[26/12/2015]
12:22 [Myrcell]: :) Szia!
12:22 [Zebrahead]: szia :)
12:22 [Zebrahead]: elővetted ezt a régi karit?
12:23 [Myrcell]: igen
12:23 [Myrcell]: bg-re alakítgatom
12:23 [Zebrahead]: akkor megyek és jól levadászlak :D
12:24 [Myrcell]: odébb van még :)
12:24 [Myrcell]: Mizu veled mesélj!
12:25 [Zebrahead]: végre pihenés, semmittevés
12:27 [Myrcell]: :)
12:27 [Zebrahead]: meg rápihenés a tanulásra
12:27 [Myrcell]: meló ugyanaz? :) váltani szerettél volna, azért kérdezem
12:28 [Zebrahead]: ugyan az igen
12:28 [Zebrahead]: változott pár dolog és nem kell megszakadni
12:28 [Myrcell]: nahh az pozitív 
12:29 [Zebrahead]: most csak gyüjtöm a lóvét amennyit lehet
12:29 [Zebrahead]: aztán valami bizniszbe belevágni
12:29 [Myrcell]: van konkrét cél? :)
12:29 [Myrcell]: persze ha nem titok
12:30 [Zebrahead]: még mindig valami jó vállalkozást
12:30 [Myrcell]: még mindig merész gondolatnak tartom a mai világban :)
12:31 [Zebrahead]:  hát figyi én azt veszem észre hogy ha jól akarsz élni kell egy **** jó vállalkozás
12:32 [Myrcell]: én meg azt, hogy ha jól akarsz élni akkor elmenekülsz külföldre :)
12:33 [Zebrahead]: jó ez is benne van a pakliban
12:33 [Zebrahead]: de akkor kombozom a kettőt és egy külföldi vállalkozást nyitni :D
12:34 [Myrcell]: igazad van :D
12:35 [Zebrahead]: beszéltem egy ismerössel és mondta külföldön általában nem raknak rád annyi terhet mármint az állam ha vállalkozást akarsz csinálni
12:36 [Zebrahead]: vicc hogy itt mo-n mik vannak ha bevételed sincs de fizess meg hasonlok
12:36 [Zebrahead]: de asszem neked nem kell ecsetelni :)
12:36 [Myrcell]: nekem nem :)
12:37 [Zebrahead]: te még postázol?
12:38 [Zebrahead]: amugy három opciot látok magam előtt, hogy vállalkozás, vagy végre lediplomázni és olyan állást találni mérnökként vagy kimenni külföldre
12:40 [Myrcell]: már nem postázok :)
12:40 [Zebrahead]: na mit dolgozol?
12:41 [Myrcell]: a vállalkozásunkban vagyok :P
12:41 [Zebrahead]: na tessék 
12:42 [Zebrahead]: és a vállalkozás nem jó ötlet :)
12:43 [Myrcell]: hát na :D
12:43 [Zebrahead]: jó persze azért más már egy jól befutott vállalkozás :)
12:45 [Myrcell]: idegeskedek eleget mióta magamnak dolgozom
12:46 [Myrcell]: na de picit afk,ebédelek egyet :)
12:46 [Zebrahead]: oksi
12:46 [Zebrahead]: jó étvágyat :)
12:47 [Myrcell]: köszi!
13:29 [Myrcell]: rece :)
13:29 [Zebrahead]: rere :)
13:32 [Zebrahead]: mit kutatsz annyit tanarisba?
13:32 [Myrcell]: transmog :)
13:33 [Zebrahead]: megint ilyen ruha izé?
13:35 [Myrcell]: aham
13:37 [Zebrahead]: akkor jól emlékeztem hogy az az
13:37 [Myrcell]: :)
13:38 [Zebrahead]: nekem meg végre kiesett ez a archeologys fegyo
13:39 [Myrcell]: nahh grat hozzá!
13:40 [Zebrahead]: köszi
13:42 [Zebrahead]: 525ig vannak a szintek ugye?
13:42 [Myrcell]: igen
13:44 [Zebrahead]: akkor még van vissza
13:44 [Myrcell]: hamar meg van az
13:45 [Zebrahead]: 400as
13:54 [Zebrahead]: jók a bg-k?
13:54 [Myrcell]: igen itt még élmény
13:55 [Zebrahead]: :)
13:57 [Zebrahead]: akkor ott se ha túl kevesen vannak
13:57 [Myrcell]: sosem látlak fent
13:57 [Myrcell]: most épp elkaptalak :)
13:59 [Zebrahead]: nem nagyon játszottam mostanság
14:01 [Zebrahead]: kis karizni szoktam
14:02 [Myrcell]: :)
14:02 [Zebrahead]: instáztam régebben veled is párszor
14:02 [Zebrahead]: csak nem tudtál róla
14:04 [Myrcell]: igen ? :)
14:04 [Myrcell]: ezzel?
14:04 [Zebrahead]: vyco
14:05 [Zebrahead]: ha te voltál :D
14:05 [Myrcell]: jaja
14:06 [Zebrahead]: nem volt nehéz kitalálni hogy a te karid az :P
14:06 [Myrcell]: :)
14:08 [Zebrahead]: talán tank
14:08 [Myrcell]: aha az
14:13 [Zebrahead]: hordába nincs 79-em a mage volt mikor ezt huztuk
14:13 [Zebrahead]: csak attila anno tovább huzta 80ra
14:16 [Myrcell]: jaja arra emlékszem
14:17 [Zebrahead]: azzal könnyű volt fejlödni, te romboltál a palával :D
14:18 [Myrcell]: hááh :D
14:21 [Zebrahead]: hm csak engem dobott le?
14:22 [Myrcell]: igen
14:22 [Myrcell]: engem nem :)
14:22 [Zebrahead]: sejtettem
14:24 [Zebrahead]: transizéhez farmolnod kell?
14:26 [Myrcell]: igen
14:27 [Zebrahead]: hülye kérdés, northenden is ugyan annyi régész izét ad ha keresek?
14:28 [Myrcell]: mire gondolsz?
14:28 [Zebrahead]: ilyen szimbolumot vagy miaz
14:28 [Zebrahead]: fragmentet
14:28 [Myrcell]: mindenhol ugyanannyi van
14:29 [Zebrahead]: mert ott még nem jártam
14:29 [Zebrahead]: de most átmegyek
14:32 [Myrcell]: :)
14:32 [Zebrahead]: viszont ez de szemétség újra be kell kötni az összes repülöst itt paff
14:59 [Zebrahead]: hm itt se megy gyorsabban azt kell mondjam
15:00 [Myrcell]: hát írtam, hogy mindenhol ugyanannyi van :)
15:00 [Zebrahead]: igen de reméltem kisebb távolságok vannak itt :D
15:02 [Myrcell]: :D
15:07 [Zebrahead]: igaz it van uj fragment
15:08 [Myrcell]: jaja csak nem tudom mennyire érdemes azt ott "farmolni"
15:08 [Myrcell]: lehet nem ad semmilyen jó itemet
15:08 [Zebrahead]: azt nem néztem meg
15:09 [Zebrahead]: csak hogy van ilyen acsi hogy össze kell rakni minden fajtábol
15:19 [Zebrahead]: heh nem tudom mi vn hogy ledobál
15:19 [Myrcell]: talán net
15:20 [Zebrahead]: lehet
15:20 [Zebrahead]: tegnaptól a wifi volt szar
15:21 [Zebrahead]: kiderült anyu takaritás közbe leverte a routert a szekrény tetejéről a szekrény mögé :D
15:22 [Myrcell]: :D
15:23 [Zebrahead]: gyenge volt a jel, a hugom szobájáig el se ment, az meg csodálkozott mire anyu mondta hogy jah nem tudja hova esett a router, na mondom igy nem kell csodálkozni :D
15:24 [Myrcell]: Anyud nagyon szereti a routert
15:24 [Myrcell]: múltkor a vezetéket porszívózta szét
15:25 [Zebrahead]: persze
15:25 [Zebrahead]: de ha ő nem tud netezni akkor meg baj van :D
15:40 [Zebrahead]: még 100 pont áh
15:40 [Myrcell]: azt már fél lábon is :D
15:42 [Zebrahead]: azt hittem ma meg lesz de ugy néz ki nem :D
15:49 [Zebrahead]: egyszerre két karival, van ám luxus :D
15:50 [Myrcell]: csak enchi
15:50 [Zebrahead]: gondoltam
15:51 [Zebrahead]: van pvp cucca is a palának?
15:51 [Myrcell]: nincs külön pvp cucc
15:51 [Zebrahead]: jaham
15:51 [Myrcell]: catás itemekben kell ide bemenni twinkelni
15:52 [Zebrahead]: nem ér twinkelni :P
15:58 [Myrcell]: dehogynem ér
16:09 [Zebrahead]: csak huzlak :)
16:12 [Zebrahead]: hihetetlen hogy itt is a map másik végébe adja a lelőhelyet
16:13 [Myrcell]: jól ki van ez találva
16:14 [Zebrahead]: legaláb már van pár repülös bekötve
16:26 [Myrcell]: hűű izgalmas a bg
16:27 [Zebrahead]: sokan vannak?
16:29 [Myrcell]: igen fuulos
16:29 [Myrcell]: fullos*
16:29 [Zebrahead]: az jól hangzik
16:35 [Zebrahead]: ki nyert?
16:35 [Myrcell]: az alli
16:35 [Myrcell]: :D
16:36 [Zebrahead]: ki más :D
16:38 [Zebrahead]: közbe rájöttem hogy azért nem találkoztam még ork meg dranie fragmenttel mert az meg outlandon van csak
16:38 [Myrcell]: :) nézz utána mit merre
16:41 [Zebrahead]: lehet nem ártana
16:48 [Zebrahead]: neked is akad og? vagy az én gépem ilyen szar csak :D
16:48 [Myrcell]: aha akad
16:49 [Myrcell]: sok a kocka
16:49 [Zebrahead]: akkor megnyugodtam
16:50 [Zebrahead]: olcsok amugy a 79-es catas cuccok?
16:53 [Myrcell]: igen ah-ban nézz körül
16:53 [Myrcell]: de nincs 79-es karid itt nem?
16:55 [Zebrahead]: az jó legalább
16:55 [Zebrahead]: itt 55
16:55 [Zebrahead]: vagy 58 :D
16:56 [Zebrahead]: ha jól rémlik
16:57 [Zebrahead]: de alli van papom azzal le tudlak ölni :P
17:00 [Myrcell]: köszmá
17:00 [Myrcell]: ne gyere velem szembe mert nem tudom ki vagy :)
17:00 [Myrcell]: és nem akarlak bántogatni
17:01 [Zebrahead]: blnt nevű pap
17:01 [Myrcell]: :)
17:01 [Zebrahead]: két papot huztunk ha jól rémlik
17:03 [Zebrahead]: mármint neked is az volt
17:03 [Myrcell]: dudu
17:03 [Zebrahead]: jah tényleg
17:03 [Zebrahead]: myrcelina :P
17:04 [Zebrahead]: mindig lomháztad
17:04 [Myrcell]: az hát :D
17:07 [Zebrahead]: pedig gyilkos az mikor nyomatoad azokat a területiket :D
17:11 [Zebrahead]: jaj viszont lépnem kell mert vendégek jönnek
17:11 [Myrcell]: jól van :)
17:13 [Zebrahead]: hajrá a bg-n
17:13 [Zebrahead]: majd beszélünk :)
17:13 [Myrcell]: köszi
17:13 [Myrcell]: érezd jól magad, szép estét!
17:13 [Zebrahead]: köszi
17:14 [Zebrahead]: pápá :*
17:14 [Myrcell]: szia! :*





[01/01/2016]
14:55 [Kykyou]: ;)
14:56 [Zebrahead]: jól emlékeztem :)
14:57 [Kykyou]: <Deadly Boss Mods> Kykyou is busy fighting against Normal - Altairus (1%, 5/5 people alive)
14:57 [Zebrahead]: mire végeztem az archeologyval nem kidobott két rare-t
14:57 [Kykyou]: <DBM> Kykyou has defeated Normal - Altairus! They have 2 total kills.
15:01 [Kykyou]: :) miket?
15:02 [Zebrahead]: egyik a fossilbol a pajzs
15:02 [Kykyou]: <Deadly Boss Mods> Kykyou is busy fighting against Normal - Asaad (-1.#IND%, 3/5 people alive)
15:02 [Kykyou]: <DBM> Kykyou has defeated Normal - Asaad! They have 2 total kills.
15:03 [Zebrahead]: a másik valami vodoo pet
15:05 [Kykyou]: a pajzs nekem még nem tudott kiesni
15:05 [Zebrahead]: meg lett a 525 erre nézem a következő fossil pajzs na mondom
15:05 [Zebrahead]: persze nem ad azóta fossilt :D
15:11 [Kykyou]: kicsit lelépek pihizni mert végem :)
15:11 [Kykyou]: gyógyulgass :*
15:11 [Zebrahead]: jólvan
15:12 [Zebrahead]: köszi igyekszem :) :*


[02/01/2016]
20:59 [Kykyou]: szia:)
21:00 [Zebrahead]: szia :)
21:00 [Zebrahead]: mizus?
21:01 [Kykyou]: lazulás
21:01 [Kykyou]: ott mizu? jól vagy?
21:02 [Zebrahead]: délután erőtlennek éreztem magam
21:02 [Zebrahead]: ittam valami wick akármit meg feküdtem
21:05 [Kykyou]: most jobb?
21:05 [Zebrahead]: aham most elmult a fejfájás
21:10 [Kykyou]: :)
21:12 [Kykyou]: még mindig archeology?
21:12 [Zebrahead]: ugy belejöttem :D
21:12 [Kykyou]: :) olyan unalmas pedig
21:12 [Zebrahead]: egymás után dobálta ki a rare-ket
21:13 [Zebrahead]: most szedem ki a 9ket
21:13 [Zebrahead]: valami raptor mountot
21:14 [Kykyou]: az jó:)
21:14 [Zebrahead]: amugy unalmas
21:15 [Zebrahead]: főleg hogy össze vissza adja a fragmenteket
21:20 [Kykyou]: hangulat kell hozzá
21:21 [Kykyou]: de társasággal észre sem veszi az ember :)
21:22 [Zebrahead]: még kell 50 a fossilbol a raptorhoz
21:22 [Kykyou]: jól néz ki az a raptor
21:22 [Zebrahead]: azt hittem ez is valami pet
21:23 [Zebrahead]: mert az más esett kettő
21:23 [Zebrahead]: aztán nézem hogy e mount bizony
21:23 [Kykyou]: :)
21:28 [Zebrahead]: ha jól néztem ami még elég jó az két staff
21:31 [Kykyou]: jó a sword is
21:31 [Kykyou]: nem vagy véletlenül bs-es
21:32 [Zebrahead]: már ezt se tudod :P
21:32 [Zebrahead]: sword már meg van
21:32 [Zebrahead]:  [Extinct Turtle Shell] meg ez is
21:33 [Kykyou]: igen ez is jó
21:33 [Kykyou]: hát válthattál...
21:33 [Kykyou]: hé! :)
21:33 [Zebrahead]: az igaz :)
21:33 [Kykyou]: linkelsz nekem?
21:34 [Zebrahead]:  [Blacksmithing]
21:34 [Zebrahead]: catas cuccaim sajna nincsenek
21:34 [Zebrahead]: nem huztam egy centit se :D
21:35 [Kykyou]: jaj :D épp catás cuccra lett volna szükségem :)
21:35 [Kykyou]: köszi azért!
21:35 [Zebrahead]: sejtettem :)
21:35 [Zebrahead]: mi kellene?
21:35 [Kykyou]:  [Redsteel Breastplate]
21:36 [Kykyou]: az anyagot nyilván állnám
21:38 [Zebrahead]: ha jól nézem 500 skillnél lehet gyártani
21:40 [Kykyou]: én nem tudom
21:40 [Kykyou]: de majd guilden belül megoldom :)
21:41 [Zebrahead]: ha nem annyira sürgős majd csinálok
21:41 [Zebrahead]: nem akarsz 85re menni hogy ilyen kell?
21:41 [Kykyou]: nem :)
21:41 [Zebrahead]: sejtettem :)
21:45 [Kykyou]: kis twinkelés van tervben
21:45 [Zebrahead]: mi más :P
21:47 [Kykyou]: még csak rongyokban jár a dk-m de atomskill :D
21:47 [Zebrahead]: paff :D
21:48 [Zebrahead]: milyen dk vagy?
21:48 [Kykyou]: frost épp
21:50 [Zebrahead]: mondjuk nem vágom cataba mi a jó
21:50 [Kykyou]: én sem :D
21:50 [Kykyou]: de ez tetszik
21:51 [Zebrahead]: darálsz :D
21:51 [Kykyou]: óyessz :D
21:58 [Zebrahead]: ahogy olvasom irja a jó frost pvp-t
22:04 [Kykyou]: én is azt olvastam
22:11 [Zebrahead]:  [The Innkeeper's Daughter] esett ez is most kiprobáltam :D
22:12 [Kykyou]: :)
22:26 [Zebrahead]: na most kezdem unni a repkedés
22:26 [Zebrahead]: de még 20 fossil
22:27 [Kykyou]: azt már ügyesen :)
22:36 [Zebrahead]:  [Fossilized Raptor]
22:36 [Zebrahead]: jaj hogy néz ki tényleg jó :D
22:36 [Kykyou]: ügyes vagy! :)
22:36 [Zebrahead]: köszi :)
22:37 [Kykyou]: nahh ezt még leadom és ennyi mára :)
22:38 [Zebrahead]: jó gyorsan felhuztad 84-re :)
22:39 [Kykyou]: igen viszonylag 
22:39 [Kykyou]: elköszönök mert kiesik a szemem :D
22:39 [Zebrahead]: jólvan
22:39 [Kykyou]: szép álmokat, jó éjt :)
22:39 [Kykyou]: Szia! :*
22:39 [Zebrahead]: jóéjt, szép álmokat :)
22:39 [Zebrahead]: pápá :*


[03/01/2016]
12:36 [Kykyou]: hé! írd meg mennyi anyagot kell küldenem!
12:37 [Zebrahead]: nullát :)
12:37 [Kykyou]: Peti! nemá namá!
12:37 [Zebrahead]: demá :P
12:38 [Kykyou]: ajh :( akkor meg köszi mégegyszer!
12:38 [Zebrahead]: szivi :)
12:38 [Kykyou]: jól vagy ma?
12:38 [Zebrahead]: nem fáj se a fejem se a hasam ugy hogy remélhetőleg rendbe jöttem
12:39 [Kykyou]: örülök :)
12:40 [Zebrahead]:  [Blacksmithing]
12:40 [Zebrahead]: ha kellene valami
12:41 [Kykyou]:  [Obsidium Executioner] ez fog kelleni de! csak akkor ha városba értem és postáztam a cuccot hozzá!
12:43 [Zebrahead]: ment :)
12:43 [Zebrahead]: ne küldj semmit
12:43 [Kykyou]: woahh :D kinyírhatlak?
12:44 [Zebrahead]: nyirj :P
12:44 [Zebrahead]: ez már volt legyártva :)
12:45 [Kykyou]: köszönöm ezt is! ki leszel végezve :*
12:45 [Zebrahead]: szivi :)
12:46 [Zebrahead]: viszont lépek is 
12:46 [Zebrahead]: csak felugrottam megy lassan a vonatom
12:46 [Kykyou]: áhá megijedtél!
12:46 [Kykyou]: :D
12:46 [Zebrahead]: meg ám de mennyire :P
12:46 [Zebrahead]: na zuzzad az ellent :)
12:46 [Kykyou]: jól van :)
12:47 [Kykyou]: vigyu magadra!
12:47 [Zebrahead]: igyekszem
12:47 [Zebrahead]: pápá :*
12:47 [Kykyou]: szia! :*

