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NOUTATI: 

A fost introdusa reputatia. Poate va intrebati ce este aceasta reputatie. 

Reputatia este o cale de a evalua un jucator in functie de postarile lui. Daca administratorii au 

activat reputatia, iconita poate fi vizibila in postari. 

Reputatia poate fi pozitiva, negativa sau neutra.  Reputatia negativa poate fi data numai daca 

administratorul a activat aceasta optiune . 

Reputatia neutra este data numai atunci cand persoana care da reputatia nu indeplineste criterile 

impuse de catre administrator pentru a afecta reputatia unui alt jucator. 

Si totusi … cat de multa reputatie poate fi data si care este putearea acestei reputatii ? 

Daca administratorul a activat aceasta optiune, cantitatea de reputatie pe care fiecare jucator o 

da ( sau pe care o primeste daca aceasta este negativa) apare in postarile jucatorului  cu 

denumirea de « Reputation power (puterea reputatiei )»Valoarea reputatiei este determinata de 

catre administrator si poate creste in timp, in finctie de setarile aplicate. 
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Poate ca va puneti intrebarea cum puteti da aceasta reputatie ? 

Apasati pe iconita reputatie a unei postari relevante. O sa apara un formular care trebuie 
completat cu tipul reputatie si motivul pentru care se da aceasta reputatie. Daca reputatia 
negativa este dezactivata, nu va fi vizibila in acest formular. Nu poti da reputatie de 2 ori aceleiasi 

postari. 

Cu cat reputatia este mai pozitiva cu atat vor aparea mai multe iconita pozitive. Acelasi lucru se 
va intampla si in cazul repurtatiei negative. 

O alta intrebare ar fi De unde stiu ce reputatie am primit ? 

Poti vedea ce reputatie ai primit in panoul de control al userului . Aici poti vedea ultima reputatie 
primita daca aceasta este pozitiva, negativa sau neutra. 
Reputatia totala va fi afisata ca o serie de indicatori la profilul si in postarile tale. 
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INTERVIURI: 
   :Interviu cu un jucator  

Tiziana– Lumea Hawaii 

 Aurasz: Buna ziua! In primul rand iti multumesc ca ai acceptat interviul si tot in acelasi timp sunt 
foarte entuziasmat ca am onoarea sa intervievez o persoana ca tine. 

Tiziana: Buna ! Am ramas surprinsa cand am primit mesajul tau ,pentru ca in opinia mea sunt multi 
alti jucatori valorosi care meritau aceasta onoare si eu inca  nu cred ca ma numar printre ei  . Binenteles 
sunt foarte emotionata ,sper sa nu dezamagesc ! 

Aurasz: Onoarea este determinata si prin munca, ne-ai dovedit deja acest lucru, esti pe primul loc in 
clasamentul de experienta pe lumea Hawaii, felicitari, meriti tot respectul nostru si al jucatorilor 
deoarece cu totii stim cata munca trebuie sa depui pentru acel loc. Ce ne poti spune despre persoana 
care se afla in spatele contului "Tiziana"? 
Tiziana: Ma numesc Alina , am 38 de ani ,locuiesc si muncesc in Italia de aproape 7 ani ,originara din 
Muntenia ,zona orasului Campulung Muscel. 
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Aurasz: Defectul meu principal ca de fiecare data intr-un interviu e curiozitatea, asa ca daca doresti sa 
ne oferi o poza cu tine pentru publicarea acesteia in gazeta ar fi minunat. 

Aurasz: Iti multumesc pentru poza. Ca-n filmele Western, mereu avem parte de femei frumoase (F). 
Cum ai aflat de "the-west"? 
Tiziana:Multumesc de compliment ! De jocul The-West am aflat asemenea multor jucatori, de pe 
vechiul joc,, Triburile,, .Cand s-a deschis lumea 1 ,m-am inscris sa vad despre ce este vorba .Pot spune 
ca a fost dragoste la prima vedere . 

Aurasz: Curiozitatea mea si nu numai a mea ma obliga sa te intreb cum a aparut numele "Tiziana", 
dupa cum bine toti stim fiecare “nick” are povestea lui. Dorim sa o aflam. 
Tiziana: Pe lumea 1 am activat cu numele KAL-EL ,cu caracter masculin ,pentru ca in Triburile, m-am 
lovit mereu de conceptia ca acesta este un joc strict masculin ,fetele nu au ce cauta .Mergand pe aceasta 
premiza am jucat pe lumea 1 cu un caracter masculin ,dar cand a aparut lumea 2 ,am decis sa joc cu 
caracterul care ma reprezinta .Intrucat nickname-ul  de AERYN {nickname cu care am jucat triburile } 
era deja folosit ,in lipsa de inspiratie ,l-am ales dupa numele sefei mele. :) 

Aurasz: Multi cititori abia asteapta sa intru in "paine" cu subiecte delicate gen : cum ai ajuns atat de 
repede pe locul 1, cum te menti pe acel loc, care este secretul, etc. Dar, toate la timpul lor, ca sa aflam 
aceste secrete si nu promit ca o sa le aflam important e sa aflam cat mai multe detalii despre persoana 
intervievata. De aceea doresc sa aflam mai multe detalii despre tine, mai pe scurt, "o zi din viata ta". Ce 
zici Alina, dai curs curiozitatii noastre? :D 
Tiziana: Muncesc ca asistenta sociala a persoanelor varstnice,munca care solicita multe ore de 
supraveghere ,deci destul de mult timp in fata calculatorului.Acest fapt imi permite sa fiu majoritatea 
timpului online ,deci implicit foarte multa implicare in joc .Pot spune sincer ca The West este refugiul 
meu din problemele cotidiane ,unde ma regasesc alaturi de prieteni ,unde imi trece mai usor dorul de 
casa. 

Aurasz: Ma bucur ca vezi acest joc ca pe o metoda de relaxare, uneori jocul pentru anumite persoane 
tinde sa depaseasca limitele relaxarii cum pot sa recunosc ca intr-o perioada s-a intamplat chiar si in 
cazul meu, cand iti propui anumite scopuri si ai vointa sa le realizezi fara sa vezi ca te-ai abatut de la 
idea principala, cea a relaxarii, ai depasit cu mult limitele distractiei. Ai avut parte de aceasta surpriza 
pe care jocul la un moment dat ti-o "ofera"? 
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Tiziana: Dupa cum am mentionat mai sus, pentru mine The West a fost dragoste la prima vedere .A 
fost intotdeauna un joc relaxant ,pentru ca l-am tratat ca atare.Marturisesc ca pana la aparitia lumii 
Buffalo ,am jucat mereu cu caracter de aventurier ,fara oras ,doar pentru misiuni .Intotdeauna ajungeam 
cu contul pana la level 80 -90 apoi renuntam definitiv si ma inscriam pe urmatoarea lume aparuta .Dar 
pot spune ca Buffalo a fost momentul meu de cotitura.Multumita jucatorilor richardo30 ,maximus002 si 
Nu Stiu Nimica ,am prins gustul luptelor de fort .Ei mi-au dat imboldul necesar si astfel cum a aparut o 
noua lume ,Delawere,m-am inscris  cu caracter de soldat .Totodata Delawere a fost si prima lume in 
care am ajuns la level 120 si pot spune ca ramane intre ghilimele,,prima mea iubire,,.Acolo am invatat 
cam tot ce se putea invata despre west ,mentorii mei fiind maximus002,byboy si Deavol2.De altfel am 
realizat cat de mult stres implica conducerea unui oras sau a unei aliante .De aceea niciodata nu m-am 
implicat in conducere si am reusit sa pastrez jocul la nivelul de relaxare dorit .In principiu sunt o 
persoana foarte rabdatoare ,ma enervez foarte greu si poate si acesta este un atuu pentru mine .Nu las ca 
micile rautati pe care toti le intalnim in joc sa ma afecteze sau sa imi afecteze telul dorit. 

Aurasz: Mai pe scurt, ati asteptat degeaba voi cititorilor, deoarece de aceasta data NU PRIMITI 
NIMIC!!!. Nu nu nu, nu va agitati, stati calmi, am glumit. Alina sigur o sa ne dezvaluie desigur daca 
doreste raspunsul mult asteptat la intrebarile despre experienta, mentinere si secretul locului 1. Ce zici 
Alina? Nu le oferi aceste indicii, nu? 
Tiziana: Cand a aparut lumea Florida ,m-am inscris din dorinta de a termina toate misiunile din joc ,de 
a reusi sa termin craftul si de a-mi perfectiona luptele de fort .Am avut   placerea de a fii invitata sa 
apartin unui oras plin cu jucatori minunati {white snake,Hostysv ,etc },alaturi de care jocul in sine a 
devenit o reala placere dar sa descopar si spiritul de competitie .Mi-am terminat telul propus pe 
Florida ,ramanand si la ora actuala in top 8.Cand a aparut noua lume  Hawaii cu noua versiune de 
joc ,majoritatea jucatorilor de pe Florida de la noi din oras , ne-am inscris si ne-am propus sa reusim sa 
avem un oras unde prietenia si voia buna e la ea acasa .Totodata am dorit sa ajungem cat mai sus in 
clasament .Eu am fost cea mai avantajata ,pentru ca timpul imi permite sa fiu online tot timpul deci am 
avansat vertiginos .Binenteles recunosc ca si pepitele m-au ajutat intr-o mica ,mare masura .Am 
incercat sa ma mentin in primii 5 ,dar am avut parte de jucatori foarte ambitiosi si pot spune ca 
ridicarea limitei levelului la biserica ,a fost un mic handicap pentru mine ,eu incercand sa raman in top 
cu ajutorul misiunilor si a luptelor de fort ,altii avansand vertiginos cu ajutorul constructiei la 
biserica .Cred ca asta ramane pentru mine singura nemultumire la update-ul jocului.Secretul meu ?
Misiuni zilnice ,lupte de fort ,munci care dau cat mai multa  experienta .Nu am un build special ,pana la 
level 70 folosesc un amalgam de indemanari ,dupa cum imi cer misiunile ,dupa level 70 incet ,incet 
incet ,imi pregatesc caracterul pentru luptele de fort .Deci sincer ,nu cred ca sunt un model de 
urmat ,pentru ca nu folosesc un build anume . 

Aurasz: Multumesc in numele jucatorilor pentru sfaturi, sigur multi jucatori o sa-ti urmeze exemplul.  
Acum ducem o lupta crancena deoarece le-am oferit cititorilor toate detaliile pe care doreau sa le afle 
(ducem o batalie cu x-ul mai pe scurt). Dar nu, nu se intampla asta deoarece inca mai avem cateva 
subiecte pe care stiu ca o sa-i intereseze.  Ce parere ai despre migrare? Este o idee buna? 
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Tiziana: Este o idee  foarte buna ,abia astept implementarea migrarii pe serverele noastre.Sunt lumi ,
{vorbesc din proprie experienta,dau un exemplu lumea Florida} ,unde practic au mai ramas cativa 
jucatori interesati de joc ,dar prea putini pentru a face ceva ,gen duel ,lupte de fort.Intri din inertie pe 
lumea respectiva ,pentru ca nu te induri sa dai stergere de cont ,prea multa munca depusa.Speranta mea 
ca migrarea sa fie implementata cat mai curand pentru ca lumile unde deja se vede declinul sa fie 
insufletite din nou . 

Aurasz: Ai dreptate, ea  vine cu multe avantaje dar in acelasi timp cu tot atatea dezavantaje. 
Deoarece multi jucatori au conturi aproape pe toate lumile si o sa fie nevoiti sa renunte la ele. Din cate 
am inteles o sa fie realizat un vot si prin acesta o sa se stabileasca daca se incepe migrarea. Ai vreo 
propunere de concurs pentru a mai anima jocul ? 
Tiziana: Hmmm ,intrebare capcana !!Pot sa sugerez un turneu bazat pe luptele de fort .Dupa cum s-a 
observat turneul de duel a avut mare priza la jucatori ,un turneu pentru luptele de fort ar fii o mare 
provocare ! 

Aurasz: Multumim pentru propunere. Ce parere ai despre echipa The West Team Romania? 
Tiziana: O parere foarte buna .Respect foarte mult munca titanica depusa de toata echipa ,rabdarea si 
timpul pe care il aloca pentru fiecare dintre noi si sper ca pe viitor sa fiti aceasi echipa fantastica de 
pana acum ! :) 

Aurasz: Multumim pentru cuvintele frumoasa, ne dam silinta sa ne facem treaba cat mai bine. 
Deoarece interviul se apropie de sfarsit vreau sa transmiti un mesaj catre jucatori, un sfat, o idee, orice. 
Tiziana: Chiar daca jucam intr-o lume virtuala,sa nu uitam in primul rand sa fim oameni .Respecta si 
vei fii respectat ,pe acest principiu joc eu acest joc . 

Aurasz: Interesante cuvinte si in acelasi timp adevarate. Tin sa iti multumesc inca o data ca ai dat curs 
invitatiei de a participa la acest interviu. Iti urez mult succes si bafta in tot ceea ce iti propui sa faci! 
Tiziana: Multumesc ! Jucatorilor le urez un joc cat mai placut si plin de satisfactii ,iar echipei  The 
West Team Romania sa ramana in continuare tot atat de buna si eficienta! 
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CONCURS: 
Intrebari grila: 

1. Ce lumea s‐a deschisîn data de 17 aprilie 2012 ? 
A. Arizona 
B. Georgia 
C. Hawaii 

2. Ce produs nu poti obţine dacă munceşti la "Construiţi palisade" ? 
A. Argint 
B. Ciocan 
C. Baros 

3. In ce zi se poate obtine "O bucată dintr-un bileţel (partea 1)"? 
A.Joi 
B. Zilnic 
C. Miercuri 

4.. Cum se numeste munca cu urmatoarea descriere: În aer pluteşte un miros de ouă stricate. Mirosul 
inconfundabil al pucioasei.. 
A. Scoate sulf 
B. Mina de carbune 
C. Paznic la porci 

5. Care nu este admin pe Lumea  1 ? 
A.Alizeea 
B.La_Mandragore 
C.aurasz 
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6. Ce meşteşugar poate produce "Remingtonul lui Pete” ? 
A. Meșter pielar 
B. Fierar 
C. Bucătar 

7. La ce nivel poate echipa un soldat "Tomahawkul de aur" ? 
A .Nivel 67 
B. Nivel 70 
C. Nivel 64 

8. Cate pepite costa activarea optiunii premium “Salariu mai mare” pentru 14 zile? 

9: Cum poti afla cate retete ai invatat in total? 

10. La ce misiune intalniti acest text : “Nişte diligenţe au fost jefuite în ultimul timp. Am nevoie de cineva care sa 
o însoţească pe următoarea şi să o păzească până în următorul ţinut. Şeriful de acolo se va ocupa de ea în 
continuare.” ?

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@the-westro.eu 
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Bancuri: 

Un cowboy sta trist intr-o crasma, cu un wiskey in fata. Intra un barbat zdravan. Il bate pe cowboy pe 
umar si-i bea berea. Cowboy-ul incepe sa planga... Fericit, zdrahonul striga la el, privindu-l cu mila:
- Hei, ce te smiorcai asa... pentru un wiskey?
- Ei, nu numai pentru asta. Uite... azi-dimineata m-a parasit nevasta, indienii mi-au dat foc la casa! Pe 
urma mi-am pierdut si postul de ajutor de serif! Nu am mai vrut sa traiesc...m-am asezat pe sina de cale 
ferata si trenul trece pe langa mine! Am vrut sa ma spanzur si s-a rupt franghia! Am vrut sa ma impusc 
dar s-a blocat revolverul! Si acum, imi cumpar un wiskey din ultimii bani, torn otrava in ea... si vii tu si 
mi-o bei ! 

********** 

Merge trenul liniştit pe calea ferată şi brusc o ia la dreapta! Iese de pe calea ferată şi o ia prin aratură, 
porumb, cartofi, lucernă, iar porumb, pădure, cartofi, iar lucernă şi iese inapoi la calea ferată şi merge 
mai departe. Pasagerii şocaţi, se duc la mecanic sa vadă care-i treaba. Intrebat de cele intamplate, 
mecanicul le răspunde: 
- Era un Indian la vreo 200 m, care is facea nevoile pe calea ferată, ce era sa fac?! 
Pasagerii: -Trebuia sa-l calci, e vina lui ca era acolo ! 
Mecanicul: -Păi tocmai in lucernă l-am ajuns!

**********

John, la gara, cere un bilet si o intreaba pe doamna de la casa de bilete: 
- Doamna, pot sa iau cu mine in tren 120 kg de dulceata? 
- Cum sa luati 120 kg de dulceata? Asta nu-i marfar, nu va putem lasa sa faceti asta! 
John se intoarce vesel, catre nevasta-sa si ii spune: 
- Imi pare rau, dulceata mea, ai auzit ce a spus doamna cu biletele… Tu ramai acasa!  

********** 
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Merge un cowboy prin pădure. Vede un indian ce sta culcat, cu urechea spre pământ - ascultă ceva... 
Indianul spune:
- A trecut o trăsură pe aici. În ea erau trei oameni - doi bărbaţi şi o femeie. La trăsură erau trei cai, doi 
negri şi unul alb, cel alb pe copita dreapta din spate nu avea potcoavă.
Cowboy-ul, începe să se minuneze şi întreabă:
- Ce, toate acestea le determini numai după auz?
Indianul:
- Nu, această trăsură înainte cu jumătate de oră a trecut peste mine… 

********** 

Un cowboy stătea liniştit într-un bar, când, la un moment dat, un tip strigă:
- Vezi bă, că-ţi ia calul!
Cowboy-ul iese din bar, îşi vede calul la locul lui, se întoarce în bar şi-l împuşcă pe cel ce strigase.
Speriat, barmanul ţipă:
- Băieţi, terminaţi odată cu şahul, că ăsta ne împuşcă pe toţi! 

********** 

La un indian vine fiul cel mare şi-l întreabă:
- Tată, tată, pe mine de ce mă cheamă Până de Vultur?
- Pentru că în timp ce te năşteai un vultur zbura deasupra wigwamului nostru.
Vine şi fiul mijlociu:
- Tată, tată, pe mine de ce mă cheamă Lup de Preerie?
- Pentru că în timp ce te năşteai un lup dădea târcoale wigwamului nostru.
Vine şi fiul cel mic:
- Tată, tată...
Dar indianul i-o retează cu dispreţ:
- Tu să taci, Cauciuc Găurit… 

********** 

Doi cowboy intr-un bar: 
Jack: Ma, vezi tu pe cowboyu ala cu palarie maro?
Jim: Care ma, ca toti au palarie maro?
Jack: Ala cu vesta de piele!
Jim: Care ma, ca toti au vesta de piele?
Jack: Ala cu manusi si cu doua pistoale!
Jim: Care ma, ca toti au doua pistoale si manusi?
(scoate acesta pistolu si ii impusca pe toti cu exceptia unuia.
Jack: Ala, ma!
Jim: Da, ce-i cu el?
Jack: Ala-i dusmanu meu de moarte… 

********** 



        *  25 APRILIE    *       * APRILIE 2013*     *  ©  2013  THE WEST 

ROMANIA * 

     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: 

Aurasz — aurasz@the-westro.eu 
Prophet — 
Patrat —  

Tehnician & Designer: 
Just4fun — just4fun@the-westro.eu 

Modalitati de a contacta redactia.

Colectivul redactiei, poate fi contactat, prin urmatoarele metode:

– adresa de e-mail: gazeta@the-westro.eu
– 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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