIAAaa)) Vláčkovanie sa povoľuje lenna schválenom dopravnomprostriedku napríklad Pecoalebo iný vládou uznaný zver.Jazda bez platnej licencie bude pokutovaná odobratímvozítka bez nároku na finančnúkompenzáciu.bb)) V prípade, že vláčkar nevlastní licenciu na zvieracievozítko, je mu dovolené vláčkovať aj pešky, avšak ak budezdržovať premávku budez vláčkovacej mapy vykázanýs pokutovým bločkom v ruke.cc)) Vláčkovať s plným vozíkom(týka sa potulných predajcov)je dovolené, len ak vozík nebude obmedzovať plynulosť premávky.
22.. PPOOVVIINNNNÁÁ VVÝÝÁÁBBAAVVAAV rozvojových krajinách ako jenapríklad Arsinoe existujú tzv.záchranné balíčky. Ide o balíček povinnej výbavy, ktorýmusí mať každý u seba. Nájdete v ňom napríklad dostatokwingov, healujúce potiony,Yggdrasil lístky, náplaste naotlaky a podobne. Ale v našejrozvinutej spoločnosti takétopredpotopné balíčky nepotrebujeme. Nám stačia rýchle

nohy, svaly a sebavedomýúsmev. Zapamätajte si, že takéto záchranné balíčky preprípad núdze nosí iba lúzer.Keď si chcete získať rešpektzvyšku sveta, musíte ukázaťnielen silu ducha, ale aj tela.
33..PPOOVVOOLLEENNÁÁ RRÝÝCCHHLLOOSSŤŤaa)) Rýchlosť nie je obmedzená.Dovoľuje sa zbesilo víriť prachna cestách až tak, že unavenémoby budú z vláčku utekať anapádať nič netušiacich okoloidúcich. O ich osud sa už nestaráme, ak sa nedokážuubrániť je to ich problém a nikdy nemali vystrčiť nohyz novice zóny.bb)) Keď sa nejaký vláčkar vlečieako sirup v januári, treba hoza použitia výraznej gestikulácie a šťavnatého prejavu predbehnúť. Nie je na škodu trochuho odbremeniť od naťahanýchpotvor a čo najviac mu ich odlákať. To ho naučí, nemá zdržovať.
44.. ŠŠTTÝÝLL JJAAZZDDYYNa zvieracom vozítku zásadnejazdíme štýlom "Som väčší,tak uhni". Peších vláčkarov sinevšímame a snažíme saukradnúť im vláčik. Obyčajnestačí, keď sa v plnej rýchlostina nich vyrútime spoza zákrutya prevalcujeme ich našim vláčkom. Neškodí, ak v tomtoprípade na seba nalákame ajmobky zraneného pešiaka apred jeho očami ich všetkyusmrtíme a zaklincujeme topozbieraním lootu. Je dobré ajtrochu zamachrovať slovami"Vráť sa do novice zóny, la

ma!" alebo "Prvý krát v teréne,čo?" a so sebavedomýmúsmevom odcválať.
55.. KKOOLLÍÍZZNNAA UUDDAALLOOSSŤŤaa)) Došlo k nehode a druhýúčastník zrážky leží nehybnena zemi alebo prosí o pomoc?Nech vás ani nenapadne mupomáhať alebo volať záchrannýoddiel priestov. Žiaden čajíčeknemá chodiť na miesta, kdenezvládne nápor cudziehovláčku.bb)) Ak vás niekto prevalcujevláčkom z posledných síl naňhonakričte, dožadujte saospravedlnenia, potionov a ušlého zisku. Máte nárok nakompenzáciu, avšak ak vinníkzaplatiť odmieta, bude potrebné dokazovanie na súde. To jedrahý a zdĺhavý proces, pretoradšej vstaňte, oprášte sa,nalákajte nový vláčik a naveďte ho rovno na oddychujúcehovinníka. Aby tento čin malzmysel, musíte využiť momentprekvapenia a rýchlo saschovať, aby ste to zase neschytali namiesto neho.
66.. VVYYČČKKÁÁVVAANNIIEEV dnešnej dobe rozmachuvláčkovania nie je nič nezvyklé, že pri strete dvoch (prevažne neskúsených) vláčkarovobaja skončia na zemi sozrazeniami. Takéto prípadyvyužíva Vyčkávač. Ide ozvláštnu formu vláčkovania,keď Vyčkávač sedí v kríčkoch ačaká na kolíziu dvoch vláčkarov, aby si potom mohol privlastniť obidva vláčky a taktosa priživiť. Táto forma však

PPRRAAVVIIDDLLÁÁ CCEESSTTNNEEJJ PPRREEMMÁÁVVKKYYPPRRII VVLLÁÁČČKKOOVVÁÁNNÍÍ
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12-19 bodů

Z rukydo rukyjakoteleport clipJsi sympatičký,přitažlivý, srdečný, vřelý a velmi rychle se pro druhédokážeš stát důvěrným přítelem (důvěrnoupřítelkyní). Není divu, vždyť se můžeš rozkrájet, kdyžse chceš svým přátelům zalíbit a udělat jim radost.Oni zmáčknou čudlík a ty portneš. Nikdy to nejsi ty,kdo rozhoduje. Ani o tom, kdo je zrovna tvůjkamarád, nikdy tě nenechají odpočnout, vždy těpošlou k někomu, kdo tě zrovna potřebuje a to jejediná chvíle, kdy jsi pro ostatní dobrý, ale když jdoudo nějaké větší lepší akce typu GW, endless, tak těvymění za nějaká cizí, ale výhodnější accesorka. Anejhorší je, že jdeš nahradit obyčejnými wingy odNPC!! Nemluvě o tom, že aco classy natebe pohlíží jako na něcoméněcenného.

Věrný jakoDia boty!Jsi letitý kamarád, nejlepšípřítelkyně. Někdo s kým sitví přátelé projdou chvíledobré i zlé. Jakmile tě získají, už nikdytě nesundají z nohou. Jsi oporou každé dobré guildy.Dokážeš se neagresivně prosazovat a hájit svézájmy, aniž bys poškodili zájmy svých přátel. Bezproblémů jim umíš říct „ano“ i „ne".

Nafrněnýjako Orc hero kartaOd prvního setkání se stavíš s pýchou naobdiv. Nekamarádíš se jen tak s někým.Kdo nemá na slotové brýle, má smůlu.Mezi přáteli ze sebe děláš velkého pána ahrdinu. Většinou se pyšníš širokýmokruhem přátel, které si nenecháš mocpřirůst k srdci, protože dobře víš, že zatebou přijdou, jen když tě potřebují.Jenže ty jim nedáváš žádné důvody proto, aby s tebou měli chtít trávit více času,než je potřeba. Navíc ne všude je tvojespolečnost podporována a ne jedennešťastník kvůli tobě skončil s banem.

8-11 bodů

20-24 bodů

zaberá veľa času a nie je veľmi výnosná, preto sa odporúča trochu si pomôcťformou nastraženia pastičiek. Môže ísťo natiahnutý špagát, o ktorý sa vláčkarpotkne a vlak agresívnych mobiek horozdupe alebo môžete vyskúšať simuláciu náhodného zranenia. Keď uvidíteprichádzať vláčkara tesne pred nímvyskočte z kríčkov a kričte o pomoc.To ho určite vydesí alebo aspoň prekvapí, stratí koncentráciu a hneď budeležať pod vláčkom. Podobne ako simulácia zranenia funguje aj spriatelenádancerka alebo aspoň jej papierovámaketa.
77.. ZZÁÁSSAADDYY PPRRVVEEJJ PPOOMMOOCCIIPrvú pomoc môžu poskytovať ibapriesti, kedže to vyplýva z ich profesie.Avšak je na uvážení samotnéhopriesta, či prvú pomoc poskytne alebonie. Pápež v svojej encyklike, ktorá jek nahliadnutiu dostupná v ráchelskomchráme, vyzval všetkých pronterskýchpriestov, aby za svoje služby začalikonečne vyberať poplatky. Gemynepadajú z neba! Takže zhrnuté apodčiarknuté: nikto nie je povinnýdruhému akokoľvek pomáhať a užvôbec nie deliť sa o potiony alebowingy.
88.. VVLLÁÁČČKKOOKKAAZZIIČČSSTTVVOOObčas sa stáva, že fyzicky zdatnývláčkar naláka na seba potvory z celejmapy. Takéto aktivity je potrebnézaraziť už v zárodku. Preto vláčkujtekaždú voľnú potvoru, ale nezabíjajteich. Len s nimi behajte v kruhu alebov iných geometrických tvaroch. Ak vásdruhý vláčkar pristihne a začne vámnadávať do podvraťákov, povedzte mu,že ich chcete vycvičiť a vziať napríkladdo ZOO v Novom svete. Ak sa začnevyhrážať trestným oznámením, začnitesa s mobami za zadkom prechádzať asimulovať vláčkovanie. Tým ho úplneodzbrojíte.
99.. KKOONNTTRROOLLYY
Z času na čas pronterská jazdná
jednotka na špeciálne vybavených
Pecoch vykonáva námatkové kontroly
dodržiavania pravidiel cestnej
premávky. Ak sa pri kontrole zistí, že
máte rozdelenú mapu a každý si
vláčkuje na "svojom piesočku", môžete
dostať pokutu vo forme straty expov
v rozmedzí 5  20%. Na účely
dopravnej výchovy v spolupráci
s pronterskou jazdnou jednotkou
spracovala: Freesia

PPRRAAVVIIDDLLÁÁ CCEESSTTNNEEJJ PPRREEMMÁÁVVKKYYPPRRII VVLLÁÁČČKKOOVVÁÁNNÍÍ a b c
1 3 1 2

2 3 2 1

3 1 2 3

4 2 3 1
5 3 1 2

6 1 2 3

7 3 1 2

VÝSLEDKY:
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Vodka 4 cl
Krev z Jamie 6 cl
(velice vzácná, avšak
občasně sehnatelná)
Citrónová šťáva 1
lžička
Tabasco (podle chuti,
ovšem jen zlehounka
na ovonění)
Sůl
Pepř mletý

BBLLOOOODDYY JJAAMMIIEE

Do šejkru dáme několikkostek ledu, přidámeodměřené suroviny adůkladně protřepeme.Následně nalijeme i sledem do tumberu.

CCRROOWWMMOOJJIITTOO
Světlý rum 4 cl
Crowleyho pot 2 cl
(získatelný na vlastní
nebezpečí)
Soda na dolití (podle
potřeby)
Cukr 1 lžička
Máta peprná cca 10 lístků
Rozmačkáme mátu a cukr.Přidáme rum a limetovoušťávu a nasypeme led.Doplníme sodou.

SSAAJJUURRII´́SS SSUUNNRRIISSEE
Tequila 9 cl
Pomerančový džus 18 cl
Sajuriny sliny 3 cl
(no není sranda to sehnat)
Sklenku naplníme ledem. Odměřímetequilu a pomerančový džus a směspromícháme. Přidáme sliny a dále jižnemícháme. Nápoj ozdobíme plátkempomeranče.

......ppiijjeemmee ss MMaarrťťáásskkeemm
KKOOKKTTEEJJLLYY,, KKTTEERRÉÉ ZZAARRUUČČEENNĚĚZZAAHHŘŘEEJJÍÍBBAAAALLBBOOVVAA BBAANNSSHHIIEE(opravdu nemyslíme Elfinku ^^)

Baalbův domácí banánový
likér 1 cl (z neznámých
důvodů nesehnatelné, good
luck)
Kakaový likér 1 cl
Smetana 3 cl
Skořice mletá (jen na
ozdobení)

Do šejkru dáme několik kostekledu, přidáme odměřenésuroviny a důkladněprotřepeme. Následně nalijeme is ledem do tumberu. A na závěrozdobíme mletou skořicí.
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TTOOTTOO RREEKKLLAAMMNNÍÍ MMÍÍSSTTOO MMŮŮŽŽEE BBÝÝTT VVAAŠŠEE
PIŠTE NA REBORN.TIMES@GMAIL.COM

KKDDOOPPAAKK TTOO MMLLUUVVÍÍ??
...... oo kkoonnccii ssvvěěttaa
Předpověď o konci světa číslo 986 se opět nevyplnila. Přesto se z 21.12.
2012 stalo datum, které díky neustálému omýlání už asi nikdy
nezapomeneme. Přečtěte si, jak tento den prožili naši čtenáři.

AAyylliinn
No v pátek jsme měli třída
baví školu a všichni říkali,

jak druhý den budou
na FB statusy:
"přežil jsem konec
světa:D"

KKnneezz
Byl jsem na Stodo, vypil čtvrt litru
vodky s Crazy Wolfem:D. Pak to zapil
vínem. Slavili jsme totiž ještě
narozky spolužáků. Kámoška
dostala pomocníka. To sem teď
ale nepatří. (Jamie: Ne ne, já to
tam klidně napíšu) Ok no, ale ať
se to nedozví:D. Pak jsem
čekal, jestli kámoš, který byl s
mojí spolužačkou zaboduje,
problém byl v tom, že se mi ta
spolužačka taky líbí. takže ne že
bych mu to přál...

FFiisscchh
Jsme si z toho dělali v

práci srandu. Hlavní pointa byla,
že stihnem ještě oběd před koncem světa a že
pracovat budem až po 12te pro jistotu jestli skonci
svet, tak aby jsme nezabijeli cas prací
:D a takové kecy. RRooddddyy

Byl jsem v práci a pak na firemním
večírku. Moc jsem se opil,

zpíval karaoke a tancoval. Až
druhej den jsem zjistil

podle facebooku,
že byl údajně konec světa.

BBrriiaannaa ddee LLeemmoo
No já jsem háknul školu a jel sem
domů. Tak jakože jsem na to celej
den čekal u Ragnaroku a nic. Mno
tak jsme se s kámošema sebrali a
šli lejt... vrátil jsem se 22. v 20:00.

KKOOKKTTEEJJLLYY,, KKTTEERRÉÉ ZZAARRUUČČEENNĚĚZZAAHHŘŘEEJJÍÍ

nniicckk11
No jsem čekal, jestli se něco

stane nebo ne. Ale spíš jsem se
tomu smál, jak říkali v

televizních zprávách, že jde o
podvod a tolik lidí, co naletělo,
že nakupovali zásoby atd.



Pro začátek pár slov o ní.Samozřejmě jste si všichnivšimli, že se píše ve znacích,ale mnozí z Vás nejspíšenevědí, že japonština má třirůzné znakové abecedy. Ta,kterou snad všichni znáte, jeabeceda znaků kandži ( ,mnoho z nich je společných sčínštinou), poté jsou dvěslabičné abecedy hiragana () a katakana ( ,používá se pro převzatá slovaz cizích jazyků, např.angličtiny). Hiragana se používápro přepis kandži (furigana –hiragana napsaná jako čteníznaků, nad kandži) a také jakookurigana (to, co je za kandži a

je součásti stále stejného slova,viz dále).Japonština je aglutinační jazyk,což znamená, že se různé tvaryslova tvoří připojením patřičnépřípony. Příkladem je třebaslovo „teplý“ – atataka(i), kde „i“ je koncovka, místoníž se přidávají ty různé tvaryslova. Minulý tvar jeatataka(tta) – bylteplý. Minulý zápornýatataka(kunakatta)(trochu jazykolam, že? :D),kde se na základ slova atatakapřipojí zápor na + minulý tvarkatta.Teď už víte něco o jazycesamotném a jako první věc

bych Vás chtěl naučit prvníslabičnou abecedu, hiraganu,jelikož znalost gramatiky byVám byla k hovnu, pokudneumíte nic přečíst. V dalšímčísle bude druhá abeceda,katakana a až poté můžemezačít s gramatikou. Jeden znak,jak název této abecedynapovídá, vždy představujejednu slabiku a ne pouzehlásku. Výjimkou jsou znakypro A, I, U, E, O a N. Celkem je45 slabičných symbolů +písmeno N. Vysvětlování, jak sejednotlivé znaky píší, je skrzečlánek obtížné a tak jsem Vámnašel příhodný obrázek, kterýto udělá za mne.

JJAAPPOONNŠŠTTIINNAA PPRROO ZZAAČČÁÁTTEEČČNNÍÍKKYY
Zdravím všechny čtenáře Reborn times, jelikož mnoho
z Vás sleduje anime a má zájem o Japonsko a jeho
kulturu, tak jsem si řekl, že by Vás mohl zajímat
i japonský jazyk. Zde bych Vám chtěl představit, jak
vypadá japonština a naučit Vás základy. Chtěl bych
tyto články udělat jako kurz pro začátečníky na
pokračování a v každém díle Reborn times poodkrýt
část tohohle nádherného, ale obtížného jazyka.



Bohužel jsem nemohl najíttabulku, která by správnězobrazovala pořadí tahů abyla by správně uspořádána,ale představte si, jako kdybybyla tato tabulka otočená o 90stupňů doleva. Tudíž by A, I,U, E, O bylo nahoře a k, s,t… bylo na levé straně apodle toho se také řiďte.Nejdříve se naučtesamohlásky a poté pokračujteřadou k, s, atd. Podobněvypadá i tabulka prokatakanu.
Pořadí tahů u znaku je vždyze shora dolů, zleva doprava.Opravdu se snažte dodržovatpodobu znaků, jak je vidíte naobrázku, i ty různé fajfčičkyna konci tahů, pokud byste jetotiž v některých případechneudělali, tak by se hned stalijiným znakem. Hiraganě setaké říká „krásné písmo“ a takse opravdu velmi dbá nadodržování její podoby.V době jejího vzniku toutoabecedou psaly výhradněženy, muži psali čínskýmiznaky kandži.

Vím, že jste si možná
představovali, že se
hned začnete učit
jazyk, ale dejte tomu
čas. Nejdříve je
opravdu nutné naučit
se abecedy a teprve
poté začíná ta pravá
zábava. Samotná
japonská gramatika je
poměrně jednoduchá,
ale také se o ní říká,
že existuje více
výjimek z pravidel,
než samotných
pravidel. Pogy

PPrrii eessttii bboojj uu jj úú
zzaa rroovvnnoopprráávvnnoossťť !!

Máte už dosť neustáleho healovania vo voľnom čase?
Chcete si aj VY konečne oddýchnuť po náročnom boji?

Vadí vám ako vás pri delení lootu prehliadajú?
Pri slovách "Heal pls" sa vám robí vyrážka?

Ak ste aspoň na dve otázky odpovedali "áno" ste na

najlepšej ceste k syndrómu vyhorenia! Pridajte sa k nám a

podporte akciu: Za práva priestov!

Každý deň od 18:00  19:00 sa koná protestná hodinka

bez boostov.

No bless, no ress!



ZZaajjíímmaavvéé nnoovviinnkkyy zzppoodd JJaammiieeiinnyy ssuukkýýnnkkyy
CCHHAARROOSSKKOOPPSSvvěěttoozznnáámmáá

aassttrroolloožžkkaa,, mmééddiiuumm
aa sseennssiibbiillkkaa
FFrraannttiišškkaa ÉÉtthheerr
oobběěttoovvaallaa kkrreevv ppoott
ii žžáábbyy,, aabbyy zz hhvvěězzdd
vvyyttlloouukkllaa zziimmnníí
cchhaarroosskkoopp..
VVrryyjjttee ssii nnáásslleedduujjííccíí
řřááddkkyy ddoo ppaamměěttii aa
ppoommaalluu ssee ss nniimmii
zzaaččnněěttee ssmmiiřřoovvaatt,,
pprroottoožžee ccoo jjee
ppssáánnoo,, ttoo jjee ddáánnoo..
AA bbuuddoouuccnnoosstt,,
kktteerroouu FFrraannttiiššccee
řřeekkllyy hhvvěězzddyy uužž
zzmměěnniitt nneellzzee!!
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PPRRIIEESSTTZimní měsíce jako by vyzývalyk hledání druhé polovičky.Když už nic tak alespoň nazahřátí. Luna je k těmto"nouzovkám" skeptická. Především, jestli jste začali se svýmprotějškem v prosinci, tak serozhodně o žádnou pravoulásku nejedná. Ohřejte se ajděte dál.
WWIIZZAARRDD,, SSAAGGEERoztáhněte ruce a zacastěteStorm Gust. Sněhu je letosnedostatek a tak vás celámléčná dráha prosí, aby jsteho nahrazovali ručně.Vydržíteli, hvězdy se vámodmění!

SSTTAALLKKEERRSouhvězdí Velké medvědicevám mnoho štěstí nepřinesloa tak jste si z jejího kožichuudělali plášť. To ovšem velmirozhněvalo Malého medvědaa ten se rozhodl vám opepřitvaši hvězdnou budoucnost.Hrajte na jistotu anevylézejte z chase walku.
PPLLEECCHHOOVVKKYYPřes všechen ten plechk vám začíná prolézat zimníúnava. Nepodvolte se jí anajděte si novou výzvu. Uždlouho Midgardem kolujílegendy o PPP (Peco PecoPegas). Polárka vám budesvítit na cestu a se čtyřmi Puž je úspěch zaručen!
GGMMUž delší dobu jste zaujatišpatným osudem hunterů.Zimní luna vám vnuklanápad jak ukončit jejichagónii a vážně přemýšlíte otom jestli nepostavit totopovolání mimo zákon.

AALLCCHHEEMMIISSTTPlaneta Abott vámznepříjemňuje život jak jense to dá. Řekněte nahlas ne!vytáhněte homboty aproafkujte se do stávky.
Heslo: Jai l nás nezastaví!

BBAARRDD,, DDAANNCCEERRSlíbili jste si do nového roku,že konečně zatočítes přebytečnými kilogramy?Jste li muž s lvlem nad 100nemáte nejmenší šanci. 3rdmechanika štíhlé figuřenepřeje!

BBLLAACCKKSSMMIITTHHHvězdy vám do nového rokunadělily samé dobré věci.Kdyby to tak trochunepřehnaly, tak jste si mohlipískat. Jenže díky vám naostatní povolání zbyla už jenpodřadná budoucnost. Dejtesi na ně pozor. Budou si chtítvyrovnat účet.
HHUUNNTTEERROddechli jste si, že už jeminulý strašný rok za vámi. Atěšíte se na ten nadcházející,protože hůř přece už býtnemůže? OMYL! Vždyckymůže být hůř. 13ka na koncinázvu roku způsobuje, žekaždý den je pro vás jakopátek 13.
MMOONNKKLéta dřiny v posilovně sekonečně vyplatila! Ulovili jstena svůj vypracovaný hrudníkpartnerku. Bohužel planetaJupiter, která vládne letošnímzimním měsícům způsobuje,že vaši partnerku neustálebolí hlava, hlavně vevečerních hodinách.

FFIIRRSSTT CCLLAASSSSYYMerkur radí všem malýmpostavám, začněte nový rokv novém. Vyhoďte opotřebovaný equip, okoukanéčepičky, itemy, které v kafřečekají na stále nepřicházejícíquest, který by je konečněvyužil. Jestli máte sídelníměsto, změňte i to.
EEXXPPAANNDDEEDD CCLLAASSSSYYVenuše vás dostala do osidel.Varuje vás, přestaňte sezabývat chladem a zimnímizáležitostmi. Jestli nechceteoslavit Valentýna stylem Hanaz Hvězdných válek... a toSolo, začněte někoho hledat!Je nejvyšší čas! Tik Tak.
AASSSSAASSSSIINNVztah s vaším smokiem sestává příliš důvěrným. Vyleztez cloaku dřív než bude pozdě.Ne vždy platí: Co je malý to jemilý a v posteli roztomilý.Skvrny na Měsíci vámpomohou vzpamatovat sez těžkých rozchodů, vzhlížejtek ním!



MMóóddnníí ppřřeevvrraatt!!
Už nikdy! Nikdy!! Nebudete muset choditškaredí jenom proto, abyste na sobě měliužitečný headgear EQ. Přichází revolučníkostýmy! Tento malý zázrak si jednodušeoblečete a překryjete tak eq, který mátena sobě. Vidět jde jen kostým. Např.priestka na obrázku na sobě klidně můžemít oblečenou Poopoo hat doplněnou oslotové glasses. Ale my místo tohovidíme Costume: Mini Crown a Costume:Butterfly Ears.

NNoovváá RReebboorrnn cceelleebbrriittaa:: VVoojjeenn
I přes svoji krátkou kariéru se navždy zapsal do našichsrdcí. Hlášky: "Pozor, viděl jsem Vojena v Payonu,nechoďte tudy!" nebo: "Vojene, ty si tu už kamarádynikdy neuděláš," mluví za vše. Průřez Vojenovoukariérou:1. Vojen hledá kamarády a zuřivě nabízí věci na mainu,ve městech, kdekoliv.2. Vojen v pekle (Vojen: puste me spekla ja us budu hodny)3. Poté co se dostal z pekla  jailu, byl zabanován zavydávání se za GM.

MMoouunnttyy
K této novince není cododat, prostě sepodívejte, zaslintejte sia pak utíkejte na tržnicik Event Lady směnitdukáty.Rada RT: Nemátelidukáty, pište články dočasopisu!

ZZaajjíímmaavvéé nnoovviinnkkyy zzppoodd JJaammiieeiinnyy ssuukkýýnnkkyy
RReebboorrnnTTiimmeess bbaabbyy

Dále sledujemejeho osudy anyní víme, žese jedná ochlapečka.K vánocůmdostalchřestítko apřebalovacídeku a jméno jestále v řešení.Máte nějakýnávrh?
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JJeeššttěě vvěěttššíí mmóóddnníí ppřřeevvrraatt
Další módní senzací jsou garmenty,které jdou skutečně vidět napostavičce. Zatím jsem objevila jendva: křídla (má je HP na obrázku) abatůžek, který kromě toho, že jsou naněm přišití poringové a je superroztomilý, ještě umí greed!Módní převrat pokračuje! Nedávno mioznámil Baal, že konečně přišel na to,jak přidat spoustu nových účesů.Bohužel to chce nového klienta a tak sibudeme muset ještě nějakou dobupočkat. Každopádně ale už svítá nalepší časy!



ÚÚCCHHYYLLÁÁKKOOVV AA OOKKOOLLÍÍ

Mladej úchylnej chlap hledá mladou
úchylnou holku.

zn.: zdělanost není problém
PM/Mail: Pomocník

slabým

JJEEDDIINNĚĚ IIRRLL!!
Mladá a svobodná GM slečna hledáněkoho, kdo by jí zformátoval počítač.PS: platím v naturáliích.PM/Mail: Jamie

Slečna neurčitého povolání s velkou dávkoutajemnosti a podivných (ne protivných!) způsobů,ověnčená titulem Roštěnky všeho světa hledá:Chytrého, moudrého, hezkého, bohatého a vždyochotného podivína. Prostě holku pro všechno.PM/Mail Tenten chan

FFEEŠŠNNÝÝ LLOORRDD KKNNIIGGHHTT,, SS KKRRÁÁSSNNÝÝMMIIVVLLÁÁSSKKAAMMII,, HHLLAADDÁÁ PPRRIIAATTEELLAA
Vyžadujem od teba absenciu predsudkov, dobrývkus, prijemný vzhľad, záľubu v česaní mojich vlasova ochotu vrhať sa bezhlavo do mojej náruče.
Za to ti dám moje vrelé city, do rúk moju veľkúobojručnú zbraň, a možno aj pár centimetrov mojichkrásnych zlatých vlasov.
Spojme svoje osudy a postavme sa celémuneprajnému svetu, ktorý nie je naklonený čistej láskemedzi mužmi!
Zlatohlavka (alias Crazy Horse)

ŠŠVVIIHHÁÁKK AALLDDEEBBAARRAANNSSKKÝÝ OOPPĚĚTTNNAA LLOOVVUU!!
Píši Ti ač neznám Tě, ale má mysl setebou zaobírá už několik dní. Potkalijsme se 14. 2. pod Aldebaranskou věžía mé srdce od té chvíle nenalezlopokoje. Nebuď nesmělá a ozvi se. Buduna tebe čekat na našem místě podslunečníky každý den.
P.S.: Neustále vzpomínám jak ti letmývánek čechral vlasy a Ty jsi stála uzábradlí a krmila aldebaranské labuťe.Obrázek hodný zapamatování do konceživota. Škoda, že jsem se tě nikdynezeptal na jméno.PM/Mail: Dr Yueh

SSEEZZNNAAMMKKAA
Usmíváte se na ostatní v davu, protože
doufáte, že se na to někdo chytí? Jeden z
desíti opětuje úsměv a míří k vám a vy
pevně věříte, že je to ten pravý, až do chvíle
než zjistíte, že vás přešel a mluví s někým za
vašimi zády? Nebuďte naivní, vsaďte na
osvědčené metody. Vsaďte na Reborn Times
seznamku!

Podej si i
nzerát a

najdi svo
u spřízněno

u

duši už v příštím čísle piš na:

Reborn.ti
mes@gmail .com

Akce: za inzerát s fotkou
10 dukátů

ÚÚLLOOVVEEKK MMĚĚSSÍÍCCEE
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ÚÚCCHHYYLLÁÁKKOOVV AA OOKKOOLLÍÍ

Mladej úchylnej chlap hledá mladou
úchylnou holku.

zn.: zdělanost není problém
PM/Mail: Pomocník

slabým

OOSSOOBBNNOOSSTTIIRREEBBOORRNNUU22001122
Vyber toho nej!

HHllaavvnníí::
OOssoobbnnoosstt

GGuu ii ll ddaa

GGMM

HHrrááčč

VVeeddlleejjššíí::
OObbjj eevv

FFaaii rr--PPll aayy

LLuucckkeerr

ZZáávvii ss ll áákk

OOssii nnaa vv zzaaddkkuu

SSppeecciiáállnníí::
CCeennaa ččaassooppii ssuu RReebboorrnn

TTiimmeess

-- zzaa nneejj ll eeppššíí ččll áánneekk

KKAATTEEGGOORRIIEE



Jednoho odpoledne během přestávky v zimním spánku (tzn. popíjení saké vnejmenovaném podniku v Amatsu) se k Tenten chan přikradla zvídavánálada. Taková věc je krajně zákeřná a nakažlivá. Nejen, že překonalavšechny obrany (cicada/mdf/ilusionary etec vše naprosto k ničemu), alenavíc disponovala rychlostí Lord kinghta kombinovanou s údernostiinstantní asury! Podlehnutí naší hrdinky tudíž není žádný div. Jenomžeodkud se taková strašlivá síla vzala? Někteří jazykové tvrdí, že milá Tentennepotkala nikoho jiného než obávanou JAMIE!

TTEENNTTEENNIINNYY PPRROOCCHHÁÁZZKKYY MMIIDDGGAARRDDEEMM AANNEEBBJJAAKK SSEE ŽŽIIJJEE VV HHLLAAVVNNÍÍMM MMĚĚSSTTĚĚ DDOOBBRROODDRRUUHHŮŮ

At už to bylo jakkoliv, drazíčtenáři, není tajemství jak našeprůzkumnice nakažena toutovýše popsanou zákeřnouchceteli nemocí vyrazila. Bylaoblečena v tradiční šat svéhovšetečného povolaní s WandererSakatem na hlavě, aby zakrylapohodlně usazené, alenedočkavé vzrušení ve svýchočích. Poněkud znepokojivýlehký úsměv na rtech bylzamaskován romatic flowerems její oblíbenou příchutípampelišky doplněného leskemna rty jahodové příchutě. Díkyrůžovým tvářím od popíjenísaké vypadala naprostoneškodně.

HHAALLLLOOWWEEEENN??
Jako první byl samozřejměprůzkum počínajících vánočnícha probíhajících halowenkých„trhů“ v Pronteře respektive jejísvětoznámou tržnici. Mimoneustále vyvolávaní: „Koupímmoja! Prodám moja! (nejdřívměla podezření na druhplyšáka) a sem tam:“ dám víc,dám víc! Ne! Já dám víc! „nebodokonce: “Ne, on nedá víc!“Neshledala nic zajímavého aninového, což se ovšem nedá řícto městě samotném!
V Pronteře je momentálně kvidění jedna zvláštnost zadruhou…nejen, že je zdepermanentní noc a vkusnávýzdoba Hallowenu – bylyzjištěny celkem zarážejícíanomálie. Úřady sice vytrvale

tvrdí něco o prasklé vodě,v důsledku čehož se staloněkolik domů a silnicnevyužitelnými včetně částináměstí (propadliště). Nicméněbyl jeho královskou milostíTristanem vyhlášen stavostražitosti, kterému se z vícnež jednoho důvodu nelzepodivovat:
Tenten například s údivemzjistila, že do propadliště senedá díky zvláštní bariéřenormálním způsobem dostat!Ale nebyli by to pronterštídobrodruzi, kdyby brzo nepřišlina hodně způsobů jak tutobarieru i příkop/y překonat.Assassini a skalkeři jipřekonávají podivným skokemvzad. Priesti kouzlí zanedostupné části jednoduchákouzla s efektem osobníhoteleportu. Takewoni serozběhnou tak rychle, že barieruprostě přeletí. Ninjové používajísvůj stínový skok a linky zasevysoký! Zkrátka změnilo se tov samostatnou disciplínu pronterského života. Tyto způsobypřepravy jsou využívány i poinstalaci provizorních můstkůkrálovskými úředníky ( 1.12!!!).Běžní občané ale musí trhlinubohužel ve většině případůobcházet.
Další podivností je skoroprázdný příkop královskéhohradu s mizející a objevující sevodou, což by ještě nebylo takzvláštní. Konec konců trochuprosakuje voda, co je na tomzvláštního? Ale věděli jste, ženejde nabrat do lahve? Neboť

ani High Priestka se zbožnouaurou kolem své sličné postavya poněkud méně zbožnýmjménem Kamasutra nedokážetuto vodu posvětit ani jinakmocným skillem Aquabenedicta.
Pokud se podobně jako Tentenbudete chtít dostat do hradu atedy budete procházet přesmost spojující ho s městem jecelkem snadné si přivodit těžkýúraz. Most se totiž stal z velkéčásti jen iluzí a propadnete sedo již zmiňovaného přikopu,kde jste již očekáváni pijavicemii blátem– bohužel královštíúřednici tento neduh zatím nijakneřeší. Avšak k Tenteninémuzklamaní zbytek hradu je úplnědokonale normální, kromě faktuže je to jediné místo Pronteryzalité slunečním světlem ačkolise ze samotného města můžetedomnívat o opaku.
Když přidáte malou invazitemných sil démonů i běžnýchobyvatel onoho světa včetněpropagandistického oddílu DarkPriestů, snad nikdo neuvěříoficiální verzi. Mimochodemprávě ze zmiňovaných démonůlze násilnými prostředkyzískávat moja, která královštíúřednici směnují za hodnotnéodměny pro odvážné dobrodruhy, jenž jsou ochotni se jimpostavit. Nekteří dokoncepořádají nájezdy do samotnéhoNifflheimu města mrtvých.Vyjádření Hell se nám vzhledemk jejímu stavu nepovedlo získat(odmítá mluvit o čemkolivkromě své drahé matky).
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Pokud jste Pronteru užněkdy navštívili, určitě víte,že hlavní centrum životai dobrodruhu v ní žijících jefontána uprostřed centrálního náměstí. Po velkou částroku zde můžete narazit najakékoliv povolání, které Vásnapadne skoro v libovolnouhodinu.
A jak tušíte, drazí čtenáři, právězde započal průzkum. Většinadobrodruhů bývá soustředěnana jižní části náměstí, která sev dnešní době dá rozdělit napropadliště s můstky směřujícído Tool shopu, bankéři, poště,úředníkům i diskuznímukroužku číslo 1 a 2 jménemPVP, ke kterému se ještěvrátíme. Tento prostor jeohraničen stejným propadlištěm i z jihu, kde nabízí svébaličské schopnosti nejenomJežíšek. Mluvím samozřejměo Gordovy na kteréhoupozornila Aburey:“Gordo anějaka holka, aspoň vždyckyvidim gorda s nějakouholkou:D“ Tenten nelenila apokusila se získat nějakénezávislé vyjádření, jak to bylomyšleno. Povedlo se ji odchytitSpona cestou do hospody: “Nogordona som neregistrovalkromě toho, co dělal seSakurou nějaké zvieraciezvuky asi 10 minutXD.“ Pozdějise k tomu vyjádřil i pravidelný

člen Diskuzního pvp kroužkuHiorinmaru: „Pouziva tu krabicijako balici prvek – co k tomudodat je dobrej“ .
Na jihovýchodní straně náměstítěsně nad místem mistravýkupčího, kterého ohrožujepomyslný Damoklův mečpovážlivě nahnutého sloupu, senachází oblíbené místo nasezeni již zmíněné H. priestkyKamasutry  často vídaná spoluse Spixim, jehož osud i jménojsou nyní skoro zapomenuty ajeho místo pomalu zaujímáHiorinmaru spolu s Dublinem.Poblíž výkupčího má místo i párAshlinecka a Dr Greg (a maléLarcus) nebo Daren a Sakura čiRitchey a Medisen. (Ritcheyreagoval na Tenteniny pokusy onovinařinu dosti popuzeně: „Játě zažaluju za křivou výpověď avydávání se za jinou osobu!“Což naše hrdinka mocnechápala…)
Po 3 denním slídění našichagentů jsme objevili i přátelskévztahy mezi Zitou + Medisen,Kokoska+Traperka, Centropen+ Sakrman, Hiorinmaru +Khaleesi, nebo častý výskytHodneho avokáda, Ajiska, MadDeath (Jehož slabinou jest slanávoda v jakékoli koncentraci) adalších. Jejichž soukromíprobereme snad jindy ;)

RROOMMAANNTTIIKKAA PPOODD FFOONNTTAANNOOUU

Dál na východ je skoro nikdyneobsazený Skupinovýběžecký kroužek pvp 3 anebCTF, a o kousek dál oblíbenápronterská hospoda iubytovna Nenkaras, kterouprozatím ještě necháme být.O něco málo výš přes uliciseverovýchodně od fontány,je Barevné centrum váženéhoTondy Toulena který ve svépráci skutečně vyniká. Možnozde narazit na bezpočet žen,transvestitů i mužů čekajícíchna obarvení svých šatůi vlasů. Drahým čtenářůmvšak doporučujeme zadržetdech, jako rozpouštědlo probarvy používá pan Toulen nicjiného než chemikálii, kterájest jeho jmenovkyní.Poblíž tohoto barevnéhomísta na lavičce u fontányráda sedává Arye spolus Jesikou. Čtenáři znaléhopronterských poměrů jistěneuniklo, že jsme vynechalimísto u informační cedulerádia Braník kde ráčíodpočívat poněkud méněextravagantní a ruchu přejícídobrodruhové.
Tolik k samotnému centruProntery jeho fontáně ahlavnímu náměstí, jakjsem slíbila nyní upřemepozornost na Diskuzníkroužek aneb Pvp arénav praxi!

Výše uvedené bylo pro Tenten posednutou zvídavostízajímavé, ale zdaleka ne tak, jako život v Pronteře sám osobě, respektive v jejich různých zákoutích do kterých se snadšením ponořila jen co si našla vhodnou záminku propodivné chovaní – čímž se myslí průkaz novináře RebornTimes se šekovou knížkou Jamie spolu s malou armádouklonů (ne tu z hvězdných válek ani Anakinovu) a několikaobjevenými či příhodně najatými agenty.



Jako další místo kde můžete narazit nadobrodruhy Prontery v hojném počtujsou bezesporu hospody! Již zmíněnýpodnik Nenkaras často obsazenýtrojicí Spon, Rasputin, Mc Mnich.S každým byl proveden pokus ozpověď, ale jejich míra ukecanosti seznačně liší.

Co te laka napronterskychhospodach? oO
RR:: hm co jako?Ach jo, trochu rpprosim:D
RR:: rp?Pry jsi casto vubytovan zakovarnou

Kazisvet : roly play!
RR:: jsem mno, fullsp / hp za 500z?Takze cisteptakticeduvody:).Nemusis pakcasto na zachod?
RR:: no dobre..gmka mi tamsummoni veci

xdd s vama jeradost delatrozhovory:D
RR:: v pronte nanamesti by tonebylo nejlepsi ado hospody nikdonechodi.okii,tak to je vsediky za rozhovor!

Jste tu casto?
SS:: jo, ja tu afkujukazdej den :DoO proc tady?
SS:: lebo tu mamzakotvene aj inechary a nikto mi tunespamuje chat :Dhm hm nevis kdotu jeste byvacasto?
SS:: rasputin, mcmnich a to je takvseOki:) moc dik
SS:: chystas sestehovat? xDNene jen mamukol od Jamie
SS:: kto se flaka pohospodach? :DRopochacek : jaVysetruju zivot vpronte

SS:: nezapomen navojena :D to je kralpronty :DVojen?
SS:: j :DCo to je zac?D
SS::ty to nevis?ee
SS:: stastny clovek:Dfakt?
SS:: zeptej se namainu a hnedpoleti par nadavok:D(Main) mamdotaz kdo jevojen?(Main) 'Kuroko' :selebritarebornu...aliasnovy virus(Main)(Main) 'Beard' :

borec(Main) 'Marx' : toje dobra otazka)
SS:: je to strasnyspamer...preslavilse hlaskou: kod mevyexpi :D kteroudokaze spamovatkazdych 5 minut:Dxddd ses pokladspone
SS::ja vim, to jevlastne celarodina, vojen spolus messinkou :D ajeste tu majinejakeho bratrance:D. Mnozi se tojako haved :Dsuper tohle jsemhledala
SS:: vsak s nimudelej rozhovor

V zásadě se dá označit zanejdokonalejší diskusní prostor vcelém Midgardu. Můžete svůj názorvyjádřit jakkoliv, od slušnéhovyjadřování přes stydlivé šeptání ažpo řvaní na celou mapu. A jestliVám náhodou dojdou argumenty…vždy se můžete vyjádřit poněkudméně civilizovaně a zvrátit takprůběh diskuze! Do této kategoriepatří valná část starého osazenstvapvp. Pokud si nekoušou nudounehty/podrážky a mají o čemmluvit, tak sedí a mluví. Pokudnemluví tak se nudí do té doby, nežuznají, že je čas zabít vše, na costačí nebo vidí. Speciálnípodkategorii tvoří Acolite classyrespektive priesti, kteří ani taknezabíjejí, ale prudí a prudí nebovedou epické souboje s hůlkamipopřípadě Holy lightem. K těmsamozřejmě patří i mladí monkové,kteří se drží pravidla 3 vteřin, aneb:Ahoj, asura, du pryč :P!
Další sorta lidi jsou relativní nováčcia staří egomaniaci. Chovají sev zásadě úplně stejně. Jde jim ojediné  snaha zabít, vše co senachází v zóně jejich dosahu. Jedinýrozdíl je v účinnosti a projevechstatečnosti. Jak asi tušíte, nováčekčasto zemře dřív než udělá nějakéškody, kdežto egomaniak nezřídkapoloží 90100% pvp. Pokud zemřou(nejlíp opakovaně) vyslechnete siod dušičky Egoisty naučný slovníknadávek vzor 1 až 100 (případněšílený smích), kdežto nováček začneškemrat – což mu nezabrání vpokusech o Vaše zavraždění vechvíli, kdy si bude myslet, ženedáváte pozor.
Mezi stálé členy tohoto vybranéhospolečenství patří Hiorinmaru, MadDeath, Arye, Vitek, Tenten chan,Portmen  pravidelná to uklízečkapvp, Flexi, Kevor, Zita, Yoo Sin jenžmomentálně levituje nad filozofickými otázkami, Kamasutra,Hyuuga, Rasputin II, Sagara Sosuke(zaneprázdněn tvorbou animací) amnoho dalších, kteří se zde vícenebo méně pravidelně vyskytují vrůzných převlecích.

DDIISSKKUUZZNNÍÍ KKRROOUUŽŽEEKKAANNEEBB PPVVPP AARRÉÉNNAAVV PPRRAAXXII

TTaakk kkuuppřřííkkllaadduu RRaassppuuttiinn::

AA nneebboo SSppoonn,, kktteerrýý pprroojjeevviill jjiissttoouu ddáávvkkuu ttaalleennttuu vv
ooddkklloonněěnníí ppoozzoorrnnoossttii oodd ssvvéé oossoobbyy::

Tímto nás dokonale rozžhavil natolik,
že jsme zapomněli na chudáka Mc
Mnicha, kterému to určitě někdy
vynahradíme. Ale zpátky k Vojenovi!
Tenten se ho samozřejmě pokusila
kontaktovat:

HHOOSSPPOODDAA
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Mohl by se mi tenvojen ozvat?:)(Main) 'Hexo' :neprivolavej ho ! :D(Main) 'Kuroko' : ja seobavam ze tuhleschopnost neovladaOzvala se postavaNelina N: ano?Ahoj ty jsi vojen?N: jasem vojjne(Main) 'Kuroko' : alemas odvahu o_o(Main) 'Blind Mag' : Ja

se obavam, ze by tomohlo vyjit(Main) 'Hexo' : jabych to neriskoval :DMam na tebetakovou zadost:)N: co hcesmuzu s tebouudelat interviev?Spon : takhle ssezviditelnit po mesicihrani...me to trvalo2 roky aby me

kazdy znal :DN: co too ejno zacinas bytcelkem znamaosobnost a delamclanek oprontere... Muzesmi teda o sobeneco prozradit?treba nejakeperlickyN: das mi 100kk?(Poznámka : Tenten

netušila ze Vojenmísto M používá kk…)hm pokud semi tobude libit procne:)N::)Tak co? muzu septat?N: promin, alevojen tu neni :Dsakraaa, proc:DN: srandaa ... ale !je to jeho postava

Nelina?N: hm, nevis kdy tubude?N: tu kazi :DcozeeN: trochu si svojenem pisu achtel po me, abychmu nacheatovalpenize :D. Tak midal login :p abychmu to tu trochuhacknul.

VVOOJJEENN PPRROONNTTEERRSSKKÝÝ KKRRÁÁLL
PPÁÁTTRRÁÁNNÍÍ PPOO VVOOJJEENNOOVVII

Jak vidíte svět i Prontera je plnápřekvapení! Následně začali Kazia Ten chan spolupracovat nadolování informací o Vojenovi.Kapku to ztěžoval fakt, že zakaždou otázku si chtěl účtovat7k aneb 7M, což bylo nadmožnosti šekové knížky Jamierespektive odvahy Tenten.Naštěstí naprosto famózní agentKazi 007 zvládl nemožné ainformace narůstaly. Dokonce senáš cíl povedlo vizuálněpotvrdit! (skype).A co jsme se dozvěděli?Vojenovi je 11 let jmenuje seLukáš má 2 sestry 10(violeta) a

12(mesinka) let a všichni spoluse sestřenicí i bratrancem hrajina našem serveru. Bratranechraje údajně už 2 roky, alebohužel se nám nepovedlo zjistitvěk, podobně jako u sestřenky.Mezi Vojenové záliby patřiloshánění peněz v jakémkolivmnožství  očividně jakýmkolivzpůsobem. Nejmenované hpv pvp s postavou jojoklukdoháněl k šílenství, což spolus jeho obchodními nabídkami natémže místě můžete smělezařadit do jeho oblíbenýchaktivit.Určitě Vás bude více zajímat,

jak to dopadlo s chatovánímpeněz. Kazi slíbil chat v hodnotědvou milionů zeny. Po určitýchobtížích s cheetováním (:D) mubylo převedeno 200k anásledovaná diskuzí, jak to že tonení 2M!! (Chtěl nahlásit KazihoGm jako podvodníka). Nakonecale Vojen nepohrdl dalšími 200K tentokrát za interview (nadotevřeným obchodem) Přesto žeho líčíme v poněkud spatnémsvětle, je fakt že jsme strávili 10minut čekáním, dokud nepřečtesestřičce pohádku. Po kterémpomalu následovalo vytouženéinterview:
Tak muzem zacit
VV::jo, tradedejPo interviev:) Byme zajmaloKolikk ti je jakdlouho hrajes corikas napodminkynovacku na ro?
VV:: josuper jemi11let a jmenuji selukas a hrju 2roky(To Kazisvet) : mamotevrenej obchod na200K a zpovidam:D

oO uz 2 roky?
VV:: joja myslela ze jsinovacek, nevadi
VV:: ne, nejsemjake mas nejradsipostavy?
VV::crusaderasmim se zeptatproc? nebo jestlichces prozraditnick?
VV:: libisemi a ubirahodnexd jaky mas

build? (nemusisodpovidat jetlinechces)
VV:: nemusim,menuje se lukas:)das mitych 200kjasne jen coskoncime bude totak do 5 minut:)
VV:: okHraje i nekdo zrodiny? nebo jaksji zacal s ro?
VV:: jo ajisegrabracha segra

sestrenicebratranecPani takze asivsichni pribuzni?
VV:: jo usmusimkoncithonemAha tak poslendiotazka to me natebe vubecprivedlo:)
VV:: noPry jsi proslulobtezovanim lidiv pronte rikaji ti

virus. Chces jimnecovzkazat?
VV::ne
VV:: ze jse omlouvamMnohokrat dekujiza rozhovor:)Ahoj a krasnesvatky:)
VV:: ze jseomlouvam, jo tebetezObchod byl uspesneproveden.

Nicméně už druhý den skončilv Jailu u sbírání houbiček.Následně proběhla menšípsychologická válka napříč mainchatem (ukončena až na irc), kdeněkteré hlášky dosahovaly úplněnového rozměru. Většina jenepublikovatelná, ale z námivybrané poznámky od autora skódovým jménem Drzounnek:„Az se naucis tatinku psat, pakmozna :D“ si i neinformovanýčtenář může udělat obrázek.

JJaakk vviiddííttee,, ddrraazzíí ččtteennáářřii,, vv PPrrootteeřřee jjee žžiivvoo aa
vveesseelloo,, nněěkkddyy ((ddoosstt ččaassttoo)) ssee mmůůžžee zzddáátt,, žžee jjee
ttoo ttiicchhéé mmííssttoo ssee sseeddííccíímmii ddoobbrrooddrruuhhyy kkoolleemm
nnáámměěssttíí kklliimmbbaajjííccíícchh úúnnaavvoouu,, aallee vvěěřřttee,, žžee jjee
ttoo ppoouuzzee sslluuppkkaa sscchhoovváávvaajjííccíí nneesskkuutteeččnnéé
ppřřííbběěhhyy žžiivvoottaa..
PPSS:: SSnnaadd jjssttee ssii ttoo uužžiillyy aalleessppooňň zz ppoolloovviinnyy
ttaakk,, jjaakkoo jjáá ssbběěrr iinnffoorrmmaaccíí..

Vaše TTeenntteenn cchhaann nejvšetečnější,
nejotravnější i nejpomstychtivější zlobidlo
na serveru. (A taky RRooššttěěnnkkaa :P)Reborn times • 31
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MMaayyuukkoo

RREEBBOORRNN
VV ÁÁ NN OO CC ÍÍ CCHHOO

JARNÍ FANART SOUTĚŽ NA TÉMA:EEVVEENNTTPosílejte do 10. 3. 2013na: Reborn.Times@gmail.com
a vyhrajte luxusní Costume: Yellow Hat

OODDMMĚĚNNYY::Kuroko získává Snowman hat. Carly, Mayuko, Nyn a Michelena výběr z Santa Poring Hat a Rudolp Santa Hat.



VV ÁÁ NN OO CC ÍÍ CCHH

JARNÍ FANART SOUTĚŽ NA TÉMA:EEVVEENNTTPosílejte do 10. 3. 2013na: Reborn.Times@gmail.com
a vyhrajte luxusní Costume: Yellow Hat
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Kde bolo, tam bolo, možno to aj nebolo, alevšetko to začalo v nádhernom zasneženommeste, ktoré domorodý obyvatelia a zopárdobrodruhov nazývajú Lutie. Mesto už na prvýpohľad očarovalo svojou atmosférou, neustálimsnežením a zázračná rieka, ktorá aj napriekmimoriadne nízkym mínusovým teplotám vždytečie. A práve v hlbinách tejto rieky sa odohrávanáš príbeh. Aj keď na to potôčik nevyzerá, takmnoho ľudí potvrdí, že je mimoriadne hlboký avraj ukrýva zázračnú podvodnú krajinu.
Jedného dňa, ktorý sa ničímzvláštnym nelíšil odostatných sa udatnýpracovník Lutijskej továrnena hračky, ktorý sa volalSmoukie po jednom zoslávnych vodcov Smokieov,vydal odovzdať vianočnýdarček slávnej a nádhernejLutijskej princeznej Chepet,ktorá bola zároveň aj jehotajnou láskou. Princezna sazvyčajne zdržiavala priobrovskom vianočnomstromčeku, pretože zbožňovalavoňavú atmosféru Vianoc,ktorá potom v Lutie ostávalaskoro celý zvyšok roka. Avšakhneď ako Smoukie prišiel kstromčeku mu začalo byť niečodivné. Princezná pri ňomnestála. Udatný pracovníktovárne na hračky(ktorá jemimochodom najväčším dodávateľom Dolliek vcelom Midgarde) si pomyslel, že státie pristromčeku princeznu omrzelo a išla konečnedomov venovať sa zmysluplnejšej aktivite, ako jenapríklad hranie ROčka, ale v tom si všimoldivného strašidelného klauna neovládatelnežonglujúceho so svojimi gulami, ktorý mu hneďprišiel podozrivý. Kedže nikdy nemal klaunov,hneď vytasil svoju +7 Katanu s tromi Wolf

kartamy a rukoveťou zložil klauna k zemi. Klaunmu zo strachu povedal, že princeznu naposledyvidel keď išla zahasiť svoj smäd vodou z potoka(ktorá mala podľa časopisu Reborn Timesnajväčšie množstvo minerálov v celomMidgarde).
Smoukie sa teda vydal prehladať breh rieky a vjednom momente sa mu zdalo, akoby podjedným z mostom uvidel zelený záblesk, ktorý vmomente zmizol vo vode smohutným žblnknutím,ktoré rozvírilo aj tak dosťnepokojnú hladinu rieky.Kedže bol dobrodružnejpovahy, ktorá bola väčšinouskôr prekliatím ako darom,sa musel ísť hneď pozrieť čobol ten podivný zelenýzáblesk. Nasadil sišpeciálnu potápačskúmasku, ktorú dávajúzdarma pri každom vstupedo Izlude dungeonu, a srozbúšeným srdcom skočildo vody. V prvommomente ostal vabsolútnom šoku, lebovoda aj napriek tomu, ženebola zamrznutá bolaabsolútne studená. Pochvíli sa však upokojil a sprekvapením zistil, žerieka sa postupnerozširuje do obrovského jazera, na ktorom ležíobrovksý ostrov, Lutie. Na spodku zbadalobrovský zámok, ktorý bol podľa bubliniekstúpajúcich hore obývaný.
Kedže bol veľmi zlý plavec tak sa s obrovskýmiproblémamy postupne "doplavil" k zámku atomu, čo videl cez jedno z okien vo veži nemoholuveriť. Bola tam princezná Chepet zviazanáchaluhamy a strážená dvoma zelenými obludamy

PPOOVVÍÍDDKKYY OO VVÁÁNNOOCCÍÍCCHH
Součástí jednoho z adventních eventů bylo napsat vánoční historku na pár
vět. Nebyli by to ale reborn hráči, kdyby nás nepřekvapili! A nenapsali
několikastránkové povídky. My jsme vybrali některé z nich vybral a
rozhodli se jim dopřát věčnou slávu, které díky našemu zveřejnění
rozhodně dosáhnou!
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so zápalkou. Keď sa už chystal vyraziť okno avtrhnúť dnu, tak ho zo zadu prekvapil onenzelený tvor, ale tento mal na hlave mikulášskučiapku. Prihovoril sa k Smoukiemu a po krátkomdialógu Smoukie zistil, že táto obluda niejerovnaký druh ako ostatné a tiež chce Chepetpomôcť, lebo sú dlhoročný priatelia a bol to práveon, ktorého videl pod mostom na hladine. Spolusa vydali do zámku hlavným vchodom, kedžezistili, že okno vo vode rozkopnúť nejde. Privchode v okamihu zneškodnili stráže a začali saopatrne zakrádať po zámku. Mali neuveriteľnéšťastie, lebo väčšina zelenýchstvorení práveoslavovala únosprinceznej aVianoce, takže užboli priveľmi"spoločenskyunavený" na to, abysa vôbec udržali nanohách. Taktopokračovali hradomnetušiac, že ichsleduje pán hradu acelého podvodnéhokráľovstva, zlý pes,ktorý je preživšíminazývaný Hatii, alebo ajvládca Garm.
Smoukie sa spolu so škriatkom dostali takmernepozorovane až do veže, kde bola uvezneváprincezná Chepet. Vyhodili dvere do vzduchupomocou Magnum Breaku a bleskovo zneškodnilidvoch strážnych škriatkov. Mysliac si, že užprekonali všetky nástrahy sa rozbehli k princeznejno zrazu ich zastavil ohromný rev prichádzajúcizvonka. Zrazu sa zrútila celá stena a pred nimistál samotný Hatii. Prepukla v nich absolútnapanika, lebo proti takto silnému protivníkovi eštenikdy nikdo z nich nebojoval. Smoukie ibainštinktívne použil schopnosť odolnosti dedenú vich rodine už storočia, Endure, a rozbehol sa kobrovskému ľadovému psovi. On ale použil útoktak nečakaný, že Smoukiemu nepomohol ani jehoEndure. Zrazu po celej komnate začal fúkaťstrašný vietor a padať obrovské krúpy, ktorédopadali na zem sťa meteority.
Smoukie bol tak premrznutý, že sa nevládal anipohnúť, a myslel si že je už všetko stratené.Venoval teda posledný pohľad princeznej Chepet,ale to čo videl, ho neskutočne šokovalo.Princezna bola po Hatiiho útoku vážne zranená aupadla do bezvedomia. V tom sa v Smoukiemčosi zlomilo. Začal sa ho zmocňovať hnev, až honakoniec celkom ovládol a z mladého udatnéhopracovníka firmy na hračky a mimochodom ajknighta sa zrazu stal mýtický bojovník, o ktoromlegendy hovorili, že sa nazýva Stormy Knight.Takáto premena sa stávala raz za milénium,

takže sa to pokladalo iba za výmysel.
Smoukiemu ako Stormy Knightovi ohromnenarástla sila, až natoľko, že sa znova vedel hýbať.Medzi ním a Hatiim sa strhol krutý boj. Bolo totakmer vyrovnané, avšak kedže Hatii sa potkol osvoj vlastný chvost, tak dal Smoukiemuobrovitánsku výhodu a on ju aj využil. V okamihupresekol Hatiiho a keď sa presvedčil, že je naozajpoňom, rozbehol sa za princeznou. Našťastie saukázalo, že zelený škriatok so SantaHatkou má ajliečiteľské schopnosti.Vyriekol magickéformulky a vyliečilprinceznine zranenia.

Všetci sa šťastnývrátili naspäť doLutie, kde Smoukieodovzdal princeznesvoj darček apovzbudený svojímvíťazstvom nad taksilným súperom,prezradil svoje cityk princeznej. Tá satiež priznala, že uždávno k nemu niečocítila. Vypadalo to na šťastný koniec, avšak vtej chvíli prišla Midgardská tajná polícia aodviedla Smoukieho ala Stormy Knighta.
Chepet, aj so svojim verným kamarátomškriatkom dlho pátrala čo sa s ním stalo, ažnapokon zistila že ho ukrývajú v druhom poschodíLutijskej firmy na hračky. Hneď sa tam rozbehla.Prebehla prvým poschodím až sa dostala kuschodom, ktoré však bohužial neboli nič viac, akokopa nesymetricky položených darčekov. Aj keďsa sebeviac snažila, vždy keď sa už blížila kvrcholu, tak sa kopa o kus zosypala, takže ona jumusela znova nahádzať na seba a pokúsiť savyliezť znova, ale nikdy sa jej to nedarilo, preto vprvom poschodí stále blúdi a hľadá niekoho, ktoby jej pomohol dostať sa k Smoukiemu. A nadruhom poschodí sa aj samotný Smoukieoslobodil z výskumného centra Midgardskej tajnejpolície, ale táto miestnosť bola prekliata, takževždy keď stúpil do portálu, ktorý by ho dostal doprvého poschodia, tak ho to odhodilo náhodne nahocijaké miesto na tomto poschodí.
Od tohto dňa sú v Lutie každý deň Vianoce, akokompenzácia utrpenia týchto dvoch ľudí. Povrávasa, že obaja sa o to pokúšajú až dodnes a vraj sao to budú vždy snažiť. Možno až kým ich toneomrzí.

 THE END 
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Zdálo se, že nikdy nepřestane sněžit.Sněhová kalamita postihla Midgard již předměsícem. Lidé se ukrývali ve svých domovech ačekali na zázrak. Ale prosinec uplynul jako vodaa už byly Vánoce  a přesto se nezdálo, že by sepočasí zachtělo přestat sněžit…
***

Mag se překulila na posteli a div že nespadla.Byla jsem ovšem na pochybách, zda by jí rána,kterou by tím způsobila, vůbec probudila. Patřilyjsme k dobrodruhům, kteří pomáhali lidemuvězněným ve vlastních domech tím, že jimdodávali jídlo. Poslední dny byly hektické.
Podívala jsem se z okna. Přes hustou clonuneustále padajících sněhových vloček nebylotéměř nic vidět. Bez čarodějů, kteří na rozpuštěnísněhu používali svá ohnivá kouzla, by byly domyzapadané až po komíny. Bez vánočních ozdobbyly zasněžené ulice depresivní.
„Musíme s tím něco udělat,“ ozval se tichý hlas.Úplně jsem nadskočila, když Mag tak znenadánípromluvila.„Hej, takhle mě nestraš!“ zamračila jsem se nani.„Promiň, promiň. Ale snad souhlasíš s tím, žebychom měly s tím počasím něco dělat.“Pokrčila jsem rameny. Vážně bychom s tím něcodokázaly my dvě?„A kde bys chtěla začít?“ zeptala jsem se s lehcenadzvednutým obočím. Tohle už mou spolubydlícízarazilo.„Hm. Najdeme ducha Vánoc a požádáme ho, abyzastavil sníh?“Plácla jsem se rukou do čela. „Jo, to fakt vyjde,“odfrkla jsem si.„Myslíš? Mě to jen tak napadlo a popravdě,myslela jsem si, že ti to bude připadat jakoblbost…“ zarazila se.„Jasně, že je to blbost!“ málem jsem zakřičela,ale dokázala jsem se naštěstí ovládnout.Znovu jsem se podívala z okna. Chápala jsem,proč chce zachránit nejkrásnější čas roku. Možnánení až tak špatný nápad se o to alespoňpokusit…„Myslím, že vím, kde začít…“ zamumlala tiše.Celá se přitom rozzářila. „Máš portáldo Lutie?“Znovu jsem přikývla.Vytáhla jsem si Modrý drahokam, který byl kpřenesení těl na jiné místo potřebný. Mag semezitím vyzbrojila.Pronesla jsem několik slov ve Starém jazyce.

Drahokam zmizel, ale namísto toho se přivyslovení „Lutie!“ objevil portál. Mag na nicnečekala a vešla do něj; já ji následovala.
V Lutii sněžilo celoročně, ale i tady bylo znát, žeaž tolik sněhu vesnici překvapilo. Stejně jako vdalších koutech kontinentu se nikdo neodvážilven.„Je tu fakt zima,“ povzdechla jsem si a přitáhla sikabát více k tělu. Za sebe i Mag jsem sepomodlila a naše chůze se zrychlila.Mířily jsme k pláním pod Lutií. Mag mi cestouvysvětlovala svůj plán. Garm byl silné monstrumžijící právě u tohoto jinak poklidného městečka.Byl znám pro své magické útoky, kterézpůsobovaly sněhové bouře.Netrvalo nám dlouho, než jsme jej našly. Pomocímodliteb jsem na Mag seslala všemožné ochranya posílení.„Hej, Garme,“ zavolalana monstrum. Nepatřilmezi nejsilnější monstra,která se dokázaladorozumívat lidskou řečí,a tak jsem si nebyla jistá,zda jí vůbec rozumí.„Máš něco společného stím neustálým sněhem?“zeptala se bez okolků.Garm odpověděl… Útokem.Ohnal se po Mag svoutlapou z ledu, ale ta jehoreakci čekala a uskočila.„Když to nejde podobrém…“ usmála se.K boji používala Mag biče. Jakmile se jednou Magdostala do svého živlu, přestala vnímat zranění,která jí kdo uděloval. S jejím léčením jsem měladost práce.„Arrow Vulcan!“ používala zas a znovu svůjnejsilnější útok.A pak… Pak se Garm svezl mrtvý k zemi.
Mag unaveně dosedla na sněhovou pokrývku astejně tak i já. Častokrát jsem se divila, že mi vjejí záchraně bohové ještě pomáhají. Museli mít snámi setsakra práce.
Nechápavě jsem sledovala, jak se Mag zvedla ajako ve snu došla až ke Garmovi. Na zemi vedleněj ležel plátěný pytlíček. Doběhla jsem k Mag,abychom zjistily, co v něm je.
Otevřela jej a já v první chvíli ani nevěřila tomu,co vidím. Uvnitř se blyštěl drahokam, jaký jsem
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ještě neviděla. Byl vybroušen takřka dokulata aměl barvy duhy.
„Co je to?“ zeptala jsem se. Mag, stejně užasle,odpověděla, že nemá ponětí.„Ale určitě to nebude náhoda,“ dodala vzápětí.„Musíme se vydat do Yuna. Jestli nenajdemeodpověď tam, tak už nikde,“ řekla jsem po chvílirozvažování. Souhlasila jsem s tím, že tenhledrahokam, ať už dělá cokoli, je důležitý.

***
Naše cesta do Yuna chvíli trvala  musely jsmenajít někoho, kdo tam má portál.
V Yunu jsme vyrazily do knihovny. Podleočekávání tam nikdo nebyl.Několikrát jsem ji už navštívilaa tak jsem věděla, jakýmzpůsobem v ní fungujevyhledávání. I tak jsmemusely přečíst mnoho svitků,abychom našly potřebnouinformaci…

„Mám to!“ vykřikla jsem. Magse ke mně okamžitě přihnala.Rozdělily jsme si práci  onase probírala novějšími svitkya já těmi staršími, protožejsem ovládala Starý jazyk.„Co se tam píše?“ zeptala se.„Mluví se tam o Garmovi a o tom drahokamu.Pomocí něj se dá zřejmě ovládat počasí… Ovšemobřad může provést jen někdo s velkou duševnísilou… A samozřejmě Garm sám,“ shrnula jsemobsah svitku.„Velkou duševní silou? Asi vím, koho mají namysli,“ zazubila se. Na můj nechápavý pohledodpověděla jediným slovem: „Papeže.“Okamžitě mi došlo, že má pravdu  kdo jiný byto měl dokázat?
Mag vytáhla z kapsy červená motýlí křídla, kteráse dala použít podobně jako portály  podlebarvy se rozlišovalo, do jakých všech měst se sjejich pomocí můžete dostat. Tyhle fungovaly jendo Rachelu a Veinsu.
Mag neotálela a v pěsti křídlo rozdrtila: „Rachel!“Vzápětí zmizla. Následovala jsem jejího příkladu.V dalším okamžiku jsem již stála na zasněženémnáměstí jinak téměř pouštního města. Spolu sMag jsme se vydaly do Chechrumniru, kde sídlil

papež.
Mag se v chrámu orientovala, jako by tu už byla.To mě překvapilo. Odvedla nás ke dveřím, předkterými stály stráže.
„Jsem Magnolie. Žádám audienci u papeže. Známě,“ řekla autoritativním hlasem. To, ženepoužila jen zkratku svého jména, byloneobvyklé.
Jeden ze strážců vešel do místnosti, a když sevrátil, byly jsme vpuštěny dovnitř.„Mag!“ zavolal dětský hlas. Tehdy jsem poprvéuviděla papeže  vlastně papežku…Nikdy by mě nenapadlo, že nejvyšší představitelvíry bude stěží desetileté dítě.„Vaše svatosti,“ usmála se Mag a poklekla.Následovala jsem jejího příkladu. Papežka k námdošla a jemně nám pokynula, abychom vstaly.„Co potřebujete?“ zeptala se dívčina. Magvytáhla drahokam.„Můžeš tím zastavit sníh,“ řekla jen. Pak seotočila na mě.„Tady Aireen ti už vysvětlí, co s tím dál,“ dodala.Nadechla jsem se a začala dítěti vysvětlovat, cojsem se ve svitcích dočetla.„To nezní složitě,“ řekla překvapeně papežka.„Počkejte tady. Půjdu provést příslušné obřady…A zastavím to příšerné počasí.“Osaměly jsme. Obřad musela provést papežkasama, tak pravil svitek.
Po hodině jsme zaslechly výkřik. Obě jsme serozeběhly k místům, kam odešla dívenka, aodkud výkřik i vyšel. Očekávala jsem nejhorší.Litovala jsem, že jsme nešly s dítětem… Teď užmůže být mrtvá.
Když jsme vpadly do oné místnosti, zarazily jsmese ve dveřích. Papežka stála u okna a tleskala.Rozešly jsme se k ní jako ve snu…
Jak se ukázalo, papežka nevykřikla proto, že byse jí něco stalo… Ale proto, že se obřad povedl.Opravdu přestalo sněžit.

***
S přípravami na Vánoce se začalo hned, jakčarodějové zbavili Midgard největšího množstvísněhu. Svátky se slavily bouřlivěji než kdy dřív všichni byli šťastní, že přežili ve zdraví. Jenmálokdo ví, jakou úlohu v tom všem hrály dvěmladé dobrodružky…
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Byl pozdní vánoční večer. Asi přesně takovývečer, jako je právě tento. Tmavě modré nebebylo poseto zářícími hvězdami a pronterské ulicebyly prázné, neboť všichni lidé si právě užívalispolečné rodinné chvíle. Tedy, až na Meridian.
Meridian byla vždycky samotářka, neměla žádnékamarády. Né proto, že by byla špatný člověk,ale o lidi se nazajímala. V jejích očích tobyli falešní snobové, myslící jen nasebe. Veškerý svůj volný čas prototrávila na pátém geffenskémfieldu mezi divokýma kočkama,kterým říkala Wild Rose. Vtento den se ale toulalaprávě po vylidněné Pronteřea nahlížela do okenrodinných domků, kdeenergicky svítil vánočnístromeček, jehož světýlkabyla z Caterpillarů ašťastné rodiny se přežíralypolévkou ze Swordfishe,nadívaným Peco Pecem snasekanou Rafflesii apudingem z PhotonCannona.
„Ach, jaké by to asi bylo, mítnějakou rodinu,“ povzdechla siMeridian. V tom se vedle ní vynořilušlechtilý novice Gilbert Grissom.„Také znám ten pocit,“ povědělpološeptem. Meridian se otočila a uviděla malého,mírně zženštilého kluka, který se na ni usmíval, ajeho oči jako by říkaly „Vem si mě!“. Meridian seotočila zpátky k oknu a šmírovala rodinu dál. „Comyslíš, přijali by dva tuláky mezi sebe?“ „Tihle ti?Pochybuju. Tato rodina myslí jen a jen na sebe.Ale co kdybychom zkusili támhle ten domečekpřes ulici?“ Meridian se podívala za sebe a uvidělastarou chatrč. Vypadala celkem opuštěně, alezvědavost jí nedala a zeptala se malého Gilberta:„Proč zrovna tento dům?“ Gilbert si přitáhlMeridianino ouško ke své puse a pošeptal jí: „Víš,nesmíš soudit věci podle prvního pohledu. I když

tento dům vypadá zchátrale, pořád má svékouzlo!“. Vzal tedy Meridian za ruku a přešli přesvylidněnou ulici. Zvedli své zmrzlé ruce aspolečně zaklepali na velké dřevěné dveře.*KLEP, KLEP!*
Dveře se náhle otevřely, jako by na ně již čekaly.Malý Gilbert vyšel hrdým krokem dovnitř aMeridian náhle znejistila. Proč se dveřeotevřely, aniž by je někdo otevíral, aproč Gilbert vyšel dovnitř tak jistě,jako by tam už někdy byl? „Noták, neboj se!“ zavolal Gilbertna Meridian. Meridianuposlechla a poslušněpřicupitala za Gilbertem. Šlispolu temnou uličkou, kterábyla poseta zvláštnímistarožitnými obrazy,rovnou do sklepa. Kdyžpřišli na místo, dívala se naně celkem slušněvypadající skupinkamladých noviců. „Tohle jeMeridian, dnes tu bude snámi,“ představil ji Gilbertostatním. Novicové se kMeridian seběhli a postupně ses ní seznamovali. Posadili našimalou cikánku ke společnémustolu a nabízeli jí různé laskominy,jako například sušené dřívko ze StoneShootera, nebo namáčené Blue Herby vmedu. Nikdo se k ní nikdy nechoval tak hezky,jako tito nováčci. Musela si přehodnotit svůjžebříček „Tak co, Meridian, zůstaneš dnes snámi?“ zeptal se Gilbert. Meridian se trochuzaculila a souhlasně pokývla hlavou.
A tak tato malá gypsy poznala nepoznané. Lidépřeci nejsou tak zlí, jak si myslela, tedy, aspoň névšichni. Od tohoto okamžiku Meridian společnětrávila své volné chvíle s mladými novici, kteří sepostupně zdokonalovávali ve svých vědomostecha stávali se z nich mocní wizardi, sinové ahunteři.

Koupil jsem kapra, dal do vany, v noci jsem šel okolo vany a zdálo se mi, že plave nějak divně, takjsem si říkala, že ho radši zabiju, než aby mi chcípnul. Tak jsem kapra praštil, nechal vytéct krev apoložil už čistého na pračku vedle vany. Ráno slyším malého bráchu jak brečí a pořád říká – no plav,plav. Tak jsem vyběhl a koukám do koupelny, tam brácha, kapra v ruce, natočenou plnou vanu asnažil se ho oživit a učil ho plavat. Myslel si, že na pračku vyskočil kapr sám a tak ho chtěl dát zpátkydo vody :D
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MMiinnuulléé ččíísslloo vvyyrruukkoovvaalloo sseessoouuttěěžžíí:: NNaadděěll pprroossttřřeeddnniiccttvvíímmččaassooppiissuu,, nněěkktteeřříí ččtteennáářřii vvyyuužžiilliinnaaššíí aakkččnníí nnaabbííddkkyy aa ppoossllaalliiddooppiissyy pprroo jjeežžííšškkaa RReebboorrnnttaajjmmssáákkaa.. TTeenn ssaammoozzřřeejjmměě nneelleenniillaa jjaakk ooddbbyyllyy VVáánnooccee,, zzaaččaallnnaadděělloovvaall..

Carly: Mergimu dakujem aodkazujem, ze aj ked to nieje zlate prasa, tak sa onhoaj tak postaram. Nebudem vdarceku hladat ziadne skryteposolstvo a beriem to shumorom. :) Ved darovanemu konovi na zubynemame pozerat. TakzeChrocht! ehm...Dakujem

Pro: Black DevilA proč? :) Důvod je prostý. RO nehraju moc dlouho a ona mi faktdost pomohla. Mohla jsem se zeptat na úplně cokoliv a se vším mipomohla. Např. Crunch Toast a vůbec jsem nedávala Hermity takmi vpodstatě všechny sýry vyhuntila :D :D. Za to jsem jí mocvděčná a pořád píše, že chce Small Ribbonky a já nemám penízena to, abych jí je koupila tak snad :D.Didly Dadly.

Pre: Didly DadlyPrečo? Jednoducho, veľmi chcetú LaDku, ale nemôže nikdyzostávať dlho na RO, takže tenquest nemá ako spraviť, keďžeje náročný, čo sa týka najmäčasu, ale aj tých zen, no :/. Akúpiť ju takisto nemá jak, alebolepšie povedané, za čo. Pretoby som chcela, aby ju dostalana Vianoce ako darček:). Ak byto šlo, bola by som veľmi rada,a samozrejme, jej by tospravilo veľkú radosť:). Diky..Black Devil
> Od Didly DadlyBlack, dekujuu!! I když je tovirtuálně, udělalo mi to radost.Snad se ti ty ribbonky ode mětaky líbí…:D Šťastné a veselé!:D

K nadílce rád bych nadělilsummer event suity svémumiláčkovi, protože se jí hroznělíbí, ale nedají se sehnat. Navícproč si neudělat trochu léta vtomhle počesí.
S pozdravemPucflicek
P.S. miláček má char Minitko

Ahoj rád bych se zúčastnilVánoční soutěže 2012 naRebornu.
Nejsem tu z důvodu, že bychnechtěl investovat do přátel,co tu mám a nebo že bych nato neměl, ale z důvodu toho,že to co bych jím chtěl dát,jim dát nemůžu.
Jelikož budou vánoce, kteréjsou svátkem klidu a míru aje hezčí dávat než brát, takjsem se rozhodl pro tentonetradiční krok, když už je kněmu možnost.
Je hodně možností a velkývýběr toho, co dát tady naserveru někomu a za to jsemstrašně rád a i ty maličkostizahřejou na duši víc, nežnějaké Bombastické věcitypu Dia a Rohů.
Chtěl bych strašně mocobdarovat človíčka který jesuprový nejen povahově. Sice jeto naše obětavé ztřeštidlo, aleMY ho máme všichni rádi. Je tovelká parádnice, ale je prokaždou špatnost a zábavu nikdyse s ní nenudíme. Vymýšlíspoustu Guildovních akcí a

Questíku. Nikdy se nedívá nasebe a všechny výhrysponzoruje ze své kapsy a tímtojí chci strašně poděkovat za to,že jí máme a že při nás vždystojí. Jedná se o hráčku Fressii achtěl bych ji obdarovat napostavu Carly. Jak už jsemzmiňoval, že je to Parádnice, takjsem hodně uvažoval nad tím,co Jí dát a rozhodl jsem se proSavage Babe Hat. Je toroztomilé a snad i vzhledověhezké a myslím si že jí toneurazí, spíše pobaví a takovéroztomilé selátko i zahřeje naduši. Pokud by se mohly dát ktomuto dárku slova, tak bychjen napsal: Buď tím kým jsi,protože takovou tě mámevšichni rádi. Přejí ti hodněkrásných dárků a spokojenéchvíle pohody o vánočníchsvátcích.
V druhé řadě bych chtělobdarovat člověka, na kterémmi moc záleží a to postavu

strasidlo. Je to člověk, nakterého se můžu kdykoliv ajakkoliv spolehnout a to nejen vherních situacích, ale i vRealném životě a taky je točlověk, kterého si moc vážímproto, jaký je i když ne vždy jeto s ním pohodové :D. Na tyvánoce bych mu chtěl popřátHodně zdraví, lásky a štěstí,spokojených dnů a málo vypitéSlivky na Silvestra (tím myslímvypito v mezích) a obdarovatbych ho chtěl exp manualy.Tento dárek mu chci dát proto,že je to takový vlček samotář ajelikož 90% hráčů (včetně mě)používá vyexpení se v Biu a nalokacích, kde Hráč jeho povahynedokáže zabíjet a on si to chcevyexpit sám, tak mu jen chcipomoct tímto způsobem.
Děkuju za přijetí návrhu spozdravem Mergi

Reborn times • 39

VVÁÁNNOOČČNNÍÍ SSOOUUTTĚĚŽŽ



KKddoo ssii hhrraajjee,, nneezzlloobbíí
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1. Najděte 7 rozdílů



......ssoouuttěěžžíímmee ssee SSaajjuurrii

SSpprráávvnnáá řřeeššeenníí ppoossíílleejjttee
ddoo 1100..33..22001133 nnaa::

rreebboorrnn..ttiimmeess@@ggmmaaiill..ccoomm
AA vvyyhhrraajjttee::

OOCCAA aa dduukkááttyy
NNeezzaappoommeeňňttee ssee ppooddeeppssaatt

ppoossttaavvoouu zzee hhrryy..
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2. Spojte body u
obrázků, které spolu
významově souvisí.
Písmena v průsečících
těchto spojnic tvoří
tajenku

3. Na ústřižcích je
celkem 21 slov. Vyberte
z nich to s nejvíce
písmeny.



TTAAJJEENNKKAA
správná odpověď: TYIANAK
OCA za tajenku dle notářsky ověřeného losování vyhrává: Mayuka
SSUUDDOOKKUU
správná odpověď: VIZ OBRÁZEK DOLE
OCA za sudoku dle notářsky ověřeného losování vyhrává: Pucflíček
NNAAJJDDII RROOZZDDÍÍLLYY
Správné řešení: VIZ OBRÁZKY V PRAVO
OCA za rozdíly dle notářsky ověřeného losování vyhrává: Mergi
OCA za bonusovou otázku vyhrává Nynka jakožto jediná, která přípsala
správnou odpověď
Dukát získal každý, kdo vyřešil nějakou soutěž
(za každé správné řešení jeden).

SSPPRRÁÁVVNNÁÁ ŘŘEEŠŠEENNÍÍ ZZ PPOODDZZIIMMNNÍÍHHOO ČČÍÍSSLLAA
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PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE:
NNAA JJAAŘŘEE




