
 

VII. Kalandozok.hu Téli Tábor 

Vinye, 2009 december 27-30 

Kedves Kalandozók! 
 
Idén úgy gondoltuk, valami olyasmivel is készülünk nektek, amivel 
megörökítjük a tábor hangulatát, fontos pillanatait, nagy nevetéseit, s 
egyben az olyanok számára is beszámolóul szolgálhat, akik nem voltak 
jelen. Forgassátok ezt az apró könyvecskét mindig mosollyal! 
 
Köszönjük, hogy eljöttetek, reméljük, még sokszor találkozunk, minden 
évben várunk benneteket! 
 
A Kalandozok.hu Téli Táborának szervezőcsapata 
 
 
Résztvevők: 
 
Alkyone Fenyx Sneer 
Antail Frosty Suttogó 
Atvy Hokusz TAO 
Bigmac Hunter Tetra 
Brego Ira Thya 
Catsmile Kukachuszár Tybycsoky 
Ceripapa Lord Gwain Vassi 
Con Salamander Lord Lynxx Venes 
Crowstone Lord Raptor Zármin 
Cz MagyarGergely Zsoldi 
Daru Manndil Wolfy 
Dave en Arasak Moonshadow Raven 
Felon Oshram 

Azbesztkecskék 

Bigmac 
„Ellopom a freskót.” 

Fenyx 
„Hittéritek.” 

Frosty 
„Nem szeret engem!” 

Zármin 
„Nem fogok alkudozni, az a büdös dzsadok feladata!” 

KM:Alkyone 
„Nyílvessző nélkül?” 
 
„Milyen dolog az, hogy elmegyek egy órára, és mire visszajövök, valaki beleszart 
az ágy közepibe?!” 
 
„      -      Megfogok valamit és hozzávágom Fanfárhoz! 

- Ott van a bakancsod… 
- Rendben, megfogom és hozzávágom, dobok Tét! 

00” 
 
„A tőrömmel ki tudom szúrni a hajó alját?” 
 
Könyvtárban a barbár: 

- Öhh… könyvet! 
- Mégis milyet?! 
- Hát lepjen meg! 
 

Beleülök a Dézsába! 
- De ruhában vagy! 
- Csak egy ágyékkötő van rajtam! 
- Meg egy pár csizma! 
- Hát, most már mindegy.



 

Bájkeverők 

Ceripapa 
„Legközelebb a másfélkezes 
kardot használom ám!” 

Felon 
A karakteréről: „Eldöntötte, 
hogy szeretne minél több 
embert felnyomni az 
Antissra.” 

Oshram 
„És akkor leszúrom, hirtelen felindulásból!” (szívszerelmét) 

Venes 
„Szép a szeme” 

KM: Cz 
„Ha ha ha ha ha ha HA HA HA HA HA HA!” 
 
„Érzed, hogy szabályosan remeg a keze. 

- Az a jó!” 
 
„Oshi milyen kis kurvapecér lett!” 
 
Tszirok az asztalra csapva (épp beleeszik egy suhanc az ételükbe): 
„     -    Te mit csinálsz itt? Takarodj! 
Fanfár: - Nyugi, nem bántalak.” 
 
„Fanfár: Elvigyelek kurvázni? Én fizetek! 
Loor (szerelmi bánat): … Hát… Ha az segít…” 
 
„Papnő: - Kérek a sebre pálinkát! 
Bárd: - Nem, nem! Alkohol kell! 
BM: - Miért, a pálinka nem az?” 
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Belső Vérzés 

Hokusz 
„Én meg majd 
seggbekúrom, hogy lássa, 
ez is a kalandozólét része!” 

Ira 
Kijátszotta a néma 
mutatványost… 

Thya 
„Megbélyegzem, aztán a rabszolgámmá teszem!” 

Tybycsoky 
„Ez tök jó, csináljunk egy ilyen Franchiset!” 

KM: Suttogó 
„Elmém erejével távol tartottam a medvéket!” 
 

„Tudja, minálunk megölik azt, aki nem kopog!” 
 
Fanfár, miután lefeküdt a csaposlánnyal, és a lány egy óra elteltével 
zilálva visszajött: 
 

- Szerintetek ennyire jó volt Fanfár? 

A csaj visszajön elétek, és visszaadja az egy aranyat, amit tőletek 
kapott… 
 
„Feláldozom.” 
 
„Daraboljuk fel őket, és dobjuk a pöcébe… Ott úgysem keresnék…” 
ui.: De. 



 

Északi Kóborlók 

Andoron 
„Északi Gyógyító” 

Daru 
„A Hős Lovag” 

Kukachuszár 
„Aki mindent maga kell, 
hogy csináljon” 

Lord Lynxx 
„A Hallgatag Harcos” 

KM: MagyarGergely 
„Csak még öt percet adjatok!” 
 
„60 éves harcos… Már kerekes lóval jár.” 
 
„-Menjünk inni! 
-De még csak reggel van! 
-Mikor volt ez akadály?” 
 
„OK, hát őt is felírjuk a halállistára…” 
 
„Ó, ez a ruha, milyen elegáns, milyen hétköznapi!” 
 
„Úgy látom itt akárkiből bárki lehet!” 
 
„Rendben, szólsz, hogy rakják össze a lovadat.” 
 
„A mágikus templom.” 
 
„Küldjünk előre pár embert, hátha van csapda!” 

 

KM Killers 

Catsmile 
„Megmutassam a 
bélyeggyűjteményem?” 

Dave en Arasak 
„Én látványosan 
halálsápadt leszek!” 
Lord Gwain 
„Én nem láttam semmit!” 

Manndil 
„Na, most jön az, hogy leharapom a mellbimbóját!” 

Wolfy 
Darton templomból menekülve: „Adok a napi testedzésnek; Futok!” 

KM: Crowstone 
„Á, te nem ezt fogod mondani!” 

 
„Folyamatosan küldöm a helyzetjelentést, ráértek sietni!” 
 
„Észre sem veszik, én gyorsan végzek.” 
 
„Atyám, nézze meg a bal orcámat! Ez egy 16-os szépség. Ezt kérném a 
másik oldalra is!” 
 
„- Atyám, nem látott itt egy szökött rabszolgát? 

- Nem, csak én vagyok itt, meg Darton.” 
 
„Milyen szemtelen vagy te!” 
 
„Fogják meg, tolvaj!” 



 

Konda 
Lord Raptor 
„Akkor belenyomom Fanfár 
fejét a halott beleibe!” 

Moonshadow Raven 
„Megcsókolom a dzsad szent 
szimbólumát!”(Ranagolita 
fejvadász) 

Vassi 
„Felkenem az Ynevagrát majd szétkenem a csalánt a heréimen!” (65 éves) 

Zsoldi 
„True Gangster” 

KM: Atvy 
„Ennél jobban nem lehet halott.” 

 
Ynevagra. 
 
Méregtű: 01 – Hastin – sírni tudnék 
 
„Mi elfoglaltuk a Galleont!” 
 
„Felszereléslista: öt skorpió, egy kobra, egy Hastin, két rabszolga” 
 
„Nekem már minden lépcső egy kaland!” 
 
„A kardot bennehagyom sülni” (10k10es villámpenge) 

 
 
 
 

Zrogdavar 2.0 

Antail 
„Mi lenne, ha koponya 
alakú lenne a katedrális?”  

Hunter 
„Akkor kimegyek és 
megnézem a fűzfánál 
várakozó ellenséget.” 

TAO 
„Harapófogóval gyorsan letépem a körmeit, nem figyelek a szépségre.” 

Tetra 
„Hát, akkor én játszom az ernyedt péniszemmel!” 

KM:Sneer 
„Hét réz lesz.” 
 
Élőhalott kisfiú (a szolgájuk) álldogál a templomban. 
 „Kicsi Alyr menj a sarokba!” 
 
 „Tudod, Fanfár, neked is ezt kell tenned majd a Niarei hercegnőddel, én is 
ezt tettem, mikor az asszony megcsalt.” (Homonekrofil tevékenység 
közben) 
 
„A halál hasadékában meg kell keresnünk az aquirt!” 
 

„-    Leveszed a lapot? 
- Leveszem a lapot!” 

 
„Hé, kurva, kéne nekem egy hét hónapos terhes asszony!” 
 
„Abdul is kap enni a hullából!” 


