


        *  17 APRILIE*         * APRILIE 2013*     *  ©  2013  THE WEST 
ROMANIA * 

   * 

NOUTATI: 

Versiunea 1.33 a fost lansata de curand pe serverul german si cat de curand va veni si la 
noi 
 

Dupa o lunga perioada de absenta,revenim cu detalii despre viitoarea versiune aka 1.33. 
Avem cateva noutati bune de prezentat:

Prima noutate din acest nou update o reprezinta noua lista de prieteni: 
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A doua noutate :S-a lucrat intens la un nou set , pentru coelctionarii west-ului: 

A treia noutate : Titluri pentru caracter vor fi primite și afisate în profil și clasament 

In ultimul rand acest nou update va asteapta o cu multime de noi surprize prin care si doua noi seturi 
de misiuni 
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ZVONURI: 
   Tomahawk de aur

La bar șeriful discută cu Maria. Își amintesc de furtul curelei lui Waupee si râd in hohote. Henry auzind-i se 
indreapta spre ei si pentru că vrea sa le mai taie din elan îi întreabă dacă vor sa audă de ultimele întâmplări ale lui 
Waupee. 
Cei doi râzând în continuare spun că da.  Henry incepe povestirea: 

 Cu câteva zile în urmă Waupee a primit cadou de la șamanul tribului un tomahawk de aur care sa îl apere de 
hoți . Primul gând al lui Waupee a fost să meargă să se răzbune pe șerif și pe Maria pentru furtul curelei pe care 
dorea să și-o recupereze deoarece acum trebuia sa iși lege pantalonii cu o sfoară și era de râsul tribului. 
Nicio indiancă nu se mai uita la el fara sa râda si asta il enerva rau pe Waupee. Dar pe drum spre crâșmă a fost 
atacat de alti 3 banditi, Waupee i-a invins cu ajutorul Tomahawk-ului de aur si le-a luat scalpul pe care il poarta 
acum la cingătoare.  A fost ușor rănit la o mana si asteapta să se vindece înainte să vină să se răzbune pe șerif și 
pe Maria. 

Cei doi auzind povestea sunt ingroziți. Seriful se scarpină în cap gândindu-se la scalpul lui pe care nu ar vrea să îl 
vadă la cingătoarea lui Waupee. 
Cei doi se hotărăsc să îi înapoieze cureaua indianului si să își ceară scuze! 
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INTERVIURI: 
   :Interviu cu un jucator  

Dodi1108 – Lumea 12 

aurasz:   Salut ! Ma bucur ca ai acceptat acest interviu.
Dodi1108:   Salutare! M-am simtit un pic ciudat cand am primit mesajul de la tine, dar pot spune ca imi 
face cu adevrat placere… 

aurasz:   Ciudat in ce sens?
Dodi1108:   Nu sunt obisnuit sa fiu in centrul atentiei, dar pe masura ce stateam si ma gandeam mi-am 
dat seama ca poate fi chiar interesant. 

aurasz:  Spune-ne cateva lucruri despre tine.
Dodi1108:   Hmmm...cu ce sa incep?! Ma numesc Dominic, sunt din Bucuresti, am 32 de ani, casatorit 
de 8 ani cu Laura, impreuna cu care am o fetita de 2 ani si 3 luni. In mod curent sunt ocupat cu 
finalizarea doctoratului in statistica. 

aurasz:  Ai o poza cu tine pe care sa o publica?:D
Dodi1108:  Cu siguranta pot gasii una care sa ma avantajeze. 

aurasz:  Ce ne poti spune despre familia ta? 
Dodi1108:Asta o sa fie distractiv . Suntem o familie, intr-o proportie relativ mare, de matematicieni. 
Tata (care iti vine sa crezi sau nu, joaca TW) este profesor de matematica la o scoala generala din 
bucuresti. Mai am o sora mai mare si un frate mai mic. Toti am terminat facultatea de matematica la 
aceeasi specializare (pe vremea mea cred ca se nume probabilitati si statistica), doar anii sunt diferiti, 
evident. Stai asa ca nu se termina aici: sotia mea si sotia fratelui meu au fost ambele colegele noastre 
de grupa. Cireasa de pe tort este ca si fetita mea are ce are cu cartile, ii plac puzzle-urile si stie sa 
numere de la 1 la 10, sarind insa pe 2,3 si 7. In germana insa se descurca mai bine si numara mai corect 
si mai repede ) 
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aurasz: Frumos. Esti microbist?
Dodi1108: Intr-o oarecare masura mai sunt. Adica imi place sa ma uit la fotbal, dar la meciuri de 
calitate in special, de genul celor din Europa League, sau Campionatele europene si mondiale. Am tinut 
mult timp cu "U" Craiova, dar in ultimii ani a fost destul de greu sa mai pot urmarii ceva si asta nu 
numai din cauza calitatii slabe a jocului care caracterzizeaza campionatul nostru intern, cat si din cauza 
ca suntem plecati din Romania de 7 ani (cred)...chiar acuma stau si numar anii si nu imi vine sa cred cat 
a trecut. 

aurasz:Si in ce tara si oras v-ati stabilit?
Dodi1108:Elvetia a avut norocul sa ne primeasca, in orasul Basel initial, iar momentan stam intr-un sat 
care se numeste Allschwil (langa Basel) si este infratit cu Blaj-ul romanesc . Ne mutam curand insa in 
partea franceza, nu cunoastem locatia exacta inca. 

aurasz:Cum a fost la inceput, cand v-ati mutat?
Dodi1108:Prima luna a fost un soc. Am cheltuit intr-o luna toate economiile noastre. Asta a fost socul 
dur, stateam si calculam in lei cat costa orice maruntis aici si nu ne venea sa credem. Nu a durat mult 
insa, iti dai seama relativ repede ca daca raportezi totul la salariu, preturile nu sunt mai mari, sunt 
poate chiar de cateva ori mai mici ca in Romania. Oricum, alta parte grea a fost ca am trait timp de 
aproape doi ani numai dintr-un salariu (de doctorand) al sotiei, pe vremea aia mie imi trebuia viza ca sa 
pot sa vin aici, puteam sta doar maxim 3 luni consecutiv, si am facut de cateva ori drumu cu autobuzul 
Bucuresti-Zurich. Nu s-a simtit, eram inca tanar :D. Am riscat totul. 

aurasz:Sa mai intreb de ce ati plecat din RO? (think)Dar de ce ati ales tocmai Elvetia si nu Spania, Italia, 
Franta, Anglia, unde au plecat majoritatea romanilor.
Dodi1108:Dupa facultate, ca multi alti colegi am inceput de jos. Institutul National de Statistica din 
Bucuresti a fost primul pas. Sotia a inceput prima, eu am hotarat sa fac armata (inca obligatorie pe 
atunci), dar dupa aceste 6 luni de "distractie" am fost si eu angajat la INS. Dupa aproape un an de "stat" 
si la propriu si la figurat, ne-am dat seama ca ne cam plafonam, nu facem nimic, nu invatam aproape 
nimic. Un imbold a fost si sora mea, care isi gasise o bursa de doctorat in Zurich cu un an inaintea 
plecarii noastre. Am cautat, am gasit, am avut 2 sanse. Prima s-a nimerit sa fie in Elvetia. Un pic de 
noroc la mijloc, cu siguranta. 

aurasz:Te-ai mai intoarce in RO?
Dodi1108:In vizita, in fiecare an. 

aurasz:Dar sa locuiesti, nu? :D
Dodi1108:In acest moment as spune cu siguranta nu, dar cine stie... 
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aurasz:Unde te vezi peste 10 ani?
Dodi1108:Exact peste zece ani voi fi cu siguranta in Romania sa iau copiii de la bunici, vacanta scolara 
de vara din Elvetia se termina la jumatatea lui August. 

aurasz:Bun asa :D. Cum e viata in Elvetia?
Dodi1108:Fara stres, daca ai un servici. 

aurasz:Concediul unde ti-l petreci?
Dodi1108:Pana de curand, numai in Romania. Anul asta am fost si in Italia, intr-un satuc langa Roma, 
pe plaja. 

aurasz:Ai si alte hobby-uri in afara de The West?
Dodi1108:O sa razi, dar a cam ramas printre ultimele mele hobby-uri. Lucrez la un goblen de 2 ani de 
zile. Cand mai gaseam un pic de timp si chef, incercam sa mai mestersc cate ceva, o masuta, un 
scaunel, o macheta de casa....asta era anul trecut . Am mai ramas cu TW-ul. 

aurasz:De la cine ai invatat sa faci goblenuri? :D
Dodi1108:Sunt foarte indemantic din fire. Intamplator am dat peste o revista de goblenuri si mi-au 
placut cum arata ca niste tablouri. Am comandat cateva. Primul l-am terminat in 2 ani de zile, cu o 
saptamana inainte de a se naste fetita. A fost o ambititie de-a mea. Am inceput altul, care daca o sa il 
termin o sa arate incredibil de frumos. Trebuie multa rabdare insa si ... TIMP. 

aurasz:Foarte bine, felicitari. Descrie-te in 5 cuvinte.
Dodi1108:Calm, indemanatic, timid, norocos, fericit.
M-ai luat prin surprindere cu asta 

aurasz:Pai?:D
Dodi1108:Nu m-am gandit niciodata la cum sunt eu. 

aurasz:Eeee, uite ca acum s-a intamplat:D
Dodi1108:Da. 

aurasz:Ce culoare/culori preferi?
Dodi1108:Albastru, toate nuantele. 

aurasz:Sa trecem la The West. Cum ai ajuns sa joci The West?
Dodi1108:M-a corupt un alt mare jucator de TW, cunoscut aici sub numele de Sp1tfire. el cred ca a 
inceput cu 2-3 saptamani inaintea mea, cand s-a lansat Lumea 2. Mult, mult mai simplu era jocul pe 
vremea aia. 
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aurasz:Ai mai jucat alte jocuri alaturi de Sp1tfire?
Dodi1108:Am fost amandoi obsedati de Outwar, un joc tot de browser poate mai putin cunoscut in 
Romania. Am avut multe zile si nopti nedormite din cauza jocului ala. A fost o mare usurare pentru 
sotie cand m-am lasat de el. Sunt sigur ca am mai jucat un MMORPG impreuna dar nu ii mai tin minte 
numele. 

aurasz:Pe ce lumi joci The West?
Dodi1108:Cred ca e mai usor sa spun pe ce lume nu joc :D. Glumesc. Joc in mod activ pe Lumile 2,3, 
Arizona si Delaware. Mai am cont si pe Lumile 1,4,5,6, dar devine din ce in ce mai greu sa mai pot tine 
pasul cu toate update-urile pe atatea lumi. Lumea 2 este lumea la care tin cel mai mult. 

aurasz:Pe ce lume ai facut/faci performanta?
Dodi1108:Sincer, nu am avut niciodata dorinta de a face performanta pe vreo lume. Ceva s-a schimbat 
cand s-a dat drumul la cursa catre nivelul 120. Nu mai stiu cine exact m-a provocat la intrecere pe 
Lumea 2. Foarte probabil Sp1tfire a fost vinovatul :D. Singura sansa sa dovedesc ce pot a fost atunci. 
Am facut re-skill pe duel, pe un build recomandat de Sp1tfire bineinteles, si nimeni nu m-a mai putut 
opri. faceam si cate 60 de dueluri in 24 de ore. M-a ajutat faptul ca am fost baiat strangator, 3-400 de 
prajituri si bomboane cumparate de sarbatori si-au pus amprenta clar asupra detasarii cu care am 
reusit sa fac nivelul 120.
Tot pe Lumea 2 am devenit cunoscut pentru build-urile de fort. Formulele de calcul al sanselor de tinire 
/ ferire le aflasem de pe forumul developerilor poate cu mult inaintea altora. Putini m-au crezut la 
inceput, dar nici eu nu incercam sa ii conving prea mult. S-au convins singuri.
Pe mine nu o sa ma vezi foarte activ in politica aliantelor, sau in timpul bataliilor. Dar sunt acolo. Cine 
ramane in spate la batalie, cu siguranta primeste o soapta de la mine sa avanseze sa nu se mai 
ascunda :P.
Alte performante notabile, poate doar faptul ca am reusit sa fac primul Pusca de aur pe vreun server 
romanesc. Si o am pe absolut toate lumile pe care joc. 

aurasz:Ai avut parte de o concurenta apriga la top experinta pe lumea 2?
Dodi1108:Am pornit cu un dezavantaj de doua saptamani cred. Am fost un jucator relativ necunoscut 
pana atunci. Un aventurier axat doar pe misiuni si munci de noroc. Au urmat 6 saptamani in care toti 
au facut cunostinta cu mine.
Concurenta a fost de partea aliantei inamice. Duelisti bazati, care nu intelegeau cum de am viata (vezi 
cele 3-400 de prajituri cumparate mai sus :P) sa dau duel dupa duel. Cu toate astea am mai reusit si 
alta performanta: nu mi-am facut dusmani cu adevarat. Cu multi pe care ii atacam vorbeam zilnic intr-
un mod cat se poate de amical.
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aurasz:Foarte frumos:D. Ce ne poti spune despre aliantele de pe lumea 2?
Dodi1108:Cum am mai spus si mai devreme, nu imi place sa ma implic in politica aliantelor prea mult. 
Este un server destul de activ, dar probabil ca pe orice server, cand o putere devine prea mare si totul 
se reduce la o singura alianta care detine majoritatea forturilor, se ajunge la o scindare. S-a intamplat si 
aici de cateva ori asta. Acuma sunt in cea mai buna alianta in care am fost vreodata, pornita din dorinta 
de a face batalii de fort frumoase, cu oameni activi si gata sa se sacrifice in batalie. statisticile de pe 
westforts spun totul despre alianta noastra. Suntem cei mai buni de cateva luni. Pentru cat timp ? Nu 
mult. Jucatorii se plictisesc si vor ceva nou cu siguranta. Ceva se coace. O simt. E in aer . 

aurasz:Un sfat pentru conducatorii aliantelor?
Dodi1108:Da 

aurasz:Sa-l auzim.:D
Dodi1108::D
E greu sa dai un sfat unui conducator de alianta. In primul rand, pentru ca e conducator si daca a ajuns 
acolo sus de cele mai multe ori incearca sa faca cum vrea el, altfel nu ar mai putea fi recunoscut de 
lider. Multe sfaturi date de mine pe privat au fost de cele mai multe ori bagate in seama, dar public nu 
e asa de usor de acceptat. Un sfat care ar functiona mereu ar fi: sa se tina de cuvant indiferent de 
situatie, orice exceptie aduce de la sine un sir intreg de alte complicatii si exceptii exceptionale . 

aurasz:Ce iti place la The West si ce nu iti place?
Dodi1108:Update-urile tin jocul in viata. Daca nu ar fi fost asa dese (la 5-6 luni), as fi renuntat de mult 
sa mai joc. 
Ce nu imi place: acelasi lucru care nu-mi place si cand ajung in Romania. Limbajul multor jucatori care 
nu inteleg ca este totusi un joc si are la baza un scop principal, acela de a te destinde. 

aurasz:Dar despre celelalte lumi pe care mai joci activ ce ne poti spune?
Dodi1108:Arizona a fost prima lume rapida pe care am jucat si a fost un fel de test pentru mine. A fost 
si lumea pe care am prins 20-25 de pusti in acelasi sector cu lovituri in atac de peste 500. Nu a durat 
mult fericirea. Cateva luni de suprematie a aliantei si a devenit insuportabil sa mai asist la certurile pe 
locuri la batalie. Am luat-o de la capat, dupa o pauza de cateva luni, intr-un oras axat pe forturi si am 
reusit batalii frumoase in alianta just 4 fun. Inca se mai tine. Pe Delaware, nu am putut concura cu 
jucatorii de top, dar ma mentin sus. La fel si aici, multe orgolii se ciocnesc cap in cap. Lumea 3 a fost la 
un pas de colaps, cel putin pentru mine, dar am primit ajutoare in alianta de la jucatori de top si 
cunoscuti pe Delaware. Sper sa salvam ceva, mi-ar parea rau sa renunt aici. e lumea pe care am luat 
prima Pusca de aur. 
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aurasz:Ce gen de cont premium folosesti?
Dodi1108:Lumea 2, premium pe caracter. Delaware: toate.
Cand e nevoie, apelez cu incredere si la Imbuneaza samanul. :P 

aurasz:O sa-ti incerci norocul si pe lumea 13?
Dodi1108:De fiecare data cand a inceput o lume, am zis ca nu ma bag, si am ajuns sa joc pe 8 lumi, dar 
acum cu siguranta nu cred ca mai incerc :D. Timpul nu imi mai permite atat de multe. 

aurasz:Ai legat prietenii?
Dodi1108:Cu siguranta prietenii de joc. In viata reala nu am avut prilejul sa intalnesc niciun jucator.
aurasz:Sfaturi pentru incepatori ai? Cum sa puna indemanarile/atributele la inceput, pe ce sa se axeze 
pentru a ajunge in top 100 experienta repede, ce cont premium sa foloseasca, mai pe scurt, cheia 
succesului. 

Dodi1108:Cheia succesului in joc depinde de la jucator la jucator. Eu am invatat de la fiecare lume 
noua, pe care am inceput, cum sa gestionez cat mai bine energia castigata la fiecare nou nivel, astfel 
incat sa nu fiu nevoit sa dorm aproape deloc, cel putin in prima saptamana de la lansare. Pentru asta 
trebuie neaparat bonus pe automatizare si energie. Eu am ales calea aventurierului, pentru ca mi-au 
placut misiunile in toate jocurile. Mai are si avantajul celor mai multe puncte de atribute si 
indemanare. daca urmezi calea misiunilor si pui indemanarile pe masura ce ai nevoie de ele in misiuni, 
un aventurier creste repede. Fara prea multa bataie de cap un aventurier ajunge in top 20 cu usurinta 
in felul asta.
Insa de cand cu bataliile la forturi unde se poate castiga experienta frumoasa, multi s-au indreptat catre 
clasa soldatilor (pentru bonus de viata) sau catre duelisti (pentru bonusul de lovitura critica). Clasele 
astea au clar cate un avantaj, una pentru numarul de lovituri ferite iar cealalta in cumulul de lovituri 
date in batalie, care le ofera recompense mari atat in experienta cat si in mult ravnitele cufere de otel. 
Exista insa si o alta cale mai usoara de a ajunge in Top 5, dar este nevoie de ajutorul mai multor 
jucatori/prieteni care sa "joace" impreuna. Nu sunt convins de legalitatea metodei si nu as vrea sa dau 
idei altora. 

aurasz:Ai fost sanctionat vreodata petru incalcarea regulamentului? Personal, din cate stiu, nu:D
Dodi1108:NU. 

aurasz:Poate ajungi si prin west team:P
Dodi1108:Sa termin doctoratul :S mai am pana la sfarsitul anului. 

aurasz:Ti-ai dori sa intri in west team?
Dodi1108:Sigur mi-ar placea. Numai sa imi permita timpul. 
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aurasz:Care a fost si este relatia ta cu Suportul si administratorii de joc?
Dodi1108:Am avut putine tangente, mi s-a intamplat de cateva ori sa am unele buguri, sau am raportat 
jigniri. Ultimul raport l-am avut acum vreo doua saptamani, cand nu am primit cufarul de la o batalie in 
inventar desi il aveam in raport. Atunci am aflat si eu ca poate fi o intarziere in acordarea cuferelor 
dupa batalie, si a fost prima oara cand mi s-a intamplat sa imi apara cufarul dupa 10 minute. Oricum, 
aproape de fiecare data am avut raspunsuri cat se poate de clare. Evident, am avut o relatie buna cu 
Sp1tfire la inceputurile carierei lui de admin TW. 

aurasz:Ai vreun sfat pentru administratorii jocului?
Dodi1108:Sa interactioneze mai mult cu jucatorii pe lumile lor. Turnee, jocuri, etc. Poate parea absurd, 
dar numai daca si-ar face aparitia din cand in cand prin joc cu itemele lor speciale la vedere ar mai 
anima un pic viata TW. :D 

aurasz:Ai vre-o propunere de noi turnee, concursuri, etc?
Dodi1108:Turneul de dueluri este binevenit oricand, vor fi mereu jucatori dornici de participare. Multi 
se plang de premiile simbolice acordate. Mi-ar placea un joc de genul "Hide and seek" (De-a v-ati 
ascunselea). Nu stiu cat de usor ar fi de pus in practica, adica sa gasesti adminul pe harta :P. Ar putea fi 
saptamanal, astfel incat sa aiba mai multi sanse de participare. 

aurasz:Interesanta propunere. Si ce premii sa fie acordate pentru gasirea adminului?
Dodi1108:Da, ar fi o problema cu aparitia numelui adminului in Clasamante, dar presupun ca se poate 
sa dispara de acolo, astfel incat sa nu se poata centra harta pe el.
Daca nu e gasit, dupa un anumit timp, adminul ar putea da indicii care ar duce catre gasirea lui :P
Ca premii, un cufar. 

aurasz:Sunt 3 genuri de cufere, care dintre ele? 
Ar fi o idee... Cine gaseste adminul intr-o ora: Cufar cu sine de otel
Cine gaseste adminul dupa 2 ore: Cufar cu sine de fier
Si dupa 4 ore cufar de lemn:D
Dodi1108:Otel ar fi cu siguranta prea mult. As zice "de lemn", pentru ca in exeprienta mea de 
"deschizator de cufere", pica iteme mai bune in cele de "lemn" decat in cele "de fier".
Da da :D. Si ideea ta e buna, in functie de timp. 

aurasz:Multumim pentru propunere. Un mesaj pentru toti cei care joaca The West?
Dodi1108:Sa aveti "Energia" plina ! 

aurasz:Aici incheiem interviul. Iti multumesc pentru timpul acordat.
Dodi1108:Multumesc si eu pentru atentia acordata. 



        *  31 APRILIE  *       * APRILIE 2013*     *  ©  2013  THE WEST 
ROMANIA * 

COLTUL DE ARTA: 

In aceasta editie avem parte de o imagine create de catre  Hai să spammăm . 
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Concurs Aniversar! 

Howdy ! 

Team West va invita sa participati cu mic cu mare la a noastra sarbatoare -  aniversarea a 3 ani de The 
West Romania !!!!
Tot ce trebuie sa faceti este sa creati o poveste sau o poezie pe tema Istoria mea pe The West (cum am inceput 
eu acest joc). 

Premii: 

Premiul 1 - 600 pepite + CUREA DE ROMAN+ 1 titlu la alegere pe forum valabil 1 luna 
Premiul 2 - 400 pepite +CUREA DE ROMAN + 1 titlu la alegere pe forum valabil 1 luna 
Premium 3 - 200 pepite +CUREA DE ROMAN + un titlu la alegere pe forum valabil 1 luna Pentru ca este totusi este 

un concurs aniversar se vor alege 3 votanti ce vor primi cate 100 de pepite.(cei trei vor fi alesi cu un program 
denumit random picker). 

Durata concursului : 

In aceasta perioada puteti sa trimiteti creatiile prin mesaj privat la unul dintre membri organizatori: IULIANP, 
NIMIC GRAV, ALBERTUS, DARKSILK 

Poţi afla mai multe informaţii pe  http://forum.the-west.ro/showthread.php?t=36903 

Echipa The West 
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     Implementarea unui system de referinta
- 

Începând cu versiunea 1.33 este posibil să urmărești jucătorii invitati de tine în joc. Când un jucător nou se 
înregistrează utilizând link-ul de referință primește cadou Desaga lui Buffalo Bill.În timp ce jucătorii progresează în 
joc sau cumpară puncte premium, primești recompense din ce in ce mai mari pentru caracterul tău. Jucătorii 
invitați sunt urmăriți pe o singură lume; primești recompese doar pentru prima lume în care s-a înscris fiecare 
jucător. 

Sunt disponibile patru metode de reclamă prin referință: 

Link direct 

Un link standard spre pagina principală The West cu un paramentru în plus care conține ID-ul expeditorului. Acest 
link poate fi trimis usor prin mesagerie instant sau rețele de socializare. 

Email 

Un e-mail predefinit va fi trimis pe adresa e-mail selectată, care prezintă destinatarului o scurtă descriere a jocului 
și include link-ul descris mai sus. 

Banner - Reclamă 

Un banner “The West”, la apăsarea căruia utilizatorul este redirectionat spe pagina principală. Acest banner poate 
fi inclus usor pe o pagina Web sau forum. 

Banner pentru semnatură 

Disponibil deja în meniul Setări, banerul personalizat pentru semnatură prezintă nivelul caracterului tău, poziția în 
clasament, realizările și punctele pentru misiuni, de asemenea statistica pentru dueluri este disponibilă la alegere. 
Apasărea acestuia va redirecționa vizitatorul pe pagina principală a jocului. 

Pentru mai multe informatii consultati linkul: http://wiki.the-west.ro/wiki/Referinte 
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CONCURS: 
Intrebari grila: 

1. Ce lumea s-a deschis în data de 6 octombrie 2009 ?
A. Arizona 
B. Lumea 6
C. Lumea 4

2. Care este numărul maxim de apărători la un fort mic ?
A. 42 
B. 45
C. 50

3. La ce set de misiuni sunt necesari 5 "Saci cu pradă"?
A. Furt de artă
B. Circul călător
C. Speranța moare ultima

4. Ce produs obţii dacă munceşti la "Construiţi palisade" ?
A. Produs aleatoriu
B. Târnăcop
C. Rubin neșlefuit

5. Ce meşteşugar poate produce "Piatră de lustruit" ?
A. Meșter pielar
B. Fierar
C. Bucătar

6. Ce caracter pote purta "Fusta"?
A. Caracter feminin
B. Caracter masculin
C. Ambele

7. Ce taxă se ia când faci un transfer bancar ?
A. 3%
B. 8%
C 5% 
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8. Care sunt condițiile care trebuie îndeplinite pentru ați apărea "Misiunile Coditiene"?
A. Termini setul de misiuni "Miroase a comoară"
B. Termini setul de misiuni "Poştă rapidă"
C. Termini setul de misiuni "La drum într-o nouă aventură"

9. Ce produse sunt necesare pentru a fabrica "Rucsac"?
A. Lemn, Bumbac, Cuie
B. Bumbac, Piele
C. Cuțit, Șa, Mure

10.In ce misiune se regaseste textul de mai jos? [intrebare fara variante de raspuns]

“Avem aici încă o problemă şi anume, animalele. Mai adu-ne scânduri ca să putem construi garduri pentru 
secţiunile de cale ferată expuse la pericole. “

Punctaj 
Intrebarile 1,2 si 3 - valoreaza cate 1 punct fiecare 
Intrebarile 4,5 si 6 valoreaza cate 2 puncte fiecare 
Intrebarile 7,8 si 9 valoreaza cate 3 puncte fiecare 
Intrebarea 10 valoreaza 7 puncte 

Se pot obtine maxim 25 puncte 
Castiga jucatorul care acumuleaza cel mai mare punctaj 
In caz ca doi sau mai multi jucatori vor avea acelasi punctaj sau au acumulat punctaj maxim premiul va fi acordat 
jucatorului care a trimis primul raspunsurile. 

TOATE raspunsurile trebuie trimise prin mail catre gazeta@team.the-west.ro 
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Bancuri: 
Bodega western. Buf! Un purice ciumeg da usile batante de perete. Se mingaie pe pistol si inainteaza. 
Buf! Da cu pumnul in tejghea. 
-Un whiskey, repede, la mandea! zice. 
Barmanul, infrigurat, ii pune in fata paharul cu whisky. 
Puricele il da rapid pe git si sare de la tejghea direct in strada. 
Buf! Se-aude. Cine mama ma-sii mi-a mutat ciinele ?!?! 

********** 
Intră într-un saloon un cowboy urmat de un câine jigărit... toţi scot pistoalele şi zic:
- Ce respect e ăsta, când tu intri cu javra unde noi ne odihnim.
- Bă câinele meu vorbeşte, e un câine deosebit, punem pariu şi dacă aşa e îmi puneţi toţi câte-un rând 
de whisky, iar dacă nu mă scoateţi afară în şuturi. Ok?
Se apropie unu şi zice:
- Cum se numeşte chestia aia de piele de o pui în capul calului?
Câinele face:
- Ham!
Ehehei, sar ăştia pe cowboy şi-l scot vânăt afară... se apropie câinele de el, şi zice:
- Ce, trebuia să zic capastru? 

**********
Un cowboy gol puşcă într-un bar şi comandă un whisky. Vine barmanul, îl priveşte de jos până sus. 
Cowboy-ul îl vede şi îl întreabă:
- Nu ai mai văzut niciodată un bărbat gol?
La care barmanul:
- Nu e asta, mă întreb de unde o să scoţi banii pentru băutură. 

********** 
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     The West si pe Facebook

Comunitatea The West Romania se poate gasi mai 
nou si pe facebook.  Va asteptam aici pentru  a socialize 
si a ne distra. In acest loc puteti pune intrebari  iar 
raspunsul este posibil sa vina chiar de la Community 
Manager. 

Link catre The-West Romania Facebook: 

http://www.facebook.com/TheWestRomania 

                                                                                                                   The West Romania pe Facebook 
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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@team.the-west.ro 
Alizeea — 
La Mandragore — 
iulianP —  

Tehnician & Designer: 
PWG — pwg@team.the-west.ro 
Just4fun — just4fun@team.the-west.ro 

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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