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Áron Üzenőfala

Ahhoz, hogy hozzá tudjál szólni, regisztráció szükséges! Csak egy pár perc :)
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Kedves Látogató! - Dear Visitor!
Ha hozzá akarsz szólni, akkor regisztrálnod kell. A megsokasodott kéretlen hozzászólások miatt sajnos meg
kellett szüntetnünk az automatikus regisztrálást. Ezentúl a következőt kell tenned, ha Te is szeretnél a fórum
tagja lenni: írj egy e-mailt az istvan@meder.hu-ra "fórum regisztrácó" fejléccel és a következő tartalommal:
felhasználó név, e-mail cím, és egy rövid leírás, hogy mihez szeretnél hozzászólni. Megértésedet nagyon
köszönjük!  

If you want to write a message, you should have an account to the forum. According to the increasing
number of spammers we had to stop automatic registration via form. Now you should the the following:
please send an e-mail to istvan@meder.hu whit the "forum registration" title and body containing: your
username, e-mail address and a short description of your message you want to add. Thanks a lot for your
attention!
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Szia Aron!

Az ujsagban szoktak rolad kozolni cikkeket meg naplokivonatokat, mindig elolvastam. Le a kalappal,

zsebrevagod a vilagot! En a hajozashoz kedvet ugyan nem kaptam (mint szarazfoldi patkany nem is ertek

hozza) de nagyon remelem hogy majd irsz egy konyvet az utrol, szivesen elolvasnam. Oriasi dolog amit

csinalsz, en talan Vamberyhoz hasonlitanam. Bar o gyalogolt, de o is maganyosan nekivagott a nagy

ismeretlennek. Bistos fura lesz szamodra ha hazaersz es mar nem fog imbolyogni alattad a vilag. A

fenykepeket nezegetve meglepett az oriasi szakallad, erdekel mennyi ido alatt nol meg olyan

vikingmereture? Sot latom kozbe le-lenyesetted. Latod, ehhez kedvet csinaltal 

Tovabbi jo szelet!

2 Reply by aron 2009-05-20 20:21:42
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Re: Viking

Szia! 
A könyv nehéz dió, de én mindent megteszek érte :-) 
Az összehasonlítás Vámbéry Ármin-nal   
(http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1mb% … %C3%81rmin) 
megtisztelő, de túlzó. Azért köszönöm... 
A szakáll már 1 éves , de majd levágom, mert a civilizációban ezt nehéz tartani. 
Köszi a jó szelet Neked is minden jót! 
Békét és Szelet! 
CARINA és Áron 
Egyiptom, Port Ghalib
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