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NOUTATI: 
 

Noutati din versiunea 1.31! 
 

Lista de recruti: 
 
 Putem observa ca avem o statistica a gradelor si putem vedea punand cursorul pe un jucator pozitia lui 
si, deasemenea, cateva date despre situatia lui actuala.  
 
 Nickul jucatorului este afisat sus, sub el aflandu-se o imagine care indica pozitia lui pe harta de joc. Sub 
acea imagine, cu usurinta putem vedea nivelul jucatorului si orasul din care face parte, urmand sa observam 
si punctele sale de viata . Noua lista de recrutare ne va indica si arma acestuia cu care este echipat. Deasem 
nea, putem vedea si statutul sau :  

*in fort 
*in apropierea fortului 
*nu este nici in fort si nici in apropiere  
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Facebook login: 
 

 Aceasta noua optiune iti va permite logarea mult mai usoara cu ajutorul retelei de socializare Facebook. 
Deasemenea, avand un cont pe facebook poti publica diverse rapoarte de la dueluri, batalii de fort,munci sau 
chiar cand primesti o medalie pe peretele tau.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detalii rapoarte: 
 
 Începând cu următorul update, cu uşurinţă vom putea vedea mai multe detalii despre raportul în urma 
unei bătălii de fort sau în urma unui duel. 
 
 În lista cu rapoartele dacă vom pune 
cursorul pe un anumit raport al unei bătălii de 
fort vom putea observa cu uşurinţă ce sumă de 
bani am câştigat în urma bătăliei, câtă         
experienţă am primit şi ce daune am suferit, 
iar , daca este cazul şi am primit obiecte vom 
vedea şi imaginea lor . 

 În cauzul primirii unui raport în urma unui duel, din nou, 
punând cursorul pe lista cu rapoarte putem observa, pe langă 
suma de bani şi experienţa primita şi daunele provocate sau suf-
erite.  
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Poker-ul este un joc popular de cărţi în care jucătorii mizează pe valoarea superioară a combinaţiei de cărţi 

("mâna") aflată în posesia lor, pariind 
sume de bani pentru obţinerea potului, 
adică a sumei puse în joc. În Vestul Săl-
batic jocul de poker era foarte popular. 
Jocul online de poker va fi disponibil si la 
noi, pe The West începând cu versiunea 
1.31, el putând fi jucat alături de alţi 5 
jucători. Momentan, setările jocului 
permit ca la o masă de poker să se în-
scrie maxim 6 jucători. Jocul are o 
grafica modificată, deasemenea, fiecare 
cameră de poker va conţine şi o cameră 
de chat disponibilă doar pentru cei 
maxim 6 jucători care joacă. Odată ce ai 
pierdut toţi banii vei fi scos automat din 
joc, având posibilitatea de a te reînscrie 
în funcţie de numărul de locuri dispon-
ibile in diverse camere de chat. Momen-
tan nu se pot utiliza sau câştiga dolari 

utilizabili în joc, în viitor s-ar putea ca acest lucru să fie posibil. 
 
See you next time when the cards are in the air  
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ZVONURI: 
 

Banderola lui Geronimo 

 

  

 

 Geronimo s-a înrolat în armata Statelor Unite în 
1886, în speranţa că poporul său îşi va redobândi pămân-
turile, însă promisiunea ce i-a fost făcută nu a fost      
respectată. Maria Roalstad, împreună cu barmanul Henry 
Walker plimbandu-se pe langa locul unde a murit 
Geronimo au gasit o banderolă roşie . Oare ce este cu 
ea?  
 Considerat un strateg excelent al războiului de 
gherilă, el a luptat iniţial împotriva armatei mexicane, el 
era un conducator foarte bun si tactica sa il ajuta la 
alegerea strategiilor.  
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INTERVIURI:  

Interviu cu un jucator: 

 Gh0s7 Rid3r – Lumea 1 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nahara:Hello ! Prima data, sa facem cunostinta. Cine este defapt Gh0s7 Rid3r ? 
 
Gh0s7 Rid3r: Pai ma numesc Panait Avelin Iulian, am 24 de ani si sunt din Rm Valcea, Gh0s7 Rid3r e contul meu, eu sunt cel 
care l-a creat.Pe lumea 2 nu mai joc si am zis sa nu las contul degeaba sau pe mod de vacanta si l-am lasat pe snukie sa joace 
acolo. Din cate stiu pe lumea 6 joaca cu snukie. 
 
Nahara:Cum ai ajuns sa joci The West ? 
 
Gh0s7 Rid3r: Jucam triburile pe vremea cand a aparut the west. Am aflat de el din reclamele care erau pe triburi. Am inceput 
cam la o saptamana de cand s-a lasnsat lumea 1 daca imi aduc bine aminte si de atunci m-am lasat si de triburi si in momentul 
de fata the-west e singurul joc pe care il mai practic. 
Lumea 1 e lumea de baza de pe ro care de fapt a fost si singura de care m-am tinut iar acum odata cu lumea 12 am zis sa incep 
si acolo si sa ma axez doar pe forturi.  
 
Nahara:Ai spus ca joci pe lumea 1. Ce ne poti spune despre jucatorii acestei lumi? 
 
Gh0s7 Rid3r:Cu certitudine aici se afla cei mai experimentati jucatori the-west fiind si prima lume deschisa. Destui jucatori au 
cont numai pe aceasta lume. Probabil ca mai sunt jucatori la fel de experimentati si pe alte lumi si nu au inceput jocul odata cu 
deschiderea primei lumi. 
Sunt destui jucatori buni de pe lumea 1 care au renuntat la joc din cauza lipsei de timp sau altii din cauza pragului de la nivelul 
99. Devenise o rutina pentru cei care au stat mai mult de un an de zile la nivelul maxim de atunci al jocului.  
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Nahara:Ce v-a determinat sa continuati jocul dupa atingerea pragului de nivel 99? 
 
Gh0s7 Rid3r:La un moment dat am dorit sa renunt si eu si chiar mai inainte de a ajunge la nivelul 99 dar am ramas pe joc 
avand singurul obiectiv de a colectiona toate itemele din joc. A fost o perioada de dupa scoaterea pragului de 99 cand am 
renuntat la lumea 1 si mai precis dupa anul nou, timp de aproximativ doua luni. In timpul cand am renuntat sa joc pe .ro am 
lasat contul lui snukie si am jucat decat pe lumea beta. Nu aveam de gand sa mai revin dar la insistentele anumitor jucatori, in 
mod special cimbru si MihaiGavrilescu, am revenit pe lumea 1 pentru a ajuta la forturi care este prioritatea numarul 1 acum. 
Odata cu revenirea mea s-au mai animat lucrurile in alianta de pe lumea 1, s-au mai facut si schimbari in aliantele existenta si 
jucatorii au inceput sa isi faca simtita prezenta la forturi. Dupa ce am luat pusca de aur aici am decis sa ma axez numai pe for-
turi si mi-am facut o anumita tactica pe care o sa o aplic si pe lumea 12 unde am inceput ispre pentru forturi stiind ca multi 
jucatori cu experienta isi vor face simtita prezenta pe aceasta lume. 
 
Nahara:Ce ne puteti spune despre alianta dumneavoastra? 
 
Gh0s7 Rid3r:In perioada cand am renuntat la lumea 1 pe parcursul celor doua luni de zile alianta din care fac parte si anume 
Honour a suferit ceva modificari care in mare parte au survenit datorita jucatorului aurasz. 
In momentul de fata dominam lumea 1 nu neaparat la numarul de forturi si in special la activitatea si participarea jucatorilor 
la batalii si mai totdeauna avem castig de cauza indiferent ca luptam in atac sau aparare. 
E posibil ca odaca cu apropierea sarbatorilor Pascale jucatorii din alianta West Marshals contra care luptam sa o fi lasat mai 
moale. Vom vedea de saptamana viitoare daca se vor anima din nou lucrurile la bataliile de forturi. 
 
Nahara:Ce ne poti spune despre orasul din care faci parte? 
 
Gh0s7 Rid3r:Orasul din care fac parte se numeste se numeste Forsakens Colorado. Orasul actual pot spune ca este al doilea 
oras ca activitate de pe lumea 1 dintre cele prin care mi-am facut si eu simtita prezenta. Cel mai activ oras din care am facut 
parte a fost The Old Wild West, oras in care mi-am petrecut debutul jocului si o lunga perioada de la inceputul jocului. 
Daca ar fi sa pastram proportiile tot orasul actual ar fi cel mai activ. Pe atunci fiind jocul la inceput toata lumea era activa iar in 
The Old Wild West majoritatea eram axati pe duel si faceam raiduri tot orasul la u interval maxim de 2 zile. Vremuri frumoase 
pe atunci. In momentul de fata cred ca pentru toata lumea are ca interes principal bataliile la forturi. 
 
Nahara: Ai mai fost in alte orase ?  
 
Gh0s7 Rid3r:Dupa ce am parasit The Old Wild West am intrat in Darael s Angels. Pe atunci mergeam la dueluri impreua cu 
Liliana29s si ea m-a rugat sa ma alatur orasului. O perioada am iesit din oras pentru a lua pauza de la dueluri si m-am schimbat 
pe capcane. In timpul acesta Liliana29s a renuntat la joc iar orasul Darael s Angels a inceput sa se dastrame. Dupa ce am termi-
nat reskill-ul am reintrat in orasul New Age care se afla in patratelul cu Orasul fantoma. Am ales o zona ferita pentru a ma 
ocupa de munci si misiuni si pentru a avea cat mai putine griji ca voi fi vizitat de duelisti. 
In acea perioada l-am intalnit pe MihaiGavrilescu, mai precis el a dat de mine avand si el acelasi scop si dorind sa fie duelat cat 
mai putin posibil. De atunci jucam impreuna si tot impreuna ne-am inceput si activitatea la forturi, ambii fiind locuitor in New 
Age la acea vreme. 
Orasul avea putini jucatori si nu era prea mare activitate si odata ce forturile au luat amploare am renuntat la acel oras pentru 
a merge intr-o zona mult mai activa in desfasurarea forturilor. L-am intalnit pe cimbru care m-a invitat in orasul sau, Forsaken 
New Sunrise. Am petrecut o perioada destul de lunga aici dupa care am iesit si am facut orasul Forsaken New Town pentru a 
recruta jucatori activi la forturi si totodata jucatori care au dorit sa participe la forturi cu bani pentru obtinerea armelor unice, 
forturi de a caror organizare m-am ocupat pe lumea 1. 
Cam astea au fost orasele importante prin care am trecut pe lumea 1. Am mai fost prin alte orase scurte perioade de timp si 
mai mult cu scopul de a face cumparaturi. 
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Nahara: Ai in urma o istorie frumoasa, ai dusmani? 
 
Gh0s7 Rid3r: La intrebarea asta sincer nu stiu ce sa raspund. Am mai avut conflicte cu alti jucatori ca oricare altuldar ca sa imi 
fie dusmani e prea mult spus. Sunt destui jucatori care ma invidiaza pentru inventarul pe care l-am facut pe lumea 1, multi 
jucatori care imi cer sfaturi si la fel de multi jucatori care imi solicita sa le dau lor contul si pleaca suparati ca nu obtin ceea ce 
au vrut. 
Toata lumea are dusmani dar din punctul meu de vedere pot spune ca singurii "dusmani" sunt jucatorii din alianta adversa 
contra carora lupt alaturi de alianta mea la forturi. 
 
Nahara:Ce ne poti spune despre alianta adversa? 
 
Gh0s7 Rid3r: In momentul de fata alianta West Marshals e intr-o serioasa pierdere a turatiei. Momentan ii lasam mai usor si 
speram ca iti vor reveni in scurt timp. In ultima perioada le-am luat cateva forturi mari si ne-am si aparat cu suces impotriva 
contraatacurilor date de ei. La atacurile recente date de ei se aduna foarte putini jucatori. Poate ca asta e tactica lor actuala 
sau nu pot mai mult. 
Noi ii asteptam sa revina in forta si le uram un Paste fericit alaturi de cei dragi cu ocazia sarbatorilor de Paste.  
 
Nahara:Ce ne puteti spune despre evolutia dumneavoastra ca jucator al lumii 1 ? 
 
Gh0s7 Rid3r: Jocul The-West a fost o provocare. Singurul joc browser pe care il mai practicasem inainte a fost triburile. The-
West e cu totul altceva. Pot spune ca a fost si va ramane prima si ultima dragoste. 
La inceput ca mai toti jucatorii am inceput cu misiunile si asta a fost si scopul principal. Pana la nivelul 27 am distribuit atrib-
utele si indemanarile pentru a putea face toate misiunile. De la nivelul 27 si pana la nivelul 57, cand am iesit din oras sa ma 
schimb pe capcane, m-am axat pe dueluri. Indemanarile le distribuiam pentru duel iar atributele le foloseam pentru a mai 
debloca munci care imi erau necesare pentru indeplinirea misiunilor. 
Am stat o perioada destul de lunga fara oras timp in care m-am apucat si de colectionat tot ce se poate gasi in joc. Dupa ce am 
terminat reskill-ul pe capcane la scurta perioada au aparut si misiunile Raidul si Furtul de arta. Eram nivelul 72 daca imi aduc 
bine aminte. M-am decis sa ma apuc si de aceste ultime misiuni si pentru asta a fost nevoie de un alt reskill. Am inceput sa 
mut indemanarile pentru muncile de care aveam nevoie la misiuni si la scurt timp am gasit o formula de redistribuire a inde-
manarilor pentru a putea face toate muncile care erau atunci. Pe la lvl 92 am terminat noul reskill fara a vinde nimic din inven-
tar. 
In scurt timp am ajuns la 99 si a inceput sa apara si plictiseala nemaiavand misiuni si nici experienta nu mai puteam acumula. 
Am inceput sa adun toate produsele si toate itemele care se puteau cumpara si am terminat relativ repede. 
O perioada m-am axat pe obtinerea a cat mai multe medalii posibile si am facut un oras in stanga hartii impreuna cu Mihai-
Gavrilescu pentru a obtine medaliile pentru construire.  
Dupa cum am mai spus m-am ocupat de organizarea forturilor pentru iteme care nu se pot cumpara din orase sau gasi la 
magazine si incet incet a venit si update-ul in care s-a scos limita de nivel 99. Mi-am facut reskill pe duel pentru a creste in 
nivel cat mai repede posibil si intr-un timp relativ scurt am ajuns si la 120. Aici mi-am facut reskill pe indemanare motrica si 
aproximativ in doua saptamani am avut pusca de aur gata facuta. 
Acum singura preocupare sunt bataliile de la forturi. 
 
Nahara:Acum, avand nivel 120, ce planuri aveti pe viitor? 
 
Gh0s7 Rid3r: Momentan inca am indemanarile pe indemanare motrica. Obiectivul principal e participarea la forturi. Pe plan 
secundar sunt muncile. Momenta mai lucrez la jefuitor de morminte pentru iteme si la munci de bani pentru a-mi face reskill 
pe forturi.  
Deocamdata astept update-ul urmator si imi strang linistit bani pentru a nu duce lipsa pe viitor, iar odata cu 1.31 voi incerca sa 
fac misiunile aferente update-ului si apoi voi trece pe forturi si cred ca asa voi ramane.  
Cu timpul vom vedea daca o sa mai intervina modificari asupra planului. 
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Nahara:Cat timp o sa mai jucati pe Lumea 1? 
 
Gh0s7 Rid3r: Asta numai timpul o va putea spune. Deocamdata nu am in plan sa renunt dar nu se stie niciodata. Si cand jucam 
triburile ma gandeam ca o sa ma tin de el pana la batranete dar nu a fost asa. Cu The-West oricum e cu totul altceva. Am mai 
cautat sa gasesc alte jocuri browser interesante dar nu am gasit nimic asa ca voi ramane tot la west. 
Daca din cand in cand se vor baga update-uri cu lucruri interesante si va fi ceva de facut atat eu cat si ceilalti jucatori ne vom 
continua parcursul in joc. 
 
Nahara:Ati putea da un sfat liderilor de aliante? 
 
Gh0s7 Rid3r: Singurul sfat pe care l-as da e sa renunte la contraatacurile de la forturi. Aceste contraatacuri strica o buna des-
fasurare a bataliilor de fort si in loc sa fie 1-2 batalii pe zi cu efectiv complet atat in aparare cat si in atac sunt multe batalii din 
care nu se alege nimeni cu nimic. 
Pe liderii aliantei adverse ii mai sfatuiesc sa-si stranga randurile si ii astept sa dea un atac in efectiv complet. 
 
Nahara: In timp ce ati jucat pe lumea 1, ati legat prietenii ? 
 
Gh0s7 Rid3r: Am legat cateva prietenii. Tin legatura cu destui jucatori pe care i-am intalnit in joc in decursul timpului. 
Singurul jucator cu care m-am intalnit in real life e aurasz. Ne-am cunoscut pe triburi si ne-am intalnit pe cand jucam the west. 
 
Nahara: Dupa parerea dumneavoastra, mai exista onoare in acest joc? 
 
Gh0s7 Rid3r: Inca mai exista. Din motivul acesta alianta din care fac parte pe lumea 1 se numeste Honour. Intotdeauna vor 
exista oameni cu onoare daca foarte multi jucatori pleaca dinainte la drum cu planul facut pentru a trisa. 
Din pacate jucatorul cel mai lipsit de onoare din acest joc e aurasz, care imi e prieten, si nu e doar parerea mea. 
Nahara: Folositi pepite ? 
 
Gh0s7 Rid3r: Am folosit pepite inca de la inceputul jocului si folosesc si in continuare. 
 
Nahara: Ce parere aveti despre administratorii jocului si ce sfat le dati ? 
 
Gh0s7 Rid3r: Am o parere buna si m-am inteles bine cu toti adminii pe care i-am intalnit in joc. Primul admin alaturi de care 
am jucat a fost Liliana29s inainte de a deveni admin. 
Cu sp1tfire am avut contact cel mai putin si asta pe lumea beta. Cu Elmer Fudd am jucat si grepolis si am schimbat mai multe 
impresii si acolo iar momentan tin legatura cu MihaiGavrilescu alaturi de care joc pe lumea 1 si La Mandragore, fiind in acelasi 
oras pe lumea 12. 
N-am mai intrat de mult pe forumul extern dar pe cand intram se facea foarte mult spam si as recomanda sa fie mai exigenti si 
sa nu iasa din litera regulamentului. 
 
Nahara: Si cu asta incheiem interviul. Multumesc pentru timpul acordat si succes in continuare! Sarbatori fericite! 
 
Gh0s7 Rid3r: Daca asta e tot multumesc si eu de asemenea sa ai sarbatori fericite alaturi de cei dragi.  
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Interviu cu un administrator: 

Sp1tfire 

 
 

 Nahara: Hello! Ma bucur ca ai acceptat acest interviu. Spune-ne cateva 
lucruri despre tine. 

 
Sp1tfire: Numele meu e Marius Oprisan, am 30 de ani, mare impatimit de 
filme western, jucator de west odata cu lansarea primei lumi romanesti si 
ulterior admin. 
 
Nahara: Cum ai ajuns sa joci The West ? 
 
Sp1tfire: Plictisit la birou, intrasem pe miniclip in cautare de jocuri relativ 
scurte si amuzante care sa ma destinda. Intamplator am observat un 
banner care promova varianta romaneasca a jocului. Mi-am creat un cont 
pe lumea 1, singura existenta atunci, si asa a inceput aventura mea in 
vestul salbatic.  
 
Nahara: Pe ce lumi joci ? 
 
Sp1tfire: Joc pe lumile 1,2,3,4 si Arizona. Initial am zis ca nu voi mai juca 

pe nicio lume dupa primele patru, insa am acceptat provocarea de a juca hardcore pe lumea Arizona si pot spune ca a fost cea 
mai competitiva dintre toate lumile unde am jucat. 
 
Nahara: Ce te-a determinat sa joci "hardcore" pe Arizona? 
 
Sp1tfire: Deja intervenise rutina pe pe lumile anterioare, ajunsesem la nivelul 99, toate misiunile completate, chiar era plictisi-
tor. Dupa o discutie in gluma cu Elmer Fudd, ne-am decis sa incepem si pe Arizona. A fost o provocare de a vedea care dintre 
noi reuseste sa fie mai sus in top la experienta. 
 
Nahara: Ce ne poti spune despre Lumea 1? 
 
Sp1tfire: Cat despre lumea 1, imi amintesc de jucatorii care trageau tare sa ajunga printre primii in top: Vycky, time2die, 
nickulaie, Gh0s7 Rid3r, lehliu gara 
 
Nahara: Ce ne poti spune despre ei? 
 
Sp1tfire: Dupa cum spuneam mai sus, nu am interactionat personal cu ei, insa puteam observa ca isi urmaresc telul cu perse-
verenta. Probabil ca isi dedicau o mare parte din timpul lor jocului si aveau strategii bine definite pentru a se distanta de restul 
jucatorilor. Pe vremea aceea conta mai putin folosirea premiumului. Cu o strategie eficienta si cu dedicatie ajungeai intre 
primii jucatori fara a folosi pepite. De altfel, chiar si eu am terminat intre primii 20, folosind doar 10 pepite, fara a-mi face un 
tel din a acumula cat mai multa experienta. 
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Nahara: Dar despre Arizona ce ne poti spune? 
 
Sp1tfire: Arizona a fost prima lume in care noile optiuni premium au facut diferenta. O lume cu jucatori foarte orgoliosi, care 
au investit mult in pepite. Sunt si cativa jucatori care au ajuns foarte sus in top fara a folosi pepite, jucatori pe care ii apreciez 
pentru efortul depus, tinant cont ca diferenta dintre jucatorii cu premium si cei fara premium este foarte greu de recuperat. In 
mare, Arizona a fost o lume bazata pe lupte de fort, fapt ce m-a determinat voit sau nu sa intru in contact cu foarte multi juca-
tori. Nu am facut inca o statistica, dar probabil ca cele mai multe batalii de fort s-au purtat pe lumea Arizona. 
 
Nahara: Ai mai fost in alte orase? 
 
Sp1tfire:Da, initial am fost in orasul lui decebalb o scurta perioada de timp. Cred ca BDC Service se numea inca de la inceput, 
desi nu mai retin exact. Nu sunt genul de jucator care schimba orase pe banda rulanta. Astea sunt singurele orase in care am 
fost pe Arizona, exceptand vizitele pentru cumparaturi. 
 
Nahara: O intrebare scurta: ai dusmani? 
 
Sp1tfire:Daca n-ai dusmani, nu esti important, nu ?Glumesc, eu nu consider pe nimeni dusman. Singurii care ma pot considera 
dusman sunt jucatorii care nu fac distinctie intre jucatorul Sp1tfire si adminul Sp1tfire. Probabil am suparat destui din postura 
de admin, iar cei care nu pot trece peste actiunile mele ca admin, imi poarta dusmanie pe lumile unde joc. In general prefer sa 
ignor genul acesta de persoane. 
 
Nahara: Ce ne poti spune despre alianta din care faci parte? 
 
Sp1tfire: Nu prea multe, pentru ca nu mai sunt destul de activ. Formata din jucatori cu simtul umorului, care fac parte din 
toate categoriile de varsta. Majoritatea sunt foarte activi la forturi. In general atmosfera pe chat e relaxata, exceptand micile 
dispute verbale, care de obicei nu degenereaza. In cazul in care se ajunge prea departe, jucatorii cu limbaj neconventional 
sunt dati afara in cel mai scurt timp, daca sunt prezent la discutii. Tolerez orice, dar nu jignirile deliberate. 
 
Nahara: Ai zis ca nu mai esti destul de activ, de ce?  
 
Sp1tfire:Nu mai am motivatie, odata cu nivelul 120 intervine si plictiseala. Astept urmatoarele update-uri. Sunt convins ca cei 
de la INNOGAMES vor veni cu lucruri noi si interesante menite sa pastreze atentia jucatorilor care au ajuns la nivel maxim. 
 
Nahara: Cum te-ai descrie, din pozitia de jucator in 3 cuvinte? 
 
Sp1tfire:Grea intrebare. Cu simtul umorului. Sunt 3 cuvinte, nu ? :P  
 
Nahara: Spune-ne cate ceva despre Sp1tfire adminul. 
 
Sp1tfire:Din punctul de vedere al jucatorilor: corupt, arogant si intransigent Din punctul meu de vedere, consider ca imi inde-
plinesc atributiile cu responsabilitate, aplic regulamentul in mod echitabil si dau dovada de clementa atunci cand este cazul. 
De asemenea pot fi si usor ironic/sarcastic, daca jucatorii nu se rezuma strict la problemele legate de joc si deschid discutii 
total irelevante. Multi jucatori nu pot beneficia de clementa pentru ca au o abordare gresita in tichete.  
 
Nahara: Ce culori preferi? 
 
Sp1tfire:Rosu si albastru. Coincidenta, sunt si culorile clubului meu favorit: Steaua Bucuresti.  
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Nahara: Esti microbist? 
 
Sp1tfire:Cand eram pustan, eram mai infocat. In ultimul timp nu prea am mai mers pe stadioane si nici la televizor nu prea 
mai am rabdare sa ma uit la fotbal. Mai vizionez meciurile oficiale ale nationalei si meciuri din Champions League, fotbalul 
intern lasa de dorit. Nu ratez mondialele sau europenele, in cazul in care joaca si nationala noastra. Dar cum nu ne-am mai 
calificat de foarte mult timp, ma uit doar la finalele respectivelor campionate. 
 
Nahara: Acum pe arizona, ai nivelul 120, ai ceva planuri pe viitor? 
 
Sp1tfire:Depinde de evolutia jocului. Momentan dau doar comenzi de munci si probabil din 1.31 ma voi apuca de crafting. 
Sper ca in viitoarele update-uri sa fie introduse cat mai multe misiuni. Fara introducerea unor noi nivele nu stiu ce m-ar putea 
determina sa sa fiu mai activ. 
 
Nahara: Ai o poza pe care sa o putem publica ? 
 
Sp1tfire:Poze am destule. Intrebarea e de ce as vrea sa mi se publice poza ? 
 
Nahara: Dorim sa-l vedem pe Sp1tfire - omul din spatele monitorului . 
 
Sp1tfire: Eu stau in fata monitorului de obicei, nu in spatele lui. 
 
Nahara: Deci primim poza ? 
 
Sp1tfire:Iti voi da o poza, cu riscul de o gasi modificata si publicata pe forum de fiecare data cand voi supara vreun jucator. 
 
Nahara: Care e diferenta dintre om si maimuta? 
 
Sp1tfire:Asta e intrebare ?  
 
Nahara: Da. 
 
Sp1tfire:Singura diferenta e ca societatea creata de oameni e mult mai complicata si mai perversa.  
 
Nahara: Mergi des la cumparaturi?  
 
Sp1tfire:Singur, nu. Merg doar atunci cand trebuie sa cumpar ceva. Urasc sa ma plimb prin magazine doar sa admir galan-
tarele sau vitrinele. Probabil din aceasta cauza evit sa ies cu femei la cumparaturi  
 
Nahara: Gatesti? 
 
Sp1tfire:Stiu sa gatesc destule feluri de mancare, dar sunt cam comod. Prefer sa ma gatesc, decat sa gatesc In afara de ches-
tiile pe care le gateste orice barbat: cartofi prajiti, oua ochiuri/omlete, fripturi, rar folosesc aragazul. Cel mai des il folosesc 
pentru cafea Deja ma simt ca la un interviu pentru un site de matrimoniale  
 
Nahara: Ce ai gatit ultima data? 
 
Sp1tfire:Ciuperci cu maioneza . 
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Nahara: Cum o duci din punct de vedere sentimental? 
 
Sp1tfire:Esti sigura ca nu imi iei interviu pentru revista "Femeia" ?  
 
Nahara: Te rog sa imi raspunzi la intrebare 
 
Sp1tfire:Inca mai copilaresc. 
 
Nahara: Detaliaza. 
 
Sp1tfire:Chiar mai e nevoie de detalii ? Momentan sunt celibatar si imi propun sa mai raman asa pentru ceva timp, daca nu 
dau de Alba ca Zapada  
 
Nahara: Cum iti traiesti viata? 
 
Sp1tfire:Pai momentan imi fac un ness si apoi revin cu un raspuns mai detaliat  
 
Nahara: Astept. 
 
5 minute mai tarziu 
Nahara: Gata cafeaua? 
 
Sp1tfire:Gata, mi-am aprins si o tigara. Stiu ca dauneaza grav sanatatii asa ca nu-mi pune si tu placa: lasa-te !  
 
Nahara: Revenim, cum iti traiesti viata? 
 
Sp1tfire:Revenind la viata mea, jumatate din zi mi-o petrec la birou, mai mult sau mai putin in fata calculatorului. In timpul 
liber imi place sa joc biliard, tenis de masa, sa merg la vanatoare. Nu refuz nici berea la terasa, pub-urile sau cluburile. In 
weekend profit de timpul liber si imi vizitez nepotica si mai nou m-am reapucat de citit. 
 
Nahara: Ce parere ai despre viata? 
 
Sp1tfire:Un raspuns pragmatic ar fi: "Life sucks and then you die" Maxima "Carpe diem" e desueta  
 
Nahara: Ai spart vreun geam cand erai mic? 
 
Sp1tfire:Doar unul ? Mai multe, unul dintre ele cu capul si m-am ales cu o cicatrice unde nu-mi creste par  
Nu ti se pare ca am vorbit cam mult ? Probabil va fi cel mai plictisitor numar al revistei  
 
Nahara: Si cu asta incheiem interviul. Multumesc pentru timpul acordat si succes in continuare! 
 
Sp1tfire: Vezi tu rating-ul dupa ce lansezi numarul. Posibil sa fii nevoita s-o intervievezi pe Pamela Anderson in numarul urma-
tor pentru a mentine interesul jucatorilor. The End 
 
Dupa interviu:  
 

Sp1tfire: deja imi gasesc nevasta pe west la ce interviu mi-ai luat )  
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COLTUL DE ARTA: 

 

Imaginea din aceasta editie este imaginea care a ajuns pe locul doi la concursul 
“Vine Iepurasul”. Imagine create de catre DJBogdy3x . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puteti sa ne trimiteti creatiile voastre pe forum, utilizatorului PWG, sau pe adresa de e-mail  

gazeta@team.the-west.ro . 

mailto:gazeta@team.the-west.ro
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CONCURS: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Indemanare care te ajuta in cazul in care ai de a face cu rauri sau lacuri. 
2. Job care necesita si indemanari pe calarie 

3. Joc de noroc care se va putea juca pe The-West 
4. Set de misiuni usor de facut dupa nivelul 67 

5. Clasa de caracter 
6. Personaj din vestul salbatic, are vreo 40 de ani. A luptat impreuna cu tine in Razboiul Civil. Aman-

doi ati facut parte din trupele colonelului Chivignton.Catre sfarsitul razboiului ati fost atrasi intr-o 
cursa de catre indieni. 
7. Cladire a orasului 

8. Stat American vecin cu Arizona 
 
 

 Raspunsurile le puteti trimite pe forum, utilizatorului PWG, dar si pe adresa de e-mail  
gazeta@team.the-west.ro  . Castigator va fi cel care trimite primul raspunsurile corecte. Premiul consta in 500$ 

sau o pereche de zaruri. Premiul poate fi oferit pe orice lume doreste castigatorul. 

mailto:gazeta@team.the-west.ro
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Rezolvare concurs: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Marele castigator al acestei editii este: 

HOUSTAIN 

 

 

Houstain este rugat să trimită un mail pe adresa gazeta@team.the-west.ro in care sa precizeze numele contu-
lui pe care doreste premiul, premiul dorit si lumea pe care doreste premiul. 

 

mailto:gazeta@team.the-west.ro
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Bancuri: 
 
 
 Intra un cowboy in salon si vede o femeie frumoasa. Nu stie cum sa intre in vorba cu ea. Scoate pistoalele si ii im-
pusca pe toti, dupa care o intreaba: 
 - Si ce faci tu aici…singurica? 
 
**************** 
 
Doi cowboys intr-un bar: 
 
- Ma, vezi tu pe cowboyu ala cu palarie maro? 
- Care ma, ca toti au palarie maro? 
- Ala cu vesta de piele! 
- Care ma, ca toti au vesta de piele? 
- Ala cu manusi si cu doua pistoale! 
- Care ma, ca toti au doua pistoale si manusi? 
 
(scoate acesta pistolu si ii impusca pe toti cu exceptia unuia. 
 
- Ala, ma! 
- Da, ce-i cu el? 
- Ala-i dusmanu meu de moarte… 
 
******************** 
 
Doi cowboy în Vestul Salbatic 
 
Primu : Eu am cea mai rapida mana din Vestul Salbatic! 
Al doilea: Eu am gagica  

 
**************** 
 
Un cowboy isi petrecuse mult timp intr-un bar cand s-a hotarat ca e vremea sa se indrepte din nou inspre munti. 
A iesit pe usile batante si a observat numaidecat ca-i disparuse calul. A intrat din nou in barul aglomerat si a spus: 
- Bun, mai consum o bautura, si daca nu-mi va fi inapoiat calul pana atunci, se va intampla si aici acelasi lucru care 
s-a intamplat si in Kansas. 
Auzind acestea, cativa cowboy au iesit in fuga din bar si s-au intors in pret de cateva minute sa-i spuna ca i-au 
gasit calul. Pe cand se pregatea sa plece, barmanul l-a oprit sa-l intrebe: 
- Scuzati-ma domnule, dar ce s-a intamplat in Kansas? 
- A trebuit sa merg pe jos pana acasa. 
 
*******************  

 



         *  19 MAI *             * MAI 2011*              *  ©  2011  THE WEST ROMANIA * 

INFORMATII: 
 

Gazeta The-West este publicata de doua ori pe luna. 
 

Redactia si colectivul de jucatori 
 

 
Redactori: 
PWG — pwg@team.the-west.ro 
Nahara —  nahara@the-west.ro 
 
Tehnician & Designer: 
PWG — pwg@team.the-west.ro 
Just4fun — just4fun@team.the-west.ro 
 
 
Colectiv ajutator: 
Gh0s7 Rid3r  
Sp1tfire 
lord ion 
DJBogdy3x  
 
Modalitati de a contacta redactia. 

 
Colectivul redactiei, poate fi contactat, prin urmatoarele metode: 
 
– adresa de e-mail: gazeta@team.the-west.ro 
– pagina web: http://team.the-west/contact.php 
– forum: http://forum.the-west.ro  

 
Imagini furnizate de InnoGames GmbH (The-West). 
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